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 צ"בג        בבית המשפט העליון בירושלים 

 בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 

 ר"ע, המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות, בזכות. 1      :בעניין

 מר נועם ברכה. 2

 מר רפי אנגלהרד. 3

 לילי ברכה' גב. 4

 עליזה אנגלהרד' גב. 5

 או /אהרונוף ו -ד אביבית ברקאי "על ידי עו חמישתם    

 , ד יותם טולוב"או עו/ד שרון פרימור ו"עו    

 : שמענם להמצאת כתבי בית דין    

  6049459, ירושלים ,3כנפי נשרים ' רח,  "בזכות"    

 53 – 9331363: פקס, 53 – 9031356: טלפון    

 עותריםה       

 נגד  

 משרד הבריאות. 1

 משרד הרווחה . 2

 על ידי פרקליטות המדינה שניהם

 המשיבים

 

 עתירה למתן צו על תנאי

המורה למשיבים לבוא וליתן טעם מדוע לא  בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להוציא צו על תנאי

 הגרים במסגרותפיזית לאנשים עם מוגבלות  אביזרי שיקום וניידות שניהם יחד או אחד מהם ממנו י

זאת . יספקו אותם ויבטיחו את מצבם התחזוקתי השוטף ,שבאחריות משרד הרווחהמגורים מוגנות 

, מתגוררים בביתםהזכאים לאביזרים אלו והות הזקוקים ולאנשים עם מוגבל דומה למימון הניתןב

: להלן) 1664 –ד "התשנ, ביטוח בריאות ממלכתימכוח חוק  1משיב  חובה המוטלת עלמכוח ה וזאת

מכוח חוק הפיקוח על המעונות  3חובה המוטלת על המשיב הו ;"(ממלכתי ביטוח בריאותחוק "

נוהל השמת אנשים עם "ס "בתע 0לפרק  4הוראה ומכוח  ;"(חוק הפיקוח: "להלן) 1690 –ה "תשכ

   .הכל כפי שיפורט להלן "(משרד הרווחה נוהל: "להלן) "נכות ומוגבלות במסגרות חוץ ביתיות

 

 תמצית העתירה .א

להבטיח מחדל המשיבים למלא חובותיהם עניינה של עתירה זו בקליפת האגוז ב .1

אנשים עם מוגבלות פיזית המתגוררים במסגרות חוץ ביתיות מוגנות של משרד ל

ובכלל  שיקומיים אביזרי עזר ,ומסגרות מוגנות בקהילהמעונות מוסדיים : הרווחה

 – בלעדיהם, אנשים אלו אמצעי ניידות חיוני אשר מהווים עבור, כסאות גלגלים זה
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 ו של ציבור זהלמרות זכות, וזאת. ("אחריםביזרי עזר וא כסאות גלגלים": להלן) אין

 . הדין כפי שיפורט מתוקף  לקבל אביזרים אלו

 

חוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע את זכאותם של כל אזרחי המדינה לשירותי  .3

בה מנויים  ,תוספת השלישית לחוקב. שירותיםהניתנים על פי סל , בריאות

 נכללים( ולא של קופות החולים)אחריותו של משרד הבריאות עצמו שב השירותים 

אשר על המשרד לממן בשיעור הקבוע , אחרים אביזרי עזרכסאות גלגלים וגם 

 . בנהלים

 

אשר יצא תחת  ,על פי נוהל ,1המשיב , הבריאות משרדפועל , בדיןזו על אף חובתו  .3

דיירי מסגרות מגורים מוגנות  ,את האוכלוסייה נשואת העתירהחריג מה ,ידו

זאת למרות שאין גורם ציבורי . מגדר חובתו החוקית, שבאחריות משרד הרווחה

העותרים יטענו כי נוהל זה סותר את הדין  .באותו אופן אחר הנושא באחריות זו

 .ודינו להתבטל

 

לרווחתם של מעונות האחראי מכוח חוק הפיקוח על  ,משרד הרווחה - 3המשיב  .4

 צרכי האנשיםכי בין היתר  עליו לדאוג ומתוקף כך ,המסגרות שבאחריותו דיירי

 . יינתנו במלואם ,אחרים סאות גלגלים ואביזרי עזריכל, התאמות נגישותל

 

אינו רואה עצמו מחוייב חוקית לספק כסאות גלגלים  משרד הרווחה גם , למרות זאת .0

 .לאוכלוסייה נשואת העתירהואביזרי עזר אחרים 

 

ושני המשרדים ביחד ולחוד , קרחת מכאן ומכאןיוצאת כי אוכלוסייה זו  ,פואיוצא א .9

מתנערים מחובותיהם הבסיסיות אליהם בכל הנוגע להבטחת כסאות גלגלים 

 . ואביזרי עזר אחרים

 

 15 -כבר לפני למעלה מ לפתחם של שני המשרדים עותריםסוגייה זו הובאה על ידי ה .7

כי  עותריםואף הובטח ל, שתוצאתה אינה סבירהבכך הכירו במהלכן אשר שנים 

 חרף  ,אולם .פתריהעניין מצוי בשלבי תיאום בין משרדי מתקדמים ועתיד לה

 15 -בחלוף למעלה מ, כפי שיוצג בהמשך, עד היום התכתובות והדיונים הרבים שנעשו

 .נותר על כנווהעובדתי המנהלי המצב , שנים

 

או בהעדר /ו כסאות גלגלים ואביזרי עזר אחריםעבור רכישת  מספק בהעדר מימון .6

משרדי הממשלה מי מעל ידי השוטף  מימון עבור אחזקת כסאות הגלגלים ותיקונם

המתגוררים במסגרות חוץ נאלצים אנשים עם מוגבלות או קרוביהם , או שניהם יחד
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, אביזרים אלואת מרבית העלות של לממן מכיסם ביתיות באחריות משרד הרווחה 

למרות הצורך הממשי  ,לוותר על רכישתםנאלצים   ,לחלופין  .למרות עלותם הגבוהה

 .לשאת בעלויות הגבוהות הנדרשות לשם כךמפאת חוסר יכולת , בהם

 

 3514והנוהל אשר יצא תחת ידיו בשנת  מדיניות משרד הבריאותיטענו כי  עותריםה .6

עם מוגבלות נשואי עתירה זו לניידות גיעה אנושה בזכויותיהם של אנשים פל יםמוביל

הם -אשר אביזרי הניידות הם, הואיל ומדובר באנשים עם מוגבלות פיזית. ולעצמאות

בהעדר כסאות גלגלים נסתם בפניהם הגולל , הם בלבד מאפשרים את ניודםרגליהם ו

באופן עצמאי ולחיות באופן עצמאי ללא תלות בזולת  לחלוטין מהאפשרות להתנייד

  . זכותם לכבוד אף  כאחד האדם ובכך נפגעת

 

אפלייה שרירותית של  היא כי תוצאת מדיניות משרדי הממשלה ,עותריםעוד יטענו ה .15

ציבור האנשים עם מוגבלות החיים במסגרות חוץ ביתיות שבאחריות משרד הרווחה 

בעוד שלאחרונים מממנת . אופן עצמאי בביתםהחיים ב, לעומת אחרים במצבם

רדוקסלי היא מתנערת הרי שבאופן פ, המדינה את עלות כסאות הגלגלים ואחזקתם

למרות שמהות מסגרת מגורים חוץ ביתית . דיירי מסגרות המגוריםמחובתה כלפי 

היא סיפוק מכלול צרכי חייהם של הדיירים ובשל הגיון זה אף מקוצצות משמעותית 

ללא שיש , זאת. הביטוח הלאומי המגיעות להם תיאורטית בעבור נכותםגמלאות 

ההתאמות  ,אבחנה מהותית מבחינת הצרכים האובייקטיבים בין שתי הקבוצות

וללא שחלה חובה משפטית או מנהלית מקבילה של גורם אחר  ,הדרושות להן

 . באופן חלופישל דיירי מסגרות המגורים להבטיח את צרכיהם 

 

ביחד או למשיבים לדאוג בית המשפט הנכבד להורות נדרשת התערבותו של  , משכך .11

למי השוטפת  ותחזוקתםאספקתם , כסאות גלגלים ואביזרי עזר אחריםלמימון לחוד 

 מימון לרבות ,גרים במסגרות חוץ ביתיות של משרד הרווחהשנמצאים זכאים ו

הניתנים על ידי  הכל על פי אותם סטנדרטים, של אביזרים אלואחזקתם ותיקונם 

 .לזכאים מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1המשיב 

 

 הצדדים .ב

הפועלת לקידום זכויותיהם של אנשים עם כל סוגי רשומה  הינה עמותה 1 העותרת .13

זאת באמצעים , המוגבלויות לשילובם ולשיתופם בחברה בכל תחומי החיים באופן שוויוני

 .ציבוריים וחינוכיים, קהילתיים, משפטיים

 

חוק  גם, וביניהם ,לזכויות אנשים עם מוגבלות חוקים הנוגעים 1 קידמה העותרתוכך יזמה  .31

המהווה מסד  "(חוק שוויון: "להלן) 1666 –ח "התשנ, זכויות לאנשים עם מוגבלות שוויון
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בע וקואשר , תפיסתי ביחס לאנשים עם מוגבלות ולשילובם בחברה  הישראליתהלשינוי 

איסור הפליה מחמת המוגבלות וחובת הנגשות והתאמות של החברה עבור האדם עם 

ם בדבר זכויותיהם "קידמה העותרת בזירה הבינלאומית את אמנת האו, בנוסף .המוגבלות

ואשר מקדמת  15.6.13 -אשר אושררה על ידי מדינת ישראל ב, של אנשים עם מוגבלות

 מדינות והממשלות החתומות עליהבלות בקרב הומבססת את זכויותיהם של אנשים עם מוג

 ."(האמנה: "להלן)

