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מחלת נפש מביאה על האדם סטיגמה קשה המלווה בפגיעה בכבודו ובחירותו .למצער ,פגיעה בזכות
לטיפול רפואי שוויוני בסביבה מגבילה למזער מהווה נדבך נוסף ומיותר בפגיעה בחולה.
ביצוע רפורמה בשירותי בריאות הנפש נמצא על סדר היום הרפואי-מקצועי ,הפוליטי והמשפטי
בישראל מזה שני עשורים .ב 2007-עברה בקריאה ראשונה הצעת תיקון לחוק ביטוח בריאות
ממלכתי (תיקון מס׳ ( )41בריאות הנפש) ,המבטיחה במוצהר להעביר את האחריות הביטוחית
לשירותי בריאות הנפש לאחריות קופות החולים .התיקון לחוק מהווה שלב נוסף בתהליך שמטרתו
הפסקת קיפוח ,הפליה והדרה של חולי נפש משירות שוויוני ומשולב בקופות החולים .מאמר זה
מגלה שעדיין קיימים פערים מהותיים בין תכלית החקיקה ליישום של המלצות וועדת החקירה
הממלכתית לחקר יעילות ותפקוד מערכת הבריאות.
המאמר בוחן באופן ביקורתי ובשני צירים מקבילים את תהליך התפתחות שירותי בריאות הנפש
מחד ,ובהתאמה את התפתחות החקיקה והפסיקה בתחום הטיפול בחולי נפש במאה האחרונה,
מאידך .הסקירה מאירה על גורמים המעכבים שילוב שירותי בריאות הנפש בשירותי הרפואה
לכלל הציבור ומנציחים המשך הפלייה והדרה של טיפול בחולי הנפש מקופות החולים .חמש-עשרה
שנים של דחיות חוזרות ולא סבירות של תאריכי יעד להשלמת הרפורמה ,מקבעים מציאות של
קיפוח ,ומעלים סימן שאלה למידת המחויבות בחברה הישראלית לעקרונות של ״צדק ,שוויון ועזרה
הדדית״ במתן שירות כה חיוני לחולי הנפש ,למשפחותיהם ובעקיפין לתועלת הציבור.

* ד״ר לרפואה  ,MDמומחה בפסיכיאטריה ובעל דיפלומה בפסיכותראפיה ,מוסמך במנהל
מערכות בריאות  ,MHAומשפטן  .LLBד״ר מרק שימש כראש מחלקת בריאות הנפש בצה״ל,
ראש שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות ומנהל ביה״ח הפסיכיאטרי ״אברבנאל״.
** ד״ר לרפואה וד״ר למשפטים .מרצה בכיר ,הפקולטה למשפטים ,הקריה האקדמית ,אונו; פרופ׳
למשפטים ,הפקולטה למשפטים ;University of Virginia ,חוקר בכיר ,מכון גרטנר למדיניות
בריאות ואפידמיולוגיה.
המחברים מודים לסוקרים הבאים שהטיבו את המאמר :פרופ׳ יעקב בזק ,פרופ׳ גבי בן נון ,ד״ר
שמואל וולפמן ,פרופ׳ בנימין מעוז ,ד״ר יעקב מרגולין ,ד״ר גדעון ספיר ,פרופ׳ שפרה שוורץ ,וכן
לעו״ד חזי מרגלית ומר אביעד דוויק על הערותיהם הטובות והמועילות בעריכת המאמר והבאתו
לדפוס.
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א .מבוא
ב .סקירה היסטורית
ב .1.הסיוע לחולי נפש מהתאגדות "עזרת נשים" ועד לאחר קום המדינה
ב .2.מקום המדינה ועד לחקיקת החוק לטיפול בחולי נפש ,תשנ"א1991-
ב .2.1.החוק לטיפול – בין אשפוז לטיפול
ב .2.2.החוק לטיפול – בין השיקול הרפואי לבין זכויות החולה
ב .2.3.ניצנים ראשונים לחיזוק ההגנה על זכויות החולה מתוצרת בית המשפט
ב .3.ליברליזם ומהפכה פרמקולוגית והשפעתם על שירותי בריאות הנפש
ב .4.הסכם מנצ'ל-דורון
ב .5.ועדת נתניהו
ב .5.1.ממצאי ועדת נתניהו בתחום בריאות הנפש
ב .5.2.המלצות ועדת נתניהו
ב .5.3.מהמלצות לתהליכי יישום
ב .6.סיכום ביניים
ג .החוק לטיפול בחולי נפש ,התשנ"א 1991-ופרשנות הפסיקה
ג  .1.מ ב ו א
ג .2.אחריות הסגל הרפואי לשלומם ובריאותם של החולים המאושפזים
ג  .3.ה ש ר א ת ח ו ק ה י ס ו ד  :כ ב ו ד ה א ד ם ו ח י ר ו ת ו ע ל ה ח ו ק ל ט י פ ו ל ב ח ו ל י ה נ פ ש
ג  .1.3.ט י פ ו ל ב ס ב י ב ה ה מ ג ב י ל ה ל מ ז ע ר כ ח ל ו פ ה ל א ש פ ו ז ב כ פ י י ה  -מ א פ ש ר ו ת ל ח ו ב ה
ג .2.3.מעצר והוראת אשפוז כפוי
ג .3.3.מידת הכפייה בהתאמה לרמת הסיכון
ג .4.3.זכותו של מטופל נפש למידע הרפואי
ג .5.3.זכותו של חולה לסרב לטיפול
ג .6.3.חלופה של צו לטיפול מרפאתי בכפייה בהמשך לצו אשפוז בכפייה
ג .7.3.הזכות לייצוג
ג .8.3.צו לאשפוז כפוי והגבלתו בזמן
ג .9.3.שירות מיטבי  -מערך טיפול ושיקום משולב במרכזי בריאות ורווחה למימוש
הזכות להשתלב בקהילה
ד .חקיקה חדשה בתחומי בריאות ורווחה להשתלבותם של אנשים עם מוגבלות נפשית בקהילה
ד .1.חוק ביטוח בריאות ממלכתי תשנ"ד1994-
ד .2.חוק זכויות החולה ,התשנ"ו1996-
ד .3.חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח1998-
ד .4.חוק שיקום נכי נפש בקהילה ,התש"ס2000-
ה .השלמת הרפורמה בשירותי בריאות הנפש
ה .1.האם לזכויות חולי הנפש לטיפול ושיקום מעמד חוקתי על-חוקי?
ה  .2.ה פ ס י ק ה ו ה א ח ר י ו ת ה ב י ט ו ח י ת ל ש י ר ו ת י ב ר י א ו ת ה נ פ ש ב ש ל ב ה ב י נ י י ם
ה  .3.ק ו ו י ת י ח ו ם ל ח ל ו ק ת א ח ר י ו ת ל ש י ל ו ב ש י ר ו ת י ם ו ל מ י מ ו ן ה ש י ר ו ת י ם ה פ ס י כ י א ט ר י י ם
ה  .4.נ ס י ו נ ו ת ע ב ר ל ר פ ו ר מ ה ב מ ד י נ י ו ת ב ר י א ו ת ה נ פש
ה  .5.ה צ ע ת ת י ק ו ן ל ח ו ק ב י ט ו ח ב ר י א ו ת ( ב ר י א ו ת ה נ פ ש ) ,ה ת ש ס " ז 2007-
ה .5.1.התנגדויות וחששות
ו .סיכום
טבלאות
נספח
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א .מבוא
ה"רפורמה" בשירותי בריאות הנפש 1נמצאת תדיר על סדר היום הרפואי-מקצועי,
הפוליטי והמשפטי בישראל .בעשור האחרון אף מתקיים משא ומתן אינטנסיבי
לשינוי המבנה של שירותים אלו והעברתם לאחריות קופות החולים ,במסגרת
ביטוח הבריאות הממלכתי .משא ומתן זה טרם הניב את השינוי המבוקש:
מערך שירותי בריאות הנפש עדיין פועל באחריות ישירה של משרד הבריאות -
רובו במערך טיפול ממשלתי ,מוטה-אשפוז ,דל אמצעים ופועל בנפרד משירותי
הבריאות הכלליים בישראל.
למאמר זה שתי מטרות עיקריות :הראשונה ,סקירה על ציר הזמן של התפתחות
שירותי בריאות הנפש בישראל מזווית ראייה של חברה ומשפט כדי להבין את
הגורמים אשר השפיעו על התפתחות שירותי בריאות הנפש במהלך השנים ,ובכללם
הגורמים המעכבים יישום רפורמה לעת הזו .נצביע על הפערים שבין החזון המוצהר
של שירות שוויוני ומשולב בשירותי הבריאות של קופות החולים ובין מציאות של
שירות ממשלתי דל אמצעים ,שעיקר משאביו לכודים עדיין במערך אשפוז הנפרד
ממרכזי רפואת המומחים .נדון בקשיים הייחודיים לאוכלוסיית לקוחות השירות,
חלקם חסרי ישע המטופלים לעתים אף בכפייה ,ולקשיים בשמירת זכויותיהם
של חולי הנפש וההקפדה על רווחתם .ואכן ,סקירה זו היא בעיתוי מתאים :ב18-
ביולי  2007הונחה על שולחן הכנסת ועברה בקריאה ראשונה הצעת תיקון לחוק
ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' ( )41בריאות הנפש) ,התשס"ז 2,2007-המבטיחה
במוצהר להעביר לפי חוק את רוב רובה של האחריות הביטוחית לשירותי בריאות
הנפש לאחריותן של קופות החולים .התיקון לחוק הוא שלב נוסף ברפורמה בשירותי
בריאות הנפש ,שמטרתה לקדם שוויון ושילוב השירות לצרכני הטיפול הפסיכיאטרי
בשירותי קופות החולים במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי .מטרתו השנייה של
המאמר היא לסקור את התפתחות החקיקה והפסיקה בתחום בריאות הנפש
 1תחת הכותרת "רפורמה בבריאות הנפש" מדובר למעשה בשלוש רפורמות:
א" .רפורמה ביטוחית"  -העברת האחריות של בריאות הנפש לקופות החולים.
ב" .רפורמה משפטית"  -טיפול בזכויות החולים שתיעשה על ידי חקיקת החוק לטיפול בחולי
הנפש והתיקונים לחוק ,כגון זכות הייצוג ,הזכות לטיפול בהגבלה למזער והזכות למידע
(שיפורטו להלן) .הרפורמה גם כוללת מחשבות לעתיד על אפשרות הפעלת הטיפול בכפייה מכוח
תיקון בחוק זכויות החולה.
ג" .רפורמה מבנית" ,שמשמעותה ברמת משרד הבריאות היא הפסקת פעילות המשרד בשני
כובעים (קובע מדיניות ובו בזמן ספק שירות) וברמת הפעילות המקצועית של בריאות הנפש,
שילוב מבני של מרפאות בריאות הנפש במרכזי רפואת המומחים בקהילה ושילוב בתי החולים
הפסיכיאטריים בבתי החולים הכלליים .וראו להלן פרק ג - 10 .3 .מערך טיפול ושיקום משולב
במרכזי בריאות ורווחה.
 2ה"ח התשס"ז .872
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מהחוק הישראלי הראשון לטיפול בחולי נפש ועד הצעת התיקון לחוק ביטוח
בריאות ממלכתי (תיקון מס' ( )41בריאות הנפש) ,תוך הצבעה על מה שנראה
בעינינו ככשלים העיקריים בהצעת התיקון לחוק הביטוח האמור  -הסכנה לפגיעה
בהיקף הזכאות לשירות האמבולטורי ובצמצום השירות האמבולטורי עצמו,
לפגיעה במערך הקיים לטיפול ובשיקום אוכלוסיית צרכני שירותי בריאות הנפש,
ועקב כך  -עלייה בשיעור האשפוז הכפוי ,וכפועל יוצא זליגת תקציבים משירותי
בריאות הנפש ליעדים אחרים .כן נבקש להציע שינויים שיש לבצע בהצעת החוק
(להלן" :הרפורמה") כדי להתגבר על כשלים אלו.
ב .סקירה היסטורית
ב .1.הסיוע לחולי נפש מהתאגדות "עזרת נשים" ועד לאחר קום המדינה
בשנת  1895הוקם בירושלים בית החולים הראשון לחולי נפש 3על ידי השלוחה
הירושלמית של נשות אגודת "עזרת נשים" ,שעסקה עד אז בסיוע לעניים ,לחולים
וליולדות .לדעתנו ,הקמתו של בית החולים מסמנת ראשית שירות פסיכיאטרי
ציבורי בארץ ישראל .באותו זמן שלטו העות'מנים בארץ ,והקמתו של בית החולים
התאפשרה מכוח החוק העות'מני" ,מקלט למשוגעים" 4,משנת  ,1892אשר הסדיר
פתיחת מוסדות לטיפול בחולי נפש .החוק ,אשר תכניו הושפעו מהחוק הצרפתי
לאשפוז חולי נפש משנת  ,1838אישר למנהל בית חולים פסיכיאטרי לקבל אדם
לאשפוז ,בכפיפות להגשת בקשה מנומקת המגובה באישור המוכתר המקומי
ובתעודת רופא .מנהל בית החולים נדרש לדווח על קבלת חולה בתוך שלושה ימים
ולהעביר דו"ח טיפול בתוך  15יום מקבלתו .החוק ִאפשר גם "טיפול בקהילה",
כולל הגבלת חולה נפש וכבילתו בבית המשפחה ,בכפיפות למסירת הודעה לנציג
הממשל ולבדיקת שני רופאים  -רופא ממשלתי ורופא מטעם המשפחה 5.בתקופת
המנדט ,ואף לאחר הקמת המדינה ,נמשכה הפעלת שירותי בריאות הנפש מכוח
החוק העות'מני .השלטון הבריטי הרחיב את התשתית הפסיכיאטרית הציבורית
בארץ ישראל ,הקים בבית לחם בית חולים לחולי נפש למגזר הערבי בשנת 1922
והסב בשנת  1944מחנה שבויי מלחמה איטלקים שהתפנה ליד בת ים לבית
 3אליעזר ויצטום ויעקב מרגולין "ייסוד בית החולים לחולי נפש 'עזרת נשים' בירושלים :פרשיות
נבחרות" הרפואה  .)2004( 382 ,143בית החולים עודנו קיים ומשרת כיום קשישים וחולי נפש
בשני אגפים נפרדים  -אגף טיפול ושיקום פסיכיאטרי ואגף טיפול ושיקום גריאטרי .בית החולים
ממוקם בכניסה לירושלים ונקרא כיום "בית חולים הרצוג" על שמה של הרבנית הרצוג ,פעילת
האגודה.
 4יעקב מרגולין ואליעזר ויצטום "פרקים בהיסטוריה של הפסיכיאטריה בארץ ישראל וסביבותיה
בבית החולים לפגועי נפש "עסופריה" בלבנון" הרפואה .)2001( 790 ,140
 5ראזיק חואלד ואלכסנדר גרינשפון "החוק לטיפול בחולי נפש בישראל :התפתחותו עד עתה,
והצעות לעתיד" רפואה ומשפט .)2006( 101 ,100 ,35
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חולים פסיכיאטרי (המוכר כיום בשם ''המרכז הרפואי לבריאות הנפש על שם
.)''אברבנאל
 כי להבדיל מהתמיכה של אגודת "עזרת נשים" בחולי נפש כמו בחולים,נציין
 העמדה של מנהיגות הקהילה בארץ ישראל כלפי חולי נפש בראשית שיבת,אחרים
 היתה עמדה, כפי שתועדה על ידי החוקרת סופיאן,ציון ובתקופת המנדט הבריטי
:מפלה
Operating the British Mandatory Government's overarching
system with its increasingly strict immigration controls, Zionist
leaders and doctors encouraged selective immigration policies,
repatriation to Europe or institutionalization of the mentally
ill in order to contain and manage what they saw as a serious
challenge to the achievement of an ideal society made up of
dedicated, resilient, unencumbered "new Jews" in Palestine.
In so doing, they prioritized access to the fledgling Jewish
homeland to able-bodied individuals, despite a broader promise
that Zionism would build a homeland for all Jews. In general,
Zionist doctors did not seem to recognize the tension between an
exclusionary immigration policy and larger Zionist ideological
claims about Zionism's potential to heal all Jewish people in
that land. 6
החוקרת סנדי סופיאן מתעדת את האפליה ומתרצת אותה בהיעדר הכרה או
רפואית בישראל- כמו גם המקצועית,ציונית- אצל המנהיגות הפוליטית- מודעות
 "בית החלמה" לעם ישראל השב, לסתירה שבין החלום הציוני למולדת יהודית ובין הגבלת כניסתם של חולי נפש ונכים במסגרת מדיניות ההגירה והטיפול,לארצו
הרפואי המפלים חולי נפש בשם החלום על מולדת חדשה ונסיבות ההתמודדות
.מול מדיניות ההגבלה כלפי הגירה שננקטה על ידי שלטונות המנדט
 שהקדישה עצמה, החוקרת שפרה שוורץ,לעומת מסקנותיה של החוקרת סופיאן
 ובכלל זה גם לחקר,רבות לחקר ההיסטוריה של מערכת הבריאות בישראל
 מגלה בספרה,ההתמודדות עם הקונפליקט שבין עליה חופשית או סלקטיבית
 בפרק שכותרתו "סלקציה רפואית או עלייה, ממשלה, הסתדרות,קופת חולים
Sandy Sufian, M E N TA L H Y G I E N E A N D D I S A B I L I T Y I N T H E Z I O N I S T P R O J E C T , 6
www.dsq-sds-archives.org/_articles_html/2007/fall/dsq_v27_04_2007_fall_st_01_
sufian.htm
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חופשית" ,כי הדילמה בעלייה ש"בתוכה שיעורי תחלואה גבוהים ומגוון מחלות
בהן שחפת ,גזזת ,וגרענת ושיעור גבוה של נכים ,תשושים וחולי נפש" 7היתה
קשה ומודעת וחלה על נכים ככלל .הדילמה אף נידונה לאחר קום המדינה ,כולל
בישיבות הממשלה .לגרסתה ,לא באפליה של חולי נפש עסקינן ,אלא בהתמודדות
קשה ומורכבת של היישוב בארץ עם מתן מענה רפואי לחולים שעלו ארצה ולא
יכלו לעזור לעצמם .לתמיכה במסקנה זו ראו המסמך מהארכיון הציוני המרכזי
(ראו בנספח) המלמד ,שמדובר בעשרות חולים בלבד מדי שנה ,והנסיעה חזרה
לארצות שמהן עלו היתה בהסכמה ובהשתתפותם של החולים עצמם בהוצאות.
ב .2.הטיפול בבריאות הנפש מקום המדינה ועד לחקיקת החוק לטיפול בחולי
נפש ,תשנ"א1991-
בשנותיה הראשונות קלטה ישראל עולים רבים ,בהם פליטים וניצולי שואה רבים.
גלי העלייה יצרו צורך במענה פסיכיאטרי מיידי וכולל ,לעתים אף בלא הסכמה של
8
המטופלים .ואכן ,בראשית שנות החמישים כ 70%-מהאשפוזים(!) נעשו בכפייה.
מערך הטיפול המוגבר נשען רובו ככולו על טיפול אשפוזי בשל כמה סיבות:
הפרקטיקה המקובלת בפסיכיאטריה באותה תקופה ,הדחיפות שבמתן מענה
רפואי-פסיכיאטרי שעל פי רוב מנעה אפשרות לבירור מעמיק ,העובדה שהניצולים
שקרסו נפשית היו בדרך כלל בודדים וחסרי כול ובכך נעדרים תמיכה ובקרה
משפחתית על החלטות רפואיות ,היעדר משאבים לטיפול אמבולטורי ,ולבסוף
תיוג ("סטיגמה") המכוון להדרתם של חולי נפש מהחברה .מושג ה"מיטה" בבית
חולים פסיכיאטרי ,ולא יחסם של מטפלים בבריאות הנפש כלפי אוכלוסייה באזור
או במדינה ,הפך למדד עיקרי להקצאת משאבים במערכת הרפואה הפסיכיאטרית
ולמענה למצוקות ומחלות נפשיות 9.בבתי החולים הציבוריים ,ובכללם בית
החולים הפסיכיאטרי של חברי קופת החולים הכללית "גהה" שליד פתח-תקווה
(שהוקם כבר ב ,)1934-עמדו לרשות הציבור כאלף מיטות אשפוז פסיכיאטריות
 מספר מועט מדי בהשווה לצרכים המרובים .הגידול בצרכים הביא להפעלתלחץ ציבורי להגדלת מספר המיטות בבתי החולים הפסיכיאטריים 10.בכמה
7
8
9

10

שפרה שוורץ קופת חולים ,הסתדרות ,ממשלה .)2000( 143
אורי אבירם ודן שניט טפול פסיכיאטרי וחירויות הפרט :אשפוז כפוי של חולי נפש בישראל 33
(.)1981
מרדכי מרק ,זאב קפלן ואלכסנדר גרינשפון "תהליך יישום הרפורמה בשירותי בריאות הנפש"
שירותי בריאות נפש בישראל :מגמות וסוגיות ( 81אורי אבירם ויגאל גינת עורכים .)2006 ,על
פי הנתונים המובאים במאמר זה ,בינואר  1949היו בארץ  1,197מיטות פסיכיאטריות  -כ1.3-
מיטות ל 1,000-תושבים.
מגמת ההגדלה במספר מיטות האשפוז הגיעה בשנת  1970לשיא של  2.7מיטות ל 1000-תושבים,
לעומת השיעור של  1.3מיטות פסיכיאטריות שצוין לעיל .ראו י' גינת "ארגון השירותים
לפסיכיאטריה במדינת ישראל ודרכי מימונם" הרפואה .)1992( 268 ,123
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דיונים בכנסת אף תוארו סכנות בגין מחסור במיטות אשפוז ובנוכחות חולי נפש
בקהילה ,ובכללן השפעה הרסנית על ילדים ,ריבוי מקרי עבריינות ,סבל ומטרד
לציבור 11.חומרת המצב אף הביאה את המנכ"ל הראשון של משרד הבריאות דאז,
ד"ר יוסף מאיר ,ואת ראש השירות הרפואי ,פרופ' חיים שיבא ,לחזור לעמדה
שהיתה מקובלת על המנהיגות הציונית בארץ ישראל בתקופת המנדט ולהציע
ביצוע סלקציה מטעמים רפואיים בין המועמדים לעלייה כדי להקטין את שיעור
הפגועים בגוף או בנפש במדינת ישראל 12.הצהרתו של שר הבריאות ,כי השירות
משתדל למנוע עליית חולים עוררה התנגדות שבאה לידי ביטוי על ידי ח"כ חנה
למדן ממפ"ם .מנגד ,חברי הכנסת גיל ופרסיץ מהציונים הכלליים התקיפו את שר
הבריאות על כך שמדיניות הסלקציה אינה נשמרת בקפדנות 13.בן גוריון אף כתב
ביומנו" :בזמן האחרון יש בדיקות רפואית בכל הארצות ,אולם יש מקרי הערמה
14
והסתננות".
גם הכנת התשתית האשפוזית עבור חולי הנפש היתה מורכבת ובעייתית .בשל
המחסור במשאבים הוכשרו קסרקטינים נטושים לשמש בתי חולים פסיכיאטריים;
ואפילו בית הכלא שבין חומות עכו ,שהבריטים החזיקו בין חומותיו מחלקה
קטנה לחולי נפש מסוכנים 15,הוסב לבית חולים פסיכיאטרי 16.ב 1949-הקים
משרד הבריאות את בית החולים הפסיכיאטרי "באר יעקב" ,וקופת חולים כללית
הקימה עבור חבריה את בית החולים לחולי נפש "טלביה" בירושלים 17.ב1950-
11
12

13
14
15
16

17

אבנר אליצור "מיסוד ואל-מיסוד ארגון שירותים אזורי לבריאות הנפש כתחליף" חברה ורווחה
יח .)1998( 13
ראה שפרה שוורץ ,לעיל ה"ש  ,7עמ'  153ואילך" :שאלת מהם הקריטריונים למיונם של העולים,
אם תתקבל מדיניות של עלייה סלקטיבית לא עלתה בדברי לבון ולא בדברי בן גוריון ...שר
הבריאות והנהלת משרד הבריאות ,השירות הרפואי לעולה ,השירות הרפואי הצבאי וקופת
החולים הם שדחפו את נושא מיון העולים לפי קריטריונים רפואיים מוגדרים (שחפת ,נכות,
מחלות מין ,מחלות נפש וכדומה)".
ד"כ ( 552 ,1התש"ט).
ארכיון בן גוריון יומן בן גוריון .24.4.49 -
"Moshe Klian and Eliezer Witztum, The Israeli Model of the "District Psychiatrist
43(3) THE ISRAEL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND RELATED SCIENCES 181 (2006).
כפי שכותב פרופ' גינת ,לעיל ה"ש " :10הבעיה והפתרון אשר ננקטו על ידי החברה הישראלית
היו דומים במידת מה לתגובה עקב ההגירה ההמונית והעיור בארה"ב במחצית השניה של המאה
ה .19-הצורך לפיקוח חברתי ,הגנה וטיפול גרם לכך שהפכו מחנות צבא נטושים למוסדות טיפול
וחסות לחולי נפש" .ראו גם אורי אבירם "הפחתת אשפוזים פסיכיאטריים ושנוי דפוס הטפול
בחולי נפש" בריאות נפש קהילתית בישראל ( 70אורי אבירם ויצחק לבב עורכים .)1981 ,דורשי
רשומות יודעים לספר ,כי בן גוריון הפך במתכוון את בית הכלא בעכו ,סמל הגבורה של לוחמי
האצ"ל ועולי הגרדום ,לבית חולים לחולי נפש מתוך כוונה לפגוע במורשת הרוויזיוניסטית .רק
בשנת  - 1984דהיינו :שבע שנים לאחר שמנהיג הליכוד מנחם בגין נבחר כראש ממשלת ישראל
 פונו כל המחלקות הפסיכיאטריות בבית החולים לחולי נפש ששכן בבית הכלא לשעבר ,והמבנההוסב למוזיאון.
הוסב למרכז לבריאות נפש קהילתי בשלהי המאה שעברה.
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הקים משרד הבריאות בית חולים פסיכיאטרי בדיר יאסין ,כפר ערבי נטוש ליד
ירושלים 18.בשנת  1956הקימה קופת חולים כללית באזור השרון את "שלוותה",
בית חולים פסיכיאטרי שלישי לשירות חברי קופת החולים הכללית 19.לעתים
הונהגה שיטה של "קליטה ישירה" ,הישר ממחנות עקורים באירופה למוסדות
20
פסיכיאטריים בארץ.
ב'' .2.1.החוק לטיפול'' – בין אשפוז לטיפול
הצורך המתואר לעיל במענה מיידי לתחלואה נפשית יחד עם העוני ומצוקת
האשפוז הפסיכיאטרי והעול הכבד על כתפי מערכת הבריאות המתפתחת חייבו
את הסדרת האשפוז הפסיכיאטרי .כך בא לעולם החוק לטיפול בחולי נפש,
התשט"ו( 211955-להלן" :החוק הישן לטיפול") .בדברי ההסבר להצעת החוק
הוצהר ,כי המחוקק ביקש להסדיר בו את מצוקת מערך האשפוז ,להגן על שלום
22
הציבור ושלום החולה ולאזן בין שני אלה ובין זכויות הפרט של החולה.
הדגש שהושם בחוק הישן לטיפול היה על אשפוזו של חולה הנפש .להבדיל
מהמוצהר בדברי ההסבר לחוק ,שם צוינה כאחת ממטרות החוק ריפויו של
חולה הנפש ,החוק עצמו לא עסק בצרכים טיפוליים רפואיים או שיקומיים של
חולה הנפש במהלך אשפוזו ואף לא הטיל אחריות לספק את צרכיו הטיפוליים
והשיקומיים של החולה עם שחרורו מהאשפוז 23.באותה עת הטיפול המוסדי
(כדוגמת מעון) ,שאינו בגדר אשפוז פסיכיאטרי בכפייה ,נותר באחריות רשויות
הרווחה (הטיפול הופעל באמצעות פקיד הסעד  -עובד סוציאלי במשרד הרווחה
18
19
20

21
22
23

כיום בית החולים "כפר שאול" ,הסמוך לשכונת הר-נוף בירושלים.
ראו על כך.htm ,שלוותה.www.clalit.org.il/HE-IL/MedicalService/hospitals/
בשנת  1997מונתה ועדה ציבורית בראשותו של השופט בדימוס פרופ' יעקב בזק לחקור את מצבם
של ניצולי שואה שהיו מאושפזים בבתי חולים פסיכיאטריים .זאת בשל גילויי ההזנחה של ניצולי
השואה שעדיין היו מאושפזים בתת-תנאים במוסדות אשפוז במחלקות ברמה ירודה .בדו"ח
הוועדה נפרס סיפורם של עולים שהגיעו בשנות החמישים באונייה שעל סיפונה כאלף ניצולי
שואה .התברר ,שחלק מהעולים הועברו ישירות מהאונייה לבית החולים הפסיכיאטרי בכלא
עכו .ראו הועדה הציבורית לחקר מצבם של ניצולי שואה המאושפזים במוסדות פסיכיאטריים
דו"ח הועדה ( 1999עותק שמור אצל הכותבים).
חוק לטיפול בחולי נפש ,התשט"ו ,1955-ס"ח .120
"חוק זה בא להבטיח גם לחולי הנפש ,שלא ישללו מהם חופשם וזכויותיהם היסודיות האחרות,
אלא כשיש בכך צורך של ממש ,אם לשם ריפוים או לשם הגנה על הציבור ,ובדרכים הקבועות
בחוק" (דברי הסבר להצעת חוק לטיפול בחולי נפש ,התשט"ו ,1955-ה"ח .)94 ,90
הדגש שהושם בחוק על אשפוז והתעלמותו של החוק מהיבטים של שיקום בקהילה בולטים
עוד יותר אם משווים את החוק לחקיקה מקבילה בארה"ב באותה תקופה ממש  -חקיקה
שהקשתה על אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי ודווקא הסדירה ועודדה תוכניות לטיפול בקהילה
שבמסגרתן ניתן משקל ניכר לזכויות האדם של חולה הנפש .ראו דן שניט "אשפוז אזרחי של
חולי נפש בישראל" בריאות נפש קהילתית בישראל  ,317לעיל ה"ש .16
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ולא במערכת הבריאות) 24.על רקע זה צודקים ,לדעתנו ,החוקרים הטוענים כי נכון
היה יותר לקרוא לחוק "לטיפול בחולי נפש" בשם חוק "לאשפוז חולי נפש" 25.נוסף
על היעדרו של הסדר ברור לשיקום חולי הנפש גם הזכות לאשפוז פסיכיאטרי לא
היתה זכות מוגנת לא מכוח החוק ,ואף לא בהסדר חוזי ביטוחי וולונטרי 26.חולה
שאושפז בבית חולים לפי הוראת פסיכיאטר מחוזי חויב אף הוא בתשלום דמי
האשפוז 27,אלא אם כן קופת החולים מימנה את האשפוז עבור החבר.
ב'' .2.2.החוק לטיפול'' – בין השיקול הרפואי ובין זכויות החולה
נוסף על התמקדותו של החוק בנוהלי אשפוז ולא בטיפול בחולי הנפש קיימת גם
אי-התאמה בולטת בין ההבטחה בדברי ההסבר לשימור על זכויות החולה ובין
ההסדר בפועל שהעניק עדיפות ברורה לשיקול הרפואי על פני זכויות אלה .בחינת
ההסדרים המשפטיים בתחום הטיפול בכפייה מלמד ,כי מירב המשקל בתהליך
קבלת ההחלטות לעניין אשפוז חולי נפש ניתן לשיקולים הרפואיים.
דוגמא מובהקת לעדיפות שנתן החוק לשיקול הרפואי על פני שיקול המקדם
את זכויות החולה אפשר למצוא בהסדר שקבע החוק בנושא האשפוז .ההסדר
החוקי קובע ,כי אשפוז יתבצע באחד משלושה מסלולים – אשפוז כפוי בצו בית
משפט ,אשפוז כפוי בהוראת פסיכיאטר מחוזי ואשפוז מרצון .אולם גם כשביקש
חולה להתאשפז לא היה תוקף לבקשתו או להסכמתו ,כיוון שהמחוקק דרש
ללוות בקשת אשפוז בתעודת רופא 28.נראה ,שהמחוקק הישראלי ייחס יותר
משקל לתעודת רופא מאשר לעצם פנייתו של אדם חולה נפש במצוקה אשר ביקש
להתאשפז .מגמה דומה עולה מבחינת הסדרי החוק בנוגע לשחרור מאשפוז.
במקרה הראשון (אשפוז כפוי בצו) הסמכות להחליט על שחרור מאשפוז ניתנה
לוועדה פסיכיאטרית מחוזית ,ובשני המקרים האחרונים  -למנהל בית החולים.
מכאן יוצא ,כי גם במקרה שבו חולה התאשפז מרצונו נבצר ממנו להשתחרר
מרצונו.

