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משרד הבריאות

שיקו נכי נפש בקהילה
תקציר
בינואר  2001נכנס לתוק חוק שיקו נכי נפש בקהילה ,התש"ס ) 2000להל חוק
השיקו ( .החוק נועד לאפשר לנכי נפש 1שהוחזקו בבתי חולי פסיכיאטריי ללא
צור" רפואי של ממש )מאחר שלא היה אפשר לשקמ מחו $לבתי החולי ( להשתק
בקהילה ולמנוע אשפוזי מיותרי  ,ולאפשר ג לחולי שחיי בקהילה ,בהשגחת
בני משפחת או בלי השגחה ,להשתק  .החוק קובע שאד הלוקה בנפשו זכאי לפנות
ועדת השיקו ( המוסמכת לאשר לו תכנית שיקו
לוועדת שיקו אזורית )להל ג
במגוו של שירותי  ,ובה דיור ,תעסוקה ,השכלה וחונכות.
משרד מבקר המדינה בדק את ההיערכות של משרד הבריאות )להל המשרד( ושל
נפגעי
קופות החולי ליישו הרפורמה של שיקו נכי נפש בקהילה )להל ג
נפש(; את הפעולות להעברת האחריות הביטוחית בתחו בריאות הנפש מהמשרד
לקופות החולי ; את האירועי הקשורי להפסקת מת השירות המרפאתי בקופת
חולי לאומית; ואת הארגו  ,הכספי והבקרה של רכישת שירותי השיקו מיזמי .
הבדיקה נעשתה במשרד ,ובמועצה הארצית לשיקו נכי נפש בקהילה .בירורי נעשו
בכל קופות החולי  ,במשרד האוצר ובמוסד לביטוח לאומי.

היערכות המשרד ליישו חוק השיקו
משרד הבריאות לא נער" כראוי לייש את חוק השיקו  .1 :החוק קובע שעל ועדות
השיקו לעיי מדי שישה חודשי בתכנית השיקו שנקבעה לנכה הנפש כדי לבדוק
א היא אכ מתאימה לצרכיו .הביקורת העלתה שוועדות השיקו לא עשו כ ;
 .2החוק קובע שיש למנות מתא טיפול שיהיה "אחראי ליישו ותיאו מת כל
השירותי הניתני לנכה נפש" ,א" בביקורת נמצא שמספר מתאמי הטיפול אינו
מספיק;  .3החוק קובע שיש להקי ועדות ערר שהיו"רי שלה ייקבעו על פי
"רשימה שער" שר המשפטי " ,א" א על פי שמשרד הבריאות פנה לשרי
המשפטי ולעוזריה כמה וכמה פעמי  ,הוא לא קיבל מה את הרשימה .בהיעדר
ועדות ערר זכאי לשיקו עלולי לקבל טיפול בלתי מתאי ;  .4החוק קובע שקביעת
אחוזי הנכות של נכה נפש תעשה בידי מי שהוסמ" לכ" בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח
משולב[ ,התשנ"ה  ,1995או בידי פסיכיאטר שהסמי" שר הבריאות .א" שר הבריאות
לא הסמי" פסיכיאטרי לצור" זה ,ומשו כ" חלק מנפגעי הנפש אינ יכולי לקבל
תכנית שיקו ;  .5החוק קובע שיש להקי מועצה ארצית לשיקו נכי נפש בקהילה
)להל המועצה לשיקו ( שתייע $לשר הבריאות בעניי  .המועצה אכ הוקמה בשנת
 ,2001אול נמצא שהחלטות המשפיעות השפעה ישירה על מסגרות שיקומיות
התקבלו בלי לשת אותה כלל .המועצה א לא התבקשה לחוות את דעתה בנושאי
חשובי הנוגעי לשיקו ;  .6החוק מאפשר לשר הבריאות להתקי תקנות בתחו
__________________

1

"נכי נפש" אנשי הסובלי ממחלות נפש המוכרי כנכי בידי מי שהוסמ לכ בחוק הביטוח
הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ"ה  ,1995או בידי פסיכיאטר שהסמי שר הבריאות.
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השיקו  .בתחילת  2004דנה המועצה לשיקו בתקנות הקשורות לנושא ,א" המשרד
לא הוסי לפעול בעניי ;  .7בחוק השיקו נדרשת המועצה לשיקו  ,בי השאר,
"ליזו מחקרי בנושאי שיקו " .א על פי שהמועצה לשיקו הגישה להנהלת
המשרד רשימת נושאי לביצוע מחקרי  ,נעשו רק מחקרי מועטי .

שירותי שיקו
בשנת  ,2006כחמש שני לאחר שחוק השיקו נכנס לתוקפו ,רק כ  12,000נכי נפש,
שה  22% 14%מכלל הזכאי לשירותי שיקו  ,2אכ קיבלו אות  .זאת ועוד,
הביקורת העלתה שנכי הנפש שוועדות השיקו אישרו לה תכניות שיקו ניצלו רק
כמחצית ממסגרות השיקו שאושרו לה  .יש לבדוק מדוע רק חלק קט מנכי הנפש
מקבלי שירותי שיקו ומדוע שיעור הניצול של תכניות השיקו נמו"; הדבר יכול
להעיד על כשל ארגוני במער" השיקו .

שירותי פסיכיאטריי מרפאתיי
כשאד זקוק לטיפול נפשי רצוי לטפל בו מהר ככל האפשר כדי למנוע הידרדרות
במצבו לעתי עד כדי סכנה לחייו .הביקורת העלתה שזמ ההמתנה לקבלת טיפול
מרפאתי ממוש" במקומות רבי  ,והוא יכול לארו" אפילו שלושה חודשי  .ילדי
ונוער יכולי להמתי שישה ואפילו תשעה חודשי  ,א שהדבר עלול להשפיע לרעה
על התפתחות  .למשרד הבריאות אי מידע מפורט על זמ ההמתנה לקבלת טיפול
מרפאתי במרפאות השונות ,דבר שפוגע ביכולתו להתוות מדיניות בתחו .

הפסקת ההפניות לוועדות השיקו
באמצע מרס ועד סו יולי  2006הפסיק המשרד לשלוח נכי נפש לוועדות השיקו
האזוריות .המשרד הסביר כי התקציב לא אפשר לשק נכי נפש נוספי  ,ולכ הורה
ממונה השיקו שלא לכנס את ועדות השיקו האזוריות בזמ הזה .ארגוני התומכי
בנפגעי נפש התריעו על המצב לפני שר הבריאות ,וטענו ,בי היתר ,שהפסקת
הפעילות של הוועדות פוגעת מאוד בעניי ומבטלת הישגי שהושגו בהשקעה
ובמאמצי רבי בחמש השני האחרונות )מאז הוחל חוק השיקו (.

__________________

2

לפי נתוני המוסד לביטוח לאומי ,ביולי  2006הכיר המוסד ב  54,254אנשי בני  65 18הסובלי
ממחלות נפש כנכי בשיעור  40%ויותר .על פי הערכה של אנשי מקצוע ,יש עוד כ  30,000אנשי
הסובלי ממחלות נפש שזכאי לפנות לוועדות השיקו  ,ובה נכי נפש שאינ מעונייני לפנות למוסד
לביטוח הלאומי.
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העברת האחריות למת שירותי בריאות הנפש לקופות החולי
אחת הבעיות המרכזיות בטיפול בנפגעי נפש היא פיצול הטיפול בי משרד הבריאות
לבי קופות החולי  :המדינה נותנת בעיקר שירותי אשפוז ,שירותי מרפאתיי
ושירותי שיקו ; קופות החולי נותנות בעיקר טיפולי פסיכיאטריי וטיפולי
פסיכולוגיי  .הפיצול פוגע בשירות הרפואי שנפגעי הנפש זכאי לקבל ,למשל בכ"
שאי רצ טיפולי המשכי בי הטיפול הגופני לנפשי.
ע החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי )בשנת  (1995נשאר הטיפול בנפגעי נפש
באחריות המדינה .נאמר שהוא יועבר לאחריות הקופות "בדיחוי קל" .3מאז חלפו
כ  12שני  ,שבמהלכ נעשו מספר ניסיונות להעברת האחריות וא נקבעו לכ" מועדי
שוני  ,אול כול חלפו והאחריות לטיפול נותרה בידי המשרד.4
בינואר  2003החליטה הממשלה שהאחריות לשירותי בריאות הנפש תעבור ממשרד
הבריאות לקופות החולי מ  ,1.6.03אבל ג החלטה זו לא יצאה אל הפועל .בפברואר
 2006החליטה הממשלה לדחות את העברת האחריות לקופות ל .1.1.07
ב  ,17.9.06לאחר שהסתיימה הביקורת ,נחת הסכ בי משרד הבריאות ובי משרד
האוצר בעניי העברת מלוא האחריות הביטוחית של שירותי בריאות הנפש לקופות
החולי  .קופות החולי מסתייגות מאוד מההסכ  .נוס על כ" ,לדברי הקופות,
העברת האחריות הביטוחית תאר" שישה חודשי לפחות ,וכדי להשלי את התהלי"
יידרשו כשלוש שני  .משרד הבריאות הודיע למשרד מבקר המדינה בדצמבר  2006כי
העברת האחריות לקופות תידחה לפחות בחצי שנה.
משרד מבקר המדינה העיר למשרד הבריאות שנוכח התמשכותו של הלי" העברת
האחריות לקופות שני כה רבות ובשל אי הוודאות לגבי השלמת ההלי" במועד קרוב,
עליו לוודא שבתקופת המעבר ועד השלמת ההיערכות של הקופות לא ייפגע הטיפול
בנפגעי הנפש.

הפסקת מת שירותי בריאות הנפש בקופת חולי לאומית
בינואר  2004הפסיקה קופת חולי לאומית לתת את השירותי המרפאתיי שנהגה
לתת עד אז לכ  4,000מבוטחי נפגעי נפש .הקופה לא תיאמה פעולה זאת ע משרד
הבריאות ולא וידאה שמבוטחיה נפגעי הנפש יקבלו טיפול מתאי במקו אחר .משרד
הבריאות אמנ אפשר למבוטחי לאומית לפנות למרפאות הממשלתיות ,א" בכ" גדל
הנטל על המרפאות הממשלתיות ,שחלק כבר היו עמוסות בלאו הכי .יתר על כ ,
בעקבות הפסקת מת השירותי המשרד לא פעל בנחישות כלפי הקופה ,ובספטמבר
 2004א הסכי להעביר לה  200מיליוני ש"ח במסגרת הסכ הבראה שנחת עמה,
מאז
בלי שהתנה זאת בחידוש השירותי  .א על פי שחל זמ רב כשלוש שני
הפסיקה קופת חולי לאומית לתת שירותי בתחו בריאות הנפש ,משרד הבריאות
לא נקט סנקציות כלשה נגדה או נגד מישהו ממנהליה.
__________________

3
4

דברי שר הבריאות לשעבר מר אפרי סנה בישיבת הכנסת מיו .20.12.94
ראו ג „ ,(1998) ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ 48 È˙ ˘ ÁÂעמ'  ,(2002) ·52 È˙ ˘ ÁÂ„ ÔÎÂ ;159עמ' .215
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ארגו  ,כספי ובקרה
 .1התקשרויות ע יזמי  :המשרד התקשר ע יזמי כדי שיספקו לו מסגרות
שיקו  .לא כל ההתקשרויות עוגנו בחוזי  .בעת הביקורת אמנ היו חוזי שיזמי
חתמו עליה  ,א המשרד עצמו לא חת עליה  .בעת הביקורת רוב ההתקשרויות של
המשרד ע היזמי שסיפקו מסגרות שיקו נעשו שלא באמצעות מכרזי .
בתשלומי ליזמי היו ליקויי  .למשל ,למרות שבדר כלל המשרד נות ליזמי
אישורי עבור הספקת מסגרות שיקו  ,הביקורת העלתה שלפני שהוא משל ליז ,
הוא אינו בודק כלל א האישורי שבידו תקפי  .ואמנ  ,בבדיקה שעשה משרד
מבקר המדינה הועלו מקרי שיזמי דיווחו דיווחי כוזבי שהסתכמו בעשרות אלפי
ש"ח ,כגו יז שדרש לשל לו בגי שני סוגי מגורי שסיפק כביכול לאות
משתקמי באותו זמ .
 .2בקרה :משרד הבריאות אמור לבדוק שמסגרות השיקו שהוא משל עבור
שירותיה פועלות על פי הכללי והרמה שקבע .הביקורת העלתה שיש מסגרות
שיקו רבות שהמשרד כלל לא מבקר בה  ,ובמסגרות אחרות תדירות הבקרה אינה
מספקת.
בבקרות שמשרד הבריאות קיי במסגרות מסוימות נמצאו ליקויי שחייבו טיפול,
כגו ניהול לקוי של מלאי תרופות שסיכ את בריאות המשתקמי ; פעילות במבני
שיש בה סכנות בטיחותיות; תשלו עבור גינו ושיפוצי בידי המשתקמי במקו
היזמי וכו' .משרד הבריאות לא נקט אמצעי נגד יזמי שלא תיקנו את הליקויי
שהוא העלה ,וא! הוסי! להפנות אליה משתקמי .

תשתית ארגונית
 .1על המשרד לבחו את המבנה הארגוני ,את היק! כוח האד הרצוי ואת המסגרת
הארגונית במערכת השיקו  ,וכ לבחו באיזו מסגרת ארגונית יש להפעיל את מער
השיקו " במסגרת השירות לבריאות הנפש ,באמצעות אג! נפרד שייוחד לשיקו ,
כמו שהציעה המועצה לשיקו  ,או בדר אחרת.
 .2התנאי הפיזיי שבה פועלי מרבית עובדי השיקו ועובדי הבקרה קשי ;
ע זאת יש לציי את מסירות לשיקו נכי הנפש.

