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 7974/04בג"צ                  בבית המשפט העליון בירושלים

 בפני כבוד השופטים ברק, ביניש ולוי                                          בשבתו  כבית משפט גבוה לצדק

 בעניין: 

 . מרכז השופט חיים כהן להגנה משפטית על זכויות אדם, עמותה1 :מבקשיםה
 כאל מלכיאור ח"כ הרב מי. 2 )העותרים(

  – אדם, משרד עו"דכולם ע"י ב"כ   

גרינבאום -ו/או עידית גודסבאמצעות עוה"ד רון דרור ו/או שלי דביר 
רון ו/או ישי אייזיק ו/או אהובה יששכר ו/או עדי -ו/או יורי )יורם( גיא

מלמד ו/או פיליפ מנדלקר ו/או יעקב סבו ו/או יעקב רוזנבויים ו/או חני 
פקס:  03-6078888טל':  64731אביב -, תל3ל פריש שירה מרחוב דניא

03-6078889. 

   

 -נ ג ד    -  

 

 ירושלים  2י א, רח' בן טביזרי-יעקב בן, מר . שר הבריאות1 :המשיבים

 ירושלים  2קפלן  רח'מר אהוד אולמרט, , . שר הרווחה2 

 ירושלים 3, מר אברהם הירשזון, רח' קפלן . שר האוצר3 

 ת המדינה, מחלקת הבג"ציםע"י פרקליטו    
 , ירושלים29רח' צאלח א דין 

 

 א' ברק, ד' ביניש, א' א' לוי, פלוני נ' שר הבריאות 7974/04בגץ (: 23.7.06לעתירה בעליון )

 גרינבאום-עו"ד רון דרור, עו"ד עידית גודס, הודעה לקראת דיוןכתבי טענות: 

 עו"ד רון דרור, עו"ד שלי דביר, עתירה למתן צו על תנאיכתבי טענות: 

 

 רציו:-מיני

 בקשה  -טענות  -י* כתב

, 1-3כי יכוף על המשיבים לפקודת בזיון בית משפט,  6נכבד, בקשה לפי סעיף המשפט המוגשת בזה לבית 
"( פסק הדין)להלן: " 21.4.05בקנס או במאסר, לציית לפסק דינו של בית משפט נכבד זה, בתיק דנא, מיום 

ת את התקנות לחוק מעונות יום שיקומיים, הגיש לאישורה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסול
"החוק"( ובכלל זה את סל השירותים לפעוטות עם צרכים רפואיים במעונות יום  –)להלן  2000 –תש"ס 

 הדין. -שיקומיים, בהתאם לעקרונות שהותוו בפסק

 

 

 לפי פקודת בזיון בית משפט בקשה 
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, 1-3כי יכוף על המשיבים בזיון בית משפט, לפקודת  6נכבד, בקשה לפי סעיף המשפט המוגשת בזה לבית 

"( פסק הדין)להלן: " 21.4.05בקנס או במאסר, לציית לפסק דינו של בית משפט נכבד זה, בתיק דנא, מיום 
הגיש לאישורה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת את התקנות לחוק מעונות יום שיקומיים, ול

כלל זה את סל השירותים לפעוטות עם צרכים רפואיים במעונות יום "החוק"( וב –)להלן  2000 –תש"ס 
 הדין. -שיקומיים, בהתאם לעקרונות שהותוו בפסק

 כפי שיובהר להלן, המשיבים מבזים לכאורה את פסק הדין בשני אופנים או מישורים עיקריים:
 

הדין לעריכת  למרות המועד הברור שנקבע בפסק - המישור הראשון הוא מישור ההסדרה התחיקתית .א
הצעת תקנות ברוח העקרונות שהתוו בפסק הדין ובהן פירוט מרכיביו של סל השירותים במעון יום 

, עד למועד הגשת עתירה זו לא הוגשה הצעת תקנות לאישורה של ועדת 15.8.05שיקומי, הוא יום 
 )א( לחוק(.  12 –)ב( ו  3העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת )כמתחייב מסעיפים 

 

לא העבירו עדיין למעונות היום השיקומיים  2 –ו  1המשיבים  -  המישור השני הוא המישור המעשי .ב

חלק מן התקציבים הנדרשים למתן טיפול בצרכים הרפואיים של ילדים במעונות יום שיקומיים, ולא 
קבעו הסדרים שיבטיחו שהטיפול בהם יינתן ע"י כח אדם בעל הכשרה ראויה, כפי שנקבע בפסק 

 הדין. 

