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  עזרנו לנו להמשיך לעשות טוב!!!! -בקשה מיוחדת 

השנה, מסיבות, ימי כיף, יום האישה, יום ארגון אהב"ה מזמין אתכם להירשם לפעילויות שיערכו 
מיוחד למשפחות, טיול לאילת, כרטיסים להצגות שונות, הנחות שונות ברכישת מוצרים, סדנאות 

 ועוד..

במסגרת העמותה אנו נותנים כתף לכל משפחה שזקוקה להכוונה, יעוץ בזכויות וייצוג מול וועדות 
ם חוקים בכנסת, מגשימים חלומות לילדים עם בביטוח לאומי, וועדות השמה וכו'.. אנו מקדמי

 צרכים מיוחדים, מקיימים ימי הולדת ובר/בת מצוה.

 את כל העבודה הזו אנו עושים בהתנדבות מלאה, ללא שכר ובאהבה רבה.

על מנת שנוכל להמשיך לעשות ולקדם אנו זקוקים לתמיכתם ולרישומכם לעמותה הסכום לשנה 
שח  8שווה מכל המשפחות. מדובר בהשתתפות סימלית של  ש"ח, הסכום נגבה באופן 011הוא 

 בחודש בלבד!

 haergon@walla.co.il משפחות שזקוקות להנחה יוכלו לפנות לארגון במייל

 להרשמה בכרטיס אשראי -אם יש מישהו מכם שעדיין לא נרשם לארגון 

 25085רמת גן, מיקוד  8438ת.ד  -"ארגון אהב"ה" לכתובתינו לפקודת  -באמצעות המחאה 

מס' חשבון  110חשבון ע"ש ארגון אהב"ה, בנק הדואר סניף  -העברה בנקאית לחשבון העמותה
8583512 

 34למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 

  
  
  

 פגישה עם שרת הבריאות/בשורות טובות!!!!!

 יש תוצאות!

 נשאה פרי!! - 18/01/5104פורום הארגונים עם שרת הבריאות בתאריך הפגישה של 

  שאפו לשרת הבריאות יעל גרמן וגב' אביבה, דוברת משרד הבריאות.

 לנתקעים בכיסאות גלגלים ללא יכולת 2//7בקשתנו למתן שרותי חילוץ  ביום חמישי התבשרנו כי

 ד הבריאות נערך בהתאם מבחינתנענתה בחיוב, משר -לצאת מהרכב או בתוך הבית כשהם לבד 
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 ברגע שנקבל את הנוהל נעלה אותו כאן. . שירות חשוב זה כוח אדם ולוגיסטיקה ויעניק

 תזכורת מהדיווח המקורי:

  היום נערכה פגישה של פורום ארגוני הנכים עם שרת הבריאות יעל גרמן בלשכתה בירושלים.

  בפגישה נידונו בהרחבה חמישה נושאים:

  . המרב"ד0

 53/8חירום -. המכרז האחרון בנושא כיסאות גלגלים ובנוסף מתן שרות תיקונים5

  . ההליכים לקבלת כסאות גלגלים ואביזרי שיקום4

  . תקנות "חוק הפוליו"3

 . וועדות רפואיות והליכים בלשכות הבריאות2

בי הילדים בעלי הלקויות כמו כן בישיבה נדונו הסוגיות של הילדים בעלי הלקויות, בוגרים ותקנות הפוליו. לג
תיוחד הישיבה הבאה, תקנות הפוליו הועברו ישירות לטיפולו של מנכ"ל משרד הבריאות פרופ' רוני גמזו. 

  הוחלט על המשך קיום הישיבות בתדירות קבועה.

השרה  -בעקבות ריבוי הבעיות עם התפקוד  -לגבי הנושאים שיש בהם יותר ממשרד ממשלתי אחד מעורב 
ת שולחן עגול בין המשרדים )בריאות, רווחה, תחבורה ביטוח לאומי( כדי להסיר חסמים תפעל להקמ

  הגורמים לחריקות קשות בפעילות הגופים המשותפים כגון המרב"ד והוועדות הרפואיות.

לראשונה מזה שנים יצאנו בהרגשה טובה מישיבה במשרד הבריאות. מצאנו אוזן קשבת ושרה אסרטיבית 
 ו במקום ניתנו הנחיות לצוות בכדי להתחיל בטיפול )בנושאים שהועלו( באופן מיידי.ואקטיביסטית, וב

  

  

  

  

אני מבקשת לרגע את תשומת לבכם, מדובר במידע חשוב  –הורים מיוחדים לילדים מיוחדים 
 ביותר, שיכול לשנות את החיים שלכם! תקראו בבקשה!!!

ההתיישנות בתביעות של רשלנות רפואית לפני כשנה וחצי שינתה את נושא  פסיקה חדשה,
כך שעקרונית הורים  לגבי ילדים שנולדו עם לקויות או תסמונות שלא אובחנו במהלך ההריון,

שנים או לכל  8-יכולים לתבוע על רשלנות רפואית על אי אבחון במהלך ההריון עד הגיעו של הילד ל
 שנים מיום שהתגלתה הלקות או התסמונת. 8המאוחר עד 

רי, למרות שעברה כבר מעל שנה, אני עדיין נתקלת, לא פעם, במשפחות שאינן מודעות לשינוי לצע
משמעותי זה ולכן אינן בודקות את האפשרות שייתכן והייתה רשלנות רפואית במקרה שלהם. 
הורים יקרים, אני מלווה כבר לא מעט שנים משפחות מיוחדות וילדים מיוחדים בעבודתי, ואני 

תם עסוקים וטרודים בטיפול ודאגה יומיומית בשביל הילד שלכם, אבל אני מבקשת מודעת לכך שא
מכם, אל תזניחו את הבדיקה של הזכויות המשפטיות שלכם, כי ייתכן שעוד מעט יהיה מאוחר מידי 
בשבילכם. כדאי להדגיש שגם תהליך הבדיקה של מקרה לוקח זמן, ולכן לא כדאי גם לחכות לרגע 

 האחרון.

שפיצוי שייתכן מאד שמגיע לכם מתביעת רשלנות רפואית, יכול לשנות לבנות עתיד טוב אין ספק, 
 יותר לילדכם ולמשפחתכם.

   , אתם במירוץ נגד הזמן !2הורים לילדים מעל גיל  לגבי

שעדיין לא הוגשה תביעה בעניינם, ושאלה זו עומדת  8קיימת אי וודאות לגבי ילדים מעל גיל 
 העליון. להכרעה בפני בית המשפט

גשו מיד ותבדקו האם הייתה רשלנות רפואית במקרה של ילדכם, ייתכן מאד  –  העצה שלי אליכם
 שיוגשו בקרוב יעברו את מחסום ההתיישנות. 8שתביעות של ילדים מעל גיל 

 מאי מרקוביץ, עו"ד

 העוסקת ברשלנות רפואית של הריון לידה וילדים.

 חברת הנהלה בעמותת אהב"ה.

www.may-law.co.il 
  

   קישור לסרטון

 http://youtu.be/HjenfF__7TU 
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