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 מחנה הפליטים שועפאט והשכונות הסמוכות אליו –העיר מזרח אשר מעבר לגדר ההפרדה בצפון 
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  ובפיקוחו. 2בהתאם לסטנדרטים הקבועים בנהלי המשיב  ,הולםאדם 
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 :נימוקי העתירהואלה 

 מבוא .א

מעבר לגדר צפון מזרח ירושלים אשר  מתגוררים בשכונות םיישראל םתושבישרות אלפי ע .1

סלאם ומחנה הפליטים שועפאט. אלפים רבים -מיס, ראס שחאדה, דחיית א'ראס ח -ההפרדה 

אוכלוסיית  –ונשים בהריון הוריהם  ,6-0בגילאי וילדים פעוטות , מתוכם הם תינוקות רכים

עיר מאפשרת גישה שאר חלקי הבות חלב פפריסת תחנות טיבעוד שד לשירותי טיפת חלב. היע

בשכונות אלה אין ולו תחנת טיפת חלב אחת המופעלת על ידי עיריית קלה ונוחה אליהן, 

 .ירושלים ואשר מפוקחת על ידי משרד הבריאות

חלב, הגורם בעטיו  תחנות טיפות דומה כי אין צורך להכביר מלים על משמעותן הקריטית של .2

 מפותחותמתאפיינת ישראל בשיעור תמותת תינוקות נמוך ביותר, וזאת אף יחסית למדינות 

במערב. החיסונים והבדיקות הנערכים בהן חיוניים לבריאותם ולהתפתחותם התקינה של 

ילדים, לאבחון מוקדם של מחלות, תסמונות שונות וכשלים התפתחותיים. להדרכת עוללים ו

מתבצעת בטיפות החלב בתחומים שונים ובהם התפתחות הילד, בטיחות, הנקה, הורים ש

ם בריאותילד יש השלכות על –מניעת מחלות מידבקות, ייעוץ תזונתי וטיפוח קשר הורה

אף אשר ילוו אותם שנים ארוכות. חשיבות עצומה נודעת ורווחתם של הילד ובני משפחתו, 

ן הדרכתול, בקופות החולים נשים הרות למעקב הריוןהפנייתן של ביצועו של מעקב הריון או לל

 בנושאי תזונה ובריאות המסייעים להתפתחות העובר ולהריונות תקינים. 

ובדרך כלל האם, התינוקות  ,נאלצים ההוריםבשכונות אלה עדרן של תחנות טיפות חלב יבה .3

דבר והפעוטות לשרך דרכם לתחנות טיפות חלב הממוקמות באזורים אחרים של העיר. ה

או בתחבורה ציבורית, בקו אחד או יותר, מצריך שימוש ברכב, אשר לא תמיד מצוי ברשותם, 

מחנה הפליטים שועפאט בקור קשה בחורף ובלהט הקיץ. בשל קיומו של מחסום המפריד בין 

לשאר חלקי העיר, הופכת לא פעם היציאה לטיפת חלב למסע אל הלא והשכונות הסמוכות לו 

אמהות ים לעתים נקלעות ביטחוניות, ואשר עשוי להימשך שעות ארוכות. נודע הכרוך בבדיק

כל אלה בוודאי שאינם תורמים לבריאותם ותינוקות בני יומם למהומות שפורצות במחסום. 

ל שעמד בבסיס הקמתן של והוריהם, וחותרים תחת הרציונ, הפעוטות ולרווחתם של התינוקות

  , סמוך לביתם.לתושבים במסגרת הקהילה ניתןש, שטיפות חלב: שירות זמין ונגי

, פרופ' סיגל סדצקי, במענה 2 שירותי בריאות הציבור אצל המשיב קבעה ראש 2019כבר במרץ  .4

לפניית האגודה לזכויות האזרח בנושא, כי "לשכת הבריאות המחוזית בירושלים ומטה שירותי 

לים לתושבי אזור מחנה בריאות הציבור תומכים בהקמת טיפת חלב נוספת של עיריית ירוש

הקמתה נחוצה להבטחת מתן שירות הולם וראוי לתושבי מזרח ירושלים פליטים שועפאט. 

". פרופ' סדצקי הוסיפה, כי הנושא ייבחן במסגרת תכניות העבודה המתגוררים מעבר לעוטף

. תשובות דומות השיבו סגן ראש שירותי בריאות 2020של שירותי בריאות הציבור לשנת 

שרון  ד"רוראש שירותי בריאות הציבור הנוכחית,  ,2020באוקטובר  ,ד"ר אודי קלינר ,רהציבו

למרות תמיכה גורפת זו של שירותי בריאות הציבור בהקמת  .2021בספטמבר  ,פרייס-אלרעי

 טיפת חלב באזור, הדבר לא קרה.תחנת 
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 הצדדים לעתירה .ב

תינוקות, המתגוררות במחנה  הן תושבות קבע בישראל ואמהות לילדים, בהם 5-1עותרות ה .5

 , ונזקקות לשירותי טיפת חלב. אליוהפליטים שועפאט ובשכונות הסמוכות 

היא אם לחמישה ילדים , תושבת מחנה הפליטים שועפאט, 32, וורוד אלחוסני, בת 1העותרת  .6

 והקטן בן שלוש. 12 הגדולות שבהן תאומות בנות –

הגדול  – סלאם )שכונת השלום( ואם לארבעה-חייאת א, מתגוררת בד32, בת ב., ח2העותרת  .7

 חודשים.  4והקטנה היא תינוקת בת  10בן 

 5, מתגוררת אף היא במחנה הפליטים שועפאט ואם לתינוקת בת 21, בת ט.א., ה3העותרת  .8

 חודשים. 

שבהם בני מישה, הקטנים חואם ל מתגוררת במחנה הפליטים שועפאט, 33בת , פ., ס4עותרת ה .9

 ארבע ושנתיים וחצי.

 אם לתינוקת בת שנה.ו פליטים שועפאטהמתגוררת במחנה , 22בת , ז., נ5העותרת  .10

האגודה לזכויות האזרח בישראל, היא עמותה הפועלת לקידום זכויות האדם  ,6העותרת  .11

 בישראל ובשטחים, ובהן הזכות לשוויון, לבריאות ולכבוד.

שירותי על  תירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, מופקדראש )ראשת( ש, 1 המשיבה .12

האישית, הקהילתית והסביבתית, תוך הטמעת נושא קידום  – הרפואה המונעת במדינת ישראל

ת טיפת נתח פעם אחר פעם כי יש לפתוח ה, ומי שקבעבריאות ומניעת מחלות בקרב התושבים

 .חלב בשכונות מחנה הפליטים שועפאט

הרשות השלטונית האחראית למתן שירותי רפואה מונעת הוא  ,הבריאותמשרד , 2המשיב  .13

 .1994-תשנ"דהלתינוקות ונשים הרות מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי, 

לית בשטחה נמצאות השכונות שבמוקד המוניציפ, עיריית ירושלים, היא הרשות 3המשיבה   .14

ילדים  ,לעוללים, תינוקות את שירותי הרפואה המונעת 2באמצעותה מספק המשיב העתירה, ו

 . עירב והוריהם

 אשר מעבר לחומת ההפרדהמחנה הפליטים שועפאט והשכונות  .ג

ממוקמות הגדולות ה פלסטיניותאחת משתי השכונות ההיא  שכונת מחנה פליטים שועפאט .15

שכונות משנה: מחנה מארבע מורכבת  הנשכוה. גדר ההפרדהמעבר לירושלים, -בצפון

אשר  ,שכונות אלה .)שכונת השלום( סלאם-ראס שחאדה ודחיית אמיס, 'הפליטים, ראס ח

סובלות מהזנחה העיר, לי של חלק משטחה המוניציפמהוות ו 1967בשנת לירושלים סופחו 

  .שלטונית מתמשכת וארוכת שנים
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ר' דו"ח מבקר המדינה ) מאפיינת את כלל שכונות ירושלים המזרחית הזנחה שיטתית זו .16

