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 ד"ר יחיאל לבקוביץ

 בקמנהל בית החולים באר יע

 בדוא"ל

 שלום רב,

 באר יעקבהפסיכיאטרי חולים בבית ה "דךילצ"נשים המחלקת פתיחת  הנדון:

 5.4.2020; תשובת ד"ר ברגמן מיום 31.3.2020סימוכין: מכתבנו מיום 

אר ית החולים בבב "דךילצ"אנו שבים ופונים אליך בבקשה לפתוח מחדש את מחלקת הנשים 

, רובן נפגעות עם הפרעות אכילה פוסט טראומה עמוקהביעקב, מחלקה ייחודית לטיפול בנשים 

כי מצבן של רבות עולה, . מבדיקות שערכנו 1.4.2020תקיפה מינית, אשר נסגרה בבהילות ביום 

מהמטופלות אשר שוחררו בעל כורחן קשה. חלקן מפגינות התנהגות של פגיעה עצמית, לאחרות 

שים שאושפזו במחלקות אחת מהן ניסתה להתאבד, ונאין מקום בטוח להתגורר בו, 

תמונה עגומה זו  .ות אחרות העידו כי אינן מקבלות את הטיפול שלו הן זקוקותפסיכיאטרי

את הקריטיות ו ממחישה בבירור את חוסר הסבירות שבסגירת המחלקה מלכתחילה

  .החלטה התלויה רק בךשבפתיחתה מחדש, 

 

 :נעמוד להלן על הדברים בפירוט

 

במכתב  דחוף לראש אגף בריאות  יחד עם עמותת רופאים לזכויות אדםפנינו  31.3.2020ביום  .1

בה התקבלה התמוהה התרענו על החופזה והנפש במשרד הבריאות ולמנהלת אגף רפואה בו, 

הליך הערכה מספק לנשים המאושפזות וללא שהתבצע ההחלטה לסגור את המחלקה, ללא 

למצער עד זאת שנמצא פתרון בטוח והולם לכל אחת מהן. ביקשנו להימנע מסגירת המחלקה, 

העתק מהמכתב  .מספק אשר יבטיח את שלומן הנפשי והפיזישיימצא לכל אחת מהן פתרון 

 שלומי.ענבל  נשלח אליך ואל מנהלת המחלקה, ד"ר

 

במקביל, פנה אליך באותו יום פורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית בבקשה דומה.  .2

ת בסתירה גמורה לעקרון שימור עומד, כי סגירת המחלקה הפסיכולוגים במכתבם התריעו

כי לנשים המאושפזות בה ולמענה הרב תחומי והמורכב, מציל הטיפול במסגרות חיוניות, 

החיים,  שהן מקבלות אין כל חלופה טיפולית בקהילה ובשירות הציבורי בכלל, וכי שחרורן  

 בלתי הפיך. לא הכרחי ו לנזקיגרום להן 
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ארבעה ימים לאחר מכן, והנשים שולחו לדרכן. מחלקה, נסגרה ה 1.4.2020יום למרות אלה, ב .3

לוי ד"ר ברגמן  .ד"ר טל ברגמן לוי, ראש אגף בריאות הנפשענתה לפנייתנו  ,5.4.2020ביום 

את ההחלטה על סגירת מחלקות וצמצומן לשיקול האגף לבריאות הנפש מותיר  , כי כתבה

 תפסיכיאטרים נדרשים לזהירוכי בתי חולים . היא הוסיפה, דעתם של מנהלי בתי החולים

כי שחרור המטופלות נעשה לאחר בחינה פרטנית מדוקדקת ו"בשיתוף הקורונה, יתרה בעידן 

שוחררה עם אמצעים תומכים ומערכת תמיכתית וכי "כל מטופלת  ,עם המשפחות ככל שניתן"

 . "של בית החולים

 
כי שיתוף הפעולה עם המשפחות התבצע "ככל שניתן". כתבה ראש אגף בריאות הנפש לא בכדי  .4

רבות מהן נפגעו  על ידי טיפול בנשים קורבנות תקיפה מינית, , כאמור, בהתמקדה "דךילצ"

וליבוי  קרוב משפחה. עבורן, חזרה למשפחה משמעה שיבה למקום שפגע בהן אנושות

רו שאין להן כל עורף . בהתאם,  מטופלות עמן שוחחנו טרם פנייתנו הראשונה סיפהטראומה

 "דךיצל"של הנשים שטופלו באלה יחודיים  םמאפיינידומה, כי משפחתי או בית לשוב אליו. 