 
 

 :ואלה טעמי הבקשה
 
 

, בשם פלוני, פעוט עם 7974/04הוגשה עתירה לבית משפט נכבד זה בבג"צ  31.8.04ביום  .1
)להלן:  2 –ו  1, נגד המשיבים 1-3מוגבלות ובעל צרכים רפואיים מורכבים, והמבקשים 

"העתירה"(.  העתירה עסקה בשילובם במעונות יום שיקומיים של פעוטות, אשר בנוסף 
לנכות ההתפתחותית ממנה הם סובלים )שיתוק מוחין, פיגור, תסמונות נדירות וכיו"ב(, יש 

להם גם צרכים רפואיים המחייבים השגחה וטיפול מיוחדים, כגון פעוטות הנושמים 
באמצעות צינור המוחדר לגרונם וזקוקים לשאיפת הפרשות, פעוטות שנותנים שתן 

 באמצעות קטטר ואחרים. 

  

 קשו שלושה סעדים: בעתירה התב .2

 
הקצאת כח האדם והציוד הנדרשים לקליטתו המיידית של הפעוט העותר במעון יום  .א

 שיקומי בהתאם להוראות החוק.

 

פעוטות עם  50 –הקצאת המשאבים הנדרשים בכח אדם ובציוד לקליטתם של עוד כ  .ב
 צרכים רפואיים במעונות יום שיקומיים בהתאם להוראות החוק.

 
לחוק מעונות יום שיקומיים באופן שייתן מענה  3ים בהתאם לסעיף קביעת סל שירות .ג

 לכל צורך רפואי של פעוט הזכאי למעון יום שיקומי מכח החוק. 

 

האחד, ספציפי,  בנוגע לפעוט מסוים. השני, כללי, בעל  –הנה כי כן, לעתירה היו שני חלקים  .3
 פעוטות.  50 –השפעה על כ 

 

ילובו של הפעוט העותר במעון יום שיקומי. יצוין כי הבקשה ניתן צו ביניים לש 9.9.04ביום  .4
 לביזיון אינה מתייחסת לחלק זה של העתירה אלא לחלקה הכללי בלבד. 
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נענה בית המשפט הנכבד למבוקש בעתירה ונתן את פסק הדין. על פי פסק הדין  21.4.05ביום  .5
  -  2 –ו  1היה על המשיבים 

 
ו לעיל, ולא יאוחר מיום י' באב תשס"ה "לערוך, ברוח העקרונות אשר הותו

(, הצעת תקנות ובהן פירוט מרכיביו של סל השירותים במעונות 15.8.05)
יום שיקומיים ואופן מימונו. המשיבים יעשו ככל שביכולתם להשלמת 
התקנתן של תקנות אלה בהקדם, כדי לאפשר את יישומן כבר בשנת 

 הלימודים תשס"ו".
 

 .ומסומן א'"ב העתק פסק הדין מצ "א"  
 
 9 –הדין ו -נכון להיום, למעלה משנה לאחר שניתן פסקיוקדם המאוחר ויצוין כבר עתה:  .6

, ככל 2 -ו 1פסק הדין על ידי המשיבים  םחודשים לאחר המועד שנקבע בו למילויו, לא קוי
התקנות טרם הוגשו לועדה וההסדרים  -שהדבר נבחן על פי מבחן התוצאה, דהיינו 

המדינה לטיפול בפעוטות עם צרכים רפואיים עדיין אינם תואמים את הנוהגים ע"י 
 העקרונות שנקבעו בפסק הדין. 

