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 , ורי  לבדיקותהליכי  מינהליי  הקש

אשפוזי  וטיפולי  מרפאתיי  כפויי  בתחו  

 הפסיכיאטרייה
 תקציר

נקבעו תנאי  ומגבלות , )החוק  להל   (1991 א"התשנ, בחוק טיפול בחולי נפש
חוק זה נועד להג  במידת . לכפיית טיפול פסיכיאטרי או אשפוז פסיכיאטרי על חולה

המוגנת , ד ולשמור על איזו  בי  זכות זוהאפשר על זכותו של החולה לאוטונומיה ולכבו
המחייבת לטפל בו ולשמור על , לבי  טובת החולה, כבוד האד  וחירותו: בחוק יסוד
. המחייבת להג  על הציבור מפני פגיעה אפשרית של החולה, וטובת הציבור, ביטחונו

י  ונית  להגביל  מטעמי  הנוגע, איזו  זה משמעו כי זכויות החולה אינ  מוחלטות
 . לבריאותו הנפשית או הגופנית של החולה ומחשש שיפגע בזולתו

 בדק משרד מבקר המדינה את ההליכי  המינהליי  2004אוגוסט  בחודשי  מרס
אשפוזי  וטיפולי  מרפאתיי  כפויי  בתחו  , הננקטי  לגבי בדיקות

 .הפסיכיאטרייה
 לשישה חודשי  שעל הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית לדו  לפחות אחת, בחוק נקבע

. בעניינו של מטופל שמאושפז או שנמצא בטיפול מרפאתי על פי צו בית משפט
 תיקי מטופלי  שנבחרו בבחירה אקראית בלשכת הפסיכיאטר 100בבדיקה של 

שכמה מטופלי  שהוצא בעניינ  צו לטיפול מרפאתי כפוי , המחוזי בירושלי  נמצא
לדיו  ) עד מועד סיו  הביקורת(דשי   חו23לא הופנו בידי המרפאות מש& שמונה עד 
כ  היו מקרי  שהופנו אל הוועדה ארבעה . תקופתי בוועדה הפסיכיאטרית המחוזית

 111במדג  של .  חודשי  לאחר המועד הנדרש על פי החוק להבאת  לוועדה18עד 
, בלשכת הפסיכיאטרית המחוזית במחוז המרכז נמצא)  המדג  להל  (תיקי  

פי צו לטיפול מרפאתי כפוי הובאו לדיו  בוועדה הפסיכיאטרית שמספר מטופלי  על 
מוסמכת ועדה , לפי החוק. המחוזית באיחור של שבועיי  עד שבעה חודשי 

פסיכיאטרית מחוזית לבטל צווי  לטיפול מרפאתי כפוי שבית המשפט לא הגביל 
 מכא  . כ  מוסמכת הוועדה לאשר למטופל חופשות במש& תקופת הצו. בזמ 
שללה , הבאת המטופלי  האמורי  לפני הוועדה במועד הנדרש על פי החוק שאי

 .מה  את האפשרות לקבל חופשות או לזכות בהקדמת שחרור  מ  הצו 
שהוועדות הפסיכיאטריות במחוז המרכז אינ  פועלות , משרד מבקר המדינה העלה

ל כנדרש בחוק ואינ  שולחות לפרקליטות המחוז ולמשטרה הודעה על שחרור  ש
והוחלט , מטופלי  שאושפזו או נכפה עליה  טיפול מרפאתי מכוח צו בית משפט

משלוח הודעות לפרקליטות ולמשטרה על השחרור של מטופלי  מונע  אי. לשחרר 
 .מגופי  אלה לבחו  את האפשרות להעמיד את המטופלי  לדי  לאחר שחרור 

פסיכיאטריות הפעלת ועדות ) "המשרד  להל  (לפי נוהל של משרד הבריאות 
של הוועדה הפסיכיאטרית [יש לתת למטופל בכתב תמצית ההחלטה ", "מחוזיות

ההודעה תשלח לביתו או למקו  אשפוזו ... ע  סיו  הדיו ] המחוזית שדנה בעניינו
ובי  , הוראה זו נועדה לאפשר למטופל ללמוד על החלטת הוועדה בעניינו". לפי העניי 

שבמחוז , נמצא. ר על ההחלטה לפני בית המשפטהיתר לאפשר לו להחליט א  לערו
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במחדל זה פוגעות הוועדות הפסיכיאטריות . המרכז אי  נוהגי  לפי ההוראה האמורה

 .המחוזיות במחוז המרכז בזכויות בסיסיות של המטופלי 
, הרופאי  הפסיכיאטרי  החברי  בוועדה הפסיכיאטרית, לפי הוראות המשרד

, קה גופנית ופסיכיאטרית בהתחלת הדיו  בוועדההאמורי  לבדוק את המטופל בדי
כדי שיוכלו לקבוע , צריכי  לדעת מה ה  התרופות שהוא מטופל בה  ונתו  להשפעת 

בדיקת המדג  . ועליה  לרשו  אות  בפרוטוקול הדיו , קביעה נכונה על מצבו הנפשי
שבידי חברי הוועדה , בלשכת הפסיכיאטרית המחוזית במחוז המרכז העלתה

 מ  10.8%יכיאטרית של המחוז לא היה כל נתו  בכתב על התרופות שקיבלו הפס
וכי בכל הפרוטוקולי  של דיוני הוועדה ; המטופלי  סמו& להופעת  לפני הוועדה

שהיו בתיקי  הכלולי  במדג  לא נרשמה כל הערה לגבי התרופות שהמטופלי  היו 
 .נתוני  להשפעת  בעת הופעת  לפניה

ה מקי- לסוגיה של מש& אשפוז  בכפייה של מטופלי  המשרד טר  נת  מענ
 .הנאשמי  בעבירה פלילית

לשכות : בביקורת ג  נמצאו ליקויי  בעניי  סדרי הרישו  והאיסו- של מידע
הפסיכיאטרי  המחוזיי  אינ  מקושרות ברשת מחשבי  למאגרי הנתוני  של 

 נאגר כל שבה , המחלקה למידע והערכה של שירותי בריאות הנפש של המשרד
בתי החולי  לא שולחי  ללשכות ; המידע על הנעשה בתחו  בריאות הנפש

הפסיכיאטרי  המחוזיי  כל הודעה על שחרור מטופל מהוראה לאשפוז כפוי או על 
ההוראות של הפסיכיאטרית המחוזית במחוז ; הסכמתו של המטופל להמש& האשפוז

פסיכיאטריות במחוז נכתבי  המרכז וסגניה וכל הפרוטוקולי  של דיוני הוועדות ה
צווי הסתכלות וצווי  לטיפולי  , וג  המידע בעניי  צווי אשפוז, בכתב יד בלבד

מרפאתיי  כפויי  שהוציאו בתי משפט אינו מוכנס לבסיס הנתוני  הממוחשב של 
  . הלשכה

♦  
 מבוא

ית טיפול נקבעו תנאי  ומגבלות לכפי, )החוק  להל   (1991 א"התשנ, בחוק טיפול בחולי נפש
חוק זה נועד להג  במידת האפשר על זכותו של החולה . פסיכיאטרי או אשפוז פסיכיאטרי על חולה

לבי  , כבוד האד  וחירותו: המוגנת בחוק יסוד, ולשמור על איזו  בי  זכות זו, לאוטונומיה ולכבוד
  על הציבור המחייבת להג, וטובת הציבור, המחייבת לטפל בו ולשמור על ביטחונו, טובת החולה

ונית  להגביל  , איזו  זה משמעו כי זכויות החולה אינ  מוחלטות. מפני פגיעה אפשרית של החולה
 . מטעמי  הנוגעי  לבריאותו הנפשית או הגופנית של החולה ומחשש שיפגע בזולתו

 1על אשפוז או על טיפול מרפאתי כפויי  בתחו  הפסיכיאטרייה, בעניי  הסמכות להורות על בדיקה
 :החוק קובע כדלהל 

מנהל רפואי של בית חולי  פסיכיאטרי או מנהל מחלקה פסיכיאטרית בו או בבית חולי  כללי  .1
א  , א# ללא צו אשפוז של בית משפט, רשאי  להורות על אשפוז כפוי של אד ) מנהל  להל  (

__________________ 
ול מרפאתי נית  במרפאה טיפ; אשפוז פסיכיאטרי מחייב שהייה וטיפול בבית חולי  פסיכיאטרי 1

 .כאשר על המטופל לבקר בה מדי פע  כדי לקבל את הטיפול, לבריאות הנפש שבקהילה
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רק זמ  שלא למש$ פ, נפשית וגופנית ונקבע הצור$ לאשפזו, נבדק בבית החולי  בבדיקה רפואית
אלא א  כ  ניתנה בתו$ אותו פרק זמ  הוראת , בתו  פרק זמ  זה ישוחרר החולה.  שעות48יעלה על 

 .או שהחולה הסכי  לאשפוזו, אשפוז כפוי על ידי פסיכיאטר מחוזי או מי מסגניו
פסיכיאטר מחוזי וסגניו רשאי  להורות על אשפוז כפוי של מטופל במש$ פרק זמ  שלא יעלה  .2

. לפי בקשה מנומקת בכתב מאת המנהל, שבעה ימי  ולהארי$ אותו בשבעה ימי  נוספי על 
 הימי  האלה ה  בסמכות ועדה פסיכיאטרית מחוזית וייעשו לפי 14 הארכות נוספות החורגות מ

פסיכיאטר מחוזי ג  מוסמ$ להורות על טיפול מרפאתי כפוי . התנאי  והמועדי  הקבועי  בחוק
ולהאריכו בכל פע  בפרקי זמ  נוספי  שכל אחד , עלה על שישה חודשי במש$ פרק זמ  שלא י

הוראה על מת  טיפול מרפאתי כפוי צריכה להינת  על סמ$ . מה  לא יעלה על שישה חודשי 
, כמו הארכת תקופת האשפוז, והארכת תקופת הטיפול המרפאתי ג  היא, בדיקה פסיכיאטרית

פסיכיאטר מחוזי וסגניו ג  . של מנהל המרפאהאמורה להיעשות על פי בקשה מנומקת בכתב 
 .רשאי  להורות על בדיקה פסיכיאטרית כפויה