 

בצהבת יילודים חמורה אשר גרמה לו  3לאחר לידתו חלה העותר . 01 אדם בן הוא  2העותר  .31

שובץ  ,39כאשר היה בן . וכפועל יוצא לפגיעה מוטורית קשה בארבעת גפיו, לשיתוק מוחין

בשכונת גילה בירושלים  עם מוגבלות פיזיתעל ידי משרד הרווחה במוסד לאנשים  3העותר 

מאז  ."(מעון גילה: "להלן)ן וממומן ומפוקח על ידי משרד הרווחה "אשר מופעל על ידי איל

. מספר כסאות גלגלים ,4העותרת , במהלך השנים רכשה עבורו אמו .ועד היום גר שם

עמדתם של ובסמיכות למועד בו התבקשה , מאז נכנס למעון שנים 30כעבור , לאחרונה

על ידי כסא גלגלים חדש  ,לראשונה ,3עותר נרכש עבור ה, המשיבים בעניין נשוא העתירה

 .3ובמימון המשיב  גילה מעון

 

בדלקת קרום המוח אשר גרמה   3העותר חלה  מיד לאחר לידתו. 93הוא אדם בן  3העותר  .31

ועד למעון גילה ומאז  מביתו 3העותר עבר   ,30כאשר היה בן , 1666בשנת . לשיתוק מוחין

כמו גם את  ,אותו, לראשונה לכסא גלגלים 3העותר נזקק  46בגיל . הוא מתגורר שםהיום 

, לאחרונה. בלבד םתנייד באמצעותה, מאזו  ,0העותרת , רכשה עבורו אמו ,הבאים אחריו

כי יירכש עבורו כסא , שנים בהם מתגורר העותר במעון 37אשונה מזה לר, 3העותר גם עודכן 

 .שירותים לו הוא זקוק

 

לידי פתרון בשבועות  בא 3והעותר  3עניינם של העותר דומה שכאן המקום לציין כי למרות ש .19

הם עומדים על , עתירהה על רקע הגשת ,ככל הנראה ,מכיוון שהפתרון הושג, האחרונים

מאחר  והן ,הבעיה בכללותה לא באה לידי פתרוןהן משום ש לעתירה זו להצטרףרצונם 

נדרשים מדי כמה  ,כמו גם אחזקתם ותיקונם ,והחלפת כסאות גלגלים ואביזרי עזר אחרים

בשלב זה אין בה כל ערובה לתיקון העוול  3-ו  3רכישת הכיסאות עבור העותרים ו, שנים

פנייתם לבית משפט נכבד  תעל כן גם מטעם זה מוצדק .שנמשך מזה שנים גם מכאן ולהבא

 .זה

 

ונזקק להחליף את כסא גילה למעון  מאז נכנס בנה. 3אמו של העותר היא  4העותרת  .17

וזאת מבלי שקיבלה  ,שנים 0מדי ואביזרי עזר אחרים   כסאות גלגלים עבורורכשה  ,הגלגלים

 שנדרשומימנה מכספה את התיקונים , בנוסף .כל החזר כספי ממשרד הרווחה או מהמעון

  . חזקתו התקינהלכסא כמו גם חלקי חילוף וכל שנדרש לצורך א
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שנים בהם גר בנה  37ך במש.  המתגורר אף הוא במעון גילה 3העותר  היא אמו של  5 העותרת .31

שנים כסא גלגלים חדש המתאים  0עבור בנה מדי רכשה , במעון ועד היום 0של העותרת 

מימנה , בנוסף .וזאת מבלי שקיבלה החזר כלשהו מהמעון או ממשרד הרווחה, לצרכיו

בעצמה וללא כל השתתפות מצד המעון או מצד המשיבים את כל התיקונים  0העותרת 

 .  שנדרשו לכסא

 

על יישום  חוק ביטוח בריאות ממלכתי כולו ,  בין היתר, אחראי, משרד הבריאות,  1המשיב  .31

ובפרט על התוספת השלישית לחוק זה הכוללת את החובה לספק כסאות גלגלים ואביזרי עזר 

 .אחרים

 

שירותים לאנשים עם מוגבלות ובכלל זה דואג עבורם מעניק , משרד הרווחה, 2המשיב  .02

מסגרות : "ולהלן ביחד)מגורים מוגנים במוסדות ובמסגרות מגורים בקהילה לשירותי 

מימון עלות , שיבוץ הדיירים במסגרות מגורים המתאימות לצרכיהםעל ידי , ("מגורים

ים ותנאים ראויים לפתיחת מסגרות מגורים קביעת סטנדרט, המגורים הכוללת במסגרות אלו

כמו  .מתן רישיונות למסגרות שעומדות בתנאים אלו ופיקוח עליהן, לאוכלוסיות שבאחריותו

 .המממנת פרויקטים ותכניות לרווחת הדיירים  "35%קרן "קרן הנקראת  3מנהל המשיב , כן

 

 מיצוי הליכים .ג

מנהל מכתב מ ,שבאחריות משרד הרווחה, גילהת דיירי מעון קיבלו משפחו 16.3.53ביום  .31

בונו או בהשתתפותו הודעה כי המעון מפסיק לרכוש על חשובו   ,מר יוסי אנגלברג, המעון דאז

שהקרנות שייעד משרד הרווחה לצורך מהטעם  ,זאת .או ציוד רפואיכסאות גלגלים רכישת 

, התרוקנו( "35%קרן "המכונה כאן ובהמשך ) רכישת כסאות הגלגלים ותחזוקתם השוטפת

 ."כפי שיש לנכים בקהילה, אין הסכם עם משרד הבריאות"ו

 1/ומסומן עב "מצמכתבו של מר אנגלברג  

 

ליועץ  ,דאז 4 כ של העותרת"ב, מעמותת יד ריבה גורביץ -ד גונן"פנתה עו 13.7.50ביום  .33

ליועץ המשפטי של משרד הרווחה וליועצת המשפטית של , המשפטי של המוסד לביטוח לאומי

 .היחס השונה לו זוכים אנשים עם מוגבלות הגרים במעוןעל  ומחתה, משרד הבריאות

 2/ומסומן ע ב"מצ גורביץ -ד גונן"מכתבה של עו 

 

באגף  מפקחת ארצית על המעונות, אורנה יוגב' השיבה גב 36.7.50ביום  ,בעקבות המכתב .33

סגן היועצת המשפטית ממשרד הרווחה  כהאי , ד אדי וייס"לעו ,השיקום של משרד הרווחה

 :לישנא

משרד הבריאות אינו מסייע במימון ציוד זה לאנשים השוהים , בפועל, ככל הידוע לנו"

מממן  35%באמצעות קרן , אגף השיקום. במסגרות חוץ ביתיות של אגף השיקום
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וסדרי העדיפויות נקבעים על , על פי התקציב העומד לרשות המעון בקרןרכישות אלו 

 .( א.ב.א -אינה במקור –הדגשה ) ."פי צרכי הדיירים

 3/ב ומסומן ע"אורנה יוגב מצ' מכתבה של גב

  

 זכויות לאנשים עם מוגבלות נציבת שוויון, ר דינה פלדמן"לד 4פנתה העותרת  31.13.59ביום  .34

ר עליו היא נימנית בכל הנוגע למימון כסאות והשרירותית של הציבההפליה  וקבלה על דאז 

  .גלגלים

 4/ומסומן עב "מצ 4מכתבה של העותרת  

 

את כסאות הגלגלים באופן עצמאי ופנו רכשו , לבקשת המימון  0 –ו  4 עותרותמשלא נענו ה .30

בבקשה  ,מפקחת מעון גילה מטעם משרד הרווחה, גליה ניב' לגב 35.7.57וביום   16.7.57ביום 

 .להחזר כספי

 5/ב ומסומנים ע"מצ 5 -ו 4בשם העותרת  4מכתביה של העותרת 

 

ד "במשרד הרווחה לעו( שרותי שיקום)ל בכיר "סמנכ, ר שלמה אלישר"השיב ד 16.3.56ביום  .39

כי בישיבה  ,פניית נציבת השוויון זאת בעקבות, מהלשכה המשפטית של משרדו בתיה ארטמן

 לי המשרדים "מנכ, בין היתר, שהתקיימה בין שני המשרדים ובה השתתפו

הצהירו נציגי משרד הבריאות כי משרד הבריאות רואה עצמו מחויב במימון אביזרי עזר "

כולל כסאות גלגלים ממונעים ורגילים לאנשים עם מוגבלויות המתגוררים , שיקומיים

נציגי משרד הבריאות הבהירו כי משרד הבריאות יסייע ברכישת אביזרי עזר ....במעונות

י "ע הנהוגיםשיקומיים לאוכלוסיית משרד הרווחה על פי אותם סטנדרטים וקריטריונים 

צוות מצומצם של נציגי משרד הרווחה והבריאות  .משרד הבריאות לנכה המתגורר בביתו

לצורך קידום הנושא ולצורך איתור מקורות תקציביים ייפגש עם נציגי אגף התקציבים 

  ."למימון תחום זה

 6/ומסומן עב "מצר אלישר "מכתבו של ד 

 

, בעצמה ובאמצעות מנהל המוסד בו היא גרה 4פנתה שוב העותרת ומאז בעקבות מכתב זה  .37

ת לקבל על מנ ,ר שלמה אלישר"וד יוגב אורנה 'גב, י משרד הרווחהלנציגבמספר מכתבים 

   . םפרטים נוספי

 8/ומסומן ע ב"מצ מכתבו של מר סורק. 7/ומסומן עב "מצ 4ה של העותרת ימכתב

 