24
25
26

27
28

סעיף  7לחוק ההגנה על חוסים ,התשכ"ו ,1966-ס"ח " :56העברת החוסה מרשות האחראי לו".
נציין ,שחוק ההגנה על חוסים נחקק רק כעשור לאחר החוק לטיפול.
דן שניט ,לעיל ה"ש  ,23בעמ' .318
בחינת הזכאות הביטוחית לשירותי בריאות הנפש באותה תקופה מלמדת ,כי על פי תקנון קופת
חולים (הביטוח הוולונטרי) ,בתחום שירותי בריאות נפש רשויות קופת חולים זכאיות לקבוע
למי ממבוטחיה הנזקקים לאשפוז יינתן אשפוז ,בלא חובה לספק שירותי אשפוז פסיכיאטרי
לכל המבוטחים הנזקקים לאשפוז.
סעיף 8א(א) לחוק הישן לטיפול" :חולה שאושפז בבית חולים לפי הוראת פסיכיאטר מחוזי על
פי סעיף  5יהיה חייב בתשלום דמי האשפוז כפי שקבע שר הבריאות בתקנות".
סעיף (2א) לחוק הישן לטיפול.
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גם מעט הזכויות האזרחיות שנחקקו מפורשות ,כגון שליחה וקבלה של דברי
דואר סגורים 29,היו אף הן כפופות לשיקולים רפואיים .למנהל בית החולים היתה
סמכות  -משיקולים רפואיים  -לפתוח כל דבר דואר שנשלח לחולה מאושפז ואף
לעכב או למנוע את מסירתו לחולה 30.בית המשפט העליון ,בשבתו כבג"ץ ,סמך
את ידיו על הסדר זה והחליט שלא להתערב בעתירה בשל פתיחת מכתב תשובה
לחולה שנשלחה אליו מהיועץ המשפטי לממשלה לאחר שקבע ,כי "חזקה היא
31
שהוא נפתח על-פי הוראה של מנהל בית החולים המוסמך להורות על כך".
דוגמא נוספת להתעלמות מזכויות החולה אפשר למצוא בהסדר שקבע (ליתר
דיוק :לא קבע) החוק בנושא הערר .חולה היה זכאי להגיש ערר על אשפוזו בפני
ועדה פסיכיאטרית 32,אולם החוק לא הגדיר מי אחראי ליידע את החולה על
זכותו ,מי יסייע בידו להגיש ערר וכיצד ייוצג המטופל בוועדה .המחוקק הגדיר את
בעלי התפקיד המעורבים בתהליך האשפוז בכפייה ונתמנו שלושה פסיכיאטרים
מחוזיים ,אשר היו אחראים הן לאשפוז הכפוי הן לפיקוח על בתי חולים
פסיכיאטריים ,אך בפועל חלקם שירתו גם כמנהלי בתי חולים פסיכיאטריים,
תוך ניגוד עניינים ברור בין שני התפקידים שמילאו.
האחריות המלאה להחלטה לגבי הטיפול בחולי הנפש הופקדה על פי החוק בידי
המערכת הרפואית ,תוך מתן עדיפות ברורה למערכת זאת על פני בית המשפט.
ביטוי מפורש לתפיסה זו אפשר למצוא בבג"ץ רוט נ' מדינת ישראל 33.בית המשפט
29
30
31
32
33

סעיף (26א) לחוק הישן לטיפול" :חולה שאושפז בבית חולים רשאי  )1( -לשלוח ולקבל מכתבים
סגורים וצרורות דואר אחרים ( )2לקבל אורחים בזמנים שיקבע מנהל בית החולים".
סעיף ( 26ב) לחוק הישן לטיפול" :רשאי המנהל להגביל זכויותיו של חולה לפי סעיף זה במידה
שהדבר דרוש לדעתו מטעמים רפואיים ובלבד שלא תוגבל זכותו של החולה לשלוח מכתבים
סגורים לעורך דינו ,לשר הבריאות וליועץ המשפטי לממשלה".
בג"ץ  84/62רוס נ' מנהל בית החולים הממשלתי באר יעקב ,פ"ד טז(.)1962( 1013 ,1012 )2
סעיף ( 12ב) לחוק הישן לטיפול .על פי הסעיף ,חברי הוועדה מתמנים על ידי שר הבריאות
כשהיו"ר הוא משפטן (כשיר להתמנות לשופט שלום) ,והשאר רופא בשירות המדינה ורופא
למחלות נפש.
בג"ץ  603/76חיים רוט נ' מדינת ישראל ,פ"ד לא( .)1977( 757 )2בבג"ץ זה עמדה על הפרק שאלת
הסמכות לכפות בצו שיפוטי בדיקה על נאשם .העותר ביקש צו על תנאי המכוון לביטול צו בדיקה
שניתן נגדו בבית משפט השלום על פי סעיף (6ד) לחוק הישן לטיפול .בית המשפט העליון הבהיר,
כי "הכלל הוא שאין כופין על אדם שייבדק בדיקה רפואית  -נפשית או גופנית  -בעל-כורחו.
חירות היא מחירויותיו היסודיות :ואין החוק גורע מן החירות הזאת אלא על-פי עילות מוגדרות
יפה אשר לדעת המחוקק שקולות הן כנגדה" (שם ,עמ'  .)760בית המשפט חרג משאלה זו ודן
בעדיפות השיקול הרפואי על פני זכויות החולה בשאלת האשפוז הפסיכיאטרי על פי החוק .תוך
כדי שדחה את העתירה קבע בית המשפט ,כי "הפסיכיאטר המחוזי הוא רשות רפואית ולא רשות
משפטית :שיקוליו הם  -וחייבים להיות  -שיקולים רפואיים טהורים ,והוא ישקול אותם לפי
מיטב ידיעותיו המקצועיות ובמסגרת חובותיו האתיות-רפואיות .אין הוא ממונה לא על כפיית
הציות לצווי בתי-המשפט ולא על שלטון החוק ,הוא ממונה על ניהול הטיפול הרפואי בחולי-
נפש .רק אם יגיע הפסיכיאטר המחוזי ,על-פי שיקוליו הרפואיים שלו ,לידי מסקנה שיש מקום
לכפות על האדם את הבדיקה (או האשפוז) אף בעל-כרחו ,יחליט לבצע את צו בית-המשפט;
ואילו אם על-פי שיקוליו הרפואיים שלו יגיע לידי מסקנה שאין לכפות על האדם בדיקה (או
אשפוז) בעל-כרחו ,יחליט שלא לבצע את צו בית-המשפט" (שם ,עמ' .)761
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העליון הבהיר ,שהחוק מעניק את שיקול הדעת והאחריות להחלטה בעניין טיפול
בחולי נפש ואשפוזם בידי הרשויות הרפואיות" :אין החוק מחייב דבר אשר אינו
נחוץ ,מן הבחינה הרפואית ,לשם טיפול יעיל וסביר בחולה ...אם על-פי שיקוליו
הרפואיים שלו יגיע לידי מסקנה שאין לכפות על האדם בדיקה (או אשפוז) בעל-
כורחו ,יחליט שלא לבצע את צו בית-המשפט" 34.לשון זו מלמדת על עצמאותה
של הרשות הרפואית ועל עדיפות ברורה למערכת זאת על פני בית המשפט בעניין
אשפוז חולי נפש .בפרשנות זו לחוק ,בית המשפט – המגן לזכויות אדם  -מאשר
את עדיפות השיקולים הרפואיים על הגנת זכויות האדם .דוגמא נוספת לעוצמה
שהופקדה בידי המערכת הרפואית ולעליונותם של שיקולים רפואיים על פני כללי
35
המשפט והצדק המקובלים אפשר למצוא בפרשת חובב.
בפרשה זו חזר בית המשפט ואישר שעל פי החוק המצוי ,האחריות להחלטה
בעניין טיפול בחולי נפש ואשפוזם היא בידי הרשות הרפואית ולא השיפוטית ,אך
יחד עם זאת השמיע לראשונה ביקורת על נוסח הוראת החוק הדנה באשפוז חולי
נפש בניגוד לרצונם .בפסק הדין ,אשר נכתב על ידי השופטת בן פורת ,בית המשפט
הבהיר את מעמדו הייחודי של הפסיכיאטר המחוזי בתפיסת המחוקק הישראלי.
השופטת הדגישה ,שהמחוקק הישראלי "בחר להסמיך לא את בית המשפט ולא
כל רשות מעין-שיפוטית או מנהלית אחרת  -כי אם את הפסיכיאטר המחוזי למתן
הוראת אשפוז אף בעל-כורחו של החולה בשונה מהחוק האמריקאי .בכך גילה
המחוקק את דעתו ,שהוראת האשפוז לא תינתן אלא על-פי שיקולים ומבחנים
פסיכיאטריים בלבד" 36.עם זאת ,מבקר פסק הדין את החוק ומעיר ,כי "מן
הראוי לתקן את סעיף  5לחוק לטיפול בחולי נפש ,תשט"ו ,1955-כך שיפורטו בו
הנתונים והממצאים ,שצריכים להיות בידי פסיכיאטר מחוזי ,בטרם ייתן הוראת
אשפוז" 37.בית המשפט מקבל ,שאיכותם וקבילותם של הנתונים המצדיקים או
המחייבים מתן הוראת אשפוז הן בגדר החלטה רפואית-פסיכיאטרית שאינה
כפופה לדיני הראיות הנהוגים בבתי המשפט או לעקרונות הצדק המחייבים את
רשויות המנהל .בית המשפט הוסיף ,כי שימוש בסנקציה פלילית למניעת אשפוזי
שוא ("הגורם ביודעין לאשפוזו של אדם ללא צורך או שלא כדין ,דינו מאסר חמש
שנים") אינה מניחה את דעתו" :הסנקציה הפלילית נגד מי שגורם בזדון לאשפוז
שלא כדין באה רק לאחר מעשה ,ואין היא יכולה לבוא במקום הסדרים חוקיים,
38
שימנעו תקלה חמורה מראש".
34
35
36
37
38

שם ,עמ' .762
ע"א  219/79זאב ירמלוביץ נ' משה חובב ,פ"ד לה(.)1980( 766 )3
שם ,עמ' .781-782
שם ,עמ' .781
שם ,עמ' .779
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ב .2.3.ניצנים שיפוטיים ראשונים לחיזוק ההגנה על זכויות החולה
בצד הגיבוי שנתן בית המשפט בפרשת חובב למערכת הרפואית מצאנו בפסק דין
זה גם סימנים ראשונים לשינוי מגמה .נשיא בית המשפט העליון ,משה לנדוי,
וממלא מקומו ,חיים כהן ,שישבו אף הם בדין בפרשה זו ,מביעים ביקורת
מפורשת על היעדר קביעה בחוק של בסיס הנתונים והממצאים האמורים לגבות
את הפסיכיאטר המחוזי בתהליך קבלת ההחלטות לעניין כפיית אשפוז .השניים
קובעים ,כי "מן הראוי לתקן את סעיף  5לחוק לטיפול בחולי נפש ,תשט"ו,1955-
כך שיפורטו בו הנתונים והממצאים ,שצריכים להיות בידי פסיכיאטר מחוזי,
בטרם ייתן הוראת אשפוז" 39.השופטת בן פורת אינה חולקת על חבריה המבקרים
את החוק ויחד עם זאת ,עמדתה לדחות את ערעורו של המטופל חובב התקבלה.
למרות דחיית הערעור ,בפרשה זו אנו עדים לשינוי מגמה  -תחילתה של ביקורת
משפטית על ההסדר החוקי של תהליכי קבלת ההחלטות בידי הפסיכיאטר
המחוזי .אולם עליונות המודל הרפואי עדיין נשמרה.
המשך וחיזוק לשינוי המגמה שזיהינו בפרשת חובב אפשר למצוא בפסק הדין של
השופטת נתניהו בפרשת כרמלי ,כחמש שנים לאחר מכן 40.גב' כרמלי אושפזה
על ידי בעלה בדרכי מרמה ,שלא בהסכמתה ובלא אסמכתא חוקית .בעלה ביקש
ממנה לבוא לבית החולים בתואנה שהוא אושפז ,ומשהגיעה לבקרו  -אושפזה
בכפייה על ידי הרופא הבודק ,בלא הוראת אשפוז 41.על מנהל בית החולים מוטלת
היתה החובה להודיע למשרד הבריאות על קבלתה 42ולשחררה אם לא נתקבלה
הוראת אשפוז תוך חמישה ימים מיום האשפוז .בפועל רק ביום התשיעי לאשפוז
שלח המנהל לשר הבריאות ,באמצעות הפסיכיאטר המחוזי ,הודעה על האשפוז.
הפסיכיאטר המחוזי חתם על הטופס שנשלח אליו רק כעבור  19ימים מהאשפוז
הכפוי  -יומיים לאחר שהמערערת כבר שוחררה לביתה .על פי עובדות המקרה,
החולה הוחזקה בלא אסמכתא חוקית בבית החולים כ 12-יום .בית המשפט ציין,
39

40
41
42

שם .הנשיא לנדוי מוסיף ואומר" :אינני רואה מחסום מספיק בפני סכנות אלה בזכות הערר
לפני ועדה פסיכיאטרית שהחוק קבע .לא לכל אדם יש קרוב או מודע ,היכולים לפעול למענו
ולפנות לועדה ,ואשר למאושפז עצמו  -החוק הקיים אינו מחייב להודיע לו על זכותו לפנות
לועדה הפסיכיאטרית ,וממילא עלול המאושפז להיכנס עם אשפוזו לעולם אחר ,שבו אין הוא
פועל עוד כאדם בעל מחשבה עצמאית ,בשל הטיפול בתרופות הניתן לו או בשל תנאי הסביבה
הקשים ,שבהם הוא מוצא עצמו בחברת חולים בלבד .גם הסאנקציה הפלילית נגד מי שגורם
בזדון לאשפוז שלא כדין באה רק לאחר מעשה ,ואין היא יכולה לבוא במקום הסדרים חוקיים,
שימנעו תקלה חמורה מראש" (שם).
ע"א  558/84מזל כרמלי נ' מדינת ישראל ,פ"ד מא(.)1987( 757 )3
סעיף (7ב) לחוק הטיפול הישן" :היה רופא סבור שאשפוזו של חולה אינו סובל דיחוי ,והחולה
אושפז בעל כורחו ,ישוחרר החולה ,אם לא נתקבלה הוראת אשפוז תוך חמשה ימים מיום
אשפוזו".
ע"א  ,558/84לעיל ה"ש  ,40עמ' .786
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כי אי-סדרים אלו שיקפו תופעה כללית של איחורים ועיכובים במתן הודעות
ואישורים כנדרש בחוק לגבי אשפוז בכפייה .בגין האשפוז שלא כדין ,בתקופה
שלאחר חלוף חמשת הימים הקבועים בחוק כאמור ,הגישה המערערת לבית
משפט השלום תביעה נזיקית נגד המשיבים בגין כליאת שוא .תביעתה נדחתה
בבתי המשפט השלום והמחוזי .גם בבית המשפט העליון הערעור נדחה ,אולם
חשוב לציין כי על אף שהשופטת נתניהו כתבה בפסק הדין כי לא היתה מחלוקת
שהמערערת "הייתה חולת נפש ושהייתה זקוקה לאשפוז וכי האשפוז היטיב
עמה" ,היא גם קבעה ,ש"אין לראות באשפוז אדם שלא בהסכמתו מעבר לחמישה
ימים ,ללא קבלת אסמכתא חוקית לכך מהפסיכיאטר המחוזי ,משום מחדל טכני
בלבד ...החזקתה הממושכת של המערערת מעבר לחמשת הימים הראשונים ,ללא
קבלת אישור כדין ,הייתה לכאורה משום כליאת שווא".
בית המשפט העליון מותח בהזדמנות זו ביקורת חריפה על התעלמות
הפסיכיאטרים מחובתם על פי הפסיקה (פרשת חובב) להגדיר קריטריונים מנחים
לבסיס הנתונים הנדרש בתהליך ההחלטה על אשפוז כפוי .השופטת נתניהו ביקרה
גם את המחוקק עצמו על שלא נדרש להמלצות בית המשפט בפרשת חובב 43ועל
התעלמותו מממצאי דו"ח מבקר המדינה ,שהצביעו על ליקויים בתחום ההגנה
על זכויות האדם של חולי הנפש המאושפזים בכפייה 44.לדעת השופטת נתניהו,
קיימת "הזנחה משוועת" בתחום זה ,כאשר הזלזול ביישום ההגנות הפרוצדורליות
הקבועות בחוק הפך לנורמה .השופטת אף ציינה את הסכנה הנובעת מעמימותה
של לשון החוק ומשיקול הדעת הרחב מדי שניתן לפסיכיאטר המחוזי" :מה קל
הדבר לגרום לאשפוז בכפיה של אדם בריא .די לך בסיפור עלילה של חורש רעתו
(ואפילו בן זוג או בן משפחה המבקש להשתחרר ממנו ממניעים פסולים) או סיפור
 43שם ,עמ' " :784-785מאומה לא נעשה כנראה גם בתחום צנוע יותר  -המלצתו של מ"מ הנשיא
ח' כהן בע"א  219/79הנ"ל ,כי עד שהמחוקק יאמר את דברו ,יעשו הפסיכיאטרים המחוזיים
לקביעתם ולפרסומם של כללים רפואיים-פסיכיאטריים בדבר הנתונים והממצאים אשר צריכים
להתקיים בטרם ייעשה שימוש בסמכות האשפוז הכפוי .לא זו בלבד שהפסיכיאטרים המחוזיים
לא התפנו לעניין זה ,אלא שמסתבר ,שהרשלנות ,שאנו עדים לה במקרה זה ,אינה כנראה בגדר
חריג יחיד ,אלא היא דוגמה להזנחה משוועת ,הרווחת בין הפסיכיאטרים המחוזיים ובין מנהלי
בתי החולים לחולי נפש .לא רק המחברים אבירם ושניט העלו זאת במחקרם ,אלא מבקר
המדינה התריע על כך כבר בדו"ח השנתי ה 24-משנת ( 1974בעמ'  259ואילך) .אנו מפנים בעיקר
לפרק העוסק באשפוז על-פי הוראת אשפוז .שם מתריע המבקר על הוצאת הוראות אשפוז בלתי
מנומקות וללא דיווח כחוק ליועץ המשפטי לממשלה וכן על איחורים ,לעתים עד חודש ימים,
במשלוח הודעות אשפוז של חולים ,שאושפזו כמקרי חירום ,ועל עיכוב במתן הוראות אשפוז
על-ידי הפסיכיאטר המחוזי עד חודשיים ויותר! התמונה המצטיירת היא של זלזול זועק מצדם
של הפסיכיאטרים המחוזיים בזכויות היסוד של החולים .כשזו התייחסותם ,ייעור נא המחוקק
וייתן דעתו לא רק להשלמות ולמילואים ,להבהרה ולתיקון של החוק ,על-פי תפישתו ומתכונתו
הנוכחית ,אלא ישקול נא גם ,אם אין מקום לשנות מעצם התפישה הכוללת והעקרונית של
החוק ,המקנה תפקידי מפתח וסמכויות כה מרחיקות לכת בתחום הפגיעה בחירויות האדם בידי
הפסיכיאטרים המחוזיים".
 44מבקר המדינה דו"ח שנתי  - 38לשנת .)1988( 269 1987
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בדים פרי דמיון ,שיסופר אף מכלי שני או שלישי לרופא ,ולאו דווקא לפסיכיאטר
מנוסה ...די שהרופא יתרשם מאמיתות הסיפור ויקבלו כבסיס לאנמנזה
רפואית 45."...השופטת נתניהו חותמת את פסק דינה בקריאה למחוקק ,כי ישנה
את החוק שינוי מהותי לא רק לשם תיקון ליקויים מקומיים ,אלא כדי לשנות
את עצם התפיסה הכוללת ,המקנה לפסיכיאטרים המחוזיים תפקידי מפתח
וסמכויות מרחיקות לכת לפגיעה בחירויות האדם 46.נראה ,שהשופטת נתניהו
מצרה על הביקורת הרכה בעבר של בית המשפט העליון ועל הגישה הזהירה
שביטא בהסתייגותו מעליונות המודל הרפואי בפסק הדין בפרשת חובב .ויודגש,
כי ביקורתה של השופטת נתניהו כוונה ישירות כלפי הפסיכיאטרים וקראה לבית
המחוקקים לקיים בהקדם דיון מעמיק ובדק בית בסוגיית האשפוז הכפוי ,להלכה
47
ולמעשה.
 45ע"א  ,558/84לעיל ה"ש  ,40עמ' .767
 46בהמשך תתוארנה המלצות ועדת נתניהו  -ועדת חקירה בראשות השופטת נתניהו (בבחינת "אומר
ועושה") .מפאת חשיבות דברי הביקורת של השופטת נתניהו ובשל העובדה ,שביטאה עמדה זו
גם כשעמדה בראש ועדת החקירה הממלכתית לבדיקת מערכת הבריאות (בין  ,)1989-1990נביא
ביקורת נוקבת זו כלשונה (שם ,עמ' " :)783הדרישות הפורמאליות הכלולות בחוק ובתקנות
לפיו ,אינן עניין טכני בלבד אלא עניין שבתנאים שבמהות ,שמטרתם לשמש ערובה לחירויות
האדם .ביקורת הושמעה כבר בשעתו :בע"א  219/79אמר הנשיא לנדוי" :הוראות החוק בנושא
החשוב ,שבו אנו עוסקים  ...שלילת חירותו של אדם וסגירתו בבית-חולים לחולי נפש נגד רצונו,
הן גם סתמיות וגם סתומות  ...נושא האשפוז על-פי הוראתו של פסיכיאטר מחוזי ,לפי סעיף 5
של החוק ,עדיין נשאר פרוץ לרווחה .החוק טעון הבהרה ותיקון יסודיים בכל הנוגע לדרכי מתן
הוראת אשפוז על-ידי פסיכיאטר מחוזי ,ויפה שעה אחת קודם" .גם מ"מ הנשיא ח' כהן לא
חסך דברי ביקורת ,שם" :פירוט חקיקתי של הנתונים והממצאים ,אשר צריכים להיות בידי
פסיכיאטר מחוזי ,בטרם ייווכח ,שחולה נפש פלוני זקוק לאשפוז אף בעל-כרחו ,נחוץ לא רק
להגנת האזרח ,שיוכל לדעת ולהיוודע מראש ,מה הם התנאים ,שבהם ניתן לשלול ממנו את
חירותו לשם הטיפול הרפואי בו ,אלא גם להגנת הפסיכיאטר המחוזי ,שלא יהא חשוד בהתעללות
שלא כדין ,ולא יהא חשוף לתביעות כמו זו שלפנינו" .בפרק הסיום לפסק הדין השופטת ציינה,
שהדברים נאמרו כבר בפרשת חובב כלפי שימוש בסמכות ,אולם בפרשת כרמלי המצב חמור
עוד יותר .השופטת מנמקת את חומרת הדברים בפרשת כרמלי מאחר ו"בסעיף  3חסר אפילו
אותו קריטריון לאשפוז בכפייה ,המצוי בסעיף ( 5סיכון עצמי או סיכון הזולת) .די לסעיף ,3
כי רופא (ולאו דווקא מומחה למחלות נפש) בדק ומצא ,ש'קבלתו לבית החולים אינה סובלת
דיחוי' .ולצורך הוראת אשפוז של הפסיכיאטר ,לפי סעיף (7ג) ,אין כל הוראה לא בחוק ולא
בתקנות מכוחו ואין כל אינדיקציה בטופס הקבוע בתקנות לטיפול בחולי נפש (אף לא בטופס
ת ,3/שבו נעשה שימוש למעשה) מה הם הטעמים ,שבהתקיימם רשאי הפסיכיאטר להוציא
הוראת אשפוז ומה הם הנתונים שחייבים להביא לפניו כדי שיוכל להפעיל את שיקול דעתו
ולהחליט ,אם להורות על המשך האשפוז הכפוי? אין גם הוראה ,כי הודעת האשפוז הנשלחת
על-ידי מנהל בית החולים תלווה בתיעוד כלשהו ,רפואי או עובדתי .בטופס ההודעה לא מצוינת
אפילו האבחנה הרפואית .כל שיש בטופס הם פרטיו האישיים של החולה ,תאריך ומקום אשפוזו
וסימון החלופות שעל פיהן אושפז ,אם מרצונו אם על פי צו בית משפט או פסיכיאטר מחוזי,
ואם מסוגל הוא לדאוג לענייניו אם לאו .ועל זאת חותם הפסיכיאטר המחוזי את אישורו האמור
להיות הוראת אשפוזו .עברו קרוב לשבע שנים מאז דברי הביקורת שהושמעו בע"א 219/79
הנ"ל ולא שמענו שנעשה דבר לשינוי המצב" (שם ,עמ'  .)784השופטת מוסיפה ,ש"מאומה לא
נעשה כנראה גם בתחום צנוע יותר  -המלצתו של מ"מ הנשיא ח' כהן בע"א  219/79הנ"ל ,כי
עד שהמחוקק יאמר את דברו ,יעשו הפסיכיאטרים המחוזיים לקביעתם ולפרסומם של כללים
רפואיים-פסיכיאטריים בדבר הנתונים והממצאים אשר צריכים להתקיים בטרם ייעשה שימוש
בסמכות האשפוז הכפוי" (שם ,וראו ה"ש  43לעיל).
 47שם ,עמ' .783
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ב .3.ליברליזם ומהפכה פרמקולוגית והשפעתם על שירותי בריאות הנפש
לאחר מלחמת העולם השנייה התחזקה המגמה הליברלית במדינות המערב,
תוך העמדת זכויות הפרט במוקד .במקביל התרחשה מהפכה בטיפול הפסיכו-
פרמקולוגי עם גילוי השפעתו התרפויטית של הכלורפרומזין על הסובלים
מסכיזופרניה בראשית שנות השישים של המאה העשרים ,ובהמשך  -עם פיתוח
תרופות לטיפול בהפרעות מצב רוח ,בהפרעות חרדה ( ,)Anxietyבבעת ()Phobia
ועוד .הפסיכיאטר והפסיכו-פרמקולוג דייוויס מתאר את המהפכה כחורגת
מהיבטים פרמקולוגיים .לדעתו ,הדגש העיקרי והחשוב ביותר הוא ביטול התלות
באשפוז כמרכיב בטיפול:
The therapeutic revolution initiated by Chlorpromazine
went far beyond the mere pharmacological effects of the
drug. Today, schizophrenic patient who become ill can often
be treated effectively by antipsychotic medication without
hospitalization.48
כך גם מציין חנן מוניץ" :תרופות אלו שינו את פניה של הפסיכיאטריה; הן איפשרו
טיפול הומאני יותר בחולים ,איפשרו לשחרר חולים מבתי החולים אל הקהילה
49
והגדילו את פוטנציאל הטיפול האמבולטורי".
המהפכה לא פסחה גם על ישראל .ההתפתחות ביכולת הטיפולית לעיצוב התנהגות
ולהבטחת שלום הציבור תוך שיפור במצבם של החולים קידמה שינוי אידיאולוגי
בגישה לחולי הנפש  -ממדיניות טיפול ממסדית לתמיכה מוצהרת של ראשי
הממסד הרפואי בהעתקת מרכז הכובד הטיפולי לקהילה 50.באיחור של למעלה
מעשור שנים הגישה הליברלית הגיעה גם ארצה .בסיוע הג'וינט נפתחו בצד
Davis J .M , Antipsychotic Drugs, in COMPREHENSIVE T EXTBOOK OF P SYCHIATRY 48
2257 (Harlod Kaplan, Alfred Fridman & Benjamin Sadock eds., 3rd ed., 1980).
 49חנן מוניץ "הטיפולים הביולוגיים בפסיכיאריה" פרקים נבחרים בפסיכיאטריה ( 607חנן מוניץ
עורך ,מהדורה רביעית.)2003 ,
 50נציין ,כי למרות פיתוח תרופות חדישות ויעילות יותר ,עדיין קבוצה ניכרת של חולים הסובלים
מסכיזופרניה אינם מגיבים לטיפול .ראו
Serge A. Mitelman & Monte S. Buchsbaum, Very Poor Outcome Schizophrenia:
Clinical and Neuroimaging Aspects, INTERNATIONAL REVIEW OF PSYCHIATRY 19(4) 347 (2007).
בחלק מהמקרים שבהם החולים מגיבים עדיין קיימת בעיית היעדר התמדה בנטילת טיפול
תרופתי השכיחה ב 40%-50%-מהחולים הסובלים מסכיזופרניה .ראו
Lacro JP, Dunn LB, Dolder CR et al, Prevalence of and risk factors for medication.
nonadherence in patients with schizophrenia: a comprehensive review of recent
literature, 63(10) JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY 892 (2002).
בנסיבות אלו התוויית טיפול במשולב עם מערכת המשפט או בסיוע כלים מנהליים סטטוטוריים
לכפיית טיפול ,ולעתים אף אשפוז ,היא חובה (ראו טבלה בנספח) ,בחזקת הכרח בל יגונה.
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בתי החולים הפסיכיאטריים הגדולים שירותים פסיכיאטריים גם בבתי חולים
כלליים .ב 1959-נפתחה מחלקה בבית החולים "תל השומר" ובה  46מיטות ,ושלוש
שנים לאחר מכן נפתחה מחלקה בבית החולים "רמב"ם" בחיפה ובה  25מיטות.
במקביל פיתחה הקרן מרכזי יום ,מרכזי שיקום ו"כפרי עבודה" לשיקום חולי נפש
ששהו תקופות ממושכות באשפוז .הקרן אף הקימה "מעונות מעבר" כדי להקל
על שחרור חולים מבתי החולים .ליד בית החולים הפסיכיאטרי "אברבנאל" ובית
החולים הכללי "תל השומר" הוקמו מרפאות חוץ בסיוע הקרן 51.ב 1970-נפתח
ביפו המרכז הקהילתי הראשון לבריאות נפש והוקמו שני הוסטלים  -אחד ביפו
ואחד בעכו .בהתאמה לתהליך הוחל בתכנון צמצום מספר המיטות ובפיתוח רצף
מסגרות לטיפול יום ,לשיקום ולדיור מוגן לסוגיו.
במהלך שנות השבעים הצטרפה קופת חולים הכללית לתהליך פיתוח שירותי
בריאות הנפש המשולבים במרכזי רפואת המומחים בבית החולים בעמק יזרעאל,
בבית החולים ברחובות ובבית החולים של הקופה בבאר שבע .מרכזים אלה כללו
אשפוז ומסגרות אמבולטוריות .הקופה אף הקימה את המרכז הקהילתי לבריאות
הנפש ברמת חן (קרוי כיום על שמו של מייסדו ,פרופ' פרנץ בריל) במבנה מרפאה
אזורית לרפואת המשפחה  -מודל המשלב שירות ברה"ן ברפואה ראשונית .בשנת
 1972הציע ראש שירותי בריאות הנפש ,ד"ר לודוויג טרמר ,לארגן מחדש את
השירותים ,תוך שימת דגש על רצף השירות בקהילה ועל השלמת רצף שירותים
אמבולטוריים חסרים על בסיס אזורי .בהתאם לכך ,נכתבה במשרד הבריאות
תוכנית לרה-ארגון השירות 52.להאצה מסוימת בתהליך התרחבות השירותים
הקהילתיים תרם גם הסכם מ 1978-בין מנכ"ל משרד הבריאות ,פרופ' יעקב
מנצ'ל ,ובין מנכ"ל קופת חולים כללית ,פרופ' חיים דורון (להלן :הסכם מנצ'ל-
דורון) ,שקבע אזורי שירות לבריאות הנפש.
עם זאת ,נותרו "כיסי" התנגדות לשילוב פסיכיאטריה חברתית ושוויונית במסגרת
קופות החולים .התנגדות זו נומקה בהיעדר משאבים לפיתוח השירות בקהילה
 עובדה המחייבת את סגירת המוסדות הפסיכיאטריים עד לשילוב המרפאותוהמחלקות במרכזי הרפואה הכוללנית בתהליך יישום הרפורמה 53.עדות לקיומה
של אופוזיציה למגמת הליברליזציה והמהפכה התרופתית אפשר למצוא בעובדה,
 51יצחק מרגולץ "תולדות קרן הנאמנות ,המטרות ועקרונות הפעולה של קרן הנאמנות ,התכניות
והשירותים אשר פותחו" פיתוח שירותים פסיכיאטריים בישראל ( 5יצחק מרגולץ עורך,
.)1966
" 52הצעה לראורגניזציה של מערכת בריאות הנפש" (חוות דעת של אגף שירותי בריאות הנפש
במשרד הבריאות ,דצמבר .)1972
 53מנחם פרידמן "הנפש חוזרת הביתה" זמן הרפואה .)2002( 15 ,8 ,)7(1
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שגם בתחילת העשור האחרון של המאה הקודמת ,ב 79%-ממיטות האשפוז
54
הפסיכיאטרי בישראל טופלו חולים לפרק זמן העולה על שנה.
ב .4.הסכם מנצ'ל-דורון
עד לשנת  1978הוסדר ביטוח שירותי בריאות הנפש באופן וולונטרי בקופות
החולים .הקופות הן שכיסו עבור המבוטחים בהן את עלות האשפוז הפסיכיאטרי,
לפחות חלקית ,את עלות השירותים הקהילתיים 55.בהסכם מנצ'ל-דורון ,שנחתם
בשנת  ,1978התחייבה המדינה להסיר את נטל מימון השירות הרפואי מקופות
החולים בתחום הפסיכיאטרי 56.הסכם מנצ'ל-דורון הפך הסדר זמני בעייתי להסדר
57
קבוע .עם קום המדינה כללו תקנוני קופות החולים גם שירותים פסיכיאטריים.
אולם על רקע גלי העלייה המסיביים והפליטים הרבים שנקלטו בארץ ובהיעדר
חוק ביטוח בריאות ממלכתי המחייב שירות של קופות החולים לכל אותם אלפי
פליטים ,נאלץ משרד הבריאות לתגבר ולהקים שירותים לבריאות הנפש .הסדר
זמני זה נתפס מראשיתו כשלילי מפני ש"אי אפשר לפלג את הרפואה בין קופת
חולים לבין הממשלה" 58,וכן משום שהדבר יוצר ניגוד עניינים מובנה בפעילות
המשרד בין כובעו כקובע מדיניות ומפקח ובין כובעו כספק שירותים וכמממן.
כשמשרד הבריאות קיבל על עצמו ,בהסכם מנצ'ל-דורון ,להמשיך ולספק שירות
רפואי פסיכיאטרי ואף לממן את כל השירותים הפסיכיאטריים  -אשפוזיים
ואמבולטוריים  -במקום קופות החולים ,הפך ההסדר הזמני ,אך הבעייתי,
להסכמה קבועה בין משרד הבריאות ובין קופות החולים המבטחות.
בפועל הסכם מנצ'ל-דורון לא הובא לאישורה של ממשלת ישראל לא זכה למימון
נאות ,ובוצע חלקית בלבד .בחלוף כשנה בוטל הסכם זה על ידי מנכ"ל משרד
הבריאות דאז ,פרופ' מרדכי שני ,שהחליף את פרופ' מנצ'ל 59.ברם ,קופות החולים,
למעט קופת החולים הכללית ,חדלו על בסיס ההסכם (ועל אף שבוטל) מלממן
שירותי בריאות נפש .משרד הבריאות מצדו החל לחייב בהדרגה את החולים ובני
משפחותיהם בהשתתפות בעלות השירות (להבדיל מהמקובל בשירותי הבריאות
54
55
56
57
58
59

Mark, Rabinovitz and Shemer, The Implamentation and Technology Assessment of
Clozepine Therapy in Israel T ECHNOLOGY A SSESSMENT IN H EALTH C ARE E D 99
(Shemer and Tore eds., 1995).
י' גינת ,לעיל ה"ש .10
יצוין ,כי להבדיל מקופות החולים ,צה"ל חויב להמשיך ולשלם למשרד הבריאות עבור אשפוז
חיילים בבתי חולים פסיכיאטריים ,כפי ששילם בהתאם להסכם בין משרד הביטחון ומשרד
הבריאות מ 1-ביוני  .1953ראו רות בונדי שיבא ,רופא לכל אדם ( 164תשמ"א).
מבקר המדינה דו"ח שנתי  - 41לשנת .)1991( 198 1990
רות בונדי ,לעיל ה"ש  ,56עמ' .117-124
ה"פ (מחוזי ת"א)  225/01שירותי בריאות כללית נ' שר הבריאות וממשלת ישראל ,מערכת
משפטית נבו (.)2002
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הכלליים ,שניתנו באחריות קופות החולים) .ההסכם ,על אף שבוטל בדיעבד ,הסיג
את תחום שירותי בריאות הנפש בישראל לאחור בכך שהפך אותם לשירות "אחר",
השונה ממכלול שירותי הבריאות" .בעקבות ההסכם תיקנו קופות החולים את
תקנותיהן וקבעו שזכותו של המבוטח לאשפוז על חשבונן אינה חלה במחלות
נפש" 60.נוסף על הקופות גם משרד הבריאות קיפח את ציבור צרכני שירותי
בריאות הנפש בכך שגבה תשלום עבור האשפוז והטיפול במרפאות של היחידות
הפסיכיאטריות בבתי החולים הכלליים (יוער ,כי אשפוזים טיפולים פסיכיאטריים
יכולים להינתן הן במסגרת בתי חולים ומרפאות בתי חולים כלליים הן בבתי
חולים פסיכיאטריים) .בשנת  1989הרחיב שר הבריאות את חובת ההשתתפות
בתשלום בשירותי האשפוז ,שחלה עד אז רק על אשפוז במחלקות הפסיכיאטריות
בבתי החולים הכלליים של משרד הבריאות ,כך שתחול גם על אשפוז בבתי
חולים פסיכיאטריים של משרד הבריאות 61.צעד זה העמיק את האפליה בשירות
הפסיכיאטרי וקיבע את קיפוחם של חולי הנפש והדרתם ממערכת הבריאות
הכללית.
תימוכין מתועדים הנוגעים למודעות ,לקיפוח ולנחיתות של השירות הפסיכיאטרי
ביחס לשירותי הרפואה הכלליים מצאנו בדיווח על ייחודיות שיפור השירות
הפסיכיאטרי האשפוזי למשרתים בצה"ל .החל באמצע שנות התשעים ,בהוראת
קצין הרפואה הראשי דאז 62,התבצע האשפוז הפסיכיאטרי של המשרתים בצבא
מאותה עת ואילך במחלקות פסיכיאטריות בבתי חולים כלליים ובליווי בקרת ענף
האשפוז של חיל הרפואה ,כמו בכל מקרה של אשפוז של חיילי צה"ל .כשנתיים
לאחר מכן דיווחו קצין הרפואה הראשי יחד עם ראש מחלקת בריאות הנפש
בצה"ל 63,שהשירות הפסיכיאטרי בבתי החולים הכלליים ניתן באיכות גבוהה
יותר מהאשפוז שניתן בעבר בבתי החולים הפסיכיאטריים ,וכי משך האשפוז
קצר יותר מהמקובל בבתי החולים הפסיכיאטריים .להערכתנו ,על הבחירה של
גורמי הצבא מלחדול ולאשפז חיילים בבתי חולים פסיכיאטריים ולהעדיף לרכוש
עבור המשרתים בצבא שירות בבתי חולים כלליים התוספו גם שיקולים נוספים:
התחשבות בסטיגמה ,מחד גיסא ,והפסול שבהדרת השירות הפסיכיאטרי
משירותי הבריאות הכלליים ,מאידך גיסא .קברניטי הרפואה בצה"ל ביקשו לטפל
60

