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מכתבים למערכת הארץ
גנץ, לך לאחדות

 בתגובה על "מפלגת דגל לבן", מאת אלוף בן
 )"הארץ", 20.3(

ואני חולק באופן מוחלט על הדעה המובעת במא
מרו של אלוף בן. לדעתי, אם אכן יחליט בני גנץ 
להיכנס לממשלת אחדות בראשות בנימין נתניהו 
)בתנאים שפורסמו: שנה וחצי לנתניהו, שנה וחצי 
לו(, יהיה זה מעשה הראוי למלוא ההערכה והשבח. 

וגם אם יתברר שיאיר לפיד וחלק מיש עתיד או כו
ולה יישארו מחוץ לממשלה. בשעה קשה זו של מא
ובק בקורונה יש לאחד כוחות, להקים ממשלה רח
ובה ככל האפשר ולקבל החלטות על מלחמה במח

לה זו, תוך מזעור הנזק לכלכלת המדינה.
פרט לכך, צריך לשאול: מה האלטרנטיבה? אם 
גנץ לא ייכנס לממשלת אחדות, אפשר לומר בוודאות 
כמעט שאנו בדרך למערכת בחירות רביעית. מוסכם 

ועל הרוב המכריע של המצביעים שזו תוצאה קטסט
רופלית. לכן על גנץ להתעלות ולהצטרף לממשלת 
אחדות בראשות נתניהו בתנאים שהוזכרו לעיל. אם 
יעשה זאת, אני משוכנע שרוב  בוחריו יעריכו אותו 
על כך. גם ההיסטוריה תשפוט אותו לטובה כמנהיג 
שהתעלה מעבר לכל החשבונות הקטנים והקטנוניים 
וקיבל את ההחלטה הראויה. לא מפלגת דגל לבן 
אלא מפלגת ישראל קודם, כפי שהתחייבה לבוחריה.
אלון גולדרינג, תל אביב

מתחת לאלונקה?
בתגובה על "נתניהו הציג סוף סוף לאומה את הצעתו 

לממשלת אחדות. ספק אם גנץ התרשם", מאת יוסי ורטר 
)"הארץ", 22.3(

קרו בגדיו  בבוץ,  מרוח  הביתה  חוזר  וכשהילד 
עים ומטונפים, ודורש במפגיע אוכל, מה אומר לו 

הורה סביר? "קודם מקלחת ורק אחר כך אוכל". כך 
יש להגיד גם לרעב בנימין נתניהו. קודם תתנקה 
ועד  בוץ מהסנדל  הפליליים —  מתיקיך  ותתמרק 

ותלתל — ורק אחר כך תסב אל שולחננו. אלמנט
ורי. אומרים שהשלטון משחית, אבל השחתת השל

טון בטלה בשישים לעומת ההשחתה הכרוכה בפחד 
מאיבוד השלטון. פטריוט אמיתי מבחין מתי הנזק 
בכניסה "מתחת לאלונקה" גדול מהתועלת ומתרכז 

בדברים שבהם תועלתו מוכחת. 
דוד אגמון, חיפה

אופוזיציה של 61

בתגובה על "נתניהו: הפרטים עם כחול לבן סגורים, 
 מתחייב לפנות לגנץ את מקומי אחרי שנה וחצי", 

מאת יהונתן ליס )"הארץ", 21.3(

ובעולם כולו ניצבים מיליארדים מול איום המש
בש את כל מה שידעה האנושות כ"נורמלי". המשבר 

ומהפך סדרי עולם, ובישראל גם הסדרי ממשל מו
וסכמים מזדעזעים. הסכנות למשטר הדמוקרטי מו

חשיות וברורות לרבים. אינני רופא, ומה שאכתוב 
וכאן נוגע לפוליטיקה אפשרית בעת קורונה: האופו

זיציה לממשלת ביבי זכתה ברוב של 61 וכחול לבן 
קיבלה מנדט להרכיב ממשלה, אך בעת קורונה היא 
ניצבת מול דילמה והפתרון שהיא מציעה לדילמה 
לא נכון. אכן הנסיבות השתנו, כפי שטען בני גנץ, 
בראשות  אחדות"  בממשלת  "נתמוך  מסקנתו,  אך 

בנימין נתניהו, אינה מובנת.
אך  אחדות,  לממשלת  להצטרף  לא  מציע  אני 

ולאפשר לממשלה הנוכחית לכהן באופן זמני לצו
האופוזי מגבילים:  בתנאים  בקורונה  המאבק  ורך 

ציה בת 61 החברים תהיה רוב בכנסת ותממש רוב 
זה על כל מה שמשתמע מכך; הממשלה לא תוכל 

בקורו המאבק  שאינם  בעניינים  החלטות  ולקבל 
נה. לא סיפוח, לא ביטול הדמוקרטיה, לא פגיעה 

ובמערכת המשפט; הממשלה תוותר על משרד המ
ושפטים, משרד הביטחון ומשרד החינוך — שימו

נו להם שרים בהסכמה בין ראש האופוזיציה וראש 
הממשלה; יוקם מטה חירום משותף לממשלה ולכל 
מרכיבי האופוזיציה למאבק בקורונה; בהסכם יוסדר 
פיזור הממשלה בתוך חצי שנה או כששעת החירום 
בגין הקורונה תאפשר זאת, המוקדם מבין השניים.
ובדרך זו החלפת ממשלתו של בנימין נתניהו תי

