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לכבוד
מר משה סימן טוב
מנכ"ל משרד
בפקס02-5655966 :
שלום רב,

הנדון :חיוב בחבישת מסכות פנים במקום שאינו מקום מגורים
הריני לפנות אליכם כדלקמן:
 .1היום ,7.4.2020 ,פרסם משרד הבריאות צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית הוראות
שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס'  ,)13התש"ף –  .2020צו זה מחייב כל אדם לחבוש מסכת פנים כל
עוד הוא שוהה במקום שאינו מקום מגוריו ,וזו לשונו" :לא ישהה אדם במקום שאינו מקום מגוריו
ללא חבישת מסכה ".תחילתו של הצו מיום .12.4.2020
 .2אמנם הצו מאפשר גם חבישת מסכות בד ביתיות ,אך לרוב ,אנשים אינם מכינים מסכות בד
ביתיות מחשש שהמסכות שיכינו לא יעניקו הגנה מלאה מפני הידבקות בנגיף .בהתאם להנחיות
ארגון הבריאות העולמי מ 27.2.2020 -המסכות היעילות מפני הידבקות בנגיף הינן מסכות  N95או
 .FFP2ראו:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCovIPCPPE_use-2020.1-eng.pdf
 .3בעקבות הביקוש הרב ,החלו מחירי המסכות בשוק לעלות באופן בלתי מידתי .כך למשל ברשתות
הסופר פארם נמכרת כל מסכה מהסוג הנ"ל בין  .₪ 30-35בבתי מרקחת פרטיים ומקומות אחרים
הן נמכרות בין  ₪ 60-90כל אחת .עוד יצויין כי יעילותה של כל מסכה אינו עולה על  36שעות .כך
שכל עוד הצו תקף ומחייב חבישת מסכה ביציאה ממקום המגורים ,יש צורך בהצטיידות במסכה
חדשה כמעט כל יום .עלויות הרכישה לשבוע עבור משפחה עם  3ילדים עלולה להגיע למאות
שקלים.
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 .4אמנם חבישת מסכת כהגנה מפני הידבקות הינה מטרה ראויה בפני עצמה לצורך המאבק
בהתפשטות הנגיף ,יחד עם זאת ,חובה זו מטילה נטל כלכלי כבד נוסף על האוכלוסייה .נטל זה
מקבל משנה תוקף בימים אלו כאשר קיימות הגבלות תנועה ויציאה לעבודה אשר הובילו לסגירת
מקומות עבודה רבים שנאלצו לפטר את עובדיהם .שיעורי האבטלה עלו באופן מובהק ורבים
ממשקי הבית סובלים מקשיים כלכליים והפערים החברתיים – כלכליים בין קבוצות האוכלוסייה
הולכים וגדלים .ההוצאות הכלכליות הנכבדות שמתווספות כעת עקב חיוב חבישת מסכה עלולות
להכביד אם כן על משפחות רבות.
 .5אי לכך ,הנכם מתבקשים להתערב בהטלת מגבלות על מחירי מסכות הפנים-אף הנמכרות בשוק על
מנת לאפשר נגישות שווה לכלל קבוצות האוכלוסייה לאמצעי מיגון חיוני זה .לחילופין ,הנכם
מתבקשים לסבסד או לממן את מחירי המסכות באופן שיאפשר נגישות סבירה ושוויונית לרכישת
המסכות עבור כלל האוכלוסייה ,לרבות הקבוצות המוחלשות.
 .6על חובת התערבות באספקת אמצעי מיגון ניתן ללמוד מחוק ההתגוננות אזרחית ,תשי"א – 1951
המחייב תקצוב ממשלתי להוצאות ההתגוננות האזרחית .בהקשר זה גם נזכיר מקרה שהגיע
לפתחו של בית המשפט העליון בשנת  1991במהלך מלחמת המפרץ בו חייב בית המשפט חלוקה
שוויונית של מסכות מגן (ראו :בג"ץ  168/91מורכוס נגד שר הבטחון (ניתן ביום .))14.1.1991
לאור חשיבות הסוגייה ,נבקש התייחסותכם בהקדם.

בכבוד רב,
סאוסן זהר ,עורכת דין
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