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 לכבוד
 ראש הממשלה, בנימין נתניהו 

 שר הבריאות, יעקב ליצמן
 מכובדי שלום רב, 

   חובת חבישת מסיכה במרחב הציבוריהנדון:  
 רטותיקים בפים הוכלל הציבור ולאזרחל                 

, חלה חובת חבישת מסיכת פנים ב'מרחב הציבורי', בהתאם  12.4.2020מהיום החל 
חובה זו מהווה הכבדה קשה על הציבור, אך חיונית לשמירת   לתקנות שעת החירום.

  תיקים.ובטחון הציבור ובעיקר על ציבור האזרחים הו

אינן ברצוני להתריע על כך, שהדרישה מאותם אזרחים ותיקים, לצאת ולרכוש מסיכות, ש 
 נמצאות בכל בית או בכל חנות, עלולה הן לסכן אותם והן לגרום להם לעבור על החוק.

בימים אלו, בהם הציבור נדרש למעט ביציאה מהבית, ובימים בהם תושבים רבים  
איבדו את פרנסתם, ראוי שננהג כפי שנהגו במדינות אחרות בעולם, ונספק  

 בועי. לתושבים, מסיכות לבתים באופן רציף וש

פיקוד העורף, יוכל להעביר את המסיכות לרשויות המקומיות, ואת החלוקה, יוכלו  
הרשויות המקומיות לבצע. בקדימה צורן לדוגמא, נערכנו עם חלוקה לרובעים,  
באופן כזה, שאנו יודעים להגיע לכל בית ביישוב, ואני בטוחה שכך גם ברשויות  

 אחרות.
בר הנוכחי, הרשויות המקומיות מתפקדות  כפי שראינו בשנה החולפת וגם במש

מצוין ויודעות בצורה הטובה ביותר, לדאוג לשלום האזרחים. מה שנדרש הוא  
לפיכך, אבקש כי תורו לפיקוד העורף, לרכוש מלאי    הסמכויות והמשאבים. 

 מסיכות, להעביר אותן לרשויות המקומיות שידאגו לחלוקה לתושבים. 

ור העובדה שהחל מהיום, חובה על כל תושב לצאת  פעולה זו, נחוצה וחיונית לא 
בשלב ראשון, יש להיערך לחלוקה מיידית    למרחב הציבורי כשהוא עם מסיכה.

נמצאים בקבוצת הסיכון, וזאת  שכידוע, הם   ,ותיקיםלאוכלוסיית האזרחים 
 במסגרת מבצע 'משמרות הזהב' של פיקוד העורף.

ותיקים  ועל כל האמור לעיל החל מהשבוע, קדימה צורן, תחלק לאזרחים ה 
 שזקוקים לכך, מסיכות. 

 , בכבוד רב ובברכה                                                                                

     קרן גרין 
          ראש המועצה 

 :העתקים
 יו"ר מכרז השלטון המקומי, מר חיים ביבס 
 מ"מ מנכ"ל משרד ראש הממשלה, רונן פרץ 
 מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב 
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