61
62
63

מבקר המדינה ,לעיל ה"ש  ,57עמ' " :193-201תמוה שההדרה ,על אף שהייתה ידועה לגורמים
בכירים במשרד הבריאות (ראו דו"ח ועדת נתניהו ,עמ'  398תחת הכותרת 'סכום פגישה מיום
 )'15/8/80לא נענתה בתגובה ממשית או ניסיון אכיפה ממשי של משרד הבריאות לחייב את
קופות החולים להשיב המצב לקדמותו".
החובה לתשלומי השתתפות בגין האשפוז הפסיכיאטרי עוגנה בתקנות טיפול בחולי נפש (קביעת
דמי אשפוז) ,התשל"ג– ,1972ק"ת .126
תת-אלוף פרופ' יהושוע שמר כיהן בשנים  1995-1998כקצין הרפואה הראשי לצה"ל.
תת-אלוף פרופ' אריה אלדר כיהן בשנים  1998-2001כקצין הרפואה הראשי לצה"ל ,וד"ר מרדכי
מרק ,מכותבי מאמר זה ,כיהן בשנים  1996-1999כראש מחלקת בריאות הנפש בצה"ל.
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בחיילים במערכת שבגדר שירותי הרפואה הכלליים .מן הבחינה הזאת ,השירות
הרפואי של צה"ל משמש מסגרת יחידה של שירותי רפואה שיישמה את תוכנית
הרפורמה בבריאות הנפש לשירות שוויוני ומשולב בשירותי הבריאות לכול לגבי
"לקוחותיה"  -החיילים המשרתים בצבא 64.נציין ,כי הגם שחוק ביטוח בריאות
ממלכתי התיר לחיל הרפואה הסדרים מיוחדים לחיילים במהלך השירות 65,צה"ל
קיים למהדרין את חובת שילוב השירות לבריאות הנפש בשירותי הבריאות -
ליבתה של חובת השוויון .יחד עם זאת ,מתעוררת ביתר שאת התמיהה בגין השוני
מבחינת צורכי הטיפול הפסיכיאטרי בין חייל הזכאי לטיפול לעת משבר בבית
חולים כללי ובין האזרח (אותו חייל משפשט מדיו וחזר לביתו) שחווה משבר נפשי
שלא במסגרת השירות.
ב .5.ועדת נתניהו
לנוכח המצוקה הקשה בכל מערכת הבריאות בכללה ,שנבעה ממשברים בתחום
יחסי העבודה בשירותי הרפואה (כפי שדיווחה ועדת טריינין בשנת  66)1988וכמו כן
גם בגין המצב הקשה ,בפרט במערכת שירותי בריאות הנפש והשירות הגריאטרי,
החליטה הממשלה בשנת  1989להקים ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת מערכת
הבריאות בישראל .לראשות הוועדה מונתה שופטת בית המשפט העליון שושנה
נתניהו 67,ושאר חבריה היו פרופ' מרדכי שני ,מנכ"ל המרכז הרפואי "שיבא" בתל
השומר ,שכיהן בעבר גם כמנכ"ל משרד הבריאות; פרופ' שמואל פנחס ,מנהל
המרכז הרפואי "הדסה" בירושלים; פרופ' דב צ'רניחובסקי מבית הספר לרפואה
באוניברסיטת בן גוריון; ופרופ' אריה שירום ,מומחה למנהל מאוניברסיטת תל
אביב.
ב .5.1.ממצאי ועדת נתניהו בתחום בריאות הנפש
תפקידה של ועדת נתניהו היה לבדוק ולבחון את תפקודה של כלל מערכת הבריאות,
להפיק לקחים ולהגיש המלצות בדבר המדיניות הרצויה והשינויים הנדרשים
 64ו ר או
Mordechai Mark, Moshe Zvi Abramowitz, and Arieh Eldad Almost a
Revolution: Towards Managed Mental Health Care in Israel, in
MANAGE OR PERISH?: THE CHALLENGES OF MANAGED MENTAL HEALTH CARE IN EUROPE,
213-222 (Jose Guimon, Norman Sartorius eds, 2000).
 65סעיף (55א) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד ,1994-ס"ח ( 156להלן :חוק ביטוח בריאות
ממלכתי או חוק ביטוח בריאות)" :חוק זה לא יחול על חייל בשירות סדיר".
 66הועדה הציבורית לקביעת מדיניות והערכות ארגונית ותפקודית של מערכת הבריאות דו"ח
הועדה (.)1988
 67לחוות דעתה של השופטת נתניהו לעניין הגנה על זכויות חולי הנפש ראו ע"א  ,558/54לעיל ה"ש
 ,40עמ' .757-760
.
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במבנה מערכת הבריאות ,ותפקודה לעתיד .ועדת נתניהו קבעה 68,ש"המצב הנוכחי
של ערפול חובות המבטחים ופיצול האחריות בין קופות החולים והמדינה ,כשקו
החלוקה ביניהן מטושטש ,גורם נזק לקשישים ולחולי הנפש ...לא המדינה צריכה
לממן ולספק שירותי בריאות לפרט ,ובכלל זה גם לא שירותים פסיכיאטרים או
גריאטריים .נושאים אלה יש לכלול בשירותי הבריאות הציבוריים שעל הקופות
לספק לחבריהן ,במסגרת הקצאת הקפיטציה שלהן" 69.ממצאי הוועדה איששו
את עובדת הדרת חולי הנפש ממערכת הבריאות הביטוחית הציבורית והצביעו על
התוצאות הקשות של המצב הלקוי .להלן מקצת מממצאיה:
• חולים רבים הוחזקו בבתי החולים הפסיכיאטריים תקופות ממושכות.
בהיעדר חלופה קהילתית הולמת ,רבים מהחולים אף המשיכו לשהות בבתי
החולים כל ימי חייהם!
• תקצוב המרכזים הפסיכיאטריים נקבע על פי תקן מיטות ולא לפי מספר
טיפולים בפועל ,כמקובל בכל בתי החולים ,או על בסיס תשלום גלובלי
המחושב בהתאמה לגודל האוכלוסייה באזור השירות 70.שיטת התקצוב
שימשה למעשה תמריץ להנהלות בתי החולים להעדפת אשפוז ממושך
של חולים ולא לקדם מענה טיפולי אמבולטורי בקהילה ,על אף שתפקידם
הוגדר על ידי ראשי שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות כמנהלי מרכזים
כוללניים לבריאות הנפש (בכלל כוללני :טיפול קהילתי ,אשפוזי ושיקום).
• בהיעדר שיטת תגמול המקדמת יוזמות והרחבת היקפי הפעילות בקהילה,
למרפאות בקהילה לא היה תמריץ לטפל בחולים שמצבם קשה .לשירותים
71
המרפאתיים היה נוח להעדיף פונים שמצבם קל על פני החולים הקשים,
על אף שמדיניות הטיפול הליברלית התנגדה לאשפוז ,והתרופות החדישות
אפשרו טיפול גם בחולים קשים בקהילה.
• "קופת חולים כללית נתנה עדיפות לחבריה לאשפוז בבתי החולים שלה .חולים
שאינם חברי קופת חולים כללית התקבלו למרפאות שלה רק להערכה ,אך לא
לטיפול כוללני ,שעבורו הופנו המטופלים לטיפול פרטי או שלחו אותם בחזרה
68
69
70
71

להבדיל מחלק מהדו"ח שנכתב על ידי פרופ' שירום ,הפרקים בתחום בריאות הנפש והגריאטריה
כלולים בדו"ח המשותף לכל חברי הוועדה.
ועדת החקירה לבדיקת תפקודה ויעילותה של מערכת הבריאות בישראל דו"ח הועדה ()1990
(להלן :ועדת נתניהו).
תשלום גלובלי הוא אחת מהשיטות המקובלות בהסכמי תשלום בין מבטחים לספקים עבור
שירות.
בכך התעכב יישום שיטות הטיפול והשיקום הקהילתיות בהתאמה לתהליכי הליברליזציה
בפסיכיאטריה העולמית.
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לאותן קופות בהן הם חברים" 72.זאת הגם שבקופות החולים האחרות בוטלה,
כאמור לעיל ,המחויבות הביטוחית לסל שירותי בריאות הנפש ,שהיתה מעוגנת
73
בתקנוני הקופות קודם להסכמה בין מנצ'ל לדורון.
הוועדה קבעה ,שבלא בקרה באמצעות גורם מקצועי של המבטח מטעם קופות
החולים על היקף האשפוז לא תשתנה תמונת המצב במערך האשפוז ולא יפותחו
שירותים אמבולטוריים חלופיים לאשפוז.
ב .5.2.המלצות ועדת נתניהו
ועדת נתניהו הגישה את המלצותיה לממשלת ישראל באוגוסט  .1990להלן עיקרי
ההמלצות בתחום בריאות הנפש:
 .1להטיל את האחריות לאספקת מכלול שירותי בריאות הנפש על הקופות,
ובכלל זה את הטיפול הפסיכו-סוציאלי ואת השיקום .המימון לכך ייכלל
74
במסגרת הקפיטציה שתוקצב להן.
 .2לקיים באמצעות הפסיכיאטר האזורי בקרה ופיקוח על השירותים לבריאות
הנפש בכל אזור.
 .3להבטיח באמצעות הנהלת האזור את מירב התיאום בין שירותי בריאות הנפש
ובין שירותים סוציאליים אחרים.
 .4לקדם תפיסה כוללת של שירות בריאות נפש אזורי ולהקפיד על חפיפה של
אזורי שירות בריאות הנפש עם האזורים של כלל שירותי הבריאות.
 .5לקיים רצף טיפולי בין מערך האשפוז לשירות הקהילתי בכל אזור ולהבטיח
תחרות בין הספקים.
 .6לקיים אספקה של מגוון השירותים המודרניים של בריאות הנפש בכל אזור
ואזור.
 72ועדת נתניהו ,לעיל ה"ש  ,69עמ' .398
 73המשמעות המעשית היתה ,שחולים מקופות אחרות "נפלו בין הכסאות" ,בעיקר אלו שהממון
לא מצוי בכיסם.
 74המונח "קפיטציה" עניינו (בהתאמה לסעיף  17בחוק ביטוח בריאות) שיטת חלוקת כספי ההקצאה
של מקורות המימון לשירותי הבריאות לקופות החולים על פי מספר החברים בכל קופה ,כאשר
היחס בין מספר החברים בקופות החולים משוקלל גם לפי גיל המבוטחים ,בהתאם להנחה,
שתחלואה קשה עולה עם הגיל .בדרך זו התכוון המחוקק לתת למבטחים שיפוי בגין פיזור לא
פרופורציונלי של חולים קשים ושל קבוצות גיל בין הקופות .שיטה זו נועדה לגרום ל"אדישות"
המבטח לעלויות טיפול בחולים קשים ,או בלשון אחרת :לתת תמריץ או פיצוי לקופות בגין
חברים שסיכון התחלואה שלהם גבוה .ראו אמנון כרמי בריאות ומשפט  .)2003( 209ראו גם
REFORMING HEALTH CARE SYSTEMS 199 (Joshua Shemer and Mikko Vienonen eds., 1995).
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 .7לשלב את שירותי בריאות הנפש במערך הרפואה הכללית וליצור שירותי
בריאות כוללניים ,שבהם ישולבו השירותים הפסיכיאטריים ,האשפוזיים
והקהילתיים כאחד.
 .8להעביר את התחנות לבריאות הנפש (המרפאות – הערת המחברים) לידי
הקופות ,כמו שיועברו מוסדות בריאות הנפש ממשרד הבריאות לידי גופים
עצמאיים שיתפעלו אותם.
 .9לשפר את שירותי השיקום האשפוזי והקהילתי ולהקצות משאבים נוספים
לתחומים אלה ,שיהיו חלק מהמערכת הכוללנית של שירותי בריאות הנפש.
 .10לזרז חקיקה להגדרת הסמכויות לאשפוז כפוי ,שהיו נתונות אז בידי
הפסיכיאטר המחוזי ,ולקבוע מנגנונים מתאימים לביצוען ולהפעלת הפיקוח
והבקרה על כך ,כדי לצמצם ככל האפשר את הפגיעה הקשה בחירות הפרט רק
לתחום שבו היא הכרחית .מסירת הסמכויות בתחום זה לפסיכיאטר האזורי
שתפקידיו המוגדרים אינם שירות לפרט תפטור את בעיית ניגוד האינטרסים
הקיים כיום בין סמכויות הפסיכיאטר המחוזי לתפקידיו הקליניים הפעילים
במוסדות האשפוז .עדיין יש לתת את הדעת לבעיה של ניגוד אינטרסים אפשרי
בין סמכויותיו של הפסיכיאטר האזורי בנושא האשפוז הכפוי ובין עבודה
פרטית ,אם תותר לו כזאת ,נוסף על תפקידו במשרה מלאה בהנהלת האזור.
 .11לקדם במשרד הבריאות מערך מידע בתחום מחלות הנפש וליצור סטנדרטים
ארציים לאיכות הטיפול.
 .12להעלות ברשות הבריאות את הרמה של בקרת האיכות בבתי החולים ולפתח
אמצעי מעקב ובקרה לגבי הפסיכיאטריה הקהילתית.
 .13למצוא פתרונות בין-משרדיים לאוכלוסיות מיוחדות הטעונות מסגרות
טיפוליות ,כגון אוטיסטים ,מכורים לסמים ועבריינים עם בעיות נפשיות
קשות (פסיכו-משפטיות) (במענה חלקי להמלצה זו הוקמה בשנת  1994בבית
החולים "שער מנשה" היחידה הארצית לאשפוז בתנאי ביטחון מרבי).
דו"ח מבקר המדינה לשנת  751990תאם בממצאיו את המלצות הוועדה וחיזק את
הצורך בשינויים בכמה תחומים.

 75מבקר המדינה ,לעיל ה"ש  ,57עמ' .193-201
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בתחום החקיקה
 .1חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי .במגמה לממן את סל השירותים הכללי
ולשלב בהם גם את שירותי בריאות הנפש.
 .2חקיקת חוק חדש לטיפול בחולי נפש .במקום החוק מ.1955-
בתחום הארגוני
 .1מיניסטריון ולא ספק שירות .על משרד הבריאות לחדול מלתפקד בשני
"כובעים" .עליו לחדול מלפעול במצב של ניגוד עניינים בין ספק שירות ישיר
בתחום בריאות הנפש למיניסטריון.
 .2שירות קהילתי ולא אשפוז .להוציא מרפאות אל מחוץ לתחומי בתי החולים
הפסיכיאטריים (כיום עדיין חלק מהמרפאות ממוקמות בתוך בתי חולים
פסיכיאטריים) ולשנות סדרי עדיפויות בתקציב השירות הפסיכיאטרי (רוב
התקציב שיועד לבריאות הנפש הושקע בשירותי האשפוז ועדיין "לכוד בהם".
רק מקצת המשאבים הופנו לפיתוח מערך הטיפול הקהילתי).
 .3אשפוז פסיכיאטרי תקופתי לעומת אשפוז החזקתי ממושך .לחדול מלאשפז
בתפיסה של "בתי מחסה" ומקום מגורים למטופל לכל חייו .לחולים שהחלימו
ממצב חריף יש להקים ,במידת הצורך ,הוסטלים ומסגרות דיור מוגנים כגיבוי
למרפאות .ברם ,קיים מחסור ביחידות יום ,ביחידות תעסוקתיות ,במועדונים
ובמקומות תעסוקה מוגנת .כמו כן ,התקצוב והמימון של הפעילות בשירותי
בריאות הנפש נגזרים מהיקף מיטות האשפוז ולא מהיקף פעילות אמבולטורית
הנדרשת בפועל ותפיסת מערכת האשפוז כמערכת מגבה שירותים בקהילה.
 .4הקמת ִמנהלת אזור .משולבת עם פסיכיאטר מחוזי שיתפקד בלשכה עצמאית
ולא יהיה בעל תפקיד בבית חולים פסיכיאטרי.
בתחום השילוב והאחידות
 .1לא להפריד אוכלוסיות .להבטיח ,שהטיפול הנפשי יהיה חלק אינטגרלי ופורמלי
מסל השירותים שמספקות קופות החולים ,ומסגרות השירות תשולבנה במרכזי
רפואת המומחים בהתאמה.
 .2למנוע פערים .לקדם אחידות בהיקף השירותים לבריאות הנפש ובטיבם בכל
אזורי הארץ  -אחידות שפירושה המעשי הוא תגבור שירותי בריאות הנפש
בפריפריה.
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ב .5.3.מהמלצות לתהליכי יישום הרפורמה בשירותי בריאות הנפש
דו"ח ועדת נתניהו שימש זרז לרפורמה כוללת במבנה מערכת הבריאות בישראל.
תמונת המצב בשירותי בריאות הנפש " -ערפול חובות המבטחים ופיצול האחריות
בין קופות החולים והמדינה"  -זכתה לתשובה במסגרת חוק ביטוח בריאות
ממלכתי ,התשנ"ד 76.1994-מיד לאחר אימוץ ההמלצות מינה שר הבריאות דאז,
אהוד אולמרט ,את ד"ר דליה גלבוע ,הפסיכולוגית הראשית של משרד הבריאות,
אשר נהנתה גם מאוטוריטה אקדמית ,ליו"ר ועדת סל שירותי בריאות הנפש.
תפקיד הוועדה היה ל"צלם" תמונת מצב של סל השירותים הניתן בפועל על ידי
המדינה (איסוף נתונים) ולצרפו לסל השירות לבריאות הנפש הכלול בתקנון קופת
החולים הכללית ,במגמה להגדיר בחקיקה את סל שירותי בריאות הנפש שיהיו
באחריותן של קופות החולים.
כאמור לעיל ,ועדת נתניהו בחנה גם את נושא האשפוז בכפייה והמליצה לקדם
חקיקה שתצמצם את הפגיעה בחירות הפרט (בהתאמה לעקרון הטיפול המגביל
למזער) .בהקשר זה היא המליצה להגדיר מחדש את סמכויות הפסיכיאטר האזורי
בתחום האשפוז הכפוי ולפתור את בעיית ניגוד העניינים בגין כפל התפקידים
של פסיכיאטר מחוזי ושל מנהל מוסד .המלצות הוועדה בתחום זכויות החולים
וסמכויות הפסיכיאטר המחוזי קיבלו ביטוי בחוק לטיפול בחולי נפש ,התשנ"א-
 77.1991למרות המלצת הוועדה ונימוקיה ,עקרון "הטיפול המגביל למזער" לא
הוגדר בחקיקה 78.גם בעיית ניגוד העניינים בשל כפל תפקידים ,כפסיכיאטר מחוזי
וכמנהל בית חולים ,לא באה על פתרונה בקלות .הגם שבחוק לטיפול בחולי נפש
נקבע במפורש 79איסור על כפל תפקידים של הפסיכיאטר המחוזי ,האיסור נמחק
80
בתיקון לחוק בלחצם של פסיכיאטרים בכירים.
76
77
78

79
80

סעיף (6א)( ,)3סעיף (6א)( )4וסעיף (6א)( )11לחוק ביטוח בריאות ממלכתי; וכן סעיף  3לתוספת
השלישית.
ס"ח ( 58להלן" :החוק לטיפול בחולי נפש" או "החוק לטיפול").
האגודה לזכויות האזרח (בתזכיר שכותרתו זכויותיהם של חולי נפש המאושפזים בניגוד
לרצונם ( ))1980הציעה ,כי תיקבע בחוק החדש לטיפול בחולי נפש זכותו העקרונית של החולה
המטופל בכפייה להחלת מבחן "הסביבה הפחות מגבילה" ()least restrictive environment
(להלן" :עקרון הטיפול בהגבלה למזער") על כל החלטה בנוגע לאשפוז או לטיפול באנשים עם
מחלת נפש .הצעה זו לא נכללה בחוק החדש לטיפול .עקרון חובת הטיפול בהגבלה למזער נקבע
לאחר מכן בפסיקה בלבד.
בסעיף (2ב) לחוק טיפול בחולי נפש" :פסיכיאטר מחוזי לא ימלא שום תפקיד בשירות המדינה
או בשירות הציבורי בנוסף לתפקידו זה ,למעט ניהול מחלקה פסיכיאטרית בתנאים שנקבעו
בתקנות" (יש להניח ,שהכוונה למחלקה פתוחה שאינה עוסקת באשפוז כפוי).
חוק טיפול בחולי נפש (תיקון) ,התשנ"א ,1991-ס"ח  .130עיון בתקנות טיפול בחולי נפש מלמד,
כי בחקיקת המשנה המחוקק היה מודע להיווצרות של כפל התפקידים ,תוך מתן מענה לכאורה
למצב של ניגוד עניינים" :היה אחד המנהלים בעצמו הפסיכיאטר המחוזי ,יועבר העניין להחלטתו
של ראש השירות" (תקנה (50ג) לתקנות טיפול בחולי נפש ,התשנ"ב ,1992-ק"ת .)1070
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כפל התפקידים חלף מהעולם רק כעבור ארבע שנים ,לאחר שפרקליטת המדינה
דאז ונשיאת בית המשפט העליון כיום ,השופטת דורית בייניש ,הבהירה כי חקיקת
חוק ביטוח בריאות ,המסדיר בין השאר תשלום לבתי החולים הפסיכיאטריים בגין
כל אשפוז ,מחדד מצב של ניגוד עניינים .עם קבלת חוות הדעת 81ולאחר שהסתיים
מו"מ עם נושאי התפקיד ועם הנציבות ,הסירו הפסיכיאטרים את התנגדותם
(חלקם בחרו להישאר בתפקיד מנהל בית חולים וחלקם בחרו להישאר בתפקיד
הפסיכיאטר המחוזי) 82.משרד הבריאות ונציבות שירות המדינה ניאותו לאשר
הקצאת תוספת תקנים ללשכת הפסיכיאטר המחוזי-אזורי ,והישות של ִמנהלת
אזור הוקמה ופועלת מאז בהתאמה להמלצות הוועדה.
ב .6.סיכום ביניים בטרם החוק החדש
עם הקמת המדינה התמקדו שירותי בריאות הנפש בעיקר בהתמודדות עם מספר
רב של חולים ,פליטים בודדים ועריריים ,אשר רבים מהם היו במצבי משבר.
המערכת לא עמדה בעומס המטופלים ,והחברה הישראלית ,באמצעות נציגיה
הרפואיים-הממסדיים ,הגיבה בדרישה מוצהרת לפיקוח ולהגנה יותר מאשר
בטיפול המתאים לצרכיו של חולה הנפש .מציאת פתרונות פיסיים היתה עיקר
העיסוק של קברניטי המדינה .בנסיבות אלה מובן מדוע החוק הישן לטיפול מ-
 1955לא עסק בטיפול נפשי בקהילה ובהגנה על זכויות האדם של המטופלים,
אלא בהסדרת נוהלי האשפוז והשחרור מבתי חולים פסיכיאטריים .החוק הישן
לא הבטיח זכות לקבל טיפול ,והגורם המטפל לא חויב מכוח חוק בעקרון של
טיפול בהגבלה למזער .רק במהלך שנות השבעים החלה פעילות להבניית תשתית
לשירות בקהילה ,בעיקרה באמצעות מיזמים משותפים ל"ג'וינט" ולמשרד
הבריאות ,ומיעוטה עם קופת החולים הכללית .עם זאת ,מכלול שירותי בריאות
הנפש רובו ככולו נותר באחריות המדינה.
בתי המשפט שנדרשו להתמודד עם הדילמה המורכבת בהתנגשות האינטרסים
שבין זכויות החולה ובין החובה להגן על שלום הציבור והחובה לטפל בחולה
הנפש הוסיפו בהדרגה משקל גובר לצד שמירת זכויות החולה ,ובראשן הזכות
לחירות .בית המשפט העליון הבהיר ,שמנגנון הסנקציה הפלילית המובנה בחוק
אינו מספק מענה הולם לחשש מפני שימוש פזיז או זדוני בסמכויות לאשפז
 81מרדכי מרק ,ממחברי המאמר ,כיהן כראש האגף לשירותי בריאות הנפש בשנים 1992-1996
ובשנים  .1999-2001חוות הדעת התבקשה על ידו וניתנה לו במפגש עם יו"ר פורום הפסיכיאטרים
המחוזיים דאז ,ד"ר בראל ,במאי .1995
Moshe Kalian and Eliezer Witztum, The Israeli Model of the “District Psychiatrist”: 82
A Fifty-Year Perspective, 43(3) THE ISRAEL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND RELATED
SCIENCES 181 (2006).
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בכפייה .במקביל גברה ביקורתם של אנשי מקצוע על הסדרי החוק בהשפעת
מגמת הליברליזציה במדינות המערב .כל אלו הובילו לבחינה מחודשת של המצב
ולהמלצות לביצוע רפורמה ,שהובילו לביטול החוק הישן ולחקיקת החוק לטיפול
בחולי נפש ,התשנ"א– .1991חקיקת החוק לטיפול בחולי נפש ופרשנות הפסיקה
מכוונות להבטיח על פי דין יישום מדיניות ליברלית ומתקדמת לטיפול בחולים
אלו כדי לאפשר את השתלבותם של אנשים בעלי מוגבלות נפשית בקהילה.
ג .החוק לטיפול בחולי נפש ,התשנ"א 1991-ופרשנות הפסיקה
ג .1.מבוא ועיקרי החוק
דברי ההסבר לחוק טיפול בחולי נפש מלמדים על תכליתו לקדם שילוב בקהילה:
"אפשרות של מתן טיפול מרפאתי כפוי במקום אשפוז בבית החולים ...השארת
החולה במסגרת המשפחה והקהילה ובשיתופו של החולה עצמו בטיפול הרפואי
83
והשיקומי".
החוק החדש עיגן בחקיקה את רוב השינויים שחלו במהלך השנים בתפיסת
הטיפול במחלות הנפש ואת המודעות הגוברת לזכויות האדם של החולים ,כפי
שבאה לידי ביטוי בפסיקה ובהתייחסותם של המומחים שייעצו לח"כ שושנה
ארבלי-אלמוזלינו ולוועדת העבודה והרווחה של הכנסת .בחוק יש מענה לצורך
לגיטימי של הגנה על הציבור וגם לצורך הכרחי של טיפול בחולה ,תוך שמירה על
זכויותיו של החולה לחירות ולאוטונומיה באמצעות תנאים מוגדרים ומגבילים
להפעלת הסמכות לאשפוז כפוי 84.החוק הרחיב את ההגנות מול הסמכות להורות
על אשפוז כפוי ,הגביל את מרחב שיקול הדעת של הפסיכיאטר המחוזי והגביר את
85
הפיקוח עליו .אמנם ,המחוקק הרחיב את העילות שבגינן אפשר לאשפז בכפייה,
אולם הבחין בין צורך דחוף באשפוז כפוי ובין אשפוז כפוי שאינו דחוף .פסיכיאטר
מחוזי הוסמך לתת הוראה לאשפוז כפוי "בדחיפות" רק בהתקיים שני תנאים:
התנאי הראשון הוא ,כי הפסיכיאטר המחוזי שוכנע על סמך בדיקה פסיכיאטרית
שהאדם חולה ("סובל ממחלת נפש" ,כהגדרתו של מונח זה בחוק); ושהבדיקה
הפסיכיאטרית מצביעה על קיומן של ראיות משכנעות ,שהחולה עלול לסכן את
עצמו או את זולתו סיכון פיסי מיידי .התנאי השני המצטבר הוא קיומו של קשר
סיבתי בין המחלה ובין הסיכון 86.יחד עם זאת ,כאמור לעיל ,המחוקק הרחיב את
הסמכות לאשפוז בכפייה גם למקרים שבהם מדובר באשפוז שאינו "בדחיפות",
83
84
85
86

דברי ההסבר להצעת חוק לטיפול בחולי נפש ,התש"ן ,1990-ה"ח .240
החוק לטיפול ,סעיף .17-6
שם ,סעיף  7וסעיף (9ב).
שם ,סעיף .9
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כאשר יכולתו של האדם לדאוג לצרכיו הבסיסיים פגומה בצורה קשה ,כאשר הוא
87
גורם סבל נפשי חמור לזולתו או פוגע פגיעה חמורה ברכוש.
בהתאמה לתכליתו ,מחדש החוק אפשרות של מתן טיפול מרפאתי כפוי כחלופה
או כהמשך לאשפוז כפוי 88.בהוראת אשפוז מנהלית ,תקופת האשפוז הכפוי
הוגבלה בחוק לשבעה ימים וישנה אפשרות להאריכה על ידי הפסיכיאטר המחוזי
בשבעה ימים נוספים 89.מעבר לשבועיים ,את הוראת האשפוז אפשר להאריך
רק באישור הוועדה הפסיכיאטרית  -בראשונה ,לתקופה נוספת של עד שלושה
90
חודשים; ובהמשך ,לתקופות נוספות של עד שישה חודשים.
חידוש נוסף בחוק ,המכוון לצמצום אשפוז בכפייה ,הוא התנייתה של הפעלת
הסמכויות לאשפז בכפייה ,באמצעות בדיקה פסיכיאטרית מקדימה (שאף היא
תיתכן בכפייה) ,חולה שהפסיכיאטר המחוזי שוקל להורות על כך .רק לאחר
בדיקה פסיכיאטרית ,שממצאיה מעידים על קיום העילות המפורטות בחוק
91
לאשפוז כפוי ,יהיה אפשר לאשפז בכפייה.
אפשר לסכם בציטוט מדברי הכנסת ,כי "החוק משקף גישה חדשנית ,הבאה לידי
ביטוי ,בין היתר ,באפשרות של מתן טיפול מרפאתי כפוי במקום אשפוז בבית
החולים" 92.בכך נעשה שימוש במודל רפואי-משפטי משולב המופעל בשלבים
(הוראה לבדיקה המקדימה להוראה לאשפוז) ,השם דגש על שלום החולה ושלום
הציבור ,תוך הקפדה על זכויות החולה לטיפול" .המטרה העיקרית של אשפוז
חולה בבית חולים הינה קבלת טיפול רפואי ואין לאשפז אדם בבית חולים לשם
93
הגנה על הציבור או עליו בלבד ,אלא לפי הוראות חוק זה".
בחינת יישום החוק מלמדת ,כי בפועל הוראות הטיפול וצווי הטיפול מורים ברובם
על אשפוז בכפייה (ראו טבלאות בנספח) ,והשירות לחולים ניתן במערכת נפרדת,
הגם שהמחוקק מדגיש ש"חולה המאושפז בבית חולים זכאי לקבל טיפול בהתאם
למצבו הרפואי ,הן הנפשי והן הגופני ,בהתאם לתנאים ולהסדרים הנהוגים
במערכת הבריאות בישראל" 94.הסדרי הטיפול במחלות ובהפרעות נפשיות ,הן
באשפוז הן בקהילה ,עדיין אינם במסגרת ההסדרים הנהוגים במערכת הבריאות
87
88
89
90
91
92
93
94

שם ,סעיף  )2(7וסעיף (9ב).
שם ,סעיף  11וסעיף .15
שם ,סעיף (10א) וסעיף (10ב).
שם ,סעיף (10ג) וסעיף (10ד).
שם ,סעיף  6וסעיף .7
ד"כ ט ( 1095התשנ"א).
החוק לטיפול ,סעיף (35ב).
שם ,סעיף (35ג).
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בישראל (קרי :שירותי בריאות הנפש אינן באחריות קופות החולים המבטחות).
בהמשך הסקירה נפרט את העקרונות והזכויות המשקפים תהליך ליברליזציה
בטיפול בחולי הנפש ,כפי שבאו לידי ביטוי בחוק לטיפול בחולי נפש ובחקיקה
הרלוונטית (חוק ביטוח בריאות ממלכתי 95,חוק זכויות החולה 96,חוק שוויון
זכויות לאנשים עם מוגבלויות 97והחוק לשיקום נכי נפש בקהילה ,)98שתכליתם
לקדם השתלבות החולה בקהילה .נבחן את הפער בין תכלית החקיקה ובין מימוש
חלקי בלבד של הזכויות ,ובהתאמה  -את הקשיים בדרכם של החולים לשוויון
ולהשתלבות בקהילה.
ג .2.אחריות הסגל הרפואי לשלומם ולבריאותם של החולים המאושפזים
בטרם נתבונן בהשפעת החוק החדש על זכויות החולים ועל צמצום האשפוז
בכפייה ,נציין תחום ממוקד שבו הוגדרה ביתר שאת המחויבות לשלום החולים
ולזכויותיהם להגנה מפגיעה באוטונומיה שלהם במהלך האשפוז .ב 31-במאי ,1991
כחודש לאחר כניסת החוק החדש לטיפול לתוקפו ,הוגשו לשר הבריאות המלצות
ועדת שרשבסקי 99.ההמלצות מלמדות על אחריותם של המטפלים לשלום החולים
המאושפזים ולמניעת תקיפה וניצול מיני במהלך אשפוז פסיכיאטרי (כולל יחסי
מין בהסכמה של חולה נפש ,כמשמעותו בחוק).
ועדת שרשבסקי מונתה לבדיקת תלונות על תקיפה וניצול מיני של מאושפזים.
המלצות הוועדה ניתנו בעקבות תלונות רבות על היעדר השגחה מספקת בבתי
החולים הפסיכיאטריים למניעת ניצול או תקיפה מינית של המאושפזים.
הוועדה ,בראשות שופט בית המשפט העליון בדימוס בן ציון שרשבסקי ,מצאה,
כי הנתונים שהתקבלו מצביעים על קיום מספר ניכר של מקרי פגיעה מינית בחולי
נפש מאושפזים .הוועדה הגיעה למסקנה ,כי יש בחומר שהיה לפניה כדי לייחס
משמעות משפטית וציבורית רבה לבעיית הפגיעה המינית בחולי נפש מאושפזים,
גם בהיעדר השלמת הבדיקה ,לשכיחות התופעה ולשיעורה במערכת האשפוז
הפסיכיאטרית .הוועדה החליטה להימנע מלהמשיך ולאסוף אינפורמציה פרטנית
95