 כי ,אלישרר "ד , מנהל אגף השיקום במשרד הרווחה 7.6.56ביום ענה במענה לאלו  .36

רד הבריאות אשר רואה עצמו שאגף השיקום פועל בנמרצות ובנחישות על מנת שמ" 

יממש , לממן כסאות גלגלים גם לנכים ולמוגבלים השוהים במסגרות חוץ ביתיות מחוייב
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מחויבותו זאת על פי אותם קריטריונים הנהוגים על ידו עבור אנשים החיים בביתם 

 ."עדיין לא הגענו לסיכומים אופרטיביים, לצערנו. בקהילה

 9/ומסומן עב "מצמכתבו של מר אלישר  

 

כוכבי  -ד גלי רונן"פנתה עו ,ולאחר שלא חלה כל התקדמות בהסדרת הנושא ,36.4.15ביום  .36

בעקבות פנייה נוספת  ,ל משרד הבריאות דאז"מנכ, עם -ר איתן חי"לד 1מטעם העותרת 

כי משרד הבריאות יפעל לאלתר כדי להבטיח החזר כספי או  ,וביקשה ,שהתקבלה בארגון

עוד . אחרים ת כסאות גלגלים ואביזרי עזר שתשלום מראש לדיירי מסגרות הרווחה עבור רכי

 . ביקשה כי יצא נוהל מסודר בנושא למען הסר ספקות בעתיד

 10/ב ומסומן ע"כוכבי מצ –ד רונן "של עו המכתב

 

מנהלת היחידה הארצית למכשירי שיקום , דלית רומם' גב התקבלה תשובתה של 1.9.15ום בי .35

הוא שצריך לשאת  הרווחה משרד הבריאותלטענת משרד . אותוניידות במשרד הברי

 35% קרן באמצעות זאת, במסגרותיו השוהים נכים עבור אלו אביזרים לממן באחריות

 . כפי שעשה בעבר, הרווחה למשרד השייכתהייעודית לכך ו

  11/ ב ומסומן ע"רומם מצ' בה של גבמכת

 

וביום . רונן בשנית למשרד הבריאות –ד כוכבי "עורומם פנתה ' של גב הבעקבות מכתב .31

נטען כי פרשנותו ד טליה אגמון מהלשכה המשפטית של המשרד ובו "נשלח מכתב לעו 39.7.15

העובדה כי "של משרד הבריאות את החוק אינה מתיישבת עם לשון החוק או תכליתו וכי 

בריאות על אוכלוסיה זו נמצאת באחריות משרד הרווחה איננה גורעת מזכותה לקבל שירותי 

וקה בחוסר משרד הבריאות הינה החלטה מפלה הל החלטה זו של, יתרה מכך. "פי חוק

ל אשר עומדת אף בניגוד לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אשר אוסר ע, סבירות

משרד הבריאות יפעל לאלתר כדי להבטיח החזר "תבקש כי ה, לפיכך. הפליה בשירות הציבורי

לדיירי מסגרות הרווחה עבור כסאות הגלגלים ואביזרי עזר שיקומיים  שלום מראשתכספי או 

וממילא עבור אלו שירכשו בעתיד וכן כי יותקן , שו בעבר ללא מימון המשרדנרכש, אחרים

  ".במהירות האפשרית נוהל אשר יבהיר את הסוגיה

 12/ב ומסומן ע"מצרונן  –ד כוכבי "מכתבה של עו 

 

אינו רואה עצמו מחויב למימונם של כיסאות כי הוא  משרד הבריאות השיב 14.15.15ביום  .33

וכי קיימת בעניין , הגלגלים עבור מי שמתגורר במוסדות שבפיקוחו ובמימון משרד הרווחה

 ".שני המשרדים בעניין ם החוקית שלית מול משרד הרווחה בשאלת אחריותמחלוקת משפט"

בכפוף , משרד הבריאות אינו שולל אפשרות לקחת לידיו אחריות זו  -יחד עם זאת  " אולם 

לפתרון הסוגיה התקציבית כבדת המשקל הכרוכה בהעברת האחריות לאספקת הציוד 
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ל משרד הבריאות את אנשי משרדו לפעול על מנת "הנחה מנכ, ולכן ..."לקבוצה זו ותחזוקתו 

 .להביא לפתרון בהקדם האפשרי

 13/ב ומסומן ע"צד אגמון מ"של עו מכתבה 

 

 עותריםנמסר ללנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  1בתגובה למכתבה של העותרת  .33

על ידי מר  ,נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, נענה מר אחיה קמארה 6.3.11ביום כי 

עם משרד הרווחה ל משרד הבריאות דאז ובו עדכן אותו כי הוחלט יחד "מנכ, רוני גמזו

להקים צוות משותף לשני המשרדים אשר ימפה את המסגרות של משרד הרווחה והשירותים 

במסגרות למימון העזרים בכוונת משרד הבריאות לבחון לקיחת אחריות החברתיים ו

זאת בעוד שמשרד הרווחה ייקח על עצמו את האחריות למימון העזרים  ,הקהילתיות

 .בפרק זמן של חודשייםכל זאת , במוסדות הגדולים

מכתב תזכורת ובקשה לפעולה של  14/ב ומסומן ע"ל משרד הבריאות מצ"מכתבו של מנכ

 15/ ב ומסומן ע"למשרדי הבריאות והרווחה מצ , 15.3.11מיום  ארגון בזכות

 

יועץ , צור-מר עמית בןבה למשרד הבריאות על ידי ד רקאנטי למכת"עונענתה  11.0.11ביום  .34

ובו נענתה כי הצוות המשותף של משרד הבריאות  ,לענייני מדיניות בריאותדאז ל "בכיר למנכ

 .ומשרד הרווחה נמצא בעיצומו של מיפוי משותף וכי תעודכן על סיום התהליך

   16/ב ומסומן ע"צור מצ -תבו של מר בןמכ             

 

תבקש בו ה 6.6.11למר בן צור ביום  1בעקבות מכתב התשובה נשלח מכתב מטעם העותרת  .30

 .לפעול להסדרת הנושא בהקדם ולתיקון העיוות המתמשך

  17/ב ומסומן ע"למר בן צור מצ 1מכתבה של העותרת  

 

ובו  ,35.11.11ביום   ,הרב יעקב ליצמן כ"חה, לסגן שר הבריאות דאז נשלח מכתב גם, בנוסף .39

שכת מצד גורמי משרדו ההתחמקות המתמ וכןדון וינו בהרחבה האירועים בעניין שבנצ

מטעמים . למרות ההבטחה אודות המיפוי ולוח הזמנים שהוקצב לו בסוגיהמעשי מטיפול 

התבקש סגן השר להתערב באופן ישיר במתן  ,ומאחר ומדובר באחריות משרד הבריאות ,אלו

   .מענה לסוגיה 

 18/עומסומן  1מטעם העותרת , רכפלדד אילון ב"ב מכתבו של עו"מצ

 

עקב עומס " כי   1עותרת ל, ל משרד הבריאות דאז"מנכ, רוני גמזו' פרופ השיב 6.13.11ביום  .37

עוד לא עלה בידנו לסכם נושא זה בין שלושת , העבודה ונושאים מורכבים שעל הפרק

 .תקוותו שיצליחו לסיים את הטיפול בסוגיה זו בהקדם, אולם ."המשרדים

 19/רוני גמזו ומסומן ע 'ב מכתבו של פרופ"מצ 
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ד ברכפלד ובו ביקש ליידע אותו במועד העתידי "בעקבות מכתב זה יצא מכתב נוסף מעו .36

 .להסדרת הסוגיה

  20/ב ומסומן ע"ד ברכפלד מצ"בו של עומכת 

 

, ד אסנת מנדל"לעו 1צ מטעם העותרת "נשלח קדם בג ,לאחר שכלו כל הקיצין ,6.3.13ביום  .36

בדבר הצורך  עותריםובו נשטחה טענת ה ,ליטות המדינהצים בפרק"מנהלת מחלקת בג

נוהל מסודר כמו גם בכתיבת , אות והרווחהבהשגת פתרון מוסכם ומחייב בין משרדי הברי

 .התבקשה תגובתה ביחס לסוגיה זו, כמו כן. אשר לא יפתח בעתיד מקום נוסף לתהיות

 21/ ב ומסומן ע"צ מצ"מכתב קדם הבג 

 

ד "מתמחה אצל עו, לירון הופפלד' ל מגב"נשלחה הודעת עדכון באמצעות דוא 16.3.13ביום  .45

קליטות המדינה לפיה התקיימה ישיבה ראשונית אצל צים בפר"דנה בריסקמן ממחלקת בג

ולכן תתקיים ישיבה , ד בריסקמן בהשתתפות המשרדים הרלוונטים אולם לא נמצא פתרון"עו

 .לאחר חג הפסח ,ד אורית קורן"עו, פטי לממשלהנוספת אצל המשנה ליועץ המש

 22/ב ומסומנת ע"הודעת העדכון מצ 

 

עוד באותו . ל"באמצעות הדוא 1עדכון נוספת מטעם העותרת  נשלחה בקשת 7.0.13ביום  .41

, כי אין עדכון משמעותי אך אמורה להתקיים ישיבה נוספת בקרוב 1היום נענתה העותרת 

ד בריסקמן לפחות "ללשכתה של עו 1כ העותרת "מאז מועד זה פנתה ב .וטרם נקבע לה מועד

 . ל והטלפון אולם נענתה שוב ושוב כי העניין טרם קיבל מענה"פעמים באמצעות הדוא 9

 

לא עודכנו בדבר ההתפתחויות על ידי המשרדים השונים  עותריםולאחר שה, 6.6.13ביום  .43

ל משרד הבריאות "מנכ, רוני גמזו' ב לפרופשו 1כ העותרת "לרבות פרקליטות המדינה פנתה ב

