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 כבוד ל

 שר הבריאות  

 

 שלום רב, 

 הרינו לפנות אליכם כדלהלן:  10.5.2020 יוםבעקבות החלטת בג''צ מ
 
בג''צ הותיר בידי משרד הבריאות את שיקול הדעת לקבוע  -. השלמת בדיקות קורונה1

את הקצאת בדיקות הקורונה ולקבוע הנחיות בדיור המוגן, כל עוד הדבר נעשה  
משיקולים שאינם זרים. נודע לעמותה כי חלק מצוותי ודיירי בתי הדיור המוגן עדיין לא  

הבדיקות העומדות לרשותכם. העמותה   נבדקו לעומת אחרים שכן, וזאת חרף אלפי 
מבקשת לדעת מה השיקולים לבחירת הבתים הנבדקים, אלו שללא תחלואה כאמור  

 ולחלופין להשלים את קיום הבדיקות בכל בתי הדיור המוגן שנותרו.  
 
ההנחיות האחרונות של משרד הבריאות לציבור הרחב  -. הנחיות וביטול הסגר2

יבוריים, לרבות לאנשים לגיל השלישי תוך נקיטת  מאפשרות התניידות במרחבים הצ
אמצעי המיגון המתאימים. למרבה הפלא עשו הנהלות בתי דיור מוגן רבים דין לעצמם,  
החמירו את ההנחיות והמשיכו את סגר הדיירים ביחידות הדיור הקטנות שלהם כאשר  

  14ל כל יוצא מהיחידה מכל סיבה ולכל יעד חייב לשוב לא פחות מאשר לבידוד ש
על פי יעוץ משפטי שקיבלנו, הגבלות אלו נעדרות עוגן חוקי ובניגוד מוחלט לחוק    ימים! 

יסוד כבוד האדם וחירותו! יובהר כי שמירת שלום הדיירים חשובה מכל, אולם יש למצוא  
את האיזון הראוי, תוך הבנה שמדובר בדיירים עצמאיים שיש להם אינטרס אישי ויכולת  

על בריאותם ושלומם שלהם ושל חבריהם. פרופסור מימון,  לשמור באופן עצמאי 
התראיין אתמול בפורום של   ת ואימהוהמומחה המקצועי שמונה מטעם תכנית מגן אבות 

אין שום הנחיה או הצדקה לבידוד דייר בדיור מוגן לאחר    ח''כ מירב כהן והבהיר כי
 יציאתו באופן ממוגן מבית הדיור המוגן.  

 
בין הרשומה הרפואית של דיירי הדיור המוגן השמורה בקופת החולים  סנכרון הדדי . 3

את  בית הדיור המוגן בה מתגוררים. בבג"צ  בה הם חברים לבין זו השמורה במרפ 
הגדולות פרטו את האמצעים הטכנולוגיים  חולים השהוגש על ידי העמותה קופות 

על פי חוק הגנה על  המתקדמים המאפשרים קיומו של סנכרון זה )כמובן בהסכמת הדייר  
 הפרטיות וחוק זכויות החולה( ולמעשה הדרך סלולה ונותר להתחיל לצעוד בה. 

 
פרסום  המיידית בהשלמת הבדיקות בכל הבתים ו  אנו דורשים התערבותך  , אשר על כן

הנחיות ברורות ואחידות להנהלות ודיירי הדיור המוגן התואמות את המצב  לאלתר של 
לפעול לסנכרון המידע הרפואי, לאור ההקלות וסיום משבר   כמו כן אנו דורשיםוהדין.  

 "הקורונה". 
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 בכבוד רב, 
 אברהם בר דוד )תא"ל בדימוס(

 יו"ר עמותת דיירים הדיור המוגן בישראל 
 

 העתק:
 ח''כ מירב כהן 

 שלומי בר לב, ממונה דיור מוגן משרד הרווחה
 עו"ד נועם פליק, משרד הרווחה
 בר סימן טוב מנכ"ל משרד הבריאות, משה 

   עו"ד נויבאר רני  –משרד המשפטים 

 חקמון, משרד וייס, פורת -זאב וייס, דנה מליחיעוה''ד 

 פרילוג קשרי ממשל -עו"ד רות פרמינגר
 

 

 


