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2-1מטעם המשיבים  תגובה מקדמית

 וםעל הארכת המועד מי ה, ולהחלט8.11.21ת י' וילנר מיום בהתאם להחלטת כבוד השופט .1

 (.המשיבים)להלן:  1-2, מוגשת בזאת תגובה מקדמית לעתירה מטעם המשיבים 9.1.22

וליתן עניינה של העתירה בבקשת העותרים כי בית המשפט הנכבד יורה למשיבים לבוא  .2

 טעם:

תחנות "מדוע לא יקימו שתי תחנות לאם ולילד )להלן: "

"( בשכונות ירושלים המזרחית אשר מעבר לגדר טיפת חלב

מחנה הפליטים שועאפט  –ההפרדה בצפון מזרח העיר 

והשכונות הסמוכות אליו ראס ח'מיס, ראס שחאדה ודחיית 

סאלם; ומדוע לא יממנו, יפעילו ויאיישו תחנות אלה -א

ח אדם הולם, בהתאם לסטנדרטים הקבועים בנהלי בכו

 ובפיקוחו." 2המשיב 



בפתח הדברים ידגישו המשיבים כי הם מכירים בחשיבות ובצורך בהקמת תחנת טיפת חלב  .3

נוספת אשר תיתן מענה מיטבי לאוכלוסייה המתגוררת מעבר לגדר ההפרדה שבצפון מזרח 

 (.העוטףירושלים )להלן: 

 

על רקע ההכרה בצורך בהקמת תחנת טיפת חלב נוספת כאמור, המשיבים פועלים על מנת  .4

לקדם את הקמת תחנת טיפת החלב הנדרשת, וליתן פתרון לצורך בשירותי טיפת חלב 

,  זאת חרף המורכבות הגלומה לעוטףבשטח המוניציפאלי של עירית ירושלים המצוי מעבר 

מתן שירותי טיפת חלב בים פועלים לשם יציאה למכרז לבכך, כפי שיוסבר להלן. המשי

עוטף לשנים הקרובות, כאשר בעתיד הרחוק יותר אמורים שירותים אלה להינתן ב

תכליתי, אשר בהתאם למידע שנמסר לגורמי -באמצעות מרכז שירותי בריאות ורווחה  רב

 . עיריית ירושלים מקדמת את הקמתוהמקצוע במשיבים, 

 

 שירותי טיפת חלב תספקאלנסיבות אלה, לנוכח פעולות המשיבים לצורך יציאה למכרז ב .5

חודשים בדבר  6יבקשו המשיבים לשוב ולעדכן את בית המשפט הנכבד בתוך  .באזור זה

 התקדמות מתן הפתרון לנושא.

 

 רקע עובדתי

 

מפעיל ברחבי הארץ תחנות לבריאות המשפחה, בהן ניתנים שירותי רפואה  משרד הבריאות .6

בתחום המוניציפאלי של עירית ירושלים )כמו  (.תחנות טיפת חלב)להלן:  מונעת לאם ולילד

. הרשות המקומיתידי -עלטיפת החלב מופעלות תחנות גם בתל אביב ובמקומות נוספים( 

ך העוטף, מעבר לעוטף מופעלת תחנת טיפת שבתוירושלים שטח העיר ב בשונה מן הנעשה

 עמותה הנותנת את השירות.ידי -לחלב ע

 

 . חוק1984-, התשנ"דעל פי חוק ביטוח בריאות ממלכתיבתחנות טיפת חלב ניתן השירות  .7

כללים בו נ"סל שירותי הבריאות" בתוספת השלישית, קובע  ביטוח בריאות ממלכתי,

מעניק )בשונה משירותי הבריאות הניתנים ע"י קופות הבריאות בריאות שמשרד השירותי 

 החולים, המפורטים בתוספת השניה לחוק(. 