בבקשה להתעדכן  האם ומתי יתחיל משרד הבריאות לממן את העזרים הרפואיים , דאז

 .לאנשים עם מוגבלות אשר גרים במוסדות

 23/ב ומסומן ע"מצ 1כ העותרת "מכתבה של ב 

 

שהוקמה על ידי משרדי   על הקמת ועדה בינמשרדית 1ולאחר שנודע לעותרת , במקביל .43

נכים סיעודיים "הבריאות והרווחה בעניין שיתופי פעולה בין שני המשרדים לצורך טיפול ב

סגן בכיר לפרקליט המדינה , ד יובל רויטמן"לעו 10.6.13ביום  1כ העותרת "פנתה ב, "צעירים

ף היא וזאת בכדי לברר האם הסוגיה נשוא עתירה זו יכול ותתברר א ,בפרקליטות המדינה

 . ל"במסגרת הוועדה הנ

 24/ ב ומסומן ע"מצ 1כ העותרת "מכתבה של ב 
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הנושא שבנדון "ל כי "באמצעות דוא 1נענתה היועצת המשפטית של העותרת  13.11.13ביום  .44

משרדית בשים לב למכלול הסוגיות המונחות לפתחה  –לא יעלה במסגרת דיוני הועדה הבין 

 ".של הועדה ממילא

 25/ב ומסומן ע"ד רויטמן מצ"של עו תשובתו 

 

, ד שרונה עבר הדני"לעו 0.13.13ביום  1כ העותרת "ד רויטמן פנתה ב"בעקבות תשובתו של עו .40

ן המשרדים וזאת לאור ההסכמה הקיימת בי ,מהמחלקה המשפטית של משרד הבריאות

 . לבית משפט נכבד זה והניסיון למנוע פנייה

 26/ ומסומן עב "מצ 1כ העותרת "ל במכתבה ש 

 

ד טליה אגמון שמטפלת בנושא והיא "כי פנייתה הועברה לעו 1נענתה העותרת  6.13.13ביום  .49

 .ד אגמון או מי מטעמה"מעו עד היום לא התקבל מענהאולם , תשיבנו

 

סברו והעותרים  ,כ העותרת מחופשת לידה חלו שינויים במערכת הפוליטית"עם שובה של ב .47

של שרי בריאות ורווחה והתאקלמותם של אלו במשרדים  יםעד למינוי כי יש להמתין

 ,משה בר סימן טוב ,ל משרד הבריאות"למנכ 1כ העותרת "פנתה ב 31.6.10ביום . החדשים

עד  .בבקשה להתעדכן בדבר ההסכם המתגבש ,ד אליעזר יבלון"עו ,ל משרד הרווחה"ולמנכ

 .למועד הגשת העתירה טרם התקבלה תשובה בעניין זה

 27/ ב ומסומן ע"מצ 1כ העותרת "ב מכתבה של 

 

 העובדות הנדרשות לעניין .ד

אדם עם מוגבלות פיזית החי באופן עצמאי בקהילה ואינו מקבל שירותי מגורים מטעם משרד  .46

מקבל קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי ולעיתים גם קצבת שירותים מיוחדים , הרווחה

כסאות גלגלים במימון  ,בתנאים הנוהגים במשרד הבריאות ,מקבל ,לכך בנוסף(. ם"שר)

 .משמעותי של משרד הבריאות מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי

 

תמורת השתתפות עצמית בגובה  ,זכאי, משנמצא אדם זכאי על ידי משרד הבריאות כאמור .46

בה ותמורת השתתפות בגו ,מהמחיר שנקבע על ידי משרד הבריאות עבור מכשירי ניידות 15%

 כמו גם , לקבלם, מכשירי שיקום עבור מהמחיר שנקבע על ידי משרד הבריאות 30%

 . שנים 0מדי  החלפתםאו , ובאם התקלקל, תיקונםל

 

לרבות אנשים שיש להם בנוסף לכך מוגבלות שכלית וקשיי , אנשים עם מוגבלות פיזית .05

אנשים אלו זכאים . משרד הרווחהתמיכה וסיוע ישירות מ, מקבלים שירותי ליווי, תפקוד

עם כניסתם למסגרת המגורים . מכוח חקיקת משנה אף לגור במסגרות מגורים מטעם המשרד
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לביטוח לאומי שהיו משתלמים  מרבית סכומי הגמלה של המוסדחוק מכוח הנלקחים מהם 

למסגרת של אדם ההיגיון לכך הוא כי עם כניסתו  .היו גרים באופן עצמאי בקהילה לו להם 

והוא אינו זכאי , צרכיו המלאים אמורים להיות מסופקים במלואם על ידי המדינה, כאמור

לדיירי לממן עוד ערב חוק ביטוח בריאות ממלכתי משרד הרווחה נהג , משכך .לכפל קצבאות

נוהג  ,35%קרן  באמצעות כסאות גלגלים ואביזרי עזר אחריםרכישת מסגרות המגורים 

 . באופן חלקי ביותר כפי שיפורטכיום שקיים גם 

 

הינה קרן המנוהלת על ידי משרד ( "הקרן: "להלן) 35%קרן , לצורך הבהרת העובדות נציין כי .01

 ,ות הניטלתהנכקצבת  65%מ חלק מקור הכספים של הקרן הוא. על אגפיה השונים הרווחה

 . מאדם עם מוגבלות כאשר הוא נכנס למסגרות מגורים ,כאמור

 

נציין כי השירותים המוענקים לדיירים מכוח כספי קרן זו אינם מעוגנים כבר בשלב זה  .03

  .בהתאם לאגף, לדיירים שונים להבטיח שירותים  ונועד כספי הקרן .בהסדר נורמטיבי כלשהו

כאשר , באגף השיקום מטרת הקרן הינה לממן ולפתח פרויקטים ותוכניות, למשל, כך

תגבור מערך הטיפולים , גם עבור תכניות פנאיבמסגרת פרויקטים אלו מנוצל תקציב הקרן 

מהקצבה  35% ,באגף לנוער צעירים ושרותי תקוןו  .רפואיים ושיפור תנאי הדיור -הפרה

,  זאת. "מחולקים לשתי קטגוריות קרן מעונית וקרן מרכזית" 35% המשמשים לתקציב קרן

 ידי על הרווחה למשרד שהוגשה המידע חופש חוק לפי לבקשה במענה, הרווחה משרד לדברי

נתון לשיקול  הקרן  אופן ניצול, כלומר  .זו עתירה לקראת ההליכים ממיצוי כחלק 1 העותרת

 .של כל אגף עדיפותה לסדרי בהתאם על אגפיו השונים דעתו  של משרד הרווחה

 29/וע 28/ע ומסומנים ב"מצ לבקשה הרווחה משרד ותשובת הבקשה   

 

הוא כסא גלגלים עבור דייר במסגרת מגורים  שבהם נרכש במקרים, ככל הנראה, משום כך .03

 ".מושאל למעון"נותר רכוש הקרן ובסטטוס 

 

אינן  לקרן זו המוגשות על ידי הדיירים באמצעות מסגרת המגורים פניות רבות , ומשום כך .04

כמו  –משפחותיהם  בני אנשים עם מוגבלות אוו, לא מוגשות מלכתחילהכלל נענות או 

 ₪ 65,555נאלצים לשאת בתשלום הרכישה שעלותו גבוהה ונעה בין    -עברו  העותרים בשנים

כך גם פני  .כלל ניודאו להיוותר ללא אמצעי  ולא מתאים  להיוותר עם ציוד מיושן, 15,555₪ -

בחלק גדול מהמקרים העלות מוטלת כולה או . ותיקונו תחזוקת כסא גלגליםהדברים ביחס ל

 .על הדייר (65% -כ) רובה

 

 עבור אחרים עזר ואביזרי הגלגלים כסאות  ממומניםבחלק מהמקרים  כיוםאמנם , לסיכום .00

 אם כי מוסדות ןשאינ מסגרות לרבות, הרווחה משרד של במסגרות המתגוררים אנשים
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מימון בפועל אינו נותן מענה ה ,אולם. 35% קרן ידי על, בקהילה דירות כדוגמת, קהילתיות

  .ונורמטיבית אינו מעוגן כלללמרבית הצרכים בשטח 

 

 המצב המשפטי .ה

 לסיוע במימון כסאות גלגלים הזכות . 1ה

 : לחוק קובע כי( א)3סעיף ב חוק ביטוח בריאות ממלכתי .09

 אלא אם כן הוא זכאי להם מכוח , כל תושב זכאי לשירותי בריאות לפי חוק זה"

 ." חיקוק אחר

 

 :בין היתר, שירותי בריאות ובהםנו מונה את התחומים בהם יינתלחוק ( א)9סעיף  .07

 (.7סעיף קטן ) "שירים ואביזרי עזר רפואייםמכ"  

  :לחוק נקבע כי 7בסעיף  .11

א ושבתוספות השניה והשלישית של 7הפירוט שבסעיף  -" בריאותתי השירוסל " 
 9שירותי הבריאות שיינתנו למבוטח בכל תחום מהתחומים המנויים בסעיף 

 ;6לאמור בסעיף ובתוספת הראשונה בכפוף 
97.  

  -" הבסיסי ותיםהשירסל "  
אות שנתנה קופת החולים של ההסתדרות הכללית של הבריותי שיר (1)

ים מיוחדים מולד הקובע לרבות תשבמועישראל לחבריה  דים בארץהעוב
 ;הכל כמפורט בתוספת השניה, ששילם החבר

71.  

