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 7974/04בג"צ                  בבית המשפט העליון בירושלים

 בפני כבוד השופטים ברק, ביניש ולוי                                          בשבתו  כבית משפט גבוה לצדק

 בעניין: 

 . מרכז השופט חיים כהן להגנה משפטית על זכויות אדם, עמותה1 :מבקשיםה
 כאל מלכיאור ח"כ הרב מי. 2 )העותרים(

  – אדם, משרד עו"דכולם ע"י ב"כ   

גרינבאום -ו/או עידית גודסבאמצעות עוה"ד רון דרור ו/או שלי דביר 
רון ו/או ישי אייזיק ו/או אהובה יששכר ו/או עדי -ו/או יורי )יורם( גיא

ו/או יעקב סבו ו/או יעקב ו/או אופיר מנצ'ל מלמד ו/או פיליפ מנדלקר 
טל':  64731אביב -, תל3י שירה מרחוב דניאל פריש רוזנבויים ו/או חנ

 .03-6078889פקס:  03-6078888

   

 -נ ג ד    -  

 

 ירושלים  2י א, רח' בן טביזרי-יעקב בן, מר . שר הבריאות1 :המשיבים

 ירושלים  2קפלן  רח'מר אהוד אולמרט, , . שר הרווחה2 

 יםירושל 3, מר אברהם הירשנזון, רח' קפלן . שר האוצר3 

 ע"י פרקליטות המדינה, מחלקת הבג"צים    
 , ירושלים29רח' צאלח א דין 

 

 א' ברק, ד' ביניש, א' א' לוי, פלוני נ' שר הבריאות 7974/04בגץ (: 23.7.06לעתירה בעליון )

 גרינבאום-עו"ד רון דרור, עו"ד עידית גודס, לפי פקודת בזיון בית משפטבקשה כתבי טענות: 

 , עו"ד שלי דבירעו"ד רון דרור, עתירה למתן צו על תנאיכתבי טענות: 

 

 רציו:-מיני

 הודעה  -טענות  -* כתבי

 
 

הבהרה ברחל בתך הקטנה במה עדיין מבזים המשיבים  – 9/7/06הודעה לקראת דיון ביום 
 את פסק דינו של בית המשפט הנכבד

 

שהמשיבים העבירו   -מאז הגשת הבקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט, חלה התפתחות מסויימת והיא 
 טיוטת תקנות העומדת לדבריהם להיות מובאת לאישור.נוסח של 

לקראת  למקדלאור צירוף נוסח התקנות ע"י המשיבים, ולמען יעילות הדיון, מצאו המבקשים לנכון 
 הדיון הקבוע, את הנקודות שבהן עדיין מבזים המשיבים את פסק דינו של בית המשפט הנכבד.

יון בית משפט על רקע הליכים בבית המשפט הגבוה נציין כי המבקשים מודעים לכך כי הליך של ביז
לצדק, אינו שכיח. בוודאי שכך כאשר מדובר בהוראות שניתנו על דרך התווית עקרונות להבדיל מפסק דין 

http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/04079740-o13-e.doc
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אלא שלאור הסתירה הברורה בין העקרונות שנקבעו בפסק הדין לבין "בינארי" של עשה או אל תעשה. 

ושא האנושי הכאוב כל כך העומד על הפרק, סבורים המבקשים )אי( ישומם בתקנות, ובעיקר לאור הנ
כי בית משפט נכבד זה יכול במסגרת המהירה יחסית של דיון בבקשה, להביא לפתרון הבעיה שעל 

 הפרק.