לטת בוהיא (, אולם (2019) חלק שני, שער שלישי – של ירושלים פיתוחה וחיזוק מעמדה

ח'מיס, ראס שחאדה  ס. מחנה הפליטים שועפאט, ראעוטף ירושליםשמעבר לשכונות במיוחד ב

תשתיות לקויות שאינן מתאימות לגודל האוכלוסייה, מבעיות מתאפיינות ב סלאם-יאת איודח

בעטיו נערמים הררי ת, מאיסוף אשפה חלקי באספקת המים, ממערכות ביוב וניקוז לא מספקו

ת ותאורומהעדרם של חניה,  תאו מקומו מכבישי עפר צרים ללא מדרכותקרנות זווית, זבל ב

 משחק לילדיםגינות ו , ספסלים לרווחת התושביםאין בשכונה גנים ציבורייםמרורים. תורחוב 

ס, ראס שחאדה מחנה הפליטים שועפאט ושכונות המשנה ראס ח'מימוראד נתשה )ר' 

דו"ח " –להלן  , מופיע באתר המכון;(2019 ,מכון ירושלים למחקרי מדיניות) סלאם-ודחיית אל

 "(.מחנה הפליטים שועפאט

רשויות ם של נתונים שאוספות עדריבהעשרות אלפי בני אדם מתגוררים בשכונות אלה.  .17

אוכלוסייתן ע כי נקב מחנה הפליטים שועפאט מוסמכות מספרם המדויק אינו ידוע, אך בדו"ח

הדו"ח (. מחברי 8עמ' ) גדולה גם מזו של השכונה היהודית המאוכלסת ביותר בירושלים

כי מדובר באומדן , אך מתריעים אלף בני אדם 60-כי בשכונות אלה מתגוררים כ ,כיםמערי

ביותר למספר אמין דומה כי האומדן ה(. 17עמ' )ד הרשויות צבלבד בשל היעדר רישום ובקרה מ

שעסקה באספקת מים למחנה לבג"ץ מצוי בתגובתה של חברת הגיחון לעתירה השכונות  יתושב

סנדוקה נ' הרשות הממשלתית  2235/14בג"ץ ) כות אליווהפליטים שועפאט ולשכונות הסמ

בהודעה מעדכנת לבית קבעה חברת הגיחון  2015בינואר (. ההליך תלוי ועומד, ביובללמים ו

ה המתגוררת ינו אומדן סביר )על הצד הנמוך( לגודל האוכלוסיאלף איש ... ה 80"כי המשפט 

 מאז האמיר המספר.בשכונות נשוא העתירה". נקל להניח כי 

 .1ע/מצורף ומסומן  2235/14לבג"ץ  חברת הגיחוןם מתגובת יהעתק העמודים הרלבנטי

הם תושבי קבע בישראל, מעמד שהוקנה להם מחנה הפליטים שועפאט רוב תושבי שכונות  .18

 .1962-חוק הכניסה לישראל, התשי"במכוח  1967-סיפוח ירושלים המזרחית לישראל באחר ל

תושבי קבע  20,400 בהן לפיו מתגוררים 2016אינו ידוע. פרסום הלמ"ס משנת  םאף מספר

שכונות ירושלים המזרחית שגם במהלכו נדגמו , 2008מתבסס על מפקד אוכלוסין שנערך בשנת 

עמ' , מחנה הפליטים שועפאטח "דוא מאפשר פילוח נתונים מהימן )באופן חלקי ביותר אשר ל

מאוד מספר תושבי השכונות,  גדלשנים חלפו ממועד עריכת המפקד ומאז  13(. מכל מקום, 17

 בין היתר בשל הגירת תושבי קבע משאר חלקי העיר אליהן )שם(. 

, אשר רק ייחודית סיפוחה של ירושלים המזרחית על תושביה וניתוקה מהגדה יצרה מציאות .19

 ןבנייתה של חומת ההפרדה אשר ניתקה אותסיום עם  ,התעצמה בשכונות מושא העתירה

מחסום "מחסום המכונה לשכונות בכניסה הוצב  2008בשנת מחלקיה המערביים של העיר. 

ך המחסום הוא המעבר דר .לבין יתר חלקי ירושליםבינן ט", החוצץ אמחנה הפליטים שועפ

בבדיקות חצייתו לכיוון ירושלים כרוכה  .וליציאה מהןלשכונות ניסה הנתיב היחיד לכ

 טחוניות.יב

סלאם וראס -מחנה הפליטים שועפאט, ראס חמיס, דחיית א כתוצאה מכך, נאלצים תושבי .20

 45. משך זמן ההמתנה למעבר במחסום נע בין לעמוד מדי יום בפקקי תנועה ארוכיםשחאדה 
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הצר מאוד אל ן זה אינו כולל את הנסיעה בכביש הגישה דקות בשעות העומס. פרק זמ 90-ל

ר' ) נסיעה זו אורכת בדרך כלל חצי שעה נוספת מכוניות.רגל ו-משלב תנועת הולכיהמחסום, ה

די יום בשני עשרות אלפי תושבים עוברים במחסום מ .(40, עמ' ה הפליטים שועפאטנדו"ח מח

יו ודרכו לירושלים בדרכם לעבודה, ונאלצים לנוע בכביש היחיד המוליך אל, הכיוונים

, חיי היום יום של אדםבים כלפעילויות שונות מהן מורו, לקניות רפואיות לבדיקותללימודים, 

 צרכיו.אשר בסביבתו הקרובה אין מענה לכלל 

, בין היתר והתוואי שבו היא עוברת עשרות עתירות הוגשו לבג"ץ נגד הקמתה של גדר ההפרדה .21

בשל ניתוקם ממקורות ם שנותרו מעבר לה תושביהשל קם החיים מטעמים של פגיעה במר

מועצה מקומית אלראם נ' ממשלת  5488/04בג"ץ ר' עבודה, חינוך, רפואה, מסחר ושירותים )

בו  אלראם,בג"ץ במסגרת הדיון ב"(. בג"ץ אלראם" –( להלן 13.12.2006, )פורסם בנבו ישראל

, עיריית 3נה כי היא נערכת, יחד עם המשיבה הודיעה המדי, ראם-א נתקפה הקמת הגדר באזור

בין היתר באמצעות עקב בנייתה,  ות במרקם החיים של התושביםירושלים, לספק מענה לפגיע

והקמת שתי מרפאות הסעות תלמידים למוסדות החינוך, מתן שירות בלשכות משרד הפנים 

לפסק  35)שם, סעיף ל ידי עיריית ירושלים מעבר לעוטף ירושלים עטיפת חלב אשר יופעלו 

כי המסקנה לפיה  ,בין היתר ,דחה את העתירה קבעאשר בית המשפט (. דינו של הנשיא ברק

מבוססת על ההנחה כי החלטת  תוואי הגדר מקיים את מבחן המידתיות "במובן הצר"

הממשלה בדבר הטיפול באוכלוסייה במרחב ירושלים כתוצאה מהקמת הגדר תיושם על ידי 

עיריית ירושלים נערכה לביצוע הסעות עבור כלל התלמידים "וגעים בדבר, וכי כל הגורמים הנ

 לפסק הדין(. 59)שם, סעיף  "ולהפעלת מרפאות טיפת חלבהחיים מחוץ לעוטף ירושלים 

הסעות התלמידים מהשכונות אשר מעבר לחומת ההפרדה אכן יצאו לפועל, ואף הוקמה תחנת  .22

עם זאת, אף היא מעבר לגדר. ירושלים הממוקמת ונה בצפון כשטיפת חלב אחת בכפר עקב, 

התחייבות המדינה להקים מרפאת טיפת חלב נוספת בשכונות אשר מעבר לעוטף מעולם לא 

 שנים מאז מתן פסק הדין. 15אף שחלפו זאת מומשה, 

 מחנה פליטיםשכונות עדרן ביהשירותי טיפת חלב, הנגישות אליהן והשלכות  .ד

 שועפאט

מעוגנים בתוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ים בסל הבריאות וכלולשירותי טיפת חלב   .23

לתוספת נקבע, כי  1.1בסעיף  .("חוק ביטוח בריאות ממלכתי")להלן:  1984-תשנ"דה, ממלכתי

בדיקות שיגרה, חיסונים, מעקב והדרכה בידי רופא ואחות שירותי רפואה מונעת כוללים 

 . בתחנות לבריאות המשפחה )טיפות חלב( ובדיקות מעבדה לאשה ההרה, לתינוקות ולילדים

חמש מתוכן  ,המופעלות על ידי העירייה תחנות טיפות חלב 32בהתאם, פועלות בירושלים  .24

ממוקמות בשכונותיה הערביות של העיר; שלוש תחנות נוספות, הממוקמות בשכונות 

ום , כמו גם שתי מרפאות של הסהר האדהמערביות, מספקות שירות אף לתושבים הערבים

במחנה ותחנת טיפת חלב המופעלת על ידי ספק חיצוני של משרד הבריאות בכפר עקב. 

