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 ,מכובדי

מיצר אני על כי בימים אלה אני חייב לפנות אליך בבעיה שולית למדינה אבל חיונית לבריאותם  
 .השלישי החיים בבתי דיור מוגןוקיומם של כחמישה עשר אלף דיירים בני הגיל 

ואוהבינו.   אין יוצא ואין בא, מנותקים מיקירינו  -   מאז תחילת מרץ השנה אנחנו בסגר מלא
 .להבטיח את בריאותינו ואכן נהגנו בהתאם  לטובתנוברור שזה נעשה 

על כל אזרח מבוטלות   ישראל שהמגבלותעם הודעת לכל  ה בטלוויזילפני יומיים בהודעתך 
 .מתנהגים בהתאם להנחיות מותר לנוע חופשית לצרכינו ואם 

לדאבוני הנהלות   עצמאיים.מסגרת הדיור המוגן נועדה לגמלאים עצמאיים. הדגש הוא על  
, לא אחראים  במוסד סגורבתי הדיור המוגן ממשיכים להחזיק אותנו בסגר מלא כאילו אנחנו 

ו זקוקים להן מבלי להשית עלינו  למעשנו, ולא נותנים לנו כל אפשרות לצאת לפעילויות שאנ
אך לא   שהתווית ימים. סומכים על כל עם ישראל שינהג לפי "פסח , מצה ומרור"  14בידוד של 

 על דיירי הדיור המוגן.  
 למעשה ממשיכים לנהוג בנו כאילו שהצהרתך כלל לא נמסרה. 

מצבינו.  ברור שכוונתם לשמור על בריאותינו אבל המשך ההחמרה רק מריעה מאוד את 
מניעת הזכות הבסיסית של כל אזרח נמנעת מאיתנו על לא עוול בכפינו. ההשפעה של  

החלטה זאת גורמת לסבל נפשי ודיכאון שהשפעתם עלולה להיות יותר חמורה מהמחלה  
 .עצמה

  ווים של יציאה מהגל הנוכחי של הקורונה אין הנחיות עבור דיירי הדיור המוגןתבאף אחד מהמ
כנראה מתוך הגיון נכון שאלה אנשים עצמאיים ואחראים. אך לא כך   .בעקבות ההקלות

 מתייחסים אלינו ומתנהגים עמנו מנהלי הבתים. 
הבסיסית   בזכותנו על כן אני מעז לפנות אליך ולבקש כי תורה לכל הגורמים שלא ניתן לפגוע 

ולאפשר לנו כדיירים של בתי הדיור המוגן לנצל את זכויותינו   , כאזרחים גם אם זקנים 
לצאת מהסגר ולממש את רצונותינו. כולנו אנשים   ברצוננוהבסיסיות של חופש להחליט אם 

 . לנו בוגרים ואחראים ובריאותינו חשובה לנו לא פחות מאשר לאלה הדואגים
, גם  מהדייריםמעט  הנפשי של לא  ת המצבאריחוק של הדיירים מיקיריהם מערערת ה

 .החזקים שבינינו מושפעים לא מעט 
 

 ,בתודה על תשומת הלב
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 העתק:

 שר הרווחה,   היועץ המשפטי לממשלה, שר הבריאות,  

 עו"ד רינת וייגלר    ומי בר לב, למר ש  רד עזרא,  ו ד"ר  מנכ"ל משרד הבריאות, 

             


