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 לכבוד

 

 שלום רב,

 המרכזים הרפואיים הממשלתיים למוסלמים תפילה בתי – המידע חופש בקשתהנדון: 

 

שמיר )אסף הרופא(,  –בנוגע למרכזים הרפואיים הממשלתיים  13.6.19בנושא שבנדון מיום קיבלנו את פנייתך 

 ברזילי, בני ציון, פוריה ושמואל הרופא.

 

במרכזים הרפואיים הממשלתיים צריכים להיות מוקמים תפילה , לפיו בתי 40/2013מצורף חוזר מנכ"ל מספר 

 דעת לשיקול ונתון מחויב הדבר אין  הרפואיים המרכזים בשארהנחשבים ל"מרכזי על".  תל אביב, שיבא, רמב"ם ו

 .המנהל

 

 להלן המידע:

לא  הוקצה מקום לתפילת מוסלמים מסיבה טכנית בלבד והיא הימצאותו של  -המרכז הרפואי ברזילי .1

בית  החולים.במסגרת הבינוי בבית הולם מקום  פועל לאיתור המרכז הרפואי מקום מכובד לתפילה. 

 החולים אינו מרכז על.

המרכז הרפואי בחן את הנושא ומצא כי אין מקום להקים בית  –המרכז הרפואי שמיר )אסף הרופא(  .2

 :תפילה למוסלמים בשטחו מהטעמים המפורטים להלן

  המרכז סובל ממצוקת שטחים משמעותית, ומשכך המקומות שכן מוקצים נועדו   -מצוקת מקום

 ירותים במרכז הרפואי.לשרת את היצע הש

  בלבד. לכך יש משמעויות משני  7%אחוז הפונים המוסלמים מסך הפונים לקבלת טיפול עומד על

 היבטים:

 פחות מעשירית מהפונים הם מוסלמים ומשכך אין הצדקה להקים בית תפילה נפרד. .1

אחוז הפונים המוסלמים נמוך מחלקם באוכלוסייה באופן משמעותי, דבר אשר אף הוא  .2

 מצדיק החלטה שלא לפתוח בעבורם בית תפילה מיוחד.

  המטרה של הקמת בית תפילה אינה "השוואת תנאים" ליהודים, אלא מתן מענה לכל המטופלים

המוסלמים שבעבורם לפולחן הדתי יש חשיבות רבה. אלו יכולים לבחור לפנות לאחד המרכזים 

 הגדולים בארץ שבהם חובה לקיים בית תפילה.

 החולים אינו מרכז על. כמו כן, בית 
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אין מקום לתפילת מוסלמים המרכז הרפואי. כרגע אין מקום מתאים  –המרכז הרפואי שמואל הרופא  .3

 בית החולים אינו מרכז על. ותקציב להקמתו.

 

לא הוקם בית תפילה למוסלמים במרכז הרפואי בני ציון בשל מצוקה מבנית  –המרכז הרפואי בני ציון  .4

 בית החולים אינו מרכז על. .שונים רפואיים לשירותים מקום בהקצאת גם עליוקשה, אשר מקשה 

 

  מסגד בשטח המרכז הרפואי.קיים  – המרכז הרפואי פוריה  .5

 

 

 בברכה,

 

 

 טליה בן אבי שטיינברג

 החטיבה ראשעוזרת בכירה ל

 והממונה על העמדת מידע לציבור בחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים

 

 

 העתק:

 וויינשטיין, ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתייםד"ר אורלי 

 