♦
מבוא
משרד הבריאות )להל המשרד( אחראי לקביעת מדיניות בתחו בריאות הנפש וליישומה .הטיפול
הרפואי לנפגעי נפש נית בבתי חולי פסיכיאטריי ובמרפאות לבריאות הנפש בקהילה שאות
המשרד מפעיל .ג קופת החולי "שירותי בריאות כללית" )להל כללית( מפעילה בתי חולי
פסיכיאטריי אחדי ומרפאות בקהילה .בקופות החולי האחרות" ,מכבי שירותי בריאות" )להל
מכבי(" ,קופת חולי מאוחדת" )להל מאוחדת( ו"קופת חולי לאומית" )להל לאומית( נית
השירות באמצעות רופאי פסיכיאטרי ופסיכולוגי .
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זה שני רבות שבשירותי בריאות הנפש בעול מתבצעת רפורמה שבמהלכה מעבירי את רוב
השירותי האלה מבתי החולי לקהילה ומפתחי אות בה .זו ג המדיניות המוצהרת של המשרד.
אנשי מקצוע בעול המערבי וג בישראל )כגו פסיכיאטרי  ,פסיכולוגי  ,מרפאי בעיסוק ועובדי
סוציאליי ( סבורי שמוטב שאנשי הסובלי ממחלת נפש ישוקמו בקהילה ולא יאושפזו .לדעת ,
האשפוז נעשה לש טיפול במחלת הנפש בשלב האקוטי שלה ולא לש מגורי  ,ולאחר המשבר
האד החולה אמור לחזור לחיי שגרתיי ונורמטיביי מהר ככל האפשר .לכ יש לשאו לקצר את
מש השהייה של נכי הנפש בבתי החולי ולהרחיב את המסגרות הטיפוליות והשיקומיות בקהילה.
הצלחת השיקו של אנשי הסובלי ממחלות נפש )להל ג נפגעי נפש או נכי נפש (5בקהילה
תלויה בכמה גורמי השלובי אלה באלה ,ובה  :פיתוח והספקה של מסגרות שיקו המתאימות
לצרכי של נפגעי הנפש בתחו המגורי  ,התעסוקה ,הלימודי והעיסוק בשעות הפנאי כדי לאפשר
לה להשתלב בקהילה את המסגרות האלה רוכש המשרד מגורמי פרטיי  ,עמותות וחברות
שהמשרד מתקשר עמ )להל יזמי (; מת שירותי מרפאה מידיי בעת הצור כדי לשפר את מצב
המשתק ולאפשר לו להחלי בקהילה וכדי למנוע הידרדרות במצבו שתחייב לאשפזו; פעולה
לשינוי ה"סטיגמה" של המשתקמי בקרב הציבור כדי שהקהילה לא תערי עליה קשיי ותאפשר
לה לגור בקרבה ולהיקלט במסגרות נורמטיביות של עבודה ,לימודי ופנאי .נוס על היתרונות
הרפואיי  ,אנשי המקצוע בתחו בריאות הנפש מוצאי ג יתרונות כלכליי בשילוב של שירותי
בריאות הנפש בשירותי הרפואה הכללית.
לפי נתוני משרד האוצר ,עלות הטיפול הממוצעת של אשפוז בבית חולי פסיכיאטרי היא
כ  250,000ש"ח בשנה ,ואילו עלות הטיפול הממוצעת במשתק בקהילה היא כ  30,000ש"ח
בשנה .עלותו של טיפול תרופתי בלבד במסגרת קהילתית יכולה להיות נמוכה א יותר ,ומכא
שמבחינה כלכלית כדאי לפתח מסגרות שיקו רבות ככל האפשר שתאפשרנה שיקו לכל מי
שמתאי לכ .
בשני האחרונות פעל המשרד בנושא בריאות הנפש בכמה תחומי  :המשרד צמצ את מספר
המיטות בבתי החולי הפסיכיאטריי במדינה מכ  6,800מיטות בשנת  1988לכ  3,150מיטות
בשנת ) 2006הרפורמה המבנית(; בקהילה הוכנו מסגרות שיקו לכ  12,000מ  54,000נכי נפש
שהמוסד לביטוח לאומי הכיר בה ) 6הרפורמה השיקומית(; זה שני רבות נעשות פעולות שנועדו
להעביר את האחריות למת השירותי הפסיכיאטריי )להל ג האחריות הביטוחית( מהמשרד
לקופות החולי )הרפורמה הביטוחית(.
בשנת  1998בדק משרד מבקר המדינה את נושא שיקו נכי הנפש בקהילה ,וממצאי הבדיקה פורסמו
ב„ (1999) ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ 49 È˙ ˘ ÁÂעמ' ) 135להל הבדיקה הראשונה( .בשנת  2001עשה
משרד מבקר המדינה בדיקת מעקב בנושא ,וממצאי הבדיקה פורסמו ב„¯˜·Ó Ï˘ ·52 È˙ ˘ ÁÂ
 ,(2002) ‰ È„Ó‰עמ' ) 212להל בדיקת המעקב( .בחודשי אפריל אוגוסט  2006שב משרד מבקר
המדינה ובדק את נושא שיקו נכי הנפש בקהילה .נבדקו בעיקר הנושאי האלה :ההיערכות של
המשרד ושל קופות החולי ליישו הרפורמה של שיקו נכי נפש בקהילה; הפעולות להעברת
האחריות הביטוחית בתחו בריאות הנפש מהמשרד לקופות החולי ; הפסקת מת השירות
המרפאתי בקופת חולי לאומית; ארגו  ,כספי ובקרה של שירותי שיקו מיזמי .
הבדיקה נעשתה במשרד ובעיקר בשירותי בריאות הנפש שבמשרד )להל השירות( ,ובארבע
לשכות של פסיכיאטרי מחוזיי )בלשכות הבריאות המחוזיות תל אביב ,ירושלי  ,דרו ומרכז(
__________________

5
6

"נכי נפש" אנשי הסובלי ממחלות נפש המוכרי כנכי בידי מי שהוסמ לכ בחוק הביטוח
הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ"ה  ,1995או בידי פסיכיאטר שהסמי שר הבריאות.
על פי הערכה של אנשי מקצוע ,יש עוד כ  30,000אנשי הסובלי ממחלות נפש שזכאי לפנות
לוועדות השיקו .
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ובמועצה הארצית לשיקו נכי נפש בקהילה .בירורי נעשו ג בכללית ,במכבי ,במאוחדת,
בלאומית ,במשרד האוצר ובמוסד לביטוח לאומי.

היערכות המשרד ליישו חוק שיקו נכי נפש בקהילה
בינואר  2001נכנס לתוק חוק שיקו נכי נפש בקהילה ,התש"ס ) 2000להל חוק השיקו ( .מטרת
החוק היא "לשקוד על שיקומ ושילוב בקהילה של נכי הנפש כדי לאפשר לה להשיג דרגה
מרבית אפשרית של עצמאות תפקודית ואיכות חיי  ,תו! שמירה על כבוד ברוח חוק יסוד :כבוד
האד וחירותו" .הזכאות היא לשירותי שוני בתחומי כגו תעסוקה ,דיור ,השלמת השכלה,
חברה ופנאי ,טיפול שיניי ותיאו טיפול ,כמפורט בתוספת לחוק .החוק נועד לאפשר לחולי
שהוחזקו בבתי חולי פסיכיאטריי ללא צור! רפואי של ממש )מאחר שלא היה אפשר לשקמ
מחו .לבתי החולי ( להשתק בקהילה ,ולאפשר ג לחולי שחיי בקהילה ,בהשגחת בני
משפחת או בלי השגחה ,להשתק .
לאחר שנחקק חוק השיקו והוקצו לו תקציבי  ,יזמו ופיתחו ממונה השיקו  7ועוזריו מסגרות
שיקו שונות בתחו הדיור ,התעסוקה והפנאי .ה קבעו נהלי והתקשרו ע יזמי שהיו מוכני
לספק שירותי על פי המחיר והדרישות שהמשרד קבע .השיבו .של נכי נפש במסגרות השיקו
נעשה לאחר שוועדות שיקו אזוריות בלשכות הבריאות אישרו לה תכניות שיקו .
˙‡ Ì˘ÈÈÏ ÈÂ‡¯Î Í¯Ú ‡Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó˘ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ‰˜È„·‰
ÌÈ‡·ÂÓ ÔÏ‰Ï .˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ Â˙ÏÚÙ‰Ï ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ Â ‚ Ó‰ ˙‡ ÌÈ˜‰ ‡ÏÂ ÌÂ˜È˘‰ ˜ÂÁ
:ÌÈ‡ˆÓÓ‰
 : 8˙ Â È ¯ Â Ê ‡ ‰ Ì Â ˜ È ˘ ‰ ˙ Â „ Ú Â · Î ¯ ‰ · Ì È È È Ú „ Â ‚ Èעל פי חוק השיקו ,
בוועדת שיקו אזורית צריכי להיות שלושה חברי  .לפחות שניי מה צריכי לעסוק בתחומי
עיסוק שוני .
ÌÈÓÂÁ˙Ó ÌÈ¯·Á ‰˘ÂÏ˘ Ì Ó‡ ÂÈ‰ ÌÂ˜È˘‰ ˙Â„ÚÂÂ·˘ ¯¯·˙‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ
˘ÏÙËÓ ¯˘‡Î :‰Ó‚Â„Ï .ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È ÌÈ˙ÚÏ ˘È ˙Â„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ·Î¯‰· Í‡ ,ÌÈ Â
·˙¯‚ÒÓÏ ¯Â·ÚÈ ÏÙÂËÓ‰˘ ÔÈÈ ÂÚÓ „ÈÓ˙ ‡Ï ‡Â‰ ,ÌÂ˜È˘‰ ˙„ÚÂÂ· Û˙˙˘Ó Ì˜˙˘Ó
˘ÏÎÂÈ ‡Ï ÛÈÙÎ‰˘ ˘˘Á ˘È ,ÛÈÙÎÂ ‰ ÂÓÓ ÌÈÙ˙˙˘Ó ÌÂ˜È˘‰ ˙„ÚÂÂ· ¯˘‡Î ;ÌÂ˜È
.Â‰ÂÓÎ ·˘ÂÁ Â È‡ ÂÈÏÚ ‰ ÂÓÓ‰˘ ˘‡¯Ó ÂÏ ÚÂ„È Ì‡ ˙ÂÈ˘ÙÂÁ· ‡Ë·˙‰Ï
˙Â „‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ È¯·Á ·Â¯˘ „ÈÙ˜‰Ï ÂÈÏÚ˘ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·Â ‰ÎÈ ‡Ï ÛÈÙÎÂ ‰ ÂÓÓ˘Â ‰ÏÂÁ· ÏÙËÓ‰ ˙ÂÂˆ· ÌÈ¯·Á ÂÈ‰È ‡Ï ÌÈÂÒÓ ‰ÏÂÁ Ï˘ Â ÈÈ Ú
·‡.‰„ÚÂ ‰˙Â
 : Ì Â ˜ È ˘ ‰ ˙ È Î ˙ · Ô Â È Úהחוק קובע שעל ועדת השיקו לעיי מדי שישה חודשי בתכנית
השיקו שנקבעה לנכה הנפש כדי לבדוק א היא אכ מתאימה לו.
__________________

