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  בלמ"ס
 
 
 
 

 לכבוד                                                                                 לכבוד
 עו"ד עמית מררי                                                           פרופ' איתמר גרוטו

 המשנה ליועמ"ש לממשלה )פלילי(                                                     המשנה למנהל הכללי 
  שרד המשפטיםמ                                                                משרד הבריאות

 
 שלום רב,

 
 8.1.21מכתבכם מיום  הנדון: 

 13405021סימוכין : 
 803-99-2021-002059סימוכין : 

 
לאחרונה הנחיתי כי יש להשלים את חיסוני סגל שירות בתי הסוהר, שלהבדיל מהאסירים  .1

נכנס ויוצא מבתי הסוהר ועל כן מידת הסיכון בקרבו גבוהה יותר, בטרם מתחילים  -
 בחיסוני אוכלוסיית האסירים. 

 

גם לאחר שיושלם המהלך של חיסוני הסגל, אבחן את חיסוני האסירים ביחס להתקדמות  .2
 החיסונים בקרב אוכלוסיית אזרחי ישראל שאינם אסירים. 

 

תאמתי את עמדתי זו עם עמיתי הממונה על פרופסור גרוטו, שר הבריאות חה"כ יולי  .3
 אדלשטיין. 

 

במכתבכם שבסימוכין, ובתפוצה מרובת נמענים, אתם משיגים על הנחיה זו ונותנים  .4
 הנחיה המנוגדת לה. 

 

להגיש את שמכם באחת מרשימות  4.2.21יש לכם, ולכל מי שמעוניין בכך, עד יום  .5
 ולממשלה, בהחלט תוכלו לעשות כן.   , ובמידה ותיבחרו לכנסת24-המועמדים לכנסת ה

 

ריות על כלל הגופים הכפופים למשרד הבט"פ מונחת על כתפיי, ואת האחהואיל ועד אז,  .6
 החלטתי תעמוד בעינה.  -הדין וחשבון לציבור אתן אני, ולא אתם 

 

 כל פורום שהוא, ציבורי או משפטי.מול זו למותר לציין כי אהיה מוכן לגבות את עמדתי  .7
 
 

 ב ב ר כ ה ,                                  
 
 

                              
          

 אמיר אוחנה
 פניםההשר לביטחון                                                                     

 כ"ד בטבת תשפ"א 
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 העתק:

 חה"כ יולי )יואל( אדלשטיין, שר הבריאות 
 חה"כ בנימין )בני( גנץ, שר המשפטים 
 פרופ' חזי לוי, מנכ"ל משרד הבריאות 

 ד"ר אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה
 גב' סיגל יעקובי, מ"מ מנכ"ל משרד המשפטים 

 חוקתי(-עו"ד רז נזרי, משנה ליועמ"ש לממשלה )משפט ציבורי
 עו"ד ענר הלמן, מנהל מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה 

 ד"ר בועז לב, יו"ר הצט"מ ויו"ר ועדת החיסונים
 פרופ' נחמן אש, מנהל מגן "מגן ישראל" 

 עו"ד אורי שוורץ, יועמ"ש משרד הבריאות 
 ד"ר שרון אלרעי פרייס, מ"מ ר' שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות 

 ד"ר טריף בדר, ר' המנהלת להערכות מערכת הבריאות 
 קה ליחסים בינלאומיים משרד הבריאות ד"ר אשר שלמון, מנהל המחל

 מר אליעזר רוזנבאום, משנה מנכ"ל בט"פ
 גונדר קטי פרי, מ"מ נציבת שירות בתי הסוהר

עו"ד גלעד בוקר, פרויקטור משרד הבריאות )הנהלת בתי משפט, שב"ס, משרד המשפטים 
 והבט"פ(

 מר אריאל סיזל, יועמ"ש )בפועל( בט"פ
 , יועמ"ש שב"ס תג"ד יוכי גנסין

 ד"ר אמיליה אניס, מנהלת האגף לאפדימיולגיה משרד הבריאות 
 תג"ד ד"ר ליאב גולדשטיין, קרפ"ר שב"ס

 מר אלי גלעד, מנהל המשל"ט משרד הבריאות
 גב' נועה חסדאי, האגף לשירות חירום משרד הבריאות 

 גב' רותי גרוס, ר' תחום חטיבת הבריאות משרד הבריאות 
 , משרד הבריאות ד"ר ענבר צוקר

 ד"ר בני בנימיני, משרד הבריאות 
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