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  , שלום רב

  

 דרישה –בירושלים המזרחית ") טיפת חלב("תחנות בריאות המשפחה   : הנדון
  או באזור מחנה הפליטים שועפאט/לפתיחת תחנות בעיר העתיקה ו

תושבתכם מיום , 10.1.2016יום מכתבנו מ, 9.12.15דיון בכנסת מיום , 7.12.15מכתבנו מיום   
תשובת משרד , 13.6.2016פנייתנו למשרד הבריאות מיום , 16.2.2016פגישתנו מיום , 12.1.2016

  . 20.6.2016הבריאות מיום 

  

 ופונים שבים הרינו הבריאות משרד לתשובת ובהתאם מוכיןישבס לתכתובת בהמשך .1

 פי על זאת, המזרחית בירושלים המשפחה אותילבר חדשה תחנה לפתיחת בבקשה אליך

  . הרשמים הגורמים כל על המוכר והצורך ההבטחות

 מבנה במציאת מתקשים שהנכם ציינתם, אלינו במכתבך וכן האחרונה בפגישתנו .2

 בוחנים הנכם וכי באזור הדיור מצוקת בשל העתיקה בעיר המוסלמי ברובע לשכירות

 לחומה מעבר תובשכונ גם היתר ובין ,לחומות מחוץ גם אחרים ומקומות מבנים

 זה באזור והייחודי האקוטי הצורך את הדגשנו אנו. טאשועפ הפליטים מחנהל הסמוכות

 . כך על במילים להכביר צורך ואין ,בכתב בפנייתנו וגם בפגישתנו גם

 מיוחד תקציבית תוספת הועברה השנה כי עלה הבריאות משרד בתשובת כי, להדגיש יש .3

 שם צויין כן כמו. ₪ מיליון 2.7 של בעלות חלב טיפת תחנות להפעלת ירושלים לעיריית

 בירושלים  המשפחה בריאותל תחנה עוד לפתוח בצורך מכיר הבריאות משרד כי

 . המזרחית

 חדש מבנה במציאת נדוןב התקדמות חלה האם לדעת נשמח לעיל האמור כל לאור .4

 במחנה התחנה לפתיחת האפשרות נשקלה האםו , העתיקה העיר באזור  ושכרותו

 ?מדוע ,לא אם? טאשועפ הפליטים

 האם, שועפאט שכונת של לתחנה בנוגע התקדמות חלה האם להתעדכן נשמח כן כמו .5

 הצפי מה לחלופין או זאת מעכב מה ולא במידה? השיפוץ והסתיים החדש המקום נשכר

 ? לכך

                  

  , רב בכבוד                

    ד"עו עליאן נסרין                



   

  
  
  
  

   :העתקים

  02-6474838בפקס , משרד הבריאות, ראש שירותי בריאות הציבור, פרופסור איתמר גרוטו

  0 2-5655966בפקס , ל משרד הבריאות"מנכ, טוב-מר משה סימן

  02-6296014: בפקס, עיריית ירושלים, יועץ ראש העיר לענייני ערבים, מר דוד קורן

  02-6297404בפקס , עיריית ירושלים, מנהלת מינהל קהילה, בוני גולדברג' גב

  02-6296894בפקס , עיריית ירושלים, אחות מפקחת ראשית, תמי מלכא' גב

  02-6296894עיריית ירושלים בפקס , מפקחת אזורית מזרח העיר, מונה חמד' גב



   

  

  

  