ספת בתומפורט כ, אות שנתנה המדינה לפרט במועד הקובעהבריותי שיר (3) 
היו נהוגים ערב תחילתו ש ק זהבחום ישלומוהת התנאים פיל כלוה, שיתילשה

 ;ברשומותת חוק זה ושיפרסם שר הבריאושל 
 

שנותרו באחריות משרד הבריאות  שירותי הבריאותהמגדירה את , בתוספת השלישית לחוק        .95

תף מכשירי שיקום שהמשרד משת, ין היתרב, מופיעים ,ולא עברו לאחריות קופות החולים

בין . ומכשירים הניתנים באמצעות לשכת הבריאות ,במימונם על פי הנהלים במשרד הבריאות

כסאות , כסאות טיולון, כסאות שירותים, נייםים אלו נמנים גם כסאות גלגלים ידמכשיר

 . ממונעים ועוד מכשירים בסיסיים וחיוניים

 

 מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי  1 אחריות המשיב. 2ה

לגבי השירותים שניתנו על ידי קופת . סל שירותים אחיד ומחייבאפוא החוק נועד להבטיח         .91

לחוק הכלל כי אותם שירותים ינתנו על ידי כל קופות ( 1( )א)7נקבע בסעיף  , חולים כללית

לגבי שירותים רפואיים . החולים במסגרת סל שירותים מחייב המפורט בתוספת השנייה

 תחוללחוק כי האחריות להמשיך לתתם ( 3( )א)7נקבע בסעיף , המדינהשניתנו על ידי , אחרים

הקבוע בתוספת , וזאת בתחומים המפורטים בסל שירותים נוסף, הבריאות משרד על

 . "שירותי הבריאות שנתנה המדינה לפרט במועד הקובע" אלו מכונים בתוספת.  השלישית
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 :בו (א) 96וכך קובע החוק בסעיף  .93

כמפורט , המדינה ערב תחילתו של חוק זהאות שניתנו לפרט על ידי הבריותי שיר

בין בעצמו ובין באמצעות , ימשיכו להינתן על ידי משרד הבריאות, בתוספת השלישית

 שר תמכהסב, תואלא אם כן החליט שר הבריא, מקומית תונותני שירותים או רש

כולם או , יאות שניתנו לפרט כאמור יינתנורבה יתשירו כי, הממשלהאוצר ובאישור ה

וקנו התוספות השניה והשלישית ית, כאמורהוחלט ; על ידי קופות החולים, חלקם

 .אםבהת

 

מימון השירותים שייתן משרד הבריאות יהיה מתקציב משרד מוסיף כי ( ג)סעיף קטן ו .93

 . הבריאות

 

לספק כיסוי אוניברסלי בין היתר ביקש אשר , ממלכתינו הרואות כי חוק ביטוח בריאות יעינ         .94

 הזכות את עיגן, להגדיר סל שירותים בסיסי לו יהיה זכאי כל תושבולכל תושבי המדינה  

את השירותים . נת המצב ערב חקיקת החוקואת תמ' לםיצ'שבכך  הבריאות שירותי את לקבל

 - דומה באופןו; םהחולי קופות כלל את תםנבנתי וחייב בסלעיגן  כללית שנתנה קופת חולים 

ממשלתיים שונים  גורמיםידי  עלערב חקיקת החוק  לתושב שניתנוהשירותים  את  - ולעניינו

: אחד ממשלתי משרדבידי  לתיתם האחריות את וקבע( השלישית התוספתסל ) בסל גםעיגן 

 . משרד הבריאות

 

אנשים החיים חרגו והלא , כי מגדרי סל השירותים שנקבע בתוספת השלישית, יוער מייד          .90

 .תיות של משרד הרווחהבמסגרות חוץ בי

 

 : לחוק ביטוח הבריאות הממלכתי נקבע כי 1בסעיף , לא בכדי .66

, יהא מושתת על עקרונות של צדק, ביטוח הבריאות הממלכתי לפי חוק זה"  

  ".שוויון ועזרה הדדית

 

 7לרבות סעיף , יש לקרוא ולפרש את הוראות החוק נות אלוכי לאור עקרו, ברי .66

משרד הבריאות אחראי לספק כסאות גלגלים ומכשירי עזר   - 96ולרבות סעיף 

משרד על ידי לרבות , שקיבלם בעבר על ידי כל משרד ממשלתימי כל אחרים ל

את אותם שירותים מכוח חיקוק  ואינו מקבל נמצא זכאיכל עוד אדם זה , הרווחה

או  , בין אם הוא חי במסגרת מוגנת בקהילה, מקום מגוריו אשר יהאיהא  ,אחר

 .או חי עצמאית בביתו, במוסד

 

בין באחריות משרד הבריאות ובין , שירותי רפואה אחרים המנויים בסל הבריאות, ואכן          .96

ניתנים לכלל האנשים לרבות אנשים המתגוררים במסגרות של  באחריות משרד הרווחה
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בין אם במישרין על ידי משרד הבריאות ובין אם באמצעות רכישת שירותים  משרד הרווחה

 -ום הרפורמה שהחלה בטיפול במרפאות בריאות הנפש עד לייש, כך. על ידי משרד הרווחה

וכך חיסונים הניתנים בלשכת הבריאות , גם לאנשים המתגוררים במסגרות אלו ניתן 1.7.10

 . אלו ניתנים גם לאנשים המתגוררים במסגרות

 

 סאות גלגלים ואביזרי עזרלגבי מימון כיפה ונכונה גם  ,פרשנות לשון זו של החוק כפשוטו         .96

 .לחוק 96 -ו 7המופיעים לצידם של שירותים אלו באותה תוספת אליה מפנים סעיף  אחרים

 

 תמונת מצב לגבי מה שנתן משרד הבריאות 'צילם'העותרים יטענו כי בכוונת מכוון החוק לא          .75

אלא החיל על המשרד אחריות לכל השירותים הרפואיים שניתנו על ידי  ,ערב החוק בלבד

על כן לא תעמוד הטענה כאילו משרד הבריאות אינו . באמצעות כל אורגניה, "המדינה"

  .35%באמצעות קרן  ,כאמור, משרד הרווחהזאת אחראי שכן ערב חקיקת החוק מימן 

 

רשימת המכשירים " לגבילקבוע נוהלים  השר מחוייבלתוספת השלישית  4בסעיף , זאת ועוד     .71

גם מלשון החוק וגם מבחינת תכלית החקיקה , ברי ."שמשרד הבריאות משתתף במימונם

מהיקף הזכאים כי אם לקבוע את היקף ינם יכולים להחריג נהלים אלו אכי , ומעמדה

 .הזכאות

 

 סותר את חוק ביטוח בריאות ממלכתי ואת פרשנותו הראוייהמשרד הבריאות  נוהל. 3ה

 "(נוהל משרד הבריאות: "להלן) נוהל אישור מכשירי שיקום וניידות של משרד הבריאות .73

מכשירי לקבל בפועל קובע מי הם האנשים אשר זכאים , 3514ועודכן בשנת  3515שיצא בשנת 

 : וכך קובע הנוהל. ו זכאיומי אינ, הקבועים בחוקשיקום וניידות 

 אוכלוסיה זכאית להשתתפות במימון 4.1 

והזקוק למכשיר , השוהה בקהילה, כל תושב כהגדרתו בחוק ביטוח בריאות ממלכתי 4.1.1               

יוכל לפנות ללשכת הבריאות באזור מגוריו בבקשה להשתתפות , לצמיתותשיקום וניידות 

 ." משרד הבריאות במימון מכשירי שיקום וניידות

 אוכלוסיה שאינה זכאית להשתתפות במימון 4.2 

 .תושבים שאינם זקוקים למכשירים לצמיתות ואינם בעלי נכות קבועה 4.3.1 

מי שהוכרו כנפגעי : ובכלל זה, מי שזכאים לשירותי בריאות מכוח חיקוק אחר 4.3.3               

ל כנפגעי תאונות עבודה "מי שהוכרו על ידי המל. כוחות הביטחון/משרד הביטחון/ל"צה

מי שהוכרו על ידי משרד האוצר כנפגעי פעולות . או כנפגעי פעולות איבה, ומחלות מקצוע

 .וכדומה, הנאצים

 .שפזים בבתי חולים כולל  מאושפזים במוסדות סיעודייםמאו 4.3.3  

יפורסמו נהלים  –ולגבי שוהים במוסדות ובמסגרות שבאחריות משרד הרוחה ...  4.3.4       

  ."נפרדים
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העותרים יטענו כי ככל שמשרד הבריאות נשען על נוהל זה כדי לשלול מהאנשים הגרים         .73

כי אז פועל , זכותם כדין למימון כסאות גלגלים במסגרות מגורים של משרד הרווחה את

ואף פועל בניגוד למשתמע , משרד הבריאות בניגוד לאמור בחוק ביטוח בריאות ממלכתי

 .מנוהל זה

 

המקום היחיד שבו הנוהל מחריג אנשים הזכאים מראה כי  משרד הבריאות הלובנעיון         .74

סעיף ) אחר חוקי ממקורהמימון  מקבל אתהוא מקום שבו מי שזכאי , לכאורה לשירותים

שכן , הוראה זו ברורה. ל"נכי צה, נפגעי איבה, נות דרכיםנפגעי תאו, למשל. (לנוהל. 4.3.3

 . השתתפות של משרדי ממשלה שונים כפל על העקרון של מניעת תמושתת

 

מגורים אנשים המתגוררים במסגרות , שכן. אינו מתקיים במקרה דנן הגיון זה ,כאמור, ואולם        .70

כמו גם נשיאה בעול , של משרד הרווחה אינם זכאים למימון כסאות גלגלים ואביזרי עזר

 . ואף לא מכוח הסדר נורמטיבי חלופי ,מכוח חיקוק אחר ,אחזקתם ותיקונם

 

 גגם הסעיף המתייחס מפורשות לדיירי מסגרות מגורים של משרד הרווחה אינו מחרי, בנוסף         .79

