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 7974/04בג"צ      בבית המשפט העליון בירושלים
 בשבתו  כבית משפט גבוה לצדק

 

  1. פלוני, קטין, על ידי אפוטרופסו הטבעית, העותר 1 :העותרים

 . מרכז השופט חיים כהן להגנה משפטית על זכויות אדם, עמותה2  

 . "בזכות", המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות, עמותה  3  

 ח"כ הרב מיכאל מליכאור, יו"ר הועדה לזכויות הילד של הכנסת. 4

  – אדם, משרד עו"דכולם ע"י ב"כ   

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

ו/או עדי מלמד ו/או פיליפ מנדלקר ו/או יעקב סבו 
עקב רוזנבויים ו/או חני ו/או מיכאל קריצבסקי ו/או י

-03טל':  64731אביב -, תל3שירה מרחוב דניאל פריש 
 .03-6078889פקס:  6078888

 

 -נ ג ד    -    
 

 ירושלים  2רח' בן טאבי  מר דני נווה,, . שר הבריאות1 :המשיבים

 ירושלים  2קפלן  , מר זבולון אורלב, רח'. שר הרווחה2 

 הבג"ציםע"י פרקליטות המדינה, מחלקת     
 , 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: 

 גרינבאום-עו"ד רון דרור, עו"ד עידית גודס, לפי פקודת בזיון בית משפטבקשה כתבי טענות: 

 

 רציו:-מיני

 עתירה למתן צו על תנאי  -טענות  -כתבי* 

 
 עתירה למתן צו על תנאי 

 ובקשה לקביעת מועד דחוף לדיון
 

 מוגשת בזה עתירה למתן צו על תנאי כנגד המשיבים לבוא וליתן טעם:

חוק מעונות )להלן: " 2000 -מדוע לא יקוימו הוראות חוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס
 בכלל זה: "( והחוק" או "יום שיקומיים

מדוע לא ינתנו החל משנת הלימודים התשס"ה שירותי אחות מוסמכת ו/או מעשית  .1
ו/או הקצאה של ציוד רפואי נדרש, ככל ונדרש או כל פתרון רפואי סביר אחר, 

, פעוט כבן שנתיים ימים, למעון יום שיקומי בכלל, 1שיאפשרו את קבלתו של העותר 
ו/או של עמותת ע.ל.ה. בבני ברק, בפרט ולמעון יום שיקומי בביה"ח תל השומר 

 (.1סעד ספציפי ביחס לעותר )
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מדוע לא יפעלו כך שמתוך התקציב הכולל של משרדיהם, יועברו החל בשנת  .2
הלימודים התשס"ה, הכספים הדרושים, ככל שידרשו, באופן שלא תמנע קבלתם 

החוק,  למעונות יום שיקומיים של פעוטות הזכאים למעונות יום שיקומיים עפ"י
הגם אם יש להם צרכים רפואיים ובכלל זה:  הקצאת משאבים ככל הנדרש למעונות 
יום שיקומיים לשירותי אחות מוסמכת ו/או מעשית ו/או הקצאה של ציוד רפואי 

סעד בעל היבטים כלליים ובעל נדרש, ככל ונדרש או כל פתרון רפואי סביר אחר )
ם יכולים ליהנות כיום מחוק מעונות פעוטות נוספים שאינ 50 -השפעה ישירה על כ

יום שיקומיים עקב הימנעותם של המשיבים מלקיים את חובותיהם על פי חוק 
 (.זה

)מבלי לגרוע או לפגוע בשני הסעדים הראשונים דלעיל( מדוע לא יפעלו בהתאם  .3
לחוק מעונות יום שיקומיים ויקבעו לאלתר את סל השירותים  3להוראות סעיף 

ת, באופן שיתן מענה לכל צורך רפואי של פעוטות הזכאים למעון לפעוט עם מוגבלו
יום שיקומי מכח החוק, בין אם מדובר במכשירים רפואיים ובין בסיוע ו/או שירותי 

 אחות, שעות רופא וכו'. 

 :העתירהואלה טעמי 

 תיאור כללי והטעמים לבקשה לקיום דיון דחוף

הינו  פעוט  1פסקה אחת: העותר הסוגיה העומדת בבסיס עתירה זו ניתנת לתמצות ב .1
כבן שנתיים ימים, אשר מלבד היותו פעוט עם מוגבלויות שונות, הוא סובל גם 
מבעיות נשימה קשות וכתוצאה מכך נושם באמצעות מכשיר טרכטאוסטום שמחובר 
לחור בגרונו. למרות שחוק מעונות יום שיקומיים נועד, יותר מכל, לקבוע מסגרת 

יקומית, לילדים עם מוגבלויות שכמותו, אין הוא יכול להתקבל טיפולית, חינוכית וש
למעון יום שיקומי. זאת, אך ורק מחמת כך שהמשיבים אינם מצליחים, או יותר 
נכון אינם מעונינים, ליישם את החוק בנוגע לפעוטות עם מוגבלויות שסובלים גם 

, עד שיקבלו ותבעיות רפואיות המצריכות סיוע רפואי ו/או טיפול ו/או השגחת אחמ
כספים נוספים ממשרד האוצר. כלומר, כמפורט בהמשך הדברים, המשיבים מכירים 

ולילדים במצבו הרפואי או בעלי  1בכך שחובה עליהם לדאוג ולאפשר גם לעותר 
צרכים רפואיים אחרים, לשהות החל בפתיחת שנת הלימודים התשס"ה במעון יום 

שיועברו תקציבים נוספים למשרדיהם,  שיקומי, אך מבקשים שיד נעלמה תדאג לכך
 למילוי חובתםשכן אין מעונינים ו/או מסוגלים )כך, לטענתם( למצוא פתרון 

במסגרת תקציבם הקיים. לא למותר לציין  הקבועה בחוק מעונות יום שיקומיים
 כבר בשלב זה, כי מדובר בדרך התנהגות שמנוגדת להלכה הפסוקה לפיה:

הותית עליה, לא תשמע "מקום בו מטיל חוק חובה מ
 2344/98המדינה בטענה של היעדר תקציב" )בג"צ 

, 729( 5, פ"ד נד)מכבי שירותי בריאות נ' שר האוצר
 (.754דברי הש' משאל חשין בע' 

 ולאחר פתיח זה נמשיך ונרחיב כדלקמן: 

יאמר מייד, כי עתירה זו מוגשת לא רק בשם העותרים הפורמאליים שבפנינו, כי אם  .2
על דעת פורום הארגונים לעניין חוק מעונות יום שיקומים )להלן: בתיאום ו

"(, הפועל לקידום יישומו ולהרחבתו של חוק מעונות יום שיקומיים הפורום"
, אלי"ע, ישראל לו"ט, אלויןאבישראל וכולל את הגורמים הבאים: איל"ן, אית"ן, 

, המרכז לתגן שיקומי בי"ח יוספטל איאקי"ם, בי"ח אלין, בית איזי שפירא, 
מודיעין  –, העמותה לדיסאוטונומיה משפחתית, טף לטף םלהתפתחות הילד ירושלי

, מעון יום שיקומי אשדוד מעון אלראזי עראבהעילית, מטה מאבק הנכים, מיח"א, 
מעון בי"ח רבקה זיו, מעון יום שיקומי "ח אסף הרופא, מעון יום שיקומי בי)לילך(, 

דוד -מעון יום שיקומי רמת, ן יום שיקומי נהריהמעוהשומר, -בי"ח תליום שיקומי 
פטל , מעון מעון מ.ש.ל לוד, ים-מעון מזל )הגבול( בת, מעון כפר מנדא, )בית"ר עילית(

גת,  תקריי–נצרת, מרכז מריאן  –, מרכז דון גוואנללה לחינוך מיוחד מעורבות, נתניה
מעון יום שיקומי ן, , סולם, עזר מציון, על"ה, עמותה לילדים בסיכונוה צבימש"י, 
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, צח"י, צ'יימס, צעד פתחיה, פורום הורים לילדים עם נכויות רב תחומיות, איכסאל
 קדימה, קשר, שיח סוד, שלווה, שמע קולנו, שמעיה, שק"ל ועוד.

והשני, ראש כללי הנוגע  1לעתירה זו שני ראשים: האחד, ראש ספציפי הנוגע לעותר  .3
צרכים רפואיים )לפי הערכת משרד הבריאות לעשרות פעוטות עם מוגבלויות בעלי 

 פעוטות(.  50 -המדובר בכ

, שהינו קטין בן שנתיים בעל צרכים 1הראש הספציפי נועד על מנת שהעותר  .4
רפואיים מיוחדים, יוכל לפתוח את שנת הלימודים הקרובה התשס"ה, המתחילה 

א בתל , כשהוא משולב במעון יום שיקומי בבית החולים ע"ש ספר1.9.04ביום 
השומר או לחלופין במעון יום שיקומי "יד לטף" של אגודת עלה בבני ברק, ששניהם 
סרבו לקבלו, וזאת עקב הימנעות המשיבים למלא אחר הוראות חוק מעונות יום 
שיקומיים ולקבוע את סל השירותים לפעוטות עם מוגבלויות המגיעים מכוחו, באופן 

מכת ו/או מעשית ו/או כל פתרון חוקי שיאפשר פתרון רפואי )בין ע"י אחות מוס
, במעונות יום 1אחר( לקליטתם של ילדים בעלי בעיות רפואיות, כגון העותר 

 שיקומיים.

ואל  2שעתירה זו נכתבת מגיעות אל העותרת  הראש הכללי עניינו בכך, שבזמן .5
הפורום פניות רבות של הורים שקיבלו בימים אלה תשובות שליליות ממעונות יום 

יים ברחבי הארץ בנוגע לקליטת ילדיהם, שהינם בעלי צרכים רפואיים, שיקומ
 בטענה, כי עקב העדר שירותי אחות במעון אין אפשרות חוקית בידם לקלטם.

זאת, על אף העובדה שחוק מעונות יום שיקומיים נועד לשרת גם את צרכיהם של  .6
תפתחותם, על ילדים בעלי צרכים רפואיים מיוחדים ולקדם את חינוכם, שיקומם וה

 ידי הטיפולים הניתנים במעונות היום השיקומיים.

