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סימוכין380946820 :
(במענה :ציין סימוכין)
לכבוד
מר בנימין נתניהו ,ראש הממשלה
עו"ד אביחי מנדלבליט ,היועץ המשפטי לממשלה
ח"כ יולי (יואל) אדלשטיין ,שר הבריאות
מר מאיר בן שבת ,ראש המל"ל
הנדון :חוו"ד מקצועית בנושא הסכנות הבריאותיות שבהתקהלויות
מחלת הקורונה מועברת מאדם לאדם בשל קרבה בין אנשים ,כתוצאה מפליטה ונשיפה של רסיסים
מכילי וירוס מהפה ומהאף .דבר זה מביא להדבקה ותחלואה ,שבמקרים מסוימים עשויה להיות
קשה ביותר ,ואף להסתיים במוות.
לדעתנו המקצועית כל התקהלות בלתי מבוקרת ונשלטת ,בוודאי בחללים סגורים ,ובמידה פחותה,
אך לא מבוטלת ,גם באזורים פתוחים ,שכרוכה בצפיפות ,באי עטיית מסכות ובפליטת רסיסי רוק
במצב של קרבה רבה בין המשתתפים עלולה לגרום לעלייה רבה בשיעור ההדבקה ,וכתוצאה מכך גם
לעלייה בשיעור התחלואה.
מדינת ישראל נמצאת כעת בעלייה מואצת ומסוכנת בתחלואה ,ובשל כך גם בעלייה במספר החולים
הקשים וגם הנפטרים .לכן ,אנו סבורים שיש לעשות כל שניתן ובדחיפות על מנת למנוע התקהלויות
בלתי מבוקרות ,שלא נשמרים בהם הכללים בדבר עטיית מסכות ומרחק של  2מטרים לפחות בין
אדם לאדם ,ובכך להתמודד עם התחלואה ההולכת וגוברת ולבלום אותה.
גם בעולם הרחב יש עדויות למוקדי עלייה בתחלואה בשל התקהלויות ,וגם שם נאבקים ממש בימים
אלה תחלואה המטפסת ,על ידי הגבלה ומניעה של התקהלויות.
לסיכום ,אנו סבורים שיש לפעול בדחיפות לשם מניעת כל התקהלות שאינה עומדת בכללים שקבענו,
ולפעול בנחישות להורדת ההדבקה והתחלואה המסכנת את בריאות הציבור.

בכבוד רב,
פרופ' חזי לוי
העתק :פרופ רוני גמזו מנהל מגן ישראל
פרופ' איתמר גרוטו ,המשנה למנכ"ל
עו"ד אורי שוורץ ,היועץ המשפטי
ד"ר שרון אלרעי פרייס ,ראש שרותי בריאות הציבור
לשכת המנהל הכללי
משרד הבריאות ,ירושלים
ת.ד ,34410.ירושלים 91342
mankal@moh.gov.il
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