7
8

בשנת  1993החל ממונה שיקו בקהילה לפעול בשירות לבריאות הנפש שבמשרד .מאז נוספו למשרד
כמה עובדי האמורי לסייע לממונה לטפל בנושא השיקו .
יש תשע ועדות שיקו אזוריות הפועלות בלשכות הבריאות המחוזיות.
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‡˙Â ÈÈÚÓ Ô È‡ ÏÏÎ ÌÂ˜È˘‰ ˙Â„ÚÂÂ˘ ,‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ‰˜È„·‰ ÌÏÂ
·˙„¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .˜ÂÁ· ˘¯„ Î ,ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘È˘ È„Ó ÌÂ˜È˘‰ ˙ÂÈ Î
ÍÈÏ‰˙ ,˘Ù ‰ ‰Î Ï˘ ÌÂ˜È˘‰ ˙È Î˙· ˙Â ÈÈÚÓ Ô È‡ ÌÂ˜È˘‰ ˙Â„ÚÂ ¯˘‡Î˘ ˙Â‡È¯·‰
.Â˙¯ËÓ ˙‡ ‡ÈËÁ‰Ï ÏÂÏÚ ÌÂ˜È˘‰
 : Ï Â Ù È Ë È Ó ‡ ˙ Óהחוק קובע כי "ימונה מתא טיפול שיהיה אחראי ליישו ותיאו מת כל
השירותי הניתני לנכה נפש".
ÌÈÓ˜˙˘Ó‰ ıÂ·È˘Ï ˜ÈÙÒÓ Â È‡ ÏÂÙÈË‰ ÈÓ‡˙Ó ¯ÙÒÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„· ÈÙÏ
·.(Â¯˘Â‡˘ ÌÂ˜È˘‰ ˙Â¯‚ÒÓ ÏÂˆÈ ÏÚ ÔÏ‰Ï Â‡¯) ÌÂ˜È˘ ˙Â¯‚ÒÓ
 : ¯ ¯ Ú ˙ Â „ Ú Âהחוק קובע כי בהתקיי התנאי המפורטי בו נית להגיש ערר על החלטת ועדת
השיקו האזורית לוועדות ערר מחוזיות אשר תוקמנה על ידי השר .החוק קובע את הרכב ועדות
הערר ,ולפיו ,בי היתר ,יו"ר ועדת הערר יהיה אד הכשיר להתמנות שופט שלו והוא ייבחר
מרשימה שהכי שר המשפטי  .א על פי שבשני  2006 2001פנה משרד הבריאות לשרי
המשפטי )מאיר שטרית וציפי ליבני( ולעוזריה כמה וכמה פעמי בנושא זה ,פניותיו לא נענו,
ועד מועד סיו הביקורת הוועדות לא הוקמו.
¯˘Ù‡ ‰È‰È ‡Ï ÌÈ˙ÚÏ ¯¯Ú ˙Â„ÚÂ ¯„ÚÈ‰· ÈÎ ÌÈËÙ˘Ó‰ È¯˘Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
.Ì‰Ï ÂÚ·˜ ˘ ÂÏ‡Ó ¯˙ÂÈ ˙ÂÓÈ‡˙Ó˘ ÌÂ˜È˘ ˙Â¯‚ÒÓ ÌÂ˜È˘Ï ÌÈ‡ÎÊÏ ÌÈ‡˙‰Ï
 : Ì È ¯ Ë ‡ È Î È Ò Ù È Â È Óהחוק קובע כי רק מי שנכותו הרפואית בשל הפרעה נפשית היא
בשיעור של  40%לפחות זכאי לשיקו  .קביעת אחוזי הנכות תעשה בידי מי שהוסמ! לכ! בחוק
הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ"ה  ,1995או בידי פסיכיאטר שהסמי! שר הבריאות.
Ï˘· ˙ÂÎ ÚÂ·˜Ï ÌÈ¯Ë‡ÈÎÈÒÙ ÍÈÓÒ‰ ‡Ï ˙Â‡È¯·‰ ¯˘˘ ¯¯·˙‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ
ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓÏ ˙Â ÙÏ ÌÈ ÈÈ ÂÚÓ Ì È‡˘ ‰Ï‡) ˘Ù ‰ ÈÚ‚Ù Ó ˜ÏÁ ÍÎ ÌÂ˘Ó .˙È˘Ù ‰Ú¯Ù‰
.ÌÂ˜È˘ ˙È Î˙Ï Û¯Ëˆ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ Ì È‡ (ÈÓÂ‡Ï
˙ ˜  : ˙ Âחוק השיקו מאפשר לשר הבריאות להתקי תקנות בכל הנוגע לביצועו של החוק.
משרד מבקר המדינה העלה שבתחילת  2004דנה המועצה לשיקו בהתקנת תקנות בשלושה
תחומי  :תעסוקה שיקומית ,החזרי הוצאות נסיעה והשתתפות כספית בגי טיפולי שיניי .
ÏÚ) ‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â · ˙Â ˜˙ ÔÈ˜˙‰ ‡Ï „¯˘Ó‰ 2006 ¯·Óˆ„· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÎÈÒ „ÚÂÓ „Ú
.(ÔÏ‰Ï Â‡¯ ÌÂ˜È˘Ï ‰ˆÚÂÓ‰
 : Ì È ¯ ˜ Á Óבחוק השיקו נדרשת המועצה לשיקו  ,בי השאר" ,ליזו מחקרי בנושאי שיקו ".
ÌÈ ˘· ‰˘È‚‰ ÌÂ˜È˘Ï ‰ˆÚÂÓ‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ‰˜È„·‰ ÈÙÏ
‰Ê ÔÈÈ Ú· .ÌÈËÚÂÓ ÌÈ¯˜ÁÓ ˜¯ Â˘Ú ,¯˜ÁÓÏ ÌÈ‡˘Â ˙ÓÈ˘¯ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰Ï 2005-2004
˜·‰˙˘Ú ˘ ‰·¯‰ ˙ÈÓÂ˜È˘‰ ‰ÈÈ˘Ú‰ ˙Â¯ÓÏ" ÈÎ (2005 ¯·ÓËÙÒ·) ‰ˆÚÂÓ‰ ¯"ÂÈ ‰Ú
·‡¯˙ÂÂÏÏÂ ˜Â„·Ï ,„Ú˙ÏÓ ˜ÂÁ¯Â È„¯ÂÙÒ ,ËÚÂÓ ÌÂÁ˙· ¯˜ÁÓ‰ ,˘Ù ‰ ˙Â‡È¯· ÌÂÁ˙· ı
."ÂÊ ‰ÈÈ˘Ú
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משרד האוצר השיב למשרד מבקר המדינה )בנובמבר  (2006כי "קשה לדעת כיו הא חוק שיקו
נכי נפש בקהילה אכ מביא ל'שיקומ ' של נכי הנפש .מאז חקיקת החוק ועד היו לא נקבעו יעדי
מדידי שיבחנו את מידת הקידו של נכי הנפש ממסגרות שיקומיות מורכבות כגו הוסטלי
מתוגברי למסגרות שיקומיות קלות יותר כגו מועדוני תעסוקה".
.ÌÈÙÒÂ ÌÈ¯˜ÁÓ ˙ÈÈ˘ÚÏ ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 : Ì È Â ˘ Ù Âחוק השיקו קובע ,בי היתר ,שיינת "סיוע בהפניה ובמימו של שהייה קצרת
מועד במסגרת מגורי מיוחדת מוגנת בעבור נכי הנפש החיי בדר! כלל ע משפחותיה " )להל
נופשוני (.
Ï˘ ÔÂÓÈÓ·Â ‰ÈÈ Ù‰· ÔÂ˘ÙÂ Ï ˘Ù ‰Î ÌÂ˘ ‡ˆÈ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ‡ˆÓ
.„¯˘Ó‰
ממונה השיקו מסר למשרד מבקר המדינה שבעבר נעשה ניסיו לשלוח נכי נפש לנופשוני  ,א!
הניסיו לא צלח בשל אי היענות .מאחר שהמשפחות של נכי הנפש נושאות בעול הדאגה היו
יומית לה ומאחר שמספר המשתקמי גדל והול! ,משרד מבקר המדינה המלי .למשרד הבריאות
להציע למשפחות שוב נופשוני .
שירותי שיקו
 .1לפי נתוני המוסד לביטוח לאומי ,ביולי  2006הכיר המוסד ב  54,254אנשי בני 65 18
הסובלי ממחלות נפש כנכי בשיעור  40%ויותר .לדעת השירות ,סביר שרוב זקוקי לשיקו  .על
פי הערכה של אנשי מקצוע ,יש עוד כ  30,000אנשי הסובלי ממחלות נפש אשר זכאי לפנות
לוועדות השיקו  ,ובה כאלה שאינ מעונייני לפנות למוסד לביטוח הלאומי עקב הסטיגמה
הכרוכה בכ! .יש ג נכי נפש הסובלי מנכות נוספת שבעבורה ה מקבלי את קצבת הנכות ,ויש
אחרי שקיבלו קצבת נכות ,א! כשמלאו לה  67החלו לקבל קצבת זקנה ,ומשו כ! נגרעו
מרשימת נכי הנפש.
‰˘Ú˘ ‰˜È„·‰ ÌÏÂ‡ .Ì˙Â‡ ÂÏˆ ÈÂ Ì˙Â‡ ÂÏ·˜È ÌÂ˜È˘ È˙Â¯È˘Ï ÌÈ‡ÎÊ‰ ·¯Ó˘ ÛÂ‡˘Ï ˘È
Ò Î ÌÂ˜È˘‰ ˜ÂÁ˘ ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ ˘ÓÁÎ ,2006 Ò¯Ó „Ú˘ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Â˙Â‡· ,˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó È Â˙ ÈÙ ÏÚ .˘Ù ÈÎ 17,500-Î ˜¯ ÌÂ˜È˘ ˙Â„ÚÂÂÏ Â ÙÂ‰ ,Û˜Â˙Ï
ÌÂ˜È˘ È˙Â¯È˘ (ÌÈ‡ÎÊ‰ ÔÓ „·Ï· 22%-14% Ì‰˘) ˘È‡ 12,200-Î ˜¯ ÂÏ·È˜ ˘„ÂÁ
˘1,300-Î ;‰˜ÂÒÚ˙ È˙Â¯È˘ ÂÏ·È˜ 6,140-Î ;¯ÂÈ„ È˙Â¯È˘ ÂÏ·È˜ ˘Ù ÈÎ 6,350-Î :ÌÈ Â
˜ÈÎ ˜¯˘ ,Ô‡ÎÓ .ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ Â„ÚÂÓ· ˙ÂÏÈÚÙ· ÂÙ˙˙˘‰ 3,860-Î ;˙ÂÎ ÂÁ È˙Â¯È˘ ÂÏ·È
.9ÌÂ˜È˘‰ È˙Â¯È˘ Ï˘ ˙Â¯‚ÒÓ· ÌÈ˙Â¯È˘ ÌÈÏ·˜Ó ‰ÏÈ‰˜· ÌÈ¯¯Â‚˙Ó‰ ÌÈËÚÓ ˘Ù
˘Ù ‰ ÈÎ ÏÏÎÓ ÔË˜ ˜ÏÁ ˜¯ ÚÂ„Ó ˜Â„·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.Â˙Ï„‚‰Ï ÏÂÚÙÏÂ ÌÂ˜È˘ È˙Â¯È˘ ÌÈÏ·˜Ó

__________________
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חוק השיקו אינו פותר את בעיית חולי הנפש שלא הוכרו כבעלי נכות של  40%לפחות אשר עקב
מחלת אינ יכולי לתפקד כראוי .ג לקטיני שעוד לא מלאו לה  18אי" החוק נות" פתרו" שיקומי.
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˘Ù ‰ ÈÎ ,„¯˘Ó‰ È Â˙ ÈÙ ÏÚ˘ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ‰˜È„·‰ .2
˘˙Â¯‚ÒÓÓ ˙ÈˆÁÓÎ ˜¯ ÂÏˆÈ ÌÂ˜È˘ ˙ÂÈ Î˙ Ì‰Ï Â¯˘È‡ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ÌÂ˜È˘‰ ˙Â„ÚÂÂ
˜¯ ÌÂ˜È˘‰ ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ ˘ÂÓÈÓ‰ ¯ÂÚÈ˘ ‰È‰ 2005 ˙ ˘· ,Ï˘ÓÏ ÍÎ .Ì‰Ï Â¯˘Â‡˘ ÌÂ˜È˘‰
,„·Ï· 32.1 ‰È‰ ˘ÂÓÈÓ‰ ÊÂÁ‡ ˙ÂÎ ÂÁÂ ÍÓÒ È˙Â¯È˘ ,ÏÂÙÈË ÌÂ‡È˙ Ï˘ ˙Â¯‚ÒÓ· :54.5%
·.70.2 - ¯ÂÈ„‰ ˙Â¯‚ÒÓ·Â ,66.8 - ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯‚ÒÓ· ,47 - È‡ ÙÂ ‰¯·Á Ï˘ ˙Â¯‚ÒÓ
„¯˘Ó ˙Ú„Ï .Â¯·Ú˘ ÌÈ ˘· ¯˙ÂÈ „ÂÚ ÌÈÎÂÓ ÂÈ‰ ÌÂ˜È˘‰ ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ ÏÂˆÈ ‰ ÈÊÂÁ‡˘ ÔÈÂˆÈ
¯·„‰˘ ÌÂ˘Ó ,ÍÂÓ ÌÂ˜È˘‰ ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ ÏÂˆÈ ‰ ¯ÂÚÈ˘ ÚÂ„Ó ˜Â„·Ï ˘È ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
.ÌÂ˜È˘‰ Í¯ÚÓ· È Â‚¯‡ Ï˘Î ÏÚ „ÈÚ‰Ï ÏÂÎÈ