פעוטות עם  50 -ויודגש, לפי נתוני משרד הבריאות, במדינת ישראל נמצאים כיום כ .7
, נולדו עם בעיות נשימה או 1מוגבלויות בעלי צרכים רפואיים. חלקם, לרבות העותר 

אופן שוטף במהלך בליעה חמורות ונזקקים לשאיבת נוזלים והפרשות מגרונם ב
היום, על מנת שיוכלו לנשום באופן תקין מבלי שיחנקו. אחרים, נולדו עם בעיות 
קשות בתפקוד מערכת הכליות ו/או מערכת השתן ונזקקים לקטטר אפידורלי ועוד 

 כיוצא בכך בעיות רפואיות שונות.

דובר בפעוטות שבנוסף לנכות התפתחותית אשר בעטיה הם יש להבהיר, כי מ .8
ים למעון יום שיקומי, סובלים הם גם מבעיות בריאותיות המצריכות סיוע של זקוק

 גורמים ו/או מכשירים רפואיים.

אין ספק, כי המדובר במאבק יום יומי עבור הפעוטות שנזקקים להיות מחוברים  .9
למכשירים שונים ו/או שנזקקים לפעולות רפואיות שחוזרות על עצמן מדי מספר 

לים וליחה מקנה הנשימה(, הכל לשם הישרדות יום יומית, שעות )כגון, שאיבת נוז
 במובן הבסיסי ביותר של המילה. 

במצב הקיים כיום, מעמידה מדינת ישראל פעוטות בעלי צרכים רפואיים מיוחדים  .10
בפני שוקת שבורה. מחד גיסא, קובע חוק מעונות יום שיקומיים את זכאותם 

חותיים, לרבות פרה רפואיים כגון להיקלט במעונות על מנת לקבל טיפולים התפת
פיזיותרפיה, כולל נשימתית, ריפוי בדיבור, ריפוי בעיסוק ועוד, במטרה לדאוג 

תקנות על פי לשיקומם, לחינוכם ולקידום התפתחותם של הפעוטות. מאידך גיסא, 
תקנות )להלן: " 2001 –הרופאים )כשירויות לבצע פעולות חריגות(, התשס"א 

פעולות רפואיות שונות לביצוע רק על ידי אחות מוסמכת ו/או  נתייחדו"( הרופאים
)כהגדרתם בתקנות הרופאים(, כאשר הללו אינם בנמצא  אחות מעשית ו/או עוזר

 במעונות היום השיקומיים ואינם מתוקצבים על ידי המשיבים.

לנוכח העובדה שעד כה נמנעו המשיבים מליתן ולתקצב שירותי אחות ו/או למצוא  .11
ואי חוקי אחר למעונות היום השיקומיים, נאלצים המעונות, בכבדם את פתרון רפ

תקנות הרופאים, לדחות על הסף, פעם אחר פעם, את קבלתם של פעוטות עם בעיות 
רפואיות הזקוקים לפעולות שנתייחדו לביצוע ע"י אחיות, על אף שיש ביכולתם 

 לקדם את התפתחותם, חינוכם ושיקומם של אותם פעוטות.  
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פעוטות  49 -ועוד כ 1הימנעותם של המשיבים כאמור לעיל, נותרים העותר עקב  .12
שכמותו, לכודים כאסירים בביתם ומבודדים לחלוטין מחברת בני גילם, וכאילו 
שאין די בסבלם עקב הבעיות הרפואיות איתן נולדו ואיתן יחיו במשך כל חייהם, 

ואשר נועד לקדם את  – המגיע להם עפ"י דין –הרי שנמנע מהם, עתה, לקבל טיפול 
 חינוכם, שיקומם, התפתחותם ושילובם בחברה, וכן יכול להקל במעט על סבלם. 

זאת וגם זאת: היוותרות פעוטות בעלי צרכים מיוחדים בביתם מציבה קושי יום  .13
שעות  24שכן אחד מבני הזוג נאלץ לשהות בבית יומי בפני הוריהם, קשה מנשוא, 
והלילה, באופן שלא רק שאינו מאפשר לו לצאת ביממה עם הפעוט במהלך היום 

ולהתפרנס, כי אם מנטרל הלכה למעשה כל אפשרות לקיום ולו מקצת של חיי 
 משפחה ו/או חברה מינימליים.

למען סבר את העין ואת הלב: הטיפול בפעוטות עם מגבלות רפואיות המצריכות  .14
תון, בייביסיטר סיוע רפואי, מונע מהמשפחות להיעזר בחלופות המקובלות )משפח

וכו'(. למעשה, ללא האפשרות שנותן בידם חוק מעונות יום שיקומיים לפתרון במשך 
שעות היום לפעוט עם המוגבלות, נגזר על האב ו/או האם ניתוק כמעט מוחלט 

 ממעגל החיים.

, שמסיעים את ילדם מספר 1קושי נוסף קיים בכך שהורים, כגון הוריו של העותר  .15
לי יום בבתי חולים על מנת שזה יקבל פיזיותרפיה, חייבים פעמים בשבוע לטיפו

להיות מלווים במלווה נוסף שתפקידו להשגיח ולטפל בפעוט עם הצרכים הרפואיים 
 במהלך הנסיעה.  

לא למותר לציין כבר עתה, כי אלמלא בחרו משפחותיהם של רבים מן הפעוטות  .16
חד, או אז הייתה המדינה נשוא עתירה זו, לגדל את ילדיהם בביתם אלא במוסד מיו

נאלצת לשאת בתשלום חודשי ניכר העולה עשרת מונים יותר ממתן שירותי אחיות 
 או מציאת פתרון רפואי חוקי אחר למעונות יום שיקומים, כמבוקש בעתירה זו. 

יתרה מכך, גם מבחינה כלכלית, עדיף למדינה כי הפעוטות יזכו ליהנות ממעונות יום  .17
ו למדינה נטל כלכלי כבד בשנים הבאות אם לא יטופלו כראוי שיקומיים כיום ויחסכ

כבר בשנות חייהם הראשונות. כך לדוגמא, ילד פגוע מוחין הסובל מפרכוסים 
תמידיים יצריך בעתיד ניתוחים יקרים, אם לא יקבל טיפול פיזיותרפי מתאים 

 בשנים הראשונות לחייו.

ו של חוק מעונות יום הנה כי כן, מחדלם של המשיבים הממומנים על ביצוע .18
שיקומיים מלממן במסגרת תקציב משרדיהם שירותי אחות ו/או פתרון רפואי חוקי 
אחר, עומד בניגוד לחובתם המפורשת של המשיבים על פי חוק מעונות יום 
שיקומיים לדאוג, בין היתר, לרווחתם, לחינוכם, להתפתחותם ולשיקומם של 

 ות, כמו גם בניגוד לקול הצדק וההגיון.פעוטות עם מוגבלויות בעלי בעיות רפואי

עקב כך נפגעת, הלכה למעשה, זכותם של אותם פעוטות ליהנות מהטיפולים  .19
רפואיים, זכות המגיעה להם במופרש על פי חוק מעונות -ההתפתחותיים, לרבות פרה

 יום שיקומיים.

זכותם הבסיסית לבריאות של פעוטות עם מוגבלויות בעלי בעיות עוד נפגעת  .20
 איות, שהינה חלק מזכויות יסוד שהוכרו במשפט הישראלי.רפו

 כך גם נפגעת הזכות לחינוך, לרבות הזכות לחינוך מיוחד של אותם פעוטות.  .21

בנוסף, מדיניות המשיבים להמשיך ולהימנע מלממן וליתן שירותי אחות ו/או פתרון  .22
ום רפואי אחר כבסיס הכרחי לקליטת פעוטות בעלי צרכים רפואיים במעונות י

שיקומיים, פוגעת בשוויון ומפלה לרעה את אותם פעוטות לעומת פעוטות אחרים 
 אשר זוכים לקבל את השירותים הניתנים במעונות היום השיקומיים.

שלילת זכויות בסיסיות אלה מנוגדת הן לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, הן לחוק  .23
 ראל משכבר הימים.    מעונות יום שיקומיים והן להלכות הנוהגות בבתי משפט ביש

ופעוטות נוספים עם  1הנה כי כן, בהעדר פתרון שיאפשר את קליטתו של העותר  .24
צרכים רפואיים במעונות יום שקומיים, וכן בהעדר קביעת היקפו ומהותו של סל 
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השירותים שמגיעים מכח חוק מעונות יום שיקומיים על ידי השרים הממונים על 
למצער עבור אותם ילדים עם צרכים רפואיים,  ביצועו, הופך החוק לאות מתה,

הזקוקים לשעות רופא ו/או אחות מוסמכת ו/או לכל פתרון רפואי ראוי וחוקי אחר, 
אותם ילדים שלמען התפתחותם, חינוכם ושיקומם, חוק מעונות  שהם הםעל אף 

 יום שיקומיים נחקק.

הורים שנתקלו בסירוב  ולפורום, הגיעו פניות נוספות של 2נחזור ונדגיש, כי לעותרת  .25
מעונות יום לקלוט את ילדיהם עקב העדר שירותי אחות ואולם מפאת הדחיפות 

 בהגשת העתירה לאלתר, לא היה סיפק בידם להצטרף כעותרים. 

עד לרגע האחרון שלפני הגשת עתירה זו נעשו מאמצים לשכנע את המשיבים ליתן  .26
לא הועיל, כאשר משתמע פתרון לבעיה המוצגת בדפים אלה, אך למרבה הצער ל

שהם יודעים כי על פי חוק חובה עליהם מהתשובה שנתקבלה מטעם המשיבים 
, אולם בהעדר תקציב מתאים ממשרד האוצר )כך להיענות למבוקש בעתירה

 לטענתם( אינם עושים כן.