על ביצוע בדיקה והסתכלות פסיכיאטרית , בתנאי  הקבועי  בחוק, בית המשפט רשאי לצוות .3
על , בתנאי אשפוז או שלא בתנאי אשפוז, ובלבד שה  מיוצגי  בידי סניגור, בנאש  או בעצור

ע  או בלי הגבלת , וכ  על טיפול מרפאתי כפוי של נאש , טרי של נאש  או עצוראשפוז פסיכיא
 .זמ 

 :2003להל  נתוני  על מספר המטופלי  בתחו  הפסיכיאטרייה בשנת 
È )א( Â Ù Î  È ¯ Ë ‡ È Î È Ò Ù  Ê Â Ù ˘ קבלה של מטופלי  לאשפוז פסיכיאטרי נחלקת לשני  :‡

, )המשרד  להל  ( נתוני משרד הבריאות לפי). קבלות  להל  (קבלה בהסכמה וקבלה בכפייה : סוגי 
 קבלות בבתי החולי  הפסיכיאטריי  ובמחלקות הפסיכיאטריות בבתי 19,003 נרשמו 2003בשנת 

 הקבלות לאשפוז פסיכיאטרי נגעו .  בכפייה5,095  בהסכמה ו13,908מה  , החולי  הכלליי 
שחלק מהמטופלי  ,  עולהמנתוני  אלה).  בכפייה4,418  בהסכמה ו9,670( בני אד  14,088 ל

 .  יותר מפע  אחת באותה שנה בהסכמה או בכפייה   התקבלו לאשפוז פסיכיאטרי 
על פי הוראה של מנהל ) 1: (לפי סוג ההפניה, הקבלות לאשפוז פסיכיאטרי כפוי נחלקות לשני סוגי 

   ומיעוט  , כי רוב הקבלות ה  על פי הוראה של פסיכיאטר מחוזי, יצוי (או של פסיכיאטר מחוזי 
 .על פי צו של בית המשפט) 2(; ) על פי הוראת מנהל  בכל שנה 200 כ

 קבלות לאשפוז פסיכיאטרי כפוי על פי הוראה של 4,037 נרשמו 2003בשנת , לפי נתוני המשרד
 . על פי צו בית משפט1,058 פסיכיאטר מחוזי ושל מנהל ו

)·( È Â Ù Î  È ˙ ‡ Ù ¯ Ó  Ï Â Ù È Ë : שפרס  " ות הנפש בישראלבריא"לפי השנתו  הסטטיסטי
 בני 57,879 היו רשומי  במרפאות הממשלתיות לבריאות הנפש 2002בשנת , 2003המשרד בשנת 

 בני 523 התקבלו 2003בשנת . אד  שהיה לה  לפחות מגע אחד ע  המרפאות במש$ אותה שנה
 .וזי מכוח הוראות פסיכיאטר מח451  מכוח צווי בית המשפט ו72: אד  לטיפול מרפאתי כפוי

בשנת ;  מטופלי 482 טיפלו הוועדות הפסיכיאטריות במחוז ירושלי  בעניינ  של 2001בשנת 
הוועדות הפסיכיאטריות במחוז . 482 בעניינ  של   2003 ובשנת 495 ה  טיפלו בעניינ  של 2002

 ובשנת 2,020 בעניינ  של   2002בשנת ;  מטופלי 1,410 בעניינ  של 20002המרכז טיפלו בשנת 
 .2,163 בעניינ  של   2003

 בדק משרד מבקר המדינה את ההליכי  המינהליי  הננקטי  לגבי 2004אוגוסט  בחודשי  מרס
נבדק טיפולו של , בי  היתר. אשפוזי  וטיפולי  מרפאתיי  כפויי  בתחו  הפסיכיאטרייה, בדיקות

ה עמדה שבראש, "הוועדה לבחינת אופ  תפקוד הוועדות הפסיכיאטריות"המשרד בהמלצות 

__________________ 
 .2001בלשכת הפסיכיאטרית המחוזית במחוז המרכז לא נמצאו נתוני  מרוכזי  לגבי שנת  2
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הביקורת נעשתה במחלקה . 3)ועדת שניט -להל  (ד נורית שניט "פרקליטת מחוז המרכז לשעבר עו

בלשכות ; )המחלקה  להל  (לפסיכיאטרייה משפטית של שירותי בריאות הנפש של המשרד 
הפסיכיאטרי  המחוזיי  במחוזות ירושלי  והמרכז ובמזכירויות של הוועדות הפסיכיאטריות 

 תיקי  שנבחרו בבחירה 100בלשכת הפסיכיאטר המחוזי בירושלי  נבדקו . ועלות בה המחוזיות הפ
  להל  ( תיקי  111ובלשכת הפסיכיאטרית המחוזית במחוז המרכז נבדק מדג  מייצג של , אקראית
   . 4)המדג 

 תקינות הליכי  שנועדו לשמור על זכויות המטופל וזכויות הציבור
יאטרית לדו  לפחות אחת לשישה חודשי  בעניינו של מטופל על הוועדה הפסיכ, לפי החוק .1

בדיו  כאמור מוסמכת הוועדה לאשר . שמאושפז או נמצא בטיפול מרפאתי על פי צו בית משפט
על פי . כ  מוסמכת היא לשחררו ללא תנאי. בתנאי  שתקבע, למטופל חופשות במש$ תקופת הצו

על המנהל הרפואי של , 2003ה של המשרד ביוני שהוציא מינהל רפוא, "נוהל טיפול מרפאתי כפוי"
בדיקה זו . המרפאה להפנות את המטופל אל הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית לבדיקה תקופתית
 .נועדה לוודא שייבדק מצבו הרפואי של המטופל ויישקל א  עדיי  יש הצדקה לקיו  הצו

)‡(  ˙˜È„··100¯Ë‡ÈÎÈÒÙ‰ ˙Î˘Ï· ˙È‡¯˜‡ ‰¯ÈÁ·· Â¯Á· ˘ ÌÈ˜È˙‰  ÈÊÂÁÓ‰ 
‡ˆÓ  ÌÈÏ˘Â¯È· , Í˘Ó ˙ÈÊÂÁÓ‰ ˙È¯Ë‡ÈÎÈÒÙ‰ ‰„ÚÂÂ· È˙ÙÂ˜˙ ÔÂÈ„Ï Â‡È·‰ ‡Ï ˙Â‡Ù¯Ó‰˘

 „Ú ‰ ÂÓ˘23 ÌÈ˘„ÂÁ )˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ( ‡ˆÂ‰˘ ÌÈÏÙÂËÓ ‰˘ÈÓÁ Ï˘ Ì ÈÈ Ú ˙‡
ÈÂÙÎ È˙‡Ù¯Ó ÏÂÙÈËÏ Âˆ Ì‰È·‚Ï .‡ˆÓ  ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ· ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˜È˙ ‰Ú·¯‡· ,

Ï˘ Ì ÈÈ Ú ˙‡ Â‡È·‰ ˙Â‡Ù¯Ó‰˘Ï ‰Ú·¯‡ ÔÈ· ˙È¯Ë‡ÈÎÈÒÙ‰ ‰„ÚÂÂ‰ È ÙÏ ÌÈÏÙÂËÓ‰ -18 
˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÍÎÏ ˘¯„ ‰ „ÚÂÓ‰ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ .˜ÂÁ‰ ÈÙÏ , ˙ÈÊÂÁÓ ˙È¯Ë‡ÈÎÈÒÙ ‰„ÚÂ

ÔÓÊ· ÏÈ·‚‰ ‡Ï ËÙ˘Ó ˙È·˘ ÂˆÓ ÏÙÂËÓ ¯¯Á˘Ï ˙ÎÓÒÂÓ .Ô‡ÎÓ ,È‡˘- Ï˘ Â ÈÈ Ú ˙‡·‰
Ï·˜Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ Â ÓÓ ˙ÏÏÂ˘ ˜ÂÁ· ÚÂ·˜‰ „ÚÂÓ· ‰„ÚÂÂ‰ È ÙÏ ÏÙÂËÓ Â‡ ˙Â˘ÙÂÁ 

 Âˆ‰ ÔÓ Â¯Â¯Á˘ ˙Ó„˜‰Ï ˙ÂÎÊÏ. 
הבאת עניינ  של מטופלי  לפני הוועדה  בירור שעשה משרד מבקר המדינה בדבר הסיבות לאי
שלפעמי  ניתק הקשר בי  המטופל לבי  , הפסיכיאטרית או להבאת  אליה באיחור רב העלה

זה מסרו עובדי לשכת בעניי  . ללא ידיעת המרפאה, המרפאה משו  שהמטופל אושפז בהסכמתו
הפסיכיאטר המחוזי בירושלי  שבתי החולי  הפסיכיאטריי  אינ  ערי  לקיו  צו לטיפול מרפאתי 

ה  אינ  מודיעי  למרפאה הנוגעת בדבר על מקו  , וג  א  ה  ערי  לכ$, כפוי לגבי מאושפז
 ג  אינ  בתי החולי . כתוצאה מכ$ על המרפאה לייחד משאבי  לאיתורו של המאושפז. הימצאו

נוהגי  להביא לפני הוועדה את עניינ  של מאושפזי  שידוע לבתי החולי  שהוצא לגביה  צו 
 .לטיפול מרפאתי כפוי

 לפני מנהלי 2004בעקבות הביקורת התריעה לשכת הפסיכיאטר המחוזי בירושלי  באוגוסט 
מבקר שהעלה משרד [מצאנו שבמחצית המקרי  : "המרפאות הפסיכיאטריות במחוז כדלקמ 

הדבר נבע מאי הגעה של הרופא המטפל , שלא הגיעו לוועדה בזמ ] המדינה בעניי  מטופלי 
יקבעו בלשכת , לאור הערת המבקר. לוועדה ע  או בלי הודעה על כ$ מראש או בקשת דחייה

__________________ 
 נוכח ביקורת" פרקליטת המדינה וראש שירותי בריאות הנפש 1998את הוועדה הקימו בספטמבר  3

הוועדה הגישה ". על אופ  תפקוד הוועדות הפסיכיאטריות, שנמתחה בפסיקה ובקרב העוסקי  בתחו 
 .2000למשרד המלצותיה ביולי 