נהלים אלו לא . את האחרונים מתנאי הזכאות אלא קובע כי יפורסמו לגביהם נהלים נפרדים

 .3ולא על ידי המשיב  1המשיב על ידי נקבעו וממילא לא פורסמו לא 

 

 מהוראות מגוריםה מסגרות דיירי להחרגת אסמכתא בדין אין כי ,העותרים יטענו, משכך         .77

 ממלכתי בריאות ביטוח חוק תכלית, ממלכתי בריאות ביטוח בחוק השלישית התוספת

  .בראשיתו הקבוע השוויון ועקרון

 

תוקף משפטי  משוללים, לנוהל משרד הבריאות ופרשנותו הבריאות משרד מדיניות, לכן        .76

כמו גם , הרווחה משרד באחריות נמצאת זו שאוכלוסיה העובדה. ונוגדים מפורשות את הדין

כפי שפורט  35%קרן  ,אחר תקציבי ממקורמימון ' בחסד'העובדה כי בחלק מהמקרים ניתן 

 המוקצה התקציבי בהיקף הן מותנה והינו, בחקיקה מעוגן שאינו, שהינו מקור כספי , מעלה

של העותרים ודיירי  מזכותם לגרוע תויכול ןאינ, לעיל שהוצג כפי, דעת בשיקול גם כמו, לו

 והן כפשוטו החוק לשון מקריאת הן  זאת, חוק פי על בריאות שירותי לקבלהמוסדות כולם 

 .בהמשך שיפורט כפי, חוקתית מבחינה

 

 אחריות המדינה לאנשים הגרים במוסדותיה   -  2המשיב   אחריות. 4ה

שבו הדיירים משוללים , כי במצב הנתון עותריםיטענו ה, לגרוע מהאמור מעלהומבלי  ,לחלופין        .76

הדיירים במסגרות חלה חובה על משרד הרווחה מכוח אחריותו כלפי , אמצעי ניידות בסיסים

ממשיך ומפר את זכותם של  משרד הבריאותכל עוד  ,למיצער. וג לצרכיהםשמטעמו לדא

  .הדיירים כאמור לעיל
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קבע בית , פול הראוי בדיירים במוסדותבהקשר הכללי של חובת המדינה להבטיח את הטי        .65

 : כך, המשפט העליון

שלא בקושי ָיֵתר כנגזרת  לראותהניתן , של חוסה לקבל טיפול ראוי במעון זכותו"            

הקרובה במאוד להיותה  היאזכותו היא אפוא זכות יסוד ולמיצער זכות . מכבוד האדם

הפרת זכויות האדם  כנגדהסעד הראוי , ככלל"ועל זכות זו כבר נאמר כי . זכות יסוד

" מבנה התקציב בשינויגם אם הדבר כרוך , הוא חיוב הרשויות בהגשמה מיידית שלהם

 (.מפי השופטת דורנר, 646, 634( 0)ד נו"פ', ואח החינוך משרד' נ יתד 3066/55ץ "בג)

 עליולטפל בחוסים ולדאוג למחסורם כראוי שומה  שכדי  -ברי גם למשיב " ,ובהמשך

אגודה  –אקים ישראל  0931/51בגץ  ) ..".להבטיח טיפול ראוי בחוסים בכל מעון ומעון

, 646 ,639, ( 1)נח  ,שר העבודה והרווחה ' נ( ר"ע)לאומית לקימום מפגרים בישראל 

 (."ם"עניין אקי": להלן .605

 

 .להלן ונובעת גם מסדרה של חוקים ונהלים כפי שיפורט 3המשיב אחריותו של  .61

 

בעלי מום "מקום מגורים ל ,בין היתר ,על מסגרת המשמשתקובע חובת רישוי  חוק הפיקוח .63

עם חייהם של דיירים  נושא באחריות להבטחת צרכיכי משרד הרווחה  ,יבר, משכך. "גופני

 ,רישיון על ידו לאחר שעמדו בדרישות המשרדהחיים במוסדות שניתן להם  מוגבלות פיזית

 .מכוח חובתו לפקח על מוסדות אלו

 

אולם לפי הגיונם של דברים , לא נכתבו תקנות ייעודיות לאנשים עם מוגבלות פיזית ,אמנםו .38

תקנות . ניתן להקיש מאחריות אותו משרד כלפי אוכלוסייה אחרת של אנשים עם מוגבלות

קובעות את , 3191 -ז "תשכ, (חוסים במעונות ללוקים בשכלםהחזקת )הפיקוח על מעונות 

 :1בתקנה נקבע כך ו .תנאי הסף שיש להבטיח לדיירים עם מוגבלות שכלית במעון

  - דאגה לחוסים"             

- במעון יספקו לחוסים השוכנים בו ( א)             

ויקיימו תנאים שיבטיחו להם במסירות צרכיהם הגופניים והנפשיים וידאגו להם  כל( 1)             

 ;התפתחות תקינה ובריאה

 

טיפול בזקנים עצמאיים ותשושים תנאי המגורים ו)תקנות הפיקוח על המעונות ב ,וכך .64

 לשירותי בריאות קונקרטית ישנה התייחסות בתקנות אלו. 3551 –א "תשס, (עונות לזקניםבמ

אפוא  ראה עצמו משרד הרווחה .עזרים רפואיים תקינים לפי הצורךובכלל זה מתן  (41תקנה )

 .מחוייב לפקח כי בכל מעון לזקנים יינתנו שירותים אלו
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  :גם נוהל משרד הרווחה עצמו  קובע כי .60

רים ומסגרת חוץ ביתית עשויה לתת מענה טיפולי לצרכיו ולהוות חלופה עבורו למג" 

 ובהמשך" בבית

הפועל על פי חוק , מסגרת חוץ ביתית היא מקום מגורים וטיפול בכל ימות השנה" 

  ."ועל פי הסכם חוזי עם משרד הרווחה ובפיקוחו, תקנות ונוהלים, הפיקוח על המעונות

 

רכישת  ,ממןמובחלק מהמקרים עודנו  ,משרד הרווחה מימן בעבר ,כפי שפורט, ואמנם .69

אין בכך כדי לתת מענה נדרש לכלל  ,כפי שפורט ,אולם, 35% קרןכסאות גלגלים מכוח 

התלוי כל כולו בשיקול דעתו של , ובוודאי שאין לראות בהסדר זה, ואף לא לרובם, הדיירים

 .חוקי מספק ןעוג, משרד הרווחה

 

במסגרות הכלל כי המדינה חייבת בהבטחת רווחתם של הדיירים , ואם לא די בכל האמור .36

  1660 –ה "התשנ, [נוסח משולב] חוק הביטוח הלאומי שהרי, שבאחריותה מדבר בעד עצמו

תשולם הקצבה  ,אך גוף ציבורי נושא בעלות החזקתו ,קובע כי מי שזכאי לקצבה 357בסעיף 

 1664 –ד "תשמ, (חלוקת קיצבה) לתקנות הביטוח הלאומי 3ובתקנה , בחלקה לגוף הציבורי

 . יתרה תעבור למוסדואילו ה 35%שולם לזכאי יעמוד על חלקה של הקצבה שינקבע כי 

 

נדרש היה לוודא שכל האנשים הגרים במסגרות  3כי המשיב , עותריםיטענו ה, לפיכך .66

בין , קיבלו ציוד זה אחריםאביזרי עזר לכיסאות גלגלים והנמצאות תחת פיקוחו והזקוקים 

ובכלל . 35% ןמכוח קר ,לרבות אך לא רק, אם על ידי משרד הבריאות ובין אם מכספי המשרד

ולא דאג לאביזרים אלו עבור האוכלוסייה  ,משלא עשה כן. עלויות אחזקה ותיקוןזה 

 .את חובתו זו 3הפר המשיב  ,הנמצאת תחת אחריותו

 

 הזכות לשוויון. 5ה

זכויות יסוד של המתגוררים במסגרות של משרד  תמהתנהלות זו של המשיבים נפגעו תוצאהכ .66

כפי שיפורט , לניידות ולעצמאות, הרווחה ובכלל זה הזכות לשוויון לשילוב בקהילה לכבוד

  .להלן

 

כשקיבלה מקום של , הזכות לשוויון הוכרה בשיטתנו המשפטית עוד בימי לידתה של המדינה         .65

ידי הכנסת -לעיגון בחוקים שונים שנחקקו עלוהיא הוסיפה וזכתה , כבוד במגילת העצמאות

ועקרון שהוא " זכות מלכותית"שראה בה  בפסיקתו של בית משפט הנכבדו, לאורך השנים

שר ' אל נשדולת הנשים בישר 3971/66ץ "בג" )משכמו ומעלה גבוה מכל שאר עקרונות"

 17סעיף , שר האוצר' אלחנתי נ 3611/50צ "בג; (1666) 905, 935( 3)ד נב"פ, העבודה והרווחה

 (("10.9.56, [פורסם בנבו])חיות ' לפסק דינה של השופטת א

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%202671/98&Pvol=נב
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%202671/98&Pvol=נב
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%202911/05
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 1113/66ץ "בג, ראה) בעלת מעמד חוקתיכזכות לשוויון הוכרה הזכות , יתירה מכך .61

וכי ניתן לראותה , (169-7, 194( 3)ד נד"פ ,'השר לענייני דתות ואח' עדאלה נ

 התנועה 6427/02ץ "בג לעניין זה  ראוו ) כבוד האדם וחירותו: בחוק יסוד כמעוגנת

: להלן, לפסק דינו של הנשיא ברק 36פסקה , הכנסת' לאיכות השלטון בישראל נ

רשות , יד ושם' הופרט נ 0364/63ץ "וראה גם בבג" התנועה לאיכות השלטוןצ "בג"