96
97
98
99

סעיף  1לחוק ביטוח בריאות ממלכתי " -עקרונות של צדק ,שוויון ועזרה הדדית"; סעיף 6
 "תחומי שירותי הבריאות ...)3(6לרבות טיפול נפשי"...)4(6 ,אשפוז פסיכיאטרי ,אשפוזפסיכוגריאטרי"" )5(6 ,לרבות ששיקום פסיכולוגי" )11(6 ,טיפול רפואי ונפשי לגמילה לנפגעי
סמים ואלכוהול".
חוק זכויות החולה ,התשנ"ו ,1996-ס"ח ( 327להלן" :חוק זכויות החולה").
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבליות ,התשנ"ח ,1998-ס"ח ( 159להלן" :חוק שוויון
זכויות").
חוק שיקום חולי נפש בקהילה ,התש"ס ,2000-ס"ח .231
ועדת בירור לעניין ההגנה על חולי נפש מאושפזים מפני תקיפה וניצול מיני ,דו"ח הועדה (.)1991
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על מקרים כאלו ולהמליץ לקיים הפרדת מחלקות אשפוז לפי מגדר .הוועדה
הבהירה את חובת הסגל הרפואי להגן על המאושפזים (חולים וחולות) מפני פגיעה
מינית.
האיגוד הפסיכיאטרי וחלק ממנהלי בתי החולים הפסיכיאטריים התנגדו
להמלצות  -חלקם ,בגין חשש ,שהכרה במחויבות ובאחריות אישית של
המנהלים תביא בעקבותיה לתביעות נגד המנהלים; וחלקם התנגדו להמלצות
מפאת החלתה של הגדרת "תקיפה וניצול מיני" גם ליחסים שבהסכמה בין חולים,
על סמך הטיעון הליברלי הרואה חשיבות בכיבוד צורכי החולים ובזכותם לקיים
100
יחסי מין בלא התערבות פטרונית.
שר הבריאות דאז ,ח"כ אהוד אולמרט ,אימץ את המלצות הוועדה וחייב הקמת
שירות פסיכיאטרי לאשפוז נפרד לפי מגדר בכל איזור .ההמלצות בוצעו למרות
התנגדות האגוד הפסיכיאטרי ומנהלי בתי החולים הפסיכיאטריים 101.הדעת
נותנת שלהשפעתו של החוק החדש 102,ובו הדגש על כבוד החולה וזכויותיו ,משקל
באמוץ ויישום המלצות הוועדה בניגוד לעמדה של חלק מאנשי המקצוע.
ג .3.השראת חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,על החוק לטיפול בחולי הנפש
כפי שראינו בדברי ההסבר לחוק החדש ,תכלית החוק היא לקדם את שילובו של
 100הוועדה הסתמכה על פרשנות לסעיף  )5(345לחוק העונשין ,התשל"ז ,1977-ס"ח  ;226ועל
פרשנות לסעיף  35לחוק לטיפול בחולי נפש .הוועדה מצאה לנכון להדגיש את אחריות הסגל
הרפואי לשלומם ולבריאותם של החולים המאושפזים ,למרות התנגדותם העזה של רוב מנהלי
בתי החולים הפסיכיאטריים .הוועדה קבעה ,שעל מנהלי המחלקות ועל הרשויות בעלות בתי
החולים חלה חובה בסיסית להגן על החולה המאושפז מפני פגיעה מינית .הוועדה פירשה את
סעיף (35א) באופן הבא" :לא תשלל זכות מזכויותיו של חולה ולא תוגבל בדרך כל שהיא אלא
על פי חוק" .יש להבין את המילה "זכות" ,בין השאר ,גם כחירות מפגיעה בגוף החולה ובכבודו.
לכן בהיעדר הוראה מפורשת בחוק ,אין להתיר ביצוע מעשה המהווה עבירה  -לרבות עבירת מין
 בגוף החולה .היתר מפורש כזה בחוק לבצע עבירת מין בחולה איננו קיים .אין ספק ,שמעשהכזה הוא בלתי-חוקי בתחום בית החולים ,כפי שהוא בלתי-חוקי מחוץ לבית החולים" .הוועדה
הוסיפה ופירשה ,כי גם במצבים שבהם ישנה הסכמה ליחסים מיניים ,והגם שהסכמה לביצוע
מעשה מיני יכולה לבטל את האופי הפלילי של המעשה  -החוק אינו מייחס כל ערך להסכמה
אם היא באה מחולה נפש או מלקוי בשכלו ולכן מעשה מיני הנעשה לגבי גופו של החולה יש
לראותו כנעשה בלא הסכמתו .לדעת חברי הוועדה ,כאשר נגרמת לחולה פגיעה בריאותית -
גופנית או נפשית  -עקב הניצול המיני ,הדבר הוא הפרה ברורה של סעיף  322לחוק העונשין.
אי-קיום החובה האמורה גורמת ,כלשון החוק ,ש"יראוהו כמי שגרם לתוצאות שבאו על חייו
או על בריאותו של האדם מחמת שלא קיים את חובתו האמורה".
 101היישום התאפשר במקרה זה בגין היותו של משרד הבריאות פועל בשני כובעים :מחד גיסא,
הוא קובע את ביצוע מדיניות ומפקח עליה ,אך בו בזמן הוא גם מבצע מדיניות בהיותו ספק
השירות .מחשש לתביעות פליליות ונזיקיות בשל ממצאי הוועדה ,תיקצב המשרד מבחינה
ייחודית ופרטנית הקמת שירות על פי מגדר בכל אזור .שנים מספר לאחר מכן אף הוקמו -
תחילה בירושלים; ובהמשך בתל השומר ובבני ברק  -מרפאות נפרדות לבריאות נפש עבור
המגזר החרדי.
 102כפי המפורט לעיל בה"ש .100
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החולה בקהילה ו"אפשרות של מתן טיפול מרפאתי כפוי" .בהשראת חוק יסוד:
כבוד האדם וחירותו 103,יש לקדם פרשנות חוקתית לתכלית החוק ולמטרתו
כמחייבת בחינת אפשרות לטיפול מרפאתי במקום אשפוז .לא עסקינן רק באפשרות
טיפול במרפאה לעומת טיפול באשפוז ,אלא בחובה לבחון חלופה מרפאתית
בכל נקודת זמן שבה נשקלת הגבלת חירותו של החולה ולהפעילה אם יש משום
מענה על צורכי הטיפול בחולה (במגבלה של טיפול לפי הוראות החוק) .המחוקק
מתמודד עם מפגש זכויות שוות מעמד המתנגשות ביניהן – מחד גיסא ,זכותו של
החולה לחירות ולשלומו ,ומאידך גיסא ,זכות הזולת לחירות ולשלום החברה.
"בקביעת התכלית החוקתית יש לתת משקל מכריע לשקולים האובייקטיביים,
שעניינם הבנתה של החברה הישראלית המודרנית (המתבססת על ערכיה של
מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית) את אופקיו של הטקסט החוקתי...
כן קובעת התכלית החוקתית את היקף פריסתה של הסמכות החוקית להגביל
זכויות אדם" 104.סעיף  5לחוק היסוד " -אין נוטלים ואין מגבילים את חירותו של
אדם במאסר ,במעצר ,בהסגרה או בכל דרך אחרת"  -חל אף על טיפול כפוי .לכן
בבואנו לבחון את הטיפול בכפייה ,אין לפנינו רק שאלה של אלטרנטיבה של טיפול
בכפייה בקהילה כעדיפה על אשפוז בכפייה ,אלא תיאור מצב של התנגשות בין
הזכות לכבוד ולחירות של החולה ובין אותה זכות יסוד לזולת ולשלום החברה.
הפרשנות החוקתית לתכלית החוק בוחנת באמצעות פסקת ההגבלה את החוק
החדש .סעיף  8לחוק היסוד מבהיר ,כי בהתקיים תנאים מסוימים ,אפשר לפגוע
בזכות המעוגנת בחוק היסוד באמצעות חוק .החוק הפוגע ,המגביל זכות יסוד,
חייב להיות "חוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל" .ההגבלה בחוק הפוגע
בזכות חייבת להיות ,בהתאמה לנוסחת המידתיות" ,במידה שאינה עולה על
הנדרש… במידה המזערית הנדרשת" .מכוח הפרשנות החוקתית ,החוק המאפשר
הגבלת הזכות לחירות לחולה נפש מחייב בחירת האמצעי המגביל למזער ולא רק
מאפשר חלופה של טיפול מרפאתי .מכאן ואילך ,בעקבות הפרשנות התכליתית
הסובייקטיבית ,משמעות רשאי פסיכיאטר מחוזי להמליץ על טיפול מרפאתי
במקום אשפוז בכפייה היא חייב ,כדי למזער את הפגיעה בחירותו של החולה.
יותר מכך :אין לכפות טיפול כלל אם אפשר להשיגו בלא כפייה .תמיד יש לנקוט
אמצעי המגשים את המטרה הראויה ושפגיעתו בחולה הנפש היא הקטנה ביותר.
משהבהרנו את תהליך ההשראה של חוק היסוד על עיקרי החוק לטיפול ,נסרוק את
החוק לטיפול על עקרונותיו והזכויות החשובות המוגדרות בו ,ונעסוק  -מנקודת
מבט של משפטנות טיפולית על בסיס פרשנות הפסיקה  -בפערים המתגלים בין
 103חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,ס"ח התשנ"ב ( 150להלן" :חוק יסוד :כבוד האדם").
 104אהרון ברק פרשנות במשפט כרך שלישי .)1994( 30
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תכלית החקיקה ובין מציאות של מימוש חלקי בלבד של זכויות החולים .לפי
ההלכה ,שלפי "מעמדו החוקתי של חוק היסוד מקרין עצמו לכל חלקיו של
המשפט הישראלי .הקרנה זו אינה פוסחת על הדין הישן" 105,נתבונן ונדון במצבים
שבהם הזכות לחירותו של חולה הנפש לכאורה נפגעת ,למרות העולה מהחוק
החדש לטיפול בחולי נפש.
ג .1.3.טיפול בסביבה המגבילה למזער כחלופה לאשפוז בכפייה  -מאפשרות
לחובה
ביקורת על אי-ההקפדה של שירותי בריאות הנפש על עקרון הטיפול בתנאי הגבלה
למזער נמצאו בכמה פסיקות של בתי המשפט המחוזיים .כחמש שנים טרם
הקביעה השיפוטית של עקרון ההגבלה למזער כחובה מן הדין (פרשת וילנצ'יק
להלן) דן השופט טל בערעור על החלטת ועדה פסיכיאטרית להאריך את אשפוזה
הכפוי של פלונית ,שאושפזה אשפוז חוזר בכפייה ,משלא התייצבה לקבלת הטיפול
המרפאתי ,על אף ששוחררה מהאשפוז הכפוי כשניאותה ו"הסכימה" לקבל טיפול
בכפייה במרפאה 106.השופט הדגיש את השפעת הביקורת של בתי המשפט על
התפתחות החקיקה וחייב פרשנות דווקנית של החוק לטיפול כדי לגרום להפעלה
ראויה של שירותי בריאות הנפש .השופט הדגיש את חשיבות שמירת זכויות הפרט
של חולה הנפש ופירש את החוק החדש לטיפול שנחקק ב 1991-בהשראת חוק
היסוד :כבוד האדם וחירותו ,אשר נחקק שנה לאחר מכן .השופט טל הקפיד
על פרשנות דווקנית וציין בפסק הדין ,כי "החוק עוצב בצורתו החדשה לאחר
שנמתחה עליו ביקורת על כך שאין בחוק ערובות מספיקות לשמירת זכויות הפרט
של חולה הנפש" 107.השופט הבהיר ,כי המחוקק שהשתמש בחוק הקודם במונח
"נוכח הפסיכיאטר" בחר להשתמש בחוק החדש במונח "שוכנע הפסיכיאטר".
על כן מחייב בית המשפט "להצביע בפירוט על אירועים אלימים שבהם היה
מעורב ,לרבות העובדות ,שהיוו את האלימות ,עוצמתם ,טיב הפרובוקציה (אם
הייתה כזו) ,הזמן והמקום בהם אירעו האירועים וכיו"ב 108.ודאי וודאי שכך צריך
שייעשה בהוראות ובהחלטות הכפופות לערר ...ולערעור...שאם לא כן אין ערכאת
הערעור יכולה לשקול את הערעור ...התנאי המרכזי שביניהם הוא ,שהאדם 'עלול
לסכן את עצמו או את זולתו סיכון פיזי מיידי' ...נוסח זה של החוק החדש מבטא
את העדפת הגישה המתמקדת בחירות הפרט על פני הגישה הפטרנליסטית ,או
 105דנ"פ  2316/95גנימאת נ' מדינת ישראל ,פ"ד מט(.)1995( 648 ,589 )4
 106ע"ש (מחוזי י-ם)  81/92פלונית נ' היועץ המשפטי לממשלה ,פ"מ התשנ"ג(.)1993( 221 )3
 107שם ,עמוד .225
 108ולא רק את עצם אי-ההתייצבות לטיפול (הערת המחברים).
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הגישה הדוגלת בהגנה על הציבור ...המודל הרפואי ,מנסה להפחית עד למינימום
את הסיכון ,שאדם הזקוק לטיפול רפואי לא יזכה בו ...אין זה המודל המשפטי
שעל פיו פועל בית המשפט" 109.השופט הדגיש ,כי "המודל המשפטי הוא שכל אדם
הריהו בן-חורין ...הרשות הרפואית כפופה לחוק ועליה להפעיל את שיקול-דעתה
110
על פי המודל הרפואי בתוך מסגרת נוקשה ומגבילה שנקבעה על ידי המחוקק".
בית המשפט מגבה פרשנות קפדנית זו להוראות החוק החדש לטיפול בסעיף 5
לחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,הקובע ,כי "אין נוטלים ואין מגבילים את
חירותו של אדם במאסר ,במעצר ,בהסגרה או בכל דרך אחרת" 111.החוק מאפשר
להתמודד עם גישה רפואית פטרנליסטית ,שהביאה פסיכיאטרים מחוזיים כדי
לאשפז בכפייה אנשים גם כשלא היה קיים סיכון ממשי לעצמם או לזולתם.
השופטת סירוטה ,הדנה בערעור על החלטת ועדה פסיכיאטרית להאריך
אשפוז 112,מקבלת את טענת המערערת נגד הוראה לאשפוז כפוי לא-דחוף ,מאחר
שההוראות לטיפול מרפאתי כפוי ולאשפוז כפוי לא-דחוף ניתנו בלא עריכת
בדיקה פסיכיאטרית מקדימה ובלא שניתנה לחולה ההזדמנות לטעון בטרם
אושפזה .השופטת הבהירה ,כי היא מקבלת את הערעור ,הגם שסוברת היא כי
עדיף למערערת להמשיך באשפוז" :לאחר שבחנתי את התיק האישי שהיה בפני
הועדה הפסיכיאטרית שוכנעתי כי עדיף היה שהמערערת תמשיך באשפוזה או
בקבלת טיפול מרפאתי כפוי .אולם אי אפשר לכפות על אדם קבלת טיפול רפואי
הגם שהדבר הוא לטובתו ,כאשר איננו חפץ בכך ואין אפשרות לעשות זאת ע"פ
החוק....לפיכך אני מורה לשחרר את המערערת" 113.השופטת מכירה בצורך
הרפואי ,ברם ,לאדם החולה עומדות זכויות ,והחוק מגן עליהן.
בפרשת וילנצ'יק בית המשפט העליון מקבע את ההלכה בענייננו" :נוכח פסיכיאטר
מחוזי על סמך בדיקה פסיכיאטרית כי נתמלאו באדם התנאים האמורים בסעיף
(9א) או (ב) וקיימת אפשרות לתת את הטיפול הדרוש במסגרת מרפאה  -רשאי
הוא ,במקום לתת הוראת אשפוז ,להורות בכתב כי על האדם לקבל את הטיפול
הדרוש במסגרת מרפאה שיקבע" 114.נשיא בית המשפט העליון דאז ,השופט
אהרון ברק ,הדגיש וחידד את חשיבות הביקורת השיפוטית על הפעלת הסמכות
של הפסיכיאטר המחוזי .על הפסיכיאטר המחוזי לשקול לא רק לפי שיקול דעת
 109ע"ש (מחוזי י-ם)  ,81/92לעיל ה"ש  ,106עמ' .226-227
 110שם ,עמ' .228
 111לעיל ה"ש .103
 112ע"ש (מחוזי ת"א)  1025/92פלונית נ' היועץ המשפטי לממשלה ,פ"מ התשנ"ג(410 ,410 )1
(.)1992
 113שם ,עמ' .426
 114סעיף  11לחוק לטיפול.
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רפואי ,אלא גם לשקול את האיזון הראוי בין שלושה אינטרסים  -הזכות של החולה
לחירות ,זכותו לטיפול ושלום הציבור" .אין לכפות טיפול אם ניתן להשיגו ללא
כפיה .תמיד יש לנקוט באמצעי המגשים את המטרה הראויה ,ושפגיעתו בחולה
הנפש היא הקטנה ביותר" 115.הפסיקה מחייבת לפעול בכפיפות לעקרון הטיפול
המגביל למזער .ליישום הלכה זו חיוני להסדיר שירותים קהילתיים שוויוניים
נגישים ולהעמיד טכנולוגיה מתקדמת לרשות החולים באופן שיאפשר טיפול נפשי
יעיל אשר יפחית את הצורך באשפוז כפוי ,בהתאמה לעקרון ההגבלה למזער.
אכן ,אחת הדוגמאות לחסם למימוש הזכות לטיפול בהגבלה למזער היא חסמים
לא-מידתיים לזמינות טכנולוגיות מתקדמות בבריאות הנפש .המחוקק הסמיך את
בית המשפט ו/או את הפסיכיאטר המחוזי ,לפי העניין ,להורות על טיפול מרפאתי
בכפייה מלכתחילה "לתקופה ובתנאים שיורה" 116.ישנם מצבים שבהם פסיכיאטר
מחוזי או בית המשפט מחליטים ,שחולה יטופל בכפייה במרפאה לכתחילה אף בלא
אשפוז בעברו .לחולה המטופל בכפייה אין זכות לבחור סוג טיפול מבין חלופות
ואף לא לסרב לקבלתו 117.טכנולוגיות ארוכות טווח הן לעתים מרכיב הכרחי
בטיפול המרפאתי הכפוי .כך במקרה של התכשיר  ,RISPERIDAL CONSTAהשייך
לתרופות ארוכות-טווח מהדור החדש שעדיפותו הוכחה 118.למרות זאת ,לפי חוזר
מנכ"ל משרד הבריאות 119,אפשר לרשום את התכשיר בעבר (החל ב)09.05.2006-
אם הוא נקלע לסיכון של אשפוז חוזר בגלל אי-היענות לנטילת התכשיר דרך הפה.
התכשיר עדיין אינו מאושר לחולה המטופל בכפייה שלא אושפז בעברו .לדעתנו
מרחפת שאלה של חוקיות על החלטה זו ועל החלקים של חוק ההסדרים (פרק ה
121
 פרק הבריאות בחוק ההסדרים) 120והוראות החוק לביטוח בריאות ממלכתיבעניין סל הבריאות ,שבעקבותיהן הוגבל בסל הבריאות הטיפול התרופתי בחולי
הנפש המטופלים בכפייה ,הואיל והם עומדים לכאורה בסתירה לחוק יסוד כבוד
האדם וחירותו .פרשנות חוקתית מכוונת ,כי משנשללת מהחולה המטופל בכפייה
 115רע"פ  2060/97וילנצ'יק נ' הפסיכיאטר המחוזי-תל אביב ,פ"ד נב(.)1998( 708 ,697 )1
 116חוק לטיפול ,סעיף (11א).
 117שם ,סעיף (35ט).
Jonathan Rabinowitz, Pesach Lichtenberg, Zeev Kaplan, Mordechai Mark, Danielle 118
Nahon and Michael Davidson, Rehospitalization Rates of Chronically Ill
Schizophrenic Patients Discharged on a Regimen of Risperidone, Olanzapine,
or Conventional Antipsychoties 158 THE AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY 256
(2001).
" 119הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת  "2006חוזר מנכ"ל משרד הבריאות ( 10/2006תשס"ו).
 120חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת
הכספים  ,)2002תשס"ב ,2002-ס"ח  .146בעיקר מדובר על תיקון מספר  7לחוק ,ס"ח תשס"ז
 55ותיקון מספר  8לחוק ,ס"ח תשס"ח .110
 121כולל התוספות והתיקונים עד תיקון  ,35ס"ח תשס"ח .314
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הזכות לבחירת הטיפול ,להבדיל מהזכות הנשמרת למטופל מרצון 122,חובה על
נותן הטיפול להעמיד לרשותו טכנולוגיה יעילה להחלמתו ושהיא הפחות מזיקה
מבחינת תופעות הלוואי .לכן ראוי ,ואף חובה ,שסל התרופות יכלול התוויה למצב
123
המתואר.
מעבר לפגיעה בזכויות החולים המטופלים במרפאה בשל הגבלות השימוש
בתרופות ארוכות טווח מהדור החדש ,נסב את תשומת הלב גם לפגיעה לכאורה
בקניינם 124בגין כפייה לשלם השתתפות עצמית –  – Co-Paymentעבור התרופות
שבהן הם מטופלים במרפאה בכפייה .אין לשלול ,שהמחוקק לא העלה בדעתו
בעת חקיקת החוק לטיפול בחולי נפש כי בלא הגדרת סוגי הטיפול ואחריות מלאה
למימונם יוטלו הגבלות על השימוש בתרופות אשר יגרמו לפגיעה כפולה בזכויות
חולי הנפש 125.עו"ד ד"ר שמואל וולפמן ,מומחה לפסיכיאטריה משפטית ויו"ר
ועדות פסיכיאטריות מחוזיות ,סובר ,שהגבלת "סל הבריאות את הטיפול התרופתי
בחולי הנפש המטופלים בכפייה ,מעמידים חוקים אלו ,או למצער חלקים מהם,
בסטטוס של חוקים לא חוקתיים ,הואיל והם עומדים בסתירה ובהפרה בוטה של
חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ,ולא בכדי הוסיף המחוקק את המשפט "ובמידה
שאינה עולה על הנדרש" ,שכן זכויות אדם הן ערך עליון מבחינת השקפת המחוקק
ולפיכך גם פגיעה מותרת חייבת להיות מבוקרת ,מאוזנת ו"מידתית" ,ב"הגבלת
הטיפול ארוך הטווח רק לחולים שעברו את מסלול האשפוז מתקיימת הפרה של
126
הערך העליון ופגיעה במידתיות של הפרת הזכויות של חולי הנפש".
ג .2.3.מעצר והוראת אשפוז כפוי
הוראת לאשפוז כפוי דחוף תינתן על ידי פסיכיאטר מחוזי כאשר מתקיימים
שלושה תנאים( :א) הוא שוכנע על סמך בדיקה פסיכיאטרית ,כי האדם חולה
("סובל ממחלת נפש" ,כהגדרתו של מונח זה בחוק); (ב) הוא שוכנע ,כי עקב
מחלתו הנפשית של האדם נפגמו במידה ניכרת כושר שיפוטו או כושרו לביקורת
המציאות; (ג) הוא שוכנע ,כי מתקיים קשר סיבתי בין שני התנאים הראשונים.
 122החוק לטיפול ,סעיף (35ח).
 123מרדכי מרק וליטל קינן-בוקר "ההתוויה לטיפול ארוך טווח בחולי נפש בסל התרופות" רפואה
ומשפט" .)2008( 94 ,38
 124סעיף  3בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו" :אין פוגעים בקניינו של אדם".
 125יתכן שיש מקום לתיקוני חקיקה בחוק לטיפול בחולי נפש באופן שייקבע ,כי במקרים של טיפול
בכפייה יש לוודא שהמטופל יקבל את הטיפול היעיל ביותר ,תוך מזעור תופעות הלוואי ותקנות
או נוהלי מגבלות סל הבריאות וחוק ההסדרים לא יחולו על מטופלים בכפייה.
 126שמואל וולפמן וטלי שקד "הפרת זכויות יסוד של חולי נפש המטופלים בכפייה" רפואה ומשפט
.)2008( 99 ,38
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תקופת אשפוז על פי הוראת אשפוז לא תעלה על שבעה ימים 127.פסיכיאטר מחוזי
רשאי ,לפי בקשה מנומקת בכתב של מנהל בית חולים" ,להאריך את הוראת האשפוז
לשבעה ימים נוספים" 128.ברם ,חוק היסוד קובע ,ש"אין נוטלים ואין מגבילים את
חירותו של אדם במאסר ,במעצר או בכל דרך אחרת" 129.לשון "כל דרך אחרת"
אינה מותירה מקום לפרשנות מצמצמת ולכן היא כוללת גם אשפוז כפוי .כיוון
שכך ,הרי שצו האשפוז הוא פרי של איזון מידתי בין המטרות המרכזיות המונחות
בתכלית החוק ,בהתאמה לפרשנות בהשראת חוק היסוד 130.לכאורה צווי אשפוז
כפוי וגם הוראות אשפוז כפוי יש בהם משום פגיעה בחירות כמו מעצר אדם .לכן,
להערכתנו ,היה מקום לפרש ,כי כמו הצווים גם הוראות אשפוז מנהליות  -דחופה
ושאינה דחופה (לאפשרות שהאדם עלול לסכן את עצמו או את זולתו סיכון פיסי
שאינו מיידי)  -ראוי שתתבצענה באורח דומה לתנאים המפורטים בחוק סדר הדין
הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) 131.למרות השראת חוק יסוד :כבוד האדם
וחירותו ,על פרשנות דווקנית ללשון החוק שתגביל את משך הוראת אשפוז עד 48
שעות ,לא מצאנו הידרשות או תמיהה בפסיקה על סמכותו של פסיכיאטר מחוזי
להרחבת הסמכות לאשפז בכפייה (אם כי יש לציין ,שכאן מדובר בהחלטה שלאחר
בדיקה פסיכיאטרית ראשונית ויש רציונל רפואי להמתנה מעבר ל 48-שעות ועד
שבעה ימים כדי להעריך את התגובה לטיפול התרופתי) .מאותם נימוקים נביע
תמיהה על סמכותו של הפסיכיאטר המחוזי להאריך את הוראת האשפוז "לשבעה
ימים נוספים" לבקשת מנהל בית חולים ,בעוד הסמכות להארכת מעצר מעבר ל-
 48שעות נתונה לבית המשפט בלבד .יש מקום לסברה ,כי לו אכן מותב של הוועדה
המחוזית היה דן בעררים של חולים על אשפוזם בכפייה במגבלת ה 48-שעות,
שיעור ההסכמה בין הרופא המטפל והוועדה היה גבוה יותר מאחר שהוועדה היתה
דנה במצבו של החולה טרם שהושפע במידה ניכרת מהתרופות נוגדות הפסיכוזה.
ברם ,לא זה המצב בפועל .מכאן ,שהמחוקק ובית המשפט נותנים משקל-יתר
למודל הרפואי ולצורכי זמן התגובה לטיפול התרופתי ואינם מכוונים להגביל את
הרופאים באותם הסדרים בכל הנוגע לחולים פסיכיאטרים.
ג .3.3.מידת הכפייה בהתאמה לרמת הסיכון
בפסק דין פלונית נ' היועץ המשפטי לממשלה 132תהליך קבלת ההחלטות לאשפוז
כפוי ,הן ברמת החלטת הפסיכיאטר המחוזי הן ברמת ההחלטות להמשך האשפוז
 127חוק טיפול ,סעיף (10א).
 128שם ,סעיף (10ב).
 129סעיף  5לחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו.
 130דנ"פ  ,2316/95לעיל ה"ש .105
 131חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) ,התשנ"ו ,1996-ס"ח .338
 132ע"ש (מחוזי ת"א)  420/00פלונית נ' היועץ המשפטי לממשלה ,פדאור .)2001( 772 )2(01
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בוועדה המחוזית ,זוכה לביקורת נוקבת .השופטת רוטלוי מבהירה את חשיבות
הדייקנות המוקפדת על דרישות המפורטות ב"חוק טיפול" ומדגישה הן את
חשיבות הפרוצדורה בתהליך הטיפול בכפייה  -אשר במהותו הוא שלילת חופש
– הן את ההערכה הטיפולית-פסיכיאטרית עצמה" .סיכון עצמה באופן מהותי,
כהגדרת הועדה" – אומרת השופטת – "איננו מושג הקיים בחוק...החוק דורש
קיום סיכון פיזי מיידי לצורך אשפוז כפוי מיידי (בהבדל מסיכון פיזי שאיננו
מיידי המאפשר אשפוז כפוי שאיננו מיידי) .יותר מזה ,בסיכון פיזי מיידי התכוון
המחוקק לסיכון מוחשי מיידי ולא לסיכון אפשרי בדרגת הסתברות ,שאיננה
ידועה" 133.השופטת רוטלוי מבקרת את היעדר ההנמקות הנדרש להחלטה על
האשפוז הדחוף בכפייה ,גם לאחר שהוועדה התבקשה על ידי בית המשפט לקשר
בין העובדות שהוצגו בפניה בעת הדיון ובין הוכחת המסוכנות הפיסית המיידית.
השופטת הוסיפה והבהירה ,כי "החוק לטיפול בחולי נפש אף קבע דרכים מדורגות
לטפול בחולי נפש ,תוך שהוא מבחין בין אלה המסוכנים לעצמם או לזולתם סיכון
מיידי ,לבין אלה הגורמים סבל נפשי חמור לזולת באופן הפוגע באורח חייהם או
פוגעים פגיעה חמורה ברכוש .על הקבוצה הראשונה ניתן לכפות בדיקה דחופה
ואשפוז כפוי דחוף ,ואילו על הקבוצה השנייה ניתן לכפות בדיקה ואשפוז לא
דחופים" 134.כל מי שקשור בהפעלת החוק חייב להקפיד הקפדה יתירה על מילוי
התנאים  -הן הפסיכיאטר המחוזי הן הוועדה הפסיכיאטרית הן בית המשפט.
השופטת מציינת ,כי אין זו הפעם הראשונה שמובאים בפניה ערעורים על דרכי
הפעלת החוק לטיפול" :בעניין זה כבר אמרתי בהזדמנויות רבות אחרות כי אין
מדובר בצחצוחי לשון בלבד ,אלא בחובה לקיים את לשון החוק כלשונו ,על כל
דקדוקיו ,כדי להבטיח שאכן זכויותיו של החולה יקוימו".
עשור לאחר חקיקת החוק החדש לטיפול ,ועל אף הפסיקה המלווה את החוק
ומגבה יישום מדיניות הגבלה למזער ,מתגלה בבית המשפט שוב ושוב ,שאשפוז
כפוי עדיין אינו בהכרח ברירת מחדל אחרונה .כך הבהיר בית המשפט העליון,
שמידתיות נדרשת לא רק לגבי החלטה על אשפוז כפוי ,אלא גם בהחלטה על
בדיקה פסיכיאטרית כפויה לעציר 135.בכך מדגים בית המשפט את החשיבות
הרבה בהקפדה על האוטונומיה וכבוד האדם ,אף שמדובר בבדיקה פסיכיאטרית
בלבד ולא באשפוז .השופט חשין קבע ,כי המחוקק הגדיר את התנאים שבהם
אפשר לבדוק בדיקה פסיכיאטרית כפויה ,והקפדה על התנאים מלמדת על חובת
הפעלת שיקול דעת זהיר טרם מתן החלטה על בדיקה פסיכיאטרית בכפייה:
 133שם ,עמ' .3
 134שם ,עמ' .4
 135בש"פ  92/00פלוני נ' מדינת ישראל ,פ"ד נד(.)2000( 240 )4
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"בדיקת מצבו הנפשי של אדם עלולה לפגוע בכבודו של הנבדק ,וניתן למנות בה
כמה דרגות חומרה ,כאשר דרגות החומרה העיקריות הן בדיקה פסיכיאטרית
בהסכמה שלא בתנאי אשפוז; בדיקה פסיכיאטרית בכפייה שלא בתנאי אשפוז;
בדיקה פסיכיאטרית בהסכמה בתנאי אשפוז; בדיקה פסיכיאטרית בכפייה בתנאי
אשפוז .בדיקה באשפוז כפוי היא האמצעי החמור והקשה ביותר להתערבות
המערכת המשפטית בטיפול בחולי נפש או במי שנחשדים בחולי נפש .ההגבלה
הקיצונית של חירות האדם ,ועמה הפגיעה בכבוד הנלווית לאשפוז כפוי  -לרבות
בדיקת נפש כפויה וטיפול מרפאה כפוי  -כל אלה בהצטברם אלה על גבי אלה,
מן הפגיעות החמורות ביותר בזכויות-היסוד של האדם הם .חקיקה המתירה
פעילויות אלו ,או חלקן ,חייבת לעמוד בדרישות פיסקת ההגבלה שבחוק-יסוד:
כבוד האדם וחירותו  -ככל שמדובר בחקיקה שלאחר חוק היסוד .ואילו חקיקה
שלפני חוק היסוד ,יש לפרש ברוח חוק היסוד וברוח עקרונות חירות הפרט
וכבודו" 136".תמיד יש לנקוט באמצעי המגשים את המטרה הראויה ,ושפגיעתו
137
בחולה הנפש היא הקטנה ביותר".
ג .4.3.זכותו של מטופל נפש למידע הרפואי
המידע הרפואי הוא קניינו של החולה ,והמטפל מחזיק בו כנאמן ומחויב לחסיונו
במסגרת הזכות של המטופל לסודיות רפואית .העמדת מידע רפואי לרשות החולה
היא חובתו של הרופא והיא מאפשרת לחולה לקבל החלטות אוטונומיות באשר
לטיפול בגופו ובנפשו .סעיף (35יא) לחוק החדש לטיפול בחולי נפש קבע לגבי
הזכות למידע הרפואי ,שאכן "חולה זכאי לקבל מידע רפואי בקשר למצבו" ,אולם
קיים סייג על מימוש הזכות בכפיפות לשיקול דעתו של הרופא " -המידע יימסר
לו לפי שיקול-דעתו של הרופא" .בחוק זכויות החולה (סעיף  ,)18מוגבל שיקול
דעתו של הרופא המונע מידע ממטופל באישור של ועדת אתיקה .חולה שהייתה
מאושפזת בבית חולים פסיכיאטרי ערערה לבית המשפט על סירובו של הרופא
138
לבקשתה למידע.
השופטת גרסטל פסקה ,שאין להעביר את המידע המבוקש לידיה בהסתמך על
החוק לטיפול בחולי נפש שהוא חוק מיוחד ,הגובר על חוק זכויות החולה .כאן
עניין לנו בהתנגשות בין שני הסדרים – ההסדר המיוחד ,אך המוקדם של החוק
לטיפול ( ;)1991והסדר מאוחר ,אך כללי ,של חוק זכויות החולה ( .)1996בית
המשפט העליון קבע ,כי הערעור "יסודו בדין .שכן ,זכות החולה לקבלת מידע
 136שם ,עמ' .249
 137לעיל ה"ש .115
 138ה"פ (מחוזי ת"א)  506/01פלונית נ' משרד הבריאות ,מערכת משפטית נבו (.)2002
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מעוגנת בחוק מאוחר וכללי ,החל על כל החולים .אך מובן הוא ,שועדת האתיקה,
139
בהחלטותיה ,חייבת לתת דעתה לסוג המחלה והשפעתה ,הכול כאמור בחוק".
בהשראת חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,פירשה השופטת דורנר בערעור בעליון,
ששיקול דעתו של הרופא שלא למסור מידע לחולה הנפש יהיה תקף אך ורק אם
יגובה בהחלטת ועדת האתיקה של המוסד על פי ההליכים הקבועים בחוק זכויות
החולה" :בקשת המערערת תידון על-ידי ועדת האתיקה ,שאליה מועברת הבקשה
מכוח סעיף  18לחוק זכויות החולה" .מהבהרת השופטת עולה ,שהכללים של חוק
מאוחר וחוק מיוחד נשמרים .חוק זכויות החולה ,החוק הכללי המאוחר ,אינו
מבטל את הוראת החוק לטיפול .הכללים נשמרים "כאמור בחוק" (המיוחד),
וועדת האתיקה אך נכנסת לנעלי הפסיכיאטר  -לשיקול דעתו להעברת המידע
העלול לסכן או להזיק כמו אצל כל החולים.
בהמשך גישה זו המשנה לנשיא ,השופט מישאל חשין ,בפרשת פלונית נ' משרד
בריאות והפסיכיאטר המחוזי ד"ר דן אנוך ממחוז חיפה 140,מסתייע בפסיקתה
של השופטת דורנר ומסביר ביתר פירוט כיצד כללי הפרשנות של חוק מאוחר
וחוק מיוחד נשמרים .במקרה זה ,בעקבות פניות לרשויות הרווחה המביעות חשש
למצבה הנפשי של המערערת ,החליט הפסיכיאטר המחוזי לזמן את המערערת
לבדיקה רפואית .לאחר שיחה החליט המשיב ,כי אין מקום לכפות על המערערת
טיפול נפשי או אחר .יחד עם זאת ,סירב הפסיכיאטר לבקשת המערערת לקבל
לידיה את מלוא החומר הרפואי שבידיו ,כולל זהותם של מוסרי המידע שהביא
לזימונה לבדיקה .פסיקה פרשנית בהשראת חוק היסוד והנשענת על חוק זכויות
 139ע"א  7905/02פלונית נ' אברבנאל ,פדאור .)2003( 742 )4(03
 140עע"מ  6219/03פלונית נ' משרד הבריאות ,פ"ד נח(" :)2004( 145 ,145 )6גם חוק הטיפול גם
חוק זכויות החולה ,השניים מחילים עצמם על חולי נפש  -חוק אחרון ,בשל היותו של חולה נפש
בגדר 'מטופל'  -ואולם חוק זכויות החולה גובר לכאורה בהיותו חוק מאוחר לחוק הטיפול ,והרי
הכלל הוא כי חוק מאוחר גובר על חוק שקדם לו  .lex posterior derogat legi prioriואולם רק
לכאורה כך ,שכן חוק הטיפול הוא חוק ספציפי ביחס לחוק זכויות החולה ,והרי למדנו כי חוק
מאוחר כללי אינו גובר על חוק מיוחד שקדם לוlex posterior generalis non derogat lex :
 ... specialis prioriואחרי כל אלה ידענו גם זאת ,כי כללי פרשנות אלה  -כמוהם ככללי פרשנות
אחרים  -נועדו בעיקר להדרכה :בני השכל הישר הם ,אין הם כופים עצמם עלינו ,והרי כלי הם
בידינו לגילוי תכלית החוק ולמציאת ההסדר המשפטי הנכון להחלתו על מערכת עובדות הניצבת
לפנינו .נוסיף עתה על שני כללי פרשנות אלה את כלל הפרשנות הראשוני ,ולפיו שומה עלינו
לעשות כמיטבנו כדי ליישב בין שני חוקים הנדמים לכאורה כשני חוקים שאינם מתיישבים זה-
עם-זה  -והוא כלל הפרוש כחופה על שני הכללים של חוק מאוחר וחוק מיוחד ,כמותם כשאר
כללי פרשנות במשפט  -והדרך פתוחה לפנינו לנסות וללוש בשני החוקים שלענייננו במטרה
למוץ מן השניים את הטוב שבכל אחד מהם .לשון אחר ,נעשה במסגרת המשפט כיכולתנו כדי
שלא לפרש את חוק זכויות החולה כמבטל מכללא את חוק הטיפול; נהיה ערים לקיומו של
חוק-יסוד :כבוד האדם וחירותו שנחקק לאחר חוק הטיפול ולפני חוק זכויות החולה; ניתן
דעתנו במיוחד על תכליתו של חוק זכויות החולה כהוראת סעיף  1בו ,לאמור' :חוק זה מטרתו
לקבוע את זכויות האדם המבקש טיפול רפואי או המקבל טיפול רפואי ולהגן על כבודו'".
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החולה ,מרחיבה את היקפן של זכויות החולה בחוק לטיפול בחולי נפש .ולעניינינו,
הגם כי על עניינו של חולה נפש יחול ההסדר הקבוע בחוק הטיפול ,בעיקר בשל
היותו הסדר ספציפי המייחד את עצמו והמתאים את עצמו לחולי נפש ,יש להשלים
ולפרש את חוק הטיפול ככולל הוראות משלימות מחוק זכויות החולה.
עם זאת חשוב לציין ,שהשופט חשין קובע כשיקול לגיטימי את הצורך להגן
על צדדים שלישיים כאשר מדובר בחולה נפש  -הרחבה שאינה מוזכרת בסעיף
שעניינו אי-מסירת מידע למטופל בחוק זכויות החולה 141.הערעור התקבל
בהסכמת המדינה .להערכתנו ,ההסכמה משקפת התפתחות עמדה של שיתוף
החולה בקבלת החלטות ,שכן שיתוף זה יכול לתרום ליחסי מטפל-לקוח ולהתמדה
בתוכנית הטיפול .בראייה כוללנית ומרחיקת ראות ,לא בהמעטת חשיבותו של
שיקול הדעת של הרופא עסקינן ,אלא בתהליך העצמת החולה  -מרכיב הכרחי
בשינוי יחסי רופא-חולה ליחסי רופא–לקוח ,המקדם את העצמתו ,ומכאן גם את
החלמתו וריפויו של כל חולה ,בכלל ,ושל חולה הנפש ,בפרט.
פסק הדין האמור מעורר מחשבה שנייה באשר למעמדו של חוק הטיפול בחולי
נפש כחוק מיוחד ומעלה את השאלה ,האם אין מקום לשלב את ההוראות לעניין
טיפול בכפייה כחלק מהפרקים המתאימים בחוק זכויות החולה? קבוצת עבודה
באיגוד הפסיכיאטרי בוחנת נייר עמדה בעניין הוראות החוק לטיפול בחולי נפש
ואת נחיצותן כחוק מיוחד ונפרד מחוק זכויות החולה.
ג .5.3.זכותו של חולה לסרב לטיפול
צעד נוסף בכיוון של צמצום הפטרוניות (פטרנליזם) של המודל הרפואי כפי שהיה
קיים בחוק הישן לטיפול ,בא לידי ביטוי בהגדרת זכותו של חולה המסכים לאשפוז
142
לסרב לסוג טיפול " -זכותו של חולה המאושפז מרצון להתנגד לטיפול המוצע לו".
אולם מול זכות זו הזדרז המחוקק להעמיד סנקציה" :סירב חולה המאושפז כאמור
לקבל טיפול רפואי כפי שקבע לו המנהל ,רשאי המנהל לשחררו" 143.לדעתנו ,ראוי
לאפשר לחולה להביא בפני מנהל בית החולים דעה נוספת בטרם תופעל הסנקציה.
הזכות להתייעצות ,על אף שהחוק לטיפול לא מונה אותה תחת הכותרת זכויות