 

העותרים פנו למשיבים בכתב ובע"פ, ישירות ובעקיפין פעמים רבות מאז מתן פסק הדין ועד  .7
 היום, אך ללא הועיל. רצ"ב מספר התכתבויות לדוגמא: 

 
, מרכזת פורום הארגונים לחוק מעונות יום גרינבאום-מכתבה של עו"ד עידית גודס "ב"

שיקומיים, לח"כ שאול יהלום, יו"ר ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת 
 .ומסומן ב', מצ"ב 5.5.05דאז, מיום 

מצ"ב  18.5.05מכתבו של ח"כ שאול יהלום לשר הבריאות ולשר הרווחה מיום  "ג"
 . ומסומן ג'

נבאום, מרכזת פורום הארגונים לחוק מעונות יום גרי-מכתבה של עו"ד עידית גודס "ד"
 . ומסומן ד'רצ"ב   23.5.05שיקומיים, לפרופ' אורנוי ולד"ר שלמה אלישר מיום 

ומסומן מצ"ב  13.7.05גרינבאום לח"כ שאול יהלום מיום -מכתבה  עו"ד עידית גודס "ה"
 ה'. 

 . ומסומן ו'"ב מצ 16.6.05מכתבו של פרופ' אורנוי לחה"כ שאול יהלום מיום  "ו"
מכתבה של גב' וילמה מאור, מנהלת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת,  "ז"

 . ומסומן ז'מצ"ב  29.8.05לפרופ' אורנוי מיום 
מצ"ב  12.9.05מכתבה של עמותת "בזכות" לח"כ חיים כץ וח"כ שאול יהלום מיום  "ח"

 . ומסומן ח'
    

ועם רפרנט  2לפון עם היועץ המשפטי של המשיב בהמשך, קיימו העותרים מספר שיחות ט .8
 .   3לענייני רווחה במשרדו של המשיב 

 

עשו מאמץ לקיים את פסק הדין, פחות  2 –ו  1יחד עם זאת, חשוב לומר, כי המשיבים  .9
במישור המעשי, כפי שיפורט להלן, ויותר במישור התחיקתי, בכך שכבר בחודש אוגוסט 

נות והועברה למשרד האוצר, אך, כפי שהסתבר לעותרים, ידם הצעת תק-האחרון הוכנה על
 3מאז חודש אוגוסט ועד למועד הגשת עתירה זו, ממתינה הצעת התקנות לאישור המשיב 

 ללא כל מועד נראה באופק לאישורה. 
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)ב( לחוק מעונות יום שיקומיים, המחייב את הסכמת שר האוצר לסל  3תוך השענות על סעיף  .10

גם עשרות  -לבני ערובה בידיו, וממילא   2 –ו  1את המשיבים  3ב השירותים, הפך המשי
פסק הדין הנ"ל אינו נוגע לי כלל, אתם יכולים לכוף את  –פעוטות עם לקויות קשות, כאומר 

 עצמכם לפסק הדין, אך אני חופשי לעצור כל מהלך לזמן בלתי מוגבל וככל העולה על רוחי. 

 
לסכל את קיום פסק הדין, ולבית המשפט סמכות  ואין זה המצב. שר האוצר מחויב שלא .11

לכוף בציות לצו שניתן בפסק הדין הן את החייב על פיו והן כל אדם שאינו חייב על פיו, אך 
מוניות הדר לוד בע"מ נ'  371/78מעשיו או מחדליו גורמים להפרת הצו. ראו לעניין זה ע"א 

 . 232( 4פ"ד לד)ביטון ואח', 

 
, עולה וגואה תחושת תסכול קשה, 2 –ו  1ער שאף בקרב המשיבים בקרב העותרים, ויש לש .12

נוכח המצב בו משרד האוצר מתיר לעצמו לזלזל באופן כה בוטה בפסק דין שניתן על ידי בית 
המשפט הגבוה לצדק, ולעניין זה אין נפקא מינה אם פסק הדין ניתן מפורשות נגדו או לא. 

ל יראה לדין, והוא רואה בעצמו בעליל נעלה האם זאת משום שלמשרד האוצר אין כל יחס ש
 ביחס לסמכותו של בית משפט נכבד זה? נתמה.  

