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 עמדת "ידידי בית המשפט"

 

, מתכבדים "ידידי בית המשפט" 26/6/05בהתאם להחלטתו של בית המשפט הנכבד מיום 

 להגיש עמדתם בעתירה. 

 

, לדחות את העתירהד בקליפת אגוז ייאמר, כי "ידידי בית המשפט" יבקשו מבית המשפט הנכב

ולא להיענות לדרישת העותרים, לחייב את המשיבים להתקשר עמם בהסכם; לחלופין ולשם 

הזהירות, "ידידי בית המשפט" יבקשו מבית המשפט הנכבד, לקבוע כי אם ייחתם הסכם בין 

העותרים לבין המשיבים, לו הם כאמור מתנגדים, עליו לכלול את כל האמצעים הנדרשים כדי 

ן על זכותם של האנשים, המאושפזים בבתי החולים של העותרים, לשיקום, לטיפול רפואי להג

 ולאיכות חיים.

 

 )א( מבוא

 

עניינה של העתירה בסרובם של המשיבים להמשיך את ההתקשרות עם העותרים, בתי  .1

 חולים פסיכיאטריים פרטיים.
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ות עמם נעשתה בין היתר, טענו העותרים בעתירתם, כי ההחלטה על הפסקת ההתקשר .2

מתוך ניגוד עניינים של המשיבים, אשר מבקשים להעביר מאושפזים לבתי החולים 

 הממשלתיים שבבעלותם.

 

תשובת המשיבים לעתירה אינה יכולה להיות מתוארת אלא ככתב אישום חריף נגד  .3

 העותרים. בתשובתם הבהירו המשיבים, בין היתר:

 

יות פיסיות ירודות יחסית לאלה כי בבתי החולים, אשר בבעלות העותרים, תשת .א

 שבבתי החולים הממשלתיים;

 

כי הצוות בבתי החולים של העותרים נמוך הן מבחינה מספרית והן מבחינת מגוון  .ב

 המקצועות הטיפוליים לעומת הצוות בבתי החולים הממשלתיים;

 

כי העותרים פועלים מתוך ניגוד עניינים, אשר גורם לפגיעה בטובת  –ובעיקר  .ג

בין היתר, דיווחו המשיבים על מקרים, בהם הצוותים המטפלים בבתי  החולים.

אפילו באופן אלים, מעובדי משרד  -החולים של העותרים מנעו, במקרה אחד 

 הבריאות לשחרר מאושפזים למסגרות בקהילה. 

 

 לתגובת המדינה לעתירה(. 66, 65, 58, 41, 37, 11)ראו למשל סעיפים 

 

יבות נוספות, ביקשו המשיבים מבית המשפט הנכבד לדחות לאור דברים קשים אלה, ומס

 את העתירה.

 

למרות הממצאים החמורים, המפורטים בתשובת המשיבים לעתירה, הודיעו המשיבים  .4

, על נכונותם לקיים מגעים עם 20/4/05לבית המשפט הנכבד, בדיון שנערך ביום 

יישארו מאושפזים  העותרים לקראת חתימתו של הסכם עמם, לפיו ככל הנראה חולים

בבתי החולים של העותרים, אלא שאלה יוסבו למסגרות של "מגורים  טיפוליים" )ראו 

 לתגובת העותרים לבקשה להצטרף כ"ידיד בית משפט"(.  17-16למשל סעיפים 

 

עולה, כי המשא ומתן נכשל, וכי  28/6/05מהודעת הצדדים לבית המשפט הנכבד מיום  .5

 הסכם כאמור טרם נחתם.

 

ידי בית המשפט" יטענו, כי לאור דבריה החמורים של המדינה, היא הגוף המפקח "יד .6

על בתי החולים הפסיכיאטריים, כל הסכם, לפיו המאושפזים יישארו בבתי החולים 
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של העותרים, אף אם אלה יכונו בשם אחר, הוא פסול, בהיותו פוגע לכאורה בטובת 

לדחות את המשפט הנכבד  החולים. לפיכך מבקשים "ידידי בית המשפט" מבית

, ולהימנע מלקבל את דרישתם של העותרים לחייב את המשיבים לחתום על העתירה

 הסכם עמם.