 

המופצים ע"י ראש שירותי  נהלים שירותי הבריאות כקבוע בחוק, נקבעיםסל  על בסיס 

כי בסל שירותי הבריאות יכללו  נקבע השלישית לתוספת 1.1 על פי סעיף בריאות הציבור.

 הניתנים בטיפות החלב, כדלקמן:השירותים 

 

(, מעקב 4בדיקות שיגרה, חיסונים כאמור בפסקה )  (1)"

והדרכה בידי רופא ואחות ובדיקת מעבדה לאשה ההרה, 

לתינוקות ולילדים בתחנות לבריאות המשפחה )טיפות 

 "חלב(.

 



תינוקות ופעוטות וכן בתחנות טיפת חלב ניתנים שירותי רפואה מונעת בכל שנה לכמיליון  .8

להוריהם. השירות הניתן לילדים בתחנות נועד למנוע את הידבקותם במחלות זיהומיות 

הן, בין היתר,  ולאתר בעיות התפתחות ובעיות בריאות. מטרות השירות בתחנות טיפת חלב

גילוי מוקדם של בעיות בריאות באמצעות , מניעת מחלות זיהומיות באמצעות מתן חיסונים

הדרכה לאורח , פי הנדרש-הדרכה, יעוץ והכוונה לבדיקות נוספות על, ת שגרתיותבדיקו

חיים המשפר את הבריאות ומונע מחלות כגון: תזונה נבונה, הנקה, התפתחות ילדים, 

הדרכה וייעוץ להורים ו"להורים שבדרך" בנושאים , בריאות השן, היגיינה, בטיחות ועוד

 .הקשורים להורות ולגידול ילדים

 

 תחנות לבריאות המשפחה" באתר משרד הבריאות: –או "טיפות חלב ר 

 sphttps://www.health.gov.il/Subjects/pregnancy/health_centers/Pages/family_health_centers.a

x 

 

 על ידיבעיר העתיקה בירושלים,  1921חלב הראשונה בישראל הוקמה בשנת  תחנת טיפת .9

חלב של ארגון הדסה לאחריותו של  עם קום המדינה עברו תחנות טיפת ."ארגון "הדסה

תחנות עברו לאחריות הרשויות המקומיות. במהלך השנים מה חלקמשרד הבריאות, ו

חלב, והן נתנו בעיקר שירותי בדיקות סריקה  ל תחנות טיפתהתפתחה בישראל רשת ש

 .ושירותי רפואה מונעת, ועסקו במתן חיסונים ובפעולות לקידום הבריאות

 

הסדר מוסכם בין המדינה לרשויות המקומיות עוגנה בבערים  הפעלת תחנות טיפת חלב .10

על פי הסדר זה, לאור אינטרסים משותפים לעיריות ולמדינה בהקמת . 1972שנת אז מ

בין המדינה לבין הרשויות המקומיות.  מתחלקותהגופים האמורים, העלויות בגין התחנות 

מקצועי, ואילו -עלויות התפעול הרפואימשרד הבריאות נושא בעלות הפעלת התחנות וב

, מים, חשמל, שיפוצים, גינון)ת עלויות ההחזקה השוטפוובעלויות ההקמה של המבנים 

  השיכון ומפעל הפיס.הבינוי הרשויות המקומיות בסיוע משרד נושאות  וכו'( ניקיון

 

שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות,  נתונות לאחריותחלב בישראל  תחנות טיפת .11

ם פועלות קידום בריאות. כיובותחומים רבים הקשורים במניעת תחלואה שבאחריותו 

לשכות  באמצעותתחנות שמשרד הבריאות מפעיל בישראל חלב  במערך תחנות טיפת

עיריות, דוגמת עיריית ירושלים )להלן: שמפעילות  , תחנותהבריאות המחוזיות הנפתיות

ותחנות  ,באמצעות האגפים לבריאות הציבור שלהן ( ועיריית תל אביב,3 המשיבה

 .החולים-שמפעילות קופות

 