 רת המחלקה.ילא הובאו בחשבון, ולמצער לא ניתן להם המשקל הראוי, בהחלטה על סג

 
קביעתה של ד"ר ברגמן לוי, לפיה המטופלות שוחררו עם מערכת תמיכה של בית ד. ווע תזא .5

. כבר בשחרור הודיע בית החולים למטופלות כי הצוות רחוקה מלהיות מדויקתהחולים, 

היום, כחודש לאחר סגירת המחלקה. בשבועיים העוקבים לרק המטפל ימשיך ללוותן 

 ניתק הקשר עם מרביתן.שהשתחררו, 

 
רבות מהן במצב לה נסיגה משמעותית במצבן וכי חכי  ,עולה רכנו בימים אחרוניםמבדיקות שע .6

אחת ; כיבוי סיגריות על גופןועצמי חיתוך קשה. הן חזרו לפגוע בעצמן, בין היתר באמצעות 

שבו ותקפו, עד למצבי מהן סבלו רבות הקיצוניות הפרעות האכילה מהן ניסתה להתאבד; 

והן נסמכו על טובות של לחזור אליו,  ביתמה מהן לא היה לכ. וסיכון חיים הרעבה עצמית

בשל חברים שהסכימו לקבלן. לפחות אחת מהן אישפזה את עצמה שוב, במוסד רפואי אחר, 

השלם במצבה. האשפוז הקנה לה קורת גג ומזון, אך היא אינה מקבלת את הטיפול הידרדרות 

עמדה על החיוניות ת דבריה, א, או שקראנו אשר לו היא זקוקה. כל מי ששוחחנו איתה

עשרות נשים מיכל קורן קריב,  ,למשל ,)ר' והדחיפות שבפתיחת המחלקה וקליטתן בה לאלתר

 .(16.4.2020, זמן ישראל, בסיכון נזרקו מבית החולים

 
ים ואנשי הצוות לצמצם את מספר החולשהתעורר איננו מזלזלים בסכנות הקורונה, ובצורך  .7

כזה כבר נעשה שאלא שצמצום  להנחיות משרד הבריאות.במוסדות הרפואיים בהתאם 

מטופלות, אשר ההערכה לגביהן  30מתוך  15חררה ילב הראשון שש, אשר ב"לצידך"במחלקת 

בתוך שלושה ן הבהול רשחרו, במכתבנו הקודםכפי שהתרענו  תה שהן ישרדו את השחרור.יהי

תאפיינו במצב פסיכיאטרי אשר מטבע הדברים הנשים  –המטופלות שנותרו בה  15של ימים 

מצבן של המטופלות ששוחררו, . לוקה בחוסר סבירותקשה יותר, או בהעדר מקום ללכת אליו, 

כי חוסר הסבירות שבהחלטה  יםועדויותיהן לגביו, מלמדשלומן הנפשי והפיזי הנסיגה ב

וכי יש לשוב ולבצע לאלתר את האיזון ופגיעתה הקשה בנשים אך מתעצמים בחלוף הזמן, 

. לא בכדי ממשיכות מחלקות ןהמתבקש בין סכנת הקורונה לבין הסכנה לבריאותן ולחייה
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פסיכיאטריות לפעול בכל בתי החולים, גם אם במתכונת מצומצמת ושונה מזו שקדמה 

 להתפרצות הנגיף. 

 
אפשר את , ול"דךילצ"נו שבים וקוראים לך לפתוח מחדש את מחלקת הנשים על כן אאשר  .8

ת אליה. ברי כי הדבר אינו פשוט, ומחייב נקיטה באמצעים שונים אשר שובן של המטופלו

אולם יבטיחו את שלומן הן כמו גם את בריאותם של אנשי הצוות ושאר החולים בבאר יעקב. 

השתטחות עקומת החולים, , ודפוסי הפגיעה ממדי פגיעת הנגיף בישראלנוכח הנתונים על 

לסדרם החזרה ההדרגתית ת המשק לפעילות וחזרהעלייה במספר הבדיקות ובקצב פענוחן, 

 -כמו גם של מעונות מערכת הרווחה, ובפרט הפגיעה האנושה במטופלות  של בתי החולים

 .חייבאפשרי ומתהדבר 

 נודה להתייחסותך הדחופה על מנת לשקול את המשך צעדינו.

 

 בכבוד רב ובברכה, 

  
 טל חסין, עו"ד

 טל ברגמן לוי, ראש אגף בריאות הנפש, בדוא"לד"ר  העתקים:
 ד"ר ורד עזרא, ראש חטיבת רפואה, משרד הבריאות, בדוא"ל

 בדוא"לבאר יעקב, , "דךילצ"ד"ר ענבל שלומי, מנהלת  מחלקת נשים 
 


