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 רופא,-שלום גב' וירצברג

 
 

בקשה להקמת ועדת חקירה ממלכתית לעניין "הפקרת מערך האשפוז הנדון: 

 ות הנפש"בבריא
 17.9.18ופנייתך לנשיא המדינה והמענה מיום  16.9.18פנייתך למשרדנו מיום 

 

 

קיבלנו את פנייתך בנושא שבנדון, שבה את מבקשת תמיכה בהקמת ועדת חקירה  .1

 ממלכתית נוכח "הפקרת מערך האשפוז בבריאות הנפש". 

נבקש לציין כי משרד מבקר המדינה ער למצוקה הקשה של ציבור נפגעי הנפש ועוסק  .2

בהיבטים שונים של התחום מידי כמה שנים. כך, בשנים האחרונות פרסמנו כמה דוחות 

 שעסקו בנושא, והם: 

"מערך האשפוז בבתי החולים הממשלתיים לבריאות הנפש",  -( 2018) ג68דוח שנתי  .א

 ;531עמ' 

 ;575"שיקום נכי נפש בקהילה", עמ'  -( 2016) ג66דוח שנתי  .ב

 .545''סוגיות בתחום בריאות הנפש", עמ'  -( 2010) ב60דוח שנתי  .ג

  .391"שיקום נכי נפש בקהילה", עמ'  - (2007) ב57דוח שנתי  .ד

  ;212"שיקום נכי נפש בקהילה", עמ'  - (2002) ב52דוח שנתי  .ה

 ;135קהילה", עמ' "שיקום חולי נפש ב - (1999) 49דוח שנתי  .ו

, כתב משרד מבקר המדינה 2018נציין כי בדוח האחרון שפורסם לפני כמה חודשים, במאי  .3

כי על משרד הבריאות בשיתוף משרד האוצר להכריע לאלתר בדבר עתיד מערך בריאות 

הנפש, ולקבוע אם יהיה בבתי חולים נפרדים או בבתי החולים הכלליים. ואולם, גם טרם 

כזו, על משרד הבריאות לבצע ללא דיחוי עבודת מטה שבמסגרתה יבחן  קביעת מדיניות

את תשתיות האשפוז הלקויות בבתי החולים הפסיכיאטריים ויכין סדרי עדיפויות 

 לשיפוצן ולבינוָין, מתוך התחשבות במגוון צרכיהם של המאושפזים. 

https://he.wikipedia.org/wiki/צביאל_רופא
https://he.wikipedia.org/wiki/צביאל_רופא
mailto:dz_r@NETVISION.NET.IL
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טיפול בנכי בדוח נאמר שנוכח התמונה הקשה שעלתה מדוחות הביקורת השונים שעסקו ב .4

נפש ובשיקומם הן בקהילה והן באשפוז ובמשנה תוקף בדוח זה, משרד מבקר המדינה 

ממליץ על הקמת ועדה ציבורית שתדון בתכנון מערכת בריאות הנפש בישראל ובחיזוקה 

 מתוך שמירה על זכויות המטופלים.

זו,  דוח ביקורת זה מצטרף לסדרה של דוחות קודמים המפורטים לעיל שעסקו בסוגיה .5

ואשר העלו ממצאים חמורים בנוגע לטיפול בנכי הנפש, בשיקומם ובשמירה על 

זכויותיהם. משרדנו גם העיר בחומרה למשרד הבריאות על שלא פעל להסרת רבים 

מהליקויים שעלו בדוחות, ואשר מסכנים את המאושפזים וצוותי הטיפול במחלקות 

 הפסיכיאטריות. 

ולעסוק בתחום בריאות הנפש, והפעם לבחון את גם בימים אלו אנו שוקלים לחזור  .6

הרפורמה בבריאות הנפש שהעבירה את האחריות הביטוחית לטיפול בנפגעי הנפש ממשרד 

 הבריאות לקופות החולים.

 לידיעתך ובברכה. .7

 

 

 

 

 בברכה,                            

 

 דן בנטל                            

 מנהל האגף                            