 ואלה הטעמים המפורטים:

הדין"(, קבע כי על -)להלן: "פסק 21.4.05פסק דינו של בית משפט זה בתיק שבנדון, מיום  .1
   -המשיבים 

"לערוך, ברוח העקרונות אשר הותוו לעיל, ולא יאוחר מיום י' באב תשס"ה 
(, הצעת תקנות ובהן פירוט מרכיביו של סל השירותים במעונות 15.8.05)

יום שיקומיים ואופן מימונו. המשיבים יעשו ככל שביכולתם להשלמת 
התקנתן של תקנות אלה בהקדם, כדי לאפשר את יישומן כבר בשנת 

 שס"ו".הלימודים ת

)להלן: "התקנות"(, ואשר  3לתגובת המשיבים כנספח מש/ סוף כל סוףהתקנות, המצורפות  .2
, אינן עולות בקנה 28.2.06ביום  2למעשה מעגנות את האמור בחוזר המנכ"ל שפרסם המשיב 

 אחד עם העקרונות שהותוו בפסק הדין, כמפורט להלן:

שעות סייעת ביום ופעוט  4יהיה זכאי לעד  התקנות קובעות כי פעוט עם צרכים רפואיים מיוחדים .3
עם צרכים רפואיים מורכבים יהיה זכאי למקסימום שעתיים אחות ביום, על פי רשימה סגורה 

לתקנות(. משמעות הדבר היא, לכאורה, כי גם במצבים  19 –ו  1של מצבים רפואיים )סעיפים 
וכן מצבים נוספים שלא  והמצבים שהוגדרו כמזכים באחות -רפואיים שיש בהם סכנת חיים 

אין אף פעוט שמצבו מזכה  -הוגדרו כמזכים באחות, כמו טרכאוסטומיה, הם כולם מסכני חיים 
. תהינו, האם סכנת החיים יכולה בנוכחות של אחות או סייעת במשך כל שעות השהות במעון

מובהקת לצמצם עצמה לשעות הימצאות האחות או הסייעת. אין לנו כל ספק כי יש בכך סתירה 

 לפסק הדין:  19לאמור בפסקה 

"...אין זה מתקבל על הדעת כי מקום בו זקוקים הפעוטות לליווי צמוד, 
 תוקצה לצורך כך חצי משרה בלבד..." 

 

כן סותרות התקנות בנקודה זו את החלטת בית המשפט בעניינו של הפעוט העותר, לאחר שקיבל  .4
ובהתאם לכך הנחה בית  צמודך בליווי את חוות דעתו של רופא מומחה אשר קבע את הצור

המשפט את המדינה לשלב את הפעוט במעון באמצעות העסקת סייעת צמודה משך כל שעות 
שהותו במעון. העותרים אף פנו לבית המשפט במהלך הדברים וטענו כי שילובו של הפעוט סוכל 

אם לחוות דעתו שעות בלבד ובית המשפט הורה על הקצאת סייעת בהת 4 –בשל הקצאת סייעת ל 
של המומחה הרפואי ! והנה, המשיבים, כאילו "לא למדו דבר ולא שכחו דבר", ממשיכים באותה 

 דרך שבית משפט נכבד זה כבר קבע שאינה נכונה..

נוסיף ונדגיש בהקשר זה, כי כאשר יש במעון אחד מספר פעוטות עם צרכים רפואיים מורכבים,  .5
ונסיבותיה, אחות אחת במשרה מלאה, לתת מענה ליותר יכולה לעיתים, תלוי בבעיה הספציפית 

מפעוט אחד, אך במעון שיש פעוט אחד במצבים הללו, אין הוא יכול להסתפק בפחות מאחות/ 
 סייעת במשרה מלאה.  
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לסיכום נקודה זו נבהיר, כי פסק הדין קובע עיקרון על פיו כאשר מצבו של הפעוט מחייב השגחה  .6

צא במצב שמסכן באופן קבוע את בריאותו וחייו, אין להסתפק צמודה, דהיינו כאשר הוא נמ
 בחצי משרה בלבד, והמשיבים לא עמדו בחובתם להתקין תקנות שיעלו בקנה אחד עם עקרון זה. 