 .215' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„48 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ )1998 ממצאי ביקורת קודמת בנושא זה ראו ב 4
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הפסיכיאטר המחוזי מועדי  לדיוני  ייעודיי  בוועדות פסיכיאטריות למטופלי  תחת צו לטיפול 
 ".ימרפאתי כפו

העתק "ש, הציע מנהל המרכז הירושלמי לבריאות הנפש, בתשובתו למשרד מבקר המדינה
כשהטיפול בה  , מההתרעה שמוציאה לשכת הפסיכיאטר המחוזי על זימונ  של מטופלי  במרפאה

  לצור$ דיו  תקופתי בעניינ  בפני הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית , נעשה לפי צו בית משפט
וזאת לצור$ ביצוע מעקב נוס# אחר הפניית מטופלי  אלה ]... נהל המרכזמ[ג  אל ... יופנה

על ידי מנהל מחלקה אשפוזית אל המרפאה ... תשלח הודעה "ש, עוד הציע מנהל המרכז". לוועדה
ובה בקשה לעדכנו א  החולה מטופל על , המטפלת על כל אשפוז של מטופל ממרפאה זו במחלקתו

י הוועדה הפסיכיאטרית " נער$ לאחרונה הדיו  התקופתי בעניינו עמתי  וא  כ  , פי צו בית משפט
 .עותק ממכתב זה נשלח ג  לפסיכיאטר המחוזי בירושלי ". המחוזית

)·( ‡ˆÓ  ÊÎ¯Ó‰ ÊÂÁÓ· ˙ÈÊÂÁÓ‰ ˙È¯Ë‡ÈÎÈÒÙ‰ ˙Î˘Ï· Ì‚„Ó‰ ˙˜È„·· , ‰Ú·˘˘
¯Ë‡ÈÎÈÒÙ‰ ‰„ÚÂÂ‰ È ÙÏ Â‡·Â‰ ÈÂÙÎ È˙‡Ù¯Ó ÏÂÙÈËÏ Âˆ Ì ÈÈ Ú· ‡ˆÂ‰˘ ÌÈÏÙÂËÓ ˙È

ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·˘ „Ú ÌÈÈÚÂ·˘ Ï˘ ¯ÂÁÈ‡· ˙ÈÊÂÁÓ‰ . 
, 95% של 5הדבר מלמד ברמת ביטחו .  מהמטופלי  שתיקיה  נכללו במדג 6.3%מטופלי  אלה ה  

 מהמטופלי  שמוסדות פסיכיאטריי  במחוז המרכז חייבי  להביא  לפני הוועדה 6% שכ
ובדר$ כלל בפיגור ,  שבעה חודשי מובאי  לפניה באיחור של שבועיי  עד, הפסיכיאטרית המחוזית
שזכויותיה  של חלק לא מבוטל ממי שמטופלי  על פי צו , פירוש הדבר. של חודש עד חודשיי 

וכל עוד לא זומנו אליה לא נית  לה  , טיעוניה  אינ  נשמעי  במועד לפני הוועדה: אינ  נשמרות
 .לקבל חופשות או להשתחרר מ  הצו

כיאטרית המחוזית רשאית להחליט על שחרור מטופל שנמצא הוועדה הפסי, על פי החוק .2
מטופל שנמצא באשפוז כפוי על פי הוראת אשפוז של . באשפוז כפוי על פי צו בית משפט

 .א  היא לא הוארכה, פסיכיאטר מחוזי ישוחרר בתו  תקופת האשפוז
ו נמצא שכאשר הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית מחליטה לשחרר חולה המאושפז א, החוק קובע

ליוע1 , עליה להודיע על מועד השחרור לפסיכיאטר המחוזי, בטיפול מרפאתי על פי צו בית משפט
וכי לאחר השחרור רשאי היוע1 המשפטי ; לפרקליט המחוז ולמשטרה, המשפטי לממשלה

 . לממשלה להורות להעמיד לדי  את המטופל על העבירה שבה הואש 
‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÒÙ‰ ˙Â„ÚÂÂ‰˘ ˙ÂÁÏÂ˘ Ô È‡ ÊÎ¯Ó‰ ÊÂÁÓ· ˙ÂÈ¯Ë‡ÈÎÈ

 Ì‰ÈÏÚ ‰ÙÎ  Â‡ ÂÊÙ˘Â‡˘ ÌÈÏÙÂËÓ Ï˘ Ì¯Â¯Á˘ ÏÚ ‰Ú„Â‰ ‰¯Ë˘ÓÏÂ ÊÂÁÓ‰ ˙ÂËÈÏ˜¯ÙÏ
ËÙ˘Ó ˙È· Âˆ ÁÂÎÓ È˙‡Ù¯Ó ÏÂÙÈË ,Ì¯¯Á˘Ï ËÏÁÂ‰Â. 

È‡- ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰Ó Ú ÂÓ ˜ÂÁ· ˘¯„ Î ÌÈÏÙÂËÓ Ï˘ ¯Â¯Á˘‰ „ÚÂÓ ÏÚ ˙ÂÚ„Â‰ ÁÂÏ˘Ó
Ï „ÈÓÚ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰¯Ë˘Ó‰ÓÂÌ¯Â¯Á˘ ¯Á‡Ï ÌÈÏÙÂËÓ‰ ˙‡ ÔÈ„. 

יש לתת למטופל בכתב ", של המשרד" הפעלת ועדות פסיכיאטריות מחוזיות"לפי נוהל  .3
ההודעה ... ע  סיו  הדיו ] של הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית שדנה בעניינו[תמצית ההחלטה 

למוד על החלטת הוראה זו נועדה לאפשר למטופל ל". תשלח לביתו או למקו  אשפוזו לפי העניי 
 . ובי  היתר לאפשר לו להחליט א  לערור על ההחלטה לפני בית המשפט, הוועדה בעניינו

__________________ 
 . את הגבול העליו  המחושברמת ביטחו  סטטיסטי היא ההסתברות ששיעור הטעויות האמתי אינו עובר 5
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‡ˆÓ  , Ô È‡Â ¯ÂÓ‡‰ Ï‰Â ‰ ÈÙÏ ˙Â‚‰Â  Ô È‡ ÊÎ¯Ó‰ ÊÂÁÓ· ˙ÂÈ¯Ë‡ÈÎÈÒÙ‰ ˙Â„ÚÂÂ‰˘

‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰ Ï˘ ·˙Î· ˙ÈˆÓ˙ ÌÈÏÙÂËÓÏ ˙Â¯ÒÂÓ . ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙ÂÚ‚ÂÙ ‰Ê Ï„ÁÓ·
 ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ˙ÂÈ¯Ë‡ÈÎÈÒÙ‰ÌÈÏÙÂËÓ‰ Ï˘ ˙ÂÈÒÈÒ· ˙ÂÈÂÎÊ· ÊÎ¯Ó‰ ÊÂÁÓ·. 

האמורי  לבדוק את , על הרופאי  הפסיכיאטרי  החברי  בוועדה, לפי הוראות המשרד .4
הנער$ על ידי , לדעת מטופס ההפניה לוועדה, המטופל בדיקה גופנית ופסיכיאטרית בהתחלת הדיו 

כדי שיוכלו לקבוע קביעה , שפעת מה ה  התרופות שהוא מטופל בה  ונתו  לה, רופאו של המטופל
ועליה  לרשו  את התרופות , נכונה על מצבו הנפשי ולהערי$ נכונה את תגובותיו בעת הדיו 

ועדת שניט המליצה למשרד להוסי# לטופס הפרוטוקול מקו  בו תציי  הוועדה את . בפרוטוקול
יאטריות המחוזיות כי הפרוטוקולי  מדיוני הוועדות הפסיכ, יצוי . התרופות שמקבל המטופל

ל המשרד דאז הורה "מנכ. משמשי  בסיס לערעורי  על החלטות הוועדות המוגשי  לבית המשפט
 . לייש  המלצה זו של ועדת שניט2000לראש שירותי בריאות הנפש עוד באוגוסט 

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,· ÈÎ-12) Î-10.8% (Ó-111 ˙È¯Ë‡ÈÎÈÒÙ‰ ˙Î˘Ï· Â˜„· ˘ Ì‚„Ó‰ È˜È˙ 
 ÊÂÁÓ· ˙ÈÊÂÁÓ‰ ÍÂÓÒ ÌÈÏÙÂËÓ‰ ÂÏ·È˜˘ ˙ÂÙÂ¯˙‰ ˙‡ ÌÈÏÙÂËÓ‰ È‡ÙÂ¯ ÂË¯Ù ‡Ï ÊÎ¯Ó‰

˙ÈÊÂÁÓ‰ ˙È¯Ë‡ÈÎÈÒÙ‰ ‰„ÚÂÂ‰ È ÙÏ Ì˙ÚÙÂ‰Ï . È ÂÈ„ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰Ó ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ÌÂ˘·
 ˙ÂÙÂ¯˙‰ Ï˘ ÌÂ˘È¯ ‰È‰ ‡Ï Ì‚„Ó‰ È˜È˙· ÂÈ‰˘ ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ˙ÂÈ¯Ë‡ÈÎÈÒÙ‰ ˙Â„ÚÂÂ‰

‰ È ÙÏ ÂÚÈÙÂ‰˘ ˙Ú· Ô˙ÚÙ˘‰Ï ÌÈ Â˙  ÂÈ‰ ÌÈÏÙÂËÓ‰˘‰„ÚÂÂ. 
‡ˆÓ  „ÂÚ , ÒÙÂË· ÛÈÒÂ‰Ï ËÈ ˘ ˙„ÚÂ ˙ˆÏÓ‰ ˙‡ Ï·È˜ „¯˘Ó‰˘ ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ Ú·¯‡˘

 ÏÙÂËÓ‰˘ ˙ÂÙÂ¯˙‰ ËÂ¯ÈÙÏ ÌÂ˜Ó ˙ÈÊÂÁÓ‰ ˙È¯Ë‡ÈÎÈÒÙ‰ ‰„ÚÂÂ‰ È ÂÈ„ Ï˘ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰
‰„ÚÂÂ‰ È ÙÏ Â˙ÚÙÂ‰ ˙Ú· Ô˙ÚÙ˘‰Ï ÔÂ˙  ‰È‰ ,ÒÙÂË‰ Ô˜Â˙ ‡Ï ÔÈÈ„Ú. 