המועצה הארצית לשיקו
המועצה הארצית לשיקו הוקמה בשנת  2001על פי חוק השיקו  .החוק ייעד למועצה תפקיד
מרכזי בתהלי! השיקו של נכי הנפש בישראל וקבע שהיא צריכה לייע .לשר הבריאות בהתוויית
מדיניות שיקו ארצית רב שנתית ,בתכנו שירותי השיקו בקהילה ובשיפור איכות  ,בפיתוח
תכניות חינו! והסברה בקהילה ,בשינויי בסל שירותי השיקו ובייזו מחקרי בנושאי שיקו .
ואכ  ,המועצה ממלאת את התפקידי שקבע לה החוק ,ויו"ר המועצה שולחת את סיכומי הפעילות
ואת ההמלצות של המועצה לשר הבריאות ,למנכ"ל משרד הבריאות ולאחרי  .בעבר ,עד תחילת
) 2003כשהשר היה נסי דה ( ,הייתה ראש המועצה שותפה להחלטות המשרד בנושא השיקו .
·˜ÚÈ ,‰Â È „ ÌÈ¯˘‰ ÈÓÈ· ˙ÂËÏÁ‰·Â ÌÈ ÂÈ„· ‰Ù˙Â˘ ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
‡„¯‰˙Ú„ ˙‡ ˙ÂÂÁÏ ‰˘˜·˙‰ ‡Ï ‡È‰ ÈÎ ¯¯·˙‰ „ÂÚ .2006-2003 ÌÈ ˘· È¯ÊÈ Ô· ·˜ÚÈÂ È
‡˘Ù ‰ ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘· ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ,ÌÂ˜È˘‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ÌÈ„ÚÈ‰ ÔÂ‚Î ÌÈ·Â˘Á ÌÈ‡˘Â · Û
.ÌÂ˜È˘‰ ·Èˆ˜˙Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÈÂ È˘‰Â ‰ÓÂ˘ÈÈÂ
ב  6.9.06הגישה יו"ר המועצה את התפטרותה לשר הבריאות .במכתב ההתפטרות היא ציינה ,בי
היתר ,ש"בשנה האחרונה" היה השיקו בקהילה נתו במשבר עמוק ,ובשל "הניתוק" בי שר
הבריאות למועצה ,חילוקי הדעות ביניה וכו' "אינני רואה עצמי יכולה להמשי! ולמלא את תפקידי
כמוגדר בחוק".
בתשובתו מנובמבר  2006הסביר משרד הבריאות למשרד מבקר המדינה כי "תפקיד המועצה הוא
תפקיד מייע .בלבד .ראוי לערבה ולשתפה בהליכי אבל לא תמיד הדבר נדרש או אפשרי"; השר
לשעבר מר דני נוה הסביר בתשובתו מדצמבר  2006שהמלצות המועצה וסיכומיה הובאו בפניו,
והוא בח אות "בתשומת לב ובכובד ראש .ה היו על הפרק והובאו במניי השיקולי בעת
הדיוני בנושאי הרלוונטיי ובתהליכי קבלת ההחלטות"; השר לשעבר מר יעקב אדרי מסר
בתשובתו מאותו חודש כי נוכח תקופת כהונתו הקצרה כשר בריאות )כשלושה וחצי חודשי ( "לא
היה סיפק בידי לקיי דיוני ע המועצה לשיקו ".
יצויי שבעניי דומה 10כבר העיר מבקר המדינה ,בי היתר ,על כ! ,ש"בנושא קבלת החלטות...
]ה[מחייבת מיומנויות רבות שאינ קיימות אצל אד אחד מומל .להישע על גו  ...שנועד לתמו!
בתהליכי קבלת ההחלטות ...מ הראוי ]לפעול[ בהתא לעולה מ החוק] ...התפקיד כגור מייע[.
לא בא כלל לידי ביטוי ממשי בחיי המעשה ...ראוי לפעול בדחיפות וביסודיות לשיפור משמעותי
של קיו תהליכי עבודת מטה סדורה לצור! קבלת החלטות".
__________________
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ראו ·„) ÈÓÂ‡Ï ÔÂÁËÈ·Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ ÁÂספטמבר  ,(2006בעמ' ,29 ,28
.67 ,51
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˙ÈÈÂÂ˙‰· ÌÂ˜È˘Ï ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰ÙÂ˙È˘ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ˘ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
.˜ÂÁ‰ ÔÓ ‰ÏÂÚ˘ ÈÙÎ ÌÂ˜È˘‰ ‡˘Â · ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜·Â ˙Èˆ¯‡‰ ÌÂ˜È˘‰ ˙ÂÈ È„Ó

שירותי פסיכיאטריי מרפאתיי
הצלחת השיקו של נכי הנפש תלויה בכמה גורמי השלובי אלה באלה ,ובה מת שירותי
מרפאה מידיי בעת הצור! ומת שירותי חירו בעת משבר .משרד מבקר המדינה בדק כמה היבטי
שלה  .השירותי ניתני בעיקר בכ  60מרפאות ייעודיות שמשרד הבריאות מפעיל ישירות וב 13
מרפאות ייעודיות של הכללית וכ באמצעות שירותי בריאות הנפש שמכבי ומאוחדת מספקות
)כאמור ,לאומית הפסיקה לתת שירותי מרפאה בשנת  2004ראו בהמש!( ובמרפאות פרטיות.
 : ‰ ˙ Ó ‰ È Ó Êכשאד זקוק לטיפול נפשי רצוי לטפל בו מהר ככל האפשר .כ! אפשר למנוע
את הידרדרות מצבו .מידע בדבר מש! זמ ההמתנה לטיפול יכול לסייע למקבלי ההחלטות להחליט
א יש לשפר שירות מסוי או לשנות אותו.
Ï˘ ‰ ˙Ó‰‰ ÔÓÊ ÏÚ ÌÈ Â˙ ÔÈ‡ „¯˘Ó·˘ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ‰˜È„·‰
ÌÈ¯·„ Ì‚ Ì‰· ,11ÚÂˆ˜Ó È˘ ‡ Ï˘ Ì˙Ú„Ï .˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â‡Ù¯Ó· ÏÂÙÈËÏ ˘Ù ÈÚ‚Ù
˘ ‡,2004-· ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ˙Ò Î‰ Ï˘ ˙Â‡È¯·‰Â ‰ÁÂÂ¯‰ ,‰„Â·Ú‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ÌÈ ÂÈ„· Â¯Ó
·Ï˘ ÔÂÈ„· .ÌÈ·¯ ˙ÂÓÂ˜Ó· Í˘ÂÓÓ È˙‡Ù¯Ó ÏÂÙÈËÏ ‰ ˙Ó‰‰ ÔÓÊ˘ ‰ÏÂÚ ,2006-·Â 2005-
˘È .ÌÈ˘„ÂÁ ¯Â˙· ÌÈ È˙ÓÓ ÌÈ˘ ‡"˘ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,„¯˘Ó‰ Ï"Î Ó ÚÈ„Â‰ 5.6.06-· ‰„ÚÂÂ‰
‡Â‰ ‰ ˙Ó‰‰ ÔÓÊ ÌÈ„ÏÈ È·‚Ï" ˙Â¯È˘‰ ˘‡¯ ÌÂ˜Ó ‡ÏÓÓ È¯·„Ï ."‰ ˘ ÌÈ È˙ÓÓ˘ ÌÈ„ÏÈ
˜¯."Ì˙ÂÁ˙Ù˙‰ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ÏÂÏÚ ¯·„‰ ÔÎ˘ ÈËÈ
˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ .È˘Ù ÏÂÙÈËÏ ÌÈ˜Â˜Ê‰ ÌÈ˘ ‡‰ ˙‡ ÔÎÒÓ ÏÂÙÈË· ·ÂÎÈÚ ,ÚÂˆ˜Ó È˘ ‡ ˙Ú„Ï
,·¯ ÔÓÊ È˘Ù ‰ ÏÂÙÈËÏ ÔÈ˙Ó‰Ï ÍÈ¯ˆ ˘Ù ‰ Ú‚Ù ¯˘‡Î ÔÎ˘ ,˘ÓÓ Ï˘ ÌÈÈÁ ˙ ÎÒ È‰ÂÊ
˜Â˘Ï ÌÈ ÂÙ ÏÂÙÈËÏ ÌÈ˜Â˜Ê‰ ˘Ù ‰ ÈÚ‚Ù Ó ˜ÏÁ .„·‡˙‰Ï ‰Ò È˘ „Ú ¯„¯„È‰Ï ÏÂÏÚ Â·ˆÓ
ÌÈ˘‚„ÂÓ ÍÎ .ÏÏÎ ÌÈÏÙÂËÓ Ì È‡˘ Â‡ ÔÓÊ· ÌÈÏÙÂËÓ Ì È‡ ÌÈÚˆÓ‡‰ È¯ÒÁ Ï·‡ ,ÈË¯Ù‰
.ÌÈÚˆÓ‡ È¯ÒÁÏ ÌÈÚˆÓ‡ ÈÏÚ· ÔÈ· ÌÈ¯ÚÙ‰
הביקורת העלתה שהמשרד עיבד את נתוני הטיפולי הנפשיי שניתנו לנפגעי נפש בכ  50מרפאות
ממשלתיות )מ  ,(60א! לא עיבד את נתוני הטיפולי שנתנו קופות החולי  .המשרד הסביר כי נתוני
הקופות נמסרו לו בפורמט שלא אפשר לו לעבד ע נתוניו.
˙ÂÈ È„Ó ˙ÂÂ˙‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ‰˘˜Ó Ë¯ÂÙÓ Ú„ÈÓ ¯„ÚÈ‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·˙ÏÎ ÏÚ ‡ÏÓ‰ Ú„ÈÓ‰ ÂÈ„È· ‰È‰È˘ È„Î ˘Â¯„‰ ÏÎ ˙‡ ˙Â˘ÚÏ ÂÈÏÚ .˘Ù ‰ ˙Â‡È¯· ÌÂÁ
.˙Â‡Ù¯Ó‰
 : Ì Â ¯ È Á È Ï Â Ù È Ëטיפולי חירו ניתני בקהילה לאנשי הלוקי בנפש שהפסיקו לבקר
במרפאות ,לאנשי שנקלעו למשבר ולאנשי שמחלת הקשה עלולה למנוע מה להתאשפז.
טיפול חירו הוא מרכיב חשוב בכל מער! מודרני של שירותי בריאות הנפש .הוא יכול למנוע את
החמרת מצבו הנפשי של החולה וא להוזיל את עלות הטיפול .בבדיקת המעקב מסר ראש השירות
__________________
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ובה מנכ"ל המשרד ,יו"ר המועצה לשיקו  ,מנהל המרכז הרפואי לבריאות הנפש אברבנאל והיוע+
לפסיכיאטריה בהנהלת הכללית.
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הקוד כי כדי לתת טיפולי חירו המשרד בודק א אפשר להפעיל "מוקדי חירו 'בפריסה ארצית'
שיעסיקו צוותי מקצועיי  ,ובעת הצור! יגיעו לבית החולה".
ÔÂÈÒÈ Ì˘Ï ÌÂ¯ÈÁ È„˜ÂÓ ÏÈÚÙ‰Ï ÂÏÁ‰ 2006 ˙ÏÈÁ˙· ˜¯˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·‰
·.ÌÂ¯„Â ÊÎ¯Ó ,·È·‡ Ï˙ ˙ÂÊÂÁÓ
בינואר  2007מסר ראש השירות למשרד מבקר המדינה נתוני שריכז השירות על מוקדי החירו
שהוא הפעיל בשנה האחרונה ,ומסר כי המשרד מקיי "חשיבה מחודשת ...לגבי המש! הפעלתו של
שירות זה".
2001 ¯·Óˆ„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÚÈ„Â‰ ·˜ÚÓ‰ ˙˜È„·· :Ì„‡ ÁÂÎ
˘·ËÒÂ‚Â‡ „Ú˘ ¯¯·˙‰ ÌÏÂ‡Â .ÌÈ ˜˙ 150 „ÂÚ ˙Â‡Ù¯ÓÏ Â¯·ÚÂÈ ÔÎÓ ¯Á‡Ï˘ ÌÈ ˘‰ ˘ÓÁ
.150 ÌÂ˜Ó· ÌÈ ˜˙ 100-Î ˜¯ ˙Â‡Ù¯ÓÏ ÂÙÒÂ 2006
הממונה על המרפאות בשירות מסר למשרד מבקר המדינה בספטמבר  2006כי במקו להעסיק
עובדי בתק של המשרד החליט המשרד לספק את שאר שירותי בריאות הנפש שהתחייב לתת
בשנת  ,2001באמצעות רכישת שירותי .
‡‰Î¯‡ ÌÈ˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ¯ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÈ˙‡Ù¯Ó‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙˜ÙÒ‰˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÏÂ
˙Â‡È¯·Ï ‰„Â‚‡‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÓÂ˜Ó‰Ó ˜ÏÁ· Ì˜ÙÒÏ ÂÏÁ‰ 2006 ¯·ÂË˜Â‡· ˜¯Â ,·¯ ÔÓÊ
.¯Â·Èˆ‰

תקציב
מדינות רבות במערב מוציאות את רוב התקציב של בריאות הנפש על טיפול בקהילה .בארצות
הברית למשל רוב המדינות מוציאות  88% 51%מתקציב בריאות הנפש על טיפול בקהילה )חו.
משיקו ( .מחצית מוציאות  80% 60%על טיפול בקהילה .12באר ,.לעומת זאת ,המדינה מוציאה
על טיפול בקהילה ועל שיקו ג יחד רק כ  32%מתקציב בריאות הנפש .אמנ בשש השני
האחרונות ההוצאה על שיקו כמעט הוכפלה בישראל וחלקה היחסי של ההוצאה על אשפוז מכל
ההוצאה על בריאות הנפש ירד מ  76%ל  ,64%אול ההוצאה על אשפוז לא פחתה.
תקציב האשפוז של בתי החולי הפסיכיאטריי וצמצו מספר המיטות
א על פי שמספר המיטות בבתי החולי הפסיכיאטריי צומצ  ,תקציב האשפוז של בתי החולי
הפסיכיאטריי הממשלתיי לא צומצ ובתי חולי כמעט לא נסגרו )נסגרו בעיקר בתי חולי
__________________
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ראו:
K. Barrett, R. Greene, M. Mariani, "MENTAL HEALTH - Promise
Unfulfilled", Governing.com, 2004,
http://www.governing.com/gpp/2004/mental.htm.
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פרטיי ( .משרד מבקר המדינה העיר למשרד הבריאות כי אחוז התפוסה הנמו! בבתי החולי
הפסיכיאטריי הממשלתיי  78.5 ,ב  2003ו  70ב  ,2005מעיד לכאורה על אי יעילות .לעומתו,
אחוז התפוסה בבתי החולי הפסיכיאטריי של כללית היה באות שני כ  96וכ  ,89בהתאמה.
·Â¯ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ÔÈÈ ÂÚÓ „¯˘Ó‰˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÊÂÙ˘‡‰ È·‡˘Ó ˙‡ ˙Â Ù‰Ï ÂÈÏÚ ,‰ÏÈ‰˜Ï ÌÈÏÂÁ‰ È˙·Ó ˘Ù ‰ ˙Â‡È¯· Ï˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰
.‰ÏÈ‰˜· ÏÂÙÈËÏ

אשפוז בבתי חולי כלליי
אנשי רבי הסובלי ממחלות נפש יכולי להתאשפז ג במחלקות פסיכיאטריות בבתי חולי
כלליי  .לדעת אנשי מקצוע ,אשפוז כזה יעיל יותר ומקהה את הסטיגמה שחולי הנפש ובני
משפחותיה חוששי ממנה .בישראל מעט מאוד חולי נפש מטופלי בבתי חולי כלליי
)כארבעה אחוזי בלבד( ,ובבתי חולי כלליי מסוימי אי מחלקות פסיכיאטריות .יצוי שג
ועדת נתניהו המליצה" 13לשלב את שירותי בריאות הנפש ברפואה הכללית] ...ו[ליצור שירותי
בריאות כוללניי שישולבו בה השירותי הפסיכיאטריי  ,האשפוזיי והקהילתיי כאחד" .משרד
האוצר מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו בנובמבר  2006שהוא בוח ע משרד הבריאות את
האפשרות לקידו תכניות לשילוב מחלקות פסיכיאטריות בבתי חולי כלליי .