 הפליטים שועפאט מפעיל אונר"א שירותי טיפת חלב למי שיש ברשותו תעודת פליט.
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נמוך בהרבה תחנות טיפת החלב שמפעילה העירייה לאוכלוסיית העיר הפלסטינית מספר  .25

ממענה לבקשת חופש מידע  .התושביםמכלל  38%-כעיר, יית האוכלוסבמחלקה היחסי 

בנושא תחנות טיפות חלב הפועלות בעיר והאוכלוסייה המטופלת  שהופנתה לעיריית ירושלים

מתקבלת במשותף עם משרד הבריאות  בכי ההחלטה לפתוח תחנות טיפת חלבהן, עולה עוד 

ביר תוספת טיפת חלב חדשה תיפתח רק אם המשרד יערכי התושבים בשכונות, וכי ועל פי צ

ה בנושא, היהודית והערבית, ירכי האוכלוסיולשאלה אשר עסקה בסקר צ. תקציב עבורה

בשירותי שהיא מבצעת סקרים כאלה מעת לעת, אף אחד מהם לא עסק השיבה העירייה כי אף 

 טיפת חלב.

, תחנת טיפת חלבכל רט שקבע משרד הבריאות להיקף האוכלוסייה שתטופל בדסטנעל פי ה .26

תושבים,  5,000תחנה אחת תשרת עד  :שירות תיקבע על פי מספר התושביםמסגרת מתן ה

, "על מנת לתת 500-תינוקות ולא יותר מ 100-טיפת חלב תשרת לא פחות מתחנת מומלץ כי ו

סטנדרט )תקן( להפעלת השירות , "12/07 חוזר מנכ"ל משרד הבריאות) טיפול אופטימלי"

ת תחנות טיפת חלב אוכלוסיות גדולות בהרבה. . בפועל, משרתו"(המונע לפרט בטיפות חלב

אך לא קיים  ,תינוקות 500-טיפת החלב הפועלות בירושלים רשומים למעלה מתחנות במרבית 

גודל ניתן לקבל בו שירותי טיפת חלב כלל. בה אזור עם ריכוז אוכלוסייה כה גבוה אשר לא 

ם מזו של השכונה גדולה ג, אשר שכונות מחנה הפליטים שועפאטתושבי אוכלוסיית 

  .לפחות טיפת חלב תחנותשתי מחייב פתיחתן של  ,היהודית המאוכלסת ביותר בירושלים

 .2ע/העתק בקשת חופש המידע והתשובה לה מצורף ומסומן 

עד ילדים לופעוטות ללתינוקות,  קשה להפריז בחשיבות השירות שמספקות תחנות טיפת חלב .27

טיפת חלב של בנוהל הטיפול בתינוק ובפעוט בתחנות  .לנשים הרותובני משפחותיהם , ל6גיל 

מפרט  ("נוהל טיפת חלב" –, להלן 3/2004)חוזר מס' משרד הבריאות שירותי בריאות הציבור ב

 הן ואת מטרתם, וקובע כך: את השירותים הניתנים ב 1המשיב 

"ילדים זקוקים למעקב בריאותי מיום לידתם, בדגש על התפתחותם וגדילתם; 

יאות וההתפתחות )מוטורית, נפשית, שכלית וחברתית( של ילדים בגיל מצב הבר

שלכות משמעותיות לעתידם ותפקודם כבני אדם בוגרים; הבעל הינו הרך 

יברסלי, נגיש, זמין וסדיר, לילדים ולמשפחותיהם, ונשירות בריאות מונע, א

מאפשר מתן הדרכה וייעוץ הולמים לצרכי הילדים, ביצוע בדיקות לאיתור 

טיפול/ואו שיקום מוקדמים ככל האפשר; פיתוח  ומתןעיות בריאות ב

התנהגויות מקדמות בריאות בקרב הילדים ומשפחותיהם; השירות הנו ייחודי 

 וניתן במסגרות ייעודיות".

 .3ע/מצורף ומסומן  3/2004טיפת חלב  חוזרהעתק 

י ויסונים; גיללמנוע מחלות זיהומיות באמצעות מתן חבהתאם, נועד הטיפול בטיפת חלב  .28

בעיות בריאות; הדרכה ייעוץ והכוונה לבדיקות נוספות; הדרכה לאורח חיים משפר  מוקדם של

גיינה ובטיחות; יון תזונה, הנקה, התפתחות הילד, בריאות השן הגבריאות ומונע תחלואה כ

  ועוד. להורים ולהורים שבדרך בנושאים הקשורים להורות ולגידול ילדים ץהדרכה וייעו
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של תינוקות  מעקבים תקופתיים אחר גדילה והתפתחותמתבצעים בתחנות טיפת חלב ן, ואכ .29

לרבות בנושא טיפול יומיומי  בכל שלבי ההתפתחותלהורים הדרכה וייעוץ ניתנים , ופעוטות

, ניתנים בהן חיסונים תקופתיים לתינוקות וילדים, מתבצעות בהן ילד-וטיפוח הקשר הורה

ה לצורך גילוי מוקדם של ליקויים וטיפול בהם, ניתן בהם ייעוץ בדיקות ראייה, תקשורת ושפ

מקבלות ייעוץ והדרכה בנושאי תוספי נשים הרות  והכוונה למסגרות אבחוניות וטיפוליות.

, גילוי מוקדם של ליקויי בריאות, ותזונה שיש ליטול בהריון, שיפור אורחות החיים במהלכ

הריון, ומאתרים בהן קשיים התנהגותיים  חלקם מסכני חיים, כמו לחץ דם גבוה ורעלת

 .נוהל טיפת חלב(ר' ) תפקודיים, כמו גם גילויי אלימות כלפיהן

חייו הראשונה על תינוק לבקר בטיפת חלב שבע פעמים, עיון בנוהל מלמד עוד, כי בשנת   .30

. במהלך ביקור זה תתבצע לרך הנולד בדיקת התפתחות, הראשונה בהן בימים הראשונים לחייו

ובמהלך , ריו יזכו להדרכת הורים. בגיל חודש יקבל תינוק בטיפת חלב את החיסון הראשוןוהו

שנתו הראשונה יקבל חמישה נוספים, יעבור בדיקת התפתחות וגדילה, שמיעה, תקשורת 

 וראייה, והוריו יקבלו הדרכות שונות )נוהל טיפת חלב, מועדי ביקורים ופעילות(.

