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 4112 דצמברב 15          לכבוד 

      ארנון אפק' פרופ

    ל משרד הבריאות"מנכ

      ירושלים, 93ירמיהו  'רח

      5555355-14:  בפקס

 

 "( טיפות חלב)"מקצועי של תחנות לבריאות המשפחה -תפעול רפואי: הנדון

 צאנע שבנגב-תל שבע ובתארבין א, בלקיה

 15.3.4112פנייתנו מיום : סימוכין
  43.3.4112תשובתכם מיום 

 

, 5152אליך לקראת שנת התקציב החדשה  אנו שבים ופונים, בסימוכין בהמשך לתכתובת .1

של תחנות טיפת חלב במועצות המקומיות תל שבע ולקייה ובכפר תפעולן בבקשה לפעול ל

כמפורט בפנייתנו  "(.התחנות: "להלן)קסום -אזורית אלעצה הוצאנע שבמ-תראבין א

לשלוש התחנות הוקצו מבנים אך הן לא אוישו על ידי צוות רפואי עקב אי רכישת , הקודמת

 . ובכך נמנעים מאלפי תושבים שירותי בריאות חיוניים ,ציוד

 כי ,נתיצי ,פתיחת התחנותוחיוניות הוסכם על חשיבות שבה , 43.3.4112ך מיום תבובתש .4

וכי , רכישת הציוד הנדרש לתפעול התחנותלתקציב בחוסר  הנהסיבה לאי פתיחת התחנות הי

 . תבוא על פתרונה בהקדםומקווים שהבעיה  הנדרש תקציב ההשגת מען פועלים ל הנכם

לעניין כוונת הממשלה בעיתון דה מרקר  19.14.4112יום הפרסום מלאור ו זו על רקע תשובתכם .9

הם לדעת מה  בקשנ ,1תהערביבחברה לתיקון האפליה הכלכלית ל קליון שימ 511-שקיע כלה

  . הפעלתן של התחנותוללפתרון הבעיה בכוונתכם לנקוט שהצעדים שננקטו או 

 . נודה לתשובתך בהקדם .2

 , בכבוד רב

 ד "נסרין עליאן עו

 : העתקים
 14-5535922: בפקס, יעל אנדורן, לית משרד האוצר"מנכ

 14-5917139,   משרד האוצר, ראש אגף תקציבים, מר אמיר לוי
 באמצעות מייל , ראש שירותי בריאות הציבור, איתמר גרוטו. פרופ

 10-5514959: בפקס, סאלם אבו עייש, ראש המועצה המקומית לקייה
 במייל, טומאן אבו רקייק, ראש המועצה המקומית תל שבע

 10-5410344:  בפקס, ר איציק תומר"ד, קסום-ראש המועצה האזורית אל
 14-5555374: בפקס, משרד הבריאות, יועצת משפטית, הראל-ד מירה היבנר"עו
 14-5535921: סבפק, משרד האוצר, יועץ משפטי, ד יואל בריס"עו
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