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כבוד מו"ר:
אני כותב מכתב זה עם הרבה רעדה .תפילה במנין ]בציבור[ הוא מאוד חשוב לי .הוא חלק ממני מאז
שהתחלתי לדבר .אני לא מכיר חיים בלי מנין .וקשה לי לחשוב שאני יהיה אחראי שעשרות אלפי
יהודים שומרי תורה ומצוות לא יהיו יכולים לענות אמן במנין.
אבל ,אני גם רופא והייתי מתנדב בחברת הצלה קרוב ל 20שנים .דעת תורה בארה"ב התיר לי ואחרים
לנהוג רכב בשבת אם הוא מציל אפילו נפש אחת .אין דבר יותר חשוב.
כתבתי מכתב )ראה למטה( למנין המוקדם בשכונה שאני רגיל להתפלל בו .עם התפרצות הוירוס
]קורונה[ ,ורוב בתי כנסת בשכונה נסגרו ,הקבוצה עבר לבית כנסת אחר שעדיין פתוח .ואני חשבתי
שהוא מוטל עלי להראות חוות דעת שלי – שככל שהוא חשוב להתפלל במנין ,הוא לא יותר חשוב
מהצלת נפשות.
ברוך השם ,יש לי מרפאה שהרבה אנשים מגיעים אליו משכונת קווינס .אבל אני גם עובד בבית חולים,
עובד בחדר מיון לרפואה דחופה בבית חולים מאוד עמוס בשכונה ,ורואים שם  130,000ביקורים בשנה.
בשבועות האחרונות ,אחרי קריאת מאמר אחר מאמר ,ודיבורים עם רופאים מקצועיים במחלות
נדבקות אודות הוירוס הזה וקלות ההדבקה ,הגעתי להחליט שהדרך היחיד לעצור ההתפשטות הוא
להפסיק קשרים חברתיים .אני מבין שאי אפשר להגיד לכולם לא לצאת מהבית ל 12שבועות .אנשים
צריכים אוכל .אנשים צריכים מוצרים .ממבט רוחני ,אנשים גם צריכים ללמוד תורה ולהתפלל .אבל
כרופא אין לי סמכות להראות חוות דעתי בענין זה .אבל יש לי סמכות להגיד שכל פעם שקבוצת
אנשים פוגשים ,הוירוס מתפשטת בריבוי עצום.
נכון שלרוב רובו של אנשים צעירים ובריאים ,הוירוס מראה סימנים כמו צינון או שפעת .אבל לאחוז
מסויים של אנשים ,בדרך כלל מבוגרים עם מערכת חיסון חלש )אבל גם לפעמים אנשים צעירים
ובריאים( ,המחלה מחמיר עד דלקת ריאות חמור ,הצריך טיפול נמרץ ומכונות הנשמה.
זה מראה שתי בעיות .ראשון ,הקלות של ההתפשטות ,ושני ,הטיפול הרפואי הנצרך לנסות לעזור
לחולים עד שיחלימו .עם הבנת שתי בעיות אלו ביחד ,אפשר להבין הבעיות באיטליא ,ועכשיו אפילו
בנוי יורק .המחלה מתפשטת כל כך מהר ,שאפילו אם אחוז קטן שאנשים נהיו חולים ,המערכת של
הבתי חולים הוא בסיכון של קריסה.
רק בשבוע שעבר ,מספר האנשים שקיבלו לבית חולים שלי הכפילו עצמם כמעט כל יום .אנחנו
סוגרים מחלקות ועושים אותם למחלקת מיוחד לחולי קורונה .מנתחים אורטופדיים ביטלו ניתוחים
שאינם דחופים ,ועוזרים בחדר מיון לעזור לחולי קורונה .אנחנו מדברים עם חברים שלנו ,רופאים
באיטליא ,והם טובעים .אין להם מספיק מכשירי הנשמה וצריכים להחליט אם להציל חיים של בן 35
או בן  .65אני לא רוצה לעשות החלטות כאלו .יש לנו מפגשים כאן בנוי יורק עם הרשויות ואנחנו
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גייסים כספים לעשות אולמות ובניינים ישנים לבתי חולים .קראתי אודות המצבים במלחמות גדולות,
ואני חושב שזה הדבר ההכי קרוב לזה בחיים שלי .לעשות החלטה מי יחיה ימי ימות הוא החלטה שאני
לא מאחל לשום רופא.
