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 במרכז הרפואי פדה פוריהביטול דרישת המצ'ינג להקמת המרכז השיקומי החדש  הנדון:

, הפועל למען שירותי רפואה לקידום הבריאות בגלילהפורום האזרחי הריני לפנות אליך בשם  .1

דרישת , ולבקשך לבטל את בישראל האגודה לזכויות האזרחובשם נגישים ושוויוניים בצפון, 

 תקציבמכרבע ההחלטה  לפי .8.1.17מיום  2262אשר בהחלטת ממשלה  )מצ'ינג( המימון התואם

של עצמאיים ה ממקורותיו היהיהחדש במרכז הרפואי פדה פוריה  הקמת המרכז השיקומי

 .(₪מיליון  150ך מתו ₪מיליון  40) סיאו מתרומות שיגי המרכז הרפואי

 הידיעהים, ועד עתה למיטב מלפנות לתור נאלץ המרכז הרפואיכתוצאה מהחלטה פסולה זו  .2

שמהווה קצת יותר מאחוז מהסכום, ועמותת הידידים אף שוקלת זניח, הצליח לאסוף סכום 

 פרסום בית החולים ברשת החברתית: אה. רבקמפיין מימון המוניםלפנות לציבור הרחב 

 

 



הקמת מרכז השיקום מבטאת את חובתה  .ר בדרישה נטולת סמכות, מפלה ובלתי סבירהמדוב .3

לתושבי הצפון. היא מתחייבת מחוק לשירותי הבריאות של המדינה להבטיח נגישות שווה 

מצוי כעת בדיון אף ביטוח בריאות ממלכתי, ואי עמידה בחובה זו מהווה הפליה אסורה, נושא ש

 .31.1.18, שהדיון בו יתקיים ביום הבריאותגנון נ' שר  6941/16בבג"ץ 

לחוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע מהם מקורות המימון לשירותי הבריאות הקבועים  13סעיף  .4

בסל. בסעיף זה אין כל הסמכה להתנות מתן שירותים בכך שנותן השירות בפועל יגייס סכום 

דרישה המימון הנדרש בלכן התניית . או פניה לתרומות מהציבור מסוים באמצעות פילנתרופיה

הינה דרישה  ,מהסכום הנדרשכרבע  ,"בוץ נדבותיק"באמצעות  ,מבית החולים לגייס בעצמו

מדובר בהתנערות מחובתה של המדינה לספק שירותי בריאות והפרטה פסולה . נטולת סמכות

 של המימון.

המרכז לפריפריה שכן לבתי יש בה להנציח את הפערים בין בלתי סבירה ויתר על כן, דרישה זו  .5

החולים במרכז פשוט יותר לגייס כסף ממקורות פרטיים, ומפילנתרופיה. לעומת זאת, הרקורד 

מפרסום התרומות באתר משרד של בתי החולים בפריפריה בתחום מצביע על קושי ניכר. 

 38,608סכום של  2015גייסה בשנת  המרכז הרפואי פדה פוריה יהבריאות עולה כי עמותת ידיד

שלמרכז , ולא נראה לעמותה. אלו סדרי הגודל של תרומות ₪ 58,700סכום של  2016ובשנת  ₪

 להקמת המרכז השיקומי.  ₪מיליון  40אפשרות ריאלית לגייס סכום של  הרפואי

 

מתקציב יהיה החדש  להקמת המרכז השיקומילאור כל האמור, אבקשך להורות כי כלל המימון 

 כז שיקומי ראוי לתושבי הצפון., לצורך העמדת מרהמדינה

 בכבוד רב,

 

 מור, עו"ד-גיל גן טל חסין, עו"ד 
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  הראל, יועמ"ש משרד הבריאות-גב' מירה היבנר

 ד"ר ארז און, מנהל המרכז הרפואי פדה פוריה

 גב' זהרה דוידאי, יו"ר עמותת ידידי בית החולים