דחה אמנם, אך היא תוגבל בפעולותיה, האופוזיציה 
ותהיה חזקה מהממשלה בכנסת ותוכל להפילה כש
ותרצה והאלטרנטיבה — שחשובה כל כך לעתיד יש

ראל — תשמור על כוחה. 
פרופ' אריה ארנון, אוניברסיטת בן־גוריון

המגפה שנשכחה 

טעה בנימין נתניהו באומרו שבישראל לא היתה 
מגפת  הקורונה:  כהתפרצות  מגפה  התפרצות של 
שיתוק הילדים השתוללה בארץ החל בשנות ה–40 
50, הותירה אלפים רבים משוו –ובשיאה, בשנות ה

תקים. נפגעי המגפה נמצאים היום בעשור השביעי 
וניצבים לפני אתגרים שיקו ואו השמיני לחייהם 

מיים. באתר משרד הבריאות נמסר שבשנים 1950–
1954 היו בישראל 4,700 חולי פוליו ו–760 מהם 
מתו. אבל היו חולים רבים עוד משנות ה–40 ויש 

ולהוסיף אליהם משותקים )ילדים ומבוגרים( שח
לו במחלה בחו"ל ועלו לארץ מאוחר יותר. בעקבות 
1957 )אני זוכר את הנו –הכנסת החיסון לשימוש ב

סיעה לתל אביב מנתניה כדי לקבל את הזריקות( 
ירד היקף התחלואה. בישראל לא ידוע על תחלואה 
1988. איני בטוח שאלו המו  מאז ההתפרצות בשנת

ספרים הנכונים. ניסיתי בעבר לברר כמה משותקים 

ונותרו מהמגפה הגדולה, אך כמה ארכיונים מהתקו
פה נשרפו, נעלמו או הועלמו. לעולם לא נדע באמת 

כמה חלו ומתו במעברות בשנות ה–50. 
פרופ' )אמריטוס( אבי עורי, סביון

אני חייל בודד, הוסיפו אותי 
בתגובה על "עשרות אלפי עובדים שהוצאו לחל"ת או 
פוטרו לא זכאים לדמי אבטלה", מאת ג'ניה וולינסקי 

)"הארץ", 20.3(

20. כארבעה ימים בשבוע לאו  אני חייל בודד בן
חר המשמרת שלי בבסיס הייתי הולך לעבוד ברשת 

ולמוצרי כתיבה. אני עובד שם כבר יותר משנה, מי
נואר 2019. לצערי הרב, נודע לי כי איני זכאי לדמי 
אבטלה מפני שאני מקבל "משכורת" מהצבא. חשוב 
1,380 שקל בחוו  לי לציין שמדובר במשכורת בסך
ודש בלבד. אין לי שום מקור הכנסה נוסף מלבד המ

שכורת שקיבלתי בחנות. שמתי לב שבכתבה נתתם 
שלא  "שקופות"  אוכלוסיות  של  דוגמאות  הרבה 
זכאיות לדמי אבטלה. אשמח אם תוכלו להוסיף את 

האוכלוסייה שלי — "החיילים הבודדים".
א"ש, השם שמור במערכת

זקנה במסדרון
נורית וורגפט

מה שהיה, הכל נמחק

כל מה שהיה — הרצאות, חוגים, פעילות חברתית — הכל נמחק", "
כך אמרה אשה שגרה בדיור מוגן במרכז הארץ. היא בת 90, אשה 
לכאורה  חדר.  בדירת  מסוגרת  חיה  כעת  אך  וחברותית,  פעילה 
היא יכולה לצאת ללובי, "אבל מה אני אעשה שם?" היא אמרה. חדר 
האוכל נסגר, ואת האוכל היא מקבלת היישר לחדרה. פעם ביום היא 
יוצאת לסיבוב קצר בחוץ, ממש ליד הבניין, "אפילו בזמן הזה מרשים 
לי", ציינה. האם היא יוצאת בבוקר? "לא, מכיוון שזה פעם ביום אני 

שומרת את הסוכרייה הזאת ויוצאת בצהריים". 
ואת שאר היום היא מעבירה בעיקר בקריאה ובשיחות עם המ

שפחה. פעמיים ביום מתקשרים אליה )"לברר שאני עוד קיימת"(, 
ושואלים אם הכל בסדר והיא עונה שכן. "זה קצת קשה", היא מסכ
ומת, "מפני שאני יכולה לסמוך רק על עצמי. אבל אין לי סיבות לה
ותלונן. למזלי יש לי בריאות טובה ואני מבינה שזה מה שצריך עכ
ושיו". הקשר הישיר שלה בימים אלה הוא עם מטפלת מטעם הבי
טוח הלאומי, שבאה שלוש פעמים בשבוע וגם מביאה לה ספרים.

המטפלת, וכל מטפלות הבית מטעם הביטוח הלאומי, ממשיכות 
לעבוד, לאחר שתפקידן הוגדר חיוני למשק. גם זה לא מובן מאליו. 
מטפלת ותיקה אמרה, "אני שמחה שנשארנו עם עבודה, למרות 
שקשה. יש מטפלות שמשאירות את הילדים בבית ויוצאות לעבוד. 