 
 
 
 

פעוטות עם צרכים רפואיים עדיין אינם מקבלים את הטיפול  -חודשים לאחר מתן פסק הדין   10
 הנחוץ למצבם 

 
שעות , הקובע את היקף 28.2.06חוזר מנכ"ל מיום  2במסלול "עוקף תקנות", פרסם המשיב  .13

הסייעת ושעות האחות שיוקצו לפעוטות עם צרכים רפואיים ואת הפרוצדורה הנדרשת 
 לקבלן )להלן: "חוזר המנכ"ל"(. 

 

 . ומסומן ט'מצ"ב  28.2.06מיום  169חוזר המנהל הכללי ס"ו   "ט"

 

הקצאת שעות הסייעת על ידי המדינה, כפי שנקבעה בחוזר המנכ"ל, אינה תואמת את  .14
בעיקר מקוממת מדיניותם של ק הדין ואת העקרונות שהותוו בו. ההלכה שנקבע בפס

, על פיה, ילדים שמצבם זהה בדיוק למצבו של הפעוט העותר, לא זכו למענה 2 -ו  1המשיבים 
שעות  4 –סייעת צמודה למשך כל שעות השהות במעון, אלא סייעת ל  –אשר קיבל העותר 

לעתירה. נזכיר לעניין זה את דבריו של כב' ביום בלבד, רק משום, ככל הנראה, שלא היו צד 
 לפסק הדין: 19השופט א' א' לוי בפסקה  

 
"...אין זה מתקבל על הדעת כי מקום בו זקוקים הפעוטות לליווי צמוד, 

 תוקצה לצורך כך חצי משרה בלבד..." 

 

ונמחיש את דברינו גם בדוגמא הבאה: אבו גררה אמיר הוא פעוט הסובל ממחלת  .15

Insensitivity To Pain לפעוט אין תחושה הגורמת לרתיעה מפני פגיעה עצמית והוא סובל .
מפגיעות בגפיים הגורמים לשברים ולדלקות ממושכות בעצמות, וזאת בנוסף לפיגור 

ד"ר אלון חיים, רופא בכיר במחלקה  –התפתחותי כללי. על פי קביעת רופאו של הפעוט 
מצבו המורכב גורם לנטייה קשה לפגיעה  – לאשפוז יום של ילדים במרכז הרפואי סורוקה

עצמית ולחוסר מודעות לסיכונים ולנזק העצמי. על מנת למנוע פגיעה עצמית, קובע ד"ר 
חיים, הילד חייב להיות בהשגחה צמודה של סייעת בעת שהייתו במעון. ועדת הערכה מתוקף 

שבע, –שיקומי בבארחוק מעונות יום שיקומיים החליטה על שילובו של הפעוט במעון היום ה
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 4עקב כך, בחלוף אך אישרה לפעוט השגחה מיוחדת לפעוט במשך שעתיים יומיות בלבד. 

חודשים מתחילת שנת הלימודים שבמהלכם שהה הפעוט בביתו, החליטו הורי הפעוט 
. יש לציין להעסיק מלווה צמודה במימונם על מנת לאפשר את שילובו במעון היום השיקומי

ות שיפור במצבו של הפעוט בעקבות הטיפול שניתן לו במעון, ייתכן שניתן כי בדיעבד, ובזכ
. ואולם, התקדמות 1כיום או בעתיד הקרוב להסתפק בשעות הליווי שאושר ע"י המשיב 

בדיעבד ובחלוף תקופה אין בה כדי לשנות מן העובדה כי פעוטות עם צרכים רפואיים אינם 
  זוכים במקרים רבים למענה המתאים למצבם.

 
 מעבר לכל, מחדלי המשיבים מסכנים את בריאותם של הפעוטות באופן יומיומי

 
עד ליום הגשת העתירה, לא העבירו המשיבים מימון כלשהו להעסקה של אחים/ ות  .16

בעניין זה לא . במעונות יום שיקומיים שבהם יש ילדים עם צרכים רפואיים מורכבים
ית המשפט, בדבר הקצאת אחיות יישמה המדינה אפילו את הצעתה שלה שהוגשה לב

 במעונות שיש בהם ריכוז של פעוטות עם צרכים רפואיים מורכבים.

