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 ולכבוד לכבוד

 ד"ר חזי לוי ח"כ יולי אדלשטיין

 מנכ"ל משרד הבריאות שר הבריאות

 אלקטרוני בדואר בדואר אלקטרוני

 שלום רב,

 סבירים לקבלת טיפול נפשי בקהילהבלתי ו ממושכיםהמתנה  זמני :הנדון

לאבחון ולתחילת  מרבימשך המתנה לפרסומו של חוזר מנכ"ל "אליכם בבקשה לפעול בדחיפות  ותפוננו א

, ושנועד 2020", אשר טיוטה שלו פורסמה במהלך דצמבר טיפול פסיכותרפי בתחום בריאות הנפש בקהילה

מצבם החמור של שירותי בריאות הנפש בקהילה,  –סוגיה המטרידה מאות אלפי אנשים בישראל להסדיר 

יות , הגורמים לפגיעה חמורה בזכולקבלת טיפול נפשיעד בלתי סבירים הארוכים והזמני המתנה  בעיקרו

  ולכבוד. לבריאותהחוקתיות 

לקבוע סטנדרטים מחייבים לזמני שוב ושוב למשרד הבריאות בדרישה  "בזכות"ארגון פנה לאורך השנים 

מוסרית חוקית וטיפול תוך זמן סביר, כמתחייב מבחינה מתן טיפול פסיכותרפי, על מנת להבטיח להמתנה 

מהווה צעד משמעותי בכיוון , ממנה עולה כי יישומו אמור להתחיל כבר בשנה זו, כ"לכאחד. טיוטת חוזר המנ

 יפול נדרשים בחוזר תיקונים עליהם נעמוד להלן. עם זאת, על מנת להבטיח את איכות הטהנכון. 

 ולדברים בהרחבה.

 נכנסה לתוקפה הרפורמה בבריאות הנפש, במסגרתה הועברה האחריות למתן שירותי 2015בשנת  .1

הרפורמה נועדה לשפר את שירותי בריאות הנפש בקהילה, אשר בריאות הנפש לקופות החולים. 

העדר פיתוח במחסור גדול של שירותים, התבטאה, בין היתר, בסבלו מהזנחה בת עשרות שנים. זו 

את הזכות לטיפול נפשי כחלק מסל שירותי הבריאות שבאחריות עיגנה מחסור תקציבי. הרפורמה בו

להחיל על שירותי בריאות הנפש את אותן אמות מידה החלות על כלל במטרה קופות החולים, 

ו"להגדיל את איכות, זמינות  ת השירותים בקהילהלהרחיב בצורה משמעותית אשירותי הבריאות, 

באתר  ,ונגישות שירותי בריאות הנפש בישראל" )מתוך דברי ההסבר על הרפורמה בבריאות הנפש

 משרד הבריאות(. 

רחוק מהיעדים אולם בפועל מצב שירותי בריאות הנפש בקהילה, שנים לאחר כניסת הרפורמה לתוקף, 

שעמדו בבסיסה, ונפרט:
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טיפול לבארץ זמני ההמתנה  היישוביםבמרבית . לקבלת טיפול נפשיעד מני המתנה בלתי סבירים ז .2

כאשר הנזקקים לטיפול גם יותר, להגיע לשנה ואף עשויים ו ,פסיכותרפי עומדים על חודשים רבים

, בפרט במצבים אקוטייםבכלל והטיפול הפסיכותרפי זאת למרות חיוניות . ילדים ובני נוערהם 

ציל חיים. עבור אדם הנמצא במצוקה יכול להאף לעתים וטיפול אשר מסייע במניעת אשפוזים 

נפשית, המתנה ממושכת כל כך אינה סבירה בכל קנה מידה שהוא, לא כל שכן כאשר מדובר 

 ,בו נדרשים אליויפול שלא ניתן בזמן מחקרים רבים מוכיחים כי יעילותו של ט ,יתרה מכךקטינים. ב

 פוחתת בצורה משמעותית. 

אין כיום מחסור במדינת חוסר הסבירות שבהמתנה הממושכת לטיפול נפשי אך מתעצם נוכח כך ש .3

)למעט אנשי מקצוע דוברי ערבית, סוגיה האמונים על מתן טיפול פסיכותרפי  ישראל באנשי מקצוע

ניתן להביא לצמצום זמני ההמתנה . משמע, פני עצמה(מעמיקה בנפרדת והדורשת התייחסות 

 הקיימים על ידי הרחבת השירות הציבורי. 

בחלק מקופות החולים )מכבי ומאוחדת( שיעור . אי שוויון על רקע כלכלי בנגישות לשירותים .4

בהשתתפות עצמית היכולה להגיע דהיינו , "המטפל העצמאי"משמעותי מהטיפולים ניתן במסלול 

במסלול זה קצרים בצורה ניכרת מאלו שבמסלול לטיפול לים בחודש. תורי ההמתנה למאות שק

הציבורי, דבר היוצר אי שוויון על רקע כלכלי בנגישות לשירותים ויוצר תמריץ שלילי אצל קופות 

 החולים לפתח שירותים במסלול הציבורי המלא. 