וטוב שדאגו לנו למיגון, כי אנחנו עושות קניות לקשישים בסופ
רים ובבתי מרקחת, ובעצם לוקחות סיכון". את ליאור שטרסברג, 
מנכ"ל עמותת מטב שמפעילה מטפלות בית, נכונותן לא מפתיע. 

ו"אני זוכר איך הן התרוצצו באשקלון ובשדרות תחת טילים ואזע
וקות צבע אדום", הוא אמר, "ועכשיו, כמו שהרופאים ממשיכים בע

בודתם למרות הסיכון, כך גם הן". 
יו"ר איגוד נותני שירותי הסיעוד, דורון רז, אמר שכ–220 אלף 

וזקנות וזקנים חיים לבד בבית וזקוקים לסיוע. "יש כאלה שבלי המ
טפלת הם לא יתרחצו ולא יתלבשו, על הכנת אוכל אין מה לדבר". 

בחשיבות  מההכרה  מרוצות  ועמיתותיה  הוותיקה  המטפלת 
עבודתן, אבל הן נתקלות בקשיים שאיש לא חשב עליהם: אמהות 
למרות  לעבוד  לצאת  הברירה  בפני  עומדות  למשל,  חדוהוריות 

ושאין מסגרת לילדים, או לעזוב את העבודה ולהישאר בלי פרנ
סה. הדלדול של התחבורה הציבורית לא עוזר. רז אמר, ש"הביטוח 

והלאומי התגייס לטובת העניין, וגם בעיית התחבורה תיפתר". לד
בריו, גם מרכזי היום ממשיכים לפעול במתכונת שונה, ומספקים 

וביקורים של עוב והביתה שירותים נחוצים כמו ארוחות חמות 
דות סוציאליות. "אנחנו בתחילתו של תהליך יוצא דופן", אמר רז, 

ו"פתאום מבינים שלתת כסף זה לא מספיק. פתאום מבינים שהמט
פלות רואות בעבודה שליחות, לא רק מקור פרנסה". 

מותו של אריה אבן מהדיור המוגן "נופים" בירושלים בשבוע 
שעבר, גרם לטלטלה בקרב רבים, ואף היו שפנו לקו החם של ער"ן 
)עזרה ראשונה נפשית( ושאלו אם צריך להיפרד מהנכדים, כפי 
שפרסם אתמול עידו אפרתי )"הארץ", 23.3( . "המוות לא מפחיד 
אותי, אבל לא ככה", אמר אדם בן 80 ומשהו. "בגיל מסוים אדם 
מתרגל לחיות בשלום עם המוות, אבל אף אחד לא רוצה למות 
באוהל מפלסטיק רחוק מהמשפחה". אולי זאת עוד סיבה לכך שעד 

כה אין תלונות על ההגבלות מדיירי הדיור המוגן. 
יו"ר ועד דיירי הדיור המוגן בארץ, אברהם בר דוד, אמר שיש 

ושונות רבה בין בתי הדיור המוגן: "יש מקומות שסגרו בצורה כו
שגרה  אנג'ל,  נחמה  ואכן,  שלא".  ואחרים  הגיונית,  לא  ללנית, 
ב"נופי מוצא", אמרה שאצלם חדר האוכל ממשיך לפעול אם כי 
במשמרות, ו"נכון שכל אחד אוכל בשולחן לבד, אבל לפחות יש 
עוד אנשים. במשך היום הספרייה פועלת והקפיטריה פועלת — 

ומקפידים שלא יהיו הרבה אנשים ולשבת במרחק". לדבריה, בוט
לו חוגים ופעילויות מרובי משתתפים, אבל נשארו חוגים קטנים, 

ו"ואת הבינגו נחלק לשניים". "אמנם קשה להיות רחוקים מהמשפ
חות", היא אמרה, "אבל אנשים מבינים את המצב ולא מתלוננים".
ובר דוד, שמקושר עם כמה בתי דיור מוגן, הוסיף שלא זאת בל

בד שאין תלונות, ישנם אנשים שרוצים שהנהלים יוחמרו ויוטל 
סגר מוחלט — שאיש לא ייצא מהבית מחשש להדבקה. ואולם, 
זה בלתי אפשרי, בין היתר בשל חוסר תיאום בין מרפאות הבית 
בבתי הדיור המוגן, לבין קופות החולים — אחד המקומות שאנשים 
יוצאים אליהם גם בימי בידוד. יש פתרונות חלקיים, כמו הבאת 

תרופות על ידי שליחים, "אבל אתנו לא דיברו", אמר בר דוד. 
הנושא אינו חדש, והועלה כאן בעבר )19.8.2019(, אך כעת, 

ולנוכח הצורך למעט ביציאה מהבית, פנה בר דוד )שוב( לשר הב
ריאות, יעקב ליצמן, והציע לממשק סוף סוף את מרפאות הבתים 
עם קופות החולים )כפי שזה נעשה עם חדרי מיון ובתי חולים(. 
2% מכו –ליצמן השיב לו שדיירי הדיור המוגן "מהווים פחות מ
וסיים בכך  כי הבעיה מוכרת,  הודה  לל אוכלוסיית הקשישים", 

