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 לכבוד

 מר יעקב ליצמן

 שר הבריאות

 ירושלים 39רחוב ירמיהו 

 5655993-02ובפקס: 

 שלום רב,

 

 דחוף ביותר!

 חואלד וראס עלי יםסגירת מרפאת טיפת חלב בכפר הנדון:

 

הריני לפנות אליכם בדרישה להורות על , כפרים ח'ואלד וראס עלימהתושבים יהם של בעקבות פניות

מחדש של מרפאת טיפת חלב המעניקה שירותים לתושבי הכפר וזאת מהנימוקים  לאלתר תהפתיח

 המפורטים להלן:

 

לאחרונה הורה משרד הבריאות על סגירתה של מרפאת טיפת חלב הממוקמת בכפר חו'אלד  .1

והמעניקה שירותי "אם וילד" לתושבי הכפר ח'ואלד וכן לתושבי הכפר ראס עלי. שני כפרים אלו, 

 בשטח שיפוט המועצה האזורית זבולון. מצויים

 

לילד עבור תושבי המרפאה הנ"ל הוקמה לפני כעשרים שנה והיא מעניקה שירותי טיפת חלב לאם ו .2

עד לסגירתה, העניקה המרפאה שירות  תושבים. 1,400שני הכפרים הנ"ל בהם מתגוררים לפחות 

 ענק באופן קבוע פעם בשבוע. משפחות, כאשר השירות הו 68 -ופעוטות  125תינוקות,  17עבור 

 
הכפרים וכעת, בעקבות  יזאת היתה התחנה היחידה שהעניקה שירותי טיפת חלב לתושבי שנ .3

סגירתה, נאלצים התושבים לפנות למרפאות טיפת חלב ביישובים, שפרע, קרית אתא ואיבטן. 

הכפרים  שימוש בתחבורה ציבורית הנעדרת משניהנסיעה לקבלת השירות בכפרים הנ"ל מחייבת 

ובכך נאלצים התושבים, לצעוד מרחקים או להמתין להסעות פרטיות. ההמתנה להסעות פרטיות 

אלו, מכבידות על מקבלי השירות, וזאת במיוחד כאשר מדובר בפעוטות, תינוקות ואמהות בהריון 

הסעות פרטיות, מקשים על  קבועה שלאו אחרי לידה. לכן העדר תחבורה ציבורית ואי זמינות 

 צה זו לגשת ולקבל את השירות.קבו

 
למרות חשיבות  הזו יודגש כי זה לא הניסיון הראשון בשנים האחרונות לסגור את המרפאה .4

נטען ע"י  2015. כך למשל בשנת בלתי רלוונטי שונה תירוץ, כל פעם בשל השירותים המוענקים בה

במטרה למנוע את  בה.משרד הבריאות כי יש לסגור את המרפאה לאור אי ביצוע עבודות שיפוצים 

דרש  2016לאחר מכן בשנת  הסגירה, ביצעו התושבים את השיפוץ והיא נותרה פתוחה ופעילה.

בתגובה התקינו . ת לסגור את המרפאה בטענה כי אין במרפאה קווי אינטרנטואימשרד הבר



 

 2 

במטרה להשאיר את המרפאה פתוחה ופעילה. והנה ממש  התושבים את הקווים הנדרשים

במקום להתריע מפני סגירת המרפאה, החליט משרד הבריאות לסגור את המרפאה ללא לאחרונה 

 כל הודעה מוקדמת.

 
לרבות טיפול מניעתי במטרה להבטיח תנאים מינימליים ביותר מטרת תחנת אם וילד הינה לספק  .5

שירות זה חייב להיות . לתינוקות ולפעוטות ושירותי בריאות מניעתיים לנשים בהריון חיסונים

חובת הקמת  נגיש וזמין במיוחד לאור קהל היעד עבורו ניתן השירות: תינוקות, פעוטות ואמהות.

והפעלת מרפאות אלו הינה חובה חקוקה המוטלת על משרד הבריאות ועל כן, סגירת המרפאה לא 

וק בריאות רק שפוגעת באמהות ובתינוקות, אלא שהיא מהווה הפרה לחובה החקוקה הקבועה בח

, כי שירותי הרפואה המונעת יינתנו ע"י (1)א 69קובע בסעיף . חוק זה 1994 –ממלכתי, התשנ"ד 

משרד הבריאות בין בעצמו ובין באמצעות נותני שירותים או רשויות מקומיות, אך בכל מקרה, 

 מטיל)ד( לחוק 3כמו כן, סעיף  החובה הישירה לאספקת שירות זה מוטלת על משרד הבריאות.

 .חובה מפורשת על המדינה לספק שירותי רפואה מניעתיים נגישים וזמינים

מיותר להזכיר כי החלטות בנסיבות דומות של משרד הבריאות לסגירת מרפאות טיפת חלב,  .6

עתרנו נגד  2009בשנת אותגרו בבית המשפט הגבוה לצדק ובתגובה הן נפתחו מחדש. כך למשל 

חזר וכתוצאה  בנגב את תחנות טיפת חלב בשלושה כפריםמשרד הבריאות בעקבות החלטתו לסגור 

ות ואף הוסיף את ימי הפעילות בהם במקום יום ופתח מחדש את התחנמההחלטה  כםמשרד בו

, פסק דין משרד הבריאות גדלהואשלי ואדאד נא 10054/09)ראו בג"ץ אחד לשלושה ימי פעילות 

 (. 6.3.2012מיום 

 

ולאייש אותה בתקן  ולאלתרעול לפתיחת המרפאה מחדש לפ לאור כל האמור לעיל, הנכם נדרשים

 של אחות ורופא/ה. 

 ימים מהיום, על מנת לכלכל את צעדינו המשפטיים. 7נודה לתגובתכם תוך 

 

 

 

 

 בכבוד רב,                  

 דין -סאוסן זהר, עורכת          

 

 

 

 

 

 

 : העתק

 02-6467011מדינה, בפקס: עו"ד אסנת מנדל, מנהלת מחלקת בג"צים בפרקליטות ה


