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 ולכבוד לכבוד
 ד"ר ורד עזרא  לוי-ד"ר טל ברגמן

 ראש חטיבת רפואה   ראש אגף בריאות הנפש
 משרד הבריאות משרד הבריאות

 בדוא"ל דוא"לב
 

 שלום רב,

 

 באר יעקבהפסיכיאטרי חולים נשים לצדך בבית ההסגירת מחלקת  הנדון:

 

בהולה בבקשה  ןאנו פונים אליכרופאים לזכויות אדם עמותת דה לזכויות האזרח וובשם האג

מצער עד , וזאת לחולים באר יעקבהבבית  "לצדך"מחלקת הנשים למנוע את סגירתה מחר של 

המחלקה, אשר נעשתה . סגירת הבהמאושפזות החולות לכל אחת מובטוח ם שיימצא פתרון הול

לשוב לבתים מתעללים ולחלופין להיזרק חלקן ייאלץ מסכנת מאושפזות אשר בבהילות תמוהה, 

פוגעת בזכותן לבריאות ועשויה לפגוע אף בזכותן ומאושפזות בעלות נטיות אבדניות,  לרחוב

 להלן:כמפורט והכל לוקה בחוסר סבירות קיצוני, , ולחיים

 

אשר היא מחלקה , עקבי ים הפסיכיאטרי בארלבבית החופתוחה מחלקת אשפוז , "לצדך" .1

רחב לנשים אשר מתמודדות עם מגוון וממושך מקיף   ,יוואינטנסינועדה לתת מענה טיפולי 

. והפרעות אכילה טראומה על רקע פגיעות מיניותעם יקר של בעיות וקשיים נפשיים, ובע

מרצונן החופשי ומקבלות טיפול רב מערכתי, אשר נע על שני  הבמחלקהנשים מאושפזות 

, אובדנותדיכאון ון הובחיים עיבוד הטראומה ועבודה על התנהגויות מסכנות  -צירים 

מציאת מסגרות בכלל זה ם שאחרי האשפוז, ווליובמקביל גיבוש תכנית שיקומית בקהילה 

משיחות שערכנו לשיקומן. החיוניים יות הולמות שבהן יזכו לליווי וטיפול המשך תקהיל

עם אנשי צוות עולה, כי מדובר בנשים אשר מתמודדות עם מצבים פסיכיאטרים מורכבים 

 ארוכים, לעתים אף מעל לשנה.אשפוז במחלקה חודשים בהתאם, נמשך ה ביותר.

 
בשנות העשרים צעירות תוכן , רבות מ18-60נשים, בגילאי  30מחלקה עד לאחרונה אושפזו ב .2

ים, ככל הנראה בעקבות הנחיית משרד הבריאות נבשבועות האחרושלושים לחייהן. וה

אשר בבתי החולים, החל שחרור הדרגתי של מאושפזות, והחולים ם יבת העובדצמצום מצל

 שייגרם להן נזק קשה מבלית שחרורן אהקדים ל תה כי ניתןילגביהן היהמקצועית הערכה ה

שסובלות מהמצבים נשים,  15 במחלקהנותרו  ת זאתוהפסקת האשפוז. בעקבמ

במטרה להתמודד עם נגיף הקורונה הפסיכיאטריים המורכבים ביותר ולא ניתן לשחררן. 

מחלקה סגורה, הנשים אינן במתכונת של המחלקה לפעול וסכנת ההידבקות בו עברה 

  והצוותים בה עובדים בשתי משמרות.ולא מקבלות ביקורים, עוזבות אותה 
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, 1.4.2020יום רביעי, כי עד מחר, נשים שנותרו באשפוז, , נאמר ל29.3.2020 ראשון,ביום  .3

שחרורן נובע מהנחיות משרד הבריאות הוסבר כי חולות לעליהן לעזוב את בית החולים. 

לצמצום אנשי צוות וחולים במוסדות רפואיים, כי לכל בית חולים ניתן מנדט לבחור היכן 

עוד נאמר להן כי צדך. גור את לבאר יעקב בחרה לס הוא מצמצם, וכי הנהלת בית החולים

 בים לשחרור הן יזכו לשיחת טלפון שבועית מהגורמים המטפלים.קבמהלך השבועיים העו

 
על סגירת החפוזה הודעה דומה ניתנה במועד זה אף לצוותים המטפלים. ההחלטה  .4

ת באשר המחלקה כליל נעשתה ללא שהתבקשו, וממילא ללא שהתקבלו, הערכות מקצועיו

 הנשים המטופלות בה. על לכך להשלכות שיהיו 

 
אשר  נשים נוספות, ונכון לרגע זה נותרו במחלקה  מאושפזותעזבו מספר ההודעה בעקבות  .5

בשל כך בין הקשה והנפשי בשל מצבן בין  -אף מאמצי הצוות  על פתרוןכל לא נמצא עבורן 

 שות.ופגעו בהן אנסגרות אשר מלים ותלבלשוב שהשחרור מבית החולים יאלצן 

 
לוקה בחוסר   ולשחרר את המאושפזותהמחלקה ההחלטה לסגור את אלה, בנסיבות  .6

צר שניתן ק, כך גם הבהילות בה התקבלה ההחלטה ולוח הזמנים הצונייסבירות ק

ללא בתוך שלושה ימים, עזוב את המחלקה למאושפזות ההוראה שניתנה ל . הלביצוע

, בין בשל לסכנת חיים ממשיתאת חלקן חושף הן, משנמצא פתרון הולם לכל אחת ואחת 

מצבן בקשה לרגרסיה דן אותן וות, יובין בשל נטיות אובדנומתעללת חזרתן לסביבה אלימה 

דווח על עליה של מאות אחוזים בתלונות על הם פרט בימים אלה, בבכלל, וכך בכך הנפשי. 

קורונה , וכאשר מסגרות הרווחה והשיקום בקהילה פועלות במתכונת משפחהבאלימות 

  .לחלוטין , וברבות מהן הוקפאה הפעילותביותר מצומצמת

 
המוסד הרפואי היחיד אשר החליט לסגור  הואבית החולים באר יעקב למיטב ידיעתנו,  .7

כי אף שגם במחלקות  ,מבדיקות שערכנו עולה. לחלוטין מחלקה פסיכיאטרית פתוחה

בהתאם להנחיות משרד הבריאות, נותרו והצוות  פתוחות אחרות צומצם מספר החולים

תה כי לא ישרדו שחרור, וכי הם זקוקים להמשך יבהם חולים אשר ההערכה לגביהם הי

 הליך הערכה דומה לא התבצע בבאר יעקב.אשפוז. הטיפול האינטנסיבי המוענק להם ב

 
הנשים "לצדך", זאת למצער עד שיימצא פיתרון בטוח בשל כל אלה, יש להימנע מסגירת מחלקת 

 רו ממנה בתקופה האחרונה.ראשר שוחלאלה ומספק לכל אחת מהנשים המאושפזות בו עתה ו

 

 נודה להתייחסותכן הדחופה.

 כבוד רב ובברכה, ב

  
 טל חסין, עו"ד

 , בדוא"להחולים באר יעקבלבקוביץ', מנהל בית  העתקים: ד"ר יחיאל

 , בדוא"לד"ר ענבל שלומי, מנהלת  מחלקת נשים לצדך