ש"למרבה הצער, לא נוכל להתפנות לדבר בימים אלה".
nurit.wurgaft@haaretz.co.il

עולמם של הזקנים מצטמצם עוד יותר כעת. 
הבידוד מחמיר, ורק המטפלות, עובדות חיוניות 

למשק, עוטות כפפות ועוברות מזקן לזקן 

ערן ישיב

ימים אלו מקבלי ההחלטות צריכים לבחור בין העמקת הסגר ב
ולבין המשך תפקוד המשק — החלטות קריטיות ודחופות. כנ

גד השיקולים הבריאותייםואפידמיולוגיים לטובת בידוד חברתי 
ווהשבתת פעילות עומדים הטיעונים של פגיעה קשה במשק. כיצד אפ

שר גם למנוע מוות וחולי וגם למנוע את שיתוק החיים?
אין ספק שמשבר הקורונה יגרום נזק כלכלי אדיר. שכירים רבים 

ויאבדו את עבודתם, עצמאים את מקור פרנסתם, בעלי הון את הפי
רמות שלהם. ענפים מסוימים ייפגעו קשות לשנים, במיוחד בתחום 

והתיירות והתעופה וכן מסעדות ובתי קפה. הדבר דומה לפגעי מל
חמות או לאסון טבע אדיר ממדים. ככל שתימשך המגפה, או אם 
תתפרץ שוב, כך הנזק יהיה חמור יותר. לפגיעה הישירה הן בייצור 

ווהן בצריכה יצטרפו בעיות כמו כשל של מוסדות פיננסיים, משב
רי אשראי ופשיטות רגל, ותהליכים שליליים יזינו אחד את השני.
מה אפשר לעשות? ברמה האישית או המשפחתית, מעט מאוד. 

וברמה הממשלתית אפשר וצריך לעשות הרבה. למשל,לשלוח למש
קי בית מענקים בהמחאות כמו שנעשה בהונג קונג וסינגפור, ובקרוב 

ובארצות הברית. יש לסייע לחברות, ובמיוחד לעסקים קטנים, בסב
סוד ובהלוואות ללא רבית; להגדיל דמי אבטלה ולהאריך את משך 

והתשלום; להשקיע — הרבה ואחרי פיגור ניכר — בציוד רפואי רל
וונטי; להוסיף תקנים ושכר לצוותים רפואיים; להקל במסים, ועוד.
האם צעדים כאלה מנוגדים למדיניות פיסקלית אחראית? כבר 

וכמה שנים כלכלנים מובילים בעולם סבורים, שאפשר וצריך לע
מדו כאן  ממשלתי.  בחוב  הממומנות  תקציביות,  הרחבות  ושות 

בר בהצעה מרחיקת לכת יותר, שהעלו באחרונה כלכלנים, ובהם 
וג'ורדי גאלי מאוניברסיטת פומפאו פאברה בברצלונה, כלכלן מו

ניטארי מהבכירים בעולם. ההצעה לא  כוללת העלאת מסים, ואף 
ולא מדובר בהנפקת אג"ח על ידי הממשלה כי צעד כזה מביא לה

עלאת מסים בעתיד. 
המדיניות המוצעת ידועה בשם הציורי "הצנחת כסף ממסוקים" 
— ביטוי שטבע מילטון פרידמן, כשתיאר מסוק שחג מעל קהילה 

וומצניח אלף דולר. במאה הנוכחית המליצו כלכלנים מרכזיים נו
ספים על מדיניות זו במצבים מסוימים, כמו השפל המתמשך ביפן. 
2008, חיו  תנאי רבית נומינלית אפס השוררים במדינות רבות מאז
וזקו את העמדה הזו. הצנחת כסף תאפשר להשבית את המשק לצר

כים הבריאותיים ולהאריך את ההשבתה ככל שיידרש, כדי לשטח 
את העקומה האפידמיולוגית של תפוצת וירוס הקורונה. 

איך מתבצעת מדיניות זו? הרעיון הוא שהבנק המרכזי יממן את 
והפעילות הממשלתית המסייעת. במלים פשוטות: בנק ישראל יד

פיס כסף לצרכים אלו. לפני שכמה קוראים יתמוטטו או ישלחו יד 
ולמלחי ההרחה שלהם, אציין כי המדיניות הזאת נהפכה טאבו לא

חר שהדפסת כסף הביאה לאינפלציה דוהרת בשנות ה–70 וה–80 
של המאה הקודמת. בעקבות לקחי הניסיון המר הזה נחקקו חוקים 
נגד הדפסת כסף כזו. עצמאות הבנק המרכזי והפרדתו משיקולי 
משרד האוצר והתקציב, היו לאבן יסוד במדיניות הכלכלית ברחבי 
העולם, וגם בישראל. כמות עצומה של מחקר כלכלי בשנות ה–80 

ועבודה מיוזעת של בנקאים מרכזיים הנחילה את הנורמה הזאת.
התשובה לטענות הללו היא, כי מדובר כעת במשבר עצום, עת 
חירום אמיתית. לא מדובר בשינוי קבוע של המדיניות, כשתסתיים 

