פרשת התרופות פגות התוקף ברמב"ם:

משפחות חולי הסרטן
ייחשפו למסמכים חדשים

בית המשפט נעתר לבקשת  19משפחות שיקיריהן חלו בסרטן וטופלו ברמב"ם בתרופות פגות תוקף ,והורה
לבית החולים ולמשטרה להעביר למשפחות מסמכים  ‰השופטת מבקרת את התמשכות החקירה וקורא
למשטרה ולפרקליטות לזרז את סיומה
השופטת
שרון
נתנאל:
"עמדת
המשטרה
אינה
סבירה
ואינה
לוקחת
בחשבון
את עניינן
הפרטי של
המשפחות"

עו"ד צבי ילינק |
צילום :פרטי

דורון סולומון
התפתחות בפרשת התרופות פגות התוקף
שניתנו לכאורה לחולי סרטן בבית החולים
רמב"ם.
 19משפחות של חולי סרטן שטופלו בבית
החולים רמב"ם בשנת  2016הגישו עתירה
לבית המשפט המחוזי חיפה ,בה דרשו כי
מסמכי הפרשה ייחשפו בפניהם .בין העוע
תרים משפחות לילדים שנפטרו מהמחלה.
המשפחות ,באמצעות עו"ד צבי ילינק,
הגישו את העתירה לאחר שבבית החולים,
המשטרה והפרקליטות סירבו למסור להם
את המסמכים ,בטענה שחשיפתם תפגע
בחקירת המשטרה המתנהלת כבר שנה
וחצי .השופטת תמר שרון נתנאל קיבלה
באופן חלקי את העתירה ,והורתה על חשיע
פת מסמכים.
הפרשה נחשפה לראשונה ב"ידיעות אחע
רונות" ,ובה נכתב כי ברמב"ם ניתנו תרוע
פות פגות תוקף לחולים במהלך שנת .2016
בית החולים לא הכחיש את הדברים ,ונראה
כי לא דיווח בזמן אמת על הבעיה לגורמים
אחרים ,למשרד הבריאות ,המשטרה או
לציבור.

זכות המשפחות להבין מה קרה ליקיריהן | צילום :שאטרסטוק

משפחות לחולי סרטן ,שחלקם כבר נפטרו
מאז שטופלו ברמב"ם ,ביקשו בעקבות חשיע
פת הפרשה לקבל מסמכים מבית החולים,
אך נענו כי בית החולים בתהליך בירור ואינו
יכול להתייחס ,וכי בסיום הבדיקה יפורסמו
המסקנות .בבית החולים שבו והדגישו כי
עמדת המשטרה היא שכל פריט מידע בפע

רשה שייחשף עלול בסבירות גבוהה לשבש
את החקירה ,וכך גם משרד הבריאות.
השופטת שרון נתנאל ציינה בפסיקתה כי
חקירת המשטרה נפתחה בינואר  2020על
ידי מפלג הונאה בימ"ר מחוז חוף במשטרה,
וכתבה כי שוכנעה שלא נפל פגם בעמדתה
העקרונית של המשטרה ,לפיה מסירת חומר

ארבע מנהיגות חיפאיות
בין בוגרי התוכנית היוקרתית של קרן מנדל למנהיגות חברתית ארבע נשים חזקות מחיפה:
מורן מיטב ,אחינעם כץ ,עידית לב וגילה לבני זמיר

עידית לב | צילום :פרטי

אחינעם כץ | צילום :פרטי
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המנהיגות:
אשת חינוך
מליאו באק,
אשת חינוך
ופעילת
להט״ב ,רב
קונסרבטיבי
ויועצת
תקשורת
ופעילה
חברתית
22

הסתיים המחזור הרביעי של התוכנית היוקע
רתית למנהיגות חברתית של קרן מנדל .בין
 200בוגרי הקורס ,שנבחרו מתוך מאות מו�ע
מדים ,ארבע נשים מחיפה :מורן מיטב ,אשת
חינוך מליאובק ,אחינעם כץ ,אשת חינוך
ופעילת להט״ב ,עידית לב ,שהיא רב קונע
סרבטיבי וגילה לבני זמיר ,יועצת תקשורת
ופעילה חברתית.
התוכנית מיועדת להכשרת קבוצת
מנהיגים איכותית ומגוונת בשאיפה להוביל
שינוי ושיפור בתחומים השונים של החיים
בצפון הארץ ,למען איכות החיים של תושבי
הצפון.
מורן מיטב ,מקריית חיים ,עוסקת בחינוך