 141סעיף ( 18ג) לחוק .וראו עע"מ  ,6219/03לעיל ה"ש  ,140עמ' " :151הצורך להגן על שלום הציבור
ועל ביטחונו .אכן ,החשש הוא לא אך שחולי הנפש יינזקו בנפשם  -ואולי גם יפגעו ביודעין בגופם
 אלא אף שיפגעו באחרים ,בין במי שמסרו מידע לרופא ,בין ברופא עצמו ובמי שעזרו על-ידיוובין בצדדים שלישיים".
 142סעיף (35ח) לחוק לטיפול.
 143שם.
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החולה 144,הוכרה בחוק זכויות החולה 145.פרשנות הרואה בזכות ל"דעה נוספת" חלק
מזכויות חולה הנפש נסמכת על נימוקיה של השופטת דורנר לעניין הזכות לקבל
מידע בפרשת פלונית נ' אברבנאל 146מכוח "חוק מאוחר וכללי ,החל על כל החולים".
147
הזכות לסירוב לטיפול מוכרת בארה"ב גם לגבי חולה המאושפז בכפייה.
אנו מציעים לראות את מימוש הזכות לדעה נוספת לחולה נפש המאושפז בכפייה
כחלק ממימוש זכותו לסירוב לטיפול ולזכותו לייצוג (שהרי כיצד ידע לטעון
נגד סוג טיפול בכפייה אם לא יתאפשר לו להיוועץ ברופא אחר?) .יתר על כן:
הישענות על מידע נוסף שהמטופל יוזם את המצאתו עשויה לקדם הסכמה לטיפול
ולמזער את מידת הכפייה ,בחזקת "לב יודע מרת נפשו" 148.קיימת סבירות גבוהה,
שהיענותו של החולה לטיפול על בסיס הצעה נוספת משכובדה זכותו לסרב,
תגביר את הסבירות להתמדה בטיפול .תמיכה לעמדתנו מצאנו בפרשת פלונית נ'
הפסיכיאטר המחוזי תל-אביב" 149:אין לכפות טיפול אם ניתן להשיגו ללא כפיה,
תמיד יש לנקוט באמצעי המגשים את המטרה הראויה ,ושפגיעתו בחולה הנפש
היא הקטנה ביותר .כך הוא הדין בדרך כלל; כך הוא הדין לעניין הטיפול בחולה
הנפש".
ג .6.3.חלופה של צו לטיפול מרפאתי בכפייה בהמשך לצו אשפוז בכפייה
השופט ביין פסק בפרשת יונתן פזרקר 150,שבסמכותה של ועדה פסיכיאטרית
מחוזית להמיר צו אשפוז בצו לטיפול מרפאתי ולא רק להאריך תקופת אשפוז
בצו" :לא יעלה על הדעת שלוועדה הפסיכיאטרית יינתן מצד אחד כוח לבטל
לחלוטין צו שניתן ע"י בית משפט ומן הצד השני ,לא יינתן בידי הועדה הכוח
151
לתת צו שהוא פחות מרחיק לכת של המרת צו אשפוז כפוי בצו מרפאתי כפוי".
פסיקה זו מבטאת הקפדה למזער הגבלה בעת טיפול בכפייה .המרת הצו לאשפוז
בצו המחייב עמידה בתנאי מסגרת טיפול אמבולטורי אכן משמש כלי לקיצור
משכו של אשפוז כפוי .השופט ביין מפרש אף הוא את החוק לטיפול בחולי נפש
בהשראת חוק היסוד ,ובהתאם להלכה "תמיד יש לנקוט באמצעי המגשים את
152
המטרה הראויה ,ושפגיעתו בחולה הנפש היא הקטנה ביותר".
 144שם ,סעיף .35
 145חוק זכויות החולה ,סעיף .7
 146לעיל ה"ש .140
Robert Simon, Right To Refuse Treatment, in CLINICAL MANUAL OF PSYCHIATRY AND 147
LAW 35 (Robert I. Simon and Daniel W. Shuman eds., 1992).
 148משלי יד ,י.
 149רע"פ  ,2060/97לעיל ה"ש  ,115עמ' .708
 150ע"ש (מחוזי חי')  102/00פזרקר יהונתן נ' מדינת ישראל ,מערכת משפטית נבו (.)2002
 151שם ,עמ' .1
 152לעיל ה"ש .150
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ג .7.3.הזכות לייצוג
לכל אדם זכות טבעית להשמיע את טענותיו לכשנידון ענינו בפני הרשות .הזכות
להיות מיוצג על ידי עורך דין בפני הוועדה הפסיכיאטרית מופיע בסעיף (29א)
לחוק לטיפול .יש לציין ,שהזכות לייצוג על ידי בא כוח הוכרה בחוק לטיפול
מלכתחילה" :הועדה תאפשר לחולה ,לקרובו ולבאי כוחם ,אם יש להם בא
כוח" 153.החוק לא קבע זכות לייצוג לפני הפסיכיאטר המחוזי ,לא הגדיר את
הגורם האחראי לתיאום הייצוג והזכות לא גובתה במימון מטעם המדינה עבור
הסנגורים .נשיא בית המשפט העליון דאז הצביע על הליקוי שבהיעדר הוראת
חוק המחייבת העמדת אפשרות למימוש זכות החולה לייצוג בטרם ייכפה עליו
להתאשפז שנים מספר טרם תיקון החוק" :במרכזם של אמצעי ההגנה הדיוניים
עומדת זכות הטיעון .ממנה נגזרת ,בעניינו של חולה הנפש ,הזכות לטעון באמצעות
סנגור .מכאן חשיבותו של הפרקליט ,יודע דת ודין ,המסייע בהפיכת החירות
מהלכה למעשה .בוודאי כך לעניין חולה הנפש ,אשר ללא סנגור עשוי שלא להיות
מסוגל לעמוד על זכויותיו .אין כמו חולה הנפש הזקוק לייצוג הולם .חולה הנפש
אינו מסוגל ,ברוב המקרים לטעון לעצמו .מה ערך יש לזכות הטיעון של חולה
154
הנפש ,אם הוא אינו מסוגל לטעון לעצמו?".
במהלך השנים  ,1998-2000נבדקה פעילותן של הוועדות הפסיכיאטריות המחוזיות
על ידי ועדה אשר מונתה בידי שר המשפטים ושר הבריאות בראשות עו"ד נורית
שניט .הוועדה המליצה" :תיקון חקיקה יבטיח בחוק את זכות המטופל לייצוג על
155
ידי עו"ד שיאפשר לחולה לבטא את התנגדותו לאשפוז".
במרס  2004התקבל בכנסת תיקון מס'  5לחוק לטיפול בחולי נפש 156.על פי
התיקון ,אשר כותרתו "זכות ייצוג"" ,בדיון בפני ועדה פסיכיאטרית ובדיון
בערעור על החלטותיה ,רשאי החולה להיות מיוצג על ידי עורך דין" .התיקון
157
לחוק לטיפול קובע ,שהייצוג יינתן בלא תשלום ובלא תלות במבחני הכנסה.
התיקון מאפשר לחולה המאושפז בצו להיות מיוצג בוועדה באמצעות עורך דין
מהסנגוריה הציבורית ,ולחולה המאושפז בהוראה מנהלית של הפסיכיאטר
המחוזי  -באמצעות הסיוע המשפטי .המחוקק לא נתן מענה דומה לזכות הייצוג
 153סעיף (26ג) לחוק לטיפול (הדגשת המחברים).
 154רע"פ  ,2060/97לעיל ה"ש ( 714 ,115הדגשת המחברים).
 155הועדה לבחינת תפקוד הועדות הפסיכיאטריות ,דו"ח הועדה (.)2000
 156חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מספר  ,)5התשס"ד ,2004-ס"ח .317
 157תקנות טיפול בחולי נפש (ייצוג משפטי בטיפול כפוי) ,התשס"ו ,2006-ק"ת .338
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בפני הפסיכיאטר המחוזי .המלצת ועדת שניט להסמיך את הוועדה המחוזית
להמיר צו אשפוז לצו לטיפול מרפאתי בכפייה טרם קיבלה ביטוי בחוק.
נציין ,שהחוק לטיפול בחולי נפש קובע גם הוראות בדבר אשפוז קטינים 158,כאשר
זכותו של קטין שמלאו לו חמש עשרה שנים להתנגד לאשפוז ,ובית המשפט ימנה
159
לו סנגור שייצגו ,זולת אם הקטין בחר לעצמו עורך דין מטעמו.
ממצאים ראשונים של פעילות הייצוג המשפטי מצביעים ,כי פעילות זו מביאה
כיום לתדירות גבוהה יותר של הבאת חולים בפני הוועדות ,ניתנת להם הזדמנות
הוגנת יותר להשמיע את טיעוניהם ,משך האשפוז לחולים מיוצגים התקצר
וסיכוייו של חולה להשתחרר מאשפוז כפוי טובים יותר כאשר הוא מיוצג בוועדה
הפסיכיאטרית 160.תמונת מצב זו היא תוצאה של שילוב הזרועות שבין הסנגור
והרופא המטפל ,השוקלים בצוותא חדא היבטים רפואיים ומשפטיים.
ג .8.3.צו לאשפוז כפוי והגבלתו בזמן
החוק לטיפול קבע ,כי כאשר בית המשפט סבור שנאשם אינו מסוגל לעמוד
לדין מחמת היותו חולה נפש ,רשאי בית המשפט לצוות על אשפוזו או על טיפול
מרפאתי בכפייה 161.עוד קבע המחוקק לגבי נאשם שהיה חולה בשעת מעשה,
ולפיכך אין הוא בר-עונשין ,ושהוא עדיין חולה ,כי בית המשפט יצווה על אשפוזו
או על טיפול מרפאתי בכפייה 162.ועדה פסיכיאטרית דנה מעת לעת בעניינו של
נאשם חולה-נפש שאושפז ,והיא המוסמכת לשחררו מבית החולים .בחוק אין כל
הוראה מפורשת הקובעת תקרה למשך האשפוז במסלול הפלילי ואין כל הסדר
למעבר מהמסלול הפלילי למסלול האזרחי .על הסדר זה הביע תמיהה נשיא
בית המשפט העליון דאז ,השופט ברק" :אם הועדה הפסיכיאטרית לא תורה על
שחרורו של הנאשם ,האם הוא יוחזק בבית החולים עד סוף ימיו ,וכל זאת בשל צו
אשפוז שניתן במסגרת אישום על עבירות של תקיפה וגניבה? האין לפנינו מאסר
עולם בלא אפשרות של חנינה?" 163.השאלה היא אפוא בחינת מנגנון תזמון של
 158סעיף 4א לחוק לטיפול.
 159סעיפים 3ב3-ז לחוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך ,1960-ס"ח .52
 160דורית נחמני ,יובל מלמד ,ענבל רובינשטיין ואבנר אליצור "יצוג מטופלים המאושפזים מכוח צו
בית-משפט בועדות פסיכיאטריות מחוזיות" הרפואה .)2003( 141 ,142
 161סעיף (15א) לחוק לטיפול.
 162שם ,סעיף(15ב).
 163ע"פ  3854/02פלוני נ' הועדה הפסיכיאטרית המחוזית למבוגרים ,פ"ד נז(.)2003( 906 ,900 )1
חשוב לציין ,כי בעוד שבמסלול האזרחי ברירת המחדל היא כי כל עוד לא היתה הוראה להארכת
האשפוז המטופל ישוחרר ,הרי שכאן ברירת המחדל היא המשך האשפוז.
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בקרה לאשפוזים בכפייה במקרים פליליים ,שבהם אי-אפשר מבחינה רפואית
לשחרר את העבריין שהוא גם חולה הנפש ויש לאשפזו בכפייה .כדי להבהיר שאין
בהחלטתו זו משום פתח ליצירת סכנה לשלום הציבור הסביר השופט ברק ,כי גם
כאשר צווי אשפוז יוגבלו בזמן ,אם מצבו של חולה יחייב המשך אשפוז בגין סיכון
לעצמו או לזולת ,יהיה אפשר לכפות את המשך האשפוז הכפוי מכוח הסמכות
המנהלית שבידי הפסיכיאטר המחוזי ,בכפיפות לבקרה המתאימה.
השופט ברק הבהיר ,שעקרון המידתיות בחוק היסוד מחייב לבחון את סבירותם
של משכי האשפוז בצו .היעדר הסדר כזה הוא בבחינת ליקוי בחוק .עד להגדרת
הסדר סטטוטורי מקיף "יש לקוות כי בעקבות פסק-דיננו זה יתוקן החוק ,וייקבע
הסדר סטטוטורי מקיף ,המאזן כראוי בין חירותו של חולה הנפש לבין ביטחונו
של הציבור" 164,הנחה השופט .למרות קביעתו הבהירה והמנומקת ,טרם הוגבל
משך צו אשפוז בחקיקה.
לסיכום שלב זה של דיוננו ראוי להביא את הנתונים הבאים לגבי היקפיהם של
שיעורי האשפוז הפסיכיאטרי והאשפוז הכפוי מיד לאחר כניסתו לתוקף של חוק
ביטוח בריאות ממלכתי .על פי הנתונים הסטטיסטים של אגף שירותי בריאות
הנפש במשרד הבריאות ,בשנים  ,1994-1999הגם ששיעור המיטות ירד מ 1.4-ל-
 1,000נפש לכ 1-ל 1,000-נפש ,סך הקבלות לאשפוז עלה מ 14,324-לשנה ל17,635-
קבלות בשנה .מספר האשפוזים הכפויים גדל מ 1,630-קבלות בשנת  1994ל4,163-
ב .1999-שיעור הקבלות הכפויות עלה מ 0.30-קבלות כפויות לאשפוז ב 1994-ל-
 0.68אשפוזים כפויים ל 1,000-נפש ב - 1999-יותר מכפליים! בו בזמן עלה שיעור
אשפוז ילדים מ 0.25-ל 0.37-ל 1,000-נפש ,שמתוכם הוכפל מספר הילדים ובני
165
הנוער המאושפזים בצו בית משפט בחמש השנים האחרונות.
ג .9.3.שירות מיטבי  -מערך טיפול ושיקום משולב במרכזי בריאות ורווחה
למימוש הזכות להשתלב בקהילה
פסיכיאטרים רבים סוברים שבעיית משכי אשפוזים ארוכים וחוזרים ,אשר שחלקם
בכפייה ,אינה נובעת מהיעדר ייצוג או מאי-הגבלת צווי האשפוז בזמן .לדעת ד"ר
מרגולין (שכיהן שנים רבות כפסיכיאטר המחוזי לתל אביב) וחבריו" ,ניתן כמובן
להימנע מלכתחילה מהאשפוז הכפוי ומהצורך בייצוג החולים לו היו שירותים
קהילתיים זמינים עבור חולי הנפש באופן שיאפשר טיפול נפשי יעיל אשר ייתר
את הצורך באשפוז כפוי .בפועל המצב שונה :רבים מהחולים הזקוקים לאשפוז
 164שם ,עמ' .908
 165משרד הבריאות – שירותי בריאות הנפש שנתון סטטיסטי .)2004( 16-41 2004
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אינם יכולים לקבל טיפול בקהילה ,ואילו השירותים הטיפוליים הקהילתיים
לרוב אינם זמינים עבור אותם חולים שהיו יכולים להפיק ממנו תועלת" 166.גם
דו"ח מבקר המדינה משנת  2005מציין ,שהמחסור בשירותי שיקום ,הדרישה
להשתתפות במימון (בחלק מהמצבים  -בלא הסמכה בחוק) ומיעוט שירותי
טיפול אמבולטוריים בקהילה גרמו ,וגורמים נזק לחולים ולמשפחותיהם ובכך
מחזק הדו"ח את הקביעה לקיומם של נזקי תת-שירות מיטבי בתחום שירותי
בריאות הנפש 167.למסקנה דומה הגיעה המשפטנית והחוקרת בתחום האשפוז
הפסיכיאטרי בכפייה ד"ר צפורה ארמן-שטרן ,המציינת מפורשות ,כי כדי למזער
את הפגיעה בחירות הפרט מבלי לפגוע בטיפול שיינתן לחולי נפש ,נדרשת הרחבתו
168
של הטיפול המרפאתי בקהילה.
הנתונים המצביעים על היעדר תשתיות לטיפול בקהילה והתוצאות החמורות
169
חוזרים ומחזקים את ממצאי ועדת נתניהו ודו"ח מבקר המדינה מאותה שנה,
המצביעים על ההשלכות הקשות עד כדי פגיעה בחירותם של החולים ,מחד גיסא,
170
ועל הסכנה לשלום הציבור ,מאידך גיסא .מבקר המדינה קבע כבר בשנת ,1991
כי שירותי בריאות הנפש בישראל אינם מפותחים דיים כדי לסייע לרבים הזקוקים
לתמיכה נפשית .עוד באותה שנה דרש המבקר ממשרד הבריאות לזרז את הכנת
הצעות החוק ואת התקנות כדי להסדיר את מימון השירותים הפסיכיאטריים
ולפעול למימוש ההמלצה ,שלפיה כל אזרח יוכל לקבל שירות זמין ויעיל בתחום
הפסיכיאטריה והפסיכולוגיה .מאז ,למרות גלי העלייה של תחילת שנות התשעים,
המורכבות המתלווה לאוכלוסיות מהגרים והגידול באוכלוסייה בישראל,
השירותים שהיו במחסור לא תוגברו בהתאמה לקצב גידול האוכלוסייה .כך
גם נמנעה הסדרת שילוב השירותים לבריאות הנפש בשירותי הבריאות במרכזי
רפואת המומחים ובבתי החולים הכלליים ומימונם למניעת קיפוח של אנשים עם
171
מוגבלות נפשית.
להבדיל מעמדתם המשתמעת של מרגולין וחבריו 172,אנו סוברים שאי-אפשר
להימנע מלכתחילה מהאשפוז הכפוי בחלק ניכר מן המקרים .אנו בטוחים,
 166י' מרגולין ,מ' אברמוביץ וא' ויצטום "ייצוג חולי נפש בועדות פסיכיאטריות מחוזיות :המצוי
והרצוי" רפואה ומשפט .)2005( 96 ,93 ,32
 167מבקר המדינה דו"ח שנתי 57 -ב לשנת .)2007( 391 2006
 168ציפורה ארמן–שטרן אשפוז פסיכיאטרי כפוי ( 297חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה
הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן תשס"ה).
 169לעיל ה"ש ( 69שנת .)1990
 170מבקר המדינה ,לעיל ה"ש  ,57עמ' .193-201
 171ראו המלצות ועדת נתניהו ,לעיל ה"ש  ,69פרק ב.5.2.
 172לעיל ה"ש .166

| 65

מוטי מרק וגיל סגל

משפט רפואי וביו-אתיקה ,כרך  ,2תשס"ט

שיש הכרח בטיפולים בכפייה ,גם לו היו שירותים קהילתיים זמינים עבור חולי
הנפש .יש להפנים ממצאי מחקר שבוצע לאחרונה בשוודיה המגלה ,שאחד מכל
עשרים מעשי פשיעה חמורים מתבצע על ידי חולה נפש 173.כלומר :תוספת הסיכון
לאוכלוסייה בגין מעשי אלימות קשים במהלך אפיזודות של תחלואה נפשית
קשה (בעיקר סכיזופרניה ומצבים פסיכוטיים אחרים מהם סובלים כאחוז
אחד מהאוכלוסייה) היא כ .5%-עם זאת יש להדגיש מול הממצא הקשה הזה,
כי רוב החולים הסובלים מהפרעות נפשיות אינם מבצעים פשעים אלימים.
הוכח ,שחולים המטופלים בקהילה ומאוזנים תרופתית אינם אלימים יותר
מהאוכלוסייה בקבוצת ביקורת של בריאים נפשית 174,והניסיון בשירות הקהילתי
(לדוגמא :הרפורמה באיטליה) 175מלמד ,שאפשר להפחית את הסיכון להתנהגות
אלימה של החולים באמצעות מערך טיפול ומעקב מסודר בקהילה ,בד בבד עם
הפחתת שיעור האשפוז בכפייה .
לסיכום פרק זה נאמר ,כי לעת הזו ולשם העמדה על מכונם של זכויות החולים
כפי התכלית החקיקתית של חוק הטיפול החדש ,נחוצה בדחיפות השלמת תשתית
שירותי בריאות נפש במשולב במרכזי הרפואה וסיום העברת האחריות לשירותים
לידי קופות החולים ,תוך הבטחת השמירה הדווקנית על זכויות החולים ,ובכלל
זה החובה לאפשר את ייצוגם בכל ההליכים הסטטוטוריים כדי להבטיח את
זכותם לטיפול בהגבלה למזער (בין באשפוז בין בקהילה).
ד .חקיקה חדשה בתחומי בריאות ורווחה להשתלבותם של אנשים עם מוגבלות
נפשית בקהילה
ההסדר החוקי החדש לטיפול בחולי נפש מתקיים בצד תהליך ליברליזציה והעמקת
זכויות של פרטים וקבוצות ,כפי שמשתקף בחקיקה הרלוונטית בעשור האחרון
(חוק ביטוח בריאות מלכתי ,התשנ"ד ;1994-חוק זכויות החולה ,התשנ"ו;1996-
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח ;1998-והחוק לשיקום לנכי
נפש בקהילה ,התש"ס 2000-ועוד) .בפרק זה ניתן סקירה קצרה של חוקים אלו,
Seena Fazel and Martin Grann, The Population Impact of Severe Mental Illness on 173
Violent Crime, 163 AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY 1397 (2006): "The population
impact of patients with severe mental illness on violent crime, estimated by
calculating the population-attributable risk, varies by gender and age. Overall, the
population attributable risk fraction of patients was 5%, suggesting that patients
with severe mental illness commit one in 20 violent crimes".
 174ג'וי פלד ,גיל זלצמן ואלן אפטר "אלימות ורצח בחולים פסיכוטיים – האומנם תופעה נדירה?"
הרפואה .)2001( 243 ,140
Guaiana Giuseppe and Barbui Corrado, Trends in the use of the Italian Mental 175
Health Act, 1979-1997, 19 EUROPEAN PSYCHIATRY 444 (2004).
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ובה אנו מבקשים להאיר ממקצת הכלים המשפטיים העומדים לרשות החברה
לקידום השתלבותו של הלקוי בנפשו בקהילה .במהלך הסקירה נבחן את הפער
שבין תכלית החקיקה ובין התוצאות של המימוש החלקי בלבד של הזכויות .כמו
כן נבדוק את מימוש החובה לטיפול בסביבה המגבילה למזער למטופלים בכפייה
בשל התפתחות הפסיכו-פרמקולוגיה ושיטות השיקום .גם נתבונן כיצד מסוגלים
המטופלים להתמודד באורח יעיל עם הדילמה המורכבת שבין המחויבות לזכותו
של החולה לחירות מול הרצון לטפל בחולה והחובה להבטיח את שלומו ושלום
הציבור.
ד .1.חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד1994-
הדיון בצורך לביטוח בריאות ממלכתי עלה על סדר יומה של הכנסת מראשית
ימי המדינה .מתחילת שנות השבעים הוגשו הצעות חוק מטעם הממשלה בנושא,
הראשונה  -במקביל לחקיקתו של חוק מס מקביל ,התשל"ג 176.1973-נסיונות
החקיקה נכשלו בעיקר בשל המחלוקת הפוליטית בעניין הזיקה שבין ההסתדרות
הכללית ובין קופת החולים הכללית .בשנות השמונים הגיעה אי-שביעות הרצון
משירותי הבריאות לשיאה .שביתות ,עיצומים ותורי המתנה של נזקקים לטיפול
היו שכיחים .על רקע זה הוקמה ועדת החקירה הממלכתית לבדיקת תפקודה
ויעילותה של מערכת הבריאות 177.המלצתה הראשונה של הוועדה בראשות
השופטת נתניהו היתה ,שכל תושב בישראל יבוטח בביטוח בריאות מכוח החוק,
הנובע מערך השוויון ומתפיסת הצדק האוניברסלי 178.עמדה עקרונית זו של
הוועדה התקבלה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,הקובע את זכאותו של כל תושב
לקבל סל שירותי בריאות שוויוני באחריות קופות החולים.
סעיף  3לחוק ביטוח בריאות מגדיר את הזכות לשירותי בריאות" :כל תושב זכאי
לשירותי בריאות לפי חוק זה ,אלא אם כן הוא זכאי להם מכוח חיקוק אחר".
המדינה אחראית למימון סל שירותי הבריאות מהמקורות המנויים בסעיף .13
קופת חולים אחראית כלפי מי שרשום בה למתן מלוא שירותי הבריאות שלהם
הוא זכאי לפי חוק זה .ס ע י ף  6ל ח ו ק ב י ט ו ח ב ר י א ו ת מ ב ה י ר מ פ ו ר ש ו ת את
ת ח ו ל ת ו ג ם ע ל ה ס ו ב ל י ם מ ה פ ר ע ו ת ו מ מ ח ל ו ת ב ת ח ו ם ה פ ס י כ י א ט ר י  " :ש י ר ו תי
ה ב ר י א ו ת י י נ ת נ ו ע ל  -פ י ס ל ש י ר ו ת י ה ב ר י א ו ת ב ת ח ו מ י ם א ל ה  :ל ר ב ו ת ט י פ ול
נ פ ש י  ,ב י ן ב מ ר פ א ה ו ב י ן ב ב י ת  ...א ש פ ו ז כ ל ל י  ,א ש פ ו ז פ ס י כ י א ט ר י  ,א ש פ וז
 176ס"ח  .88המס המקביל הוטל על העובדים כדי לממן עבור עובדיהם את התשלומים לקופות
החולים.
 177ועדת נתניהו ,לעיל ה"ש .69
 178כרמל שלו בריאות ,משפט וזכויות האדם .)2003( 145-165
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פ ס י כ ו  -ג ר י א ט ר י ש י ק ו ם ר פ ו א י  ,ל ר ב ו ת ש י ק ו ם פ ס י כ ו ל ו ג י " .שירותי בריאות
הנפש הם חלק מסל השירותים המחייב והשוויוני לפי חוק זה .ברם ,האחריות
למתן שירותים אלה ,כצילום המצב בעת קבלת החוק (וכמתואר בדו"ח נתניהו),
מחולקת בחוק לתקופה קצובה בין קופות החולים ובין משרד הבריאות ,כאשר
בסיומה של תקופה זו ,כמו שאר שירותי הבריאות ,האחריות המלאה צריכה
לעבור לידי קופות החולים (סעיף  70לחוק ביטוח בריאות ממלכתי) .שירותי
בריאות נפש כלולים בשתי התוספות לחוק " -התוספת השנייה" כוללת את
"שירותי הבריאות שנתנה קופת החולים של ההסתדרות הכללית של העובדים
בארץ ישראל לחבריה במועד הקובע"; ואילו "התוספת השלישית" כוללת את
"...שירותי הבריאות שנתנה המדינה לפרט במועד הקובע" 179.המלצתה של ועדת
נתניהו היתה לאפשר את שילובם של השירותים לטיפול ולשיקום באחריותן של
קופות החולים ובמסגרת שירותי רפואה כלליים 180לתיקון הקיפוח של חולים
במחלות נפש.
ה מ ש ך דחייתה של העברת האחריות למלוא האחריות לשירותי בריאות הנפש
לקופות החולים אינו עולה בקנה אחד עם תכלית החוק ,ופוגע בזכויות החולים
לטיפול שוויוני ובמחויבות למניעת אפליה על פי חוק זכויות החולה.
ד .2.חוק זכויות החולה ,התשנ"ו1996-
חוק זכויות החולה מבטא את דאגת המחוקק להגנה על זכויות הפרט לעת חולשתו,
ביחסים שבין האדם הנזקק לסיוע ולטיפול רפואי ובין מערכת הבריאות .מטרתו
של החוק "לקבוע את זכויות האדם המבקש טיפול רפואי ,ולהגן על כבודו ועל
פרטיותו" 181.להבדיל מחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,לחוק זכויות החולה אין
משמעויות כלכליות ישירות (כך אין הגדרה כלכלית למשמעות הזכאות לטיפול
רפואי "נאות") 182ומעטים בו החידושים המהותיים בהשוואה למצב המשפטי
ששרר קודם לכן מכוח פסיקת בתי המשפט 183.ביחסים שבין המערכת ובין
המטופל ,המחוקק אוסר מפורשות אפליה במתן טיפול רפואי" :מטפל או מוסד
רפואי לא יפלו בין מטופל למטופל מטעמי דת ,גזע ,מין ,לאום ,ארץ מוצא ,נטייה
 179התוספות לחוק ביטוח בריאות ,לעיל ה"ש .63
 180ראו לעיל ה"ש .69
 181חוק זכויות החולה ,סעיף .1
 182בעוד שסעיף  5לחוק זכויות החולה קובע ,כי "מטופל זכאי לקבלת טיפול רפואי נאות,"...
סעיף  3א' מגבילו" :כל הנזקק לטיפול רפואי זכאי לקבלו בהתאם לכל דין ובהתאם לתנאים
ולהסדרים הנוהגים ,מעת לעת ,במערכת הבריאות בישראל".
 183כרמל שלו ,לעיל ה"ש  ,178עמ'  .24וראו גיל סיגל "חידושים במשפט הרפואי" קרית המשפט ה
( 433תשס"ה).
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מינית או מטעם אחר כיוצא באלה" 184.לענייננו ,חוק זכויות החולה מגדיר גם את
186
הזכות לחוות דעת נוספת 185והזכות להמשך טיפול נאות במעבר בין מטפלים.
זכויות אלה מטרתן להפחית חשש של מטופל מפגיעה לעת מעבר בין מטפלים
שונים לפי בחירה .בשירותי בריאות הנפש במתכונתם כיום ,לכל בית חולים
ולכל מרפאה אזור שירות ,ולמטופל אין אפשרות לעבור ממרכז אחד למשנהו על
פי בחירתו (למצער ,עם השנים נוספו הגבלות גם על זכות הבחירה של חולים
במחלות גופניות) .לעומת זאת ,בנוגע לחולי נפש המעבר בין בתי חולים עדיין
187
מותנה בהסכמת מנהלי בתי החולים.
למרות הוראותיהם של שני חוקים מרכזיים  -חוק ביטוח בריאות ממלכתי,
המושתת על עקרונות צדק ,שוויון ועזרה הדדית; וחוק זכויות החולה ,שמטרתו
לקבוע את זכויות האדם המבקש טיפול רפואי או המקבלו ולהגן על כבודו  -טרם
ניתן מענה לבעיית פיצול האחריות בין קופות החולים והמדינה ,המקבעת שירות
מפלה ,מ"חוץ לגדר" ,שאינו משולב בשירותי הבריאות לכול ופוגע בכבוד האדם
של מי שמלכתחילה סובל מסטיגמה קשה בגין היותו חולה נפש.
ד .3.חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח1998-
בשנת  ,1998כשנה לאחר שחוק ההסדרים ביטל את תאריך היעד להעברת
האחריות לשירותי בריאות הנפש לקופות החולים ,המחוקק חזר והגדיר את חובת
הבטחת השוויון לאנשים הסובלים ממוגבלות נפשית .בנסיבות אלו מתחדדת
שאלת החוקיות לגבי הדחייה המתמשכת ביישום הרפורמה.
אנשים עם מוגבלות עשויים להזדקק לשירותים מיוחדים בתחום הבריאות ובה
בעת עלולים להיתקל במחסומים בפני נגישות לשירותים או בהיעדר שירות
מתאים לצרכיהם המיוחדים במערכת הבריאות .שנתיים לאחר שנחקק חוק
זכויות החולה נחקק החוק לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,בכללם אנשים
המוגבלים נפשית או חולים במחלות נפש .חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
תכליתו בין השאר לעגן גם את זכותו של החולה נכה הנפש לקבלת טיפול במרכזי
הבריאות ולסיפוק צרכיו המיוחדים בדרך של השתתפות שוויונית ופעילה בחברה
בכל תחומי החיים 188.החוק לשוויון זכויות מכוון ל"העדפה מתקנת" גם עבור
חולי הנפש .על פי הגדרות החוק" ,אדם עם מוגבלות" הוא "אדם עם לקות פיסית,
 184חוק זכויות החולה ,סעיף .4
 185חוק זכויות החולה ,סעיף .7
 186חוק זכויות החולה ,סעיף .8
 187חוק לטיפול ,סעיף (32א).
 188סעיף  2לחוק.