במילים אחרות, מבקשים המשיבים בעתירה זו להגיע לבית משפט נכבד זה בבחינת  .27
 שזה יורה ויאכוף אותם למלא אחר הוראות הדין.   "כפו עלי" על מנת

בשים לב לזאת ולכך שלהכרעה בעתירה השלכה מרחיקת לכת הן על התפתחותו,  .28
והן על עתידם של ילדים רבים שאינם בין העותרים  1שיקומו וחינוכו של העותר 

ועל מנת למנוע את הפגיעה בהם, ולנוכח שנת הלימודים הנפתחת השבוע, מתבקש 
  המשפט הנכבד להורות על קיום דיון דחוף בעתירה.בית 

 מכאן פנייתם של העותרים לבית משפט נכבד זה, הכל כמפורט בהרחבה להלן:

 העותרים 

,  פעוט בן שנתיים וחודש, נולד ללא רפלקס בליעה. כתוצאה מכך, סובל 1העותר  .29
ונשנות, מאירועים של חנק ואספירציות )שאיפת נוזלים לריאות( חוזרות  1העותר 

 עם דלקות ריאה. 

הינו פעוט מוגבלויות כמשמעו בחוק מעונות יום שיקומיים, בהיותו מוכר  1העותר 
 על ידי המוסד לביטוח לאומי כזכאי לגמלת ילד נכה.

 היא עמותה, מרכז השופט חיים כהן להגנה משפטית על זכויות אדם, 2העותרת  .30
ם לשם הגנה על זכויות אדם שלא למטרות רווח, במתן שירותים משפטיי ,העוסקת

 ובפרט זכויות מיעוטים וחלשים, למען שמירה על שלטון החוק ודאגה למינהל תקין.

ללא מטרות רווח, הפועלת לקידום , היא עמותה , עמותת "בזכות"3 תהעותר .31
זכויותיהם של אנשים עם כל סוגי המוגבלויות, ולשיתופם בחיי החברה בכל תחומי 

יתה שותפה להליכי חקיקתו של חוק מעונות יום עמותת בזכות הי .החיים
 שיקומיים, והיא פועלת כיום, בדרכים משפטיות וציבוריות, ליישומו.

, ח"כ הרב מיכאל מלכיאור, הינו יו"ר הועדה לזכויות הילד המפקחת 4העותר  .32
 מטעם הכנסת על ביצועו של חוק מעונות יום שיקומיים.

 המשיבים

ונים על ביצועו של חוק מעונות יום שיקומיים המשיבים לעתירה הם השרים הממ .33
 והם המוסמכים באשר למתבקש בעתירה. 

 רקע עובדתי

  )אשר באמצעות הצגת מקרהו גם נלמד יותר על הסוגיה בכללותה( 1העותר 
 

 וצרכיו המיוחדים 1מוגבלותו של העותר 

. לאור הינו פעוט בן שנתיים ימים וחודש שנולד ללא רפלקס בליעה 1כאמור, העותר  .34
הליך של טראכיוסטומיה )קרי, החדרת קנולה לקנה  1מצבו הבריאותי עבר העותר 

הנשימה שלו, המאפשרת לו נשימה חופשית וכן מאפשרת את שאיבת הנוזלים 
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המתנקזים לקנה הנשימה במקום לושט(. כמו כן, הוא ניזון באופן ישיר לקיבתו דרך 
ריקה דו צדדית של מפרקי הירכיים מפ 1צינור גסטרוסטומי.  בנוסף, סובל העותר 

 ומפרקי הברכיים, הפרעה אשר גורמת להגבלה קשה בתנועות הרגליים.

במילים אחרות, שוו בנפשכם, כי המדובר בפעוט שמספר פעמים ביום נזקק כי  .35
ישאבו מגרונו הפרשות באמצעות מכשיר המוחדר דרך הקנולה בגרונו, על מנת 

דלקות ריאה חוזרות ונשנות שנוצרות כתוצאה לנשום באופן סדיר ולהימנע מחנק ו
 מהצטברות ליחה בריאות )אספירציות(.  

עוד שוו בנפשכם, כי בנוסף פעוט זה נאלץ להיות מוזן ישירות לקיבה באמצעות  .36
 .    באופן שאין הוא יודע טעם מהוגסטרוסטום עקב העדר רפלקס הבליעה, 

לבים קרי, פיזיותרפיה, ריפוי טיפולים משו 1, מקבל העותר 2003למן חודש יוני  .37
בעיסוק וריפוי בתקשורת במחלקת אשפוז יום של בית החולים לילדים ע"ש ספרא 

על  1בתל השומר, בתדירות של שלוש פעמים בשבוע. אל טיפולים אלה מובא העותר 
ידי אחד מהוריו כשהוא מלווה על ידי סבתו )כמלווה הכרחית נוספת ברכב שמנקזת 

רים בגרונו(.  בזכות הטיפול, ולו החלקי, שניתן לו במחלקת את הנוזלים שמצטב
התקדמות יפה מבחינת תפקודו הפיזי  1שיקום ילדים עד כה, מדגים כיום העותר 

 והמוטורי. 

, שנערך ע"י מחלקת 1העתק דו"ח סיכום אשפוז יום ביניים בנוגע לעותר  " 1ע"
 .  1כנספח ע/ הפיזיותרפיה במחלקת שיקום ילדים רצ"ב 

לאשפוז יום על ידי הוריו בתדירות של  1לא למותר לציין, כי הסעות אלה של העותר  .38
שלוש פעמים בשבוע בלווי מלווה נוסף הכרחי, מקשות עד מאד על הוריו של העותר 

, שניהם שכירים, אשר נאלצו לצמצם את היקף משרתם ונאלצים לבוא בדין 1
 שבו בהם עקב מצבו של בנם. ודברים באופן תדיר עם מקום עבודתם על מנת שיתח

המליצה מחלקת שיקום ילדים בבית חולים לילדים ע"ש ספרא בתל  28.3.04ביום  .39
ישתלב במסגרת גן טיפולי בו הוא יוכל לקבל מענה יום יומי  1השומר, כי העותר 

 רפואיים הניתנים במעון יום שיקומי.  -לצרכיו הסיעודיים והפרה

במסגרת של גן טיפולי, מיום  1דים להשמת העותר העתק המלצת מחלקת שיקום יל "2"ע
 . 2נספח ע/ רצ"ב ומסומן כ 28.3.04

ויודגש, הגם שנולד עם בעיות רפואיות כמתואר לעיל, הרי שיכולתו הקוגניטיבית של  .40
על מנת להוסיף ולהתפתח ולהשתלב בחברה ככל ילד בגילו הוא גבוהה ו 1העותר 

, פוליים הניתנים על ידי מעון יום שיקומיזקוק למגוון השירותים החינוכיים והטי
רפואיים אחרים  -כגון ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, כולל נשימתית ועוד טיפולים פרה

שיתרמו משמעותית לשיקומו, ובנוסף יאפשרו לו לשהות במחיצת בני גילו, כשאר 
 הילדים.  

בדת במהלך שנת הלימודים התשס"ד עם העו 1לפיכך, דברו הוריו של העותר  .41
הסוציאלית במחלקת השיקום בתל השומר ושאלו אותה האם יוכל הוא להתקבל 
למעון יום שיקומי, הממוקם בתחומי בית החולים תל השומר וזאת, בכדי שיוכל 

 לקבל את מכלול הטיפולים להם הוא זקוק על בסיס יום יומי. 

במעון  לא יוכל להיות משולב 1ואולם, העובדת הסוציאלית מסרה להם כי העותר  .42
היום השיקומי הנ"ל שהוא מעון להתפתחות הילד והמליצה להם לפנות למעון 

 שיקומי "יד לטף" של עמותת על"ה בבני ברק.

במעון שיקומי "יד לטף" של אגודת "עלה"  1ואולם, פניית המשפחה לשילוב העותר  .43
הממוקם בבני ברק, נדחתה כשהוסבר להם שהמעון אינו ערוך לקלוט פעוטות 

ים עם צרכים רפואיים, וזאת עקב העדר שירותי אחות מוסמכת או פתרון סיעודי
על בסיס יומי כגון  1רפואי חוקי אחר לביצוע הפעולות הרפואיות להן זקוק העותר 

שאיבת ליחה וניקוז דרכי הנשימה באופן שוטף ומספר רב של פעמים ביום, ואשר 
מעשית או עוזר כהגדרתם נתייחדו בתקנות הרופאים לביצוע ע"י אחות מוסמכת או 

 באותן תקנות. 
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של אגודת "עלה" בענין הבעיה בקבלת פעוטות עם בעיות רפואיות  העתק מכתבה "3"ע
 . 3כנספח ע/  בהעדר שירותי אחות מוסמכת רצ"ב ומסומן

דבר וחצי דבר כלפי עמותת על"ה. להפך.  1יש להדגיש, כי אין בלבם של הורי העותר  .44
ן כן ואמיתי על פניו לסייע בידם אך הסבירו כי ידיהם אנשי עמותה זו גילו רצו

כבולות לנוכח הימנעותם של המשיבים מלספק בידם את הכלים הנדרשים עפ"י דין 
 ו/או מכשור רפואי ככל שיידרש(. 1)שעות אחות לעניין העותר 

 הפניות למשיבים וסירובם לספק שירות רפואי לעותר

במעון יום  1סיונות לשלב את העותר במצב דברים זה ולאור העובדה שכל הני .45
אל  1.8.04ביום  1שיקומי העלו חרס, חרף זכאותו עפ"י דין, פנתה אמו של העותר 

, שר הבריאות, בבקשה להוציא את חוק מעונות יום שיקומיים מהכח אל 1המשיב 
הפועל, על ידי הקצאת שירותי אחיות מוסמכות למעונות, על מנת שילדים עם 

כגון בנה, יוכלו להשתלב במעון יום שיקומי בשנת הלימודים  צרכים מיוחדים,
 התשס"ה וליהנות ממכלול השירותים המגיעים להם במסגרת המעון.  

רצ"ב ומסומן  1.8.04לשר הבריאות מיום  1העתק מכתבה של אמו של העותר  "4"ע
 .4כנספח ע/ 

ל זכויות אדם, , מרכז השופט חיים כהן להגנה משפטית ע2פנה העותר  12.8.04ביום  .46
בדרישה להקצות שירותי אחות מוסמכת ו/או כל פתרון  1למשיבים בשם העותר 

רפואי חוקי ומתקבל על הדעת אחר במהלך שנת הלימודים התשס"ה, למעון יום 
שיקומי בבית החולים לילדים ע"ש ספרא בתל השומר או לחלופין במעון יום 

אליהם,  1ם קליטתו של העותר שיקומי "יד לטף" של עמותת "עלה" בבני ברק לש
 הכל כמתחייב עפ"י רוחו ותכליתו של חוק מעונות יום שיקומיים.