הפסקת ההפניות לשיקו
 .1באמצע מרס ועד סו יולי  2006הפסיק המשרד לשלוח נכי נפש לוועדות השיקו האזוריות.
המשרד הסביר כי התקציב לא אפשר לשק נכי נפש נוספי  ,ולכ הורה ממונה השיקו שלא לכנס
ועדות שיקו אזוריות באותו זמ  .לדברי המשרד ,הוא קיבל את החלטתו משו שרצה לצמצ ככל
האפשר את הפגיעה בנכי הנפש.
נציגי של ארגוני התומכי בנפגעי נפש ונציגי עובדי של בתי חולי פסיכיאטריי התריעו על
המצב לפני שר הבריאות במאי וביוני  .2006ה טענו ,בי היתר ,שהפסקת הפעילות של הוועדות
פוגעת מאוד בשיקו של נכי הנפש ובטיפול הכוללני בה ומבטלת הישגי שהושגו בהשקעה
ובמאמצי רבי "בחמש שני האחרונות" )מאז הוחל חוק השיקו (.
ב  14.5.06הגישו עמותת "בזכות" 14ואחרי עתירה לבג" .נגד מדינת ישראל ואחרי וביקשו
להוציא צו על תנאי "המורה למשיבי לבוא ולית טע  ,מדוע לא יישמו את הוראותיו של חוק
שיקו נכי נפש בקהילה" .15בספטמבר  2006מסרה עמותת "בזכות" למשרד מבקר המדינה כי
לאחר שחודשה הפעילות של הוועדות )ראו בהמש!( ,היא ביקשה למחוק את העתירה.
נכי נפש בני  30 ,19ו  41שהצטרפו לעתירה הצהירו שהפסקת הפעילות של ועדות השיקו הזיקה
לה מאוד .כ! למשל ,אחד הצהיר כי ניסה לשי ק .לחייו; אחר הצהיר כי לא שוחרר מבית
__________________

13
14
15

המלצות ,1990 ,Ï‡¯˘È· ˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÈÂ ‰„Â˜Ù˙ ˙˜È„·Ï ˙È˙ÎÏÓÓ‰ ‰¯È˜Á‰-˙„ÚÂ
עמ' .402
"בזכות"  -המרכז לזכויות אד של אנשי ע מוגבלויות.
בג" 4015/06 +עמותת בזכות ואח' נ' מדינת ישראל ואח'.
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החולי אלא נותר מאושפז א על פי שמצבו הקליני לא הצדיק זאת; עותר נוס מסר כי שוטט
בהרי במקו לשהות בביתו .לדבריו ,א לא יקבל טיפול במסגרת שיקו יעדי לשוב ולהתאשפז
בבית חולי פסיכיאטרי.
 .2במאי וביוני  2006פנה משרד מבקר המדינה למנכ"ל משרד הבריאות פרופ' אבי ישראלי
בעניי הפסקת ההפניות לוועדות השיקו  .מנכ"ל משרד הבריאות השיב למשרד מבקר המדינה ,בי
היתר ,כי א על פי שבמש! שני ביקש משרד הבריאות ממשרד האוצר לתקצב את סעי השיקו
בסכומי נוספי שיאפשרו לשק עוד נכי נפש )לדבריו ,בשנת  2006נדרשו לצור! זה עוד כ 50
מיליו ש"ח( משרד האוצר לא נענה לבקשותיו ,ולפיכ! המשרד לא היה יכול לממ שיקו של
נכי נוספי  .לדברי המנכ"ל ,ההנחיה שלא לכנס ועדות שיקו אזוריות ניתנה לאחר שחשב משרד
הבריאות הודיע לממונה השיקו כי לא יכבד חשבונות לתשלו עבור פוני חדשי  ,שכ אי לכ!
תקציב .המנכ"ל ציי כי ממונה השיקו דרש מהחשב לכבד את כל החשבונות הנוגעי למת
שירותי לזכאי  ,שכ חוק השיקו מחייב את משרד הבריאות לממ אות בלי קשר לתקציב
המיועד לשיקו  .לדבריו ,בדיו ב  25.1.06שהשתתפו בו ג נציגי של החשב הכללי באוצר ושל
הלשכה המשפטית ,נדחתה הדרישה הזאת ,ולכ לא נותרה למשרד ברירה אלא להפסיק את כינוס
הוועדות.
·˘Ï˘ Ì˙ÂÎÊ ‰ÏÏ˘ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ÌÂ˜È˘‰ ˙Â„ÚÂÂÏ ˘Ù ÈÎ ÁÂÏ˘Ï ˜ÈÒÙ‰Ï ‰ËÏÁ‰‰ Ï
‡ÌÈˆÏ‡ ÌÈÓÈÂÒÓ ˘Ù ÈÎ ÔÎÏ .‰Ï‡‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ Ï‡ ˙Â ÙÏ Ì˘Ù · ÌÈ˜ÂÏ‰ ÌÈ˘ ‡ ÈÙÏ
ÌÈÈÁ‰ ÌÈ¯Á‡ ˘Ù ÈÎ ÏÂ ,Í¯ÂˆÏ ‡Ï˘ ÌÈÈ¯Ë‡ÈÎÈÒÙ ÌÈÏÂÁ È˙·· ÊÙ˘‡˙‰Ï ÛÈÒÂ‰Ï
·˜È˙·· ÊÙ˘‡˙‰Ï ¯ÂÊÁÏ ÌÈÏÂÏÚ Ì˙ˆ˜ÓÂ „·‡˙‰Ï ÂÒÈ Ì˜ÏÁ .ÌÂ˜È˘ ˙¯‚ÒÓ ‰¯ÒÁ ‰ÏÈ‰
.Ì˜˙˘‰Ï Ì˙ÏÂÎÈ· Ú‚ÂÙ ÛÏÂÁ‰ ÔÓÊ‰˘ ÌÂ˘Ó ÌÈÈ¯Ë‡ÈÎÈÒÙ‰ ÌÈÏÂÁ‰
 .3ביולי  2006הסכימו משרד הבריאות ומשרד האוצר להקציב עוד כ  14מיליו ש"ח כדי לחדש
את פעילות של ועדות השיקו באותו חודש .כספי אלה נוספו ל  322מיליו הש"ח של תקציב
השיקו באותה שנה.
 .4ביולי  2006הציע משרד האוצר לשנות את חוק השיקו באמצעות חוק ההסדרי של שנת
 .2007בדברי ההסבר להצעת האוצר נאמר ,בי היתר ,כי במצב "הנוכחי" אי אפשר לצפות מראש
את מספר הזכאי לשיקו  ,ולכ מערכת השיקו אינה יכולה לתכנ תקציב ארו! טווח .חו .מזה,
למערכת השיקו אי כל תמרי .להתייעל מאחר שאי לה מסגרת תקציבית .לפיכ! הציע האוצר ,בי
היתר ,כי סל שיקו ותכניות שיקו ייקבעו על פי תקציב שנתי שייקבע מדי שנה בשנה ,כמו שנעשה
בחוק ביטוח בריאות ממלכתי בעניי העלות של סל השירותי שקופות החולי נותנות .בעד
השירותי יהיה אפשר לגבות תשלו או דמי השתתפות.
בהתייחס לנושא זה כתב מנכ"ל מכבי פרופ' יהושע שמר למנכ"ל המשרד ב  ,30.8.06בי היתר ,את
הדברי האלה" :כבר היו מערכת השיקו נמצאת באי ספיקה .קיצו .נוס בתקציב משמעותו
צמצו שירותי השיקו באופ משמעותי] .על פי הצעת האוצר לשנות את החוק[  (1יהיה קושי
לשחרר חולי מבתי החולי כאשר המשפחה האמורה לתמו! בחולה בקהילה תעמוד בנסיבות אלה
בפני שוקת שבורה (2 .חולי לא ישולבו בקהילה וישכבו בבתי או יוחזרו בתדירות גבוהה לבתי
החולי  (3 .ייווצר לח .כבד ונטל כבד על המערכת הטיפולית שלא תוכל בנסיבות אלה לתת
מענה הול לצרכי המטופל" .לדברי מנכ"ל מכבי" ,הצגת נימוקי תקציביי כעילה לאי ביצוע...
החוק ]לפי[ רוחו וכוונתו אמנ תחסו! בטווח הקצר ,אול הניסיו מורה שהעלויות רק יגדלו
במקו אחר :בצריכת אשפוזי  ,בנטל רב יותר על מערכת הטיפולי בקהילה שכבר קורסת ,באי
שילוב של נכי הנפש בעול העבודה היצרני וכמוב בפגיעה במשפחות שאינ יכולות לתפקד
באופ מלא שני רבות" .עוד הוסי כי הדבר "מסוכ למטופלי  ,יביא נזק ולא תועלת ,יכביד על
הקופות ויפגע א ברפורמה המתוכננת בתחו בריאות הנפש ]העברת האחריות לקופות[".
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Ú·Â˜ ÌÂ˜È˘‰ ˜ÂÁ ÈÎ 2006 ¯·ÓËÙÒ· ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘Ô˙È ÌÂ˜È˘‰ ÏÒ ÔÎÏÂ ,È˘Ù ‰ Ì·ˆÓ· ˜¯Â Í‡ ‰ÈÂÏ˙ ÌÂ˜È˘ ÏÒÏ ˘Ù ‰ ÈÎ Ï˘ Ì˙Â‡ÎÊ
Ï·˜˙‰Ï ÂÏÎÂÈ ÚˆÂÓ‰ ÈÂ È˘‰ Ï·˜˙È Ì‡ Ï·‡ .„·Ï· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÏÂ˜È˘ ÍÓÒ ÏÚ Ì‰Ï
.˘Ù ‰ ÈÎ Ï ˜ ÚÂÈ˘ ÏÂÙÈË‰ Û˜È‰ ÌˆÓÂˆÈ Â‡ ,˘Ù ÈÎ Ï˘ ÌÈÂÒÓ ¯ÙÒÓ ˜¯ ÌÂ˜È˘Ï
 .5ב  12.9.06החליטה הממשלה 16לפעול לתיקו חוק השיקו "באופ שיקבע בו ]בי היתר[
כי ...סל שיקו ותוכנית שיקו יינתנו בהתא להוראות החוק במסגרת מקורות המימו שעומדי
לרשות משרד הבריאות בהתא לתקציב השנתי שייקבע מידי שנה במסגרת חוק התקציב לעניי
זה" .בדצמבר  2006הודיע משרד הבריאות למשרד מבקר המדינה כי השינוי בחוק השיקו לא
יתבצע במסגרת חוק ההסדרי אלא בשינוי חקיקה רגיל במסגרת החקיקה להעברת האחריות למת
שירותי בריאות הנפש לקופות החולי  ,כמפורט להל .
˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ ÂÂÎÏ Ì‡˙‰· ˜ÂÁ‰ ‰ Â˘È Ì‡˘ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÁÂËÈ· ˜ÂÁ· ÏÒ‰ ˙ÂÏÚ ÔÂÎ„ÚÏ ‰ÓÂ„· ÌÂ˜È˘‰ ·Èˆ˜˙Ï ÔÂÎ„Ú ˙ÁÒÂ ˙‚‰ ‰ ÏÂ˜˘Ï
·¯.È˙ÎÏÓÓ ˙Â‡È

העברת האחריות למת שירותי בריאות הנפש לקופות החולי
 .1עד  ,1.1.95מועד תחילת חלותו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד ) 1994להל
החוק( ,המדינה היא שנתנה את שירותי בריאות הנפש ,ובה  :סל שירותי בתחו האישפוז ,כגו
שירותי חירו של מיו ואשפוז ,וכ סל שירותי מרפאתיי  ,כגו שירותי טיפול ושיקו  .ע זאת,
ג קופות החולי נתנו שירותי מסוימי בתחו בריאות הנפש ,ובה טיפולי פסיכיאטריי
וטיפולי פסיכולוגיי שיקומיי  .נאמר באותה עת ,17ששירותי בריאות הנפש יועברו לאחריות
הקופות "בדיחוי קל".
בחוק נקבע כי עד שיועברו לקופות החולי כל שירותי הבריאות שנתנה המדינה לפני החלתו,
משרד הבריאות הוא שיית את השירותי האלה ,בי שיעשה זאת בעצמו ובי שיעשה זאת
באמצעות נותני שירותי .
במאי  1995פורס צו ביטוח בריאות ממלכתי )שינוי התוספת השנייה והשלישית לחוק( ,התשנ"ה
 ,1995ונקבע בו כי מ  1.6.95יועברו חלק משירותי בריאות הנפש בתחו האשפוז ובתחו
המרפאתי ממשרד הבריאות לקופות החולי  .בשנת  1995דנו קופות החולי ומשרד הבריאות
בהסדרי למימו ההוצאה שתוטל על קופות החולי בגי העברה זו ,א! בפועל לא הועברו
השירותי של בריאות הנפש לקופות החולי  ,ובאוקטובר  1996בוטל הצו.18
)א( לדעת פרופ' מרדכי שני ,לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות ומנהל של המרכז הרפואי 'שיבא',
שעמד בראש ועדות שעסקו בבריאות הנפש ,יהיה אפשר לשפר שיפור ממשי את מצב של נכי
__________________