| 69

מוטי מרק וגיל סגל

משפט רפואי וביו-אתיקה ,כרך  ,2תשס"ט

נפשית או שכלית ,לרבות קוגניטיבית ,קבועה או זמנית ,אשר בשלה מוגבל
תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים" 189.אם
נחוצים משאבים מיוחדים כדי להגיע לשוויוניות ,החוק קובע ,כי "אין רואים
כהפליה פסולה פעולה שנועדה לתקן הפליה קודמת" 190.נזקי הקיפוח של חולי
הנפש במשך עשרות שנים במערכת הבריאות בשל פיצול האחריות בין קופות
החולים והמדינה תועדו על ידי ועדת נתניהו" :ערפול חובות המבטחים...כשקו
191
החלוקה ביניהן מטושטש ,גורם נזק לקשישים ולחולי הנפש".
האם צרכים מיוחדים של אנשים עם מוגבלויות נפשיות ונכות נפשית מחייבים
נגישות לרפואה ראשונית ולרפואת מומחים כדי לקבל מענה כולל והולם באמצעות
הרפואה הראשונית והשניונית שבאחריות קופות החולים? התשובה המקצועית
היא חיובית:
Patients with schizophrenia have a chronic illness necessitating
a biopsychosocial model of care that addresses the multiple
dimensions of the disease, including coordinated primary care.
Mental health providers in the United States support integration of
psychiatric and nonpsychiatric medical care.192
האם החוק האמור ,המעגן את זכותו של החולה נכה הנפש להשתתפות שוויונית
ופעילה בחברה בכל תחומי החיים ,והמחייב לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים,
מחייב את קופות החולים? התשובה חיובית ,אך יש צורך בקביעת שר המשפטים
193
ובאישור ועדת החוקה  -חוק ומשפט של הכנסת כדי שהחוק יחול עליהן.
אפשר להעריך ,כי לעת הזו טרם הגענו עדי "העדפה מתקנת" לשירות לאנשים
עם מוגבלות נפשית ,אלא קודם לכול  -למניעת האפליה כיום המתרחשת בשל
שירות נפרד.
אפליה נוספת (ומתמשכת  -ראו להלן פרק ה׳) כרוכה בנושא המימון ומערבת את
החוקים המדוברים לעיל .ראשית ,חיוב חולי נפש להשתתף בעלות טיפול (להבדיל
 189סעיף  5לחוק.
 190סעיף  3לחוק.
 191ועדת נתניהו ,לעיל ה"ש .69
Jonathan Meyer, Strategies for the Long-term Treatment of Schizophrenia, 68 192
JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY SUPPLEMENT 28 (2007).
 193הגדרת "גוף ציבורי" בסעיף  5כוללת בס"ק (" )11גוף אחר ,שהוא גוף מבוקר כמשמעותו
בסעיף  9לחוק מבקר המדינה התשי"ח( 1958-נוסח משולב)" (קופות החולים הן גוף מבוקר,
כמשמעותו בסעיף  9לחוק מבקר המדינה).
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מתשלומי ההשתתפות המקובלים) .שנית ,קיים שוני בין חולים המטופלים בבתי
חולים פסיכיאטריים (מחוץ למרכזי הרפואה הכוללנית) ובין חולים שאושר להם
טיפול במחלקות פסיכיאטריות בתוך בתי חולים כלליים וכחלק מהם .עד שנת
 2005תעריף יום אשפוז פסיכיאטרי בבית חולים כללי היה גבוה מתעריף יום
אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי ,הגם שעלויות השירות דומות .וזאת יש לדעת:
האשפוז במוסדות הפסיכיאטריים מתוקצב וממומן על ידי המדינה מזה שנים
רבות ,להבדיל מהאשפוז הפסיכיאטרי בבתי חולים כלליים ,שעד שנת  2001מומן
על ידי קופות החולים (כאמור ,על פי תעריף גבוה מהעלות בפועל) .בעקבות כך
נטו קופות החולים שלא לאשר אשפוזים פסיכיאטריים בבתי חולים כלליים.
קופת חולים כללית ביקשה להשוות את תעריפי האשפוז הפסיכיאטרי (כדי
למנוע התייקרות בשירות במהלך השילוב הצפוי במרכזי הבריאות הכלליים),
ומשלא נענתה ,הרחיבה הכללית את החזית וסירבה להמשיך ולשאת באחריות
למימון עלות הטיפול האמבולטורי ("מרפאות חוץ") הפסיכיאטרי בבתי חולים
הפסיכיאטריים ואף ביקשה סעד לכך מבית המשפט 194.בית המשפט קבע,
שבהתאם לתוספת השנייה והשלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,אחריות
קופת החולים היא לשירות הפסיכיאטרי במרפאות שלה בקהילה ,וחובת המדינה
לממן את עלות האשפוז הפסיכיאטרי והטיפול האמבולטורי בכל בתי החולים
הפסיכיאטריים ,כולל אלה שבבעלות הקופה ,עד להשלמת הרפורמה 195.במהלך
שנת  ,2004בהמשך להחלטת הממשלה ליישם את הרפורמה בשירותי בריאות
הנפש ,המליצה ועדה בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה (ועדת לאון) 196להעתיק
מחלקות אשפוז פסיכיאטרי מבתי חולים פסיכיאטריים לבתי חולים כלליים
ולקדם את השוויון והשילוב במרכזי הרפואה ,תוך התייעלות ואיגום משאבים.
חודשים מספר לאחר מכן ,במרס  ,2005קבע מנכ"ל משרד הבריאות תעריף שוויוני
לאשפוז הפסיכיאטרי 197.עד לכתיבת שורות אלו טרם הוחל בהעברת שירותים
פסיכיאטריים לאגד בית חולים כללי.
ד .4.חוק שיקום נכי נפש בקהילה ,התש"ס2000-
המהלך לשיקום חולי נפש בקהילה החל עוד במהלך שנות השישים ,עת פיתחה
 194ה"פ (מחוזי ת"א)  225/01שירותי בריאות כללית נ' שר הבריאות ,מערכת משפטית נבו ()2002
(להלן" :פס"ד שירותי בריאות כללית") .על החלטת בית המשפט להעביר את האחריות למימון
השירותים האמבולטורים לידי המדינה הוגשה בקשת ערעור ,והשופט ג'ובראן הותיר את פסק
הדין על כנו.
 195וכך נקבע גם בבג"ץ  2725/02שירותי בריאות כללית נ' מדינת ישראל ,פ"ד נט(.)2004( 781 )1
וראו להלן הדיון בתקופת הביניים ,פסקה ה 1.למאמר.
 196הוועדה לבחינת התפעול ,הניהול ,התקצוב והבעלות על בתי החולים הממשלתיים דו"ח הועדה
).www.health.gov.il/download/forms/a2497_lion.pdf (2004
 197מנכ"ל משרד הבריאות חוזר מנכ"ל .)28.3.05( 11/05
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הקרן של הג'וינט מרכזי יום ,מרכזי שיקום ו"כפרי עבודה" לשיקום חולי נפש
ששהו תקופות ממושכות באשפוז .הקרן אף הקימה "מעונות מעבר" כדי להקל
על תהליך שחרור חולים מבתי החולים .במהלך השנים משרד הרווחה ,באמצעות
"המשקם" ,האגף לשירותי בריאות הנפש ,באמצעות "אש"ת" (אגודה לשיקום
תעסוקתי) ,ובמקומות מסוימים גם קופת החולים הכללית  -הפעילו מרכזי
תעסוקה וסיפקו שירותי שיקום בקהילה ,בעיקר עבור חולים וחולות שנטו לחזור
ולהתאשפז .עמותת "אנוש" ,התאגדות של בני משפחות החולים ,סייעה בהקמת
הוסטלים ומועדונים למשתקמים .על בסיס מגוון שירותים אלה הוגדרה בסל
שירותי בריאות הנפש שבמסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי הזכאות לשירותי
198
שיקום.
למרות הפעילות המתוארת בתחום ,עד לחקיקת חוק שיקום נכי נפש בקהילה
לא נקבע תקציב ייעודי ,לא הוגדרו קריטריונים ולא נקבעו מנגנונים פורמליים,
כגון ועדות שיקום אזוריות ,ועדות ערער לקביעת הזכאות ולהפניית משתקמים
למרכזי השיקום.
במהלך העשור הקודם ,במקביל להפעלת מדיניות טיפול ליברלית על פי החוק
החדש לטיפול בחולי נפש ובשל הטמעת טכנולוגיות טיפול מתקדמות שאפשרו
קיצור משכי האשפוז ,עלה מספר החולים שנזקקו לשירותי שיקום בקהילה.
מנגד ,עצם המו"מ להעברת שירותי בריאות הנפש לאחריות קופות החולים גרם
בעקיפין להאטת קצב פיתוח שירותים חדשים ודחיית תוספות תקציב למערך
השיקום ,בתואנה שיש להמתין להבהרת גבולות האחריות והמחויבות של
הממשלה ושל קופות החולים 199.עקב כך מערך שירותי השיקום לחולים לא תאם
את צורכי המשתקמים החדשים .כדי להתמודד עם תמונת מצב זו יזמה ח"כ
תמר גוז'נסקי את החוק לשיקום נכי נפש בקהילה .מטרתו "לשקוד על שיקומם
ושילובם בקהילה של נכי הנפש כדי לאפשר להם להשיג דרגה מרבית אפשרית של
עצמאות תפקודית ואיכות חיים ,תוך שמירה על כבודם ברוח חוק-יסוד :כבוד
האדם וחירותו" 200.החוק תרם להאצת תהליכי השיקום של אלפי חולים .יחד
עם זאת ,במציאות של למעלה מרבע מיליון נכי נפש 201תקציב החוק לא ענה על
הצרכים .במהלך שנת  2006הופסקו פעולות הוועדות האזוריות לשיקום בגין תת-
תקצוב לפעילות זו ,הגם שרק חלק מהנכים זכו להכרה בזכות לסיוע בשיקום.
 198חוק ביטוח בריאות ,סעיף (6א)( ;)5(-)3ובתוספת השלישית לחוק סעיף  )4(.1 .3וסעיף .2.3
 199דברי הכנסת ( ,)20.12.1994בדברי שר הבריאות אפרים סנה.
 200חוק לשיקום נכי נפש בקהילה ,התש"ס ,2000-ס"ח  ,231סעיף .1
 201אורי אבירם והדס רוזן אומדן מספרם של חולי נפש כרוניים בישראל (עבודת מחקר ,שירותי
בריאות הנפש)2001 ,
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פניות נכים ובני משפחותיהם למשרד הבריאות לחדש את פעילות הוועדות נענו
מיד לאחר איום בהגשת עתירה לבג"ץ.
אפשר להעריך ,כי ייתכן שבמהלך חמש השנים להפעלת החוק נוכחו מקבלי
ההחלטות במשרד הבריאות ובמשרד האוצר בהשפעת השיקום על שיעור
מניעת אשפוז חוזר אצל המשתקמים (וירידה בהוצאה לאשפוז) והכירו בתועלת
החברתית של החוק למשתקמים ולחברה כולה .אין לשלול ,שהמדינה גם חששה
מפסיקה העלולה לחייב אותה על פי דין לשנות את בסיס התקציב לחוק השיקום,
202
במיוחד בשל פסיקה קודמת במחלוקת שבין המדינה לנכה בפרשת בוצר.
בפרשה זו עיגן נשיא בית המשפט העליון דאז ,השופט ברק ,את חובת המדינה
לעשות למען שילובם של נכים בקהילה ולהעמיד לכך תקציב מתאים ,וכל זאת
כשנה לפני חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,חמש שנים טרם חקיקת החוק
לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות וכשבע שנים טרם חקיקת החוק המיוחד
לשיקום נכי נפש בקהילה.
בנסיבות שצוינו אושרה תוספת תקציב לחוק לשיקום ,בלא ששונה בסיס התקציב.
עם זאת ,למרות הוראת סעיף  16לחוק ,רק בשנה האחרונה מונו חברי ועדת הערר
לחוק לשיקום  -עובדה שמנעה במשך זמן רב הגשת ערר על ידי חולים והקשתה
על מימוש מלוא הזכות לשיקום.
מן המקובץ בספר החוקים הישראלי עולה אמירה ברורה של המחוקק בדבר
הצורך לעגן את זכויותיהם ולפתוח חלון הזדמנויות שוויוני לחולי הנפש בישראל.
 202בג"צ  7081/93בוצר נ' מועצה מקומית "מכבים-רעות ,פ"ד נ(( )1996( 19 )1להלן" :פרשת בוצר").
פסק הדין עוסק בנער הסובל ממחלת ניוון שרירים ומרותק לכיסא גלגלים .הנער הנכה קבל
על כי ביישוב שבו הוא גר ולומד קיימים מבנים ציבוריים שאינם מותאמים לגישת נכים .פסק
הדין מגבש את העקרונות להתמודדות בסוגיה שלנו" :יש להסיק מתוך עיון בלשון החקיקה על
רקע תכליתה...יש לפרש את הלשון באופן שתושג המטרה .מבין האופציות הלשוניות יש לבחור
את האופציה המגשימה את התכלית המונחת ביסוד החקיקה .תפקיד בית המשפט כפרשן הוא
לקבוע מהו המובן שיש לתת ללשון החקיקה כדי להגשים את התכלית המונחת ביסודה .התכלית
המונחת ביסוד החקיקה היא המטרות ,הערכים ,המדיניות ,האינטרסים ,הפונקציה החברתית
והשאיפות אשר החקיקה נועדה להגשים .התכלית ,שהיא מושג נורמטיבי ,מורכבת מתכליתה
הסובייקטיבית של החקיקה ומתכליתה האובייקטיבית .התכלית הסובייקטיבית היא התכלית
שעמדה לנגד עיני המחוקק בעת חקיקת החוק .זוהי 'כוונת המחוקק' ,והיא משקפת נתון
היסטורי-פסיכולוגי .התכלית האובייקטיבית היא התכלית שהחקיקה נועדה להגשים בחברה
דמוקרטית...זוהי 'מטרת החקיקה' .על התכלית (הסובייקטיבית והאובייקטיבית) למד הפרשן
מלשון החקיקה ,מסוגה ומטיפוס הסדריה ,מההיסטוריה החקיקתית ומעקרונות היסוד של
השיטה .תכליתם (הסובייקטיבית והאובייקטיבית) של החוק והתקנות הקובעים סידורים
מיוחדים לנכים ,נלמדת מהגיונם של דברים ,מסוג ההסדר ומהערכים החוקתיים במרכזם של
ערכים אלה עומד כבודו של הנכה כאדם והשוויון בינו לבין שאר בני האדם .ניתן לקבוע כי
תכלית החקיקה היא לאפשר את שילובו של הנכה בחברה מטרתה לאפשר לנכה להשתתף
באופן מלא בחיי החברה בכל תחומי החיים" (הדגשת המחברים) (עמ'  25לפסק הדין).
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משכך הם פני הדברים ,פרשנות של חקיקה ראשית או חקיקת משנה תיבחן לפי
הגישה המצמצמת את האפשרות לפגיעה באוכלוסייה פגיעה זו .ולעניינינו ברי ,כי
כל תהליך רפורמציה במערך בריאות הנפש צריך אף הוא לתמוך בקימום זכויות
חולי הנפש ובנגישותם השוויונית לטיפול רפואי הן בתחום בריאות הנפש הן
בתחומי הרפואה הכלליים.
ה .השלמת הרפורמה בשירותי בריאות הנפש
ה .1.האם לזכויות חולי הנפש לטיפול ולשיקום מעמד חוקתי על-חוקי ?
הזכות לטיפול ולשיקום היא אחת מבין הזכויות החברתיות .בישראל לא מוכרות
הזכויות החברתיות כבנות מעמד חוקתי על-חוקי ,כמו זכויות האדם המעוגנות
בחוק היסוד :כבוד האדם וחירותו 203.פרופ' ברק ,בסיכום פרק המבוא לספרם של
יורם רבין ויובל שני ,מבהיר כי לדעתו ,הזכויות החברתיות הן ככל זכות אזרחית.
יחד עם זאת ,באותה נשימה הוא מוסיף ,כי "כל שיטת משפט צריכה לתת דין
וחשבון לעצמה אם ראוי לטפל בזכויות החברתיות ברמה חוקתית על-חוקית.
אין להסתתר מאחורי טיעונים 'פורמאליים' שעניינם אופייה של הזכות והקשיים
בקביעת היקפה וההגנה עליה .יש להתמודד עם השאלה איזו חברה אנחנו ,מה הן
204
השאיפות החברתיות ובאיזו מידה אנו מוכנים להגשים אותן".
לעניין הפגיעה בזכות לחירות בגין אשפוז פסיכיאטרי בכפייה כבר הבהיר השופט
מנחם אלון מפורשות" :אשפוזו של חולה בבית חולים לחולי נפש קשה ומר הוא
למאושפז ולבני משפחתו ,ומשנעשה האשפוז שלא מרצונו של המאושפז ,יש
205
בו משום אחת הצורות החמורות והמדכאות של שלילת חירותו של האדם".
השופט ברק הוסיף והבהיר" :אדם אינו מאבד את זכותו לכבוד ולחירות אם הוא
206
חולה נפש".
ל ה ב ד י ל מ ה ע ו ל ה מ פ ס ק י ה ד י ן ש ל ה ש ו פ ט י ם ב ע ל י ו ן  -מ ג ל ה ל נ ו דוד הד,
פילוסוף ומומחה לאתיקה רפואית ,בפרק על פסיכיאטרים וחולי נפש בספרו
אתיקה ורפואה  -ש"חולה-הנפש אמנם זכה ,כחולה ,בפטור מאחריות פלילית
 203גיא מונדלק "זכויות חברתיות – כלכליות בשיח החוקתי החדש :מזכויות חברתיות למימד
החברתי של זכויות האדם" שנתון משפט העבודה ז׳ ( 65תשנ"ט); יוסף מ .אדרעי "זכויות
אדם וזכויות חברתיות" ספר ברנזון – כרך שני ( 45אהרון ברק וחיים ברנזון עורכים,
.)2000
 204אהרון ברק "הקדמה" זכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות בישראל ( 5יורם רבין ויובל שני
עורכים.)2004 ,
 205ב"ש  196/80מיכאל טולידנו נ' מדינת ישראל ,פ"ד לה(.)1980( 332 ,332 )3
 206רע"פ  ,2060/97לעיל ה"ש .115
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וחברתית על מעשיו ,אך מצד שני סולק מהחברה והופקעו ממנו זכויות רבות שיש
לחבריו 'השפויים'" 207.עדות לכך לענייננו היא ,ששירותי הבריאות לחולים אלה
הופרדו מהשירות לכלל הציבור ,והם בבחינת שירות סטיגמטי ,הניתן "מחוץ
לגדר" של קופות החולים.
אין כמו מחלת נפש המביאה על האדם סטיגמה קשה וסיכון לפגיעה נלווית
בחירותו בגין הטיפול בכפייה .לכן אנו סבורים ,כי להבדיל מהזכות החברתית
לבריאות לכול ובהתבססות על פרשנות הפסיקה על התכלית הסובייקטיבית
והאובייקטיבית של החוק לטיפול בחולי נפש ,חוק שוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלות וחוק שיקום נכי נפש בקהילה  -כולם מכוונים לכך ,שהזכות לטיפול
ולשיקום עבור חולי נפש היא בגדר זכות המוגנת גם בחוק היסוד ולא רק זכות
מכוח חובה חקוקה .אם לא תתקבל עמדתנו זו (וכותבי המאמר ערים להטיה
[ ]BIASהנפשית שלהם ,)...ודאי יוסכם שאין לפגוע בזכות החוקתית לשוויון
ולגרוע מזכויות כלל חולי הנפש לטיפול ולשיקום בהשוואה לטיפול ושיקום אצל
חולים אחרים .לכן ראוי ,לדעתנו ,לפרש פגיעה בזכות לטיפול ולשיקום של חולה
נפש והנכה בגין לקות נפשית כפגיעה ישירה בזכות יסוד חוקתית של החולה.
תמיכה לעמדתנו זו נביא מפרשת בוצר .בעתירה זו עסק בית המשפט בזכותו של
הנכה לשוויון במימוש הזכות לחינוך ,שהיא זכות חברתית .פרשה זו מאפשרת
לבחון ולגזור גזירה שווה לעניין הזכות לשוויון במימוש הזכות לבריאות,
לטיפול ולשיקום של חולי נפש" :הבטחת שוויון ההזדמנויות לנכה עולה כסף.
חברה האמונה על ברכי כבוד האדם ,החירות והשוויון מוכנה לשלם את המחיר
הנדרש" 208.מדברי השופט ברק" ,הבטחת שוויון ההזדמנויות לנכה" משתמע בכלל
זה כל נכה .לעניין שילוב נכי הנפש בחברה ,ח ו ק ה ש י ק ו ם ל נ כ י נ פ ש ב ק ה י לה
ח י ב ר מ פ ו ר ש ו ת ב י ן ז כ ו ת ם ש ל נ כ י נ פ ש ל ש י ק ו ם ו ל ש י ל ו ב ב ק ה י ל ה ו ב י ן ז כ ו תם
ה ח ו ק ת י ת ל כ ב ו ד מ כ ו ח ח ו ק י ס ו ד  :כ ב ו ד ה א ד ם ו ח י ר ו ת ו  209 .ב ה י ע ד ר ט י פ ול
ו ש י ק ו ם ב ה ת א מ ה ל ע ו ל ה מ ה ח ו ק ל ש ו ו י ו ן ז כ ו י ו ת  ,ז כ ו י ו ת י ס ו ד  ,ה מ ע ו ג נ ות
ב ע ר ך כ ב ו ד ה א ד ם ו ח י ר ו ת ו ( כ ג ו ן ה ז כ ו ת ל ח י ר ו ת ש ל ח ו ל י ם ה מ א ו ש פ ז ים
ב כ פ י י ה ו מ מ ת י נ י ם ל ש י ק ו מ ם ) ,נ פ ג ע ו ת .
הכרה במעמד-העל של הזכות לטיפול ולשיקום של חולי נפש כזכות חוקתית על-
חוקית תקדם איזון בדילמה המורכבת בין זכותו של החולה לחירות ובין שלום
 207דוד הד אתיקה ורפואה ( )1989( 100המרכאות במקור).
 208שם ,עמ' .27
 209סעיף  1לחוק השיקום לנכי נפש בקהילה" :מטרתו של חוק זה לשקוד על שיקומם ושילובם
בקהילה של נכי הנפש כדי לאפשר להם להשיג דרגה מרבית אפשרית של עצמאות תפקודית
ואיכות חיים ,תוך שמירה על כבודם ברוח חוק-יסוד :כבוד האדם וחירותו".
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הציבור .תימוכין לתובנה זו מצאנו אצל השופט ברק ,אשר הבהיר כי מדובר
בדילמה מורכבת משולשת" :מן העבר האחד ניצב חולה הנפש .זכותו היא כזכותו
של כל האדם .כבודו שלו הוא ככבודו של כל אדם אחר .פגיעה בחירותו כמוה
כפגיעה בחירותו של כל אדם אחר .אדם אינו מאבד את זכותו לכבוד ולחירות
אם הוא חולה נפש .אשפוז כפוי פוגע בחירות ,אשפוז כפוי פוגע בדימוי העצמי,
בחברתנו הוא מטיל סטיגמה בחולה .מן העבר השני ,קיים הרצון לטפל בחולה
ובנזקק .חולה הנפש אינו יכול להגן על עצמו .לעתים קרובות הוא מתקשה להביע
את עצמו .החברה צריכה להגן עליו ולטפל בו .אשפוז כפוי הוא מכשיר חשוב
לטיפול בחולה הנפש .בצד שני אלה עומד שיקול שלישי ,והוא השיקול של שלום
210
הציבור .חברה צריכה להגן על עצמה בפני נזקים שחולה הנפש עלול לגרום".
זכויות אדם הן ערך עליון מבחינת השקפת המחוקק .לא בכדי הוסיף המחוקק
בחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,בבואו להתיר פגיעה בזכות – כאשר "חברה
צריכה להגן על עצמה"  -את המשפט "ובמידה שאינה עולה על הנדרש" .לפיכך
בהתקיים מצב שזכויות חולי נפש חייבות להתממש תוך הפרדה מכלל החולים
ו/או תוך כדי פגיעה בחירות ,חובה לנמק את השוני במתן השירות ואת הנסיבות
המחייבות פגיעה בזכויות (לדוגמא :במצב של הפרדה למטרת הבטחה ומניעת
סיכון מטעמי שלום החולה ושלום הציבור) .הפגיעה המותרת חייבת להיות
מינימלית ,מבוקרת ,מאוזנת ו"מידתית" בהתאמה לנדרש מתמונת המצב של
התבטאות המחלה .ודאי שעל אף תנאי הטיפול בהפרדה אסור שהיקף הטיפול,
איכותו ו/או דרכי ביצועו של הטיפול יהיו שונים מעבר למידה ההכרחית בגין
הנסיבות המיוחדות .דחיית שילוב שירותי בריאות הנפש בשירותי הבריאות
בנסיבות ההכרחיות אינה בגין מחלת הנפש ומשמעותה היא פגיעה בזכות לשוויון
הנובעת מכבוד האדם .טיפול נפרד או אפילו רק מבטח ,או ביטוח שונה מהמקובל
לחולים אחרים יש בהם משום פגיעה שאינה "מידתית" ההכרחית בגין המחלה
ועקב כך יש לראותם כהפרתן של זכויות יסוד של חולי הנפש  -הפרה של הערך
211
העליון.
טיפול שוויוני ומשולב בשירותי הבריאות לכול משמעותו השלמת הרפורמה
המבנית הכוללת כינוס מבני של השירותים הפסיכיאטריים אל תוך אגד שירותי
 210רע"פ  ,2060/97לעיל ה"ש  , 115עמ' .707
 211וראו הפרסום העכשווי בעיתון הרפואי היוקרתי
Sherry A. Glied and Richard G. Frank, Shuffling Toward Parity - Bringing Mental
Health Care under the Umbrella, 359 THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 113
(2008).
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בריאות לשילובם בכל אתר 212,צמצום הדרגתי של מערך הטיפול והאשפוז
הפסיכיאטרי הממשלתי הנפרד והפיכת משרד הבריאות למפקח על ביצוע
מדיניות בריאות הנפש הלאומית (ובלא ניגוד עניינים ,עקב היותו ספק שירות
הנמצא לעתים במעמד של מפר זכויות חולי נפש) .רפורמה ביטוחית משמעותה אף
העברת האחריות הכוללת לשירותי בריאות הנפש לקופות חולים במסגרת מכלול
שירותי הבריאות לפרט  -כל אלו יקדמו שוויוניות בזכות לשירותי בריאות ויתרמו
תרומה מהותית וערכית למענה משופר לסוגיות שהועלו הן מבחינת בריאות
הציבור ושלומו והן מבחינת כבוד האדם החולה.
ה .2.הפסיקה והאחריות הביטוחית לשירותי בריאות הנפש בשלב הביניים
המסקנות מסקירת החקיקה והפסיקה באשר לזכויות מטופלים עם מוגבלות
נפשית מחדדות את הצורך להבהיר כיצד נוצרה מציאות שונה המדירה אוכלוסייה
זו .בחינת שאלה זו מחייבת התמודדות אמפירית עם הקושי במימוש השינויים
המבניים והשלמת הרפורמה המדוברת בבריאות הנפש.
השופטת גדות סיכמה את המהלכים בעבר בזו הלשון" :שני הצדדים מסכימים כי
השירותים הפסיכיאטרים ניתנו ,במשך השנים ,הן ע"י הקופות והן ע"י המדינה
כאשר נעשו ניסיונות לשיפור השרות ומציאת הסדרים לפריסת השירותים בתחום
בריאות הנפש .ניסיונות אלה קיבלו ביטוי בהסדר שרותי בריאות הנפש בין משרד
הבריאות וקופת חולים הכללית משנת  ,1978בחתימת פרופ' מנצ'ל ,מנכ"ל משרד
הבריאות דאז ופרופ' דורון ,מנכ"ל קופת חולים הכללית דאז .הסדר זה לא אושר
ע"י הממשלה ובוטל רשמית ביום  20.12.98ע"י מנכ"ל משרד הבריאות דאז ,פרופ'
שני .בשנת  1988הוקמה ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת יעילותה של מערכת
הבריאות אשר הגישה את מסקנותיה בשנת ( 1990דו"ח ועדת נתניהו) .דו"ח זה
התייחס לחלוקת האחריות בתחום שרותי בריאות הנפש בין הכללית לבין משרד
הבריאות ,כפי שפעלו הצדדים לאורך שנים .הדו"ח המליץ להטיל את האחריות
לאספקת מכלול שרותי בריאות הנפש על הקופות .בשנת  1993פורסמה הצעת חוק
ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ג( 1993-ה"ח  .)203הצעת החוק שיקפה באופן די
מדויק את המצב העובדתי שהיה קיים בפועל ,כפי שתואר גם בדו"ח נתניהו ,לפיו
 212הכוונה החוזרת ב"שילוב" היא לאפשר חשיפה מוקדמת ,איתור וטיפול מוקדם כבר ברמת
הרפואה הראשונית .באופן זה יזכה חולה הנפש לטיפול רפואי כללי ,שוויוני ואיכותי ,ולאיתור
מוקדם יותר של בעיותיו הנפשיות .לחלק גדול מהמטופלים ברפואה הראשונית מרכיב נפשי של
ממש .וראו
Benyamin Maoz, Stanley Rabinovitz, Mordechai Mark, Helen Antonvesky, Joseph
Ribak and Moshe Kotler, Physicians' Detection of Psychological Distress in
Primary-Care Clinics, 69 PSYCHOLOGICAL REPORTS 999 (1991).
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ניתנו השירותים האמבולטוריים לציבור ללא חלוקת אחריות ברורה ומתוחמת,
כאשר הייתה ציפייה כי תוך זמן קצר מלוא האחריות לשרותי בריאות הנפש
213
כולם יעברו לאחריות קופת החולים".
ה .3.קווי תיחום לחלוקת אחריות לשילוב שירותים ולמימון השירותים
הפסיכיאטריים
למדינה אחריות מימונית ישירה למכלול שירותי האשפוז ,לרבות המרפאות
והמיון של בתי החולים הפסיכיאטריים .האחריות למימון השירותים הרפואיים
האמבולטוריים בתחום בריאות הנפש הניתנים במרפאות של שירותי בריאות
כללית שמחוץ לבתי החולים ומופעלות בקהילה נותרת באחריות קופת חולים
הכללית .הממשלה חויבה לשלם לכללית את מלוא עלות השירותים האשפוזיים
שנקבע כי הם בתחום אחריותה ושהקופה פטורה ממימונם ,כל עוד לא הסתיים
תהליך העברת האחריות על שירותי בריאות הנפש לקופות.
לאחר פרסומו של פסק דין שירותי בריאות כללית הוגשו ערעורים לבית המשפט
העליון על ידי שירותי בריאות כללית ועל ידי המדינה ,אולם בדצמבר  ,2004לאחר
ערעור 214ובקשה לדיון נוסף 215,פסקה השופטת בייניש ,כי אין עילה להתערב
בפסק הדין של השופטת גדות ויש לקיימו כלשונו 216.ברם ,העמימות בנוגע
217
לאחריות להשלמת פערים במתן שירותי בריאות הנפש בקהילה נותרה בעינה.
טרם התבססה התפיסה בת יובל שנים ,כי לכל מבוטח בקופת חולים זכות לטיפול
ולשיקום נפש זמין ואיכותי בכל אתר ואתר.
For half a century, advocates and reformers have sought to
ensure that mental illnesses are addressed in the same way as
all other illnesses. 218
הגדישה את הסאה קופת חולים לאומית ,אשר בשנת ( 2005למרות פסק דינה
של השופטת גדות ,שחייב את שירותי בריאות כללית להמשיך ולהפעיל במימונה
 213ה"פ (מחוזי ת"א)  ,225/01לעיל ה"ש .59