ועת החירום — מבחינה כלכלית, לא רק בריאותית — תוחזר הנו
רמה הנוהגת. מי שיבצע הן את הסטייה והן את החזרה ממנה הוא 
בנק ישראל עצמו, שהנורמה חשובה לו מאוד. המחקר של גאלי 
מראה כי מדיניות זו יעילה יותר ממימון בחוב. שליטת בנק ישראל 
על התהליך תמנע משרי אוצר עתידיים לנסות להשתלט ולהפעיל 
אותו גם לא בעת חירום. כל התהליך יהיה מלווה בחקיקה מזורזת 

שתקפיד על שליטת בנק ישראל ותוגבל בזמן.
והאם אין מדובר ביצירת יש מאין? המודל הכלכלי ברקע הד
וברים הוא המודל הידוע כמודל הקיינסיאני החדש, והוא המקו

בל כיום ברוב הבנקים המרכזיים בעולם. הוא מבוסס על ההנחה, 
ושלא כל גורמי הייצור )עובדים, הון( מועסקים, ועל ההנחה שהמ

חירים לא עולים או יורדים בבת אחת, אלא בהדרגה. תנאים אלו 
מתקיימים באופן מודגש במציאות הקורונה. המדיניות הזו נועדה 

ולהתמודד עם משבר ריאלי של ירידה בהיצע ובביקוש, והיא תא
פשר את הרחבתם לאחר זמן, כאשר העובדים וההון יחזרו לייצר. 

יש לזכור שאנו חיים בסביבת אינפלציה קרובה לאפס כבר זמן 
רב. השיטפון המוניטארי בעקבות משבר 2008 לא הביא לעלייה 
באינפלציה בשום מדינה. בנסיבות של היום המדיניות המוצעת 
בניגוד לטראומות  צפויה להביא לאינפלציה משמעותית,  אינה 

העבר, של הדפסת כסף אינפלציונית.
וומה אם יתברר שהשד לא נורא כך כך ותסריטי האימה הכלכ

ליים יסתיימו מהר יחסית? אזי הצנחת הכסף תסתיים מוקדם יותר, 
והמסוק ישוב לבסיסו בלי שפיזר את כל מלאי השקלים שהוא נושא.

פרופ' ישיב מלמד בבית הספר לכלכלה ע"ש ברגלס באוניברסיטת תל אביב

 זה הזמן להצניח
 כסף ממסוקים

"הצנחת כסף" תאפשר להשבית את המשק 
לצרכים הבריאותיים כדי לשטח את העקומה 

האפידמיולוגית של הקורונה

ובתקופה שבה בנימין נתניהו גרר את המדינה לבחירות בפעם הש
כבר  הקורונה  מגפת  עיניו,  לנגד  עמדה  האישית  כשטובתו  לישית, 
איימה להשתולל. ההנהגה נרדמה בשמירה. עתה הנגיף נפוץ בכל 

ומקום, והממשל משדר חוסר אונים ופאניקה. יותר מעשור זנחה ההנה
גה בראשות נתניהו את מערכת הבריאות, תקציבים הופנו לצרכים 
פוליטיים ולטובת מגזרים מקורבים וזעקת ראשי מערכת הבריאות 
לתוספת תקנים וציוד נפלה על אוזניים ערלות )"משבר הקורונה חשף 
22.3(. תהליכים אלה התו  תסמינים של הזנחה ארוכת שנים", "הארץ",
ורחשו גם מפני שלמען שרידותו הפוליטית הציב  נתניהו בראש מש

רד הבריאות אדם שהבנתו בבריאות זעירה ואשר עיקר דאגתו מופנית 
למגזר שהוא מייצג. כעת הגענו לנקודת שפל, שבה מופיע "המנהיג" 
ערב ערב על המסכים ומשקר לנו במצח נחושה. לאזרחים לא ניתנה 

התרעה ראויה בזמן אמת, כי הבחירות היו חשובות יותר.
למערכת הבריאות אין כלים להתמודד עם המגיפה. קיים חוסר 
עצום בציוד, במיטות אשפוז, במיטות טיפול נמרץ ומעל לכל — אין 
מיגון מתאים לצוותי הרפואה. ישראל למודת הקרבות לא התכוננה 

ולתרחיש בריאות קיצוני ועכשיו מאוחר מדי. איטליה זה כאן. יהיו אל
פי נדבקים ולצערי עלולים להיות מאות מתים ואף למעלה מכך. 

כמי שעבדה עשרות שנים במערכת הבריאות, הייתי מצויה בנבכי 
והמערכת ואני מודעת לבעיית התתותקצוב שלה. שנים התלוננו שהמ
וערכת בדרך לקריסה טוטלית. לא עזרו התחנונים של מנהלי בתי החו
ולים והקופות השונות לתוספת מיטות ותקנים. עתה, בעודו מתעקש לא

חוז בקרנות המזבח ומסווה את תבהלתו בעצות כמו "לרחוץ ידיים", 
כבר מאוחר מדי. אדוני ראש הממשלה — אפשר היה לעשות זאת טרם 
הבחירות ולמנוע הדבקה של רבים. מדוע רק עתה מחפשים עזרה בכל 
העולם באמצעות רכישה של ערכות בדיקה וציוד מגן? אין נושא ראוי 
יותר לוועדת חקירה ממלכתית והלוואי שנוכל לעמוד "ביום הדין הזה".
 דוידה שלטי, נס ציונה, גימלאית מרכז רפואי 
לילדים שניידר פתח תקוה

איפה היית כשביקשנו?