 

לחלופין ולשם הזהירות, יבקשו "ידידי בית המשפט" מבית המשפט הנכבד לקבוע, כי  .7

טובתם של האנשים המאושפזים בבתי החולים, ובפרט זכותם לשיקום ולחיים 

כל שיקול אחר שמציגים העותרים; לפיכך יתבקש בית המשפט  בקהילה, גוברת על

הנכבד להורות לצדדים לעתירה, כי אם ייחתם ביניהם הסכם, עליו לכלול הוראות, 

אשר יגנו על זכותם לבריאות, לשיקום ולאיכות חיים של האנשים, המאושפזים 

 במסגרות של העותרים, והכל כפי שיפורט להלן. 

 

 פסול -מגוריהם של חולים אצל העותרים )ב( הסדר בדבר המשך 

 

כאמור, מתגובתם של המשיבים לעתירה עולה, כי המצב בבתי החולים של העותרים  .8

קשה, וזאת הן מבחינת התנאים הפיסיים והן מבחינת הטיפול לו זוכים החולים. 

המשיבים דיווחו על סירוב לאפשר לצוותים של משרד הבריאות לבדוק את החולים או 

ם למסגרות המתאימות להם. יתרה מזאת: המשיבים דיווחו על מקרה, בו להעביר

השתמש צוות של העותרים באלימות כדי למנוע את שחרורם של חולים לקהילה 

 לתגובת המשיבים לעתירה(.  41, 37, 11)סעיפים 

 

המשיבים הבהירו, כי "העותרים נגועים בניגוד עניינים חזק... ברור, כי אין להם שום 

ס לשחרר את המאושפזים תוך זמן סביר, שהרי כך הם יאבדו את מקור אינטר

 לתגובת המשיבים לעתירה(. 102פרנסתם" )סעיף 

 

 10עיקרי הדברים הוצגו בבקשתם של "ידידי בית המשפט" להצטרף לעתירה )סעיפים 

 לבקשה(.  17 –

 

ים לפיכך, תמוהה נכונותם של המשיבים להגיע להסכם פשרה עם העותרים. המשיב .9

הם הגורמים המופקדים על שלומם ועל רווחתם של נכי הנפש. כיצד זה הם נותנים 

ידם להותרת אנשים עם מוגבלות נפשית במסגרות, אשר אליבא דהמשיבים עצמם, 

התשתיות בהן ירודות והצוות בהן דל? כיצד זה מאשרת המדינה את המשך מגוריהם 

לפי דבריה היא, מתוך ניגוד  של אנשים עם מוגבלות נפשית במסגרות, הפועלות,

עניינים, עד כדי פגיעה בטובת המאושפזים? מדבריו של משרד הבריאות, האחראי על 
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שלומם של החולים, עולה בבירור, כי אין להמשיך ולהפקיד בידי העותרים את חייהם 

 ושלומם של אנשים עם מוגבלות נפשית.

 

 פסק כדברים האלה: בית משפט נכבד זה -אמנם בהקשר אחר  -ממש לעת הזו  .10

 

מיוחדת בתחום  חשיבותחובותיה של הרשות השלטונית  לקיום"

, והדברים ברורים. למדינה תפקיד חיוני בהקשר זה, הרפואה

מנת -את סמכויותיה ואת הכלים הנתונים בידה על מעגןוהדין 

פרוץ באין משגיח וכי  יוותרשתוכל להבטיח כי תחום רגיש זה לא 

 להיותאו המתחזות  –בן לפעולות רפואיות האזרחים לא יפלו קור

הפיקוח של מורשות ומשוחררות מכל פיקוח. -בלתי –כאלה 

על אותם אנשים,  –בעיקר  ואולי –המדינה נועד לשמור גם 

, אחרשכדברי המדינה, "מפקירים עצמם" לטיפול רפואי כזה או 

בלי להקדים לכך בדיקות ובירורים באשר למהות הטיפול 

סומכים על ההנחה כי הרשות  אלה. חולים מבצעו ולכישוריו של

 דבריםפוקחת עיניה כדי להבטיח כי הדברים הנגלים לעיניהם הם 

כהווייתם: כי המכון הרפואי הוא מכון רפואי; כי רופאיו הם 

הניתנים במסגרתו הם טיפולים  הטיפוליםרופאים מורשים; וכי 

 ." רפואיים ולא מעשים של אחיזת עיניים

)טרם פורסם. מצוי באתר  מדינת ישראל נ' פלוני 8526/96ע"א 

(, a.doc-http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/9608526נבו: 

 .לפסק דינו של השופט ריבלין; ההדגשות הוספו 33בסעיף 

 

וח קל וחומר. הרי המטופלים אצל העותרים אינם והדברים חלים בנושא דיוננו מכ

 מסוגלים, בדרך כלל, לדאוג לעצמם. 