  (.393, 303( 3)ד מח"פ ,הזיכרון לשואה ולגבורה

 

אשר עליו  "( חוק שוויון: "להלן) 1666 –ח "התשנ, זכויות לאנשים עם מוגבלות חוק שוויון .63

פקיד ' נ' אברץ ואח 9765/66צ "ראו בבג" )יסוד-כמוהו כחוקי"אמר השופט חשין כי 

 :קובע אף הוא בסעיף המטרה כי , (330, 333( 0)ד נב"פ ,הבחירות של עיריית ירושלים

זכותו את ולעגן , חוק זה מטרתו להגן על כבודו וחירותו של  אדם עם מוגבלות" 

לתת מענה הולם וכן , בכל תחומי החייםופעילה בחברה  שוויונית להשתתפות

בפרטיות , מרבית בעצמאותבאופן שיאפשר לו לחיות את חייו  לצרכיו המיוחדים

 (א.ב.א –במקור  אינן–הדגשות ) "תוך מיצוי מלוא יכולתו, ובכבוד

 

ציבורי או בהספקת מוצר לא יפלה ו לחוק שוויון קובע כי מי שעיסוקו במתן שירות 16סעיף  .63

ולא יקבע  ,ובכלל זה יסרב לספק לו מוצר או שימוש בשירות ציבורי ,אדם מחמת מוגבלותו

שירות ציבורי על  .תנאי שלא ממין העניין המונע שימוש בשירות הציבורי או בהספקת המוצר

 .מונה גם את שירותי הבריאות לחוק היפי התוספת השני

 

לעניין חוק זה דין המדינה כדין כל "  ב לחוק  כי39סעיף חוק שוויון בעוד מוסיף וקובע  .64

 "אדם

 

עצמו  ממלכתי חוק ביטוח בריאותקובע , באופן קונקרטי בכל הנוגע לשירותי בריאות .59

, יהא מושתת על עקרונות של צדק, ת הממלכתי לפי חוק זהריאוח הבביטו"  כימפורשות 

 ."שוויון עזרה הדדית

 

באספקת שירותי בריאות עלולה לעלות לכדי כי הפליה  ובמקומותינ נפסק, זאת ועוד .69

פורסם ] שר הרווחה' קו לעובד נ 1150/59ץ "בג: ראו)פגיעה חוקתית בזכות לשוויון 

 (.06בפיסקה ( 33.9.3514)[ בנבו

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%206427/02&Pvol=סא
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%206427/02&Pvol=סא
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%206427/02&Pvol=סא
http://www.nevo.co.il/case/5746413
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 הרב הראשי' בורונובסקי נ 15/96נ "דראו )היפוכו של השוויון הינו ההפליה  .67

ץ "בגחשין ב' השופט מ)" רע-מכל-הרע"ההפליה הינה (. 30, 7( 1)ד כה"פ, לישראל

היא נגע "ההפליה (. 053, 460( 3)ד נ"פ, הכנסת' מרכז השלטון המקומי נ 7111/60

היא פוגמת בתחושת השייכות ובמוטיוואציה . היוצר תחושת קיפוח ותיסכול

בית ' נבו נ 154/67ץ "בגבך ב' השופט ג)" החיובית להשתתף בחיי החברה ולתרום לה

  (.795, 746( 4)ד מד"פ ,הדין הארצי לעבודה

 

 : היטיב לתאר את הרציונל של הזכות השופט ברק .66

 הפרט משתלב למירקם... , השוויון הוא ערך יסוד לכל חברה דמוקרטית" 

. ביודעו שגם האחרים עושים כמוהו, הכולל ונושא בחלקו בבניית החברה

הוא מבוסס על שיקולים של צדק . הצורך להבטיח שוויון הוא טבעי לאדם

הכרה צריך להכיר בזכותו של הזולת לבקש , המבקש להכיר בזכותו. והגינות

, יהאין לך גורם הרסני יותר לחברה מאשר תחושת בניה ובנות, אכן ...דומה

. היא מהקשה שבתחושותתחושת חוסר השוויון . כי נוהגים בהם איפה ואיפה

היא פוגעת בזכותו העצמית של . בכוחות המאחדים את החברההיא פוגעת 

, 356( 3)ד מב"פ, יפו-אביב-ראש עירית תל' פורז נ 603/67ץ "בג)" האדם

333.)   

 

הגוזרת את החובה שלא להפלות אין משמעה יחס  ,כי אמנם הזכות לשוויון, ברי .55

זוהי זכות מורכבת הנובעת מכך שתפיסת השוויון המקובלת  .שווה לכל האנשים

מן המוסכמות כי שוויון אינו . מבקשת ליתן יחס שווה לשווים ויחס שונה לשונים

לא כל שונות בין אנשים מצדיקה הבחנה ביניהם כי אם , יחד עם זאת. מחייב זהות

, (3)ד לח"פ , אוצרשר ה' וותאד נ 355/63צ "בג)רק שוני שהוא רלוונטי לעניין הנדון 

113 ,116).  

 

הבחנה ברכישת כיסאות  שוני אשר יצדיקאין בנמצא  ,ונבעניינ, לטענת העותרים .011

 תבאופן עצמאי שלא במסגרובין אנשים המתגוררים  אביזרי עזר אחריםוגלגלים 

 .לבין אנשים המתגוררים במסגרות של משרד הרווחהמגורים מטעם משרד הרווחה 

המתגוררים  םלבין אנשי אנשים המתגוררים בדלת אמות המוסדאין כל הבדל בין 

לאלו וגם לאלו לא ניתן  .בביתם באופן עצמאי  ונזקקים לאותם מכשירים בדיוק

יטענו  ,על כן. מימון כסאות הגלגלים מכוח הסדר מחייב החל על רשות אחרת

 .כי מדובר בהפליה לשמה שאין לה כל הצדקה עניינית ,יםהעותר

 
 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=דנ%2010/69&Pvol=כה
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=דנ%2010/69&Pvol=כה
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%207111/95&Pvol=נ
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%207111/95&Pvol=נ
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20104/87&Pvol=מד
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20104/87&Pvol=מד
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20953/87&Pvol=מב
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ת הזכאות למכשירי שיקום במגורים  התניי, קרי, אשר מציב משרד הבריאותהתנאי  .151

יוצר הפליה בין אנשים עם מוגבלות פיזית המתגוררים ו הינו שרירותי לגמרי, הילהקב

 .במוסדות לבין אנשים עם מוגבלות פיזית אשר אינם מתגוררים במוסדות

 

על כן זכותם של אנשים המתגוררים במסגרות של משרד הרווחה לקבל יחס שווה  .011

הן מכוח חוק שוויון והן מכוח , מפורשות החוקמתחייבת בראש ובראשונה מכוח 

 . אך גם מכוח חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, חוק ביטוח בריאות

 

משרד ' דים בסיכון נהעמותה ליל 3653/11צ "מלצר בבג ויפים לעניין זה דבריו של השופט .018

 : לפסק הדין 07בפסקה ( פורסם בנבו) הבריאות

אף היא  –החובה המוטלת על המדינה לנהוג בשוויון בחלוקת תקציביה "           

הוכרו כמחייבים גם  –העיקרון האמור והחובה שלצידו  ...מוכרת בשיטתנו 

והשירותים שאת אספקתם לציבור  ביטוח בריאות ממלכתי חוקבמסגרת 

גם על הקצאת משאביה של המדינה לצורך , איפוא, אלה חלים. הוא מעגן

אין מקום  –ובהיעדר טעמים ענייניים לכך , אספקת הסל הטיפולי המקדם

בין מוסדות המעניקים לציבור ( כספי ציבור) לאבחנה בחלוקת תקציבים

  ".מהותואו דומה ב, שירות זהה

 ם"ובעניין אקי           

בחבותו לנהוג בשוויון בין חוסים השוהים  –ובדין מכיר הוא  –המשיב מכיר "    

הצורך , אכן. ממשלתיים-במעונות הממשלתיים לחוסים השוהים במעונות הלא

בין שחוסים הם  –ולו אך משום שהחוסים כולם , לנהוג בשוויון מוְבֶנה במערכת

קבוצת "מהווים  –ממשלתיים -ממשלתיים בין שחוסים הם במעונות לאבמעונות 

השמתו של חוסה פלוני במעון פלוני או במעון אלמוני גם , כן-על-יתר. אחת" שוויון

והרי לא נסכים לקבל כנורמה במשפט כי מקריות תקבע גורלו , המקריות שולטת בה

 "(643עמוד ) (.או כל הכרעה אחרת בדין)של אדם 

 

אנשים בניגוד לשכל הישר נוכח מצבם של ה תאף עומד 1התנהלות המשיב , מכךיתירה  .154

משרד  על פי נוהל .ומתגוררים בהם של משרד הרווחה מסגרות חוץ ביתיות זכאים  לה

חוץ ביתית הינם אנשים אשר מוצו כל האפשרויות לגביהם  הרווחה אנשים הזכאים למסגרת

הינו היכולת של משרד הרווחה לזכאות על פי נוהל אחד המדדים , זאת ועוד. בטיפול בקהילה

מקצבת הנכות של אנשים אלו  65% -כ, כאמור, ולבסוף. האדם לספק את צרכיו הבסיסיים

במצב כלכלי אשר  ,אשר לרוב אינו מתפרנס ,ובכך מותירה את האדם, עוברת למסגרת עצמה

 . וודאי אינו מאפשר לו לרכוש מכספו אביזרים יקרים אלו

 

 .לפגיעה בזכות לשוויון  עותריםות אלו כאמור יטענו הבנסיב .150

http://www.nevo.co.il/law/86547
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 לניידות ולאוטונומיה אישית , הזכות לכבוד. 6ה