ידיעות חיפה ˆ 16.7.2021

לבני זמיר | צילום :פרטי

עשרות שנים ,ניהלה את תוכנית עיר ללא
אלימות חיפה ,חינכה וריכזה את התחום
השפתי בחטיבת היסוד ליאו באק .מיטב:
"החזון שלי במיזם האישי במנדל ,היה לבנות
ולקדם תוכנית בה יתבסס הקשר בין הסיפור
לבין היחסים של קבוצות שונות בחברה
הישראלית .את השינוי אתחיל בשנה הקע
רובה בתוך עולמות החינוך הקיימים בעלי
זיקה לעולם הרוח והספר".
אחינעם כץ ,תושבת הדר ,מנהלת חינוכית
בארגון הנוער של "אחריי!" ומתנדבת חמש
שנים בארגון חוש"ן של הקהילה הלהט"בית
כיו"ר הארגון ומרצה במכינות קדם-צבאיות
על אקטיביזם.
עידית לב ,היא רב קונסרבטיבי ,שותפה
להקמת קהילה קונסרבטיבית חדשה בחיע

מורן מיטב | צילום :פרטי

פה ולקואליציה שעוסקת במאבק בעוני
בישראל .פעילה בתנועת "עומדים ביחד"
בחיפה.
גילה לבני זמיר ,יועצת תקשורת וקידום
מדיניות ופעילה חברתית בחיפה לקידום
חיים משותפים .הקימה את תנועת ״יאללה
חיפה״ המחברת בין פעילי שטח לגורמים
אזרחיים ,כלכליים ואקדמיים ליצירת עבוע
דה משותפת.
לבני זמיר" :הפורמט של עסקים למען
הקהילה מקבל תפנית איכותית ביצירת
שותפות ארוכת טווח ומעורבות אמיתית בין
כלל הגופים הפועלים בחיפה וכולם ביחד
מייצרים ערך מותגי וערכי לחיפה למען
תדמיתה הציבורית שנפגעה קשות בשנים
האחרונות".

החקירה עלולה לפגוע בחקירה ובאינטרס
הציבורי של חשיפת האמת ,ולכן גם לא נפל
פגם באימוץ עמדה זו על ידי בית החולים.
עם זאת ,השופטת מדגישה כי החקירה
מתנהלת כבר שנה וחצי ,ובהתייחס לחלק
מהמידע שמבקשות המשפחות ,עמדת המע
שטרה אינה סבירה ,ואינה לוקחת בחשבון
את עניינן הפרטי של המשפחות.
מרמב"ם נמסר בתגובה" :חלק מהמידע
המבוקש הועבר לב״כ התובעים מיידית על
פי החלטת בית המשפט .לגבי חלק מהמידע
הוגשה בקשת עיכוב ביצוע שלה נענה בית
המשפט בפסיקתו (עד הכרעת הערעור)".
מפרקליטות חיפה אזרחי נמסר" :פסק
הדין מקבל באופן חלקי בלבד את העתירה
המינהלית .בית המשפט הבהיר בפסק דינו,
בין היתר ,כי שוכנע שלא נפל פגם בעמדה
העקרונית של משטרת ישראל לפיה מסירת
חומר חקירה ,המצוי בליבת החקירה ,עלול
לפגוע בחקירה ובאינטרס הציבורי של חשיע
פת האמת ,ומשכך ,גם לא נפל פגם באימוץ
עמדה זו על ידי בית החולים רמב"ם.
"בכוונת בית החולים רמב"ם ,משרד הבע
ריאות ומשטרת ישראל לערער על חלק
מתוצאת פסק הדין לבית המשפט העליון".

שורת פריצות
לחנויות מזון
נעצר חשוד בפריצה לשלוש
חנויות ממכר מזון .על פי החשד,
ביום שבת בבוקר פרץ החשוד
למאפיית פת שטינבך שברחוב
דרך יפו .בעל המאפייה עופר
שטיינבך דיווח כי דלת המאפייה
נופצה ונפרצה ,והחשוד נכנס
ולקח אלפי שקלים מהקופה .ציע
לומי אבטחה במאפייה הובילו
למעצרו המהיר של החשוד .במהע
לך מעצרו פרסם בעל המאפייה
פוסט ברשתות החברתיות בנוגע
לפריצה .בעקבות הפוסט הוגשו
שתי תלונות נוספות על פריצות
מתועדות שביצע החשוד באותו
היום במכולת בשכונת בת גלים
ובחנות מזון בקריית ביאליק.

נטע פלג
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