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מכובדנו
מר בנימין נתניהו
ראש ממשלת ישראל
הנדון :שוועת העיר בני ברק
בראשית דברנו ,עלינו לציין ,בשמם ובשליחותם של מאות אלפי תושבי העיר בני ברק ,את תודתם והערכתם לראשי מדינת ישראל,
על הדאגה ,המסירות ,האכפתיות ,והעמדת בריאות תושבי העיר בראש מעיינכם ,התושבים חשים בכך ,מרגישים זאת ומבטאים
זאת בכל תוקף.
העיר בני ברק ,נתונה בסגר הרמטי זה יומיים ,וזאת לאחר סגר חלקי ונושם של כשבוע ימים.
מאות אלפי התושבים ,המשפחות ברוכות הילדים ,כלואים בבתיהם ,זה כשלש שבועות ויותר .אין יוצא ואין בא .וברוב הבתים -
בתנאים-לא-תנאים שאינם הולמים ואינם ראויים.
לא כאן המקום להיכנס ולבקר את המסקנות והדו"חות שהובילו להחלטה על סגר זה ,שכן אנו יוצאים מנקודת הנחה ובטוחים
שההחלטה נבעה מדאגה לגורל העיר ותושביה ,ואנו שוב מודים על כך.
מפרסומים בתקשורת אנו למדים כי מסתמן שינוי בהצעה להעתיק את הסגר על שמונת ישובים נוספים לאחר הפעלת
לחצים לאור המסקנות והפקת הלקחים מההסגר הקשה שהוטל על עירנו בני-ברק וכי הממשלה שוקלת מהלך שונה
במקום הטלת סגר.
במקורותינו משתמשים חז"ל בטענת "דיו לבא מן הדין להיות כנדון" .שהרי לא יתכן שהמודל המועתק ישופר ,ואילו המקור ,יישאר
כפי שהוא ,לאחר שכל הגורמים מבינים שקיימים עיוותים משמעותיים שבמקום להקל ,מכבידים על העיר ועלולים להביא לקריסתה
ולתוצאה ההפוכה .ונפרט:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

כאשר הוחלט על הסגר בעיר ,כלולה הייתה בהחלטה זו הוראה גורפת על פינוי כל הנשאים והחולים מן העיר .החלטה זו לא
מיושמת ואינה ישימה כלל בשטח ,והיא השתנתה תוך כדי תנועה.
כתוצאה מכך ,כלואים למעלה מ 200,000-תושבי העיר ,יחד עם למעלה מאלף חולים מאומתים ,בשטח מוניציפאלי קטן-ממדים,
בתוככי דירות צפופות ובמגע אובססיבי ותמידי עם החולים .מה צריך יותר מזה כדי להפוך את העיר למדגרה אחת גדולה
והמונית ,ה' ישמרנו.
כעת ,כולם מודים שהמספרים נופחו מעל ומעבר ,והובנו ופורשו שלא כדין .זאת ועוד ,המספרים הגבוהים בבני ברק הינם תוצאה
ישירה של בדיקות המוניות שנערכות בעיר בשונה מכל הערים האחרות .כך שאינן מהוות אינדיקציה לעומת הערים האחרות.
קרוב ל 200,000-תושבים לכאורה נקיים ,סובלים על לא עוול בכפם .טכנאים ,ספקים וצרכים חיוניים אחרים ממאנים להגיע אל
העיר ,ובצדק ,לאחר עליהום תקשורתי ומיתוג העיר כנגועה ,על לא עוול בכפה .האם יודע כבודו מה משמעותה של משפחה ברוכת
ילדים שאין זרימת גז בבית? ,שקווי הטלפון בעייתיים? שמכונת הכביסה תקולה ואין טכנאי שמוכן לבוא ולתקן?
מוקדם מכדי לדבר ,אולם עוד ידובר על ההתמודדות עם הוצאה שבהפיכת העיר בני ברק למצורעת ומנוגעת ,ההשלכות הכלכליות
החמורות שיהיה עלינו להתמודד עמם .אך ,החכם ,עיניו בראשו.
כמובן ,ההסתה משולחת הרסן בראש כל חוצות ,היא רק סנונית ראשונה בדרך להפיכת כל הציבור החרדי ותושבי העיר במיוחד,
למוקצים מחמת מיאוס  ,מפיצי מחלות מזוהמים שיש להתרחק מהם .כפי שקורה כבר כעת ,לצערנו ,בכל מקום בו כף רגלו של
תושב העיר ב"ב דורכת.

מכל האמור עולה דרישה ובקשה אחת וברורה  ,להשוות את תנאי ההגבלות של העיר בני ברק לערים
האחרות ובאותה מתכונת שתאפשר לה תנאי קיום מינימליים ואפשריים.
אנו חשים כי תחושות הציבור נוכח הפליית העיר לעומת שאר הערים עלולים להביא לחוסר אמון הציבור בצעדים
החשובים והלא קלים הננקטים על ידי הנהלת העיר בהתאם להוראות משרד הבריאות.
בכל הכבוד הראוי,
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