 . 5כנספח ע/ רצ"ב ומסומן  12.8.04אל המשיבים מיום  2העתק פנייתו של העותר  "5"ע

נוי, מנהל המחלקה -תשובה מטעם פרופ' אור 1קיבלה אמו של העותר  15.8.04ביום   .47
במשרד הבריאות, בשם משרד הבריאות ובה אמור כהאי  להתפתחות הילד ושיקומו

 לישנא:

"צר היה לי לקרוא על הבעיה בטיפול הסיעודי בילדך, שהינה 
ילדים בארץ. אין לי אלא להדגיש  50 -משותפת לך ולעוד כ

שוב את המציאות הקיימת. תקציב הפעלת חוק מעונות יום 
והוא שיקומיים ניתן למשרד הרווחה ולא למשרד הבריאות, 

לא כולל מימון טיפולים סיעודיים מיוחדים כפי שנדרש אצל 
בנכם. שר הבריאות, חה"כ דני נווה פונה בימים אלו לשר 
האוצר בבקשה לתקצוב עלות טיפולים מיוחדים אלו. אני 
מקווה שהוא יענה בחיוב ובקרוב נוכל למצוא מענה לבעיה. 

 בשלב זה, לצערי, אין לנו פתרון".

מנהל המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו במשרד הבריאות, הפרופ' מכתבו של  "6"ע
 . 6נספח ע/ רצ"ב ומסומן כ 11.8.04נוי מיום  -אור

מכיר, למעשה, בעובדה שחוק מעונות יום  1המשיב הנה כי כן, עניינו הרואות ש .48
, שיקומיים כולל את הזכות לקבלת טיפולים סיעודיים לילדים בעלי צרכים רפואיים

טענתו זכות זו אינה ממומשת משיקולים תקציביים גרידא, שהינם דא עקא, של
 שיקולים פנים מערכתיים בין משרדי המדינה השונים.   

ילדים  480 -מתוך נתוני משרד הבריאות עולה, כי במדינת ישראל נמצאים כיום כ .49
 במעונות יום שיקומיים. 

שיים ביישום חוק מעונות בעניין ק 2004בינואר  19ראה מכתב משרד הבריאות מיום  "7"ע
 .7כנספח ע/ יום שיקומיים המצורף ומסומן 

פעוטות עם  50 -עוד עולה מנתוני משרד הבריאות, כי במדינת ישראל חיים כיום כ .50
מוגבלויות המוגדרים כסיעודיים ובעלי צרכים רפואיים, שרובם לא נקלטים 

 (.6 נוי נספח ע/-במעונות יום שיקומיים )ראה מכתבו של פרופ' אור
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ולפורום, פניות של משפחות של  2הגיעו לעותרת  1יצוין כי, מלבד העותר  .51
פעוטות אחרים שנולדו עם בעיות רפואיות שלא נמצא מעון יום שיקומי המוכן 

 לקבלם בשנת הלימודים הקרובה. כך למשל: 

I.  פעוטה מכפר מנדא הסובלת מספינה ביפידה )מום מולד וקבוע בעמוד
ת החוליות בעמוד השדרה( שזקוקה לצנתור של השדרה הנגרם מאי סגיר

 כיס השתן באופן קבוע. 

II.  עוד למשל, ילדה מחיפה הסובלת מתסמונת טרצ'ר קולינס. בנוסף לאיחור
ההתפתחותי המוטורי, השפתי והקוגניטיבי, הילדה נושמת דרך 
טרכאוסטום אליו מחובר צינור )קנולה( וזקוקה לשאיבת נוזלים מקנה 

 האכלה באמצעות גסטרוסטום.הנשימה )סקשן( ול

הילדה שאינה מודעת למעשיה משחקת עם צינור הנשימה ואף שולפת 
אותו ממקומו מה שמביא להפסקת נשימה מיידית ועלול להסתיים בנזק 
מוחי ואף במוות, ולכן זקוקה לסייעת צמודה. האם של הפעוטה הצטרפה 

חיפה אך לא אליה במשך תקופה ארוכה בכל יום למעון השחר של אלווין ב
יכולה לעמוד בכך יותר ולכן הפעוטה הוצאה מהמעון ונמצאת היום בבית, 

 כאשר האיחור ההתפתחותי שלה הולך וגדל. 

III.  בנוסף, פנתה משפחתה של פעוטה מערד עם אנטרזה של הושט, שבעטיה
מוזנת באמצעות גסטרוסטום וכן סובלת מבעיה ריאתית שבשלה נושמת 

ך לשאוב כל כיוח שיש מהראות )סקשן( באמצעות טרכאוסטום. יש צור
 וכמו כן לעיתים במהלך השינה זקוקה לחמצן. 

IV.  פעוטה נוספת  מירושלים שסובלת ממומים מולדים בליבה המשולבים עם
שיתוק בגפיה התחתונות, זקוקה לצינתורים לכיס השתן לסירוגין בשל 

ים שלפוחית נוירוגנית. ע"פ קביעת קרדיולוג הילדים המטפל בבית חול
כרם זקוקה למסגרת שיכולה לספק מענה רפואי ראשוני במידת -הדסה עין

 הצורך. 

V.  "עוד פנתה משפחתו של פעוט שהיה מיועד למעון יום שיקומי "פטל
 בנתניה שזקוק לבלון חמצן מדי יום ועל כן לא התקבל למעון. 

ם אם כן, אין חולק כי מדובר בבעיה כללית שעניינה מספרם של הילדים הסיעודיי .52
שלא זוכים ליהנות מהטיפול שניתן במעון יום שיקומי, על אף העובדה שהם עומדים 

 בקריטריונים של הזכאות מכוח החוק.

לא למותר לחזור ולהדגיש את קשייהם הרבים של בני משפחות הפעוטות הסובלים  .53
מבעיות רפואיות, אשר בנוסף להתמודדות היום יומית עם הבעיות הרפואיות 

הם, הופך הדבר מן היסוד את כל אורחות חייהם ומטיל עליהם הקשות של ילדי
מעמסה כלכלית כבדה, שרבים מהם אינם מסוגלים לעמוד בה )ישנן משפחות רבות 
אשר במחי יד הפכו מאזרחים המפרנסים עצמם בכבוד, לנתמכי סעד המחזרים 

 בלית ברירה על פתחם של גמ"חים למיניהם וארגוני סעד וצדקה(. 

הדעת, שהמשיבים, הממונים על ביצועו של החוק, ימנעו מלקבוע,  לא יעלה על .54
במשך שנים, את מהותו והיקפו של סל השירותים הניתן מכח חוק מעונות יום 
שיקומיים, לרבות קביעה הכרחית כי הוא כולל שירותי אחיות או פתרון רפואי חוקי 

צרכים אחר. מחדלם של המשיבים מותיר אוכלוסייה שלמה של ילדים בעלי 
 רפואיים מחוץ למסגרת החוק.

כך, גם לא תשמע טענת המשיבים, שהופקדו מכח חוק מעונות יום שיקומיים  .55
כאחראים על רווחתם וטובתם של ילדים בעלי צרכים רפואיים, כי עקב שיקולי 

נוי נספח ע/ -אין לנו פתרון" )ראו מכתבו של פרופ' אור …תקציב, לצערם, "בשלב זה
יבים אין מקום בנסיבות העניין. המשיבים הם הם בעלי לצערם של המש(. 6

, לרבות מציאת פתרונים הסמכות והיכולת לבצע את חוק מעונות יום שיקומיים
לבעיות העולות ביישומו. מדיניות המשיבים, שמודעים גם מודעים לחובתם 
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המפורשת על פי חוק, להסיר מעל עצמם את האחריות לאי יישום החוק  כלפי ילדים 
 לי צרכים רפואיים ולגלגלה לפתחו של משרד האוצר, הינו בלתי צליח.     בע

מן הראוי הוא שנושא כה חשוב המערב סוגיות הנוגעות לזכויות אדם, בכלל  .56
ולזכויות ילדים, בפרט, יקבל משנה תוקף בחלוקה הפנימית של התקציב שניתן 

ך הרזרבה שניתנה למשיבים לביצועו של החוק או לחלופין שימצא תקציב נוסף מתו
 למשרדיהם של המשיבים, וכדומה.   

וילדים  1לא כאן המקום לדון בפרוט מלא וממצה של סל השירותים לו זכאי העותר  .57
בעלי מוגבלויות אחרים עפ"י החוק, אך מובן שסל השירותים צריך לכלול, בראש 

ואי , כגון  שירותי אחות מוסמכת או כל פתרון רפשירות משמר חייםובראשונה, 
ופעוטות נוספים בעלי בעיות  1ראוי וחוקי אחר, באופן שיאפשר את קליטת העותר 

רפואיות במעונות יום שיקומיים, וזאת כבסיס הכרחי להבטחת והגשמת מטרות 
 החוק, ובכללן להבטיח לפעוטות אלה מסגרת שיקומית, טיפולית וחינוכית.  

קומיים הקיימים בארץ, מעונות היום השי 40זאת ועוד: לאור העובדה שמתוך  .58
( פיזית בתחומי בתי חולים ברחבי הארץ, הרי שאין 15% -מעונות )כ 6 -ממוקמים כ

חולק כי הקצאת שירותי אחות ו/או מציאת פתרון רפואי ראוי וחוקי אחר לא 
תקשה על המשיבים יתר על המידה, למצער לאותם מעונות הממוקמים בתחומי בתי 

 חולים.   

כנספח עונות יום שיקומיים של משרד הבריאות המצורף ומסומנת רשימת מ ראה "8"ע
 .8ע/ 

 הטיעון המשפטי:
 

  2000 -חוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס 

תכליתו של חוק מעונות יום שיקומיים, שנתקבל בכנסת ביום כ"ב באדר ב' התש"ס,  .59
ית שיקומית, טיפולית וחינוכמסגרת , להבטיח לפעוט עם מוגבלות 2000במרס  29

 (. 2)ראה מטרת החוק בסעיף  נאותה

אינם  3עפ"י דברי ההסבר להצעת החוק, מאחר שילדים עם בעיות התפתחות עד גיל  .60
מוצע כי כל ילד בגיל שנה עד שלוש  1988 -כלולים בחוק החינוך המיוחד, תשמ"ח 

 עם בעיות התפתחות קשות, כמוגדר בחוק יהיה זכאי למסגרת טיפולית.