שבעקבות הביקורת יוציא , 2004ה מספטמבר משרד הבריאות הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינ
האג# לשירותי בריאות הנפש חוזר רענו  למחלקות המפנות מטופלי  לוועדות הפסיכיאטריות 

ובו יצוי  כי עליה  להקפיד הקפדה יתרה במילוי טופס ההפניה לוועדה הפסיכיאטרית , המחוזיות
 .יקו  טופס הפרוטוקולהמשרד לא התייחס בתשובתו לעניי  ת. המחוזית על כל פרטיו

 שהגיש צוות הסנגוריה הציבורית בדבר פרויקט ניסויי של ייצוג מטופלי  2000בדוח מינואר  .5
מרכז  שאושפזו בכפייה על פי צו בית המשפט לפני ועדות פסיכיאטריות מחוזיות במחוז תל אביב

בעניינ  של נאלצת לדו  ] הפסיכיאטרית המחוזית[הוועדה "כי , של משרד המשפטי  נכתב
בפרק , הדבר מצא את ביטויו באופ  הבדיקה הפסיכיאטרית; מטופלי  רבי  בפרק זמ  קצר מאוד

ללא , ובקבלת החלטות מהירות ובלתי מנומקות, הזמ  שהוקצב לדיו  בעניינו של כל מטופל בצו
 ".שמירת זכויותיו של המטופל

תתפות  בוועדות לפי מספר חברי הוועדות הפסיכיאטריות המחוזיות מקבלי  תגמול על הש
,  בי  חשב המשרד לבי  שירותי בריאות הנפש נקבע1998בסיכו  משנת . התיקי  הנדו  בכל ישיבה

הסיכו  נועד לשמור . שבכל ישיבה של הוועדות הפסיכיאטריות המחוזיות יידונו עד עשרה תיקי 
 מלא של כל עניי  על המסגרת התקציבית וכ  לוודא שהוועדה תייחד את הזמ  הדרוש לבירור

 .המובא לפניה
 ÔÈÈ Ú· ÊÎ¯Ó‰ ÊÂÁÓ· ˙ÈÊÂÁÓ‰ ˙È¯Ë‡ÈÎÈÒÙ‰ ˙Î˘Ï· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ‰˜È„··

¯‡Â È ÌÈ˘„ÂÁ· ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ÊÂÁÓ· ˙ÂÈ¯Ë‡ÈÎÈÒÙ‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙Â·È˘È- Ò¯Ó2004‰ÏÚÂ‰  ,·˘-
13 ÍÂ˙Ó ˙Â·È˘È 26ÌÈ˘„ÂÁ Ì˙Â‡· ÂÓÈÈ˜˙‰˘  ,· ˙Â„ÚÂÂ‰ Â „-12 „Ú 18 ÏÎ· ÌÈ˜È˙ 

·È˘ÈÌ‡˙‰· ÂÏÓ‚Â˙ Ô‰È¯·ÁÂ ‰ ,¯ÂÓ‡‰ ÌÂÎÈÒÏ „Â‚È ·. 
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נבע הדבר מחוסר אפשרות לקיי  ועדה , כי לפי תשובת הפסיכיאטרית המחוזית במחוז המרכז, יצוי 
   .פסיכיאטרית נוספת מפאת מחסור בכוח אד 

 סדרי שחרור  של מטופלי  הנאשמי  בעבירה פלילית
י או לטיפול מרפאתי כפוי עומד בתוקפו ללא צו לאשפוז כפו, על פי המצב החוקי הקיי  .1

בפסק די  מינואר . כל עוד לא בוטל בידי ועדה פסיכיאטרית מחוזית או בית משפט, הגבלת זמ 
הדיו  .  ד  בית המשפט העליו  בסוגיית מש$ האשפוז הכפוי של נאש  מכוח צו אשפוז20036

על צו שהוציא , לתקיפה ובגניבהבאיומי  , התנהל בעקבות ערעור שהגיש נאש  בתקיפה חבלנית
ויש , ולפיו בשל מחלת הנפש שהוא סובל ממנה הוא אינו מסוגל לעמוד לדי , לגביו בית משפט

על א# הטיפול הרפואי שנית  לנאש  הוא לא היה מסוגל לעמוד . לאשפזו בבית חולי  פסיכיאטרי
ו$ בהרבה מתקופת המאסר פרק זמ  אר,  שנה14לדי  והיה מאושפז מכוח צו האשפוז האמור במש$ 

בפסק הדי  קבע . המרבית שבית המשפט היה מוסמ$ לגזור על הנאש  אילו היה מובא לדי  ומורשע
לקוי הוא בכ$ שאי  , 1991 א"התשנ, חוק טיפול בחולי נפש"כי , בי  היתר, בית המשפט העליו 

, סדר החקיקתי בנושאואול  כל עוד לא שונה הה; 7"הוא מסדיר במפורש את הבעיה הניצבת בפנינו
ולפנות במקרי  , אחראי היוע1 המשפטי לממשלה לבצע מעקב אחר סבירותו של צו האשפוז

 .מתאימי  לבית המשפט לש  ביטולו
בעקבות פסק הדי  האמור עשתה המחלקה סקר בבתי החולי  הפסיכיאטריי  על מטופלי  

י  אשר מאושפזי  עשר שני  כדי לאתר מטופל, הנמצאי  באשפוז כפוי מכוח צו אשפוז שיפוטי
 31.  מטופלי  כאלה65 נמצאו בבתי החולי  האמורי  2002שבסו# דצמבר , הסקר העלה. ויותר

שניי  ;  שני 25  ל21 בי    13;  שני 20  ל16 בי    15;  שני 15  ל10מביניה  היו מאושפזי  בי  
העבירות שהואשמו ,  המחלקהלפי סיווג שעשתה.  שני 30  יותר מ  שני  וארבעה 30  ל26 בי   

ואילו שאר המטופלי  , אונס ועבירות מי , תקיפה, ניסיו  לרצח,  מהמטופלי  האלה היו רצח51בה  
 .כגו  איו  לתקיפה ושוטטות, הואשמו בעבירות קלות יותר

בעקבות הסקר הציעה המחלקה לבתי החולי  לברר את המקרי  בה  קיימת אפשרות לבקש 
הביקורת . ית במחוזותיה  לשחרר מטופלי  המאושפזי  יותר מעשר שני מהוועדה הפסיכיאטר

ואחד הועבר לטיפולו ,  ארבעה מהמאושפזי 2003שבעקבות הצעה זו שוחררו עד סו# מאי , העלתה
שעד ליו  שחרור  היו ארבעת המטופלי  האמורי  מאושפזי  , יוצא אפוא. של פסיכיאטר מחוזי

 .צב  הרפואי לא הצדיק זאת בכפייה מכוח צו בית משפט א# שמ
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,¯ÂÓ‡‰ ¯˜Ò‰ Ï˘ ÂÈ˙Â‡ˆÂ˙ ˙Â·˜Ú· ‰È‰ ÈÂ‡¯ , ‰˜ÏÁÓ‰ ÈÎ

ÌÈ ˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÁÙ Âˆ ÈÙ ÏÚ ‰ÈÈÙÎ· ÌÈÊÙ˘Â‡Ó ¯˘‡ ÌÈÏÙÂËÓ È·‚Ï Ì‚ ‰ÓÂ„ ¯˜Ò ‰˘Ú˙ ,
Ì¯¯Á˘Ï ˙Â¯˘Ù‡ ˙ÓÈÈ˜ Ì‡ ¯¯·Ï È„Î .˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú , ËÒÂ‚Â‡2004 , ‰˘Ú  ‡Ï

ÊÎ ¯˜Ò‰. 
שאג# שירותי בריאות הנפש יכי  , 2004משרד הבריאות השיב למשרד מבקר המדינה בספטמבר 

 .תכנית לביצוע סקר שנתי בקרב כל מי שמאושפזי  יותר מחמש שני  מכוח צו אשפוז כפוי
__________________ 

 .900) 1(ד נז"פ, ‰È ÂÏÙ 'ÌÈ¯‚Â·ÓÏ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ˙È¯Ë‡ÈÎÈÒÙ‰ ‰„ÚÂÂ   3854/02פ "ע 6
  .909עמוד ,  לעיל6הערה  7
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 את 2003מינה היוע1 המשפטי לממשלה באוגוסט , בעקבות פסק הדי  האמור ותוצאות הסקר .2
בוועדה השתתפו נציגי  של ".  לעניי  התייחסות לחולה מבצע עבירה קו  החוק הוועדה בנושא תי"

המשרד ונציגי  של יושבי ראש ועדות , המשטרה, הסנגוריה הציבורית, משרד המשפטי 
ובה  המלצה להגביל את ,  גיבשה הוועדה המלצות לשינוי החוק2004ביולי . פסיכיאטריות מחוזיות

ולאחר תו  התקופה האמורה , פאתי בכפייה על פי צו בית משפטתקופת האשפוז או הטיפול המר
הוועדה ג  . לטיפולו של הפסיכיאטר המחוזי, א  הנסיבות יצדיקו זאת, להעביר את המטופל

המליצה שתקופת אשפוזו של המטופל או תקופת הטיפול המרפאתי בו שבית המשפט יהיה מוסמ$ 
 . הקבועה בחוק לעבירה המיוחסת למטופללא תעלה על תקופת המאסר המרבית, לצוות עליה

שהוא מכי  נוסח לתיקו  , 2004משרד המשפטי  הודיע בתשובה למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
   .שיכלול את השינוי האמור ואת יתר השינויי  שהציעה הוועדה האמורה, החוק

 הטיפול בהמלצות ועדת שניט
  בתחו  הפסיכיאטרייה על אופ  תפקוד בעקבות הביקורת שנמתחה בפסיקה ובקרב העוסקי .1

, כאמור, הקימו, הקפדת  על קיו  הוראות החוק והתקנות הוועדות הפסיכיאטריות המחוזיות ועל אי
בוועדה .  את ועדת שניט1998פרקליטות המדינה ואג# שירותי בריאות הנפש של המשרד בשנת 