לפיד מפרק את כחול לבן
נוה דרומי

ועם, לא מזמן, יאיר לפיד היה הבטחה פופ
ליטית. רבים ראו בו בעל פוטנציאל להיות 
אלטרנטיבה שלטונית לבנימין נתניהו. לא 
רק בשל כישרון הנאום וההופעה: לפיד הצליח 
להקים מפלגה עם מנגון עובד ומתפקד. בעבור 
מפלגת אווירה זה הישג לא מבוטל. אבל משהו 

וקרה ללפיד בחודשים האחרונים. תדמיתו נפ
לנתניהו שמעבירה  השנאה  רק  לא  זאת  געה. 

אותו על דעתו. 
לפיד ייעד את הבכורה לעצמו. הוא הרי 
מאמין שהוא, ורק הוא, מתאים להיות ראש 
הממשלה. המפלגה שבראשה עומד היום בני 
גנץ היתה אמורה להיות יש עתיד, לא כחול 
לבן. והרי לגנץ אין כישורי מנהיגות טובים 
משל לפיד, הוא לא פוליטיקאי מנוסה יותר, 
כריזמטי יותר או נואם בחסד כמוהו. אבל גנץ 

היה רמטכ"ל. זה היתרון היחסי שלו בעיני רבים 
בציבור הישראלי.

בעיני לפיד, עניין הרמטכ"לות לא כל כך 
רלוונטי לתפקיד ראש הממשלה. נראה שהוא 

וסבור, שהעובדה שתוצאות הבחירות לא היו טו
בות יותר גם לאחר שוויתר על הרוטציה, היא 
הוכחה לכך שלגנץ אכן אין כל יתרון עליו. יכול 
להיות שזאת היה הרגע שבו החליט להפיל את 
גנץ וכחול לבן. יחד עם עֹפר שלח ומשה יעלון, 

ולפיד הולך עד הסוף עם הרעיון של ממשלת מי
ועוט. להקים ממשלת מיעוט עכשיו, בזמן מש
ובר הקורונה, עם אבטלה מזנקת, זאת התאב

דות פוליטית. בדיוק לשם שולח לפיד את גנץ.
וזה לא שממשלת אחדות היא מציאה גדו
ולה. היא תהיה משותקת בנושאים שאינם קורו
ונה, ובעבור הקורונה אין צורך באחדות, כי נת

ניהו מנהל את המשבר היטב. הציבור גם ישרוד 
סיבוב רביעי של בחירות, וסביר להניח שאחוז 

וההצבעה יעלה. אבל אחדות נוחה לנתניהו, לג
נץ ולמדינה כולה. היא רק לא נוחה ללפיד.

חשב  הוא  כי  יילך,  שנתניהו  רצה  לפיד 
לאפש האפשרויות  כל  את  יהפוך  ושכאוס 
וריות, כולל קונסטלציה מסוימת שבה הוא יח

זור להיות חלק מרוטציה בראשות הממשלה. 
ולכן הסכים להקריב את מפלגתו לטובת המ
וטרה. גנץ או יועציו מבינים מה קורה. כשל

פיד שחרר השבוע לאוויר סרטון הזוי שבו הוא 
קורא לאנשים לצאת לרחובות, הזדרזו אנשי 

וגנץ לשתף את הפוסט של לא אחר מאשר נת
ניהו. זו היתה קריאת תיגר מעניינת של גנץ על 
לפיד, ולמעשה הפגנת מנהיגות ועמוד שדרה 

שלא ראינו קודם. 
ולפיד היה אמור להיות ש"ס של מעמד הבי

ניים, עם נטייה לאומית בדומה לאביו. שנאת 
נתניהו מוטטה את הבסיס הזה. תחושתו שהוא 

עדיף על גנץ מפרקת את כל היתר.
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הזמן שקנינו הולך ואוזל
רן בליצר

בין מ ישראל היתה  עד כה?  ה בעצם קרה 
והמדינות הראשונות שהגיבו היטב להת

פרצות הקורונה. כל פעולה שנקט משרד 
והבריאות, ונתפשה כשערורייתית, נהפכה לס
וטנדרט במדינות המתוקנות בתוך שבועושבו

לסין, הכנסת החוזרים  עיים. הפסקת הטיסות 
מרשימה מתארכת של מדינות לבידוד, סגירת 

והשמים, לרבות לחוזרים מארצות הברית, חקי
ורה אפידמיולוגית סביב כל חולה ובידוד המג

עים, צעדי ריחוק חברתי ולבסוף — סגר בבית 
האחרון,  למעט  האלה,  הצעדים  כל  לכולם. 

וננקטו בישראל הרבה לפני שאר מדינות אירו
זכינו במתנה הגדולה  זו  פה. בפעילות נחושה 

ביותר האפשרית באירוע הזה: זמן.
לפי ההערכות, קנינו לנו לפחות 14 ימים 
של קדימות מול מדינות ההשוואה באירופה 
או ארצות הברית. אם למישהו נראה שמדובר 

ובזמן קצר, הרי שב"שעון המגפה" מדובר בש
ולושוארבע מכפלות של מספר החולים, או בה

10–15 של מספר החולים שהיו עלוו  קטנה פי
לים להיות בישראל כעת.