16
17
18

החלטה מספר .472
דברי שר הבריאות לשעבר מר אפרי סנה בישיבת הכנסת מיו .20.12.94
בעניי" זה ראו ג „ ,(1998) ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ 48 È˙ ˘ ÁÂעמ'  (2002) ·52 È˙ ˘ ÁÂ„ ÔÎÂ ;159עמ'
.215
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הנפש רק א קופות החולי יהיו מופקדות על הטיפול בה  .19לדעתו ,את הטיפול בנכי הנפש יש
להתחיל במרפאת הרופא הראשוני ,20ועל מערכת הייעו .המקצועי לסייע בידו .אול המחלוקת
הקשה ע קופות החולי בעניי מימו הטיפולי לא אפשרה לתת שירות הול לחולי .
לדעת המשרד ,21העברת האחריות הביטוחית הישירה בתחו בריאות הנפש מהמדינה לקופות
החולי  ,תמנע פיצול תחומי אחריות ביטוחיי בי מבטחי שוני  ,תקד את התפיסה הרואה
במדינה מאסדר )רגולטור( ולא נות שירותי ותסייע לשילוב רפואת הנפש כחלק בלתי נפרד
ממער! השירותי הכולל המובטח על פי החוק לכל תושבי המדינה .היא ג תבטיח את הרצ
הטיפולי בנכה הנפש.
˙¯Â˜È·‰ ÌÂÎÈÒ „ÚÂ (1995 ˙ ˘·) È˙ÎÏÓÓ ˙Â‡È¯· ÁÂËÈ· ˜ÂÁ ˙ÏÁ‰ Ê‡Ó ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ
·„ˆÏÂÙÈËÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙¯·Ú‰Ï ÌÈ Â˘ „ÚÈ È„ÚÂÓ ÂÚ·˜ Â ÌÈ ˘ 12-Î ÂÙÏÁ 2006 ¯·Ó
· È„È· ‰¯˙Â ÏÂÙÈËÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰Â ÂÙÏÁ ÌÏÂÎ ÌÏÂ‡ ,ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜Ï ‰ È„Ó‰Ó ˘Ù ÈÚ‚Ù
.„¯˘Ó‰
)ב( ב  16.6.05הגישו עמותת "בזכות" ואחרי עתירה נגד שר הבריאות ואחרי  22למת צו על
תנאי כדי "לית טע  :א .מדוע לא תקוי לאלתר החלטת הממשלה מספר  2905מיו ;26.1.03
ב .ומדוע לא יעבירו המשיבי ] 2 1שרי הבריאות והאוצר[ ,לאלתר ,את שירותי בריאות הנפש
לאחריות קופות החולי  ...כפי שנקבע בהחלטת הממשלה הנזכרת" .בעקבות העתירה נת בג".
ב  1.11.05צו על תנאי כמבוקש.23
)ג( ב  12.2.06החליטה הממשלה" 24לתק את החלטת הממשלה מס'  2905מיו 26.1.03
ולקבוע ,כי תארי! יישו ההחלטה האמורה יידחה ליו  ."1.1.07ההחלטה לא בוצעה.
È‡ÂÙ¯‰ ˙Â¯È˘· ‰˘˜‰ ‰ÚÈ‚Ù‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÚÈ·ˆ‰ ˙ÂÓ„Â˜‰ ˙Â¯Â˜È·· ¯·Î .2
˘ .ÔÈÈ Ú· ˙Â¯È‰·-È‡‰ ÔÓÂ ÏÂÙÈË‰ Ô˙ÓÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÏÂˆÈÙÓ ‰‡ˆÂ˙Î Ï·˜Ï ÌÈ‡ÎÊ ˘Ù ÈÚ‚Ù
הביקורת הנוכחית העלתה שהנושא עלה בישיבת המועצה לשיקו ב  ,3.1.06שבה אמרה נציגת
הסתדרות האחי והאחיות החברה במועצה כי "השרות האמבולטורי לפני קריסה בתקופת ביניי
טר העברת האחריות הטיפולית לקופות .כול מצמצמי ]את[ השירות :יש צמצו משמעותי
במספר עובדי השירות האמבולטורי .לא מאיישי משרות מתפנות ...הקופות ,מאיד! מתנערות
מאחריות ונסוגות ומצמצמות שירותי  ...יש סכנת קריסה וסכנה של נסיגה אצל משתקמי ללא
מענה טיפולי נדרש".
 .3ב  ,17.9.06לאחר שהסתיימה הביקורת ,נחת הסכ בי משרד הבריאות ובי משרד האוצר
בעניי העברת מלוא האחריות הביטוחית של שירותי בריאות הנפש לקופות החולי  .לדברי קופות
החולי ה לא היו שותפות להסכ זה והסתייגו ממנו מאוד .קופת חולי מכבי ,למשל ,כתבה
ב  8.8.06וב  1.10.06לשר הבריאות ולמנכ"ל המשרד כי בהסכ נכללו כמה נושאי חדשי שלא
דנו בה ע הקופות ,וכ נעשו שינויי בנושאי שכבר סוכמו בטיוטות הקודמות של ההסכ  .בי
היתר ,הוקצבו פחות משאבי מ האמצעי שהיו דרושי  ,לדעת הקופה; לא הוקצבו כספי
__________________

19
20
21
22
23
24

בעניי" זה ראו ג „ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·52 È˙ ˘ ÁÂעמ' .216
בדר /כלל זהו רופא המשפחה או רופא ילדי .
טיוטת תזכיר הצעת החוק של המשרד לתיקו" חוק שיקו נכי נפש בקהילה מיו .10.1.07
בג".'Á‡Â ˙Â‡È¯·‰ ¯˘ ' 'Á‡Â ˙ÂÎÊ· ˙˙ÂÓÚ 5777/05 +
בדצמבר  ,2006מועד סיכו הביקורת העתירה הייתה תלויה ועומדת .דיו" נוס 0נקבע ל.19.2.07-
החלטה מספר .4702
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להקמת תשתיות; לא דובר על עלויות נוספות שיהיו לקופה א השינוי בחוק השיקו יצא אל
הפועל; כותבי ההסכ לא הביאו בחשבו שתהלי! ההתארגנות יימש! ג אחרי  .1.1.07מכבי
העריכה שהטיפול של משרדי הבריאות והאוצר בכל העניי עלול לפגוע בחולי .
באוקטובר  2006החליטה הממשלה 25להעביר לידי קופות החולי את האחריות למת שירותי
בתחו בריאות הנפש בהתא לעקרונות הסיכו שבי משרד הבריאות ומשרד האוצר בעניי זה,
אשר נחת ביו .17.9.06
בנובמבר  2006מסרו קופות החולי למשרד מבקר המדינה שהעברת האחריות הביטוחית תאר!
שישה חודשי לפחות ,וכדי להשלי את תהלי! העברת האחריות יידרשו כשלוש שני  .בדצמבר
 2006הודיע משרד הבריאות למשרד מבקר המדינה כי העברת האחריות לקופות החולי תידחה
לפחות בחצי שנה .המשרד הסביר כי משרד המשפטי התנגד לכוונה להעביר את האחריות לקופות
במסגרת חוק ההסדרי ודרש כי הדבר ייעשה בחקיקה רגילה.
˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙¯·Ú‰ ÍÈÏ‰ Ï˘ Â˙ÂÎ˘Ó˙‰ ÁÎÂ ˘ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡„ÂÂÏ ÂÈÏÚ ,·Â¯˜ „ÚÂÓ· ÍÈÏ‰‰ ˙ÓÏ˘‰ È·‚Ï ˙Â‡„ÂÂ‰-È‡ Ï˘·Â ˙Â·¯ ‰Î ÌÈ ˘ ˙ÂÙÂ˜Ï
˘·˙˜.˘Ù ‰ ÈÚ‚Ù · ÏÂÙÈË‰ Ú‚ÙÈÈ ‡Ï ˙ÂÙÂ˜‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ˙ÓÏ˘‰ „ÚÂ ¯·ÚÓ‰ ˙ÙÂ