 " הכנסת, מרכז המחקר והמידע:1997-2007 :חלב בישראל-תחנות טיפת"להרחבה ראו: 

-80c8-e411-f1f7-MM/caee6d8dhttps://fs.knesset.gov.il/globaldocs/M

00155d01107c_11_9581.pdf-80c8-e411-f1f7-00155d01107c/2_caee6d8d 
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לשכות הבריאות ידי -המופעלות עלתחנות טיפת חלב  1,000-רחבי הארץ פרוסות כב .12

ידי רשויות -, על(התחנות הממשלתיות: )להלן משרד הבריאותהמחוזיות והנפתיות של 

קופות החולים עבור מבוטחיהן. במזרח ירושלים ידי -למקומיות )כמו עיריית ירושלים( וע

 )הסהר האדום ואונר"א(. וולונטריות עמותותידי -תחנות על 3מופעלות 

 

"המערך של טיפות החלב":  2014להרחבה ראו דו"ח שנתי מבקר המדינה 

-9946-47a0-e82e-https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_248/74711fc1

4.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1-ver-caa903de33c4/215 

 

היא  3מזה עשרות שנים, המשיבה  3ים בין המשיבים לבין המשיבה על רקע הסכמים החל .13

ירושלים. עם זאת, וכפי שיוסבר להלן, בכל  לתושביטיפת חלב  ירותישזו אשר מספקת 

הנוגע למתן שירותי טיפת חלב בשכונות העוטף קיים קושי באספקת שירותים אלה. על 

 להקיםהמשיבים התבקשו  הוגשה עתירה קודמת במסגרתה 21.2.01ביום רקע האמור, 

במזרח ירושלים, וכן לממן, להפעיל ולאייש את תחנות בשכונות הערביות  טיפת חלבתחנות 

פורסם בנבו,  פראח נ' עיריית ירושלים 1472/01)בג"ץ  בכוח אדם מתאים טיפת החלב

 (. העתירה הקודמת( )להלן: 24.4.01

 

הודעה מטעם  19.4.01לבית המשפט הנכבד ביום בעניינה של העתירה הקודמת, הוגשה  .14

משרד הבריאות, במסגרתה נמסר כי לשכת הבריאות המחוזית החלה לפעול לטובת פתיחת 

. עוד הובהר, 2001תחנת טיפת חלב בצפון מזרח ירושלים, תוך תקווה שזו תיפתח עוד בשנת 

טיפת חלב בצפון העיר כי בנוסף לתחנה זו, בכוונת עיריית ירושלים לפתוח עוד שתי תחנות 

 בתוך זמן קצר, האחת בשכונת שועאפט, והשנייה בשכונת עיסאוויה.

 

 ניתן פסק דין בעתירה הקודמת, בו נקבע כדלקמן: 24.4.01ביום  .15

 

"לפי הודעת המשיבים, יבנו שלוש תחנות השנה. כן רשמנו 

אלא אם  - 2002הצהרת המשיבים כי יבנו תחנות נוספות ב

יתברר כי אין ביקוש. לאור מצב דברים זה, הננו סבורים כן 

 .שהעתירה באה לעת הזו על סיפוקה, ואנו דוחים אותה"

 

התחייבות זו, פעלו המשיבים לאורך השנים לצורך הקמת תחנות טיפת חלב ל בהתאם .16

ניתנים נוספות עבור תושבי מזרח ירושלים. על רקע קשיים שונים, כפי שיפורט בהמשך, 

השנים האחרונות שירותי טיפת חלב באמצעות עמותה, מכוח  20בשכונת כפר עקב לאורך 

נפתחה תחנת טיפת חלב, אשר  2011התקשרות חוזית ישירות עם משרד הבריאות. בשנת 

נפתחה תחנת  2014נועדה לשרת את תושבי שכונת סילואן והשכונות הצמודות לה; בשנת 

נפתחה תחנת טיפת חלב נוספת, המשרתת את  2014ובשנת טיפת חלב בשכונת צור בהאר, 

 .בית חנינא תושבי שכונת

 

