
 

 

 
 
 
 
 
 

 5162דצמבר  61          לכבוד 
 נסרין עליאןד "עו

 האגודה לזכויות האזרח
 ירושלים

 
 

 תחנות לבריאות המשפחה בירושלים המזרחית: הנדון
 

 ,שלום רב

 

 :תגובתנולהלן  5162 בדצמבר 7-בהמשך לפנייתך מיום ה

התחנה . פתחנו את התחנה החדשה בבית חנינא אחרי שיפוצים נרחבים במקום והתאמתו לצרכי הקהל 5162במאי  .6

אתכם לבוא ולהתרשם מהמקום והפעילות  יםמזמינ ומרוהטת ומצוידת בסטנדרט הגבוה ביותר ואנ, משופצת

 .לטובת התושבים המתבצעת בו

. נמצאת במבנה שכור שאינו הולם מתן שירות בגלל תחזוקה ירודה וצפיפות גבוהה התחנה בשכונת שועפט .5

השכירות יקרה יותר אולם בשל חשיבות הנושא אישרה הנהלת . לאחרונה מצאנו מבנה שכור חלופי בשכונת שועפט

הישנה  השיפוצים במקום נוכל להעביר את השירות מהתחנהסיום עם חתימת החוזה ו. העירייה לשכור את המבנה

 .ובכך לשפר את השירות הניתן לתושבי שועפט ,למבנה החדש

לציין כי לעיריית  יש.  אנחנו מחפשים מבנה נוסף לתחנה בעיר העתיקה 61.3.5162כפי שציינו במכתבנו מיום  .3

אינם ששים להשכיר לרוב אנו נדרשים לשכור מבנים מתושבים שירושלים אין מבני ציבור באזור מזרח העיר ו

אנו סבורים שיהיה קשה מאוד למצוא מבנה , משום שמצוקת הדיור בעיר העתיקה גדולה מאוד. לעירייהמבנים 

בינהם גם מחנה , יש צורך להקמת תחנה ת לגבי אזורים ושכונות נוספות בהםלכך נערוך בדיקו אי. מתאים

 .  הפעלת התחנה תלויה בהעברת תקציב ממשרד הבריאות .הפליטים שועפט

מעורר והוא אכן  ,מזרח ומערב, בכל חלקי העיר גבוהועומס המטופלים על האחיות בשירות  המחסור בתקנים .4

תמריצים לגיוס כן אנו מצויים בקשר שוטף עם משרד הבריאות על מנת לקבל תקנים נוספים לאחיות ו. דאגה

 . במטרה לשפר את השירות הניתן לתושבי העיר אחיות

אנו . ולא ברורות לנו דיין הסיבות למצב זה הר מהמספר במערבמספר המטופלים במזרח העיר אכן קטן יות .2

על מנת לבחון תופעה זו . בסיסימניעה מסכימים כי דווקא בקרב אוכלוסייה עניה ומודרת יש חשיבות לקבל טיפול 

 .מהאגודה וממזרח העירפגש איתך ועם נציגים רלוונטים ישמח להנ ,ולפעול לשנותהלעומקה 

 

 

 בברכה

 וסףאלה מנו בן י

 ממונה על שירותי בריאות הציבור והגיל הרך

 :העתקים

 ל משרד הבריאות"מנכ, מר משה בר סימן טוב

 אותימשרד הבר, ראש שירותי בריאות הציבור, פרופסור איתמר גרוטו

 ירושלים, לשכת הבריאות, רופאה מחוזית, ר חן זמיר"ד

  



 

 

 

 

 ראשת הועדה לביקורת המדינה, כ קארין אלהרר"ח

 עיריית ירושלים, מנהלת מינהל קהילה, גולדברגבוני ' גב

 עיריית ירושלים, מינהל קהילהא "תכנון ופיתוח כמנהלת אשכול , דפנה אור' גב

 עיריית ירושלים, יועץ ראש העיר לענייני ערבים, מר דוד קורן

 עיריית ירושלים, אחות מפקחת ראשית, תמי מלכא' גב

 עיריית ירושלים, מפקחת אזורית מזרח העיר, מונה חמד' גב

 