הפסקת מת שירותי בריאות הנפש המרפאתיי בקופת חולי לאומית
המשרד וכללית נותני שירותי באמצעות בתי חולי פסיכיאטריי ומרפאות בקהילה שה
מפעילי ישירות ,והקופות האחרות נותנות שירותי באמצעות רופאי פסיכיאטרי ופסיכולוגי .
‰‚‰ ˘ ÌÈÈ˙‡Ù¯Ó‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙‡ ˙˙Ï ˙ÈÓÂ‡Ï ÌÈÏÂÁ ˙ÙÂ˜ ‰˜ÈÒÙ‰ 2004 ¯‡Â È· .1
‰‡„ÈÂ ‡ÏÂ Â‰˘ÏÎ Ì¯Â‚ ÌÚ ˙‡Ê ‰Ó‡È˙ ‡Ï ˙ÈÓÂ‡Ï .˘Ù ÈÚ‚Ù ÌÈÁËÂ·Ó 4,000-ÎÏ ˙˙Ï
˘ÌÂÎÈÒ' ·˙ÎÓ· Â„ÈÂˆ ‡Ï ÂÏÏ‰ ÌÈÏÂÁ‰ .¯Á‡ ÌÂ˜Ó· ÏÂÙÈË ÂÏ·˜È ˘Ù ‰ ÈÚ‚Ù ‰ÈÁËÂ·Ó
˙Â‡Ù¯Ó‰ ÌÚ ‰Ó‡Â˙ ‡Ï ÏÂÙÈË Í˘Ó‰Ï Ì˙¯·Ú‰Â ,Ï·Â˜ÓÎ ,ÏÙËÓ‰ ¯Ë‡ÈÎÈÒÙ‰Ó 'ÏÂÙÈË
‡Ï È˙‡Ù¯Ó È¯Ë‡ÈÎÈÒÙ ÏÂÙÈËÏ Â˜˜Ê ˘ ˙ÈÓÂ‡Ï ÈÁËÂ·Ó ,‰Ê ÍÏ‰Ó Ï˘· .˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰
˜¯·Î ‰Ï‡ Í‡ ,˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â‡Ù¯ÓÏ Â Ù Ì Ó‡ Ì˜ÏÁ .ÌÈ˘„ÂÁ Í˘Ó· ˙Â¯È˘ ÏÎ ÂÏ·È
ÂÎ¯‡˙‰ ÍÎ ·˜Ú .(ÌÈ ÂÙ 1,000-Î ÂÙÒÂ „·Ï· ·È·‡ Ï˙ ¯ÂÊ‡·) ÈÎ‰ Â‡Ï· ˙ÂÒÂÓÚ ÂÈ‰
ÌÈÏÂÁ Â È˙Ó‰ Ô‰·˘ ˙Â‡Ù¯Ó ÂÈ‰ ÔÎ È ÙÏ „ÂÚ) ¯˙ÂÈ „ÂÚ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â‡Ù¯Ó· ÌÈ¯Â˙‰
.(ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú˘˙ ÂÏÈÙ‡Â ‰˘È˘ ¯Â˙Ï
בעניי זה כתבה נציבת הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי של המשרד ב  22.4.04לממונה על
פניות הציבור בלאומית ,בי היתר ,כי האופ שבו הופסק הטיפול הפסיכיאטרי במבוטחי הקופה בלי
להתריע על כ! מראש ,בלי לאפשר למבוטחי להיפרד מ המטפלי ובלי להעביר אות כראוי
למטפלי אחרי הוא "בלתי ראוי בלשו המעטה ומהווה הפרה של חובות הקופה למת טיפול
באיכות סבירה ועלולות להיות לו השלכות חמורות".
על המשמעות החמורה של פעולת לאומית עמדה ג הסמנכ"לית לפיקוח על קופות החולי
ושירותי בריאות נוספי שבמשרד .בעניי זה היא כתבה למנכ"ל המשרד ב  ,4.12.05בי היתר,
__________________
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ש"התנהגות הקופה הינה הפרה בוטה של חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,עולה כדי עבירה פלילית
ויש בה גילוי של אטימות כלפי קבוצת אוכלוסייה חלשה ביותר ,שאינה מסוגלת לייצג את עצמה
ולהג על זכויותיה .לא למותר לציי  ,כי בהלי! המשפטי שנוהל נגד הקופה ,נאותה קופת החולי
לספק שירותי למבוטחי הבודדי שתבעו אותה א! המשיכה לשלול שירותי מיתר המטופלי .
בכ! הוסיפה הקופה להפר את החוק הפרה נוספת ,כאשר על שלילת השירותי שלא כדי היא
הוסיפה את אפליית לרעה של מרבית המבוטחי " .עוד כתבה הסמנכ"לית כי כבר בדיוני על
יישו הסכ ההבראה שנחת ע הקופה בדצמבר  262003היא אמרה כי אי להעביר לקופה את
יתרת כספי הסכ ההבראה ,בי היתר משו ששללה שירותי ממבוטחיה .הסמנכ"לית ביקשה
לקיי ישיבה שבה ישתתפו נציגי של משרד הבריאות ושל משרד האוצר ,וייבחנו בה הפעולות
שהממשלה יכולה לעשות בנושא .ישיבה כזאת לא התקיימה.
 .2חוק ביטוח בריאות ממלכתי מאפשר לנקוט כמה וכמה אמצעי נגד קופת חולי אשר אינה
מקיימת את הוראותיו .בסעי  37לחוק נקבע שא מנכ"ל המשרד סבור כי קופת חולי כלשהי אינה
מקיימת את הוראות החוק או שאינה פועלת כראוי או שיש חשש שלא תוכל לתת לחבריה את
שירותי הבריאות המגיעי לה על פי חוק זה ,הוא רשאי לנקוט אמצעי נגדה ,ובי היתר ,לשלוח
מכתב התראה ,לכנס את הדירקטוריו ולמנות ועדה בודקת .עוד נקבע בחוק כי שר הבריאות רשאי
לנקוט אמצעי נוספי  ,ובה השעיית נושאי משרה בקופה ,מינוי חשב מלווה ,מינוי מנהל מורשה
וא ביטול ההכרה בקופה.
„¯˘Ó‰˘ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ‰˜È„·‰ ˜ÂÁ· ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ ˙Â¯ÓÏ
È˙ÎÏÓÓ ˙Â‡È¯· ÁÂËÈ· ˜ÂÁÏ ˙ÂÏÈ·˜‰ ˙·Èˆ Â Ì„Â˜‰ ˙Â¯È˘‰ ˘‡¯ .Ì‰Ó „Á‡ Û‡ Ë˜ ‡Ï
·,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .‰˘Ú ˘ „ÈÁÈ‰ ¯·„‰ ‰Ê Í‡ ,ÔÈÈ Ú· ÌÈ·˙ÎÓ ‰ÓÎ ˙ÈÓÂ‡ÏÏ ÂÁÏ˘ „¯˘Ó
·ÌÎÒ‰ ˙¯‚ÒÓ· Á"˘ È ÂÈÏÈÓ 200 ˙ÈÓÂ‡ÏÏ ¯È·Ú‰Ï „¯˘Ó‰ ÌÈÎÒ‰ 2004 ¯·ÓËÙÒ
.˘Ù ‰ ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘ ˙‡ ˘„ÁÏ ‰˘È¯„· ˙‡Ê ‰ ˙‰ ‡Ï ‡Â‰ Ï·‡ ,‰ÓÚ Ì˙Á ˘ ‰‡¯·‰
יצוי שהנושא עלה ג בישיבה של ועדת זכויות החולה שקיימה מועצת הבריאות 27ב ,23.2.05
שבה השתתפו שר הבריאות לשעבר מר דני נוה והמנכ"ל .הוועדה טענה ,בי היתר ,שקופה הבנויה
על כספי ציבור אינה יכולה לעשות די לעצמה ,לפגוע באוכלוסיה החלשה ביותר ולעקר "בדר!
מניפולטיבית את המאבק המשפטי .הועדה מצפה ממשרד הבריאות שיפעיל סנקציות נגד הקופה".
באותה ישיבה קבע השר ש"אי ספק שזו מציאות בלתי נסבלת" .הוא הביע תקווה שהעברת הביטוח
בנושא בריאות הנפש תסתיי השנה והוסי כי "כמדינה צרי! שיהיה גור שתהיה לו סמכות ערכית
ויכולת לבוא לקופה ולהפעיל אמצעי שוני כדי לאלצה לעמוד בתנאי  .בחוק קיי רק סעי 37
שזהו מעי 'נשק אטומי' .הפתרו הוא תחיקתי".
 .3במאי  ,2006עוד במהל! הביקורת ,פנה משרד מבקר המדינה למנכ"ל משרד הבריאות בעניי
החשש שנפגעי הנפש שלאומית הפסיקה לטפל בה ייפגעו .המנכ"ל הסביר שכאשר נודע למשרד
שלאומית הפסיקה את שירותיה בתחו בריאות הנפש ,הוא פנה אליה וניסה לשכנע אותה לשנות
את החלטתה .משהסתבר כי הסיכוי שלאומית תשנה את ההחלטה קלוש ,החל המשרד בהכנת
התשתית לנקיטת אמצעי לפי סעי  37הנ"ל .המנכ"ל ציי כי ההלי! כולל סדרה שלמה של הליכי
שיש לקיי במלוא לפני שתהיה לשר הבריאות הסמכות לנקוט את האמצעי הנקובי באותו
סעי  .לאחר מכ הועברה ההחלטה א לפעול בנושא לשר לשעבר ,דני נוה .השר ,לאחר ששקל את
הדברי  ,החליט כי א יינקטו נגד הקופה האמצעי הקבועי בחוק ,הדבר לא יעלה בקנה אחד ע
__________________

26
27

במסגרת הסכ הבראה הועברו ללאומית  200מיליו" ש"ח .ראו ג בהמש./
מועצה שהוקמה לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ותפקידה לייע +לשר בנושאי שוני .
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מדיניות המשרד בנושא הרפורמה הביטוחית המתוכננת בבריאות הנפש ,28שבעת ההיא נעשו
מאמצי רבי להשלימה.
המנכ"ל הוסי כי המשרד תמ! בתיקו הוראות החוק שלפיה יש לאכו קביעות של נציבת
הקבילות במשרד )סעי 46א לחוק ביטוח בריאות ממלכתי( ,ומינואר  2006המבוטח יכול לממ
"שירותי שקופות החולי נמנעות מלספק שלא כחוק ,ממקורות המימו של הקופה ,בעת רכישה
פרטית שלה ".
‡˘¯ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï"Î ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó - ˜ÂÁ· ÛÈÚÒ‰ ÔÂ˜È˙Ï
˘„ÚÂÓ‰ ,ÍÏÈ‡Â 1.1.06-Ó ‰È˙ÂËÏÁ‰ ÏÚ ˜¯ ˙ÂÏÁ ‰·Èˆ ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï ˙ÂÈÂÎÓÒ‰
˘˙‡ ÌÂÊÈÏ ÂÏÎÂÈ ÌÈ·¯ ˘Ù ÈÚ‚Ù ˘ ÁÈ ‰Ï ‰˘˜ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .Û˜Â˙Ï Ò Î ˜ÂÁÏ ÔÂ˜È˙‰
˙Â ÙÏ ÌÓˆÚ ÌÈÁËÂ·Ó‰ ÏÚ :·Î¯ÂÓ ÍÈÏ‰· ¯·Â„Ó ÔÎ˘ ,Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ ÈÂˆÈÓÏ ˘Â¯„‰ ÍÈÏ‰‰
Ï"Î Ó) Ï‰ ÓÏ ˙Â ÙÏ Ì‰ÈÏÚ ÍÎ ¯Á‡ .˙Â˜„ˆÂÓ Ì‰È˙Â ÂÏ˙˘ ‰¯Â˘È‡ ˙‡ Ï·˜ÏÂ ‰·Èˆ Ï
ÍÎ ¯Á‡Â ,‰·Èˆ ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï ˘˜·ÏÂ (ÍÎÏ ÍÈÓÒ‰ ‡Â‰˘ ÈÓ Â‡ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó
Â È‡ ÔÎÏÂ ,È Ë¯Ù ‡Â‰ ÚˆÂ‰˘ ÔÂ¯˙Ù‰ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .ÌÓˆÚ· ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙‡ ˘ÂÎ¯Ï Ì‰ÈÏÚ
.˙È˙Î¯ÚÓ ‰ÈÚ· ÈÂ‡¯Î ¯Â˙ÙÏ ÏÂÎÈ
ÍÂÒÁÏ ‰Ï ¯˘Ù‡˘ ÍÎ· ˙ÂÙÂ˜‰ ÔÈ· ‰ÈÏÙ‰ ¯ˆÈ ˙ÈÓÂ‡Ï ‰Ë˜ ˘ „Úˆ‰˘ Ì‚ ÔÈÈˆÏ ˘È
.˙˙Ï ÂÙÈÒÂ‰ ˙Â¯Á‡‰ ˙ÂÙÂ˜‰˘ ÌÈ˙Â¯È˘ ‰ÈÁËÂ·ÓÏ ‰ ˙ ‡Ï ‡È‰ ÔÎ˘ ,ÌÈ·‡˘Ó
‰ÏÂÁ‰ ˙ÂÈÂÎÊÏ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ 2005 ¯‡Â¯·Ù· ˙Â‡È¯·‰ ˙ˆÚÂÓ· ‡˘Â Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ËÚÓÏ
ÂÎ¯Ú ˘ ÌÈ ÂÈ„Ó ÌÈÎÓÒÓ ÏÎ Â‡ˆÓ ‡Ï ,„¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰ Ï˘ ÌÈ ÂÈ„ ¯ÙÒÓ ÔÎÂ ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î
· ÏÏÎ ÂÎ¯Ú ‡Ï È¯„‡ ·˜ÚÈ ¯Ó ¯·Ú˘Ï ¯˘‰ ÌÚ .‰Â È „ ¯Ó ¯·Ú˘Ï ¯˘‰ ÌÚ ‰Ê ‡˘Â
„.ÌÈÈ ÂÈÁ ÂÈ‰ ‰Ï‡Î ÌÈ ÂÈ„˘ Û‡ ,‡˘Â · ÌÈ ÂÈ
בתשובתו מדצמבר  2006מסר השר לשעבר מר דני נוה כי ניהול ההליכי לפי סעי  37לחוק ביטוח
בריאות ממלכתי "סבו! ומסורבל ...המשרד א שהוא יוז ההליכי אינו שולט בהכרח
בתוצאותיה " .השר הוסי כי התקיימו דיוני בסוגיה ו"אומנ  ,עדי היה אילו בזמנו השיקולי
השוני בעניי היו מועלי על הכתב" .השר לשעבר מר יעקב אדרי כתב בתשובתו מאותו חודש,
שתקופת כהונתו כשר הייתה בי  23.1.06ל  ,7.5.06ובמסגרת הסקירות ופגישות ההיכרות שלו ע
הנהלת המשרד הובאו לידיעתו ,בי היתר ,ג השיקולי שהנחו את קודמיו בעניי הפסקת מת
השירותי האמבולטוריי הפסיכיאטריי למבוטחי קופת חולי לאומית ,והוא לא ראה מקו
לשנות מהחלטת קודמיו.
‰ÎÂ·Ò 37 ÛÈÚÒ ÈÙÏ ÌÈÎÈÏ‰ ˙ËÈ˜ ,„¯˘Ó‰ ˙Ú„ÏÂ ¯Á‡Ó˘ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÂÙÈËÏ ÌÈÏÎ ÂÈ„È· ÂÈ‰È˘ ˙ Ó ÏÚ ‰Ê ÛÈÚÒÏ Ì‚ ‰˜È˜Á ÈÂ È˘ ÏÂ˜˘Ï ÂÈÏÚ ,˙Ï·¯ÂÒÓÂ
·˜.‰Ï‡ ÔÈÚÓ ÌÈ¯˜Ó· ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ

__________________

28

כלומר העברת האחריות למת" שירותי בריאות הנפש מהמשרד לקופות החולי .
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ארגו  ,כספי ובקרה
התקשרויות ע יזמי
˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ÏÎ ‡Ï .ÌÂ˜È˘ ˙Â¯‚ÒÓ ÂÏ Â˜ÙÒÈ˘ È„Î ÌÈÓÊÈ ÌÚ ¯˘˜˙‰ „¯˘Ó‰ : Ì È Ê Â Á
‰ÏÂÏÚ ÌÈÊÂÁ‰ ÏÚ Ì˙Á ‡Ï „¯˘Ó‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÌÈÊÂÁ· Â ‚ÂÚ
.ÌÈ‡ ˙‰ Â¯ÙÂÈ Ì‡ „¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÏÂ‰ ÈËÙ˘Ó ÏÂÙÈË ÚÂ ÓÏ
Â˜ÙÈÒ˘ ‰Ï‡ ÌÚÂ ÌÈÓÊÈ‰ ÌÚ „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ·Â¯ ˙¯Â˜È·‰ ˙Ú· : Ì È Ê ¯ Î Ó
ÂÈ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ˙‡ ÍÂ¯ÚÏ „ÈÙ˜‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ .ÌÈÊ¯ÎÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡Ï˘ Â˘Ú ÌÂ˜È˘ ˙Â¯‚ÒÓ
ÏÂÎ‰ ,Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ Ï˘ ¯„ÂÒÓ ÍÈÏ‰· Â‡ Ê¯ÎÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÂ˜È˘‰ ˙Â¯‚ÒÓ È˜ÙÒÓ ÌÚ
·.ÂÈÙ ÏÚ˘ ˙Â ˜˙‰Â 1992-·" ˘˙‰ ,ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁÏ Ì‡˙‰

תשלומי למפעילי מסגרות שיקו
משרד מבקר המדינה בח את סדרי העבודה הנהוגי במשרד הבריאות בעניי תשלומי למפעילי
מסגרות שיקו  .להל מובאי הממצאי :
לאחר שוועדת שיקו מאשרת לנכה הנפש תכנית המפרטת את מסגרות השיקו  29המתאימות לו,
הוא פונה לאתר את המסגרת הפרטנית שהוצעה לו .לאחר שהוא מאתר מסגרת כזו ומצטר אליה,
היז המפעיל אותה שולח לוועדת השיקו לאשר לו תשלו עבור אותו אד  .רכזת הוועדה נותנת
ליז את האישור )שתק בדר! כלל שנה( .פרטי האישור מועברי ג למחלקה למידע ולהערכה
במשרד )להל המחלקה למידע( .מנהלת המחלקה למידע הסבירה שעקב הצור! לשמור על
סודיות המשתקמי במער! בריאות הנפש ,נרשמי הנתוני עליה במערכת הממוחשבת של
המחלקה ,ואילו התשלומי ליזמי מבוצעי באמצעות מערכת אחרת "מרכב"ה" .30האישור הוא
השלב הראשוני שעל פיו משלמי ליז .
כדי לקבל את התשלו  ,היז מגיש למשרד מדי חודש רשימה של משתקמי ששהו במסגרות
השיקו שהוא מפעיל ,וכלולי בה הימי ששהו המשתקמי במסגרות השיקו  .את הרשימה הוא
לשירות ולחשבות המשרד .להעתקי הוא מצר חשבונית.
שולח למחלקה למידע ,והעתקי
במחלקה למידע אמורי לבדוק את זכאותו של כל משתק על פי האישורי שהתקבלו מרכזי
ועדות השיקו )בעניי זה ראו בהמש! הדברי ( .אחר כ! המחלקה למידע רושמת במערכת
הממוחשבת את מספר הימי שכל משתק שהה במסגרת השיקו  .המערכת מסכמת את מספר
הימי של כל המשתקמי בכל מסגרת .בשירות אמורי להשתמש בנתוני המחלקה למידע כדי
לאשר לחשבות לשל ליז .