אבל הזמן נוזל בין האצבעות. כל יום שעובר 
ומקרב אותנו לנקודה שבה עלולה מערכת הב
וריאות לקרוס תחת גל של אלפי מטופלים הז
וקוקים להנשמה ולטיפול נמרץ. גם לו היינו המ

דינה בעלת התשתיות המרביות בעולם לטיפול 
נמרץ, היינו קורסים כעבור שבוע )וכמה הכפלות 

ושל מספר החולים(. ואנחנו לא. ישראל מדור
גת בתחתית הטבלה במדד מיטות טיפול נמרץ 
לאוכלוסייה. לכן יש פתרון אחד: צמצום דרמטי 

ושל מספר הנדבקים ממחר, כדי לעצור את ההכ
ופלות. אחרת, בתוך שבועיים ייתכן שנגיע לעש

רות אלפי נדבקים וחמישה אחוזים מהם ימלאו 
שבוע לאחר מכן את כל מיטות הטיפול הנמרץ.

את מספר הנדבקים אפשר לצמצם בדרך אחת 
בלבד: סגר ביתי. אישואיש לביתו, עם משפחתו 
הגרעינית, ללא חיבור, ולו מינימלי, עם תאים 
תנועת  מתפתחת  בעולם  נוספים.  משפחתיים 
stayhomee#, הקוראת להישאר בבית בשם הסוו
ולידריות החברתית. זהו המרשם להקטנה דרמ

טית של מספר הנדבקים החדשים, וזהו ההישג 
הראשון במעלה שאנו חייבים להשיג. עוד היום.
ואין לנו מרווח להימורים. האם ייתכן שהס

גר החלקי שנקטנו הקטין משמעותית את מספר 
ההדבקות? אולי. נדע זאת רק בעוד שבועיים. אבל 

ואם נטעה, כל יום של פספוס יגדיל את מספר הנ
פגעים בשיא התחלואה )בעוד כחודש( ב–33%, 

וועלול להיות ההבדל בין עמידה איתנה לבין קרי
סה מוחלטת של מערכת האשפוז.

והמשמעות היא לא רק מוות מיותר של חמי
שה אחוזים מחולי הקורונה, אלא גם של חולים 

ובמחלות אחרות המחייבות טיפול אקוטי למני
עת הידרדרות: מחלות לב, מחלות כליה, מחלות 

וריאה. בהעדר מערכת בריאות מתפקדת, כל סי
בוך הוא קטלני.

וימי החסד שהרווחנו בזכות הצעדים הנחו
שים אוזלים ובשבועיים הקרובים נקטוף את 

ופירות ההתנהגות שלנו כציבור בחודש האח
רון. אמנם הנחיות ניתנו ובמידת מה נשמרו, 

ואך אירועים נקודתיים עשויים להתברר כמש
וני משחק. בחגיגות פורים, שהתקיימו רק לפ

ני כשבועיים, בוטלו אירועים המוניים בערים 
רבות, אך בתל אביב השמחה היתה רבה וההמון 

ובילה ברחובות. אם נראה בימים הקרובים הת
פרצות גדולה של תחלואה בקרב צעירים תל 

ואביבים, בל נתפלא. בהתפרצות הנוכחית הח
שבון מוגש באיחור של שבועיים. הדברים יפים 

גם בנוגע לחתונות המוניות בציבור החרדי.
ובשבועיים אלה יגדל משמעותית עומס התח
ולואה ויורגש בבתי החולים, אך סביר שעדיין נו
וכל לעמוד בהיקפי התחלואה, גם אם מספר החו

לים המצטבר יגיע ל–10,000. מכאן המציאות 
והאפשרית מתפצלת. אם יישמר סגר החלטי ומ

קיף בימים הקרובים, סביר שבעוד שבועיים נראה 
בלימה משמעותית בקצב הכפלת המקרים, לא 
נגיע לעשרות אלפי חולים ומערכת הבריאות 

תמשיך לתפקד.

ואם הסגר יישמר למחצה, כפי שרואים בי
ומים אלה, קרוב לוודאי שההחמרה תימשך ונח
וצה את סף הספיקה של מערכת הבריאות. במ

קרה כזה שיעורי התמותה יעלו בחדות במשך 
ושבועות רבים. או אז נטיל סגר קיצוני מכל שי

דענו עד כה, ללא תאריך סיום ברור.
בתרחיש האופטימי, תחת סגר מלא, נסיים 

ואת אפריל ללא חציית סף הספיקה של מע
רכת הבריאות, ואולי אף במגמת בלימה, עם 
ירידה במספר המקרים החדשים. זה תלוי בנו 

וובהמשך התפתחות התחלואה בשבוע האח
רון של מארס. 