בנוסף לכך, אין התקנות מסדירות כלל נושא מרכזי שנדון בפסק הדין, והוא נושא הכשרת אנשי  .7
טות, ובכך כוונתנו כמובן לסייעות, הנעדרות כל הצוות המטפלים בצרכים הרפואיים של הפעו

הכשרה רפואית קודמת, אך נדרשות לבצע פעולות כמו צינתור שלפוחית השתן, זיהוי צורך 
בשאיבת הפרשות מצינור המוחדר לקנה הנשימה וביצוע השאיבה, מתן חמצן ועוד.  אליבא 

החולים בהם מטופלים  דהמשיבים, הסייעות הללו יופנו לאחיות בקופות החולים או בבתי
הילדים, ויקבלו הדרכה חד פעמית לצורך העניין. אין כל הסדרה של תוכן ההכשרה, משכה 
ובדיקת ביצוע בסיומה. יתר על כן, אין כל הסדרה של פיקוח וליווי על ביצוע הפעולות בידי 

מד הסייעות במהלך שנת הלימודים או שנות הלימודים שהם שוהה הפעוט במעון. דבר זו עו
 (:20לדעת העותרים בסתירה ברורה לאמור בפסק הדין )פסקה 

 
"מכך נגזר, בין השאר, כי הרכב הסגל חייב להיות כזה שייתן מענה לצורכי 

על הכשרתו להיות יסודית דייה, וכי יימצא כשיר הפעוטות בכל מעון, כי 
, במענה לבעיות הצצות מעת לעת. שכן, להפעלתו של שיקול דעת טיפולי

שאלה היא, זכור, ביצוע הפעולות החריגות איננו עניין טכני בלבד. זאת נ
 " )ההדגשות אינן במקור(.לעיתים קרובות, של חיים ושל חלילה, מוות

 

  

עקרון מרכזי נוסף שהותווה בפסק הדין ואשר אינו בא לידי ביטוי בתקנות, הוא חובתם של  .8
הפעוטות בעת שהותם במעון. כב' המשיבים לספק את הציוד הרפואי ההכרחי לשמירה על חיי 

 לפסק הדין: 18השופט א' א' לוי קבע חובה זו מפורשות בפסקה 

 

"על כל מעון לספק את מכלול המערכות הדרושות להגנה על חייהם ושלומם 
של הפעוטות. כך, כשם שעליו לכלול, לצורך הדגמה, אמצעים לכיבוי אש, 

הנשמה או כל ציוד רפואי כך על המעון לספק, במידת הצורך, גם אמצעים ל
הכרחי אחר. שירותים אלה, אם לא יוענקו בסל השירותים, לא יאפשרו 
לפעוטות להגיע למעון ולשהות בו, ובכך תסוכל תכלית החוק והוראותיו 

 ירוקנו מתוכנן". 
 

בהתייחס לעמדת המדינה שהובאה בתגובתה לעתירה, כי על ההורים לדאוג לקיומו של ציוד 
  –לפסק הדין  7' השופט לוי בפסקה רפואי, אמר כב
 

 "עם עמדה זו התקשנו להשלים..."
 

 :22ובפסקה 

 
אספקתו של סל השירותים, במלואו,  –"אף לא אחת מאותן מטלות 

אינן מוטלות על הורי הפעוט או על מי  –והפיקוח על האופן בו הדבר נעשה 
רותים מטעמו. קביעה אחרת, ולפיה על ההורים לשאת באחריות לטיב השי

 להם זוכים ילדיהם במעון, אינה מתיישבת עם הוראות הדין". 

 

 לעניין זה  קובעות התקנות כדלקמן: .9
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 . ציוד רפואי אישי32"

האחראי על פעוט עם מוגבלות בעל צרכים רפואיים מיוחדים או בעל  (א)
צרכים רפואיים מורכבים, ידאג בהביאו את הפעוט למעון, להביא 

ופת החולים מחוייבת לספקו לפעוט עם את הציוד הרפואי הנייד שק
, ולשם 1994 –מוגבלות, לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד 

 שהייתו בבית. 