 

https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_248/74711fc1-e82e-47a0-9946-caa903de33c4/215-ver-4.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_248/74711fc1-e82e-47a0-9946-caa903de33c4/215-ver-4.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1


( למשיבים  בפניות האגודהעובר להגשת העתירה דנן, פנתה האגודה לזכויות האזרח )להלן:  .17

שונות בעניין הקמת טיפות חלב במזרח ירושלים ובשכונות שמעבר לעוטף, ופניותיה נענו 

פנתה האגודה למנכ"ל משרד הבריאות  16.12.18העניין. בין היתר, ביום  בכל פעם לפי

טים שועאפט יולראש עיריית ירושלים, בדרישה להקמת תחנות טיפת חלב במחנה הפל

 (. סלאם-ראס ח'מיס, ראס שחאדה ודחיית אובשכונות הסמכות לו )

 

. 16.12.18דאז, לפנייה מיום  השיבה ד"ר סדצקי, ראש שירותי הבריאות 7.3.19ביום  .18

 במסגרת המענה צוין כי:

 

בירושלים ומטה שירותי  המחוזית "לשכת הבריאות

נוספת  בריאות הציבור תומכים בהקמת תחנת טיפת חלב

. לתושבי מחנה פליטים שועפט של עיריית ירושלים

נחוצה למתן שירות הולם וראוי לתושבי מזרח  הקמתה

. עם זאת, על מנת ירושלים, המתגוררים מעבר לעוטף

שנוכל לממש מטרה זו יש להקצות לכך את המשאבים 

של  ת העבודהוכניוייבחן במסגרת ת זה נושא המתאימים,

 ."2020לשנת  שירותי בריאות הציבור

 

עם ראש שירותי בריאות הציבור מיום והמענה מט 16.12.18צילום פניית האגודה מיום 

 .4ע/צורף לעתירה וסומן כנספח  7.3.19

 

. 7.3.19, פנתה האגודה לד"ר סדצקי פעם נוספת, בהתייחס למכתבה מיום 28.4.19ביום  .19

נשלח מענה נוסף מאת ד"ר סדצקי, בו נמסר, בין היתר, כי נושא פתיחת תחנת  15.7.19ביום 

דיון חוזר במסגרת תכניות העבודה של שירותי בריאות הציבור לשנת טיפת חלב יוגש ל

2020 . 

 

והמענה מטעם ראש שירותי בריאות הציבור מיום  28.4.19צילום פניית האגודה מיום 

 .5ע/צורף לעתירה וסומן כנספח  15.7.19

 

יתנו מענים דומים הן , נ10.6.21, ומיום 9.7.20בעקבות פניות נוספות מאת העותרות, מיום  .20

 14.9.21ינר, והן ביום רותי בריאות הציבור, ד"ר אורי קלע"י סגן ראש שי 12.10.20ביום 

פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור, בהתאמה. בכל אחד מן המענים -ע"י ד"ר שרון אלרעי

הובהר לפונות, כי משרד הבריאות תומך בהקצאת תחנת טיפת חלב נוספת לתושבי אזור 

 ה הפליטים שועאפט. במענה האחרון ציינה ראש שירותי בריאות הציבור כי:מחנ

 

"לשכת הבריאות המחוזית תומכת בהקמת טיפת חלב 

נוספת של עיריית ירושלים במחנה הפליטים שועאפט. 

ההקמה נחוצה להבטחת שירות הולם וראוי לתושבי מזרח 

 ירושלים המתגוררים מעבר לעוטף".