 5, מיום י"ז בטבת התשנ"ט )2788בר כפי שפורסמו בהצעות חוק, ראה דברי ההס "9"ע
 .9ומסומן ע/ , מצ"ב 316(, עמ' 1999בינואר 

חשיבותו של חוק מעונות יום שיקומיים שתכליתו, כאמור, לדאוג לשיקומם, חינוכם  .61
, נעוצה בעובדה 3ולקידום התפתחותם של פעוטות עם מוגבלויות מתחת לגיל 

והתפתחותי בפעוטות מתחת לגיל זה הוא השלב הנכון  שדווקא טיפול שיקומי
וההכרחי לשם השגת הישגים חיוביים בהתפתחותם. כמו גם שיש בכך לאפשר גם 
להורים של ילדים בגיל הזה, להשתתף במעגל העבודה כאשר יש לילדיהם מסגרת 

 יומית.

 "סל שירותים לפעוט עםלחוק מעונות יום שיקומיים, שכותרתו  3הוראת סעיף  .62
 ,  קובעת כהאי לישנא:מוגבלות"

פעוט עם מוגבלות זכאי, לפי הוראות חוק זה, ")א( 
לטיפול ולחינוך לפי סל השירותים לפעוט עם 
מוגבלות, במעון יום שיקומי קרוב ככל האפשר 

 . למקום מגוריו

שר הרווחה ושר הבריאות,  -)ב( השרים )בחוק זה 
ת ר.ד., ש.ד.( בהסכמת שר האוצר, ובאישור ועד

יקבעו את העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, 
סל השירותים לפעוט עם מוגבלות, את העלות 
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הכוללת של מתן סל השירותים לפעוט עם מוגבלות, 
 .ואת הדרך שבה תעודכן עלות הסל

)ג( המדינה תישא, לפי הוראות חוק זה, בתשלום 
עלות סל השירותים לפעוט עם מוגבלות, כפי שנקבעה 

 -)ב( בהפחתת אלה בסעיף קטן

הסכומים שקופת חולים חייבת בהם לפי חוק ביטוח 
 )ב(;12בריאות כפי שנקבעו לפי סעיף 

הסכומים שחלים על מי שחייב במזונותיו של הפעוט 
עם מוגבלות, לפי הוראות חוק זה" )ההדגשות 

 הוספו(.

הכח לחוק מעונות יום שיקומיים לעניין ביצועו של החוק מ 12בנוסף נקבע בסעיף  .63
 אל הפועל, כי:

"השרים ממונים על ביצוע חוק זה, והם רשאים, 
באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של 

 " …הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו

 .2001לשנה מעת פרסומו, קרי: מרס  מועד תחילת חוק זה נקבע .64

ת יום שיקומיים מעונו 40 -בפועל, מופעל החוק ומאות ילדים נהנים מתחולתו. כ .65
פועלים ברחבי הארץ ומקבלים תקציבים מהמדינה למימון השירותים הניתנים 

 בהם. 

דא עקא, כמובהר להלן עקב הימנעותם של המשיבים מלפעול כנדרש מהם עפ"י  .66
ילדים )להערכת המשיבים עצמם( אינם יכולים ליהנות  50 -החוק, קבוצה של כ

 מהחוק. 

שבנוסף לנכות התפתחותית אשר בעטיה הם  דובר בפעוטותיש להבהיר, כי מ .67
זקוקים למעון יום שיקומי, סובלים הם גם מבעיות בריאותיות המצריכות סיוע של 

 גורמים ו/או מכשירים רפואיים.

שנים מאז חקיקת החוק,  טרם  4 -יתכן, שחלק מהבעיה טמון בכך שכיום, בחלוף כ .68
לחוק. למען הסר  3סעיף הפעילו המשיבים את סמכותם לקביעת סל שירותים לפי 

ספק נבהיר, כי ברי שאי קביעת סל שירותים מוסדר ומקיף אין בה כדי להסיר מעל 
שכם המשיבים את חובתם לפעול בהתאם לחוק. כלומר, אין בטענותינו לעניין סל 
השירותים, שברי שעדיף כי יוסדר במהרה, כדי לגרוע או לפגוע בדרישתנו הבסיסית 

 לעתירה זו.  2 -ו 1סעדים מן המשיבים כמפורט ב

מכל מקום, הלכה היא, כי החוק אינו יציר העומד בגפו אלא להשלמת הקשרו המלא  .69
של הטקסט ממנו יש ללמוד את תכליתו, עלינו להוסיף גם את עקרונות היסוד של 

 פרשנות במשפטהשיטה, שחזקה שהחיקוק מתיישב עמם ונועד להגשימם ]א' ברק 
ליאת מרציאנו ואח' נ' שר  6973/03; בג"צ 147תשנ"ג(  )כרך שני, פרשנות חקיקה,

 לפסק דינה של הש' דורנר[. 7', טרם פורסם, בפסקה האוצר ואח

בעניינו, לא יכולה להתקבל פרשנות של חוק מעונות יום שיקומיים שתיצור מצב  .70
 -אבסורדי, לפיו יטיל החוק חובה על המדינה לדאוג לטיפולים התפתחותיים ופרה

אשר מקלים על טיב ואורח חייהם של פעוטות עם מוגבלויות, מבלי שיטיל רפואיים, 
. עצם חייהם של הפעוטות במובן היסודי של המילההחוק חובה על המדינה לדאוג ל

פרשנות אחרת אינה יכולה להתקבל, שכן היא לא תעלה בקנה אחד עם תכלית החוק 
 והמטרה שהוא בא לשרת.  כדברי השופט יואל זוסמן:

ר שבחיקוק הוא יצור החי בסביבתו. הוא מקבל "דיבו
צביונו מהקשר הדברים, ומכאן שיש לפרשו לפי 

בא לשרת"  –הוא ולא אחר  –המטרה שאותו חיקוק 
, בע' 477( 2, פ"ד כג)שליט נ' שר הפנים 58/68]בג"צ 

513.] 
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לפיכך, סירובם של המשיבים לממן שירותי אחות ו/או הקצאת שעות רופא ו/או  .71
ור רפואי, הכל לפי הנדרש, ו/או ליתן כל פתרון חלופי ראוי וחוקי אחר הצבת מכש

למעונות יום שיקומיים, על מנת שאלה יוכלו לקלוט ילדים בעלי צרכים רפואיים 
נוגד את רוחו ומטרתו של חוק מעונות מיוחדים לשם קידומם, חינוכם ושיקומם, 

בעלי הצרכים  יום שיקומיים והופכו לאות מתה עבור אוכלוסיית הילדים
 .המיוחדים, על שאותה נועד החוק עפ"י תכליתו לשרת

 2001 –תקנות הרופאים )כשירויות לבצע פעולות חריגות(, התשס"א 

תקנות )להלן: " 2001 –תקנות הרופאים )כשירויות לבצע פעולות חריגות(, התשס"א  .72
תקנות "( קובעות, כי רק אחות מוסמכת, אחות מעשית ועוזר )כהגדרתם בהרופאים

 אלה( רשאים לבצע פעולות חריגות כמפורט בתקנות הרופאים. 

כך למשל, נתייחדו לביצוע ע"י אחות מוסמכת בלבד בבית החולה פעולות כגון  .73
)ראו תקנות   הוצאת קטטר אפידורלי( או deep suction) שאיבה עמוקה מקנה הנשימה

 הרופאים, תוספת חמישית(. 

אחות מעשית בלבד פעולות חיבור וניתוק מנשם עוד למשל, נתייחדו לביצוע ע"י  .74
 לצורך שאיבת הפרשות  )ראו תקנות הרופאים, תוספת שישית(.

כך גם נתייחדו לביצוע ע"י פיזיותרפיסטים, עפ"י הוראות רופא, פעולות כגון שאיבת  .75
הפרשות מדרכי הנשימה וחיבור וניתוק מנשם לצורך שאיבת הפרשות מדרכי 

 ופאים, תוספת שביעית(.   הנשימה  )ראו תקנות הר

נולד, כאמור, ללא רפלקס בליעה וסובל מהצטברות של נוזלים   1בענייננו, העותר  .76
וליחה בקנה הנשימה. לפיכך הוא זקוק לפעולות כגון חיבור וניתוק מנשם לצורך 
שאיבת הפרשות. פעולה זו נתייחדה, כאמור, לביצוע ע"י גורם מוסמך עפ"י תקנות 

פעוטות אחרים  50נתקל, חדשות לבקרים, כמו גם עוד  1העותר הרופאים. לפיכך 
במצבו, בסירוב של מעונות יום שיקומיים לקלטו במעון ללא הקצאת שירותי אחות 

 או כל פתרון בריאותי ראוי וסביר אחר. 

נהיר לכל, כי סירובם של מעונות היום השיקומיים לקלוט ילדים עם בעיות רפואיות  .77
ם של המעונות לספק לאותם פעוטות שירותים לקידום אינו נובע מאי יכולת

התפתחותם, שיקומם, חינוכם ושילובם בחברה, אלא נובע מכורח המציאות 
החוקית הקיימת על פי הסטנדרטים שנקבעו בתקנות הרופאים אשר ייחדו, כאמור, 
פעולות רפואיות שונות להן נזקקים ילדים עם מוגבלויות לביצוע ע"י גורמים 

 שאינם מצויים כיום במעונות היום השיקומיים.    מוסמכים 

לפיו בהעדר קביעה מפורשת של  אבסורדיבנסיבות אלו, יוצרים המשיבים מצב  .78
היקף סל השירותים לו זכאי פעוט עם מוגבלות במעון יום שיקומי, שיכלול שירותי 

ם אחיות או כל פתרון רפואי ראוי אחר באופן שמתיישב עם תקנות הרופאים, נותרי
, וזאת על אף שאותם 1בביתם פעוטות בעלי צרכים רפואיים, ובכללם העותר 

לחוק מעונות יום שיקומיים, לשהות במעון יום  2פעוטות זכאים, על פי הגדרת סעיף 
 שיקומי וליהנות מהשירותים הניתנים בו. 