ים מ, כבר ביצוותי רפואה מיומניםנוקות, פעוטות והוריהם תיתחנות טיפת חלב בהן פוגשים   .31

עניקות, אם כן, שירות חיוני בעל ערך עצום לכלל האוכלוסייה; הראשונים להולדת תינוק, מ

ליו ע, אקונומי נמוך-ה ממעמד סוציוישירות שהופך לקריטי במיוחד שעה שמדובר באוכלוסי

אחוז  86%-שפחות הפלסטיניות ומהמ 75%. נמנית מרבית אוכלוסיית מזרח ירושלים

ירושלים המזרחית, עובדות מתחת לקו העוני )ר'  2017מהילדים הפלסטינים חיו בשנת 

 עוני הוא גורם סיכון לתחלואה. (.2021, , האגודה לזכויות האזרחונתונים

טיפת חלב באיתור בעיות בריאות תחנות על משמעותן של מחקר שערך מכון ברוקדייל עומד   .32

עסק ו 2007. במחקר, שהתפרסם בשנת בפרט בכלל ובאוכלוסיות מוחלשות אצל עוללים

מתוכן  19%בין היתר, כי  ,. ניתוח הראיונות העלהמהותיא 2,575, רואיינו בשירותי טיפת חלב

בעיית גדילה, בעיה בהתפתחות  ייו הראשונה של תינוקן אותרה אצלודיווחו כי במהלך שנת ח

דו"ח על ידי צוות טיפת חלב )ותרה ובעיות בריאות נוספות. בכמעט מחצית מהמקרים הבעיה א

ממצאים עיקריים מסקר אמהות ארצי בנושא שירותי מניעה לילדים במסגרת "טיפת מחקר 

 .המכון(באתר  (2007 מכון ברוקדייל,) חלב

כי ביקור הראשון בתחנת טיפת חלב התבצע בתוך  ומהנשים דיווח 84%גילו החוקרים כי עוד   .33

קיבלו הדרכה בנושאים חיוניים לשלומו ורווחתו כגון ן מה 80%מעל , וכי חודש מלידת התינוק

המתאפיין בשיעורים  – בחמישון ההכנסה התחתוןאמהות כי ; השכבהתזונה נכונה ותנוחת 

ן נשנות לימוד ואמהות שאי 12-, אמהות שלא למדו יותר מ26-מ תובנות פח גבוהים של אמהות

ומניעת מחלות התינוק  בטיחות בהם ,זכו ליותר הדרכות ושיחות בנושאים שונים –יהודיות 

אקונומי זה הגיעו לביקור הראשון -מהאמהות במעמד סוציו 70%כי רק  ;(6עמ' שם, ) מדבקות

נתוני המחקר, אשר כללו פילוח על פי לאום, מגלים  .(םת טיפת חלב במועדו )שנהנדרש בתח

מגיעות לתחנות טיפת חלב הן פחות משכילות, יותר עניות ויותר האמהות ערביות עוד כי 

פול מיוחד טיכי שיעור התינוקות שזכה לוה, ייתר חלקי האוכלוסיאמהות בצעירות מאשר 

 (.7)שם, עמ'  גבוהים יותרחמישוני הכנסה משל יה זו היה גבוה בהרבה יבקרב אוכלוס

https://www.acri.org.il/post/__607
https://www.acri.org.il/post/__607
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תינוקות  8,634מנתוני קובץ הילודים של משרד הפנים אשר מועבר למשרד הבריאות עולה, כי  .34

הם ערבים )ר' מכתבה של ראשת שירותי  2020תינוקות שנולדו בבירה בשנת  24,699מכלל 

של מכון  2021לעתירה(. משנתון  8ע/, מצ"ב כנספח 14.9.2021מיום  6עותרת בריאות הציבור ל

 חנה הפליטיםילדים תושבי קבע בשכונות מ 4,870ירושלים למחקרי מדיניות עולה עוד, כי 

ו בדבר אי הדיוק של עאלא שחוקרי המכון כבר התרישועפאט הם מתחת לגיל ארבע )ר' שם(. 

מדו"ח אחר המספרים גבוהים יותר. סביר להניח כי גם כאן נתונים מספריים בשכונות אלה, ו

", אשר בין היתר פרסם נתונים על לידות בירושלים, 2020ן, "על נתונייך ירושלים של המכו

פליטים שועפאט היא אחת משלוש השכונות הערביות בעיר שבה העולה עוד כי שכונת מחנה 

 באתר המכון(., הדו"ח 45 ביותר )שם, עמ'נרשם שיעור הילודה הגבוה 

, בדרך כלל האם, תינוקות הוריםהצים הקרובה נאל םעדרן של תחנות טיפת חלב בסביבתיבה .35

לשרך דרכם לתחנות טיפות חלב רכים ופעוטות המתגוררים בשכונות מחנה הפליטים שועפאט 

מצוי בדרך כלל לא הממוקמות באזורים אחרים של העיר. הדבר מצריך שימוש ברכב, אשר 

יץ. בשל קיומו ברשותם, או בתחבורה ציבורית, בקו אחד או יותר, בקור קשה בחורף ובלהט הק

של מחסום המפריד בין שכונות אלה לשאר חלקי העיר הופכת לא פעם היציאה לטיפת חלב 

 למסע אל הלא נודע, הכרוך בבדיקות ביטחוניות, ואשר עשוי להימשך שעות ארוכות.

ית הביקור בטיפת יאת חוו, תשובות שכונות מחנה פליטים שועפאט, כך מתארות העותרות  .36

 חלב:

והקטן בן  12, אם לחמישה, הגדולות שבהן תאומות בנות 32סיני, חווורוד אל

 : שלוש

"עם כל הילדים הקפדתי מאוד על מעקב טיפת חלב, אני יודעת כמה שזה חשוב. 

בגלל שאין לנו כאן בשכונה אני לוקחת אותם לטיפת חלב בעיר העתיקה. עם 

ה לא תמיד התאומות זה היה מאוד קשה, נסחבנו בעגלה ובידיים, ועגלה כפול

נכנסת לאוטובוס. אחר כך נולד עוד ילד והייתי צריכה לקחת את שלושתם. הדרך 

ארוכה. אני יוצאת מוקדם בבוקר, צריכה לעבור במחסום, הרבה פעמים הוא 

 ן...בלגבו פקוק ועמוס, לפעמים יש 

הדרך לעיר העתיקה לוקחת לפחות שעה... מהתחנה יש לי הליכה ברגל שלוקחת 

, הילד הקטן, זה קשה 'למרות הקושי אני מקפידה מאוד... עם כ ...דקות 20

יש לו משאבה , חודשים אבחנו שיש לו סוכרת 10במיוחד. כשהוא היה בן 

 .שמזריקה סוכר והוא צריך מעקב יותר צמוד, גם בקופת חולים וגם בטיפת חלב

לפעמים הוא גם במעון יום טיפולי. איתו הדרך לטיפת חלב עוד יותר בלתי נסבלת. 

כשכמות הסוכר שלו עולה או יורדת הוא יכול לאבד הכרה. זה קרה כמה פעמים 

באוטובוס. החום משפיע על רמת הסוכר, המזגנים לא תמיד עובדים, וגם הקור 

 שכת מהבית איתו מאוד מדאיגה.ויכול להשפיע... כל יציאה ממ

, בעיקר קשה היא גם בלי ילד עם מחלה כרונית הנסיעה לטיפת חלב מחוץ לשכונה

ילדים שצריכים לבקר ביחד. אני נגררת עם תיק ענק, שעמוס בכל מה  אם יש כמה
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ה. גם ההליכה כשצריך, חיתולים, בקבוקים, אוכל, בגדים להחלפה. הנסיעה ארו

ברגל אחריה. בגלל שטיפת חלב רחוקה אני לא צורכת את כל השירותים שלה, אם 

לכת להרצאות, למשל על ווריות וההיה לי ליד הבית הייתי שומעת הדרכות ה

תזונה, בטיחות והתפתחות... אני יודעת כמה זה חשוב... אבל זה בלתי אפשרי 

 כשרחוק".

 , אם לתינוקת בת שלושה חודשים:21, בת ט.א.ה

"אני הולכת לטיפת חלב למעקב אחר לידה וחיסונים.... כדי להגיע אליה אני 

ת בשעה שמונה, לעלות עם התינוקת לאוטובוס ולרדת בתחנה אצריכה לצ

המרכזית בעיר העתיקה, וללכת ברגל כי אין תחנה קרובה ליד המרפאה. ההליכה 

מים בעגלה אבל קשה לפעו הידייםדקות. לפעמים התינוקת על  20נמשכת 

להיסחב איתה באוטובוס. הנסיעה לוקחת שעה וחצי לכל כיוון, וכל ביקור 

 לוקח יום שלם.  [טיפת חלב]במרפאה 

ואפילו שהוא בנתיב תחבורה ציבורית כולם צריכים  במחסוםעוצר  האוטובוס

שיבדקו להם תעודת זהות, לי נותנים להישאר באוטובוס כי יש לי  ילרדת כד

ן וגז מדמיע. הרבה פעמים גם תינוקת. במחסום יש עומסים ולפעמים גם יש בלג

עם תינוקת קטנה, בעיקר עכשיו בזמן  מלחיץוזה  מאודהאוטובוס עמוס 

 .הקורונה..."