בפעולות המשרד בתחו  כיהנו נציגי פרקליטות המדינה ונציגי המשרד שהיו מעורבי  
ובאוגוסט , 2000הוגש ביולי , ובו ממצאיה והמלצותיה, הדוח הסופי של ועדת שניט. הפסיכיאטרייה

ל המשרד דאז לראש שירותי בריאות הנפש לפעול לקידומ  המידי של "אותה שנה הורה מנכ
 .המלצות הוועדה שלא דרשו תיקו  חקיקה או תקציב גדול

אינו דורש תיקו  חקיקה או , לדעת המשרד, שיישומ , ל ועדת שניטבעניי  אחת מהמלצותיה ש
מש$ שני  רבות מונו עורכי די  בעיקר מהשירות "ש, ציינה הוועדה בדוח המסכ , תקציב גדול

סבורה שמינוי חברי הוועדה ] ועדת שניט[הוועדה ]. הפסיכיאטריות[הציבורי כיושבי ראש הוועדות 
ויש , לא רק מקרב השירות הציבורי,  רחב יותר של משפטני הפסיכיאטרית צרי$ להיות ממאגר

, לכאורה, משו  שקיי )... לדוגמה מקרב שופטי  בדימוס(לגוו  את מאגר המשפטני  בוועדה 
לבי  תפקידו כנציג היוע1 המשפטי , ניגוד אינטרסי  בי  תפקיד המשפט  כיושב ראש הוועדה

 ".ש"הוא בביהמ לממשלה בעת ערעור על החלטתו
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ËÒÂ‚Â‡ ÔÈ· ÈÎ2001 ËÒÂ‚Â‡Ï 2004 ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ , ÂÙÒÂ 16 

ÂÈ ‰ ÓÓ ¯ÂÁ·Ï Ô˙È ˘ ÌÈ ËÙ˘Ó‰ ˙ÓÈ˘¯Ï ÌÈ ËÙ˘Ó Ï˘ ˙ÂÓ˘" ‰„ÚÂ ¯- ‰˘ÈÓÁ 
ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ,‰ÙÈÁ ˙ÂÊÂÁÓ‰Ó „Á‡ ÏÎÏ ÌÈÈ ˘Â ·È·‡ Ï˙ ÊÂÁÓÏ ‰˘ÂÏ˘ ,

ÊÎ¯Ó‰ ,ÌÂ¯„‰Â ÔÂÙˆ‰ ; ÌÏÂ‡11Ó -16ËÙ˘Ó‰  ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ ÌÈËÈÏ˜¯Ù ÂÈ‰ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ 
ÈÂ ÈÓ‰ ˙‡ ÂÏ·È˜ Ì‰·˘ ˙ÂÊÂÁÓ· ‰ÚÈ·˙‰ .˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· , ÌÈ ËÙ˘Ó‰ ·Â¯

 ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ÓÈ˘¯· Â‡·Â‰ Ì‰È˙ÂÓ˘˘-ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈ ËÙ˘Ó‰Ó ıÂÁ  ,
 È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘‰ ÌÚ Â Ó  ‡Ï Ì·Â¯˘-‰ÚÈ·˙‰ ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ ÌÈËÈÏ˜¯Ù ÂÈ‰  . 

פנתה לשכת היועצת המשפטית של משרד הבריאות למשרד המשפטי  , בעקבות הביקורת
 והציעה ליזו  פרסו  משות# לשני המשרדי  בביטאוני  מקצועיי  או בעיתוני  2004בספטמבר 

 .ר ועדה פסיכיאטרית מחוזית"המזמי  עורכי די  להציע מועמדות לתפקיד יו, יומיי 
לקבוע בחוק באילו נסיבות תהיה : יני  אלהבהמלצות ועדת שניט הוצע לשנות את החוק בעני .2

; ועדה פסיכיאטרית מחוזית מוסמכת להורות על שחרור מטופל שאושפז על פי צו בית משפט
לקבוע הסדר ברור ; להעניק לוועדה סמכות להמיר צו לאשפוז כפוי לצו לטיפול מרפאתי כפוי
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מות הרופאי  הפסיכיאטריי  לאחד את רשי; למקרי  שבה  נוצר צור$ למנוע מסירת מידע למטופל
לקבוע ; ללא הבדל א  ה  עובדי מדינה או לא, שאפשר לכלול בהרכב הוועדות הפסיכיאטריות

לבטל ; כללי  ברורי  בעניי  המעמד שיהיה בדיוני הוועדה הפסיכיאטרית למי שנפגע מהמטופל
ולקבוע ; וספי את סמכותו של פסיכיאטר מחוזי להורות על הארכת אשפוז כפוי עד שבעה ימי  נ

בחוק הוראה מפורשת המסמיכה את הוועדה הפסיכיאטרית לעכב שחרור של מטופל המאושפז 
 .מכוח צו

 נאמר לגבי ההמלצות 2000ל המשרד דאז לראש שירותי בריאות הנפש מאוגוסט "בהוראת מנכ
 הסתיימה איני סבור שיש מקו  לפעול לשינויי החוק כל עוד לא, לעניי  המלצות אלה"כי , האמורות

עבודת המטה והתקבלה החלטת מדיניות של המשרד בשאלה הא  אי  מקו  להעברת הסמכות 
הוחלט לדחות את יישומ  של המלצותיה : קרי; "בנושא מהמערכת הפסיכיאטרית לבתי המשפט

אלה של ועדת שניט לתיקו  החוק עד אשר יוחלט א  אי  מקו  לבטל את החוק ולהחיל את הוראות 
בעניי  מת  טיפול רפואי ללא הסכמת החולה ג  בכל הנוגע , 1996 ו"התשנ,  החולהחוק זכויות

 .ללוקי  במחלת נפש
שבשל מורכבות הנושא וריבוי ,  מסר המשרד2004בתשובתו למשרד מבקר המדינה מספטמבר 

 . הדיוני  טר  מוצו וטר  גובשה הצעה סופית של המשרד בתחו  זה, הדעות והגישות
 שניתנו המלצות ועדת שניט טר  הוחלט במשרד א  להעביר הסמכויות כאמור כארבע שני  לאחר

, ובשל כ$ לא קוד  הטיפול בהמלצותיה האמורות של ועדת שניט לתיקו  החוק, לבתי המשפט
המלצתה להסמי$ את הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית להמיר אשפוז מכוח צו בית : למעט שתיי 

ה לקבוע כללי  ברורי  בעניי  מעמדו של מי שנפגע והמלצת, משפט בטיפול מרפאתי כפוי
שהוקמה , למשטרה ולמשרד, שני הנושאי  נדונו בוועדה המשותפת למשרד המשפטי . מהמטופל
 . ובמועד הביקורת היו בטיפול במחלקה לייעו1 וחקיקה של משרד המשפטי 20038באוגוסט 

ור עבודת  של הוועדות על מספר צעדי  לשיפ, בי  היתר, בדוח ועדת שניט הומל1 .3
שישמש את הפסיכיאטר המחוזי , להקי  ולהפעיל מנגנו  חקירה: הפסיכיאטריות המחוזיות וה 

לבירור העובדות שעל פיה  נקבעה מידת המסוכנות של , ואת הוועדות הפסיכיאטריות המחוזיות
 את הפיקוח לתגבר את עבודת הוועדות ולשפר; א  יטע  המטופל שאי  בסיס לקביעה זו, המטופל

או הקמת ועדות קבועות וצירו# , למשל, על עבודת  על ידי הפעלה של מספר רב יותר של ועדות
ולשפר את איכות הפרוטוקולי  של ; דוחות של עובד סוציאלי לחומר המונח לפני הוועדות

, מדוח הוועדה עולה. על ידי הקלטת  או הקלדת , שרוב  נכתבו בכתב יד, הוועדות הפסיכיאטריות
ביקורת רבה נשמעה בפסיקה על כ$ שפרוטוקול הוועדה אינו מוקלט או מוקלד ודברי  "כי 

דבר המקשה , "שנשמעו בפני חברי הוועדה מקבלי  ביטוי תמציתי לקוני בפרוטוקול בסיו  הדיו 
על בית המשפט להכריע בעניינ  של מטופלי  שמגישי  ערר על החלטות הוועדה הפסיכיאטרית 

 . המחוזית
ל " ביקש מנכ2000ובאוגוסט , שרד קבע שיישו  ההמלצות האמורות דורש תוספת תקציב ניכרתהמ

לרבות , להכי  הערכה תקציבית למימוש המלצות אלה"המשרד דאז מראש שירותי בריאות הנפש 
] עומד[מנת שנוכל לבחו  היכ  נושא זה  על, התייחסות למקורות תקציביי  אפשריי  למימונ 

 ".והמשרד] שירותי בריאות הנפש[ של האג# תדיפובמסגרת סדרי הע
 החליט המשרד לרכוש מחשבי  ניידי  ומדפסות ניידות לשימוש הוועדות 2001באוקטובר 

לש  מימוש ההמלצה של ועדת שניט להקליד את , הפסיכיאטריות בכל אחד מששת מחוזותיו
 .הפרוטוקולי  של דיוני הוועדות הפסיכיאטריות

__________________ 
 ".סדרי שחרור  של מטופלי  הנאשמי  בעבירה פלילית"בפרק , ראו לעיל 8
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 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‰ÏÚ‰ ,„ÈÈ ‰ „ÂÈˆ‰ ˙‡ Â˘Î¯ ÌÈÈÊÂÁÓ‰ ÌÈ¯Ë‡ÈÎÈÒÙ‰ ˙ÂÎ˘Ï ÏÎ˘ ,

ÔÓÊ‰ ÌÚ ˙ÁÙ Â· ˘ÂÓÈ˘‰ Ï·‡ ,˘ÂÓÈ˘· ÏÏÎ ‰È‰ ‡Ï ‡Â‰ ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ·Â , ÔÂ‚Î ˙Â·ÈÒÓ
È‡-‰ÓÈ‡˙Ó ˙È˙˘˙ ¯ÒÂÁ Â‡ ˙Â È˜˙ .ÍÎ ·˜Ú ,„È ·˙Î· ÌÈ·˙Î  ÔÈÈ„Ú ÌÈ·¯ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù .

