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 - דחוף-

 לכבוד 

 ד"ר אביגדור קפלן

 מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה 

 והשירותים החברתיים

 91950, ירושלים 2קפלן 

 mankal@molsa.gov.ilבאמצעות: 

 5632541-02 פקסבאמצעות: 

 

 שלום רב,

 מתחמי דיור מוגן שבפיקוח המשרדהטלת סגר כפוי על דיירי  הנדון:

 

בעקבות , לזקניםבבקשה לפרסום הנחיות והבהרות למוסדות המיועדים  אליכם פונים אנו .1

 כך,. בניגוד לחוק דיירי בתי אבות פרטייםעל  בידוד כפוי דיווחים שהתקבלו בדבר הטלת

דיירים בבית האבות משען ברמת אפעל, שביקשו לצאת מבית האבות לצורך קניית מזון ל

כי אסור להם לצאת משטח מתחם בית האבות לכל על ידי המסגרת וסידורים, נאמר אתמול 

 .כנס למתחם המגוריםיצורך שהוא, וכי מי שיבחר להפר הוראה זו לא יורשה לשוב ולה

אין לאפשר  קבעו כי 14.3.2020ת בתי האבות, נכון ליום בעניין פעילוהנחיות משרד הרווחה  .2

וכי יש לצמצם כניסתם למעט בנסיבות הקבועות בהנחיה,  כניסת מבקרים למתחמי בתי האבות,  

של מי שאינם שוהים קבועים במוסדות אלה, למינימום האפשרי, תוך הקפדה על כך שהנכנסים 

שעודכן  חוזר מנכל בדבר התמודדות שירותי הרווחה עם נגיף הקורונה) אינם חייבים בבידוד

 . (12.3.20ביום 

בשל היותו של אדם דייר לכפיית בידוד רק  ה חוקית  כל הוראבנמצא  למרות זאת, ולמרות שאין   .3

מהמוסדות, מחייבים את הדיירים   כמהעולה שלפחות  ,  במסגרת של דיור מוגן או מסגרת דומה

אינם נדרשים לשהות בבידוד או בהסגר בהתאם עצמם  גם כאשר הם  -  למשטר של סגר מוחלט

להנחיות שכבר ניתנו על ידי  ומבקשים לצאת מהמסגרת, מעבר, להנחיות משרד הבריאות

 . שרדהמ

ובזכותם   , בחופש התנועה שלהםפוגעת בכבודם של דיירי בתי האבותקשישים  על  כפיית בידוד .4

אינם  ועקרונות היסוד של החופש האישי זכויות אלה מעל ומעבר לנדרש., לאוטונומיה

והגבלתם מטעמי בריאות הציבור צריכה להיות מידתית ולפי הוראות ברורות ולא   –מתבטלים  

 אי שאין לסבול מצב שבו כל גוף מטיל הגבלות על הדיירים על פי החלטותיוודובשרירותית. 

 . ובלי שהן מבוססות על הצדקה עניינית

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/molsa-executive-circulars-003-2020/he/Documents_hozer-mankal_ceo-003-2020-12-03-2020.pdf
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רשאים להעביר לדיירים את והמסגרות האחרות לאוכלוסיית הזקנים כמובן שבתי האבות  .5

ים מנע ככל הניתן משהייה במקומות סגורים, הומי אדם או צפופילה  -המלצת משרד הבריאות  

אך אמצעי אנשים, לדווח על כל תסמין וכדומה,  10להימנע מהתקהלות של מעל בתקופה זו, 

 כפייה או ענישה אינם בידיהם של בתי האבות, ואינם חוקיים. 

על כן, נבקש כי תצא הנחייה ברורה לבתי האבות המצויים בפיקוח משרד הרווחה ומשרד  .6

מההנחיות החורגות יירים ומאושפזים, הבריאות, לפיה אין להטיל הגבלות בכפייה על ד

 . הרלוונטיים הרשמיות שפרסמו משרדי הממשלה

 

 בברכהובכבוד רב 

 רעות שאער

 מנהלת פניות הציבור

 

 :יםהעתק

: דוא''ל באמצעות והרווחה,, יועמ''ש למש' העבודה עו"ד רינת וייגלר

MaayanDa@molsa.gov.il 

 מש' הבריאות - ראש האגף לגריאטריה, ד"ר אירית לקסר עשהאל

 בית אבות משען, רמת אפעל
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