 

ואכן, מדינת ישראל הגיעה למסקנה, כי התנאים השוררים בבתי החולים, והטיפול  .11

הניתן למאושפזים בהם, מצדיקים את הפסקת ההתקשרות עם העותרים. אלא 

כונותה להגיע להסכם עם שבעקבות הגשת העתירה, חזרה בה המדינה, והביעה נ

 העותרים.

 

אך בכל הכבוד, לא יתכן, כי שיקולים של חופש הקניין כביכול, או טובת העובדים 

בבתי החולים, הם אשר יטו את הכף. השיקול המכריע, אשר צריך להנחות את 

המשיבים, בבואם לבחור מסגרות עבור נכי הנפש, הוא טובתם של אנשים אלה. אם 

י קיימות מסגרות, המתאימות יותר לחולים, אם מבחינת תנאים המשיבים מצאו, כ

http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/9608526-a.doc
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יש להעביר את המאושפזים למסגרות  –פיסיים או מבחינת טיב הטיפול הניתן בהן 

אלו לאלתר. אם המשיבים מצאו, כי העותרים אינם מספקים לחולים המאושפזים 

 אין להמשיך עמם את ההתקשרות. –בהם טיפול הולם ותנאים ראויים 

 

 ור כל האמור לעיל, יתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את העתירה.לא .12

 

 )ג( לחלופין: בטוחות למאושפזים 

 

לחלופין, ולשם הזהירות, יטענו "ידידי בית המשפט", כי לאור הביקורת הקשה,  .13

שמותחת המדינה בתגובתה לעתירה על בתי החולים של העותרים, הרי שאם ייחתם 

עותרים, עליו לכלול הוראות, אשר יבטיחו את הסכם בדבר המשך התקשרות עם ה

שלומם ואת זכותם לבריאות, לשיקום ולאיכות חיים של האנשים המאושפזים בבתי 

 החולים. בין היתר, הסכם כאמור חייב לכלול הוראות כדלקמן: 

 

מקדימה להסכם או מיד בשלב ביצועו הראשון, של  -, ומכל מקום מיידיתבדיקה  .א

ם בבתי החולים של העותרים, וקביעת דרכי הטיפול בכל כל החולים, המאושפזי

 אחד מהם. 

ידי מומחים מטעם משרד הבריאות. ראוי, כי בהליכי הבדיקה -הבדיקה תתבצע על .ב

ישותפו מומחים מתחום השיקום, אשר ישימו את הדגש על העברת חולים 

למסגרות שיקומיות בקהילה, בהתאם למטרתו של חוק שיקום נכי נפש בקהילה, 

 . 2000 -התש"ס 

המאושפזים יועברו למסגרות, אשר יימצאו בבדיקות כמתאימות להם: כל אותם  .ג

יועברו למסגרות מתאימות בקהילה  –חולים, אשר ייקבע, כי מקומם בקהילה 

לאלתר; חולים, לגביהם יוחלט, כי סיכוייהם לשיקום טובים יותר בבתי החולים 

 יועברו אליהם. –הממשלתיים 

כלול לוח זמנים ברור, הדוק ומיידי להעברת החולים למסגרות ההסכם חייב ל .ד

 המתאימות להם.

יש לערוך בדיקה תקופתית לחולים, אשר יישארו במסגרות של העותרים. בדיקה  .ה

כאמור תיערך מדי ששה חודשים לכל היותר. העותרים יתחייבו לאפשר למשיבים 

 לערוך בדיקה זו, ולמלא אחר ממצאיה.