 והקטנה בת עשרה חודשים: 10, אם לארבעה, הגדול בן 32, בת ב.ח

"קשה לנו להגיע לטיפת חלב בשועפאט, אין לי רכב, בעלי עובד. אני עולה על 

אוטובוס בשכונה, עוצרת במחסום, יש הרבה פקקים. אם התור שלי בתשע אני 

וצאת מהבית בשבע. בדרך חזרה אין אוטובוס אחד אז לפעמים אני קמה בשש וי

 הולכת ברגל.

כשיש בית ספר הילדים הגדולים לא באים איתי אבל כשאין מסגרת אני צריכה 

להיטלטל עם כל הארבעה. זה קשה להם וקשה לי. בקיץ חם מאוד, בחורף קר 

 וגשם...

רות מאוד חשוב וקריטי אני מקפידה ללכת עם כל הילדים לטיפת חלב. זה שי

להתפתחות הטובה והתקינה שלהם, אבל זה לא הגיוני שהוא כל כך לא נגיש לנו. 

באזור של השכונות מעבר לחומה חיים עשרות אלפי בני אדם, יש כאן המון ילדים 

ותינוקות שבשבילם הקימו את טיפת חלב... זה שירות שכל אשה ותינוק 

 ושאין כאן בשכונה, לא כולם מקבלים אותו".צריכים... אבל בגלל הקושי להגיע, 

 :, אם לתינוקת בת שנה22, בת ז.נ

 התינוקת סובלת, בעיקר בחום, קשה לה לעשות את הנסיעה הזאת הלוך ושוב"

. אנחנו יוצאות בבוקר [ט' ח' –יפת חלב של הסהר האדום בעיר העתיקה טלתחנת ]
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ן במחסום בכניסה בלג וחוזרות בצהריים. פעמיים כשחזרנו מחיסונים היה

התרחקתי עם התינוקת, דאגתי לה, פחדתי בעצמי. חיכינו בצד  .למחנה, ירו גז

 הרבה זמן עד שהכל נרגע וחזרנו הביתה.

שיש בכל לפעמים, בגלל הקושי הכרוך בקבלת שירות בסיסי כמו טיפת חלב, 

לי נשמע מקום אבל לא כאן, אני אומרת לעצמי לא למהר לעשות עוד תינוק. זה או

פשוט אבל הנסיעות האלה, ההליכה בחום עם עגלה, כל השעות מחוץ לבית, 

, זה לפעמים הילדה לא מרגישה טוב אחרי החיסון, הצורך להיטלטל באוטובוסים

מאוד מאוד קשה... אנחנו משלמים מחיר יקר על זה שאין טיפת חלב בשכונה, ליד 

  הבית".

 לעתירה. יםצורפשמתצהירי העותרות מתוך 

 להגשת העתירה רת האירועים עובוהשתלשל .ה

למנכ"ל משרד הבריאות ולראש  (6)העותרת  פנתה האגודה לזכויות האזרח 16.12.2018ביום   .37

בדרישה להקמת תחנות טיפת חלב במחנה הפליטים שועפאט ובשכונות ירושלים, ת עיריי

התכתבויות מעבר לגדר ההפרדה. התכתבות זו הייתה המשכה הישיר של אשר  הסמוכות לו

קודמות עם משרד הבריאות והעירייה, ואשר נועדו ליישם את התחייבויות המדינה בבג"ץ 

( להקמת תחנות טיפת חלב 24.4.2001פסק דיון מיום ) פראח נ' עיריית ירושלים 1472/01

 .העיר שלשכונותיה המזרחיות ב

כי בין היתר , רהציבוסדצקי, ראש שירותי בריאות  פרופ' סיגללמכתב השיבה  7.3.2019ביום  

"לשכת הבריאות המחוזית ומטה שירותי בריאות הציבור תומכים בהקמת תחנת טיפת חלב 

חת טנוספת של עיריית ירושלים לתושבי אזור מחנה הפליטים שועפאט. הקמתה נחוצה להב

מתן שירות הולם וראוי לתושבי מזרח ירושלים המתגוררים מעבר לעוטף. עם זאת, על מנת 

צות לכך את המשאבים המתאימים, נושא זה ייבחן במסגרת קממש מטרה זו יש להשנוכל ל

 ".2020תכניות העבודה של שירותי בריאות הציבור לשנת 

 .4ע/מצורף ומסומן  7.3.2019והמענה לו מיום  ב"מצ 16.12.2018 מיום המכתב העתק

אלף  29,280פרופ' סדצקי נקבה במכתבה במספר חסר של תושבי שכונות אלה )שמאחר   .38

(, ובשל כך 2018תושבים, נתון המתבסס על פרסום של מכון ירושלים לחקר מדיניות משנת 

 טיפת חלבוהילדים בשכונות אלה יש השלכה על מספרן הנחוץ של תחנות שלמספר התושבים 

להערכת חברת  תה העותרת. במכתב הפנ28.4.2019אליה ביום  תהופנ השב 6העותרת , בהן

)ר' סעיף  אלף תושבים 80בשכונות אלה מתגוררים ה ת מים באזור זה, לפיהגיחון, אשר מספק

 היתר כתבה כי נושא פתיחת ןהשיבה פרופ' סדצקי, ובי 15.7.2019. ביום (חלק העובדתיל 17

 ".2020נת שטיפת חלב "יוגש לדיון חוזר במסגרת תכניות העבודה של שירותי בריאות הציבור ל

מצורף  15.7.2019מיום  ה לוהמענו 28.4.2019מיום ות הציבור לראש שירותי בריאמכתב ההעתק 

 .5ע/ומסומן 
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לדעת  ההציבור, וביקשבריאות אל ראשת שירותי  תהופנ 6 ה העותרתשב 19.12.2019ביום   .39

 האם תוקצבה הקמתה של תחנת טיפת חלב בשכונות העוטף באזור מחנה הפליטים שועפאט

 מכתב זה לא נענה. פעול.התחיל להיא מתעתדת ל, ואימתי 2020-בתכנית העבודה השנתית ל

 .6ע/סומן מהעתק המכתב מצורף ו

בנושא אל מנכ"ל משרד הבריאות וראש עיריית ירושלים,  תהופנ ה העותרתשב 9.7.2020ביום   .40

 העל דרישת ה, ושב2020את התחייבות המשרד לדון בנושא בתכניות העבודה לשנת  הריהזכ

 12.10.2020לתושבי אזור מחנה הפליטים שועפאט. ביום לפתוח בהקדם תחנות טיפת חלב 

, ד"ר אורי קלינר, וחזר על הקביעה לפיה "לשכת הציבורהשיב סגן ראש שירותי בריאות 

הבריאות המחוזית תומכת בהקמת טיפת חלב נוספת של עיריית ירושלים באזור של מחנה 

לתושבי מזרח ירושלים  הפליטים שועפאט. הקמתה נחוצה להבטחת מתן שירות הולם וראוי

 המתגוררים מעבר לעוטף".

מצורף ומסומן  12.10.2020מיום ותשובת משרד הבריאות  9.7.2020מיום העתק פניית האגודה  

 .7ע/

ביום  ואל עיריית ירושליםלשוב ולפנות אל משרד הבריאות  ה העותרתמשלא קרה דבר, נאלצ  .41

תחנות טיפת חלב במספר שיהלום את  על הדרישה לפתוח בשכונות העוטף ה, ושב10.6.2021

הלי וט המקובל בישראל בהתאם לנריה הנזקקת לשירותיהן ואת הסטנדיגודל האוכלוס

 המשיב.

