
 

 

 

 

 0222 בדצמבר 02 

 שיתוף פעולה בין ההסתדרות הרפואית,

 זכות:-המסלול האקדמי המכללה למינהל, בי"ח הדסה ומיזם כל

 מענה כולל למידע על –לראשונה 

 זכויות רפואיות והדרכים לממשן

הזכויות של ישראל, השיק במסגרת , אנציקלופדיית (www.kolzchut.org.il) זכות-כלמיזם 

, במטרה לתת מענה כולל לכל הקשור לזכויות רפואיות פורטל בריאות ומחלותהאתר 

שר בזכות שיתוף פעולה ראשון מסוגו בין והדרכים לממשן. ביצוע הפרויקט התאפ

-וצוות כל הדסה בי"ח, המסלול האקדמי המכללה למינהל, ההסתדרות הרפואית בישראל

 זכות, בבניית מערכת תוכן בנושא זכויות רפואיות. 

זכות הוא מיזם ללא כוונת רווח שהינו תוצר של שיתוף פעולה של מיטב מומחי הזכויות -כל

לופדיה מקיפה, אמינה, עדכנית ונגישה באינטרנט של זכויות תושבי בישראל ליצירת אנציק

זכות לכתובת מרכזית בנושא -, הפך כל0222מאז השקתו, בסוף  ישראל בכל תחומי החיים.

אלף גולשים בחודש. תחום הבריאות מצטרף  02-זכויות ובאתר משתמשים כיום למעלה מ

סוקה וזכויות עובדים, דיור, זיקנה, לשורה של תחומים שהושקו עד כה באתר, ביניהם: תע

 ניצולי שואה, אנשים עם מוגבלויות ועובדים זרים.

משנה מפורטים, הכוללים מידע רב -פורטל הבריאות מתייחס לשורה של זכויות תחת סעיפי

על זכויות הקשורות לאשפוז, לרפואת הקהילה, סל התרופות, מחלות, סודיות ועוד. כמו 

זכות הוא בכך -ם הבריאות, אחד היתרונות המרכזיים של כלבתחומים אחרים, גם בתחו

מערכת  , תוך יכולת להיותאינטגרטיבית, המקשרת זכויות במספר תחומיםשמדובר במערכת 

לדוגמה, חיפוש מוכוונת סיטואציה, כלומר ריכוז כל הזכויות הקשורות לסיטואציה מסוימת.

ם השירותים הרפואיים והתרופות, כגון מידע על זכויות של חולה סרטן יעלה גם זכויות בתחו

הטבות למטופלים בכימותרפיה )למשל, השתתפות במימון הוצאות נסיעה לטיפולים 

רפואיים(, אבל גם שורה של זכויות בתחומי תעסוקה, סיוע כלכלי, הקלות במיסוי, סיוע נפשי, 

ת ברכישת זכאות לקצבת נכות והדרך למימושה ושירותים ייחודיים, כגון הנחה והשתתפו

 פאות לחולי סרטן.

, אומר: "עדכון זכויות בתחום הבריאות, שנוגע כמעט לכל אחד זכות-אמתי קורן, מנכ"ל כל

זכות היה פה יישום -זכות. מבחינת כל-מאיתנו, מהווה קפיצת מדרגה בשימושיות של כל

מה את המחלקה המשפטית, מרשים של מודל השיתופיות, כאשר ההסתדרות הרפואית רת

המכללה למינהל כתבה ערכים כחלק מהפעילות הלימודית ובי"ח הדסה הביא את ניסיונו 

ממרכז 'כיוונים' שמסייע לחולים ולמשפחותיהם. ברור לנו שיש עוד דרך ארוכה ואנחנו פונים 

 לכל הגורמים להצטרף ולהבטיח לציבור מידע מקיף ושימושי ככל האפשר".

http://www.kolzchut.org.il/
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA


 

 

"הר"י רואה חשיבות רבה אידלמן, יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל: ד"ר ליאוניד 

בחיזוק הקשר הבלתי אמצעי עם הציבור, ומעודדת הגברת השיח בנושאי רפואה ובריאות 

בכל פלטפורמה אפשרית. שיתוף הפעולה עם כל זכות מאפשר לנו לספק לציבור מידע 

וצר בתוכו מידע חיוני ומפורט שימושי רב, באמצעות המחלקה המשפטית של הר"י. האתר א

 במקום אחד, ונמליץ לרופאים להפנות אליו מטופלים לסיוע בעת הצורך".

 ,"מניסיוננו :מהפקולטה למשפטים במכללה למינהל מרכז מזור יו"ר ,אייל-ד"ר נילי קרקו

אחת הבעיות הקשות בתחום של זכויות בכלל, וזכויות בריאות בפרט, היא שבעלי הזכות, 

ה מטופלים, כלל אינם מודעים לעצם קיומה של הזכות. גם אם הם מודעים לעצם במקרה הז

קיומה, הם נתקלים בקושי להבין את תוכנה. כפועל יוצא מכך, קיים פער בין הזכויות 

ספר החוקים לזכויות הממומשות בפועל. על רקע זה בולטת תרומתו העצומה של בהרשומות 

 .ה פשוטה ומובנת מידע באשר לזכויותיהם"פרויקט זה, המנגיש לכלל החולים בצור

של חברה לתועלת הציבור )ללא כוונת רווח(, שהוקמה על ידי שני  במתכונתזכות פועל -כל

. הקמת המיזם התאפשרה בזכות ארז פרלמוטר ואמתי קורןטק, -בוגרי תעשיית ההיי

, ביניהם ו"לתרומות כספיות של קרנות חברתיות, גופים עסקיים ותורמים פרטיים בארץ ובח

 .שני המייסדים

 

 לפרטים נוספים:

 200-0450005רונית שוורץ בן דוד, דוברת הר"י 

 200-7254558שירלי פוטרמן, ע.דוברת הר"י, 

 0545532353, 036131101 ,אודי נחשון, ליית נחשון תקשורת -כל זכות

 

 