  ספים למסגרות שמנהלים העותרים.לא יופנו חולים נו .ו

יש לקבוע תקנים וסטנדרטים עבור בתי החולים הפרטיים. התקנים יכללו, בין  .ז

היתר, הוראות בדבר תקני כוח האדם בבתי חולים אלה; המקצועות הטיפוליים 

לעתירה(; הצפיפות  48הנדרשים; התרופות הניתנות לחולים )ראו למשל סעיף 

 , ועוד. המקסימלית בחדרי המגורים
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התנאים שייקבעו, כאמור בס"ק ז' לעיל, לא ייפלו מאלה המקובלים בבתי החולים  .ח

 הפסיכיאטריים הממשלתיים.

מסגרותיהם של העותרים ייפתחו בפני ארגונים של אנשים עם מוגבלות נפשית, בני  .ט

משפחותיהם, ארגוני זכויות אדם ונציבות השוויון לאנשים עם מוגבלות, כדי 

 בקר בהן ולעמוד על תנאי האשפוז השוררים בהן.שאלה יוכלו ל

על המשיבים להתחייב לצאת במכרז למסגרות חלופיות בתוך תקופת זמן קצרה  .י

בתוך שנה. המכרז חייב לכלול קריטריונים  -ככל האפשר, ולכל היותר 

אובייקטיביים להערכתם של הגופים, המתמודדים על מתן הטיפול לחולים. מוצע, 

 ן לאנשים עם מוגבלות תהיה שותפה בבחירת מדדים אלה.כי נציבות שוויו

 

בנוסף יבקשו "ידידי בית המשפט" מבית המשפט הנכבד, כי אם יגיעו הצדדים להסכם  .14

 ביניהם, תוצג הטיוטה שלו בפניהם טרם חתימתו, כדי שיוכלו להתייחס לפרטיו.

 

 )ד( הערת אגב: מהותם של "המגורים הטיפוליים"

 

לבית המשפט הנכבד עולה האפשרות, כי אם ייחתם הסכם בין מן המסמכים שהוגשו  .15

 הצדדים, בתי החולים שמנהלים העותרים יוסבו למסגרות של "מגורים טיפוליים". 

 

אלא שמקומן של מסגרות "המגורים הטיפוליים" הוא בתוך הקהילה, כחלק בלתי  .16

השאיר נכי נפש נפרד ממנה. תמוה, כי משרד הבריאות מביע נכונות, ולו באופן זמני, ל

 במסגרות הסגרגטיביות של בתי החולים. 

 

מכיוון שהעתירה לא נסובה על מהותם של המגורים הטיפוליים, "ידידי בית המשפט"  .17

 -לא ירחיבו טיעוניהם בעניין זה; עם זאת, ואם אכן יוסבו בתי החולים של העותרים ל 

 מסגרות אלו בעתיד. "מגורים טיפוליים", הם שומרים על זכותם להביע עמדתם לגבי

 

 )ה( סיכום

 

עתירה זו חושפת ממצאים קשים אודות התנהלותם של העותרים, בתי חולים  .18

 פסיכיאטריים פרטיים, בהם מאושפזים מאות אנשים חסרי ישע. 

 

העתירה מספקת לחברה בישראל הצצה נדירה אל הנעשה בבתי חולים אלה, והזדמנות  .19

גרתם. חשיבותה של העתירה עולה, אם כן, להפעיל ביקורת ציבורית על הנעשה במס

על האמור בכתב העתירה: לא משא ומתן עסקי הוא נושא העתירה, אלא גורלם של 
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מאות אנשים חסרי ישע, המאושפזים, חלקם במשך שנים רבות, בבתי חולים 

פסיכיאטריים פרטיים, אשר אליבא דהמדינה עצמה, נוהגים במאושפזים מתוך ניגוד 

 ם בשלומם ובזכותם לטיפול ולשיקום.עניינים ופוגעי

 

לאור דברים אלה, "ידידי בית המשפט" מבקשים מבית המשפט הנכבד לדחות את  .20

העתירה, ובפרט לא לאשר כל הסכם, לפיו אנשים חסרי ישע יישארו במסגרות 

שמנהלים העותרים, ללא פיקוח הדוק ועין ציבורית בוחנת, כדי שהחולים יוכלו  

 ם, לטיפול הולם ולאיכות חיים.להגשים זכותם לשיקו

 

 

 

            __________________ 

 נטע דגן, עו"ד                  

 ב"כ "ידידי בית המשפט"        

 