נדרש לשם שהיית הפעוט במעון ציוד רפואי וקופת החולים אינה  (ב)
מספקת אותו בפועל לפעוט, יפנה המעון בבקשה מפורטת אל הממונה 

והוא יבדוק ויקבע אם על תחום התפתחות הילד במשרד הבריאות, 
 חייבת קופת החולים לספק את הציוד. 

התקנות קובעות, אם כן, כי האחראי על הפעוט עם המוגבלות הוא שידאג לאספקת הציוד  .10

יוביל מדי יום למעון וחזרה את הציוד  –כלומר  –הרפואי שקופת החולים מחוייבת לספק לו 
 .הביתי

. כלומר, המשיבים מתעלמים מהנקודה שעלתה ומיהו אותו "אחראי" ? הלא זה הורה הפעוט .11
שעל המשיבים לדאוג כי במעון יהיה הציוד הרפואי הנדרש,  –בפני בית משפט נכבד זה והוכרעה 

)שיגיע כל בוקר  על הפעוט הנכהאת הבאת הציוד, תרתי משמע,  להעמיסוהם שבים ומנסים 
 מביתו עמוס ציוד, כחייל רומאי, בציודו הפרטי שלו(. 

וקחים על עצמם המשיבים בהקשר זו, הוא לשמש "מתווכים" בין ההורים לקופות כל של .12
החולים. ומה אם בדיקת משרד הבריאות תעלה שקופת החולים אינה חייבת לספק ציוד רפואי 

כפפות וכיו"ב( או שקופת החולים  –כלשהו הנחוץ לצורך טיפול בפעוט במעון )כמו ציוד מתכלה 
 ד הבריאות? על כך אין כל תשובה בתקנות. לא תקבל את ממצאיו של משר

עקרון חשוב נוסף שנקבע בפסק הדין, ולמעשה קיבל ביטוי אף בהצעות שהעלו המשיבים עצמם  .13
בתגובתם לעתירה, הוא חסכון בעלויות באמצעות ריכוז הפעוטות עם הצרכים הרפואיים 

ותם מקומות. וכדברי כב' במעונות מסויימים, ומתן שירותי אחות, ציוד רפואי וזמינות רופא בא
 לפסק הדין: 23השופט א' א' לוי בפסקה 

"במצב דברים זה, סבורני כי הצעת המדינה בדבר אופן פרישתם של מעונות 
יום שיקומיים, כך שימוקמו בסמוך לבית חולים מרכזיים ברחבי הארץ, 
היא הצעה סבירה. אעיר עם זאת, כי על יסוד החומר שהוצג בפני בית 

ב תעשה המדינה אם בגדרי הפתרון המוצע תיתן דעתה גם על המשפט, טו
אותם מעונות מרכזיים, אשר אף שאינם ממוקמים בבתי חולים, עומד 

 לזכותם ניסיון עשיר וייחודי בתחום הטיפול בפעוטות בעלי מוגבלויות". 

אנשי אף שהצעה זו, שנועדה לדאוג לכך שההשגחה והטיפול בפעוטות הללו ייעשו ככל הניתן ע"י  .14
מקצוע מתחום הסיעוד והרפואה, מאפשרת איזון בין החובות על פי דין לבין האילוצים 

התקנות מתייחסות אל הפעוטות עם הצרכים  -התקציביים, אין לה כל זכר בתקנות. נהפוך הוא  
הרפואיים כיחידים, ואינן מתייחסות כלל להקצאת כח אדם וציוד במעונות שייוחדו לכך. יתר על 

לתקנות, כה מצומצמת, עד כי ניתן  1מת המצבים המזכה באחות המפורטת בסעיף רשיכן, 
לספור על כף יד אחת את מספר הפעוטות שיש להם מצב מן המצבים המזכים בשעה או 

. התוצאה המעשית היא שלמרות שבפועל ישנם מעונות שבהם שעתיים יומיות של אחות
פעוטות במעונות הללו קיבלו הקצאה של פעוטות עם צרכים רפואיים ויותר, ה 10מרוכזים 

