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  ,גברתי הנכבדה
  

  

  שלילת זכויות - חולי פרקינסון  דון:הנ             
       

  
  הנני פונה אליך בעניין שבנדון כדלקמן:

  
  

 משרדנו משמש כיועצה המשפטי של עמותת פרקינסון בישראל. .1
  
מחלת הפרקינסון הינה מחלה דגנרטיבית ואינה ניתנת לריפוי, עובדה ידועה  .2

 ומוכחת בעולם הרפואה. 
 
ומשפחותיהם עמותת פרקינסון בישראל משמשת כבית שני לחולי הפרקינסון  .3

ומטפלת, בין היתר, בבעיות חברי העמותה ובמתן סיוע ותמיכה בהתמודדות 
בפעילויות היומיומית עם המחלה וזאת תוך הפעלתם של חברי העמותה 

 .שונות
  
ואשר הוכח רפואית שהן היחידות  פעילויות העמותהכחלק בלתי נפרד מ .4

חלה נוראית זו, היכולות ליצור איכות חיים סבירה יותר, בהתמודדות עם מ
 ישנם  שני סוגי פעילויות.

  
המיועדת להפעלת השרירים והשנייה,  ממוקדת לשמירת המורלהראשונה,  .5

 .השונים על ידי תנועות ושיטות הנעה שונות
  

, חוגי קיימות סדנאות, מפגשים, סמינריםבין פעילויות העמותה, כאמור,  .6
ים לרווחת חברי וטיול תמיכה מקצועיים לחברי העמותה ובני משפחותיהם

העמותה כמו גם פעילות של משחקי חברה וחוגים (התעמלות, הידרותרפיה, 
 פיזיוטרפיה, ריקודים סלוניים ופיסול).

  
  



  
  
  

למיותר לציין כי הדעה הרווחת בעולם הרפואה בתחום מחלת הפרקינסון  .7
 ממליץ ומייעץ לבצע פעילויות אלו.

 
פניות של חברי העמותה תוך  באופן משמעותילצערי הרב, לאחרונה, התרבו  .8

פחד משלילת להופיע לפעילויות העמותה וזאת עקב  חשש ממשיהצגת 
 המוענקות להם מאת המוסד לביטוח לאומי. הקצבאות

  
לית מאן דפליג כי מחלת הפרקינסון הנה מבין המחלות הקשות והמורכבות  .9

 בהן יש תקופות טובות יותר וטובות פחות.   
  

לשמירה על איכות חיי חת חבריה הנה בבחינת ניסיון משפעילות העמותה לרוו .10
 ,למצער ,ברי כי שלילת זכאות קצבאות המוענקות להם היא החברים בה

 פגיעה נוספת בבריאותם הפיזית כמו גם הנפשית.
  

שלילת הזכות לביצוע פעילויות אלו בחולי הפריקנסון מהווה פגיעה בחוק  .11
ולמניעה של הדרדרות במצבו  זכויות החולה להלחם על שמירת חיים תקינים

 הרפואי.
 

כי משחברי העמותה מפחדים כי תישלל מהם זכאותם  ,למיותר לציין .12
לקצבאות, עקב הופעתם לפעילויות העמותה, והם ספונים בביתם מחוסרי 

רי כי הדבר מרע באופן משמעותי את איכות חייהם ובריאותם במעש ועניין 
 הפיזית והנפשית כאחד.

 
ה עבור קבלת עמדת המוסד לביטוח לאומי בעניינם של חולי אודאשר על כן,  .13

מחלת הפרקינסון בכלל והימצאותם בפעילות חברתית בפרט וזאת לשם 
 העברת עמדת המוסד לביטוח לאומי אל חברי העמותה.

  
 אקדים תודה למעשה. .14

  
  
 

  ,הבכבוד רב  ובברכ
  
  

  ברק     נבות, עו"ד
  
  
  
  :עתקיםה
  

  והשירותים החברתיים שר הרווחה  -ח"כ משה כחלון 
  

  ברקוביץ -ח"כ יוליה שמאלוב 
  

  יועמ"ש בטל"א  -עו"ד עמוס רוזנצוויג 
  

  יו"ר עמותת פרקינסון בישראל -ד"ר דניאל נוימן 
  

  מנכ"ל עמותת פרקינסון בישראל -מר אלכס מויססקו 
  