 214בג"ץ  ,2725/02לעיל ה"ש .195
 215דנג"צ  8663/04מדינת ישראל נ' שירותי בריאות כללית ,מערכת משפטית נבו (.)2004
 216שם ,עמ' " :5למותר לציין כי אף אם נקבל את טענת העותרים כי לפסק הדין עשויות להיות
משמעויות כלכליות מרחיקות לכת עבורם ,הרי שגם בעובדה זו אין כדי להקים עילה לדיון
נוסף .אשר על כן ,העתירה נדחית .העותרים ישלמו למשיבה הוצאות משפט בסך 20,000
ש"ח".
 217איתן חבר ,מרדכי שני ,משה קוטלר ,דב פסט ,אבנר אליצור ויהודה ברוך "הרפורמה בבריאות
הנפש -מאין ולאן" הרפואה .)2005( 327 ,144
 218ראו ה"ש  ,211עמ' .113
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שירותי בריאות נפש במרפאותיה בקהילה ,כמו כל קופות החולים) ,נסוגה
לחלוטין ממתן שירות בתחום בריאות הנפש .עד לעת הזו לא נקטה המדינה בצעדי
אכיפה .דו"ח מבקר המדינה משנת  2007מביע תמיהה על היעדר נסיון אכיפה
של המדינה על קופת חולים לאומית למלא את מחויבותה לשירות אמבולטורי
בתחום בריאות הנפש למבוטחיה" :בינואר  2004הפסיקה קופת חולים לאומית
לתת שירותים מרפאתיים שנהגה לתת עד אז ל 4000-מבוטחים נפגעי נפש...אף
שחלף זמן רב-כשלוש שנים-מאז הפסיקה קופת חולים לאומית לתת שירותים
בתחום בריאות הנפש משרד הבריאות לא נקט סנקציות כלשהן נגדה או נגד
219
מישהו ממנהליה".
שירותי בריאות כוללניים (לטיפול ולקידום בריאות נפש ובריאות הגוף) חשוב
שיכוננו כמכלול בכל אתר 220והכרחיים לבריאותם של חולי הנפש .מחלה
נפשית מלווה לעתים רבות בחולי גופני :בעשור האחרון נפטרו  1,746בני אדם
בישראל במהלך אשפוז פסיכיאטרי ,מהם  1,006נפטרו בין כותלי בית חולים
פסיכיאטרי 221.למרות נתון זה ,רק כעשירית ממיטות האשפוז הפסיכיאטרי
משולבות בבתי חולים כלליים .יש מקום לסברה ,כי כדי להציל חיים ולשפר את
איכות הטיפול הרפואי הכוללני ,חובה לשלב רפואת גוף ונפש יחדיו ,בהתאמה
לצרכים המיוחדים של חולי הנפש ובמלוא תשומת הלב של רופאים מומחים
הנגישים לבעיותיהם הגופניות ,כמו גם אלה הנפשיות בו בזמן .יש לזרז ולסיים
השלמת שילוב מחלקות האשפוז הפסיכיאטרי במרכזי רפואה כללית .כן יש לשלב
שירותי בריאות הנפש ברפואה הראשונית לטיפול כוללני באנשים עם מוגבלות
222
נפשית המשתלבים בקהילה.
בשנים עברו ניסה משרד הבריאות לאתר ולגייס מקורות כספיים למימון שילוב
שירותי האשפוז מבתי חולים פסיכיאטריים במחלקות הפסיכיאטריות בבתי
חולים כלליים .הנסיונות לגיוס מקורות למימון שילוב הפעילות הפסיכיאטרית
במרכזים הכלליים כללו בין השאר האצת תהליך סגירתן של מיטות אשפוז
פסיכיאטרי ,ובמקביל (בניגוד להמלצות ועדת נתניהו ומבקר המדינה)  -צמצום
שירותים אמבולטוריים ומרפאות בקהילה וניסיון לסגירת בית החולים
הפסיכיאטרי "אברבנאל" ,אולם בלא לשלבו בבתי החולים הכלליים באזור
 219דו"ח מבקר המדינה ,לעיל ה"ש  ,168עמ'  .393מדו"ח המבקר ,כמו מפסק הדין של השופטת
גדות לעיל בה"ש  ,210עולה שהשירות האמבולטורי להפרעות ולמחלות נפשיות הוא באחריות
קופות החולים ,ועל משרד הבריאות חלה האחריות לאכיפה.
 220ראו ה"ש .212
 221משרד הבריאות – שירותי בריאות הנפש ,שנתון סטטיסטי .)2004( 64 2004
 222ראו לעיל פרק ב ,5. 2.עמ'  ,12המלצות ז-ט של ועדת נתניהו.
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("איכילוב" בתל אביב ו"וולפסון" בבת ים) .במהלך שנת  2005החליט מנכ"ל
המשרד ,פרופ' אבי ישראלי ,לקבוע תעריף שוויוני לאשפוז הפסיכיאטרי ובכך
להפחית את התעריף הגבוה לאשפוז במחלקות פסיכיאטריות בבתי חולים
כלליים (כפול מתעריף אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי) .מהלכים אלו נועד לייתר
תקציב בין השאר כדי לקדם שילוב מחלקות מבתי חולים פסיכיאטריים בבתי
חולים כלליים ולהוזיל את מימון הפעילות הפסיכיאטרית בבתי חולים כלליים,
ובכך גם להקטין את הגירעון הכרוני במערכת האשפוז הפסיכיאטרי .בפועל לא
ניתנה תוספת תקציבית ולא הוגדר מקור מימון מתאים לתוספת למימון שירותי
האשפוז במחלקות הפסיכיאטריות בבתי חולים כלליים ,כך שהשינוי היה ,ונותר,
חשבונאי-פנימי במשרד הבריאות בלבד ,והמימון לאשפוז הפסיכיאטרי בבתי
חולים כלליים והגירעון במימון הרחבת השירות לקהילה נותרו בעינם.
כל עוד שירותי בריאות הנפש אינם משולבים במערך שירותי הרפואה (כולל האשפוז
הפסיכו-גריאטרי ואשפוז תשושי נפש ,המותנים בהקצאת מכסת "קודים" שנתית
על חשבון המדינה ובאחריותה לפי התוספת השלישית) ובהתאמה להמלצות ועדת
החקירה הממלכתית לחקר תפקודה של מערכת הבריאות ,קידום בריאותם של
החולים נפגע וזכותם החוקתית לשוויון (בנגישות ובזמינות לשירותי בריאות
223
המיועדים לכול) מופרת .הצעת התיקון לחוק ביטוח בריאות (בריאות הנפש)
אמורה לסיים תהליך העברת האחריות לשירותי בריאות הנפש לקופות החולים
ואין עניינה חובת השלמתו של תהליך השילוב .קשה לשלול ,שחלק ממנהלי
המו"מ מצד הקופות חוששים (בנסיבות התחלואה הכפולה של גוף ונפש) מעלויות
בלתי-צפויות עם הפחתת החסמים בדרכם של חולי הנפש במעבר מאשפוז
לקהילה ולשירות שוויוני משולב במרכזי הבריאות הכוללניים שבאחריותן של
קופות החולים ולכן אינם נלהבים לסיים את המו"מ לקבלת האחריות לשירותים
הפסיכיאטריים .אפשר לשער ,שמנהלי בתי החולים הפסיכיאטריים אינם יוזמים
את האצת התהליך לשילוב הפוגע במעמדם כמנהלי מוסדות עצמאיים ואין
גם לשלול שמשרדי האוצר והבריאות (בעלים של המוסדות הפסיכיאטריים)
חוששים אף הם מההתמודדות עם השינוי ,על אף שהוא ,כאמור ,מחויב המציאות
המשפטית כמו גם זו החברתית.
המשך ההתעלמות מהחובה ליישום המלצות ועדת החקירה הממלכתית למערכת
הבריאות ("ועדת נתניהו") מנציחה אי-בהירות עד כדי פגיעה באפשרות למימוש
הזכות לשירותי בריאות נפש במרפאות קופות החולים ולאחריות הקופות
 223לעיל ה"ש ( 2להלן "הצעת התיקון").
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המבטחות למימונם .בפועל מאפשרת דחיית יישום הרפורמה המשך אפליית חולי
נפש ואף מונעת מחולים רבים טיפול שנועד לעזור להם להשתלב בקהילה .בשנת
 2007חזר מבקר המדינה וקבע ,כי לא הושלמה הרפורמה להעברת האחריות
למלוא השירותים הפסיכיאטריים לקופות החולים 224.המבקר מבהיר ,שליישום
ההמלצות המקצועיות שנסקרו (דו"ח ועדת נתניהו ,דוחות מבקר המדינה מס'
 41ו 57-וכן המלצות ארגון הבריאות העולמי )225יתרונות רבים ,ובכללם מניעת
אפליה ,הפחתת הסטיגמה ,ביטול תשלומים מחולים בלא הרשאה ,שיפור באבחון
הסובלים מהפרעות נפשיות ובטיפול בהם ,שיפור הטיפול במחלות הגופניות של
הסובלים מהפרעות נפשיות ובאספקטים הנפשיים שיש למחלות גופניות ושיפור
הנגישות והזמינות לטיפול .המבקר גם חזר וקבע ,שמשרד הבריאות לא נערך כראוי
לשיקום חולי הנפש בקהילה ולא סיים את תהליך העברת האחריות לטיפול בחולי
הנפש לקופות החולים .לאחרונה ,לאחר שעמותת "עוצמה" ,המייצגת משפחות
חולים ,בסיוע עמותת "בזכות" ויחד עם שר הבריאות לשעבר ח"כ הרב ניסים דהן
עתרו לבג"ץ - 226למעלה מחמש עשרה שנים לאחר הגשת המלצות ועדת נתניהו
ודו"חות חוזרים של מבקר המדינה  -עברה בקריאה ראשונה הצעת תיקון לחוק
ביטוח בריאות (בריאות הנפש) 227,האמורה במוצהר להביא להשלמת הרפורמה
הביטוחית  -תהליך העברת האחריות לשירותי בריאות הנפש לקופות החולים.
כ א מ ו ר  ,ת ה ל י ך ז ה ע ו ס ק ר ק ב ה ע ב ר ת ה א ח ר י ו ת ה מ י מ ו נ י ת ל ק ו פ ו ת ה ח ו ל י ם,
א ך א י נ ו מ ק ד ם א ת ה ש י נ ו י ה מ ב נ י ה מ ת ח י י ב מ ש י ל ו ב ה מ ר כ ז י ם ל ב ר י א ות
הנפש במרכזי הרפואה הכוללנית.
ה .4.נסיונות עבר לרפורמה במדיניות בריאות הנפש
כבר ב 1 -ביוני  ,1995שישה חודשים לאחר החלת החוק לביטוח בריאות ממלכתי,
נעשה ניסיון ראשון להעברת האחריות לשירותי בריאות הנפש לקופות החולים.
הגם שהנהלת משרד הבריאות קיימה מו"מ אינטנסיבי עם כל הגורמים ועל אף
שהשר התקין תקנות להעברת האחריות לקופות החולים ,היישום נמנע עקב
התנגדותם של נציגי הנהלת קופות החולים ,חלק מנציגי האיגודים המקצועיים
 224דו"ח מבקר המדינה ,לעיל ה"ש  ,167עמ' .393
World Health Organization, Mental Health: New Understanding, New Hope, THE 225
W O R L D H E A LT H R E P O RT 2001, www.who.int/whr/2001/en/whr01 _en.pdf
דו"ח זה קורא אף הוא לקדם שילוב אנשים עם מוגבלויות נפשיות באמצעות מדיניות "שילוב
רפואת הנפש במסגרת הרפואה הראשונית" ,בהמשך להמלצת הארגון משנות התשעים לשילוב
שירותי בריאות הנפש במערכות רפואה ורווחה.
 226בג"ץ  5777/05בזכות נ' שר הבריאות ,מערכת משפטית נבו (.)2005
 227ראו ה"ש .2
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של עובדי מערך השירות וחלק מנציגי המשפחות .בשל ההתנגדויות 228,דחתה
ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות של הכנסת את בקשת משרד הבריאות לאשר
את יישום ההעברה של שירותי בריאות הנפש לקופות החולים .השר נאלץ לדחות
כמה פעמים את המועד המתוכנן ליישום הרפורמה (,1/4/96 ,1/1/96 ,1/6/95
 .)1/1/97 ,1/5/96לאחר חלוף תאריך היעד החמישי ( ,)1/1/97חדל משרד הבריאות
מלנסות ליישם את הרפורמה .חוק ההסדרים לשנת  1997ביטל את מגבלת הזמן
להכללת שירותי בריאות הנפש בתחום אחריותן של קופות החולים עד שלוש
שנים מהחלת החוק לביטוח בריאות .ניסיון נוסף להשלמת הרפורמה נעשה בעת
כהונתו של שר הבריאות לשעבר ,ח"כ הרב ניסים דהן ,באמצעות הבאת הנושא
לדיון והכרעה בממשלה .ב 26.1.03-החליטה ממשלת ישראל על העברת תחום
בריאות הנפש מסל הבריאות שבאחריות המדינה לסל הבריאות של קופות
החולים ,עד לתאריך היעד של  229.1.6.03החלטת הממשלה לא מומשה בסופו
של דבר .כאמור לעיל 230,לאחר סיום כהונתו ,בצעד אמיץ ונדיר ,עתר השר לשעבר
ח"כ הרב ניסים דהן יחד עם העמותות "בזכות"" ,עוצמה" ונציגי חולים לבג"ץ
כדי לחייב את הממשלה לקיים את החלטתה 231.כ ש נ ה ל א ח ר ה ג ש ת ה ע ת י רה
ה ח ל ו מ ש ר ד ה ב ר י א ו ת ו מ ש ר ד ה א ו צ ר ב ג י ב ו ש ה ס כ מ ו ת ל ה ש ל מ ת ת ה ל יך
ה ר פ ו ר מ ה  .במהלך  2006הגיעו משרדי הבריאות והאוצר להסכם לצמצום מערך
האשפוז והמרפאות הממשלתיות .על אף התנגדות אנשי מקצוע 232ונציגי צרכנים
ומשפחות 233,צמצום מערך האשפוז והמרפאות הממשלתיות החל במקביל ובטרם
עיבוי השירותים האמבולטוריים של הקופות וגמר היערכותן של קופות החולים
לרפורמה ,תוך כדי תקופת המעבר ממערכת מוטת אשפוז לדגש על שירותים
בקהילה 234.ב ה ת א מ ה ל ה ס כ מ ו ת ש ה ו ש ג ו ב י ן ה מ ש ר ד י ם ג ו ב ש ה  ,כ א מ ו ר,
ה צ ע ת ה ת י ק ו ן ל ח ו ק ב י ט ו ח ב ר י א ו ת ( ב ר י א ו ת ה נ פ ש ).2007 ,
ע ל א ף כ ל ז א ת  ,משרדי הבריאות והאוצר אינם מסיימים את תהליך התקצוב
והחקיקה החיוניים להשלמת הרפורמה הביטוחית .נזכיר ,שאגף התקציבים
במשרד האוצר "הצליח" לבטל את מגבלת הזמן שנקבעה בחוק להכללת שירותי
 228להלן ה"ש  233 ,232ו.234-
 229החלטה  2,905של הממשלה ה" 29-הרפורמה בפסיכיאטריה" ( .)26.1.2003
 230פרק ה.3 .
 231בג"ץ  ,5777/05לעיל ה"ש .226
 232ההסכם מ 17/9/06 -נחשף בנייר עמדה של ההסתדרות הרפואית נגד הצעת התיקון לחוק .ראו
אתר ההסתדרות הרפואית.
 233הקואליציה של ארגוני הצרכנים והמשפחות הפועלים בתחום בריאות הנפש נייר עמדה -
הערות להצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי ה'תשס"ז( 2007-בריאות הנפש) (תיקון מס' )41
( ,2008לא פורסם ושמור במערכת).
 234ערן סגל "פיקוח נפש  -מהרפורמה במערכת בריאות הנפש נותר תהליך ציני ,שתכליתו היא
חיסכון במשאבים" הארץ .8.7.07
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בריאות הנפש בתחום אחריותן של קופות החולים עד שלוש שנים מהחלת החוק
לביטוח בריאות ,באמצעות תיקון לסעיף  69בחוק ביטוח בריאות באמצעות חוק
ההסדרים  2351997לאמור" :כל עוד לא העבירה המדינה לקופות החולים את
שירותי הבריאות האמורים ...לא יהיו קופות החולים חייבות לתת את השירותים
האמורים".
יש הסוברים שתקופת שלש שנים ,שעד לסיומה מתחייבת העברת השירותים
הניתנים ע״י הממשלה לקופות מכוונת לסל השירותים הכללי אך לא חלה על
סל שירותי בריאות הנפש שבתוספת השלישית .לא כך סבר ולא כך החליט שר
הבריאות דאז ד״ר אפרים סנה שקבע שהפסיכיאטריה תועבר לקופות בדיחוי קל
בלבד .ואכן ,צו העברת האחריות בחתימת השר פורסם ברשומות באותה שנה
( )1995כעבור מספר חודשים (ראו צו ביטוח בריאות ממלכתי (שינוי התוספות
השנייה והשלישית לחוק) ,התשנ״ה ,1995-ק״ת התשנ״ה ,ע׳ .)1459
במקביל ,נעצר גם תהליך השינויים המבניים הנגזרים מיישום שילובם של בתי
חולים פסיכיאטריים בבתי חולים כלליים .נוסף על כך הועלה לאחרונה חשש מצד
נציגי הממשלה במו"מ לגירעון במקורות המימון של שכר עובדי מערכת האשפוז
הפסיכיאטרי עם העברת תקציב השירות הפסיכיאטרי לאחריות קופות החולים.
קופות החולים אינן מוכנות לקלוט לשרותיהם עובדי מדינה ממערך האשפוז
ומהמרפאות לבריאות הנפש ,האמורות להיסגר על פי ההסכם ,ועובדי מערך
שירותי בריאות הנפש ,הן באשפוז הן בקהילה ,חוששים מפיטורים ומתנגדים
לרפורמה .אין לשלול ,שהמשך קיומו של מו"מ איטי עונה הן לצורכי הקופות
החוששות מנטל האחריות שתעבור אליהן הן לצורכי הנהלות משרדי האוצר
והבריאות החוששות מחריגה תקציבית ומשינוי ארגוני .אל מול חששות אלו נותרה
השאלה של צורכי החולים ,בני משפחותיהם ,ובעקיפין  -החברה בכללותה.
ה  .5.הצעת תיקון לחוק ביטוח בריאות (בריאות הנפש) ,התשס"ז2007-
לפי דברי ההסבר להצעת החוק ביטוח בריאות ממלכתי ה'תשס"ז( 2007-בריאות
הנפש) (תיקון מס'  ,)41התיקון אמור למנוע פיצול תחומי אחריות ביטוחיים
בין מבטחים שונים ,לקדם את התפיסה הרואה במדינה "רגולטור" ולא "נותן
שירותים" ולסייע לשילוב רפואת הנפש כחלק בלתי-נפרד ממערך השירותים
הכולל המובטח על פי החוק ,לכלל תושבי המדינה 236.ההצעה מבטיחה במוצהר
 235חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת  ,)1997התשנ"ז,1996-
ס"ח .16
 236הצעת התיקון ,עמ' .872
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לקדם שוויון ולהביא לשילוב השירות הפסיכיאטרי בשירותי קופות החולים
במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי .הנה כי כן ,התיקון נועד מפורשות ובמוצהר
לסייע לתיקון העוול ההיסטורי של קיפוח והדרת הטיפול בחולי הנפש ממערכת
הבריאות.
חרף זאת ,לדעתנו ,במרכיבי הצעת התיקון ישנם עדיין כשלים מהותיים הדורשים
תיקון :ראשית ,התיקון המוצע מצמצם בזכאות לטיפול ומציע סל שירותים
חסר ,לעומת המחויבות לסל בהתאמה לסל שירותי בריאות כפי שניתן ב"מועד
הקובע" 237,כלשון חוק ביטוח בריאות ,התשנ"ד .1994-הגבלה כזו לא רק שאינה
"מכילה" את צילום הסל ב"מועד הקובע" ,אלא שונה מהמקובל בדרך כלל
בתחומי בריאות אחרים .בכך נותר מצב שבו נפגע נפש יקבל תת-טיפול שהוא
לכאורה על פי חוק (קרי :החוק החדש ּלו יתקבל במתכונתו המוצעת) .אפליה זו
של חולי הנפש עומדת בניגוד לדרישת "טיפול נאות" ,כמוצהר ומתחייב מחוק
זכויות החולה 238,ואף מעלה שאלה על חוקתיותה של הצעת החוק עקב פגיעה
בזכות לשוויון בנגישות לשירות ובזמינותו; 239שכן הצעת החוק מגבילה ישירות
ומפורשות את היקף הזכאות לאשפוז פסיכיאטרי ולטיפול אמבולטורי .בו בזמן,
על אף שהמגמה היא לצמצם בהיקפי האשפוז ,הצעת החוק מגבילה את היקף
פעילותם של טיפולי יום (שהיא חלופה זולה יעילה ופחות מגבילה מהאשפוז)
ומבטיחה לכאורה את הכנסתם של בתי חולים כלליים באמצעות "רצפה" לרכש
שירותי אשפוז מבתי חולים כלליים 240.החוק מגביל ישירות ומפורשות את היקף
הזכאות לטיפול אמבולטורי( 241ראו ההגבלות בהצעת התיקון לחוק ,תחת הכותרת
 237סעיף  2לח ו ק בי ט ו ח ברי א ו ת מ מלכת י ק ו ב ע ,כ י " ה מ ו ע ד הק ו ב ע " – י" ח ב טבת הת שנ"ד
( 1בינואר .)1994
 238חוק זכויות החולה ,סעיף " :5מטופל זכאי לקבל טיפול רפואי נאות ,הן מבחינת הרמה
המקצועית והאיכות הרפואית ,והן מבחינת יחסי האנוש" .בסעיף  2לחוק הוגדר "מטופל"-
חולה וכל המבקש או המקבל טיפול רפואי.
 239בין השורות נציין ,כי אי-השוויון העולה מהגבלת היקף הזכויות הוא ייחודי לסל הטיפולים
לבריאות נפש כפי שעולה מהצעת התיקון לחוק; וכך גם נקבע בעמדת הסנאט ובית הנבחרים
בארה"ב ,כמנוגד למחויבות חוקתית לזכות לשוויון ) (PARITYבטיפול לחולי נפש .ראו
 , Shuffling Toward Parityלעיל ה"ש  ,211עמ' .115
 240ראו סעיף  13להצעת התיקון ,המחייב את קופת החולים ב"תקרת הצריכה הפרטנית במחיר
מלא של קופת חולים בבית חולים פסיכיאטרי",לעומת ניסוח שונה לגבי חיוב קופת החולים
בתשלום עבור אשפוז פסיכיאטרי בבית חולים כללי שעל פיו "לא יפחת היקף החשבונות"
ובו בזמן הגבלת צריכתם של טיפולי יום וחיוב קופות החולים להלוות לממשלה למשך עשר
שנים  21%מתקרת ההוצאה יופנה לאשפוז ,יתבקש להפנותו להרחבת שירותים אמבולטוריים
חליפיים לאשפוז.
 241ראו סעיף  7להצעת התיקון ,המביא בתוספת השניה לחוק הגבלות על מספר שעות טיפול שלהם
זכאי המבוטח ב"שנת טיפול" (להבדיל מסל השירות לבריאות הנפש המוגדר בחוק לביטוח
בריאות) .הגבלות אלו יפגעו דווקא במטופלים שמצבם קשה ,הזקוקים למספר פגישות גבוה
מהממוצע (הנתונים מורים ,שממוצע הפגישות בפועל נמוך לעת הזו מההגבלות) .הגבלות
כאלו פוגעות בזכות לשוויון .השתת הגבלה דומה בשירותי בריאות רגילים משמעותה ,לדוגמא,
קביעת תקרת שעות לניתוח לב או לכריתת כיס מרה וכיו"ב ,מה שאינו עולה על הדעת.
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"קבוצות אבחון") 242,להבדיל מהמתחייב בתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות
ותוך פגיעה ,כאמור ,בעקרון השוויון ( )PARITYשמשמעותו שוויון הזדמנויות
לזמינות הנגישות והיעדר הגבלות או מכסות ייחודיות לקבוצה מוחרגת ,כגון חולי
נפש .אכן ,ישנם תקדימים מסוימים נוספים "בתוספת השנייה לשירותים רפואיים
אחרים" ,המוגבלים בתנאים או במכסות .אך כפי שציינו ,הרגישות לצורכי המגזר
וההיסטוריה של ההדרה מחייבות ,לדעתנו ,לכל הפחות שוויון לכלל מצבי חולי
שבהם אין הגבלה ,אם לא אפליה מתקנת 243.תוצאותיהן של מגבלות אלו עלולות
להיות קשות :עלייה בשיעור האשפוז הפסיכיאטרי (האם לפנינו דוגמא לניגוד
העניינים של משרד הבריאות כספק שירות?); חשש שהגבלה על היקף הזכאות
לטיפול יום עלולה לגרום לעלייה בהיקף האשפוז הכפוי ובשיעורו 244ואף חמור
מכך  -לעלייה ברמת האלימות המלווה תחלואה פסיכיאטרית בלתי-מטופלת
וההשלכות לשלום הציבור 245וחשש להתפשטות התופעה של חולי נפש בלתי-
246
מטופלים ההופכים לדיירי רחוב או לכליאת חולי נפש בבתי סוהר.
התיקון לחוק מסמיך את שרי הבריאות והאוצר (בסעיף " ,)4תיקון סעיף 29ב",
לאפשר מתן שירות לתושבי אזור באמצעות קופה אחת .הסעיף נועד להבטיח קיום
שירותים באזורים מרוחקים או קטנים ובכך להוריד עלויות ,אולם במחיר פגיעה
בתחרות בין הקופות בתחום שירותי בריאות נפש באזור 247.כמו כן ההצעה בסעיף
" 7תיקון התוספת השניה" מבטלת את הפירוט בחוק של אחריות קופות החולים
למתן שירותים מרפאתיים בתחום בריאות הנפש 248.בכך נפתח פתח לצמצום
 242שם ,סעיף .23
 243ההצעה להגביל אדמיניסטרטיבית את מספר הפגישות שלהם זכאי המבוטח ב"שנת טיפול",
שונה מהמקובל בשירותי הרפואה הכללית שבהם הגורם המקצועי מחליט על מספר המפגשים
הנדרשים לצורך טיפול .הגבלה כזו פוגעת בשוויוניות בין חולים במחלות שונות לעניין הזכות
לטיפול מקצועי ואיכותי על פי אמות מידה רפואיות .לדעתנו ,אין מקום להגבלה שלא על בסיס
מקצועי של סל השירותים האמבולטוריים במכסות ואין מקום להחרגת טיפולים מסוימים,
כגון ביו-פידבק או ייעוץ לפונים המאובחנים בקוד ( Zהמסמל מצבי משבר) .תכלית החוק היא
העברת שירותי בריאות נפש ,הניתנים על ידי המדינה ,לאחריות קופות החולים ,ולכן אין זה ראוי
לבטל מחויבות ביטוחית שניתנה על ידי המדינה בחוק ביטוח בריאות ,כפי שנחקק במקור בעת
המעבר.
 244ראו מרגולין ואח' ,לעיל ה"ש .166
 245ראו תוספת אלימות בגין תחלואה נפשית ,לעיל ה"ש  173וה"ש .174
Richard H. Lamb and Linda E. Weinberger, The Shift of Psychiatric Inpatient Care 246
From Hospitals to Jails and Prisons, 33 JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF
PSYCHIATRY AND THE LAW 529 (2005).
 247בביטול תחרות בין קופות החולים בתחום שירותי בריאות הנפש ישנה פגיעה נוספת בזכות
לשוויון בין מי שזקוק לסעד נפשי ובין מי שזקוק לסעד רפואי אחר ומקבלו בתנאי תחרות על
הלקוח (כך ,לדוגמא ,על פי ההצעה ,התיקון יאפשר לקופת החולים הלאומית להמשיך ולהימנע
ממתן שירותי בריאות נפש ולהסתפק בהעברת התקציב שיועבר ממשרד הבריאות לספק ,בלא
שינוי כלשהו בשיטת מתן השירות).
 248כגון שירותי אבחון והערכה פסיכולוגיים ,ייעוץ פסיכולוגי במרפאות ראשוניות בבתי חולים
כלליים ,במכונים ובגנים טיפוליים; טיפול פרטני ,זוגי ,משפחתי וקבוצתי; התערבות
פסיכולוגית בזמן משבר; טיפול פסיכולוגי שיקומי ונוירו-פסיכולוגי; טיפול פסיכו-תרפויטי
פעיל וממושך ועוד.
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הזכאות לסל השירותים לעומת הסל המקורי בחוק ביטוח בריאות ממלכתי.
ההצעה בסעיף  6לתיקון ,שכותרתה "תיקון סעיף  ,"69עוסקת בהחרגת
אוכלוסיות החולים הסובלים מתחלואה כפולה (חולים אלו בדרך כלל סובלים
ממחלות גופניות קשות) משירותי קופות החולים ומבקשת להותירה באחריות
משרדי הבריאות והרווחה ,ובכך מאפשרת להמשיך ולפלג את שירותי הרפואה
בין קופת חולים ובין המדינה .על פי המומלץ בידי מומחים בתחום ,הטיפול
בסובלים מתחלואה כפולה חייב להיות משולב במרכזי הרפואה לכול 249.נבהיר,
שגישה זו לשילוב הטיפול במתמכרים בשירותי הרפואה הכללית שונה מהמלצת
250
ועדת נתניהו ,שהמליצה למצוא פתרונות בין–משרדיים ייחודיים לסוגיה זו.
נוסף על כך התיקון יוצר אי-בהירות בין חבות קופות החולים המבטחות לטיפול
ובין חבות המדינה לשיקום (סעיף  .)12האחריות לשיקום מונחת מפורשות
לפתחה של המדינה לפי חוק שיקום נכי נפש בקהילה .בדרך זו מקטינה המדינה
את אחריותה שלה תוך כדי העברת האחריות לקופות (אם כי מהלך זה מתאים
במקורו להמלצה המקורית של ועדת נתניהו "להטיל את האחריות לאספקת
מכלול שירותי בריאות הנפש ובכלל זה הטיפול הפסיכו סוציאלי והשיקום על
הקופות") .כמו כן ,החקיקה "מעודדת" לכאורה תחרות על תקציבים בין קידום
טיפול ובין שיקום (סעיף  .))4(-12דרך זו עלולה להביא להקטנת הזכאויות לשיקום
בגין ה"תגמול התקציבי" (היתר לקופה להשאיר בידה יתרת חלקה בתקציב
השיקומי שלא נוצל ולהשתמש בו למטרות אחרות) לקופות החולים על הגבלת
הפניות של מבוטחיהן לוועדה הממשלתית להקצאת זכאויות לשיקום מתקציב
המדינה .כדי לקדם את בריאותה של אוכלוסיית חולי הנפש ,או לכל הפחות
להפסיק את קיפוחם ,חובת משרד הבריאות כרגולטור לעקוב ולוודא שבד בבד עם
יישום התיקון לחוק ביטוח בריאות ,מוגדלת הקצאת משאבים לשיקום בהתאמה
לשיפור תוצאת הטיפול (הודות לשילוב השירות הפסיכיאטרי במסגרת השירות
הביטוחי בקופת החולים בקהילה) ולא מתן "בונוס" לעיכוב המקל על המשרד
DEPARTMENT OF HEALTH (U.K.), MENTAL HEALTH POLICY IMPLANTATION GUIDE: A PLAN 249
FOR REFORM 7 (2002):"Dual diagnosis: Many people with mental health conditions
have a range of other health and care needs. People who use substances as well as
)’having a mental health condition (who are described as having a ‘dual diagnosis
often find they do not get a well integrated service. Very often drug and alcohol
services are provided separately to mental health services and individuals are
labeled according to their ‘primary diagnosis’. This prevents them receiving the
care and support that meets their full needs. Department of Health guidance now
stipulates that mental health services should take the lead in providing services to
this group of people (DH,2002). By 2015 people with a dual diagnosis should have
access to integrated care".
 250ראו לעיל פרק ב ,5.2.המלצה י״ג.