 סייעות כיחידים, במקום להקצות אחות וציוד רפואי לכלל הפעוטות.  
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עם צרכים  ילדים 13כך, למשל, במעון היום השיקומי הפועל בבית חולים אלין בירושלים ישנם  .15

ילדים הנושמים באמצעות צינור )קנולה( המותקנת בחור בגרונם  4רפואיים, מתוכם 
ילדים המוזנים דרך  6ילדים הזקוקים לחמצן, ילד המונשם בזמן השינה ועוד  2כיאוסטום(, )טר

חור בקיבתם או זונדה. מתוכם ישנו פעוט עם אי ספיקת לב שאינה מוגדרת כלא יציבה כדרישת 
ופעוט עם אי  -שאחרת היה הפעוט מאושפז בבית חולים    -התקנות לצורך הקצאת אחות  

מהלך השנה האחרונה, היו שלושה ארועים של החייאה שבוצעו במעון. אף על ספיקה נשימתית. ב
. גם למעון על פי התקנות לא תוקצה למעון זה ולו אחות אחת ולא יוקצה לו כל ציוד רפואיפי כן, 

עם צרכים רפואיים )נשימה באמצעות טרכאוסטום,  ילדים 9על"ה בבני ברק, שבו שוהים 
צן, הזנה באמצעות צינור המוחדר לקיבה וכן הלאה(, לא תוקצה צינתורים לכיס השתן, מתן חמ

 ולו שעת אחות אחת על פי התקנות ולא בלון חמצן אחד. 

נושא נוסף שבו לא עמדו המשיבים בחובתם להתקין תקנות ברוח העקרונות שהותוו בפסק הדין,  .16
עת שהותו הוא החלת הוראות התקנות לגבי המצאות סייעת צמודה או אחות בקרבת הפעוט ב

 לפסק הדין:  18במעון גם לזמן ההסעה. כב' השופט א' א' לוי התייחס לסוגיית ההסעה בפסקה 

"אך באלה לא סגי. על מנת שהיכולת להעניק את שירותי הליבה לא תסוכל, 
דרושים גם שירותים ש"במעטפת". עם אלה נמנים, בין היתר, הסעה 

אל המעון וממנו, תשתיתו ממקום מגוריו של הפעוט )או ממקום סמוך לו( 
 הפיזית של המעון והאמצעים הננקטים בו להבטחת שלומם של השוהים."

  

(, לספק בסל 3)סעיף  2000  -משלקחה על עצמה המדינה בחוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס   .17
השירותים הסעה וליווי לפעוטות, עליה לוודא, כי בהסעה מתקיימים התנאים שמאפשרים 

, ואף לא בטיוטת לנושא זה אין כל התייחסות בתקנותבצרכיהם הרפואיים.  השגחה וטיפול
, שבה כל 1994 –התקנות מכח חוק הסעה בטיחותית לילדים ופעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד 

שנאמר הוא כי מלווה בהסעה שיש בה פעוט עם צרכים רפואיים יציג אישור על קבלת הכשרה 
מלווה אחד יידרש  לצרכיו. משמעות הדבר היא, כי  מקופת החולים/ בית החולים לתת מענה

לתת מענה לפעוטות ולילדים רבים אחרים הנמצאים על אותה הסעה, כל ילד והצרכים 
כשם שברור למשיבים כי בזמן שהותם במעון  והסכנות הנובעים ממצבו, לרבות סכנת חיים.

. בבקשה לפי פקודת נזקקים פעוטות מסוימים לעזרה והשגחה צמודים, כך גם בזמן ההסעה
 בזיון בית המשפט פורטו דוגמאות למצוקתן של משפחות במצב הנוכחי, ולא נחזור על הדברים.

על יסוד כל האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבים לתקן את התקנות כך  .18
ביר שיותאמו לעקרונות שהותוו בפסק דינו של בית משפט נכבד זה ולעשות זאת בתוך פרק זמן ס

יום, על מנת שלא תיפגע אפשרותם של פעוטות רבים לפתוח גם את שנת  30שלא יעלה על 
 הלימודים הבאה. 
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