 

והמענה מטעם סגן ראש שירותי בריאות הציבור מיום  9.7.20יום צילום פניית האגודה מ

 .7ע/צורף לעתירה וסומן כנספח  12.10.20

 

והמענה מטעם ראש שירותי בריאות הציבור מיום  10.6.21צילום פניית האגודה מיום 

 .8ע/צורף לעתירה וסומן כנספח  14.9.21

 

, כי שירותי טיפת חלב 14.9.21ותי הבריאות מיום עוד צוין במענה האחרון מטעם ראש שיר .21

לאוכלוסייה הערבית בעיר ירושלים ניתנים ע"י מספר ארגונים: האגף לבריאות הציבור 

בעיריית ירושלים, משרד הבריאות באמצעות ספק בכפר עקב, וכן בתחנות הסהר האדום 

רותי טיפת חלב שבעיר העתיקה ובשער הפרחים. בנוסף לכך, ניתנים על ידי אונר"א שי

לבעלי תעודת פליט בשתי תחנות במזרח העיר, האחת בשער הפרחים והשנייה במחנה 

 הפליטים שועאפט.

  

דיון  18.11.21יום , התקיים ב14.10.21בהמשך למענה ראש שירותי בריאות הציבור מיום  .22

ממשרד הבריאות, וגורמים רבים מנכ"ל עיריית ירושלים  בעיריית ירושלים בו השתתפו

לרבות מנכ"ל המשרד וראש שירותי בריאות הציבור. בדיון זה נדון, בין היתר, הצורך 

בהקמת תחנת טיפת חלב נוספת לשכונות מזרח ירושלים שמעבר לעוטף וסוכם כי יורחבו 

 שירותי טיפת חלב במזרח העיר ירושלים.

 

 .1מש/מצורף ומסומן  18.11.21צילום סיכום הדיון מיום  

 

 הוגשה העתירה דנן. 8.11.21ביום  .23

 

 רקע נורמטיבי

 

בעקבות מלחמת ששת הימים, הוחלו במזרח ירושלים המשפט, השיפוט והמינהל של מדינת   .24

, שהוצא מכוח סעיף 1967-(, תשכ"ז1צו סדרי השלטון והמשפט )מס' , זאת מכוח ישראל

אכרזה על הרחבת תחום עיריית ; ו1948-תש"חב לפקודת סדרי השלטון והמשפט, 11

א לפקודת 8(, שהוצאה מכוח סעיף 28.6.1967 מיום) 2694, עמ' 2065ירושלים )ק"ת 

בכך שולב חלקה המזרחי  לחוק יסוד: ירושלים בירת ישראל. 5[ וסעיף העיריות ]נוסח חדש

שיפוט של ירושלים לתוך תחומי מדינת ישראל, ונוצרה התאמה מלאה בין המשפט, ה

 אבו לבדה נ' שרת החינוך 5373/08 בג"ץ והמינהל החלים במערב העיר ובמזרחה )ראו

( (1988) 430-429, 424( 2, פ"ד מב)עווד נ' ראש הממשלה 282/88 (; בג"ץ6.2.11)אר"ש, 

הפכו בעלי  1967(. מי שהיו תושבי מזרח העיר במפקד האוכלוסין בשנת עניין עווד)להלן: 

בישראל. ילדים שנולדו לתושבי מזרח העיר שהינם בעלי רישיון  רישיון לישיבת קבע

עיסא נ'  48/89; ע"א 430לישיבת קבע, הינם בעלי מעמד זהה להוריהם )עניין עווד, בעמ' 

( 4, פ"ד מג)משרד הפנים –מנהלת הלשכה האזורית למינהל האוכלוסין מזרח ירושלים 

של תושבי קבע חל, אפוא, המשפט ((. על תושבי מזרח ירושלים בעלי מעמד 1989) 573



חייבים בכל החובות שהמדינה מטילה  בעלי רישיון הקבעככלל, הישראלי על כל היבטיו. 