ÊÎ¯Ó‰ ÊÂÁÓ· ,˙ÂÊÂÁÓ· ÏÂ„‚‰ ,Ï Ï˘ ˙Â‡¯Â‰‰ ÏÎ ÏÎÂ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ˙È¯Ë‡ÈÎÈÒÙ‰ ˙Î˘
„È ·˙Î· ÌÈ·˙Î  ÊÂÁÓ· ˙ÂÒ Î˙Ó‰ ˙ÂÈ¯Ë‡ÈÎÈÒÙ‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ È ÂÈ„ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰. 

Â ÎÂ‰ Ì¯Ë ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÎÈÒ „ÚÂÓ· , Ï˘ Ô˙„Â·Ú ¯ÂÙÈ˘ ÔÈÈ Ú· ËÈ ˘ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰ ¯˙È È·‚Ï
˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ˙ÂÈ¯Ë‡ÈÎÈÒÙ‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ,ÔÓÂ˘ÈÈÏ ˘¯„ÈÈ˘ ·Èˆ˜˙‰ Ï˘ ˙ÂÎ¯Ú‰ , Â¯·Ú˘ Û‡

¯‡Î Ó‰ ˙‡¯Â‰ ‰ ˙È  Â·˘ „ÚÂÓ‰Ó ÌÈ ˘ Ú·"˙ÂˆÏÓ‰‰ ÔÈÈ Ú· Ï ; ÏÁÂ‰ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ
‰Ï‡ ˙ÂˆÏÓ‰ Ï˘ ÔÓÂ˘ÈÈ ÌÂ„È˜Ï ˙ÂÏÂÚÙ· „¯˘Ó·. 

, המלצת ועדת שניט לתת ייצוג משפטי לכל מטופל שעניינו נדו  בוועדה הפסיכיאטרית .4
ולפיו לכל אד  , 2004 ד"התשס, )5' תיקו  מס( פורס  חוק לטיפול בחולי נפש 15.3.04 ב: יושמה

, וא  אי  לו עור$ די , יש זכות להיות מיוצג בידי עור$ די  בוועדה הפסיכיאטרית שדנה בעניינו
במועד הביקורת נעשו במשרדי המשפטי  והבריאות הכנות . ימונה לו סניגור מטע  המדינה

   .מתקדמות להפעלה הדרגתית של הוראה זו
 יותהפעלת הוועדות הפסיכיאטריות המחוז

ראש שירותי בריאות הנפש במשרד אחראי להפעלת הוועדות הפסיכיאטריות , על פי החוק
הפעלת ועדות פסיכיאטריות "לפי נוהל . המחוזיות ולקיו  מעקב סדיר בנוגע לענייני  שבטיפול 

בי  , אחראי הפסיכיאטר המחוזי, 1997שהוציא ראש שירותי בריאות הנפש בספטמבר , "מחוזיות
למעקב סדיר בנוגע לענייני  שבטיפול  ולבקרה על התפעול המינהלי של , לת הוועדותלהפע, היתר

 .הוועדה במחוזו
החוק הסמי$ את הוועדות הפסיכיאטריות המחוזיות לדו  בערר על הוראת אשפוז או טיפול מרפאתי 

בדיו  בעררי  בוחנות הוועדות הפסיכיאטריות ומבקרות את החלטות . של פסיכיאטר מחוזי
לדעת משרד . להפעלת  ולמעקב הסדיר עליה , על פי הנוהל, ואילו הוא אחראי, יכיאטר המחוזיהפס

כדי למנוע תלות , על המשרד לשקול לאמ1 דר$ אחרת לביצוע מעקב בתחו  זה, מבקר המדינה
   .מינהלית בי  הפסיכיאטר המחוזי לבי  הוועדות הפסיכיאטריות הפועלות במחוזו

 וזיי  במחוזות ירושלי  והמרכזלשכות הפסיכיאטרי  המח
. לשכת הפסיכיאטר המחוזי של מחוז ירושלי  שוכנת בלשכת הבריאות המחוזית בירושלי  .1

נעשי  במרכז הירושלמי הממשלתי   מכוח הוראה ומכוח צו   רוב האשפוזי  הכפויי  במחוז 
 ומקצת  בבית ;"כפר שאול"ו" איתני "המאגד את בתי החולי  הפסיכיאטריי  , לבריאות הנפש

ובמחלקות הפסיכיאטריות בבתי החולי  הציבוריי  ") עזרת נשי " ("הרצוג"החולי  הציבורי 
 .הכלליי  בעיר

. לשכת הפסיכיאטרית המחוזית של מחוז המרכז שוכנת בלשכת הבריאות המחוזית ברמלה
י  נעשי  בעיקר במרכזי  הממשלתי  מכוח הוראה ומכוח צו   האשפוזי  הכפויי  במחוז 

במרכזי  לבריאות הנפש של שירותי בריאות כללית , "השרו  לב"ו" באר יעקב"לבריאות הנפש 



 589 משרד הבריאות

החלמה "במחלקה הפסיכיאטרית של בית הסוהר ברמלה ובמוסדות הפרטיי  , "שלוותה"ו" גהה"
 .בפתח תקווה" נוה יעקב"בראשו  לציו  ו" נאות מרגלית", בנתניה" ונופש
 2003מיוני " טיפול מרפאתי כפוי" ובנוהל 2002מאוקטובר "  כפויביצוע בדיקה או אשפוז"בנוהל 

אשפוזי  , שמטרת  של נהלי  אלה היא להגדיר הלי$ מסודר לביצוע בדיקות, קבע המשרד
, וטיפולי  מרפאתיי  פסיכיאטריי  הנעשי  מכוח צו בית משפט או הוראה של פסיכיאטר מחוזי

על זכויות החולה ועל כבודו , על רצ# הטיפולבמגמה לשמור ", ולפיקוח על התהליכי  האלה
שהאחריות הכוללת ליישומ  של הנהלי  האמורי  חלה על הפסיכיאטר , בנוהל ג  נקבע". כאד 

 .המחוזי או סגנו או מי שהוסמ$ על ידו
הפסיכיאטר , 2003שהוציא מינהל רפואה של המשרד ביוני , "נוהל טיפול מרפאתי כפוי"לפי  .2

י "עפ, וודא כי מטופל שנשלח לטיפול מרפאתי כפוי הגיע בפועל לקבלת הטיפולאחראי ל"המחוזי 
שא  לא התקבל טופס כזה בלשכת , עוד קובע הנוהל. שנית  בטופס מיוחד, "דיווח מהמרפאה

הפסיכיאטר המחוזי בתו$ ארבעה שבועות ממסירת ההודעה למרפאה על קיו  הצו או ההוראה 
 הפסיכיאטר המחוזי לפנות למרפאה לקבלת הבהרות ולפעול אחראי", למת  טיפול מרפאתי כפוי

שעליו , בדר$ כלל התרופתי, הוראות הנוהל נועדו להבטיח שהמטופל יקבל את הטיפול". בהתא 
 .לקבל לפי מצבו הרפואי

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ÂÊÂÁÓ· ˙Â‡Ù¯Ó‰Ó ÌÈÁÂÂÈ„ Ï·˜Ó Â È‡ ÌÈÏ˘Â¯È· ÈÊÂÁÓ‰ ¯Ë‡ÈÎÈÒÙ‰˘
˘ÂÚ Â È‡Â ÌÈÏÙÂËÓ ˙Ï·˜ ÏÚ ˙ÂÚ„Â‰‰ ˙¯ÈÒÓ ¯Á‡Ï ˙ÂÚÂ·˘ ‰Ú·¯‡ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ¯Â¯È· ‰

‰‡¯Â‰‰ Â‡ Âˆ‰ ÌÂÈ˜ ÏÚ ˙Â‡Ù¯ÓÏ ,ÏÏÎ· Â‡ ,ÌÓÂÈ˜ ˙‡ ‡„ÂÂÏ È„Î. 
הפסיכיאטר המחוזי יבצע בקרה תקופתית מדגמית ", "בדיקה או אשפוז כפוי"על פי הנוהל  .3
  אחר שהיה נוכח קרוב או אד,  חודשי  לקבלת משוב מב  משפחה3 אחת ל) כל הוראה רביעית(

 ".אופ  ביצוע ההוראה ושביעות רצונ  בזמ  הביצוע, ]הבאת המטופל לבדיקה או לאשפוז[בזמ  
א  היה שימוש בכוח בלתי סביר כדי להביא , בי  היתר, בקרה זו חשובה מאחר שהיא נועדה לבדוק

 .ו לאשפוזלבית החולי  מטופלי  שסירבו להתלוות למבצעי ההוראה שבאו לקחת אות  לבדיקה א
¯¯·˙‰ ˙¯Â˜È·· ,‰¯ÂÓ‡‰ ‰¯˜·‰ ˙‡ ‰˘ÂÚ Â È‡ ÌÈÏ˘Â¯È· ÈÊÂÁÓ‰ ¯Ë‡ÈÎÈÒÙ‰˘ , ÈÎÂ

‰¯˜·‰ ˙‡ ‰˘ÂÚ˘ ‡È‰ ÊÎ¯Ó‰ ÊÂÁÓ· ˙ÈÊÂÁÓ‰ ˙È¯Ë‡ÈÎÈÒÙ‰ ˙Î˘Ï· ˙„·ÂÚ , ‰˙Â¯È„˙˘
‰ÚÂ·˜ ‰ È‡ ,˙ÂÈ‡¯˜‡ ˙ÂÈ ÂÙÏË ˙ÂÁÈ˘ ˙ÂÚˆÓ‡· , ·˙Î· ‰¯˜· ÁÂ„ ˙¯ÒÂÓ ‰ È‡ ‡È‰Â

˙ÈÊÂÁÓ‰ ˙È¯Ë‡ÈÎÈÒÙÏ. 
 כללה תגובות של הפסיכיאטרי  המחוזיי  במחוזות ירושלי  2004 המשרד מספטמבר תשובת

שנוכח , הפסיכיאטר המחוזי בירושלי  כתב. והמרכז על ממצאי הביקורת במחוזותיה  בעניי  זה
והפסיכיאטרית המחוזית במחוז ; הערת משרד מבקר המדינה תתחיל לשכתו לעשות סקרי  יזומי 