פרייס, כי "לשכת -ד"ר שרון אלרעי ,בריאות הציבורשירותי השיבה ראשת  14.10.2021ביום   .42

ה הפליטים הבריאות המחוזית תומכת בהקמת טיפת חלב נוספת של עיריית ירושלים במחנ

שועפאט. הקמתה נחוצה להבטחת שירות הולם וראוי לתושבי מזרח ירושלים המתגוררים 

התקיימה פגישה עם הנהלת האגף  2021פרייס הוסיפה, כי במרץ -מעבר לעוטף". ד"ר אלרעי

ירושלים, במהלכה נמסר מהעירייה כי היא "מתכננת בניית  לבריאות הציבור בעיריית

קשישים ועוד  ,גיל הרךהרותים בתחומי רווחה, בריאות הציבור, קומפלקס גדול למתן שי

באזור שועפאט. הקומפלקס נמצא בשלבי תכנון, סיום התהליך בעוד כשלוש שנים לפי 

 עיריית ירושלים לא טרחה להשיב לפניות אליה בנושא. המתוכנן".

מצורף ומסומן  14.9.2021והמענה לה מיום  10.6.2021ה למשרד הבריאות מיום ודהעתק פניית האג

 .8ע/

-השירותים שבהם נקבה ד"ר אלרעיכל שירותי בריאות הציבור הם רבים ומגוונים, ובשמאחר   .43

ממילא ; ומאחר שצאו אל הפועל, לא נמנתה ולו תחנת טיפת חלב אחתי, גם אם אכן יפרייס

לו אשר אין  לעתירה( 25של משרד הבריאות )ר' סעיף תקצוב ללא תחנת טיפת חלב לא תקום 

אינו מכוון לשכונות מחנה הפליטים שועפאט " ואף הביטוי "באזור שועפאט ,זכר במכתב

 דווקא, מוגשת עתירה זו.
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 הטיעון המשפטי .ו

 תוהזכות לשוויון, לבריאות ולנגישות לשירותי בריא

זמינים  הותרתם של רבבות תינוקות, פעוטות, ילדים ובני משפחותיהם ללא שירותי טיפת חלב  .44

 ,בזכותם לבריאות תפוגעחיוניים לבריאותם, רווחתם והתפתחותם התקינה, , הונגישים

את הוראות חוק ביטוח בריאות  תסותר ;ולכבוד לשוויון בנגישות לשירותי בריאות ,לשוויון

אמנות הוראות בו גם מ, כתחת עקרון טובת הילד, עקרון על במשפט הישראלי תוחותר ממלכתי

מחנה שכונות נם של המשיבים להקים תחנות טיפת חלב בחדלו .צד להןשישראל בינלאומיות 

ההכרה בנחיצותן ועל אף  אלראםבג"ץ התחייבות המדינה בהפליטים שועפאט, על אף 

 . מהותישוב ושוב, אף לוקה בחוסר סבירות  1 ההמשיב תשמבטא

אשר נועד להבטיח שוויון בזמינות שירותי הבריאות, באיכותם , חוק ביטוח בריאות ממלכתי  .45

ביטוח הבריאות הממלכתי לפי חוק זה, יהא מושתת על עקרונות של "קובע כי , ובנגישותם

"שירותי הבריאות הכלולים בסל שירותי וכי  ,לחוק( 1סעיף  ( הדדיתצדק, שוויון ועזרה 

הבריאות יינתנו בישראל, לפי שיקול דעת רפואי, באיכות סבירה ובמרחק סביר ממקום מגורי 

תינוקות, לשירותי רפואה מונעת בתוספת השלישית לחוק נקבע, כי  .(ד3סעיף ) "המבוטח

בדיקות שיגרה, חיסונים, מעקב והדרכה בידי רופא ואחות ובדיקת בהם "ילדים ונשים הרות, 

 ."יתבצעו בתחנות לבריאות המשפחה )טיפות חלב( ,מעבדה לאשה ההרה, לתינוקות ולילדים"

שעה  ,רחק ממקום מתן השירותתי בריאות, ולמנגישות לשירומשמעות מיוחדת נודעת ל  .46

העוסקים נהלי המשיב מדגישים בהתאם,  .שמדובר בתינוקות רכים, בילדים ובנשים הרות

את ייחודיות טיפות חלב, כמו גם את החשיבות שבנגישות ליה זו יברפואה מונעת לאוכלוס

רית, השפתית, ההשלכות שיש למצב בריאותם והתפתחותם המוטוהניתן בהן, בשל  השירות

 לנוהל 1הנפשית, השכלית והחברתית של ילדים בגיל הרך על עתידם ותפקודם כבוגרים )ס' 

זמין  ,נגישכי "שירות בריאות מונע, אוניברסלי,  ,הלי המשיב קובעיםונ. (3ר' נספח ע/ 3/2004

  .)שם( מאפשר זאת "לילדים ולמשפחותיהם וסדיר

מתן שירותי לביטוח בריאות ממלכתי דרישת חוק  המחוקק נמנע מלקבוע סטנדרט המעגן את  .47

תפקידו של בית ")ר' רותי הוסטובסקי בריאות "במרחק סביר ממקום מגורי המבוטח" 

המשפט בקביעת קריטריונים לצורך מימוש הזכות לקבלת שירות בריאות בזמן ובמרחק 

מת מידה אעל כן, ובהיעדר (. "הוסטובסקילהלן: " (2016) 147 ח מעשי משפט "סבירים

ברורה, יש לבחון את אמת המידה הנוהגת בפועל בדבר נגישותה של אוכלוסיית תושבי 

שירותי הרפואה המונעת שמעניקות טיפות חלב, ולבדוק אם היא מתקיימת באופן לירושלים 

 . אוכלוסיית העירלגבי כלל  שוויוני

חנות טיפת חלב פריסת תהיא שלילית.  ,, כפי שפורט בחלק העובדתי לעתירההתשובה לכך .48

על נגישות גבוהה של האוכלוסייה היהודית לשירות זה, נגישות הנפגמת שעה  הבירושלים מעיד

לא קיימת כלל בשכונות מחנה הפליטים שמדובר בתושבי השכונות הפלסטיניות בעיר ו

ביקור בתחנות טיפת . (2פירוט פריסת התחנות בנספח ע/לעתירה ו 26-24סעיף )ר'  שועפאט

עד הגעה  ארוכהבצעידה רגלית  ,בה לתחבורה ציבורית, בנסיעה ממושכת ך בהמתנהחלב הכרו
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 זכותלוהשירות  חותר תחת החובה לנגישות, בחציית מחסום ובבדיקות ביטחוניות מרפאהל

 .בקבלת השירות תושבי שכונות אלה מופלים יחסית לשאר תושבי העיר .שוויוןל

לא קיים בירושלים בבות תושבים פלסטינים. שמדובר בר כךבשל  ההפליה חמורה אף יותר  .49

מונעת נגישים. רפואה כלס כה בצפיפות ביהודים ואשר לתושביו אין שירותי ואזור שמא

אפליה פסולה אף מהווה  , אם כן,ללא שירותי בריאות חיונייםהללו הותרת תושבי השכונות 

בג"ץ  ,למשל ,'ד )רהמגלמת בחובה פגיעה קשה ומקוממת במיוח, ואסורה על רקע לאום

עדאלה נ'  1113/99בג"ץ ; (8.3.2000)פורסם בנבו,  קעדאן נ' מינהל מקרקעי ישראל 6698/95

 .((11.4.2000)פורסם בנבו,  השר לענייני דתות

את תושבי השכונות אשר  אם התכוונו המשיבים להפלותאין כל משמעות לשאלה ונזכיר,   .50

בית המשפט העליון חזר הזנחה ארוכת שנים. סף לביטוי נואו שמדובר במעבר לחומת ההפרדה 

  – ואימץ את מבחן התוצאה כאמת מידה לקיומה של הפליה, בקבעו כי

"להיעדרה של הכוונה להפלות אין השפעה על קיומה של ההפליה. פגיעה 
בשוויון )או ההפליה( אינה נבחנת אך על פי מטרתה של הנורמה שלפי הטענה 

 תהנוהג בישראל הפגיעה בשוויון )או ההפליה( נבחניש בה הפליה. על פי הדין 
 7052/03)בג"ץ  ( הלא מכוונת המושגת על ידה"impact-גם בתוצאה )ה

 עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' שר הפנים
  (.51( פסקה 15.5.2006)פורסם בנבו, 

 :וכן

-טהורה וזכה ככל"עקרון השוויון צופה פני התוצאה; תהא כוונתו של אדם 
פסל מעשהו ימפלה היא, י-שתהא, אם התוצאה המתקבלת ממעשהו תוצאה

היה... השאלה אינה רק מהו המניע של המחליטים; השאלה הינה גם -כלא
מהי התוצאה של ההחלטה. ההחלטה היא פסולה, לא רק כאשר המניע הוא 

גע לפגוע בשוויון, אלא גם כאשר המניע הוא אחר, אך הלכה למעשה, נפ
  .)שם( "השוויון...