למעט הזכות לבחור ולהיבחר ) עליהם, וזכאים כמעט לכל הזכויות המגיעות לאזרח ישראלי

  (.לכנסת ישראל והזכות לקבל דרכון ישראלי

  

על  מאזור יהודה ושומרוןנועדה לספק מענה לאיומים ביטחוניים  אשר ההפרדה,גדר בניית  .25

 מעבר לעוטף, החיים הובילה לכך שישנם עשרות אלפי תושבי ירושליםמדינת ישראל, 

כפר בו סאלם-ובשכונות ראס חאמיס, ראס שאחדה ודחיית א במחנה הפליטים שועפאט

קשים להיכנס לירושלים, עושים זאת )שבשטח ירושלים(. תושבים אלה, שעה שהם מב עקב

 . שונים דרך מעברים מוסדרים לשם תעסוקה וצריכת שירותים

 

פי נתונים שהועברו לידי משרד הבריאות ממכון ירושלים למחקרי מדיניות )שנתון -על .26

(, מתגוררים במחנה הפליטים שועאפט ובענאתה החדשה )הכוללים את השכונות ראס 2021

. 4מתחת לגיל  4,870תושבים, מהם  32,080סאלם( -ראס שאחדה ודחיית א חאמיס,

לידות. כמו כן, על פי קובץ הילודים, בשנת  1,000-בשכונות אלו נרשמו בשנה האחרונה כ

תינוקות ערבים )בעלי תעודת זהות ישראלית(. בתחנות טיפת  8,364נולדו בירושלים  2020

תינוקות ערבים )מספר זה כולל תינוקות שאין  9,095החלב בעיר ירושלים רשומים בסה"כ 

 1,036להם תעודת זהות ישראלית ולכן אינם כלולים בנתון לגבי מספר הלידות( , מתוכם 

 .המשרתות אוכלוסייה מעורבת ,תינוקות המטופלים בתחנות טיפת חלב בעיר

 

ושלים כפופות לנהלי משרד כפי שצוין במענים לפניות העותרת, כלל תחנות טיפת חלב ביר .27

הבריאות ולתכנית החיסונים הנוהגת בישראל, ומקבלות את החיסונים ממשרד הבריאות. 

יתרה מכך, צוותי הבריאות של תחנות טיפת חלב מקבלים תדרוך שוטף והם מעודכנים 

לגבי הנהלים וההנחיות של משרד הבריאות באמצעות עובדי לשכת הבריאות המחוזית 

לשכת הבריאות המחוזית מבצעת פיקוח ובקרה שוטפים על השירות גש כי ירושלים. יוד

שמעבר  תחנות הנותנות שירות לאוכלוסייה הערבית בתחנות טיפת חלב במחוז, ובכללן

  .לעוטף

 

 המשיבים עמדת

 

ראשית וכפי שצוין בראשית הדברים, המשיבים יבקשו להדגיש כי הם מכירים בצורך  .28

טיפת חלב נוספת לתושבי אזור מחנה הפליטים שועאפט והשכונות בהקמת תחנת 

הסמוכות. לעמדת המשיבים, הקמת התחנה נחוצה להבטחת מתן שירות הולם וראוי 

 לתושבי מזרח ירושלים המתגוררים מעבר לעוטף.

 

 

 

 

 

 



ר מקשים עם זאת, יוסבר כי בשכונות מעבר לעוטף ישנם קשיים סטטוטוריים ותפעולים אש .29

מאוד על הקמת תחנת טיפת חלב בשכונות אלו ועל כן תחנה כאמור טרם הוקמה. קשיים 

אלה באים לידי ביטוי הן בקושי באיתור מבנה מתאים, העומד בדרישות הרישוי ובתקינה 

הנדרשת, והן בהיבט הביטחוני, על רקע אתגרים שונים באיתור כוח אדם הולם שיעבוד 

אפט. מבחינת קשיי התפעול, יוסבר עוד, כי ישנו קושי ממשי באזור מחנה הפליטים שוע

באיתור מבנים קיימים אותם ניתן לשכור לצורך הקמת תחנת טיפת חלב, על רקע הרגישות 

 הפוליטית הקיימת באזור זה בהשכרת נכסים לרשויות מדינת ישראל.