 עמדת המחוקק והרשות המבצעת

, הן חברי 26.7.04ום כפי שעולה מדיון שנערך בועדה לזכויות הילד בכנסת בי .79
בית המחוקקים והן אנשי הרשות המבצעת תמימי דעים כי אכן פרשנותו של 
החוק היא כמוצג בעתירה זו )סגן היועמ"ש של משרד הרווחה, עו"ד אדי וייס, 

הסביר שאין צורך לתקן את שהיה נציגו המוסמך לעניין זה של שר הרווחה, 
יל את השירותים הרפואיים בסל חוק מעונות יום שיקומים  שכן ניתן להכל

(. כיוון שהפרוטוקול הרלוונטי השירותים שיקבע מכוח החוק בנוסחו הנוכחי
טרם הודפס אזי אין הוא מצורף בשלב זה לעתירה שבפנינו, אך זוהי, ללא 

 ספק, רוח הדברים שנשבה בדיון שנערך בנושא.

(, 6)נספח ע/  נוי-יתרה מזו, זו גם התמונה המצטיירת ממכתבו של פרופ' אור .80
אשר אינו מכחיש כי על פי חוק מעונות יום שיקומיים קיימת החובה לפעול 

 כמבוקש בעתירה זו.
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דא עקא, לפי שעולה משיחות שונות עם הגורמים הרלוונטיים בקרב  .81
המשיבים, למרות שהמשיבים מודעים לכך כי מוטלת עליהם חובה בדין לבצע 

לו לטענתם את התקציב הנדרש את המבוקש בעתירה זו, הרי שהם לא קיב
לכך ממשרד האוצר והם, למעשה, ממתינים, שלא לומר מזמינים עליהם 
בברכה, צו של בית משפט נכבד זה, אשר יגרום בסופו של דבר, כך הם 
סבורים, להעברת תקציב נוסף למשרדיהם לשם כיסוי אותן הוצאות שיהיה 

 עליהם לשאת בהן.

אינה מהווה צידוק כדין להימנעותם  ברי בעליל, שגישה זו של המשיבים .82
 מלציית להוראות החוק, כפי שנקבע לא פעם בהלכה הפסוקה.   

המשיבים אינם יכולים להישמע בטענה שמאחר שלא קיבלו לידם ויובהר:  .83
תקציב עקב תוהו ובוהו פנימי בין משרדי הממשלה, לא יצייתו וימלאו אחר 

 :הוראות החוק, שכן מן המפורסמות הוא ש

ום בו מטיל חוק חובה מהותית עליה, לא תשמע "מק
 2344/98המדינה בטענה של היעדר תקציב" )בג"צ 

, 729( 5, פ"ד נד)מכבי שירותי בריאות נ' שר האוצר
 (.754דברי הש' משאל חשין בע' 

 וגם:

מחייבת תכנון מערכתי שייקח  …"הגשמת השוויון
מטבע הדברים  …בחשבון את צרכיהם היחודיים

 …ערכתי[ עולה כסף ומכביד על התכנון]התכנון המ
מכוח  –חובה זו מוטלת  …בעלות זאת חייבם לשאת

 (.142, בע' בג"צ מילראף על המדינה. ) –קל וחומר 

זאת וגם זאת:  הלכה היא, כי הטיעון של העדר תקציב אין בו כדי למנוע  .84
מבית המשפט ליתן סעד לעותרים אם הם זכאים לסעד כזה על פי דין. קולעים 

אשר מרדי ואח' נ' שר  5496/97לענייננו הם דבריו של כבוד הש' זמיר בבג"ץ 
 ', שמפאת חשיבותם נביאם במלואם: החקלאות ואח

אפשר לראות כאן שאלה עקרונית: האם העובדה …"
הוצא כולו, ואין בתקציב לשנה  …שהתקציב

העכשווית כל סכום שהוקצה במיוחד לצורך זה, אין 
כספי לעותרים, גם אם הם  בה כדי למנוע מתן סעד

זכאים לסעד כזה על פי דין? בתשובה לשאלה זאת, 
נקודת המוצא היא, שהמשיבים גרמו להפליה של 
העותרים. תיקון הפליה, כמו תיקון של כל טעות או 

אמנם, ברור כי  …תקלה, עשוי לעלות בכסף
המשיבים, כמו כל רשות מינהלית, חייבים לפעול 

בחוק התקציב אין סעיף גם אם  …במסגרת התקציב
מפורש לתשלום הסכום, או כאשר הסכום שהוקצה 
בתקציב לנושא הנדון הוצא כולו, או שההתדיינות 
נתמשכה זמן רב ושנת התקציב נסתיימה, חובה היא 
למצוא דרך לתשלום הסכום. בפועל קיימות דרכים 
שונות. לעתים ניתן להעביר סכום מסעיף לסעיף 

יתן להשתמש ברזרבה לעתים נ…במסגרת התקציב
שנקבעה בתקציב המשרד. אכן, זהו שימוש ראוי 
ברזרבה. אם אין כסף ברזרבה של המשרד, או 
שמסיבה כלשהי לא ניתן להשתמש ברזרבה, אפשר 
להשתמש ברזרבה הכללית שנקבעה בתקציב 
המדינה. אפשר גם בנסיבות מסויימות להשתמש 

י אשר מרד 5496/97" )בג"ץ   …בתקציב השנה הבאה
,בע'  130(, 2)2001על -', תקואח' נ' שר החקלאות ואח

144.) 
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הנה כי כן, ניסיונם של המשיבים, המכירים בחובתם לספק פתרון לילדים  .85
בעלי בעיות רפואיות במסגרת חוק מעונות יום שיקומיים, לגלגל מעליהם את 
האחריות לאותם פעוטות משיקולים תקציביים, כביכול, אינה עומדת במבחן 

 יקה.הפס

 הזכות לבריאות

כידוע, זכויות אדם בסיסיות חלות על כל אדם באשר הוא אדם. וכך כתב  .86
 פרשנות חוקתית(: –)כרך ג'  פרשנות במשפטהפרופ'  א' ברק בספרו 

על  –"אין פוגעים בזכותו של אדם "באשר הוא אדם" 
 לאדם הקטין,כן מוענקות הזכויות לאדם הבגיר ו

)ההדגשה הוספה,  "לאזרח לתושב, למבקר ולתייר
 (.436 – 435)עמ'  ר.ד.(

 ( כי: 321 – 319כמו כן ראו פרופ' ברק בספרו הנ"ל )כרך ג' עמ' 

"ביסוד כבוד האדם מונחת הכרה בשלמותו הפיזית 
והרוחנית של האדם, באנושיותו, בערכו כאדם, וכל 
זאת בלא קשר למידת התועלת הצומחת ממנו 

דם" מחייבת לאחרים. מהותו של המושג "כבוד הא
 התחשבות בכבוד האדם של כל אדם".

שבו, לפעוטות בעלי  2כאמור, חוק מעונות יום שיקומיים מעניק, בסעיף  .87
צרכים מיוחדים, את הזכות לקבלת טיפולים התפתחותיים, לרבות טיפולים 

רפואיים, שנועדו לדאוג לשיקומם, לחינוכם, לקידום התפתחותם -פרה
היר לכל, כי הזכות לקבלת טיפולים אלה נעה נולשיפור תפקודם היומיומי. 

הזכות , לבין הזכות לחינוך ובכלל כך הזכות לחינוך מיוחדעל התפר שבין 
  של הפעוטות.   לקבלת שירותי בריאות

אין חולק, כי הזכות לקבלת שירותי בריאות נכללת בגדר הזכות לכבוד, שהינה  .88
ת זו הוכרה כזכות זכות יסוד מכח חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. זכו

 חוקתית הנכללת באגד הזכויות המעוגנות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.  

 375, 360( 3פ"ד נה)גמזו נ' ישעיהו,  4905/98עמד על כך בית המשפט  ברע"א  .89
 שם נקבע, כי:

כבודו של האדם כולל בחובו הגנה על מינימום הקיום "
מנטרי הוא .אדם שאין לו גישה לטיפול רפואי אל…האנושי

 .אדם שכבודו נפגע"

יתרה מכך: לא זו בלבד שזכויות אדם בסיסיות כגון הזכות לקבלת שירותי  .90
אלא שלעיתים מוטלת על  –בריאות חלות על כל אדם באשר הוא אדם 

)ראו  לדאוג לשמירה על זכויות מינימליות אלה –השלטון חובה פוזיטיבת 
 890/99וכן בג"צ  289( 1"ד נב), פקונטרם בע"מ נ' משרד האוצר 164/97בג"צ 

 (.423( 4פ"ד נד ) חלמיש נ' המוסד לביטוח לאומי, 

בנסיבות העניין קא עסקינן, לית מאן דפליג שסירובם של המשיבים לממן  .91
שירותי אחיות ו/או ליתן כל פתרון רפואי סביר אחר, שיאפשר את קליטתם 

ת יום שיקומיים, ושילובם של פעוטות בעלי צרכים רפואיים מיוחדים במעונו
פוגע בראש ובראשונה בזכותם של הפעוטות לקבלת שירותי בריאות, במובן 

, שכן המדובר בשירות משמר חיים, שמהווה בסיס הכרחי הבסיסי של המילה
 . לקבלת יתרת השירותים שמוענקים  מכח החוק

כפועל יוצא משלילת שירותי הבריאות הבסיסיים לפעוטות בעלי צרכים  .92
וחדים מכח חוק מעונות יום שיקומיים, נפגעה זכות היסוד שלהם רפואיים מי

 לכבוד המוגנת על ידי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.
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 הפגיעה בזכויות היסוד אינה עומדת בתנאי פסקת ההגבלה

יש להמשיך ולבחון אם הפגיעה עומדת בתנאי  –משראינו כי נפגעה זכות יסוד  .93
 היסוד.לחוק  8פסקת ההגבלה הקבועה בסעיף 

בנסיבות העניין, וכפי שנראה להלן, הפגיעה בזכויות שלפי חוק יסוד: כבוד  .94
האדם וחירותו אינה עומדת במבחני פסקת ההגבלה. בראש ובראשונה הפגיעה 
איננה בחוק או על פי חוק, להפך היא מנוגדת לחוק הקיים. כמו כן הפגיעה 

ודמוקרטית ואף אינה הולמת את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית 
 חורגת באופן קיצוני מהמידה הסבירה.