 .מחוזה להמציא דוח על תוצאות הבקרה האמורהשהוחלט ב, המרכז כתבה
שמתפקיד  להביא מטופלי  מכוח הוראת , צוותי הביצוע של לשכות הפסיכיאטרי  המחוזיי  .4

צריכי  למלא דוח המתאר את הדר$ שבה הובא , הפסיכיאטרית המחוזית למרפאה או לבית חולי 
 .לטיפול מרפאתי או לאשפוז כפויי , המטופל לבדיקה

‰ ˙ÂÂˆ·¯ ¯ÂÁÈ‡· ‰Î˘ÏÏ ÂÏ˘ ÚÂˆÈ·‰ ˙ÂÁÂ„ ˙‡ ¯ÂÒÓÏ ‚‰Â  ÊÎ¯Ó‰ ÊÂÁÓ Ï˘ ÚÂˆÈ· .
‰Ó‚Â„Ï , ÌÈ˘„ÂÁ· ‰È ‚ÒÂ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ˙È¯Ë‡ÈÎÈÒÙ‰ Â‡ÈˆÂ‰˘ ˙Â‡¯Â‰‰ Ï˘ ÚÂˆÈ·‰ ˙ÂÁÂ„
¯‡Â¯·Ù- È‡Ó2004‰ ˘ ‰˙Â‡ ÈÏÂÈ ÛÂÒ· ˜¯ ‰˙Î˘ÏÏ ÊÎÂ¯Ó· Â¯ÒÓ  . 
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אטרית המחוזית במחוז המרכז שמסמכי  החיוניי  לבקרה של לשכת הפסיכי, האמור לעיל מלמד

, על הפעולות המבוצעות במסגרתה אינ  נמצאי  ברשותה במש$ חודשי  לאחר ביצוע הפעולות
לדעת משרד . ושהוועדה הפסיכיאטרית המחוזית אינה מוסרת למטופל תמצית של החלטותיה לגביו

ות הלשכה נוכח ממצאי  אלה על המשרד להגביר את הפיקוח והבקרה על פעול, מבקר המדינה
 . והוועדה הפסיכיאטרית במחוז זה

, המידע העומד לרשות הפסיכיאטר המחוזי נמצא בתיק המטופל ובמערכת הממוחשבת .5
שמוחזק במחלקה למידע , ובמרש  הלאומי של מאושפזי  פסיכיאטריי , המוחזקי  בלשכתו

 ). המחלקה למידע  להל  (והערכה של שירותי בריאות הנפש של המשרד 
אי  שיטת , כי בלשכות הפסיכיאטרי  המחוזיי  במחוזות ירושלי  והמרכז, בדיקה העלתהה )א(

 10,000 ארכיב הלשכה של הפסיכיאטר המחוזי בירושלי  מכיל כ: תיוק אחידה לתיקי המטופלי 
ארכיב הלשכה של הפסיכיאטרית המחוזית . תיקי  של מטופלי  המסודרי  לפי מספר תעודת זהות

ולעתי  קשה לאתר בו ,  תיקי  של מטופלי  המסודרי  לפי שמות משפחה11,000 במרכז מכיל כ
אי  , "השרו  לב"השוכנת במרכז לבריאות הנפש , בלשכת סגנית הפסיכיאטרית המחוזית. תיקי 
ומסמכי הלשכה מתויקי  בתיקי  הרפואיי  של המטופלי  במחלקות האשפוז של המרכז , ארכיב
 .הרפואי

בניגוד , כי דוחות של צוות הביצוע אינ  מתויקי  בתיקי המטופלי , במחוז המרכז נמצא )ב(
ג  הפרוטוקולי  של דיוני הוועדות הפסיכיאטריות אינ  מתויקי  בתיקי . לעקרונות מינהל תקי 

היעדר  של שני סוגי מסמכי  אלה . אלא נשמרי  בנפרד על פי מועד התכנסות הוועדה, המטופלי 
מאחר שאי  מרכזי  בתיק אחד .  לפקח על פעילות הצוות כנדרשבתיק המטופל מקשה על הלשכה

ונדרש חיפוש ידני של , את כל המסמכי  הנוגעי  למטופל ג  קשה לעשות בירורי  על המטופל
 .מסמכי  שוני  בתיקי  אחרי  בלשכה

מנהל יודיע לראש שירותי בריאות הנפש על קבלתו של מטופל ", לחוק) א (39לפי סעי#  )ג(
או על ... כמו כ  יודיע המנהל כאמור על שחרורו של החולה מבית החולי ... ולי לבית הח
 ".פטירתו

לניהול המרש  הלאומי של , בי  היתר, האחראית, הודעות אלה מתקבלות במחלקה למידע
. מאושפזי  פסיכיאטריי  ומאגרי נתוני  אחרי  הקשורי  למי שמטופלי  בשירותי בריאות הנפש

מלבד , והוא משמש,  הנתוני  העיקרי של המדינה בתחו  בריאות הנפשמרש  זה הוא בסיס
משרד התחבורה , )בתחו  רישוי כלי נשק(כגו  משרד הפני  , ג  משרדי  וגופי  אחרי , המשרד

 ).בתחו  הגיוס(ל "וצה) בתחו  רשיונות נהיגה(
רי הנתוני  כי לשכות הפסיכיאטרי  המחוזיי  אינ  מקושרות ברשת מחשבי  למאג, נמצא )1(

כי המחלקה למידע ; שבה  נאגר כל המידע על הנעשה בתחו  בריאות הנפש, של המחלקה למידע
אינה מעבירה ללשכות באופ  שיטתי את תוכ  ההודעות שהיא מקבלת מבתי החולי  ומהמרפאות 

וכי הפסיכיאטרי  ; אלא בעקבות דרישה פרטנית של מידע לצור$ החלטה של הפסיכיאטר המחוזי
אי$ הסתיי  הטיפול , זיי  במחוזות שנבדקו אינ  נוהגי  לברר באופ  שיטתי במחלקה למידעהמחו

אלא נוהגי  לדרוש מידע בנוגע למטופל רק כשנדרשת החלטה חדשה של , הכפוי עליו החליטו
 .הפסיכיאטר המחוזי לגביו

רפאות רק כי המידע על המטופל מועבר לפסיכיאטר המחוזי מבתי החולי  ומהמ, עוד נמצא )2(
כיוו  , א  לא מתבקשת הארכה כאמור. כשמתבקשת הארכת אשפוז או טיפול מרפאתי כפוי

לא נשלחת ללשכת הפסיכיאטר המחוזי כל הודעה , שהמטופל שוחרר או הסכי  להמש$ אשפוזו
 . ולכ  הרישו  בלשכה בעניינו אינו מלא, בעניי  המטופל
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‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ,¯Ë‡ÈÎÈÒÙ‰ ˙ÂÎ˘Ï· ÌÈÏÙÂËÓ‰ È˜È˙˘ ÊÎ¯Ó‰Â ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÂÊÂÁÓ· ÌÈÈÊÂÁÓ‰ ÌÈ
 ÏÂÙÈË‰ Â‡ ÊÂÙ˘‡‰ ÍÈÏ‰ È·Ï˘ ÏÎ ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ÌÈÏÏÂÎ Ì È‡Â ÌÈÓÏ˘ Ì È‡

ÌÈÈÊÂÁÓ‰ ÌÈ¯Ë‡ÈÎÈÒÙ‰ ÂÚÈ ‰˘ ÈÂÙÎ‰ È˙‡Ù¯Ó. 
שהוחלט במחוזה לבקש , בתגובה על ממצאי הביקורת כתבה הפסיכיאטרית המחוזית במחוז המרכז

 העתק של כל הוראת מנהל בדבר אשפוז פסיכיאטרי כפוי ושל כל מבתי החולי  בו לשלוח ללשכתה
ולמסור ללשכתה ; הקבלות והשחרורי  של מטופלי  על פי הוראות המתקבלות ממחוזות אחרי 

הפסיכיאטר המחוזי . הודעה על מאושפזי  בכפייה שהביעו את הסכמת  להמש$ האשפוז
ות חובת דיווח על החלטה שלא לבקש שאינו מתנגד לכ$ שתקבע בחוק או בתקנ, בירושלי  כתב

 .להארי$ את תוקפה של הוראה לאשפוז כפוי
כי , הודיע המשרד, 1998בביקורת קודמת שעשה מבקר המדינה בנושא הנדו  בשנת  )ד(
בעקבות הביקורת נת  ראש שירותי בריאות הנפש הוראה לכל מנהלי המרכזי  הרפואיי  להעביר "

הוראה זו . 9"רור של כל המטופלי  אשר מתקבלי  בכפייהלפסיכיאטר המחוזי את מכתבי השח
נועדה להבטיח שבלשכות הפסיכיאטריי  המחוזיי  יימצא מידע על כל שלבי הטיפול הכפוי שנית  

 .מתחילתו ועד סופו, למי שנמצאי  בטיפול 
¯¯·˙‰ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·· , Ì È‡ ÊÎ¯Ó‰Â ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÂÊÂÁÓ· ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈÊÎ¯Ó‰ ÈÏ‰ Ó˘

 ÌÈÓÈÈ˜Ó‰¯ÂÓ‡‰ ‰‡¯Â‰‰ ˙‡ . ˙ÂÊÂÁÓ· ÌÈÈÊÂÁÓ‰ ÌÈ¯Ë‡ÈÎÈÒÙ‰ ˙ÂÎ˘Ï· ÔÈ‡ ÍÎ ·˜Ú
„ÚÂÓ‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ‰Ï‡ , Ì‰· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈÊÎ¯Ó‰ Ì‰·˘ ˙Â·ÈÒ ‰Â ÌÈ‡ ˙‰

ÈÂÙÎ ÊÂÙ˘‡Ï Ì‰ÈÏ‡ ÂÁÏ˘ ÌÈÈÊÂÁÓ‰ ÌÈ¯Ë‡ÈÎÈÒÙ‰˘ ÌÈÏÙÂËÓ‰ ˙‡ ÌÈ¯¯Á˘Ó. 
שהוחלט לבקש ,  במחוז המרכזבתגובה על ממצאי הביקורת הנוכחית כתבה הפסיכיאטרית המחוזית