 

, הביטחוני המורכב באזור זה המצביוסבר, כי כתוצאה מהקושי שתואר לעיל וכן בשל  .30

השנים האחרונות שירותי טיפת חלב באמצעות  20-בשכונות שמעבר לעוטף ניתנים בכ

ידי -השירות הניתן עלכפר עקב. ו לטובת תושבי הכפרים סמיראמיס ,אלחנאן עמותת

למען  לנהלי משרד הבריאות, במימונו ובפיקוחו.מתבצע בהתאם לתושבי האזור  העמותה

להפעיל את בהצעה לקופות החולים  משרד הבריאותפניות של ה יצוין, כי שלמות התמונ

 , נתקלו בסירוב.ון המשרדבמימבכפר עקב  התחנה

 

הוגשה בקשה לתעדוף  2022המשיבים יבקשו לעדכן כעת, כי במסגרת תכניות עבודה לשנת  .31

 .תקציבי ייעודי לעניין הקמת תחנות טיפת חלב מעבר לעוטף

 

, על ידי מנכ"ל משרד הבריאות 2022כנית העבודה לשנת תאושרה  31.1.2022יום ב .32

 70%-כ בשיעור של אושר תקציב תוספתי עבור תחנת טיפת חלב לתושבי העוטף , במסגרתה

בהתאם לסיכומים בנושא עם  .להקמת תחנת טיפת חלב כאמורמסך העלות המוערכת 

  .בעלות הפעלת התחנה ףלהשתתהעיריה על , עיריית ירושלים

 

כמתחייב בחוק חובת  למתן השירותלפרסום מכרז  המשיבים פועליםעל רקע האמור,  .33

אשר יהיה  ,ספקבמכרז שיפורסם לבחור  המשיביםבכוונת  .1992-, התשנ"במכרזיםה

נת שכואספקת שירותי טיפת חלב לתושבי הקמת תחנות טיפת חלב מעבר לעוטף ולאחראי ל

  . סלאם-ראס חמיס, ראס שחדאה ודחיית א –מחנה הפליטים שועפאט והשכונות הסמוכות 

 

 

 סיכום

 

 

כפי שפורט לעיל, המשיבים מכירים בצורך בהקמת תחנת טיפת חלב ייעודית עבור תושבי  .34

 ירושלים המתגוררים במחנה בפליטים שועפאט ובשכונות הסמוכות.

 

על רקע  קשיים סטטוטוריים ותפעוליים בהקמת ותפעול תחנת טיפת חלב בשכונות שמעבר 

הוקמה תחנה ייעודית באזור זה. אולם, כפי שהוסבר, המשיבים פועלים לעוטף טרם 

להיות מוסדר באמצעות  עתיד, מתן שירותי טיפת חלב באזור זה כאמור לקידום הנושא.

  .ים אלה, בהתאם לדרישות משרד הבריאותשיבחר במכרז, ויתן שירות ספק בחירת



 

 בדבר חודשים 6 בתוךבנסיבות אלה, יבקשו המשיבים לשוב ולעדכן את בית המשפט הנכבד  .35

 .זה בנושא התקדמות

  

"ר ד, הבריאות במשרד הציבור בריאות שירותי ראש ידי-זו אושרו על בתגובה העובדות .36

מטעמים טכניים לא ניתן היה להחתימה על תצהיר במועד הגשת  .פרייס אלרעי שרון

 התגובה והתצהיר יוגש בנפרד בימים הקרובים לבית המשפט הנכבד. 

 

 

 

 אדר א תשפ"בב"ב כ היום,

 , עו"דנטע אורן      2022פברואר  23   

 "צים בגעל ענייני  ממונה           

 המדינה בפרקליטות               

 