של  שלילה מוחלטת פירוש הוראות חוק מעונות יום שיקומיים בדרך של .95
במסגרת מעון יום שיקומי על ידי אחיות  שירות משמר חייםהזכאות לקבלת 

בפני זכאותם של  סתימת הגוללמוסמכות ו/או כל פתרון אחר, ועקב כך 
מעונות וליהנות מהשירותים הניתנים בהם, לרבות פעוטות להשתלב באותם 

שירותים התורמים להתפתחותם ושיקומם הפיזי, כגון פיזיותרפיה, עיסוי 
פוגע בכבוד האדם של אוכלוסיית הפעוטות  –נשמתי, ריפוי בעיסוק ועוד 

 הסיעודיים בעלי צרכים רפואיים מיוחדים. 

חוק מעונות יום שיקומיים  זאת ועוד: אין חולק, כי פירוש מצמצם ודווקני של .96
וסל השירותים שניתן מכוחו באופן שאינו כולל שירותי אחיות מוסמכת ו/או 
פתרון אחר, מהווה פגיעה באוכלוסיית הפעוטות הסיעודיים שאינה לתכלית 

 ראויה ומעבר לנדרש.

יתירה מכך, פירוש מצמצם שכזה אף אינו מידתי גם על פי "מבחן התועלת  .97
אפילו שיקולים תקציביים, אפילו אם הם ממשיים, אינם שכן  –מול הנזק" 

מצדיקים שלילת זכויות אדם בצורה כה דרסטית )ועל כך נרחיב בהמשך 
דברנו(. מה גם שמבחינת ראייה תקציבית ארוכת טווח, טיפול בשלב ראשוני 
זה של חייהם של הפעוטות כיום, עשוי לחסוך למדינה השקעה ניכרת של 

באותם תינוקות שהצליחו להשתקם באופן ניכר הודות  כספים בעתיד בטיפול
 לטיפולים ההתפתחותיים והשיקומיים שקיבלו במעונות היום השיקומיים.  

לאור כל האמור לעיל אין לקבל את פירוש מצמצם של החוק השולל מתן  .98
שירותי אחיות מוסמכות ו/או פתרון רפואי אחר כחלק מהשירותים הניתנים 

שולל את זכותם של פעוטות ים, מכיוון שפירוש כזה במעונות יום שיקומי
סיעודיים לקבלת שירותי בריאות ונוגד להוראת חוק יסוד: כבוד האדם 

 .וחירותו

 הזכות לחינוך והזכות לחינוך מיוחד

הזכות לחינוך הוכרה במשפט הישראלי בחקיקה ובפסיקה. כך למשל, עוגנה  .99
, שקבע הסדר של 1949 –הזכות לחינוך בחקיקת חוק לימוד חובה, תש"ט 

ואת חובת המדינה לדאוג למתן חינוך חינם.  15חינוך חובה לילדים עד גיל 
 –בנוסף עוגנה זכותם לחינוך של ילדים בישראל בחוק זכויות התלמיד, תש"ס 

2000. 

יתד  2599/00הזכות לחינוך הוכרה אף כזכות יסוד על ידי הפסיקה )בג"צ  .100
, 834(, 5, פ"ד נו)ואח' נ' משרד החינוךעמותת הורים לילדי תסמונת דאון 

(.  יפים לענייננו דבריו בג"צ ית"דלפסק דינה של הש' דורנר,  להלן:  6בפסקה 
 של כב' השופט אור:

"החינוך הוא מכשיר חברתי אשר לא ניתן להפריז 
בחשיבותו. מדובר באחת הפונקציות החשובות ביותר 

ו של של הממשלה והמדינה. החינוך הוא חיוני לקיומ
משטר דמוקרטי חופשי חי ומתפקד. הוא מהווה יסוד 
הכרחי למימושו העצמי של כל אדם. הוא חיוני 

, 1554/95להצלחתו ולשגשוגו של כל פרט ופרט ]בג"צ 
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עמותת "שוחרי גיל"ת" נ' שר החינוך  7715
 [ 24, בע' 2( 3, פ"ד נ)והתרבות

נוך מיוחד.  תכליתו אין חולק, כי הזכות לחינוך כוללת בחובה את הזכות לחי .101
"(, היא חוק חינוך מיוחד)להלן: " 1988 –של חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח 

, כדי 3להעניק חינוך מיוחד חינם לילדים בעלי צרכים מיוחדים מעל גיל 
הפיזית, השכלית והנפשית ולאפשר  –להביא למימוש היכולת הטמונה בהם 

–נוך מיוחד, תשמ"ח את שילובם בחברה ]ראה: דברי הסבר להצעת חוק חי

 [. 169-170, תשמ"ח, בע' 1877, ה"ח 1988

חוק חינוך מיוחד מעגן את זכותם של ילדים עם צרכים מיוחדים ליהנות  .102
משירותי הוראה, לימוד וטיפול שיטתיים, לרבות טיפולי פיזיותרפיה, ריפוי 
בדיבור, ריפוי בעיסוק וטיפולים בתחומי מקצועות נוספים שייקבעו ולרבות 

רותים נלווים, הכל לפי צרכיו של הילד בעל הצרכים המיוחדים )ראה: שי
 )א( לחוק חינוך מיוחד(.  1סעיף 

במסגרת השירותים הנלווים, הניתנים במסגרת החינוך המיוחד לילדים בעלי  .103
צרכים מיוחדים נכללים, בין היתר, שירותי הסעה וארוחות, עזרים מסייעים, 

ופא ואחיות מוסמכות צמודות(, טיפולים שירותים רפואיים )לרבות שעות ר
רפואיים, פסיכולוגיים וסוציאליים, וכל שירות אחר ששר החינוך קבע -פרא

בצו, בהתייעצות עם שר הבריאות או עם שר העבודה והרווחה, לפי הענין 
 )א( לחוק חינוך מיוחד בהגדרת שירותים נלווים(.1)ראה סעיף 

יום שיקומיים נועדו, כאמור, למלא חלל בהיקש לענייננו, הוראות חוק מעונות  .104
שהיה קיים בנוגע לחינוכם, לקידום התפתחותם ולשיקומם של ילדים עם 

מאחר והללו לא זכו למענה מכח חוק החינוך  3מוגבלויות מתחת לגיל 
 המיוחד. 

יתרה מכך: לנוכח הכרה בחשיבות הקיימת בטיפול בפעוטות כבר בשלבים  .105
ות יום שיקומיים לעשות ונתן, למשל, יותר אף הגדיל חוק מעונמוקדמים, 

שעות שבועיות של טיפולים פרה רפואיים מהשעות אשר ניתנות על פי חוק 
. זאת, מתוך הכרה בכך שדווקא ככל שגילו של הילד צעיר יותר חינוך מיוחד

ישנה חשיבות גוברת למתן טיפול אינטנסיבי בעל השפעה עתידית.  עמדה על 
 :     "צ מרציאנובגכך כב' הש' דורנר ב

הימנעות ממתן חינוך לילדים בעלי צרכים מיוחדים, "   
בשלבים המוקדמים של חייהם, מונעת מהם את 
האפשרות לקנות את המיומנויות הבסיסיות 

. כך, לא יוכלו ילדים אלה לקבל הנדרשות בכל חברה
הזדמנות שווה לפתח את אישיותם, להגיע למימוש 

ף לכך יש לצין כי בנוס …עצמי ולהשתלב בחברה
החינוך המיוחד משרת לא רק את עניינם של הילדים 
אלא גם את האינטרס הציבורי, ובכללו האינטרס 
לחסוך במשאבי המדינה. שהרי, הדעת נותנת כי 
ילדים שלא יוכלו לכשיגדלו לדאוג לעצמם יפלו לנטל 

 על כתפי הציבור" )ההדגשות הוספו(. 

 .841בע'  בג"צ יתדנה של הש' דורנר; וכן ראה לפסק די 9, בפסקה בג"צ מרציאנו 

, בין היתר, שעות רופא ושירותי אחות 3לפיכך, אם ניתנים לילדים מעל לגיל  .106
יש ליתן לפעוטות מתחת  מקל וחומרצמודה מכוח חוק החינוך המיוחד, הרי ש

את אותו המינימום הנדרש, קרי שעות רופא ואחות צמודה מכח חוק  3לגיל 
 קומיים, אם לא למעלה מכך.   מעונות יום שי

 באופן המתיישביש לפרש את הוראות חוק מעונות יום שיקומים אשר על כן,  .107
נועדו ועולה בקנה אחד עם רוחו של חוק החינוך המיוחד, שכן שני החוקים 

והיא קידומם, חינוכם ושיקומם של ילדים עם  לשרת תכלית משותפת
  מוגבלויות, בשלבים שונים בחייהם.
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 השוויון עקרון

הלכה היא, כי הזכות לחינוך חינם מגשימה את עקרון השוויון, שכן היא  .108
מאפשרת לילדים לממש את הפוטנציאל והיכולת הטמונים בהם ללא קשר 

לפסק דינה של הש'  6, בפסקה יתדלרקע הכלכלי ממנו הם מגיעים )בג"צ 
 דורנר(. 

בבג"צ ורנר לא למותר לשוב בעניין זה לדבריה הקולעים של כב' הש' ד .109
 שקבעה, כי: מרציאנו

"מן הדין לפרש את ההוראות ולהפעילן לאור החזקה    
הפרשנית, לפיה תואמות הן לא רק את הזכות 

אלא אף את עקרון  לחינוך, ובכללו החינוך המיוחד,
לפסק דינה של הש' דורנר(  9)פסקה  השוויון

 )ההדגשה הוספה(.