 
עם  ילדים 13כך, למשל, במעון היום השיקומי הפועל בבית חולים אלין בירושלים ישנם  .17

ילדים הנושמים באמצעות צינור )קנולה( המותקנת בחור בגרונם  4צרכים רפואיים, מתוכם 
ילדים המוזנים  6ילדים הזקוקים לחמצן, ילד המונשם בזמן השינה ועוד  2)טרכיאוסטום(, 

לא הוקצתה למעון זה ולו אחות אחת ואף לא דרך חור בקיבתם או זונדה. אף על פי כן, 
. למעשה, התנאים שהתוו המשיבים להקצאת אחות בחוזר תוקצה על פי חוזר המנכ"ל

עד כי, כפי שצוין לעיל, הדבר לא יושם המנכ"ל הם כאלו שחלים במקרים נדירים ביותר, 
באף מעון עד כה.  בכך, ממשיכים המשיבים ומפירים לא רק את פסק דינו של בית משפט זה, 

עצמו. אין לנו אלא לשוב ולאזכר את  1אלא אף את תקנות הרופאים שהותקנו על ידי המשיב 
 לפסק הדין: 21דבריו של כב' השופט א' א' לוי בפסקה 

 
בחן לסבירות החלטותיהם של המשיבים בעניין זה הוא כפול: "לאמור, המ

עליהן לעלות בקנה אחד עם האמור בתקנות רופאים, ובד בבד עליהן 
את זכותם של הפעוטות להיקלט במעונות היום  –הלכה למעשה  –להבטיח 

 השיקומיים". 
 

כישת ציוד מימון כלשהו לר 2–ו  1עד ליום הגשת העתירה לא הקצו המשיבים יתר על כן,  .18
, ואף לא רפואי לטובת הטיפול בפעוטות עם צרכים רפואיים במעונות יום שיקומיים

במעונות שבהם יש ריכוז של פעוטות עם צרכים רפואיים מורכבים דוגמת בית חולים אלין 
עם צרכים רפואיים )נשימה  ילדים 9שהוזכר לעיל או מעון על"ה בבני ברק, שאף בו שוהים 

ום, צינתורים לכיס השתן, מתן חמצן, הזנה באמצעות צינור המוחדר באמצעות טרכאוסט
במעון זה ובאחרים, אין ולו בלון חמצן אחד, וכל הציוד הרפואי מסופק לקיבה וכן הלאה(. 

 לפסק הדין: 18גם כאן נשוב ונצטט את דברי כב' השופט א' א' לוי בפסקה  על ידי ההורים.

 
הדרושות להגנה על חייהם ושלומם  "על כל מעון לספק את מכלול המערכות

של הפעוטות. כך, כשם שעליו לכלול, לצורך הדגמה, אמצעים לכיבוי אש, 
כך על המעון לספק, במידת הצורך, גם אמצעים להנשמה או כל ציוד רפואי 
הכרחי אחר. שירותים אלה, אם לא יוענקו בסל השירותים, לא יאפשרו 

תסוכל תכלית החוק והוראותיו  לפעוטות להגיע למעון ולשהות בו, ובכך
 ירוקנו מתוכנן". 

 



 מרכז השופט חיים כהן להגנה משפטית על זכויות אדם נ' שר הבריאות  7974/04בגצ 

6 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ  

C:\Users\user\Downloads\04007974-a-kt.doc 

אחריות  1הוא שעד ליום הגשת העתירה לא נטל המשיב לא פחות חמור מכל האמור לעיל,  .19

כלשהי על הסדרת הכשרתן של "סייעות רפואיות" כהגדרת המשרד, על הליווי ועל 
דין מעולם, וממשיך כאילו לא ניתן פסק ה 1. בעניין זה נוהג המשיב הפיקוח השוטפים עליהן

במדיניות בגינה הוגשה העתירה, לפיה תוכן ההכשרה, מועדה, משכה ואופן הביצוע של 
 הפעולות החריגות לאחר מתן ההכשרה אינם מעניינו.

