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 :2017מינואר החל חדש 

 !!!רכזי הנגישות הארציים של קופות החולים נגישים לציבור
 

בהם עובדים,  25כל גוף ציבורי המונה מעל , 1988-לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח
קופות החולים, חייב למנות רכז נגישות שתפקידו להיות כתובת עבור אנשים עם מוגבלות בכל הקשור 

 של םשהכמו כן  בנגישות, להעניק להם מידע וייעוץ ולהדריך אותם כיצד לקבל שירות מאותו גוף ציבורי.
 .  ארגוןבערוצי התקשורת של ה התפרסםחייבים ל ורכז הנגישות ופרטי ההתקשרות עמ

 
וחלקם היחסי בקרב צרכני הבריאות אף גדול  ,מהאוכלוסייה 20%-אנשים עם מוגבלות בישראל מהווים כ

יותר. התפקיד של רכז נגישות חיוני עבורם כדי שהם יוכלו לפנות אליו במקרה שהם אינם יכולים לקבל 
של קופות החולים, למרות שירותי בריאות מטעמי נגישות. אך כיום לא ניתן לפנות ישירות לרכזי הנגישות 

 החובה בחוק לפרסם את פרטיו.
 

הוא קבוצת עבודה ארצית של  מובילים לבריאות של אנשים עם מוגבלות – ِصحةפורום לבריאות/ 
, המרכז לפעילים עם עמותת אלומותפעילים עם כל המוגבלויות ומכל הארץ, שהוקמה ביוזמתה של 

 מוגבלות לשינוי חברתי. 
 

 התפרסםרכזי הנגישות בקופות החולים ופרטי ההתקשרות עמם חייבים ל שלשמות ה ,חוקבכאמור 
 בערוצי התקשורת של הקופות.  

קופות נמסר הבמוקדי השירות הטלפוני של באתרי האינטרנט של קופות החולים המידע אינו מופיע ו אבל
שות לפניות הציבור של להפנות כל פנייה בנושא של נגי כי ישכי פרטים אלו חסויים ו לנציגי הפורום

 ומסרבל יותר את המענה לבעיות הנגישות של אנשים עם מוגבלות. הקופה, צעד שכאמור נוגד את החוק
 

אל  במכתב מובילים לבריאות של אנשים עם מוגבלות – ِصحةפורום לבריאות/  חברילפני כחודש פנו 
 פרטיהם של רכזי הנגישות שלהןלחשוף בפני הציבור את קופות החולים בדרישה ארבע  ם שלמנכ"ליה

 וציינה כי פרטים אלו ייחשפו בהקדם. הודתה במשגה. רק קופת חולים מכבי ודרכי ההתקשרות עמם
 

כויות אנשים עם מוגבלות פנו גם ז ןאנשים עם מוגבלות במשרד הבריאות ונציבות שוויו ןהממונה על שוויו
 דצמבר חודשב 19-ות בקופות, וזאת עד הבדרישה לחשוף את פרטי רכזי הנגישהחולים לקופות  הן

2016. 
 

יבדוק שאכן הקופות יתנהגו כנדרש  מובילים לבריאות של אנשים עם מוגבלות – ِصحةפורום לבריאות/ 
 בחוק לפני נקיטת צעדים נוספים.

 
אנשים עם  ם שלעם חשיפת פרטי רכזי הנגישות תפורסם רשימה מעודכנת לכלל הציבור באמצעות ארגוני

 מוגבלות וארגוני בריאות.
 

 אבק ניתן לפנות ל:פורום ולמלשאלות והצטרפות ל
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