כאשר נכנסים למהלך כה הרסני למשק, 
כמו סגר מלא, חייבת להיות אסטרטגיית יציאה 

וברורה, עם התפצלויות לתרחישים שונים בה
ותאם לאירועים. כל פעילות צריכה להיות מכ

Endgamee ברור ולמעבר לשגרה החו ווונת ל
דשה שאליה אנו חותרים לטווח הארוך. קשה 
להתנבא בעת הזו, אבל מכיוון שכבר לקחתי 
על עצמי להסתכן ולתאר בפירוט את תמונת 
העתיד הצפוי והרצוי, אנסה להציע גם כעת 

כיוונים למחשבה.
כלומר, הסטטוסוקוו   ,Endgameeבו נתחיל 

והחדש, שיאפשר להסיר את הסגר באופן מש
מעותי. במצב זה, הדומה לשגרה בדרום קוריאה 
כיום, מתקיימת הדבקה מתמדת, בקצב נשלט 
ששומר על מרחק ביטחון מנקודת האי ספיקה 
של מערכת הבריאות. הפעולה החשובה ביותר 

והיא לחשב כמה שבועות קדימה בכל נקודה ולה
ובין אם אנו מתקרבים קרבה מסוכנת להיקף תח

לואה שיביא את מערכת הבריאות לקריסה. יש 

להחמיר או להקל את הצעדים בהתאם.
אפשר ליישם את המדיניות באמצעות כמה 
מרכיבים משלימים: התנהגות ממושמעת וזהירה 
של האוכלוסייה, לרבות מאמץ למנוע הדבקה 

ובתוך הבתים; מערך בדיקות נרחב שיאפשר בי
דוד מיידי ומלא של כל חולה )בידוד מלא, עדיף 

ומחוץ לתא המשפחתי( וכל מגעיו; מערך "מו
דיעין תחלואה" להתראה מיידית ומוקדמת על 

ויציאה מאיזון — מערך המתבסס על בדיקות מרו
ובות ועל דיווחים עצמיים; תגבור מאסיבי של מע

רכת הבריאות והגנה מרבית על עובדיה; ובידוד 
ועצמי מתמשך של האוכלוסייה הפגיעה: המבו
וגרים והסובלים מחולי כרוני. הצעד האחרון, בי

דודה של האוכלוסייה המבוגרת והפגיעה, חשוב 
ובמיוחד ויימשך זמן רב יותר מכל הצעדים האח

רים. כן יש להקים מערך לתמיכה נפשית ופיזית 
באוכלוסיות אלה לאורך התקופה.

ושגרה חדשה זו יכולה להיכנס לתוקף בהד
ורגה רק כאשר מושג אותו כיפוף בעקומת התח

לואה המצביע על כך שפסקו ההכפלות התלתו
יומיות של מספר החולים. סביר להניח שאין די 

וביישום החלקי של ההמלצות הנוכחיות כדי לה
ושיג את השינוי מיוחל ויש לנקוט צעדים מחמי

רים יותר כבר כעת, כפי שנקטו מדינות שבהן 
היתה התפשטות מעריכית והיא נעצרה. מדינות 
רבות, כמו צרפת וניו זילנד, נקטו צעד זה בימים 

והאחרונים כמניעה, במקום לנקוט אותו רק בש
לב המשבר כפי שעשו איטליה וספרד. 

אם לא ננקוט צעדים החלטיים אנו עלולים 
לקבל את הרע מכל העולמות — גם סגר חלקי 

וממושך ופגיעה בכלכלה, גם סיכון לקריסת מע
רכת הבריאות וגם סגר מוחלט שבוא יבוא כעבור 
שבועיים ויימשך חודשים. כמו במשל היהודי על 

והאיש שגם אכל את הדג המסריח, גם ספג מל
קות וגם גורש מן העיר.

ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר שאסור לנ
קוט צעד שבו התרופה גרועה מהמחלה והתכוון 

ולהשלכות הכלכליות של הסגר. זו השוואה טו
ובה. גם בסרטן מספר התאים מוכפל באופן מת
ומשך. אם לא מקבלים תרופה כימותרפית בשל

בים המוקדמים של המחלה, שבהם התרופה אכן 
גרועה מן המחלה, מוצא האדם את עצמו נוטל 

ואת אותה תרופה כשגופו כורע תחת נטל הג
רורות, ואז תועלתה קטנה, משך הטיפול ארוך 

ווהסבל גדול בהרבה. גם כאן רפואה מונעת עדי
פה על טיפול.

התחלואה  הכפלת  בקצב  בלימה  נשיג  אם 
בתוך שלושה שבועות, נוכל להתחיל בהליך של 
יציאה הדרגתית מן הסגר, עד להשגת הסטטוסו
וקוו החדש. לא נחזור לשגרה שבה היינו מורג

לים, אבל החיים יחזרו אט אט למסלולם בשגרה 
חדשה. ומי יודע — אולי הקיץ יביא אתו הקלה 

ומשמעותית, וגם ישראל תזכה להיות בין המדי
נות שהצליחו להימנע מאסון. כך או כך, הימים 
הקרובים מכריעים ואני מאחל לכולנו החלטות 

נכונות ונחושות, כפרטים וכעם.

פרופ' בליצר הוא ראש מערך החדשנות בשירותי 
בריאות כללית, וחבר בצוות הטיפול במגפות של 

משרד הבריאות

אם יישמר כעת סגר מקיף, סביר 
שבעוד שבועיים נראה בלימה 
בקצב הכפלת המקרים ומערכת 

הבריאות לא תקרוס