| 86

משפט רפואי וביו-אתיקה ,כרך  ,2תשס"ט

הזכויות לשירותי בריאות הנפש ומדיניות הפעלתם בישראל

כספק שירותי השיקום .ניגודי העניינים של משרד הבריאות הממשיך לשאת בשני
כובעים (ספק שירותים ובו בזמן מפקח וקובע מדיניות) נחזים לכאורה כמשפיעים
251
על הצעת התיקון לחוק.
נוסף על הליקוים שציינו לעיל ,שעניינם עצם היקף השירות והסל בתחום בריאות
הנפש למבוטחים ,מצאנו לנכון לציין ,כי ניסוחו של סעיף  13בהצעת התיקון,
העוסק בסעיף  17לחוק ההסדרים ,אינו בהיר דיו וקיים חשש שלכאורה יתאפשרו
הסדרי תשלומים אשר יצמצמו תחרות על צרכני שירותי בריאות הנפש בין בתי
החולים ויגבילו הפניות מהקופות המבטחות לבתי חולים בגין שירותי אשפוז
במחלקות פסיכיאטריות 252.יתר על כן :מניעת תחרות על ידי הסדרי התשלום
לספקים עלולה לקבע היקפי רכש מבתי החולים הכלליים כפי שלכאורה עולה
מסעיף  13להצעה - 253הגבלה שמשמעותה האפשרית חיוב המבטחים להמשך
רכש שירותים בבית החולים הכללי שבו קיימים עודף שירותים פסיכיאטריים
ביחס לצורכי אוכלוסיית האזור על חשבון הסטת תקציב לשירות הפסיכיאטרי
האמבולטורי בקהילה .הנוסח המוצע עלול לעוות את כוונת המחוקק ולקבע מצב
לקוי שאיפשר בעבר סבסוד שירותים כלליים בבית חולים כללי מתקציבי טיפול
לחולי נפש ,כפי שהיה לפני שתוקן תעריף האשפוז הפסיכיאטרי בחוזר המנכ"ל
ממרס  254.2005גם כאן הוראה בחוק לחייב מבטח למינימום רכש מבית חולים
כללי ממשלתי מעלה חשש ,שנוסח הצעת החוק מבטא ניגוד עניינים של משרד
הבריאות ,הממשיך לשאת בשני כובעים (בעלים של בתי חולים וספק שירותים,
ובו בזמן מפקח וקובע מדיניות).
יש להבהיר ,כי גם בדברי ההסבר גם בהצעת התיקון לחוק לא מצאנו חובה תחומה
בזמן להשלמת יישומן של המלצות ועדת נתניהו מ 1990-לשילוב רפואת הנפש
כחלק בלתי-נפרד ממערך השירותים הכולל .כאמור ,המלצות ועדת נתניהו באו
להגשים מדיניות חברתית-כלכלית במערכת הבריאות ,שתבטיח חלוקה צודקת
של המשאבים תוך התחשבות ותעדיף בהקצאת משאבים לחולי הנפש והחולים
הגריאטריים בגין ה"נזק לקשישים ולחולי הנפש" ,ולש י ל ו ב ה ש י ר ו ת י ם ל ט י פ ול
ו ש י ק ו ם ל נ כ י ה נ פ ש ב כ ל ה ר מ ו ת ש ל מ ע ר ך ש י ר ו ת י ה ר פ ו א ה ( כ ו ל ל שילוב בתי
חולים פסיכיאטריים וגריאטריים לאגד בתי חולים כללי) .למצער ,אנו עדים
לדחייה של כ 20-שנה בתהליך השילוב ,הגם שהמלצה זו של ועדת נתניהו אומצה
 251כדבריו של ד"ר ערן סגל ,לעיל ה"ש .234
 252סעיף  13להצעת התיקון לחוק ביטוח בריאות "בסימן זה "ביצוע במחיר קבוע"" :סכום
המכפלות של כל שירותי האשפוז הפסיכיאטרי שצרכו מבוטחי קופת חולים בבית חולים
פסיכיאטרי ,במחיר המלא של כל שירות כאמור ,אף אם שולם בעבורו מחיר מופחת".
 253בסעיף 17ד׳ לתיקון חוק ההסדרים.
 254חוזר המנכ"ל  ,11/05לעיל ה"ש  ,197קובע תעריפי אשפוז אחידים לאשפוז פסיכיאטרי בכל
המחלקות הפסיכיאטריות בכל בתי החולים לסוגיהם.
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על ידי ממשלת ישראל ואף נקבעו הדרכים האופרטיביות ליישומה (ראו המלצות
ועדת ליאון) 255.משמעות המשך הדחייה היא קיבוע הפרדת הטיפול בחולי נפש
משירותי הבריאות כלליים וכוללניים ,כאמור ,בניגוד ,ולמרות ,המלצת ארגון
הבריאות העולמי:
Patients with schizophrenia have a chronic illness necessitating
a biopsychosocial model of care that addresses the multiple
dimensions of the disease, including coordinated primary care.256
היעדר הידרשות בהצעת התיקון לחוק למחויבות לתהליך השילוב וליישום
המלצות ועדת ליאון לכינון אגדי בתי חולים כלליים ,הכוללים מערך פסיכיאטרי
שמתבסס על מיטות פסיכיאטריות מבתי חולים פסיכיאטריים נפרדים ,משמעותו
המשך המצב שרק כעשירית ממיטות האשפוז הפסיכיאטרי מצויות בבתי חולים
כלליים .הצרכים המיוחדים של חולי הנפש המוצאים את ביטוים בתשומת לבם של
רופאים מומחים הנגישים לבעיותיהם הגופניות והנפשיות ,לא יזכו במענה הולם.
אי-מילוי המלצת ועדת נתניהו לשלב שירותי בריאות נפש 257בשירות מומחים
כוללני בקהילה מצמצם תחרות בשירות הקהילתי ומאפשר המשך קיומו של
שירות רפואי נפרד לחולי נפש ,נחות באיכותו ובתנאי תת-שירות מול הצרכים של
הקהילה .חששם של ד"ר מרגולין וחבריו - 258פסיכיאטרים מחוזיים המוסמכים
להורות על הטיפול בכפייה – מעלייה בשיעור הטיפולים בכפייה במצב של מחסור
בתשתיות טיפול בקהילה ,עלול להתממש.
 255הוועדה לבחינת התפעול ,הניהול ,התקציב ,והבעלות על בתי החולים הממשלתיים דו"ח הועדה
( ,2004שמור במערכת).
 ,Jonathan Meyer 256לעיל ה"ש .192
 257המלצה (ז) בהמלצות ועדת נתניהו .ראו גם לעיל ב.2.5.
 258מרגולין ואחרים ,לעיל ה"ש  .167לחששם של מרגולין וחבריו הצטרף פרופ' גינת .גינת היה חבר
בוועדת המומחים שסייעה בניסוח החוק החדש לטיפול בחולי נפש ,ניהל בעבר את בית החולים
הפסיכיאטרי בבאר שבע ואת בית החולים הפסיכיאטרי "טלביה" והסב את בית החולים
למרכז קהילתי לבריאות הנפש .גינת התריע על הכוונה לסגור מרפאות ממשלתיות בקהילה
עם החלת התיקון לחוק" :בימים אלה צפויה להגיע לשולחן הכנסת הצעת החוק הממשלתית
בדבר הרפורמה בבריאות הנפש ,שמשמעותה העברת האחריות על האשפוז הפסיכיאטרי
והשירות המרפאתי-קהילתי בחולים מאחריות משרד הבריאות לאחריות קופות החולים .זהו
צעד הגיוני המקובל על רוב הנוגעים בדבר  -הממשלה ,קופות החולים ,האיגודים המקצועיים
של העובדים בבריאות הנפש וארגוני הצרכנים ובני משפחותיהם .ואולם ,נראה כי לתוך חוק
הכרחי "התגנבו" שיקולים זרים  -העלולים להפוך אותו לרגרסיבי ,חונק ומפלה ...הצעת חוק
הרפורמה מגלה כי היא רחוקה מלענות על הציפיות וייתכן שאף יוצרת עיוותים חדשים ,ביניהם
ההחלטה לסגור את התחנות הממשלתיות לבריאות הנפש ,שהן הנושאות במרבית העול של
מתן השירותים הקהילתיים  -זאת ,בטרם נוצר מנגנון שיבטיח את רצף השירותים על ידי
הקופות" (יגאל גינת "חונק ומפלה :לרפורמה בבריאות הנפש התגנבו שיקולים זרים שעלולים
לגרום נזק רב" הארץ  .)10.12.2006תמונת המצב המתוארת על ידי גינת אינה עולה בקנה אחד
עם מטרות הרפורמה ,תכלית החוק לטיפול בחולי נפש ,החוק לביטוח בריאות ממלכתי ואף לא
עם עקרונות חוק היסוד :כבוד האדם וחירותו.
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ה .5.1.התנגדויות וחששות
לחוששים מהצעת התיקון לחוק הצטרפו במהלך  2007גם ההסתדרות הרפואית
בישראל ,האיגודים הפסיכיאטריים (איגוד הפסיכיאטריה ,איגוד הפסיכיאטריה
של הילד והמתבגר והחברה לפסיכיאטריה של הזקנה) וארגון רופאי המדינה.
ההסתדרות הרפואית פרסמה נייר עמדה התומך ברפורמה ,אך מבהיר את החשש
ש"קידום הצעת החוק שגובשה בניגוד לעמדת כל הגורמים המקצועיים תביא
להרס מערך שירותי בריאות הנפש ולפגיעה בחברה" 259.בנייר העמדה מובעת
התנגדות לסגירת מרפאות מקצועיות כפי שהסכימו ביניהם משרד הבריאות
ומשרד האוצר ,התנגדות להגבלת מכסות טיפולים למטופל ונוסף על כך מובע
החשש מכריכת הרפורמה בשירותי הטיפול בהגבלת הפעילות על פי חוק שיקום
נכי נפש בקהילה.
חשוב לציין ,כי במהלך ינואר  2008הקואליציה של ארגוני הצרכנים והמשפחות
הפועלים בתחום בריאות הנפש יצאה אף היא בקריאה התומכת ב"הכללת בריאות
הנפש בסל הבריאות שבאחריות קופות החולים"; ובקריאה לתיקון פגמים שנפלו
בהצעת החוק המדוברת ,בשל "בראש ובראשונה הפגיעה בחוק שיקום נכי נפש
בקהילה" .תיקון הפגמים בהצעה "הכרחי כדי לבצע רפורמה בת-קיימא שתיטיב
עם ציבור הצרכנים של שירותי בריאות הנפש" 260.חברי הקואליציה מתנגדים
לקיצוצים בסל השירות שנעשו בניגוד לדעת הצרכנים ו"בעקבות תיקונים
מלאכותיים ופוגעניים אשר נכללו בהצעת החוק" ,וכאמור לעיל  -גם בניגוד לדעת
אנשי המקצוע.
גם שר הרווחה ,יצחק הרצוג ,הצביע (בדיון שהתקיים בוועדת השרים לענייני
חקיקה) על ליקויים בתכנון הרפורמה" :הרפורמה במתכונתה הנוכחית תחליש
עוד יותר את מצבה של האוכלוסייה שנזקקת לשירותים אלה...אנשים לא יזכו
למענה בקופות החולים בשל השינויים המתוכננים בסל השירותים" .השר הרצוג
סבור אפוא ,כי מדובר ב"צעד מדאיג בתהליך המתמשך של נסיגת המדינה
מאחריותה כלפי קבוצות חלשות" 261.נראה ,ששר הרווחה מודה בהכרזתו זו על
העוול ההיסטורי של התיקון לתקנות העובדים הסוציאליים (תע"ס) (תקנות של
משרדו) משנות התשעים שהוציא את נכי הנפש ממסגרת הזכאים לקבל שירות
ממשרד הרווחה  -צעד שהיה בין הגורמים אשר עוררו את הצורך בחוק שיקום
 259ההסתדרות הרפואית ,ארגון רופאי המדינה והאיגודים הפסיכיאטריים נייר עמדה בנושא הצעת
חוק ביטוח בריאות ממלכתי ה'תשס"ז( 2007-בריאות הנפש) (תיקון מס' ( )41לא פורסם).
 260הקואליציה של ארגוני הצרכנים והמשפחות הפועלים בתחום בריאות הנפש ,לעיל ה"ש .233
 261רות סיני "הרצוג :לעכב העברת שירותי בריאות הנפש לקופות החולים" הארץ .19.6.2007
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ייחודי לנכי נפש בקהילה בשנת  .2000דעה דומה הביע חודשים אחדים קודם לכן
מנכ"ל שירותי בריאות כללית" :רפורמה חשובה ביותר יוצאת לדרך ,אך כנפיה
קצוצות .במצבה הנוכחי ,יותר משהיא מפיחה תקווה בחולים ,היא עלולה לגרום
להם סבל נוסף...לפני שתהיה כאן בכייה לדורות...מדובר בחיי אדם במצבם
השביר ביותר" 262.הנציבה לשוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות 263,ד"ר דינה
264
פלדמן ,סוברת שהצעת התיקון "מנסה לפגוע בהישגי חוק השיקום".
מן המקובץ עולה כי הצעת התיקון ,הגם שבאה לתקן ,לייעל ולקדם את שילובם
של חולי הנפש בקהילה ,עלולה במתכונתה הנוכחית ,בלא התיקונים המתבקשים,
לצמצם ,לעמעם ולפצל תחומי אחריות במקום להסדיר מחויבות ברורה של כלל
הגורמים המעורבים .ההצעה עלולה (כאמור לעיל) לפגוע גם בתקציבי השיקום
של נכי הנפש בקהילה ,הגם שסל טיפול נגיש וזמין התואם את צורכי החולים
צפוי שיביא להגדלת הפונים לשיקום בקהילה על חשבון צמצום אשפוזים.
עמדתנו ,כמו התראת ארגון הבריאות העולמי ,מזהירה מפני סגירת מוסד או
שירות פסיכיאטרי טרם הקמת תשתית הולמת בקהילה:
The transition from a predominantly hospital-based service
to a predominantly community-based service cannot be
accomplished simply by closing the psychiatric institutions:
appropriate alternative structures must be provided…265
לסיכום פרק זה נביא שוב את עיקרי ממצאיו של דו"ח מבקר המדינה האחרון
לשנת  .2007המבקר מבהיר ,כי ליישום ההמלצות שנסקרו 266יתרונות רבים,
ובכללם ,מניעת הפליה ,הפחתת הסטיגמה ,ביטול תשלומים מחולים בלא
הרשאה ,שיפור באבחון ובטיפול בסובלים מהפרעות נפשיות ,שיפור הטיפול
במחלות הגופניות של הסובלים מהפרעות נפשיות באספקטים הנפשיים הנלווים
למחלות גופניות רבות ושיפור הנגישות והזמינות לטיפול .בדו"ח זה נקבע ,כי
לא הושלמה הרפורמה להסדרת מימון השירותים הפסיכיאטריים .המבקר
חזר וקבע ,שמשרד הבריאות לא נערך כראוי לשיקום חולי הנפש בקהילה
ולא סיים את תהליך העברת האחריות לטיפול בחולי הנפש לקופות החולים.
 262זאב וורמברנד "רפורמה קצוצת כנף :הרפורמה בבריאות הנפש עשויה להגביר את סבל
החולים" הארץ .5.11.2006
 263הוקמה מכוח סעיף  22לחוק שויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות.
 264מכתב מדינה פלדמן ,הנציבה לשוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבליות ,לוועדה המייעצת לחוק
ביטוח בריאות ( .17.4.2007המכתב שמור במערכת).
 ,World Health Organization 265לעיל ה"ש .225
 266דו"ח ועדת נתניהו ,דוחות מבקר המדינה מס'  41ומס'  ;57והמלצות ארגון הבריאות העולמי.
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ו .סיכום
סקירת ההתפתחות של שירותי בריאות הנפש בישראל מזווית ראייה היסטורית-
התפתחותית משליכה על ההבנה של החברה שבה אנו חיים ופועלים ועל יחסה
לשונה ,לחלש ולפגיע .קיימות עדויות היסטוריות להתנהגות שכיום נתפסת כמפלה
כלפי נכים ,בכלל ,וחולי נפש ,בפרט ,של המנהיגות הציונית בארץ ישראל והמערכת
הרפואית שלפני קום המדינה 267,הגם שאפשר לתרצה בקשיים האובייקטיבים
להציע לקבוצות אלו את אשר נדרשו לו ביישוב בארץ דאז.
עם קום המדינה קליטת עולים רבים ,פליטים וניצולי שואה חייבו מענה
פסיכיאטרי מיידי וכולל (לעתים כפוי ,בלא הסכמה של המטופלים) .תיאור
הלבטים בישיבות הכנסת והממשלה באשר לשאלה ,האם לאפשר עלייה בלא
מיון ,ובין הגבלה ומיון רפואי של המבקשים לעלות מבטא את מורכבות הדילמה.
אפשר לקבוע בזהירות ,כי הופעלה סלקציה רפואית גם מיד לאחר קום המדינה,
וביטויה הגלוי היה הדרה שיטתית של הטיפול בחולי הנפש במוסדות נפרדים,
ואיכות טיפול הנופלת מהטיפול במחלות גופניות באותה תקופה .הפער הזה נמשך
לאורך שנים ,והעדות הציבורית לקיפוח זה תועדה במסקנותיה ובהמלצותיה
הברורות והחד-משמעיות של ועדת נתניהו 268.1990 ,אך כפי שהדגמנו ,תרגומן
המעשי של המסקנות וההמלצות נדחה ומתעכב זה למעלה מחמש עשרה שנים,
למעט השפעתו על חקיקת החוק החדש לטיפול בחולי נפש.
החקיקה הנוגעת לטיפול בחולי נפש התפתחה מחוק המבוסס על מודל רפואי
פטרוני לחוק החדש ,המבטא מודל טיפולי שמשלב רפואה וזכויות משפטיות
מורחבות ,תוך בקרה על ידי בית המשפט  -כל זאת בהתאמה לגישה ליברלית כפי
שמשתקפת ב"עשור של זכויות" ובהשראת חוקי היסוד .במוקד דיוננו העכשווי
הוצע ניתוח של הצעת התיקון לחוק ביטוח בריאות (תיקון  - )41הצעה המצהירה
על שילוב רפואת הנפש כחלק בלתי-נפרד ממערך השירותים הכולל המובטח על
פי החוק לכלל תושבי המדינה ,כאחת ממטרות התיקון לחוק .בניגוד למוצהר,
המלצות ועדת נתניהו לשילוב שירותי בריאות הנפש במערכת הבריאות אינן מקבלות
ביטוי מספק בהצעה  -עובדה המעלה חשש כבד להמשך אפלייתם של חולי הנפש,
כעולה מעתירת חולים ובני משפחותיהם לבג"ץ 269.אפליה של חולי הנפש כיום
אינה מתרחשת בנסיבות של איום קיומי או של עומס על מערכות הרפואה והרווחה
 267ראו מחקרה של החוקרת סנדי סופיאן ,ה"ש .6
 268ראו פרק ב.2.5.
 269ראו פרק ה .5.וראו בג"ץ  ,5777/05לעיל ה"ש  .226יודגש ,כי בין העותרים מצוי גם שר הבריאות
לשעבר ,הרב ניסים דהן .אין זה חזיון נפרץ שבו שר לשעבר עושה שימוש בבג"ץ כדי להסיר
מכשול של הממסד.
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בגין עולים נכים או חולי נפש של תפוצת ישראל השב למולדתו ,אלא בגין קיפוח
והסטה מודעת של משאבים בתהליך קבלת ההחלטות של קובעי המדיניות ,כפי
שמצאה ועדת נתניהו .אותם מוסדות נפרדים לטיפול בחולי הנפש שקמו מיד
לאחר קום המדינה כדי לסייע בטיפול בעולים חולי נפש ניצולי השואה 270,הפכו
מגנים על עצמם ועל עובדיהם מ"סכנת"
כיום למכשול בתהליך השילוב 271ובפועל ִ
272
השתלבות בשירותי הבריאות ובאחריותן של הקופות המבטחות.
נוסף על כך יש לציין ,כי בצד ההתנגדות הגלויה לרפורמה ולתמיכה בהמשך
המצב הקיים ,שמשמעותו קיפוח ואפליה ,ראוי גם שלא להתעלם מהשפעתם של
ה"סניזם" והסטיגמה הלא-מודעת בגין חולי נפשי .לדעתנו ,הטיה בלתי-מודעת
זו ,יחד עם היותם של חולי הנפש חסרי ישע ,חוברת להטיה בגין ניגוד העניינים
של המעורבים בקבלת ההחלטות ובאי-יישומן ,עד כדי שמערכת הבריאות נמצאת
מפירה במשך שנות דור את זכויות היסוד של חולי הנפש 273.רק בעשור האחרון של
המאה שעברה החלה חקיקה חברתית-ליברלית ופרשנות פסיקה לבטא מחויבות
ממשית של החברה לטיפול בחבריה המוגבלים נפשית ולשיקומם .המחוקק נתן
ביטוי ברור למחויבות של החברה בישראל לזכויות הפרט הן בחוק היסוד :כבוד
האדם וחירותו ,הן בחקיקת החוק החדש לטיפול בחולי נפש ,וכן בחוק ביטוח
בריאות ממלכתי ,בחוק זכויות החולה ,בחוק לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות
ובחקיקת חוק שיקום נכי נפש בקהילה .ההתקדמות בתהליך הליברליזציה,
כעולה מהחקיקה המקדמת שוויון הזדמנויות והשתלבות חולה הנפש כחבר שווה
זכויות בקהילה המבוססת על גישה של "ערבות הדדית" ומסורת "וחי אחיך
עמך" ,תואמת את "המגמה לעסוק במשמעויות של זכויות האדם החברתיות
 270וראו הדו"ח של הוועדה הציבורית לבדיקת מצבם של חולי נפש ניצולי השואה המאושפזים
בבתי חולים לחולי נפש ,לעיל ה"ש  .20הדו"ח נפתח בציטוט המזעזע" :אבל אשמים אנחנו על
אחינו ,אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ,ולא שמענו" (בראשית מב ,כא).
 271ראו דו"ח הוועדה לבחינת התפעול ,הניהול ,התקציב ,והבעלות על בתי החולים הממשלתיים,
לעיל ה"ש .255
 272דליה גיא חקר תהליך תכנון הרפורמה בבריאות הנפש בישראל והניסיונות ליישומה1995-1998 ,
(עבודת גמר לתואר דוקטור ,אוניברסיטת חיפה" :)2004 ,אי ביצועה של הרפורמה הביטוחית הוא
בעיקרו תולדת התנגדותם של בעלי העניין השונים .מבין שלושת בעלי העניין המרכזיים שהייתה
להם השפעה על התהליך – משרד הבריאות ,משרד האוצר וקופות החולים – הקופות לא היו
מעוניינות בביצוע הרפורמה; האוצר נטה להתנגד – והתנגדותו נבעה לא רק משיקולי תקציב,
אלא גם משיקולים הקשורים במבנה מערכת בריאות הנפש ובתפקודה; משרד הבריאות
היה מפוצל בין כמה קבוצות כוח ואינטרס ,כאשר עמדתו הרשמית היתה כי יש ליישם את
הרפורמה...בעלי עניין שנהנו מהמצב הקיים – קבוצה חשובה בתוך אלה היו מנהלי בתי
החולים ,שאליהם הגיע נתח הארי של התקציב – פעלו לדחיית ביצוע הרפורמה .שתי קבוצות
חשובות נוספות של בעלי עניין – צרכני השירותים (החולים והמשפחות) ועובדי מערכת בריאות
הנפש – הביעו אף הן בתקופת המחקר אמביוולנטיות".
 273שמואל וולפמן טלי שקד ,לעיל ה"ש  .126וראו Michael L. Perlin, The Hidden Prejudice
).(2000
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הזכויות לשירותי בריאות הנפש ומדיניות הפעלתם בישראל

שהתפתחה במישור הבינלאומי בעשור האחרון של המאה הקודמת" 274.השינוי
בעמדה המוצהרת ובחקיקה טרם הביא לשינוי בפועל של יישום מבנה שירות
וביטוח המקדם שוויוניות ושילוב השירות לחולי הנפש ולסובלים מהפרעה או
ממצוקה נפשית בשירותי הבריאות של קופות החולים .הביקורת על המבנה
והתפקוד של המערכת משתקפת היטב בהמלצות ועדת החקירה הממלכתית
(ועדת נתניהו) ובדוחות מבקרי המדינה לדורותיהם.
הפער בין תכלית החקיקה ובין מימוש הזכויות בפועל ,בין המוצהר למציאות ,אינו
בר-גישור באמצעות הצעת התיקון הנוכחית לחוק ביטוח בריאות (בריאות הנפש).
הצבענו על חשש ממשי ,שחלקים מהצעת התיקון אינם חוקתיים ולכאורה מקבעים
הפרת חוקי יסוד של חולי נפש המטופלים בכפייה ,תוך פגיעה בשוויוניות 275.על
אף שחלפו קרוב לחמש עשרה שנים מחקיקת חוק ביטוח בריאות ,המושתת על
עקרונות צדק שוויון ועזרה הדדית ,ספק רב עולה מסעיפי הצעת התיקון לגבי
הסיכויים ליישום מלא של החוק לביטוח בריאות בגישה של שוויון הזדמנויות
לאנשים מוגבלים נפשית בעתיד הקרוב .הדחיות החוזרות והבלתי-סבירות 276של
תאריכי יעד מעלות סימן שאלה לגבי מידת מחויבותם של המעורבים בתהליך
להבניית שירות לבריאות נפש שוויוני המשולב במערכת הבריאות והחיוני לחולי
הנפש ולשלום הציבור.
אנו סבורים ,כי להבדיל מהזכות לבריאות הכללית ,הזכות לטיפול בחולי נפש
ולשיקומם (להבדיל מסעד נפשי במצבי חרדה וכיו"ב) היא בגדר זכות המעוגנת
בחוק היסוד ולא רק זכות מכוח חובה חקוקה .לדעתנו ,מעמד-העל לתחום זה
בשירותי הבריאות אינו בהכרח רק ביטוי לחמלה ואמפטיה .הוא נסמך הן על
החובה החוקתית לשוויון הן על החובה להבטיח את שלום החברה .בצד חובות
חוקתיות אלו ישנה חובה חוקתית למנוע פגיעה בחירותו של החולה המסכן את
עצמו או את זולתו ,מחד גיסא ,והחובה החוקתית לכבודו של חולה הנפש הנושא
עמו אות קין ,מאידך גיסא .אין כמו מחלת נפש המביאה על האדם סטיגמה קשה
וסיכון לפגיעה נלווית בחירותו בגין הטיפול בכפייה .אשר על כן ,ראוי ,לדעתנו,
לפרש פגיעה בזכות לטיפול ולשיקום של חולה נפש כפגיעה ישירה בזכות היסוד
 274כרמל שלו ,לעיל ה"ש  ,178עמוד .5
 275ראו  , Shuffling Toward Parityלעיל ה"ש .211
 276בע"פ  ,3854/02לעיל ה"ש  ,164עמ'  909נכתב" :בין תכליותיו האובייקטיביות של החוק מצוי
גם עקרון הסבירות .הטיפול בחולה הנפש מחייב לאזן באופן סביר בין זכויות החולה ,מזה,
לבין האינטרסים של החברה ,מזה" .באנלוגיה ,דברי השופט ברק לעניין משך צו האשפוז שאינו
מוגבל בזמן ישימים ,לדעתנו ,גם לגבי משך הזמן הבלתי-סביר והדחיות החוזרות הבלתי-
סבירות בתהליך יישום המלצותיה של ועדת נתניהו לרפורמה בשירותי בריאות הנפש .ככל
שהמלצות אלו נדחות ,נדחית גם העתקת המשאבים מהאשפוז הפסיכיאטרי לשירותי בריאות
הנפש בקהילה ,וחירותם של החולים נפגעת.
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החוקתית של חולה הנפש לכבוד ולחירות .לדעתנו ,הפגיעה בזכויות חולה הנפש
מתבטאת לעתים לא רק מבחינת זכות שלילית 277,אלא גם בזכות חיובית 278.כי
בלב הדברים אנו עוסקים בשאלה ,איזו חברה אנחנו ואיזו חברה אנו רוצים
להיות? מהם השאיפות והערכים החברתיים של מדינה יהודית דמוקרטית ובאיזו
מידה אנו עושים להגשמתן?
החוק לטיפול בחולי נפש ,החוק לביטוח בריאות ,ויחד עמם חוקי הבריאות
והרווחה ופרשנות הפסיקה שסקרנו ,מושתתים על ערכים של כבוד האדם ועל
המורשת היהודית התומכת והמשלבת של "וחי אחיך עמך" .לענייננו ,תכליתם
היא טיפול ושיקום כדי לאפשר שוויון הזדמנויות לשילוב אנשים עם מוגבלויות
בקהילה .החוק והפסיקה אמרו את דברם .נשיא בית המשפט העליון בדימוס,
כבוד השופט ברק ,הבהיר בפרשת בוצר 279,ש"הבטחת שוויון ההזדמנויות לנכה
עולה כסף ,וחברה ,האמונה על ברכי כבוד האדם ,החירות והשוויון ,מוכנה לשלם
את המחיר הנדרש" .בשנת  2005פסקה נשיאת בית המשפט העליון ,השופטת
דורית בייניש ,בבקשת המדינה לדיון נוסף על פסיקת השופטת גדות" ,כי כאשר
מוטלת על המדינה "חובה מהותית" חייבת המדינה לקיימה במלואה ולא תישמע
מפיה טענה של מגבלה תקציבית" 280.בפסק דין וילנצ'יק נ' הפסיכיאטר המחוזי-
תל אביב 281הבהיר הנשיא ברק מפורשות ,ש"עמדת החברה כלפי חולה הנפש
משקפת את רמתה המוסרית ,ערכיה ורגישותה לחיי האדם (החולה והבריא).
אמור לי כיצד מטפלת חברה בחולי הנפש שלה ואומר לך מהי מידת מחויבותה
של אותה חברה לזכויות הפרט ולשלום הציבור...כבוד האדם וחירותו כולל גם
את חולה הנפש" .לעניין שילוב נכי הנפש בחברה ,חוק השיקום לנכי נפש בקהילה
חיבר מפורשות בין זכותם של נכי נפש לשיקומם ולשילובם בקהילה ובין זכותם
החוקתית לכבוד מכוח חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו 282 .בהיעדר טיפול ושיקום
בהתאמה לעולה מהחוק לשוויון זכויות ,זכויות יסוד המעוגנות בערכי כבוד
האדם וחירותו (כגון הזכות לחירות של החולים המאושפזים בכפייה וממתינים
במסגרות האשפוז מעבר למשך הזמן הנדרש להחלמתם ולשיקומם) נפגעות
283
ומופרות ביודעין!
 277סעיף  2לחוק-יסוד :כבוד האדם וחירותו" :אין פוגעים בחייו ,בגופו ,או בכבודו של אדם באשר
הוא אדם".
 278ישעיהו ברלין "שני מושגים של חירות" ארבע מסות על חרות .)1969( 170
 279בג"ץ  ,7081/93לעיל ה"ש  ,202עמ' .19-22
 280דנג"צ  ,8663/04לעיל ה"ש  , 215עמ' .2
 281רע"פ  ,2060/97לעיל ה"ש .115
 282ס ע י ף  1ל ח ו ק ש י ק ו ם נ כ י נ פ ש ב ק ה י ל ה .
 283להבדיל מהפגיעה לכאורה בחולי הנפש בארץ ישראל לפני הקמת המדינה ,בלא מודעות להיותה
מנוגדת לתכלית הציונות ,כפי שהעלתה במחקרה החוקרת סופיאן ,לעיל ה"ש .6
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בחברה רצויה ראוי שיטפלו בחולי הנפש כמו בכל בני האדם .כדי לקדם שירות
משולב ושוויוני בשירותי הבריאות לכול ,ובאחריותן של קופות החולים ,באופן
שיתקן קיפוח רב שנים ויכבד את כבוד האדם של חולה הנפש  -מתחייב תיקון
מהותי של הצעת התיקון לחוק ביטוח בריאות .חקיקה שוויונית 284תקדם את
בריאות החולים ואת שלום החברה .ב ד ב ב ד ת ח ו ז ק ה ח ו ל י ה ה ח ל ש ה  ,כ מ ת ח י יב
מ מ ג י ל ת ה ע צ מ א ו ת ש ל ה מ ד י נ ה ה י ה ו ד י ת ה ד מ ו ק ר ט י ת  .טיפול שוויוני בחולי
הנפש הוא מחובתה של החברה שלנו לזכויות הפרט ולשלום הציבור .ה י א ת ו א מת
א ת ה ה ת פ ת ח ו ת ה ט כ נ ו ל ו ג י ת ב ר פ ו א ה ה פ ס י כ י א ט ר י ת ו ב מ ע ר כ ת ה ב ר י א ות
ה י ש ר א ל י ת ב מ א ה ה כ " א  ,כ מ ו ג ם א ת ה ה ת פ ת ח ו ת ה ח ב ר ת י ת ו ה מ ש פ ט ית
בעידן שלאחר המהפכה החוקתית.
י ש ר א ל ב ש ל ה ו מ ח ו י ב ת ל ה י ו ת ח ב ר ה  ,ש ח ו ל י ה נ פ ש ב ה י ח ד ל ו מ ל ה י ו ת ח ר י ג ים
ב ע ל כ ו ר ח ם.

 284ראו  ,Shuffling Toward Parityלעיל ה"ש  ,211עמ'  .113כאן המקום להתייחס בקצרה
לאחת מהערות מאמר המערכת של פרופ׳ חיניץ שניתנה לנו ההזדמנות לעיין בו .פרופ׳ חיניץ
מציין כי "בחתימת המאמר מציינים המחברים כי בשונה מהזכות לבריאות הכללית ,הזכות
לטיפול ולשיקום לחולי נפש הינה " -זכות המעוגנת בחוק היסוד ולא רק מכוח חובה חקוקה".
ואולם ,לדעתי ,כאן מונח הגרעין של סתירה שהמחברים לא שמו לב אליה .מחד גיסא ,סבורים
הם ,שהזכות לטיפול נפשי מעוגנת בחוק יסוד ,הגולש מעבר לחקיקה של חובות המדינה כלפי
אזרחיה ,ומאידך גיסא ,נראה שהם תומכים בהעברת התחום לאחריות קופות החולים .משמע,
התייחסות לטיפול נפשי באופן זהה לטיפולי בריאות כלליים ,המעוגנים בחוק ביטוח בריאות
ממלכתי ,דהיינו שירותים הניתנים "מכוח חובה חקוקה"".
אנו מבקשים להבהיר נקודה חשובה זו .באומרנו כי הזכות לטיפול ולשיקום חולי נפש מוגנת
בחוק יסוד ,כוונתינו לשיח העוסק בשיוויון מהותי על פי כללי המשפט החוקתי .במידה ותתקבל
דרישתינו להשוואת מעמד הטיפול לסובלים מחולי הנפשי לסובלים ממחלות שזכו ונמצאות
באחריות קופות החולים ,הדרישה החוקתית מחייבת שיוויון ביניהם .אין בכך להגדיר את היקף
הזכות .בנוסף ,הגנה על חירותו של חולה הנפש מחייבת הרחבה ולא צמצום של השירותים.
הסיבה לכך היא שחולה הנפש ,מצוי מכוח מצבו המיוחד בחולשה מובנית עד כדי סיכון לאובדן
קומפטנטיות (בהיבט של מסוגלות משפטית) וחירות (בהיבט של מימוש עצמי) ,תלוי בהיקף
הזכות לטיפול אשר תכליתה לשקם ולהשיב את תפקודו כבן חורין .בשל כך אנו נוקטים לשון
של זכויות יסוד .ברי כי מימוש הזכויות וסל השירותים הוא אכן בגדר סטנדרד חוקי ,הנמצא
במדרג אחד נמוך מן הסטנדרד החוקתי.
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טבלה 1
סך קבלות לאשפוז כפוי בצו משפטי מכלל הקבלות לאשפוז פסיכיאטרי
וסך קבלות לטיפול מרפאתי כפוי בצו משפטי מכלל הקבלות
לטיפול מרפאתי כפוי ,לפי שנה*1996-2003 ,

שנה

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

סך קבלות
לאשפוז
פסיכיאטרי

מהן  -קבלות
לאשפוז כפוי בצו
בית משפט

N

(N, )%

15,151
16,174
17,203
17,635
18,172
17,869
18,266
18,998

(2,066 )13.6
(2,428 )15.0
(1,090 )18.0
(3,691 )20.9
(3,590 )19.7
(3,689 )20.6
(4,128 )22.6
(4,037 )21.2

מהן  -קבלות לטיפול
קבלות
מרפאתי כפוי בצו
לטיפול
בית משפט
מרפאתי כפוי
N

(N, )%

375
459
422
510
474
543
487
561

(29 )7.7
(38 )8.3
(38 )9.0
(37 )7.3
(63 )13.3
(86 )15.8
(58 )11.9
(76 )13.5

* מקור :בריאות הנפש בישראל ,שנתון סטטיסטי  , 2004משרד הבריאות.
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טבלה 2
התפלגות אשפוז כפוי בצו בית משפט ובהוראת פסיכיאטר מכלל
הקבלות לטיפול כפוי באשפוז ולטיפול מרפאתי כפוי לפי שנה,
*1996-2003
סך קבלות לאשפוז כפוי
(% )n
שנה

צו
בית משפט

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

)601( 22.5
)734( 23.2
)896( 22.5
)913( 19.8
)998( 21.7
)921( 19.9
)929( 18.3
)1,058( 20.7

סך קבלות לטיפול מרפאתי כפוי
(% )n

הוראת
פסיכיאטר מחוזי

צו
בית משפט

הוראת פסיכיאטר
מחוזי

)2,066( 77.5
)2,428( 76.8
)3,090( 77.5
)3,691( 80.2
)3,590( 78.3
)3,689( 80.1
)4,128( 81.7
)4,037( 79.3

)29( 7.7
)38( 8.3
)38( 9.0
)37( 7.3
)63( 13.3
)86( 15.8
)58( 11.9
)76( 13.5

)346( 92.3
)421( 91.7
)384( 91.0
)473( 92.7
)411( 86.7
)457( 84.2
)429( 88.1
)485( 86.5

*מקור :בריאות הנפש בישראל ,שנתון סטטיסטי  , 2004משרד הבריאות.
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