מבתי החולי  במחוז למסור ללשכתה את תוצאות הבדיקות הפסיכיאטריות הכפויות שנעשו על פי 
ולמסור לה סיכומי מחלה בעניי  מטופלי  ; הוראות של פסיכיאטרי  מחוזיי  ממחוזות אחרי 

 פנה למנהלי בתי הפסיכיאטר המחוזי בירושלי  דיווח שבעקבות הביקורת הוא. שאושפזו בכפייה
 .החולי  במחוזו ורענ  את ההוראה להעביר ללשכתו את מכתבי השחרור של מטופלי  בכפייה

שבבתי החולי  במחוז ירושלי  נרשמו , מבסיס הנתוני  הארצי של המחלקה למידע עולה )ה(
 2002 קבלות של מטופלי  לאשפוז על פי הוראות שהוציאה לשכת הפסיכיאטר המחוזי בשנת 321

לפי נתוני לשכת הפסיכיאטר , לעומת זאת. 2003 קבלות על פי הוראות שהוציאה בשנת 299 ו
בבתי . 2003 הוראות אשפוז בשנת 709  ו2002 הוראות אשפוז בשנת 831המחוזי היא הוציאה 

 קבלות של מטופלי  לאשפוז על פי הוראות שהוציאה לשכת 1,145החולי  במחוז המרכז נרשמו 
לפי , לעומת זאת. 2003 על פי הוראות שהוציאה בשנת 1,209  ו2002זית בשנת הפסיכיאטרית המחו

 .2003 הוראות אשפוז בשנת 2,520  ו2002 הוראות אשפוז בשנת 2,314נתוני הלשכה היא הוציאה 
הסיבה העיקרית לפער בי  מספר הוראות האשפוז שנתנו שתי הלשכות האמורות לבי  מספר 

, כוח הוראות אשפוז שנרשמו בבתי החולי  במחוזותיה  היאהקבלות של מטופלי  לאשפוז מ
להארכת , שבדר$ כלל הפסיכיאטרי  המחוזיי  מוציאי  על פי בקשת בתי החולי  הוראה שנייה

ואילו בבתי החולי  הדבר נחשב להמש$ אשפוז וההוראה , האשפוז הכפוי עד שבעה ימי  נוספי 
היא שלעתי  יש , א  כי בעלת משקל קט  יותר, סיבה נוספת. השנייה אינה נרשמת כקבלה שנייה
  במקו  הוראה שלא בוצעה בתו$ פרק הזמ  הקבוע בחוק , צור$ להוציא הוראת אשפוז חדשה
 כיוו  שמבצעי ההוראה לא הצליחו לאתר את המטופל בפרק  עשרה ימי  מיו  הוצאת ההוראה 

 .הזמ  האמור
__________________ 

9  È˙ ˘ ÁÂ„48 ,221' עמ. 
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈ Â˙ ‰ ÛÂÒÈ‡˘ ·Â˘Á ÊÂÙ˘‡Ï ˙Â‡¯Â‰‰Â ÌÈÊÂÙ˘‡‰ ÏÚ

 ÏÚÂ ÂÓÈÂ˜ ‡Ï˘ ˙Â‡¯Â‰‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ „ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡È˘ ÔÙÂ‡· ‰˘ÚÈÈ ˘Ù ‰ ˙Â‡È¯· ÌÂÁ˙·
È‡Ï ˙Â·ÈÒ‰-ÔÓÂÈ˜. 

)Â( „¯˘Ó‰ Ï˘ ‰ ÎÂ˙‰ ,˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ˙ÂÈ¯Ë‡ÈÎÈÒÙ‰ ˙ÂÎ˘Ï‰ ÏÂ‰È Ï ˙„ÚÂÈÓ‰ , ˙‡ˆÓ 
ËÚÂÓ ‰· ˘ÂÓÈ˘‰ Ï·‡ ÊÎ¯Ó‰ ÊÂÁÓ· ‰Î˘Ï‰ È·˘ÁÓ· .‰Â ÌÈ Â˙ ‰Ó ÏÂ„‚ ˜ÏÁ ÌÈÎÓÒÓ

‰ ÎÂ˙‰ Ï˘ ÌÈ Â˙ ‰ ÒÈÒ·Ï Ò ÎÂÓ Â È‡ ‰Î˘Ï‰ Ï˘ . ˙ÈÊÂÁÓ‰ ˙È¯Ë‡ÈÎÈÒÙ‰ Ï˘ ˙Â‡¯Â‰‰
„·Ï· „È ·˙Î· ÌÈ·˙Î  ÊÂÁÓ· ˙ÂÈ¯Ë‡ÈÎÈÒÙ‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ È ÂÈ„ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ÏÎÂ ‰È ‚ÒÂ ,

ÊÂÙ˘‡ ÈÂÂˆÏ ¯Â˘˜‰ Ú„ÈÓ‰ Ì‚Â , ËÙ˘Ó È˙· Â‡ÈˆÂ‰˘ ÌÈÈÂÙÎ È˙‡Ù¯Ó ÏÂÙÈËÂ ˙ÂÏÎ˙Ò‰
‰ ÒÈÒ·Ï Ò ÎÂÓ Â È‡‰Î˘Ï‰ Ï˘ ÌÈ Â˙ . 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÚ ‰˘˜Ó ÈÂÙÎ‰ ÏÂÙÈË‰ ÍÈÏ‰˙ È·Ï˘ ÏÎ ÏÚ Ú„ÈÓ ¯„ÚÈ‰
ÈÊÂÁÓ‰ ¯Ë‡ÈÎÈÒÙ‰ ,ÌÈÎÈÏ‰˙‰ ˙Â È˜˙Ï È‡¯Á‡‰ , ÏÚ ÌÈ˙Â‡  ÁÂ˜ÈÙÂ ‰¯˜· ÌÈÈ˜Ï

‰Ï‡ ÌÈÎÈÏ‰˙ . ÌÈÈÊÂÁÓ‰ ÌÈ¯Ë‡ÈÎÈÒÙ‰ ˙ÂÎ˘Ï· ÌÈÏÙÂËÓ ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ·¯Ó ÊÂÎÈ¯Â ÛÂÒÈ‡
Ë‡ÈÎÈÒÙÏ ÚÈÈÒÏ ÌÈÈÂ˘ÚÌÈÏÙÂËÓ· ÏÂÙÈË‰ È·‚Ï ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜· ÌÈÈÊÂÁÓ‰ ÌÈ¯. 

בטופס הממוחשב של ההוראה לטיפול מרפאתי כפוי יש הוראה למטופל להתייצב עד מועד  .6
שהתוכנה המפעילה , הביקורת העלתה. מסוי  במרפאה שקבע הפסיכיאטר המחוזי למת  הטיפול

מטית בתור מועד זה את תארי$ מת  את מערכת הטפסי  בלשכת הפסיכיאטר המחוזי הדפיסה אוטו
בדר$ כלל כעשרה , שלא תמיד שינו עובדי הלשכה מועד זה למועד סביר יותר, עוד נמצא. ההוראה

כיוו  שבדר$ כלל הוראה לטיפול מרפאתי כפוי נשלחת אל . ימי  לאחר תארי$ מת  ההוראה
והוא , יצבותו במרפאהפעמי  רבות היא מגיעה למעונו לאחר המועד שנקבע להתי, המטופל בדואר

בעקבות הערת משרד מבקר המדינה בעניי  זה תוקנה . נמצא מפר את ההוראה שלא בידיעתו
  .התוכנה

✯  
˙Â˜È„·‰ , ‰ÚÈ‚Ù· ÌÈÎÂ¯Î ÌÈÈÂÙÎ‰ ÌÈÈ¯Ë‡ÈÎÈÒÙ‰ ÌÈÊÂÙ˘‡‰Â ÌÈÈ˙‡Ù¯Ó‰ ÌÈÏÂÙÈË‰

˙ÂÈÒÈÒ· Ì„‡ ˙ÂÈÂÎÊ· ,˙· ÁÂ˜ÈÙ‰ ÏÚÂ ‰ÈÈ˘Ú‰ ÏÚ ÌÈ ÂÓÓ‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· ÏÚ ÔÎÏÂ ÌÂÁ
˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÂÏÈÓ ÏÚ ‰‡ÏÓ ‰„Ù˜‰ „ÈÙ˜‰Ï ‰Ê . ÊÎ¯Ó‰Â ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÂÊÂÁÓ· ˙¯Â˜È·‰

‰˙ÏÚ‰ , Ï˘ ˙ÂÈÒÈÒ· ˙ÂÈÂÎÊ Â¯ÙÂ‰˘ ˘È ÍÎ ·˜ÚÂ ‰Ï‡ ˙Â‡¯Â‰ Â¯Ó˘  „ÈÓ˙ ‡Ï ÈÎ
ÌÈÏÙÂËÓ‰. 

È‡· Ì¯Â˜Ó˘ ÌÈÈÏ‰ ÈÓ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÏÚÂ‰ ÔÎ ÂÓÎ- ˙Â„ÒÂÓ‰ ÔÈ· ÛËÂ˘ Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰
ÌÈÏÙËÓ‰ :‰ ÌÈ¯Ë‡ÈÎÈÒÙ‰ ˙ÂÎ˘ÏÌÈÈÊÂÁÓ , ˙Â‡Ù¯Ó‰Â ÌÈÈ¯Ë‡ÈÎÈÒÙ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·

˘Ù ‰ ˙Â‡È¯·Ï . ˙Â„ÒÂÓ‰ ÔÈ· ÛËÂ˘ ÁÂÂÈ„Ï ÌÈ Â ‚ Ó ıÓ‡Ï ÏÂ˜˘Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ
ÌÈ¯ÂÓ‡‰ , ˙Â·˘ÈÈ˙Ó‰ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï ˘Â¯„‰ Ú„ÈÓ‰ ÏÎ ‰È‰È Ì‰ÈÏÚ ÌÈ ÂÓÓ‰ È„È·˘ È„Î

„¯˘Ó‰ ÈÏ‰Â Â ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÚ. 
˘Ú ‰ ˙‡ Ì„˜‰· ˜Â„·Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚÌÈ¯Á‡‰ ÂÈ˙ÂÊÂÁÓ· ‰ , ÏÂÚÙÏ Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â

Èˆ¯‡ Û˜È‰· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ Ï˘ Ì Â˜È˙Ï.  


