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  , שלום רב

  בירושלים המזרחית )ת חלבוטיפ( לבריאות המשפחה המחסור בתחנות : הנדון

  21.12.2009 מכתבנו מיום :סימוכין

התערבותך הדחופה להוספת תחנות לבריאות בבקשה ל, בשניתאנו פונים אליך  .1

 .  בפרט טיפת חלב בשכונת סילואןופתיחת תחנת, בירושלים המזרחית בכללהמשפחה 

 תחנות 25כידוע לך פריסת השירות הקיימת היא כזו שבמערב ירושלים פועלות כיום  .2

אוכלוסיה המונה כשליש בה מתגוררת , בעיר המזרחית בעוד ש,לבריאות המשפחה

 כה חמור בטיפות חלב מהווה מחסור, ברי כי.  ארבע תחנות בלבדפועלות ,מתושבי העיר

המעוגנות בעקרונות , של התושביםפגיעה חריפה הן בזכות לבריאות והן בזכות לשוויון 

 . כבוד האדם וחירותו: היסוד של מדינת ישראל ובחוק יסוד

עם קיום דיוני התקציב אשתקד פנינו אליך בבקשה להוספת תחנות לבריאות המשפחה  .3

ואכן נדונה בקשת תושבי ,  התקציב בשנה שעברהבירושלים המזרחית במהלך דיוני

אולם לצערנו שיקולים תקציביות , סילואן להקמת תחנה לבריאות המשפחה בשכונה

ניתנה לתושבים הבטחה , יחד עם זאת. 2010הוחלט שלא להקים את התחנה במהלך 

לקראת . 2011-כלומר ב, מטעם עיריית ירושלים להקמת התחנה בשנת התקציב הבאה

ומבקשים כי העירייה ,  אנו שבים ופונים אליך בנדון2011 דיוני התקציב לשנת תחילת

 . תעמוד בהתחייבויותיה

היא כיום דבר מוסכם ומובן חשיבות התחנות לבריאות המשפחה הן לילדים והן להורים  .4

מצבם ובהתפתחות פעוטות בטיפול בהתחנות מהוות גורם חיוני ביותר במעקב ו. מאליו

, יפיגור שכל,  ליקוים בשפה: כגון, זה מאפשר לאתר בעיות שונותמעקב. הבריאותי

ובכך  , ולטפל בהן בשלב מוקדם, ועודבריאותיים והתפתחותיים של הילדיםליקויים 
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מחסור העדרן של התחנות ו, משום כך. לשפר את מידת האפקטיביות של הטיפול

ילדים  הבשירותים בתחום זה הם בעלי השלכות קשות ומרחיקות לכת מבחינת

 . אוכלוסייה בכללותההו

  תשתית שירותי טיפות החלב בירושלים המזרחית עומדת בניגוד לנהלים של , בנוסף לכך .5

נוהל משרד החלק הרלוונטי מ להלן .סטנדרטים למתן השירותשקבעו  ,משרד הבריאות

אשר ,  סטנדרטים לאספקת השירות-")טיפות חלב("הבריאות התחנה לבריאות המשפחה 

 :קובע

  

  עקרונות. ב"

  אוניברסאליות. 1

  .  השרות יסופק באופן שוויוני לקבוצות היעד ללא כל אפליה

  אזוריות. 2

  .באזור גיאוגרפי מוגדרכל תחנה תספק שרות לקהילה 

  שמירת ההיבט הקהילתי . 4

ר על ידי תההיבט הקהילתי נשמר בדרך הטובה ביו... תובטח התייחסות קהילתית
  . ל אזור גיאוגרפי מוגדרקיומה של תחנה אחת לכ

  סטנדרטים. ג

  פיזור. 1

    אלף נפש באזור גיאוגרפי מוגדר10-5- תחנה ל - באזור עירוני

  נגישות וזמינות. 2

קיום תחבורה סבירה דרך , התחנה תמוקם באזור נגיש לאוכלוסייה מבחינת המרחק
   ".מתאימה וחניה

  

ות הסובבות זכאים לקבלת תושבי שכונת סילואן והשכונמנוהל זה עולה בבירור כי 

וכי מספרן המועט של , ת טיפת חלב סמוך למקום מגוריהםהשירות ולהקמה של תחנ

   . התחנות שקיימות כיום אינו תואם לנוהל ואינו יכול לספק את צורכי כלל האוכלוסייה

שהוגשה  בעתירה ,בית המשפט העליון נציין כי עיריית ירושלים הצהירה בפני ,כןיתר על  .6

נותה וכנעל , המחסור בטיפות חלב בירושלים המזרחיתנגד  2001בשנת באמצעותנו 

  :פניה מטעם התושביםבו מקום שתהיה לפתוח טיפות חלב ב

של תושבים " רשימה מוקדמת"אם אכן תוגש לעירייה , יחד עם זאת"

שאינם רשומים בתחנות הקיימות ושיביעו רצונם , נוספים ממזרח העיר

מצהירה  – הקיימים לתחנות העירוניות םארגונים הוולונטריילעבור מה

 כי תפעל בדחיפות ובשקדנות להרחבת מספר התחנות ככל ההעיריי

 האפשרויות הפיזיות כולל פנייה שייקבעו ולפישיידרש באותם אזורים 
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והכל , דחופה למשרד הבריאות לקבלת כל תקציב נוסף ככל שיידרש

ות משפחה ברמה גבוהה לכל תושבי כדי לשמור על רמת שרותי בריא

 1472/01צ "בבגהודעת עיריית ירושלים (" מזרח העיר המעוניינים בכך

  .  )הדגשה במקורה ,עיריית ירושלים ומשרד הבריאות' הנאדי פראח נ

ייה מסודרת מטעם וועדי התושבים מונחת בפניך גם פנ, כי בנוסף למכתבנו בנושא, נזכיר .7

המלצה מטעם הגורמים וכן ,  טיפת חלב בשכונהבסילואן שביקשו לפתוח תחנת

 . ועיים בעירייה לפתוח תחנההמקצ

ועל ,  לעשרות אלפי תושבי העיר ירושליםבו לא מסופק שירות בסיסי, במצב דברים זה .8

נודה לקיום התחייבות .  תושבים אלףםרקע בקשת תושבי סילואן שמונים כחמישי

ת לבריאות המשפחה בירושלים תחנות נוספוולפתיחת , העירייה מהשנה שעברה

  .  קרובהבשנת התקציב ההמזרחית 

  

  , בכבוד רב

  ד "עו, נסרין עליאן
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