 

 כל זאת לא היה מתרחש, לו היו תקנות כדת וכדין )או, לפחות, כך אנו מקווים...(.  .20

  

באופן שונה לחלוטין מזה  1יעות פועל המשיב כפי שנאמר כבר בעתירה, בעניין הכשרת הסי .21
, המשולבים במוסדות 3שהוא נוהג בו ביחס לסייעות לילדים עם צרכים רפואיים מעל גיל 

החינוך המיוחד. סייעות אלו מוכשרות על ידי אחיות משרד הבריאות בהתאם לתכנית 
 2005חודש יוני שהוכנה מראש, ומפקחות עליהן במהלך שנת הלימודים. לפי טיוטת תקנות מ

נושא זה אף לא הוסדר בהצעת התקנות ,  2 –ו  1שהועברה לעותרים על ידי המשיבים 

 3שבכוונת המשיבים להגיש לאישור ועדת הרווחה של הכנסת, לאחר קבלת אישור המשיב 
 )אשר כאמור לא נראה באופק(. 

 
שניתן פסק הדין, בסיכומו של דבר יאמר, כי כל שעשו המשיבים עד כה, למעלה משנה מיום  .22

הוא לאשר למעונות מימון לסייעות, עם הצגת אישור כי הסייעת "הוכשרה" ע"י אחות קופת 
חולים אשר נאותה לעשות כן. בכך, למעשה, לא השתנה דבר לעומת המצב ששרר ביום הגשת 
העתירה. מפאת חשיבות הדברים, נזכיר גם בעניין זה את דברי כב' השופט א' א' לוי בפסק 

 (:20)פסקה  הדין

 
"מכך נגזר, בין השאר, כי הרכב הסגל חייב להיות כזה שייתן מענה לצורכי 
הפעוטות בכל מעון, כי על הכשרתו להיות יסודית דייה, וכי יימצא כשיר 
להפעלתו של שיקול דעת טיפולי, במענה לבעיות הצצות מעת לעת. שכן, 

שאלה היא, בלבד.  זאת נזכור, ביצוע הפעולות החריגות איננו עניין טכני

 " )ההדגשות אינן במקור(. לעיתים קרובות, של חיים ושל חלילה, מוות

 
עוד נוסיף, כי עד ליום הגשת העתירה לא הסדירה המדינה את סוגיית ההסעה והליווי של  .23

. גם בפסק הדין נזכרה סוגיה זו, פעוטות עם צרכים רפואיים למעונות יום שיקומיים
טפת" הדרושים כדי לספק את שירותי "הליבה", ובהם גם בהתייחסות לשירותי "המע

לפסק הדין(. ברור מאליו כי מאחר ולכל פעוט הזכאי למעון יום שיקומי  18הסעות )סעיף 
לחוק(, יש צורך להתאים אף את ההסעה והליווי לצרכיו  3עומדת זכות להסעה ולליווי )סעיף 

ון ולמצות את זכותו החוקית לטיפול המיוחדים של הפעוט, שאם לא כן לא יוכל להגיע למע
 ולשיקום.  

 

כתוצאה ממחדלם של המשיבים להתקין תקנות הקובעות את אופן הכשרתן של מלוות  .24
בהסעה ואת אחריות הרשויות המקומיות המעסיקות אותן לכך, ולאכוף תקנות אלו, חלק מן 

 הרשויות מסרבות להקצות מלוות לילדים עם צרכים רפואיים. 

 
, אמה של פעוטה, הלוקה בתסמונת "דיסאוטונומיה משפחתית" ונוטה כך, למשל .25

להכחלות, נאלצת ללוות את הילדה מאלעד למעון היום השיקומי בני ברק וחזרה מדי יום 
לדברי מנהלת . ביומו, בהתעלם מאילוציה כאם לילדים נוספים ומחויבויותיה האחרות

הרשות המקומית כי "אין לה  באותו מקרה, טענה המעון, האם נמצאת על סף קריסה.
זהו גם מצבה של אם לפעוט מקרית אונו הסובל מהפסקות . מלווה שעברה קורס החייאה"

נשימה, שאף היא נאלצת ללוות את בנה בהסעה מדי יום למעון היום השיקומי בבני ברק 
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הורית לשבעה ילדים, אשר נאלצת להמתין בבני ברק בכל יום עד -וחזרה. מדובר באם חד

  אחר הצהרים על מנת ללוות את בנה בהסעה. 16:00ה השע

 
במענה לפניות מעונות היום השיקומיים בעניין העדר הכשרה למלוות בהסעה של פעוטות עם  .26

צרכים רפואיים, השיבה האחראית ליישום חוק מעונות יום שיקומיים במשרד הבריאות, 
 –צרכים הרפואיים מיוחדים קרי ד"ר מיכל וייל, כי "על פי הנחיותינו.... כל הפעוטות עם ה

אפילפסיה, טרכאוסטומיה עם ובלי חמצן, גסטרוסטומיה וג'ג'ונוסטומיה ילוו ע"י סייעת 
 שתקבל הדרכה לגבי צרכיהם מההורים או מהמעון אליו הילדים שייכים...".  