המדברות בעד עצמן, של חוק  לא למותר גם להפנות להוראותיו הברורות, .110
, שעיקר עיקריו הינו 1998 –שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 

איסור הפליתם של אנשים עם מוגבלויות מחמת מוגבלותם )ומוגבלות פיסית 
 לחוק דנן.  3 – 1ראו סעיפים  –בכלל זה, כמובן( 

נוך, וחמור במקרה שלפנינו, נפגעת זכותם של הפעוטות נשוא העתירה לחי .111
מכך, הפגיעה נעשית תוך הפלייתם הברורה מפעוטות בעלי מוגבלויות אחרים 

 שמצבם הרפואי שפר עליהם )ולו באופן יחסי(. 

הווה אומר, שהפעוטות נשוא העתירה מופלים לרעה ומה השיקול שעומד  .112
בבסיס הפליה זו?   מצבם הרפואי!! ברי בעליל שאין מדובר באבחנה מותרת 

 יה פסולה. כי אם בהפל

 חובת המשיבים לקבוע את סל השירותים המוענקים מכח חוק מעונות יום שיקומיים

לחוק מעונות יום שיקומיים בקביעת סל  3נשוב ונבהיר כי, עניינו של סעיף  .113
שירותים, אשר יפרט ויכלול את היקף הטיפול והחינוך לו זכאי פעוט עם 

 מוגבלות הנמצא במעון יום שיקומי. 

כה למעשה, בסעיף הבסיסי והמרכזי של החוק, מכוחו מוצא החוק מדובר, הל .114
לפועל, שכן סעיף זה נועד להגדיר את היקף השירותים להם זכאי פעוט עם 

 מוגבלות במסגרת החוק.    

דא עקא, שכאמור, עד למועד הגשת עתירה זו והגם שחלפו כארבע שנים  .115
ת יום שיקומיים מחקיקתו, טרם מלאו המשיבים את חובתם עפ"י חוק מעונו

ונמנעו עד כה מלקבוע את היקפו, תכולתו ועלותו של סל השירותים לו זכאי 
לחוק.   3פעוט עם מוגבלות הנמצא במעון יום שיקומי, כמצוות הוראת סעיף 

 כך גם לא התקינו השרים תקנות לביצועו של החוק.

מן המפורסמות הוא שלשון החוק קובעת את מתחם הסמכות המוענקת  .116
המנהלית. ככל שהחוק המסמיך מפרט בלשונו, ומוסיף תנאים  לרשות

הסמכות להפעלת הסמכות, כך מצטמצם והולך מתחם הסמכות )י' זמיר 
 (.  221-222)כרך א( בע'  המנהלית

הגם שהחוק אינו קובע במפורש אם הסמכויות שהוא מקנה הן סמכות חובה  .117
ל ציווי, להבדיל או רשות, הרי שבמצב שבו נוקט המחוקק בלשון מפורשת ש

לעשות מעשה  חייבתמלשון רשות, הרי שבכך מבהיר המחוקק שהרשות 
מסוים. כך למשל, כאשר המחוקק משתמש בלשון כגון "השר ייקבע" המדובר 

, בעמ' 1996 –תשנ"ז  המשפט המנהלי הישראליזהב -בסמכות חובה )ר' הר
112  .) 

, שכן הוא י פניםאינה משתמעת לשתש בלשון חובהבענייננו, נוקט החוק  .118
יקבעו את סל השירותים".  לא למותר לשוב  …משתמש בציווי "השרים 
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אופנהיימר נ' שר  295/65במקרה דנן לדבריו של כב' הש' זילברג בבג"צ 
בג'צ לפסק דינו )להלן: " 8, בפסקה 309( 1, פ"ד כ)הפנים והבריאות

 "(, הקולעים לענייננו:אופנייהמר

את החוק שחפץ ביקרו, והוא )המחוקק( חקק  …"   
וכתב בו כי "השרים פלוני ופלוני יעשו מעשים אלה 
ואלה" הוא יצר בזה חובה משפטית של ממש, 

 –ולא רק לרצות למלא  –המחייבת את השרים למלא 
את החובה שהוטלה עליהם. השאלה מיהו ה"בעל 

הציבור כולו או  –חוב" אשר לו חבים את החובה 
נטית גרידא, כי בכל היא מעתה שאלה סמ –יחידיו 

חובה שנוצרה לטובת הציבור, יכול יחיד הציבור 
לתבוע את מילויה בדרך שנקבעה לכך, אם אך נפגע 

 באינטרסים שלו עקב אי מילוי החובה. 

לא זו אף זו: זה מכבר קבע בית משפט נכבד זה כי בשני המקרים, גם  .119
 כשמדובר בסמכות חובה וגם בסמכות רשות הרי ש: 

בין סמכות חובה לבין סמכות רשות לעניין המרחק "   
. בשני התקנתה של נורמה כללית אינו רב כלל ועיקר

המקרים חייבת הרשות לשקול בדבר ואינה יכולה 
להימנע ממעשה בלא מחשבה תחילה. ומששקלה 
בדבר, הרי שבשני המקרים חייב השיקול להיות כשר, 

 –כלומר במסגרת החוק המסמיך. בסמכות חובה 
במהירות חייב להובילה לביצוע הסמכות  השיקול
הפעלת הסמכות חייבת  –; בסמכות רשות בראויה

להתבסס על שיקולים רלוואנטיים לחוק המסמיך 
, בע' 29(, 3ברגר נ' שר הפנים, פ"ד לז) 297/82)בג"צ 

 ( )ההדגשות הוספו(.  35

ום )ב( לחוק מעונות י3המופיעה בסעיף  החובהמכאן שבענייננו, לנוכח לשון  .120
שומה היה על שיקומיים לגבי קביעת סל השירותים המוענקים מכוחו, 

  המשיבים לשקול ולבצע את סמכותם )קרי, קביעת הסל( במהירות הראויה.

יתרה מכך: החובה לפעול במהירות הראויה היא מן המושכלות הבסיסיות של  .121
יישם (. כך למשל, 717)כרך ב'(, בע'  הסמכות המנהליתמינהל תקין )י' זמיר 

החובה לפעול במהירות הראויה על סמכות חובה להתקין בית המשפט את 
 :בבג"צ אופנהיימר תקנות

"אבל לא יתכן למצוא שיטה ומדיניות בכך, שחוק    
וחוייבו בו שני שרים להתקין  …אשר נתקבל בכנסת 

לו תקנות ידועות כדי להצמיח לו ידים ורגליים 
חוק  –מעשה שיאפשרו את הילוכו ומימושו בעולם ה

כזה יוחזק במקרר קרוב לחמש שנים, בחינת "ירעה 
עד שיסתאב", עד שימות מיתת נשיקה. ההימנעות 
מלממש ולהגשים חוק קיים ומחייב אינה מדיניות 
ואינה יכולה להיות מדיניות, מכל בחינה שהיא; היא 
רק גורמת לדמורליזציה ביחסי השלטון והאזרח, 

ול חוקי המדינה" וגוררת אחריה פריקת עול של כ
 לפסק דינו של הש' זילברג(. 9)בפסקה 

 זאת וגם זאת: 

"אם מתברר, למשל, שמחוקק המשנה נמנע מלמלא    
או כאשר הוא מזניח את  …חובה להתקין תקנות

מילוי החובה מעיקרא במשך זמן כה רב, עד 
שההזנחה עולה כדי התעלמות מרצון המחוקק 

ת משפט זה ויצווה כי אז התערב ויתערב בי –הריבוני 
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על תיקון המעוות." )בפסקה _ לפסק דינו של הש' 
 לנדוי(.

אין חולק שהימנעות המשיבים מלהפעיל את סמכותם כארבע שנים לאחר  .122
 חקיקת החוק איננה מתיישבת עם כללי מנהל תקין.

בשולי הדברים נציין, כי אף לו ניתן היה לפרש במקרה דנן את הוראות חוק  .123
לקביעת סל  שברשותיים כמעניקות לשרים סמכות מעונות יום שיקומ

,  הרי שעדין לא היו פטורים מהחובה לקבוע את סל ולא היאהשירותים, 
השירותים אלא היו צריכים להפעיל שיקול דעת בהתבסס על שיקולים 
רלוונטיים של החוק המסמיך, קרי חוק מעונות יום שיקומיים. בנוסף, החיל 

ירות הראויה גם במקרה בו מדובר היה החובה לפעול במהביהמ"ש את 
הרמתי נ' מנהל מס רכש וקרן  303/63)בג"צ  בסמכות רשות להתקנת תקנות

 (. 360, 356(, 2, פ"ד יח)פיצויים

כך או כך, נהיר לכל כי קביעת סל השירותים שניתנים מכח חוק מעונות יום  .124
ית שיקומיים עומדת ביסודו של החוק ומהווה בסיס הכרחי על מנת שתכל

החוק תוגשם והוראות החוק חוק תיושמנה הלכה למעשה. במקרה כזה יש 
" )ראה: בג"צ חוק קיים על מנת שיבוצע הלכה למעשהלהחיל את הכלל ש"

; וגם: בג"צ 753, 745( 1, פ"ד לט)יפו–עזרא נ' ראש עיריית תל אביב  467/84
, בעמ' 809( 1, פ"ד כו)מהנדס א' פראניו ואח' נ' שר הבריאות ואח' 372/71

812.) 

בנסיבות העניין קא עסקינן, העדר קביעת סל שירותים בכלל, וקביעה כי הוא  .125
כולל בתוכו  שירותי אחיות מוסמכות או פתרון רפואי ראוי וחוקי אחר, בפרט 

, כמו גם את אפשרותם של 1מסכלת הלכה למעשה את אפשרותו של העותר 
נות יום שיקומיים ולקבל פעוטות בעלי צרכים רפואיים אחרים, להיקלט במעו

את הטיפולים ההתפתחותיים, החינוכיים והשיקומים  המגיעים להם עפ"י 
 חוק.  

 לסיכום

-על יסוד כל האמור לעיל מתבקש בית משפט נכבד זה להוציא מלפניו צו על .126
 תנאי כמפורט בפתח הדברים ולהפכו למוחלט לאחר דיון.

127.  

128. 5129371 

 וע דיון בעתירה בהקדם האפשרי. בית המשפט הנכבד מתבקש לקב54678313 .129

עוד יתבקש כבוד בית המשפט הנכבד ליתן כל צו או סעד כפי שיראה לנכון  .130
 וצודק בנסיבות הענין, ולפסוק לעותרים הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
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