אנחנו היינו מפרסמים שצריכים להפסיק קשרים חברתיים .היינו מפרסמים בדפוס ובעוד דרכים .אבל
אנחנו אינם קרובים לסוף הסיפור .אנחנו שבוע אחד בפנים ,והוא מאוד מפחיד .אני מפחד לחשוב שיש
לנו עדיין דרך ארוכה.
אתה יכול לראות ממכתבי ,שאני רואה שיהודים שומרי תורה ומצוות חושבים שלא צריכים לחשוש
לדברים אלו לתפילה בקבוצה .אני מסכים ש 10אנשים שמרחיקים זה מזה ,ומתפללים בחוץ ,יש הרבה
פחות סיכון של הדבקת הוירוס לעומת  150אנשים בחדר ,אבל יש עדיין התפשטות המחלה.
אפילו שאני איני ראוי להגיד לרב איך לפסוק ,אני יכול לומר שאם לא יהיה פסק ברור שלא להשתתף
בקבוצות קטנות של מנין ,האיש הממוצע לא ישמע – הוא ימצא סיבה להצדיק ,שהוא משתתף עם
אחרים לדבר שהוא חושב שהוא מצווה .לכן אע"פ שיש רופאים אחרים עם תוארים יותר חשובים
ממני ,שאלו אותי להגיד לרב חוות דעת שלי.
והחוות דעת שלי הוא ברור .לעצור כל התקהלויות יציל חיים של הרבה אנשים .זה מה שאומרים כל
הרופאים המקצועיים בכל התחומים ,בלי יוצא מן הכלל .זה מה שאמרתי לרבנים בשכונה שלי ,ולכל
המאות אנשים שהתקשרו אלי .אבי מורי ,זאל זיין גאזונט ]שתהיה ברי[ ,אף פעם לא פיספס הזדמנות
להתפלל במנין .אבל הוא בן  72והתחננתי לו שלא ללכת – והסכים .אני התחננתי עם הקבוצות
הקטנות בשכונה להפסיק הקבוצות הקטנות.
אני מראה לרב חוות דעתי שאם אנחנו עושים כן ,אנחנו ודאי יציל נפשות.
אם הרב רוצה לדבר אלי ,המספר שלי הוא 1-917-789-4472
מיילEsb118@yahoo.com :
בכבוד,
אדוורד )אלי( בנט ,רופא מומחה
זה המכתב ששלחתי למנין השכונתי המוקדם:
זה אלי בנט .אתם כולם מכירים אותי ואיפה שאני עובד .אני חושב שאני צריך להגיד לכם ברור .זה חוות דעת
הרפואי שלי ,כמו כל הרופאים מקצועיים במחלות נדבקות ,שהמנינים האלו יהרגו אנשים .אני יודע שהוא קשה
מאוד לכם להבין ,כי הוא נראה לכם כהתקהלות פשוטה של בין  15ל 20אנ שים .אני יקח אותכם בשמחה לסיור
של  5דקות לראות מה קורא בבית חולים שלי עכשיו .מיום חמישה שעבר ,היה לנו  7חולים שחולים כל כך עד
אישפוז .אתמול היה  30והין הוא  . 50אנשים זקנים משכונה שלנו מונשמים במכשירי הנשמה בטיפול נמרץ בגלל
מנינים אלו .יש מנין בשעה  ,6ואחר זה  ,7וכן ב 8ו .9אפילו אם מגיע רק  25אנשים לכל מנין ,זה  100אנשים
באותו חדר באותו בוקר .לפי סטטיסטיקה ,אתם יהרגו אדם אחד כל פעם שאתם נפגשים .אתם כולם נותנים לי
אימון לטפל בכם כמו משפחה כשמגיעים למרפאה שלי ,לכן אני מדבר לכם כמו משפחה .להפסיק המנין.
להפסיק כל התקהליות .תישארו בבית ותתפלל על עצמך .להתפלל עבור החובשים ורופאים ואחים ואחיות
שעובדים בבית חולים תחת תנאים מאוד קשים ,מנסים להציל כל האנשים שאנחנו יכולים .אני מודה שלא יהיה
אלפי מתים בשכונה שלנו .אבל האם אנחנו יכולים לקבל ש 1ב 100של אנשים בשכונה ימותו .אני לא.
אנחנו נותנים אימון ברופאים אם לאכול ביום כיפור ומתי לעשות ברית .למה פיתום אתה חושב שהוא הגיוני לא
לשמוע לנו?

לילה טוב והצלחה לכולם.

