
אגרת להורים

מודל הגיון בריא הינו עמותה, שנוסדה על ידי קבוצת מדענים ורופאים מחזית המאבק בקורונה.

העמותה מציעה חלופה מבוססת מדע למדיניות הטיפול בקורונה. סגרים וכפייה אינם הדרך!

ניתן לקרוא את הנחות היסוד ועקרונות המודל באתר העמותה:

https://www.facebook.com/ModelCommonSense

https://www.modelcommonsense.com

להלן נקודות חשובות להורים לילדים:

הסכנה לילדים להיפגע קשה מנגיף הקורונה היא נמוכה ביותר. לילדים צעירים מחלת הקורונה

מסוכנת הרבה פחות ממחלת השפעת. בפרט, מגפת הקורונה אינה מהווה גורם לתמותה בקרב צעירים

להבדיל ממגפות השפעת החורפית הגובה את חייהם של כ10-20 צעירים בממוצע, כל שנה.

אין בסיס מדעי לטענה שילדים מדבקים יותר ממבוגרים (להבדיל מהמצב בנגיפים ממשפחת השפעת).

להיפך. בדרך כלל  המערכת החיסונית שלהם מתגברת במהירות גם על כמות גדולה של הנגיף,

ולכן האפשרות שלהם להדביק אחרים מצומצמת יותר. מחקרים רבים מצביעים על כך שהדבקה מילד למבוגר 

נדירה ביחס להדבקה ממבוגר לילד או ממבוגר למבוגר. 

אין הצדקה לבדיקות התכופות והיקרות בבתי הספר: מדינת ישראל מבצעת מספר רב מאוד של בדיקות -  יותר 

בדיקות מגרמניה והרבה יותר מדרום קוריאה ללא הצלחה בקטיעת שרשראות ההדבקה. המשאבים המבוזבזים על 

בדיקה של ילדים בריאים נחוצים מאוד לשם הגנה על אוכלוסיות בסיכון. 

בכל מקרה אין הצדקה לסגור את מוסדות החינוך אך ככל שיותר תלמידים יבדקו, גדל הסיכוי שהמוסד החינוכי 

ייסגר. בדיקת הקורונה המקובלת ( PCR ) בודקת נוכחות, ולו זעירה, של חלקים מסוימים של הנגיף בגוף הנבדק. 

בשל כך, הנבדק יכול לקבל תוצאה חיובית גם במקרים בהם הכמות הנגיפית אותה הוא נושא אינה מספיקה 

להדבקה של אדם אחר, וכן במקרים בהם אין הוא נושא כלל נגיף חי אלא רק שאריות נגיפים מתים. 

מובילי מודל הגיון בריא תומכים בחיסוני שגרה לילדים. 



בבואכם לשקול סיכוי מול סיכון בקבלת חיסון כדאי לזכור שלילדים צעירים מחלת הקורונה מסוכנת הרבה 

פחות ממחלת השפעת. חיסון הקורונה אושר באופן זמני באישור חירום בלבד, מכיוון שטרם הסתיימו 

בדיקות הבטיחות ארוכות הטווח של החיסון. אלמלא האישור החריג, בדיקות הבטיחות של החיסון היו מסתיימות 

בעוד כשנתיים. אין סיבה לחסן ילדים מתוך מחשבה ורצון להגן על אוכלוסיות בסיכון כי יעילות חיסון 

הקורונה במניעת הדבקה לא נבדקה. המטרה המוצהרת של החיסון הינה להוריד את חומרת התסמינים. אין גם 

סיבה לחסן ילדים מתוך מחשבה שכך נוכל לחזור לשגרה. אפשר וצריך לחזור לשגרה כבר עכשיו! 

באתר המודל מפורטים הצעדים לשם חזרה בטוחה לשגרה. 

מובילי מודל הגיון בריא תומכים בחופש בחירה לכל אדם בבואו להיבדק או לקבל חיסון ושוללים מכל וכל 

כפייה בעניין. אפשר לנצח את הקורונה באמצעות הגנה ייעודית על האוכלוסיות בסיכון, השקעת משאבים בבתי 

החולים לשם הגדלת מערך האישפוז וחזרה לשגרה מיידית וכמעט מלאה של אוכלוסיות שאינן בסיכון.

חינוך הוא ערך עליון, והילדים ועתידם הם הנפגעים העיקריים של הצעדים שננקטו לטיפול במשבר.  הם גם אלה 

שיגדלו לתוך חברה ענייה יותר, ועמוסת חובות. בדיקות כפויות כתנאי לחינוך, סגירת מוסדות חינוך בגלל 

מציאת מאומתים, וצעדים דומים, צריכים להיפסק,  ומעולם לא היו צריכים להתקבל או אף לעלות לדיון.  

למרות שהילדים אינם אלה שבסיכון, המדיניות הקיימת מעבירה אל כתפי הילדים את העול של מניעת מחלה 

שאינה מסוכנת להם.

יש בכך אי צדק.
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