אין כיום בקופות החולים מערכת מרכזית לניהול תורי . עדר מערכת מרכזית לניהול תוריםהי .5

ההמתנה לטיפול נפשי. כתוצאה מכך נאלצים אנשים הזקוקים לטיפול לבדוק באופן פרטני מול כל 

עבור בני אדם במצוקה נפשית, זהו מסלול נותן שירותים את זמינות התורים. וגורם הגורם 

 מכשולים אשר קשה לצלוח אותו. 

ח חמור של "בעיות אלו מזה זמן רב וכמונו גורמים נוספים; רק לאחרונה יצא דו אנו מתריעים על .6

ודרש את במערך בריאות הנפש בקהילה מבקר המדינה, המצביע אף הוא על כשלים אלו )ונוספים( 

תיקונם. בדו"ח עומד המבקר על הצורך בקביעת אמות מידה ברורות לזמני המתנה לטיפול נפשי, 

זמני ההמתנה הארוכים מלמדים כי קשה להסתמך על מנגנוני הוויסות דבריו "בין היתר מכיוון של

" )מבקר המדינה, דו"ח שנתי הפנימיים של הקופות להקצאת המשאבים לתחום בריאות הנפש

כי מצבם הנפשי של אנשים הפונים לטיפול אינו מאפשר להם  ,(. עוד מציין המבקר2020ב, מאי 70

 במיוחד בקביעת אמות מידה בתחום זה. חיוני פיכך יש צורך לעמוד על זכויותיהם וללעתים 

המועצה הלאומית לבריאות הנפש, אשר מתפקידה לייעץ להנהלת משרד הבריאות בכל הנוגע אף  .7

כי יש לקבוע סטנדרטים מחייבים לזמינות,  2019כבר ביולי למדיניות בתחום בריאות הנפש, קבעה 

ו"ח מסכם; תת הוועדה בנושא הפערים בשירותים נגישות ואיכות שירותי בריאות הנפש )ד

 (. 2019הקהילתיים ברפורמה לבריאות הנפש, המועצה לבריאות הנפש, יולי 

אינם הדרישה לקביעת סטנדרטים מחייבים לזמני המתנה לטיפול פסיכותרפי ופרסומם בנוהל  .8

הזכות החוקית. חובתו גם זוהי . של משרד הבריאותוהמקצועית חובתו המוסרית נובעים רק מ

לחיים ולשלמות הגוף, המעוגנות כיום , ת החוקתית לכבודיולשירותי בריאות היא נגזרת של הזכו

העמותה לילדים בסיכון נ' משרד הבריאות  2902/11 ץבחוק יסוד כבוד האדם וחירותו )ר' בג"
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נים, וכבר האחריות למימוש הזכות לבריאות מוטלת על המדינה ומעוגנת בחוקים שו((. 4.9.2015)

"אחריותה של המדינה להבטיח את אספקתם, נגישותם ומימונם של שירותי הבריאות נפסק כי 

ממשלת נ'  לוזון 3071/05 ץ"בג)ה בשיטתנו המשפטית בדברי חקיקה שונים" תבישראל הותוו

 . "בג"ץ לוזון"( :להלן (,28.7.2008) ישראל

חוק החוקים המרכזיים המבססים את אחריות המדינה לאספקת שירותי בריאות הולמים הם  .9

לחוק זכויות  3. סעיף 1994-דביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"וחוק  ,1996-זכויות החולה, תשנ"ו

לחוק,  5החולה מסדיר את הזכות לקבלת טיפול רפואי וטיפול רפואי דחוף במצבי חירום, וסעיף 

כי "מטופל זכאי מפרט אמות מידה לטיפול וקובע ", טיפול רפואי נאות"שכותרתו היא 

לטיפול רפואי נאות, הן מבחינת הרמה המקצועית ואיכות הרפואית והן מבחינת יחסי 

 האנוש". 

, חוק ביטוח בריאות ממלכתי מחייב את המדינה לשאת במימון שירותי הבריאות הציבוריים .10

"ץ בג)מתוך מחויבות לעקרונות של צדק, שוויון ועזרה הדדית" "וזאת באמצעות קופות החולים 

כי שירותי הבריאות קובע זה )ד( לחוק 3סעיף אשר לסטנדרט הטיפול, לפסק הדין(.  15, סעיף לוזון

החוק אף מסמיך ". באיכות סבירה, בתוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגורי המבוטחיינתנו 

עומדות בהוראותיו )סעיף אמצעים כנגד קופות חולים אשר אינן במשרד הבריאות לנקוט את מנכ"ל 

 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי(. 37

שירותי בריאות הנפש הניתנים כיום בקהילה, כאמור בפתח מכתבנו, רחוקים מלעמוד בסטנדרטים  .11

שמתווה החוק. על כן נדרשים פירוט אמות המידה למתן שירותי בריאות הנפש בחוזר מנכ"ל משרד 