מאפייני מביאים בחשבון את חמורות במיוחד כשלהיות הפליה זו עשויות השלכות   .51

אשר מעלים את השכיחות למחלות מולדות  , ובהם נישואי קרוביםיה הנפגעתיהאוכלוס

 75% לתחלואה מוגברת.גורמי סיכון המהווים, כאמור, עדר השכלה ועוני, יהובתינוקות, 

מתחת  2017חיו בשנת בירושלים אחוז מהילדים הפלסטינים  86%-טיניות ומהמשפחות הפלס

פוקדות פחות את מרפאות טיפת חלב במועדים בחמישון ההכנסה התחתון אמהות  ;העונילקו 

בהם בטיחות התינוק ומניעת  ,יותר הדרכות ושיחות בנושאים שוניםהנדרשים, מקבלות 

יה זו היה גבוה בהרבה יול מיוחד בקרב אוכלוסשיעור התינוקות שזכה לטיפו ;מחלות מדבקות

כל אלה, מדגישים את . לעתירה( 33בסעיף )ר'  משל משפחות בעלות הכנסה גבוהה יותר

יהן החשובים של תחנות טיפת חלב לאוכלוסיית שירותגיאוגרפית של ה םשבהנגשתקריטיות ה

ת בשכונות מחנה התינוקות, הפעוטות, הילדים, הנשים ההרות והמשפחות כולן המתגוררו

 , כפי שנעשה בחלקיה המערביים של העיר.הפליטים שועפאט

, במשפט הישראלישל הזכות לשוויון  הומעמד הדומה כי אין צורך להרחיב בדבר משמעות .52

כי בית משפט לענייננו, נזכיר, די אם יסוד: כבוד האדם וחירותו.  קזכות חוקתית הנגזרת מחו

 –שוויון חל נכבד זה פסק זה מכבר כי עקרון ה
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בראש ובראשונה, על הקצאת משאבים של המדינה. המשאבים של "
המדינה, אם קרקע ואם כסף, וכן גם משאבים אחרים, שייכים לכל 
האזרחים, וכל האזרחים זכאים ליהנות מהם על פי עקרון השוויון, ללא 

עדאלה נ'  1113/99 )בג"ץ " הפליה מחמת דת, גזע, מין או שיקול פסול אחר
 (.ד 170, עמ' (18.4.2000)פורסם בנבו,  האוצרלענייני דתות ושר  השר

 רושלים המזרחית.יהמעמד בו אוחזים תושבי  ,תושבי קבעכמו אזרחים, כך גם 

המשנה לנשיאת בית כך, למשל, פסק שוויון תחולה מוגברת. ל זכותבתחום הבריאות קיימת ל .53

 ן: השופט רובינשטיי ,המשפט העליון

ביתר שאת כאשר עסקינן במערכת הבריאות ובשירותים הדברים אמורים "
ה במהותו לכל נפש כמו ושהיא מספקת, שהרי אין לך נושא האמור להיות שו

הבריאות, בחינת "מאי חזית דדמא דידך סומק טפי" )"מה ראית שדמך 
משאב ציבורי אינו יכול להינתן כ"ה, ב(.... בבלי פסחים  ,אדום יותר"

קרן דולב לצדק רפואי נ' שר  8335/09בג"ץ בות" )ויוניובדרכים שאינן ש
קרן עניין הדין, להלן "לפסק ' ל פסקה: (16.2.2012)פורסם בנבו,  הבריאות

 (. "דולב

בית המשפט העליון סירב , ואף שהיקפה ומעמדה של הזכות לבריאות טרם הוכרע בפסיקה .54

 ,"שראל: בין זכות למצרךבריאות בי"אייל גרוס להתייחס למעמדה החוקתי כמכלול אחד )ר' 

, 437 (2004)עורכים יורם רבין ויובל שני,  זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראלבתוך 

. כך, כנגזרת מכבוד האדםעצמה , ובזכות (, הוא הכיר בהיבטים שלה כבעלי מעמד חוקתי451

(, "ג"ץ קו לעובדב, להלן "22.6.2014)פורסם בנבו,  קו לעובד נ' שר הרווחה 1105/06בבג"ץ 

 ארז:-ה השופטת ברקסקפ

מעמדה החוקתי של הזכות לבריאות טרם לובן בפסיקה עד תומו. עם "
זאת, ניתן לומר כי קבלת שירותי בריאות חיוניים ברמה הבסיסית 
ביותר הנדרשים להגנת החיים והבריאות, היא נגזרת של הזכות לכבוד 

ים ולשלמות הגוף האדם, באשר הוא אדם, ושל הזכות החוקתית לחי
עוד  לחוק(.... 4-ו 2סעיפים ) חוק יסוד: כבוד האדם וחירותובהמעוגנות 

שירותי בריאות עלולה לעלות לכדי הפליה בהספקת ניתן לומר כי 
 (.במקור, הדגש אינו לפסק הדין 56)סעיף  פגיעה חוקתית בזכות לשוויון

לטעמים המונחים בבסיס הזכויות והאינטרסים השונים המוגנים נפסק, כי "יש להתייחס עוד   .55

בהתאם לחשיבותם החברתית היחסית  [ט' ח' –במסגרת הזכות לבריאות ]במסגרתה 

 "וצמת זיקתם לזכויות החוקתיות המנויות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותוובהתחשב בע

לפסק הדין של  10 ףסעי (28.7.2008)פורסם בנבו,  לוזון נ' ממשלת ישראל 3071/05ג"ץ )ב

כוללת הזכות לבריאות את הזכות (. כך, למשל, "בג"ץ לוזון, להלן "הנשיאה לשעבר ביניש

אדם שנמנעה ממנו גישה לטיפול רפואי  (;9)שם, פסקה  עדר הפליה בגישה לטיפול רפואיילה

 20, פס' 360( 3)פ"ד נהגמזו נ' ישעיהו,  4905/98רע"א ) אלמנטרי הוא אדם שכבודו נפגע

בגדר "...ניתן לעגן זכות סוציאלית לאספקת שירותי בריאות בסיסיים כי נפסק ; וכן ((2001)

רופאים לזכויות אדם נ'  494/03בג"ץ לחוק היסוד" ) 4בסעיף הקבועה הזכות לשלמות הגוף, 

 ברק(. נשיאלפסק הדין של ה 18( פסקה 9.12.2004)פורסם בנבו,  שר האוצר

כבוד, כניצבת בליבת הזכות לכבוד נגישות לשירותי בריאות כבר הוכרה, לצד הזכות לדיור ול .56

 483-484, 464( 3)פ"ד סעמותת מחויבות לשלום וצדק חברתי נ' שר האוצר,  366/03בג"ץ )

http://www.nevo.co.il/law/70320
http://www.nevo.co.il/law/70320/2
http://www.nevo.co.il/law/70320/2
http://www.nevo.co.il/law/70320/2
http://www.nevo.co.il/law/70320/4
http://www.nevo.co.il/case/5982447
http://www.nevo.co.il/law/70320/4
http://www.nevo.co.il/law/70320/4
http://www.nevo.co.il/law/70320/4
http://www.nevo.co.il/case/5696276
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, קרן דולבעניין השוויון )על נגישות לשירותי בריאות ועל היקפם חולש אף עקרון  ((.2005)

 (.ק דינו של השופט רובינשטייןפסקה כ"ב לפס

בפסק דין שניתן בהרכב מורחב, כי ית משפט נכבד זה קבע בהשנה בתחילת יולי  רקונזכיר, כי  .57

תבחינים המבטאים את השתייכותו של אדם , הפליה קבוצתית על רקע תבחינים חשודים

השוויון מהווה פגיעה בליבת לקבוצות חברתיות המכוננות את זהותו, ובהם דת ולאום, 

המרכז המשפטי לזכויות  –עדאלה  3390/16המהותי ובגרעין הזכות לכבוד האדם )בג"ץ 

 ((.8.7.2021בנבו,  )פורסםהמיעוט הערבי בישראל נ' הכנסת 

 דהזכות לבריאות באמנות בינ"ל ועקרון טובת היל

ה אשר למדינה יש חובה לספק ,הזכות לבריאות כזכות בסיסיתבמשפט הבינלאומי מוכרת   .58

( להכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם הצהיר באופן כללי על הזכות 1)25לתושביה. סעיף 

 לבריאות:

(1) Everyone has the right to a standard of living adequate for 
the health and well-being of himself and of his family, 
including food, clothing, housing and medical care and 
necessary social services, and the right to security in the event 
of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or  

other lack of livelihood in circumstances beyond his control.  