 םמניעת זכותם של דיירי מסגרות המגורים להתנייד באופן עצמאי בכסא גלגלי .016

חיובם לחזר אחר הפתחים בחיפוש מקור מימון וחסד לרכישת , למיצער ,מתאים  או

 ן ובכלל אגד של זכויותב  קרי, לכבוד האדםפוגעים בזכותם  ,כסאות אלו

  :כפי שנכתב, גופו ויכולתו להתנייד האדם על באוטונומיה של 

, ביסוד הזכות לכבוד האדם עומדת ההכרה כי האדם הוא יצור חופשי" 

במרכזו של כבוד ; המפתח את גופו ורוחו על פי רצונו בחברה בה הוא חי

ביסוד כבוד האדם עומדים האוטונומיה . חייו וחירותוהאדם מונחת קדושת 

. חופש הבחירה וחופש הפעולה של האדם כיצור חופשי, של הרצון הפרטי

, כבוד האדם נשען על ההכרה בשלמותו הפיזית והרוחנית של האדם

וכל זאת בלא קשר למידת התועלת הצומחת ממנו , בערכו כאדם, באנושיותו

 (.התנועה לאיכות השלטוןצ "בגב 11פסקה ראה ) "לאחרים

  

אשר  נהאמב 35לסעיף ו אמנהסעיף העקרונות בהתנהלות המשיבים עומדת בניגוד ל .157

 כי קובע 

תועלת כדי להבטיח לאנשים עם -מדינות שהן צדדים תנקוטנה אמצעים בני

 :לרבות על ידי, מוגבלויות ניידות אישית הכוללת מידה רבה ככל האפשר של עצמאות

, הניידות האישית של אנשים עם מוגבלויות באופן ובזמן שיבחרוהקלה על ( א( 

 ;וְבעלות שווה לכל נפש

, למכשירים, הקלה על הגישה של אנשים עם מוגבלויות לעזרי ניידות איכותיים( ב( 

השגה -לרבות בהפיכתם לבני, ולסוגים של סיוע אנושי ומתווכים, לטכנולוגיות עזר

 ;ְבעלות שווה לכל נפש

 

 ,לחוק 3עוגנה בסעיף אשר  ,חוק שוויוןתכלית זו אף עומדת בניגוד להתנהלות  .156

וכן לתת מענה הולם , להגן על כבודו של אדם עם מוגבלותכי מטרת החוק  וקובעת

בפרטיות , לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית

הרואה באדם עם נובעת מתוך תפיסה ה מטרה, תוך מיצוי מלוא יכולתו, ובכבוד

 .מוגבלות בראש ובראשונה אדם

 

 חוסר סבירות. 7ה

יטענו כי התנהלות המשיבים הן במדיניות המשרד בפועל והן באי יישום ההחלטה  עותריםה .156

 .לשינוי המדיניות לוקה בחוסר סבירות
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ם מתנער מחובתו החוקית בהקשר דנן ומצד ביכל אחד מהמשי, מצד אחדיטענו כי  עותריםה .115

הן בניגוד למתחייב מנוהל משרד הבריאות , זאת. אינו פועל כדי להסדיר  פתרון לבעיה, שני

מרשות  נדרשתה תקינהלהתנהלות ד ווהן בניג( לנוהל לעיל 4.3.4ראו סעיף )בהקשר זה 

ות ל חוסר תיאום בינה לבין רשעשל הפרת חוק או  ממשלתית היודעת מזה שנים על קיומה

 . בכבוד האדם ובזכיותיו היסודיות של האזרחי פגיעה כדקונה העולה אחרת המותיר ל

 

אינה מדיניות ההפליה של משרדי ממשלה שמקורה בהתנהלות היסטורית אינה סבירה ו .111

העברת האחריות על ידי כל , בנוסף. יכולה להצדיק התנערות טוטלית של המדינה מחובותיה

וללת של אחריות הכההאחר אין בה כדי להפחית ולו בדל מ ם לכתפי המשרדאחד מהמשרדי

 .חובה שהמשיבים לא עמדו בה, המשרדים יחד ולחוד מהחובה המינהלית לפעול בסבירות

 

נכתב על ידי  3ליועצת המשפטית של המשיב במכתב  16.3.56כבר ביום , כאמור, יתרה מכך .113

משרד הבריאות רואה  לים עלה כי "כי מפגישה בין המנכ, מנהל אגף שיקום, ר אלישר"ד

צוות מצומצם של נציגי משרד הרווחה ויב במימון אביזרי עזר שיקומיים וכי עצמו מח

 .לצורך קידום הנושא והבריאות ייפגש עם נציגי אגף התקציבים

 

כי  6.3.11ביום   ,גמזו' פפרו, ל משרד הבריאות דאז"ברוח דברים אלו נכתב גם על ידי מנכ .113

הוחלט יחד עם משרד הרווחה להקים צוות משותף לשני המשרדים אשר ימפה את המסגרות 

של משרד הרווחה והשירותים החברתיים ובכוונת משרד הבריאות לבחון לקיחת אחריות 

למימון העזרים במסגרות הקהילתיות זאת בעוד שמשרד הרווחה ייקח על עצמו את 

 .כל זאת בפרק זמן של חודשיים, ון העזרים במוסדות הגדוליםהאחריות למימ

 

עולה  ,כפי שפורטה באריכות לעיל, מהתנהלות המשרדים, הצהרת הכוונות וההחלטהלמרות  .114

ם ו למעלה מארבע שנים וחצי ולא ברור כלל האלפחועד היום נטילת האחריות מיום מועד  כי 

אף  .לצורך ביצוע ההחלטה הלכה למעשהנדרש לבצע נעשה המיפוי עליו הוחלט ואותו 

 .זו לוקה בחוסר סבירות קיצוניתהתנהלות 

 

 הבטחה מינהלית. 8ה

-מיום הר אלישר "דהמופיעה במכתבו של , 1יטענו עוד כי הצהרת המשיב  עותריםה .110

 ,113כאמור בפסקה  ל משרד הבריאות"כמו גם מכתבו של מנכ ,כמצוין לעיל 16.53.3556

 . הקושרת את המשרד ומחייבת אותו לפעול מיידית לפתרון הנושא ,הבטחה מנהלית מהווים

 

עקרון ההגינות השלטונית מחייב כי הרשות הציבורית תקיים הבטחות מחייבות  ,כידוע .119

טקס קורפוריישן -סאי 130/70ץ "בגוראו לעניין הבטחה מינהלית )שנטלה על עצמה כדין 

 ; (טקס-פרשת סאי: להלן( )3111) 919, 911( 3)ד ל"פ, שר המסחר והתעשייה' מ נ"בע

http://www.nevo.co.il/case/17911605
http://www.nevo.co.il/case/17911605
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 .את נותנה יש להוכיח בראש ובראשונה כי היא אכן ניתנה תחייבשהבטחה מינהלית  על מנת .006

יתר התנאים המצטברים הנדרשים . ולא מוטלת בספק, עליה להיות מפורשת וברורה, שנית

כי ; כי נותן ההבטחה היה בעל סמכות חוקית לתיתה: לקיום הבטחה מינהלית בת תוקף הם

וכן כי , כי הוא בעל יכולת למלא אחריה; הוא נתן אותה מתוך כוונה להקנות לה תוקף משפטי

ק חוקי על תנאים אלה מתווסף התנאי כי לא קיים צידו. הצד השני הבין אותה כמחייבת

ל משרד "דומה כי מכתבו של מנכ; (676' בעמ, טקס-פרשת סאי)לשנות מההבטחה או לבטלה 

הבריאות עונה על כל דרישות אלו ובכך מהווה החלטתו הבטחה מינהלית אשר למרות לוח 

 .זו טרם מומשה עד היום, הזמנים שצורף לה

 

 סיכום .ו

 .אביזרי שיקום וניידותקבע בסל שירותי הבריאות גם מימון חוק ביטוח בריאות  .116

 

על פי מדיניות משרד הבריאות אביזרי עזר רפואיים הכוללים אביזרי למרות הקבוע בחוק  .116

ואינם ניתנים לאנשים באותו , אך ורק  לאנשים המתגוררים בקהילהשיקום וניידות ניתנים 

לרבות אנשים המתגוררים בקהילה  מצב לפחות המתגוררים במסגרות של משרד הרווחה

 .בדיור של משרד הרווחה

 

כפי , ומדת בבסיסההעשברקע לה והפרשנות השגויה לדין המחדלים המנהליים , מדיניות זו .135

הביאה למצב לפיו אנשים רבים אינם מקבלים ציוד בסיסי חיוני , עתירה זושפרטו העותרים ב

צדקה עניינית להבחנה על רקע מקום היא מהווה הפליה אסורה באין ה .סאות גלגליםיככ

 .מדיניות זו פוגעת בכבודם של האנשים כמו גם בניידותם ובאוטונומיה שלהם , מגורים

 

בחוסר הדבר אף לוקה  ,דעות בין משרדי הממשלהחילוקי ככל שהרקע למצב מתמשך זה הינו  .131

זאת בייחוד נוכח העובדה כי המשיבים מודעים לחובתם לתיקון המצב  .סבירות קיצוני

 . והצהרתם עליה באופן מפורש יש בה הבטחה מינהלית אשר טרם מומשה

 

ולאחר , כמבוקש בראש עתירה זו צו על תנאימתבקש בית המשפט הנכבד ליתן , אשר על כן .133

שכר טרחת  עותריםל וכן לפסוק, קבלת תשובת המשיבים לעשות את הצו על תנאי מוחלט

 .ד והוצאות"עו

 

                                         _____________________ 

 ד"עו, אהרונוף -אביבית ברקאי           

 ,היום 

 ו"תשע'ה, טבת' א

 3510, דצמברב 13 