ריאות, פרסומו ויישומו לאלתר; זאת בדומה לסטנדרטים למתן שירותי בריאות הנקובים הב

לקבלת שירותים ובהם קריטריונים אחידים של זמן, מרחק ואיכות בנהלים דומים, ואשר מתווים 

חוזר )תחנות בריאות הילד )"טיפת חלב"( ( ו12/10 חוזר מנכ"ל) שירותי רפואת שיניים לילדים

 (."מתן השירותים בתחום התפתחות הילד על ידי קופות החולים" 19/13הרפואה מינהל 

 התיקונים המתבקשים בטיוטת חוזר המנכ"ל

"משך המתנה מרבי לאבחון ולתחילת טיפול פסיכותרפי בתחום בריאות הנפש טיוטת חוזר מנכ"ל   .12

ך בכיוון ההכרחי. עם , שהתפרסמה באיחור ניכר, היא צעד נכון ומבור15.12.2020בקהילה", מיום 

להכניס לחוזר את  זאת, על מנת להלום את סטנדרט הטיפול הראוי, המעוגן כאמור בחקיקה, יש

 התיקונים הבאים:

על מנת להבטיח  החוזר:הוראות של  ןואכיפת ןקביעת מנגנונים ברורים אשר יבטיחו את יישומ .א

יש  ,קובעהוא את יישומו של חוזר המנכ"ל ואת העמידה של קופות החולים בסטנדרטים אותם 

הפיקוח לרבות פירוט של תמריצים, סנקציות ואמצעי כי כך ייעשה, מנגנון אשר יבטיח לקבוע 

 האכיפה בהם בכוונת משרד הבריאות לנקוט.ו

קיים חשש כי קביעת אמות מידה מחייבות רות: קביעת אמות מידה אשר יבטיחו את איכות השי .ב

הפחתת מספר המפגשים וקיצור לזמני המתנה תביא לפגיעה באיכות השירותים, בין היתר בשל 

בחוזר הוראות ברורות יש לקבוע  .משיקולים תקציביים בלבדמשך המפגש הטיפולי עצמו, וזאת 

כי קופות החולים ירחיבו את מנגנונים אשר יבטיחו באמצעות אשר ימנעו מצב כזה, לרבות 
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הגדרה בחוזר של משך המפגש הטיפולי )בדומה להגדרה הקיימת ובהם  – השירותים שבאחריותן

בהתייחס לטיפולים בהתפתחות הילד בחוזר מנהל רפואה 'מתן השירותים בתחום התפתחות 

הניתנים ספר הטיפולים הילד על ידי קופות החולים'( ועל ידי מעקב של משרד הבריאות אחר מ

 לאדם. 

בכלל זו הנוהגת ל הוהשוואת "מטפל העצמאי"במסלול ההגבוהה ביטול ההשתתפות העצמית  .ג

מטפלים "כאמור, המצב הקיים בו אנשים שידם משגת יכולים לפנות למערכת הבריאות: 

אשר זמני ההמתנה לטיפול אצלם קצרים משמעותית מאלו הקיימים במסלול  – "עצמאיים

יוצר אי שוויון על רקע כלכלי, העומד בניגוד  ,השתתפות עצמית גבוההבתמורה ל –הציבורי המלא 

ר צלעקרונות השוויון עליהם מבוסס חוק ביטוח בריאות ממלכתי. בנוסף, קיומו של מסלול זה יו

יש להשוות את גובה . בשל אלה קופות החולים להסליל אנשים לקבלת טיפול במסלול זהלתמריץ 

 .לזה הקיים בכלל מערכת הבריאותהמטפל העצמאי ההשתתפות העצמית במסלול 

אשר תספק מידע מרוכז למטופלים  ,קופות החולים להקים מערכת מרכזית לניהול תוריםחיוב  .ד

 פיקוח על משך ההמתנה.באשר לזמינות התורים ותאפשר 

בקהילה סובלת מהזנחה שיטתית וארוכת שנים, תוך פגיעה כאמור בפתח מכתבנו, מערכת בריאות הנפש 

קשה בזכויות לבריאות ולכבוד של האנשים הפונים לקבל טיפול, ובסתירה לחקיקה ולפסיקה המעגנות את 

אחריות המדינה למתן שירותי בריאות ומתוות אמות מידה ליישומם הראוי. בשל כל אלה, ונוכח זמני 

טיפול נפשי, מתבקש תיקונו של חוזר המנכ"ל בהתאם לאמור לעיל,  ההמתנה הבלתי נסבלים עד לקבלת

 ופרסומו בהקדם.

 נודה להתייחסותכם המהירה.

 בכבוד רב ובברכה,

 
 טל חסין, עו"ד ראומה גומא, עו"ד עדית סרגוסטי

  האגודה לזכויות האזרח ארגון בזכות מדיניות אחראית תחום יישום

 ארגון בזכות

 העתקים:

 עו"ד אורי שוורץ, יועץ משפטי, הלשכה המשפטית, משרד הבריאות

 ד"ר ורד עזרא, ראש מנהל רפואה, משרד הבריאות

 , ראש האגף לבריאות הנפש, משרד הבריאותלוי ד"ר טל ברגמן