חובת המדינות הן את מעגנת  ותיותאמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבה .59

ל המדינות עשוויון. האמנה קובעת כי ל הזכותלהנגיש שירותי בריאות והן את החברות לה 

דומה ותמותת תינוקות, והתפתחותו -נקוט בצעדים הנחוצים לצורך "הפחתה בשיעור לידותל

 12)סעיף  הבריאה של הילד... מניעת מחלות מדבקות טיפול במחלות אלה ופיקוח עליהם"

מוש בזכויות המובעות באמנה זו יהא ללא כל הפליה מכל סוג י"לערוב לכך כי הש; וכן לאמנה(

שהוא, כגון מטעמי צבע, מין, שפה, לשון, דעה מדינית או דעה אחרת, מוצא לאומי או חברתי, 

  .רכוש, יחוס או כל מעמד אחר"

 11.8.2000רתיות ותרבותיות מיום של ועדת האו"ם לזכויות כלכליות, חב 14הערה כללית מס'   .60

עוד נקבע בה מתייחסת אף היא לאיסור על הפליה בשירותי בריאות ולצורך בנגישות אליהם. 

ית לשירותי זירותי בריאות נשענת על ארבעה אדנים: אי הפליה; נגישות פישכי נגישות ל

 .The Right to the highest standard of Health, E/C)בריאות; נגישות כלכלית ונגישות למידע רפואי 

12/2000/4,CESCR, General Comment 14, 11/8/2000 .)  שני האדנים הראשונים אינם מתקיימים

 בענייננו.

הפלייתם של תושבי שכונות מחנה הפליטים שועפאט באספקת שירותי טיפת חלב סותרת אף   .61

זכויות הילד, אשר  את עקרון טובת הילד, עקרון על במשפט הישראלי. אמנת האו"ם בדבר

כי עיקרון זה שיקול ראשון במעלה ו הטובת הילד הינקובעת כי  ,1991ישראל אישררה בשנת 

כל אימת שהיא מקבלת החלטה שיש בה כדי להשפיע על כל הילדים או על המדינה מחייב את 

 לאמנה עוצב בדמותם של שירותי טיפת חלב, וקובע:  24דומה כי סעיף  .ילד מסוים
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ות החברות מכירות בזכותו של כל ילד ליהנות מבריאות ברמה המדינ" .1
הגבוהה ביותר הניתנת להשגה ולאמצעים לטיפול במחלות ושיקום 

ישלל הבריאות. המדינות החברות ישתדלו להבטיח כי משום ילד לא ת
 ת.הגישה לשירותי טיפול ובריאו

קטו המדינות החברות יפעלו למימוש המלא של זכות כאמור, ובמיוחד ינ .2
 :אמצעים על מנת

  .להקטין תמותת תינוקות וילדים  .א

דגש  להבטיח אספקת סיוע רפואי חיוני וטיפול בריאות לכל ילד תוך .ב
  י;על פיתוח טיפול רפואי ראשונ

להיאבק במחלות ובתת תזונה, לרבות במסגרת טיפול רפואי  .ג
  ...;ראשוני

 ;הנאותים לאמהות, לפני הלידה ואחרילהבטיח שירותי בריאות  .ד

הבטיח כי כל מגזרי החברה, במיוחד הורים וילדים, זוכים למידע, ל .ה
לחינוך ולסיוע ביישום מידע בסיסי על בריאות הילד והזנתו, 

 ;תוסניטציה סביבתית, ובמניעת תאונובהיגיינה , היתרונות שבהנקה

לפתח שירותי רפואה מונעת, הדרכה להורים וכן חינוך לתכנון  .ו
 ".המשפחה ושירותים לתכנון

המדינות החברות בה להבטיח כי הזכויות המנויות בה, לרבות בריאות אף מחייבת את אמנה זו  .62

לכל ילד בתחום שיפוטן, ללא הפליה משום סוג שהוא, ללא ונגישות לשירותי בריאות, יינתנו 

 תיחבראחרת, מוצא לאומי, אתני או  השקפה פוליטית או ,קשר עם גזע, צבע, מין, שפה, דת

 וא לאמנה(.המב )ר'

הזכות  להן, צדאמנות אשר ישראל כי הן במשפט הישראלי והן במכל אלה עולה, אם כן,  .63

כך שהפליה יות החוקתיות לשוויון ולכבוד, כה בזכוולבריאות ולנגישות לשירותי בריאות כר

שם נקבע כי , הוסטובסקיבהספקת שירותי בריאות עלולה לעלות כדי פגיעה חוקתית )ור' גם 

מבסס זכות  ['ח' ט –ביטוח בריאות ממלכתי ])ד( לחוק 3ת אופי הזכות המוגנת, סעיף מבחינ"

במקרים שבהם  –יסוד לנגישות לשירותי בריאות ציבוריים, הנשענת הן על עקרון השוויון, והן 

, האדם" על עקרונות קדושת החיים, שלמות הגוף וכבוד –הפגיעה בנגישות היא כה חמורה 

)בג"ץ ואקטיבי מחייבת לקדמן באופן פוזיטיבי הגנה על זכויות יסוד דגיש, כי ונ .((149עמ'  שם,)

 ופטתלפסק דינה של הש 36סעיף  (4.6.2013)פורסם בנבו,  עדאלה נ' משרד הרווחה 7245/10

 ארבל(.

התעלמותם של המשיבים ממצוקתם הנמשכת של תושבי שכונות מחנה פליטים שועפאט,   .64

וילדים בשל  , פעוטותשל תינוקותוברווחתם בהתפתחותם  ,ומהפגיעה האפשרית בבריאותם

אי הנגשת שירותי בריאות חיוניים, לוקה אף בחוסר סבירות מהותי. כך בכלל, וכך בפרט נוכח 

ת טיפת חלב בשכונות ותחנ שתילהקים  2005שניתנה כבר בשנת התחייבות המדינה לבג"ץ 

הכרתו השיטתית ובשל  ,לעתירה( 21ף סעיר' הסתפקה בתחנה אחת )היא בפועל אך  מעבר לגדר

 .2019למצער מאז מרץ טיפת חלב בשכונות אלה, תחנת של משרד הבריאות בצורך בהקמת 

שאמון על אספקת שירותי בריאות לכלל תושבי המדינה, משרד הבריאות  – יםהמשיב נראה כי

דבר לקריאת השכמה בנזקקים  – לספק שירותים לכלל תושבי העיר השמחובתעירייה וה
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רכיהם והפגיעה בזכויותיהם, פגיעה שאת וצבשכונות אלה, עשרות אלפי התושבים החיים 

 אלא החברה כולה. הם וילדיהם מחירה עלולים לשלם לא רק 

 לאחר קבלת תשובתו על תנאי בעתירה זו ליתן צוהנכבד מתבקש בית המשפט בשל כל אלה 

 .משיבים להפוך את הצו למוחלטה

  8.11.2021, היום

 
________________ 

 טל חסין, עו"ד

 רותב"כ העות