 
 , 22.11.05מכתבה של ד"ר מיכל וייל לד"ר מורית בארי, מנהלת שח"ר אלין, מיום  "י'" 

 . כנספח י'צ"ב מ

 
המדינה מטילה את ביצוע ההכשרה על הורי הפעוט או על המעון, אשר כפי שפורט  –קרי  .27

לעיל, לא הוקצה לו כל כח אדם בעל הכשרה רפואית או סיעודית! להטלת האחריות על 
 לפסק הדין:  22ההורים התייחס כב' השופט א' א' לוי מפורשות בסעיף 

 
ספקתו של סל השירותים, במלואו, א –"אף לא אחת מאותן מטלות 

אינן מוטלת על הורי הפעוט או על מי  –והפיקוח על האופן בו הדבר נעשה 
מטעמו. קביעה אחרת, ולפיה על ההורים לשאת באחריות לטיב השירותים 

 להם זוכים ילדיהם במעון, אינה מתיישבת עם הוראות הדין". 
 

 תקנות לחוק מעונות יום שיקומיים השלכות חמורות נוספות של העדרן של          
 

שחלפו מיום חקיקתו של חוק מעונות  השנים 6מחדלם של המשיבים להתקין תקנות במשך  .28
הפעוטות המשולבים כיום במעונות  700 –יום שיקומיים, הנו בעל  השלכה ישירה גם על כ 

העדר לפסק הדין,  10יום שיקומיים מכוח החוק. זאת, משום שכמתואר בהרחבה בסעיף 

 תקנות גורר עמו קשיים מרובים ביישומו של החוק, מעבר לסוגייה נשוא העתירה. 

 

לפסק הדין, היה במחדל זה כדי להקשות על הסדרה מלאה של  10כך, כפי שהוזכר בסעיף  .29
חבותן של קופות החולים לפי החוק. על מנת לסבר את האוזן, בדו"ח שהוגש מטעם פורום 

 17.4.05שיקומיים למשרד הבריאות ולמשרד המשפטים ביום הארגונים לחוק מעונות יום 
סרובן של קופות החולים להעביר למעונות היום השיקומים תשלומים נמסרו נתונים על 

כן נותרו ללא מענה סוגיות הקשורות לסל השירותים, לתנאי  ₪. בסך למעלה ממיליון 
 הרישוי של מעונות וכן הלאה.  

 
מדובר באותו מגזר באוכלוסייה, שכל הבאים  –יר במי מדובר נשוב ונזכ –לסיכום הדברים  .30

בשעריו עושים כן בעקבות לידת תינוק עם מום קשה, פיסי או שכלי. אותו מגזר, שהמלחמה 
על מיצוי זכויותיו החוקיות הוא נטל בלתי נסבל עבורו כשהוא נוסף לנטל היומיומי של 

 טיפול ושיקום. 

  

 בית משפט נכבד זה ליתן צו כמבוקש בפתח הדברים.על יסוד כל האמור לעיל מתבקש  .31

 

 כן מתבקש כבוד בית המשפט ליתן כל צו או סעד כפי שיראה לנכון וצודק בנסיבות הענין. .32

 
 מצורף תצהיר לתמיכה בבקשה זו.  .33
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 בית המשפט הנכבד יתבקש לפסוק למבקשים הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בגין בקשה זו.  .34

 

 

5129371 

54678313 
 

                  _______________   ____________________ 
 , עו"דגרינבאום-עידית גודס   רון דרור, עו"ד        

 

 54678313-7974/04 

             
 כוח העותרים-באי                      

 038584215/04ש.י 