__________________

29
30

מסגרות השיקו נועדו בעיקר למגורי  ,לתעסוקה או לבילוי בשעות הפנאי  -על פי סוג המסגרת
שנקבעה.
מרכב"ה  -מערכת מחשוב רוחבית כוללת במשרדי הממשלה.
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תשלומי באמצעות המערכת הממוחשבת

„¯˘Ó‰ ÌÊÈÏ ÌÂÏ˘˙‰ ÚÂˆÈ· ÍÈÏ‰˙·˘ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ‰˜È„·‰ .1
‡‡Â‰ ÍÎ ·˜ÚÂ ,ÌÈ˘„Á ÌÈÓ˜˙˘Ó ÈË¯Ù ˙˜È„· ËÚÓÏ ,Ì˜˙˘Ó ÏÎ ÈË¯Ù ˙‡ ˜„Â· Â È
2006 È ÂÈ-¯‡Â È ÌÈ˘„ÂÁ· ,Ï˘ÓÏ .ÌÂ˜È˘Ï Û˜˙ ¯Â˘È‡ Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ˙Â¯ÓÏ ÌÈÓÊÈÏ ÌÏ˘Ó
ÌÈ¯Â˘È‡ (32¯Â˘È‡ ˙ÂÎÈ¯ˆ‰ ˙Â¯‚ÒÓ 26,400-ÎÓ) 31ÌÂ˜È˘ ˙Â¯‚ÒÓ 8,500-ÎÏ ÂÈ‰ ‡Ï
˙˜.33Á"˘ È ÂÈÏÈÓ ˙Â¯˘Ú ‰ È„ÓÏ ˙ÂÏÂÚ ‰Ï‡‰ ÌÂ˜È˘‰ ˙Â¯‚ÒÓ 8,500-˘ ÔÈÂˆÈ .ÌÈÙ
ÌÈ¯Â˘È‡ Ì‰Ï ˘È Ì‡ ˜¯ ÌÈÓÊÈÏ ÌÏ˘Ï ÂÈÏÚ˘ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙˜.ÌÈÙ
בתשובתו למשרד מבקר המדינה בנובמבר  2006הודיע משרד הבריאות שמחודש דצמבר 2006
יקלוט מער המידע רק נתוני משתקמי שיש לה אישור תק .
˙Ú‚Â ˘¯Â„ ÌÊÈ‰˘ ÌÂÎÒ‰ ÔÈÈ Ú· ‰˘ÂÚ „¯˘Ó‰ ˙Â·˘Á˘ ‰„ÈÁÈ‰ ˙¯Â˜È·‰˘ ‡ˆÓ .2
˘Î¯‰ ˙ ÓÊ‰· ˙Â¯È˘· ÌÊÈÏ Â¯˘Â‡˘ ÌÈÓÈ‰ ¯ÙÒÓÏ ˙È Â·˘Á· ÌÂ˘¯‰ ÌÂÎÒ‰ ˙Ó‡˙‰Ï
¯Â˘È‡ Ì‰Ï ˘È ¯˘‡Î ˜¯ ÌÈÓÊÈÏ ÌÏ˘Ï ‡ÂÙ‡ ‰„ÈÙ˜Ó ‰ È‡ ˙Â·˘Á‰ Ì‚ .34˙È˙ ˘-ÈˆÁ‰
˙˜.Û
בתשובתו בנובמבר  2006מסר משרד הבריאות למשרד מבקר המדינה כי התשלו בלא בדיקת
האישור היה בגדר פעולה זמנית .עד חודש אוקטובר  2006בגלל מחסור בכוח אד ועיכובי של
חדשי רבי בתשלו אישר המשרד לשל ליזמי "תו הנחיה לבדיקה מאוחרת ביחס להתאמת
התשלו להחלטות ועדות השיקו ".
Û‡ Â‡ ÌÈÓÊÈ‰ ÌÚ ˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁ ÚÂ ÓÏ È„Î˘ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÂÎÒ ÏÎ˘ ˘‡¯Ó ‡„ÂÂÏ ˘È (Í˘Ó‰· Â‡¯) ˙Â·ÊÂÎÎ ˙Â„Â˘Á‰ ÌÂÏ˘˙ ˙Â˘È¯„ ¯˙‡Ï È„Î
.Û˜˙ ¯Â˘È‡ ˘È ÌÊÈÏ ¯˘‡Î ˜¯ ÌÏÂ˘È
˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó˘ ÌÈÓÂÏ˘˙ ˘È˘ ÂÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ˙ÂÙÒÂ ˙Â˜È„· .3
:ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÔÏ‰Ï .¯Â˘È‡ Ì‰Ï Ô˙È ‡Ï ÌÏÂÚÓ˘ Û‡ ÌÓÏ˘Ï ¯˘Ù‡Ó
ביוני  2006היו במסגרות השיקו לפחות  385משתקמי שנכנסו למסגרות האלה עוד לפני שנת
 $ 2001מועד כניסת חוק השיקו לתוק  .התשלומי בגי %משתקמי אלה נעשי בלי שנית %לה
אישור של המשרד .כמו כ %יש מסגרות שיקו )כגו %מועדו %חברתי למבוגרי ( שהשירות אינו דורש
מהיז לקבל מראש אישור כדי לקבל תשלו עבור השהייה של המשתקמי בה .%כ למשל
בחודשי ינואר  $ 2005יולי  2006שיל המשרד כ 6.8$מיליו %ש"ח בגי %כ 4,500$משתקמי שעל
פי דיווחי היזמי למשרד שהו במסגרות כאלה אצל .

__________________

31
32
33
34

מדובר בכ  5,800משתקמי )מכ  12,000משתקמי ( המשתמשי ב  8,500מסגרות שיקו .
יש מסגרות שאינ זקוקות לאישור ,למשל מועדו חברתי למבוגרי )ראו ג בהמש! הדברי (.
על פי הערכה כספית ,משתקמי השוהי בכ  2,450מסגרות שיקו מינואר  2005ואיל! עולי למדינה
כ  17.7מיליו ש"ח .כלומר 8,500 ,מסגרות שיקו עולות לה הרבה יותר.
בהתבסס על דיווחי העבר של היזמי מנפיק המשרד לכל יז הזמנת רכש חצי שנתית שמאושרת בידי
ראש השירות והחשבות .יז שחורג מהמסגרת שנקבעה לו נחס במחשב ע"י החשבות.
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Ô‰· ÌÈ‰Â˘ ÌÈÓ˜˙˘Ó˘ ˙Â¯‚ÒÓ˘ ÔÎ˙ÈÈ˘ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ì‰Ï˘ ÌÈÈÂÎÈÒ· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ¯·„‰Â ,ÏÏÎ Ì‰Ï ˙ÂÓÈ‡˙Ó Ô È‡ ÌÂ˜È˘ ˙Â„ÚÂÂ· ÔÂÈ„ ‡ÏÏ
ÏÎÎ ¯‰Ó ÌÂ˜È˘ ˙Â„ÚÂÂÏ ‰Ï‡‰ ÌÈÓ˜˙˘Ó‰ Ï˘ Ì ÈÈ Ú ˙‡ ‡È·‰Ï ˘È ÔÎÏ .Ì˜˙˘‰Ï
ÂÏÈ‡ ‡„ÂÂÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .Ì‰Ï ˙ÂÓÈ‡˙Ó‰ ÌÂ˜È˘ ˙ÂÈ Î˙ Ì‰Ï ÂÚ·˜ÈÈ˘ È„Î ,¯˘Ù‡‰
.ÍÎÏ ÌÈ‡ÎÊ Ì‰ Ì‡Â ˙Â¯‚ÒÓ· Â‰˘ ÌÈÓ˜˙˘Ó
בתשובתו בנובמבר  2006מסר משרד הבריאות למשרד מבקר המדינה כי "השירות פועל להבאת
המשתקמי הותיקי לפני ועדות השיקו עד סו פברואר  ."2007בעניי %המסגרות שאי %המשרד
דורש בעבור %מראש אישור כתנאי לתשלו הודיע המשרד כי יקיי דיו %מקצועי בנושא.
דרישות תשלו כוזבות
מאחר שהשירות אינו מביא בחשבו %את נתוני המחלקה למידע בדבר התאמת דיווחי היז לאישורי
התקפי של ועדות השיקו האזוריות ,ומאחר שהשירות אינו מקפיד לשל ליז רק כאשר יש לו
אישור תק  ,היזמי עלולי לדרוש ולקבל תשלו עבור מסגרות שיקו שה לא סיפקו או עבור
מסגרות שיקו שהתשלו בגינ %גבוה יותר מהתשלו עבור המסגרות שאושרו למשתק  .הביקורת
העלתה שכבר היו מקרי כאלה:
Â˜ÙÈÒ˘ ÌÈ¯Â‚Ó È‚ÂÒ È ˘ ÔÈ‚· ÌÂÏ˘˙ ÌÈÓÊÈ Â˘¯„ 2006 È ÂÈ - 2005 ¯‡Â È ÌÈ˘„ÂÁ· .1
;Á"˘ 61,000-Î· ÂÓÎ˙Ò‰ ÌÈÙ„ÂÚ‰ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ .ÔÓÊ Â˙Â‡· ÌÈÓ˜˙˘Ó 18 Ì˙Â‡Ï ÏÂÎÈ·Î
·‡Ì˙Â‡Ï ÏÂÎÈ·Î Â˜ÙÈÒ˘ ÌÈ Â˘ ¯ÂÈ„ ˙ÂÓÂ˜Ó ¯Â·Ú ÌÂÏ˘˙ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓÊÈ Â˘¯„ ÔÓÊ Â˙Â
˘.Á"˘ 40,000-Î ‰È‰ Û„ÂÚ‰ ÌÂÎÒ‰ .ÌÈÓ˜˙˘Ó ‰ ÂÓ
 .2התברר שג המשרד מצא דיווחי כוזבי של יזמי  :בביקורת פתע שעשה המשרד בנובמבר
 2004באחת ממסגרות השיקו  ,עלה חשד של דיווחי כוזבי בסכו של כ 700,000$ש"ח .המשרד
הגיש תלונה למשטרת ישראל ,ובדצמבר  2005העבירה המשטרה את תיק החקירה לפרקליטות;
במקרה אחר התברר למשרד במאי  2006שאחד היזמי המספק מסגרות שיקו קיבל תשלומי
עודפי של כ 350,000$ש"ח בגי %דיווח כוזב על מסגרות שיקו שהתשלו עבור %גבוה יותר
מהתשלו עבור המסגרות שאושרו בתכניות השיקו  .במקרה זה הסתפק המשרד בקיזוז של
כ 145,000$ש"ח מהתשלומי המגיעי ליז זה.
‰Ï‡Î ÌÈ¯˜Ó˘ È„Î ˙Â˘ÈÁ · ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ˘ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÙÒÂ ÌÈ·ÊÂÎ ÌÈÁÂÂ„˘ ÔÎ˙ÈÈ ËÏÁ‰· (Í˘Ó‰· Ì‚ Â‡¯) ‰˙Â‡ ‰¯˜· ¯„ÚÈ‰· .Â ˘ÈÈ ‡Ï
‡.ÌÈÏ‚˙Ó Ì È

חישוב התשלומי ליזמי
כאמור ,הנתו %על מספר הימי שהמשתק שהה במסגרת שיקו מסוימת נרש במערכת
הממוחשבת שבמחלקה למידע ,ואילו חישוב הסכו המגיע ליז עבור הימי האלה נעשה בשירות
במערכת מרכב"ה.
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Ï˘ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÔÈÊ‰Ï ÏÂ˜˘È ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÏÚ ,ÌÈÓÊÈÏ ÚÈ‚Ó‰ ˜ÈÂ„Ó‰ ÈÙÒÎ‰ ÌÂÎÒ‰ ˙‡ ‰· ·˘ÁÏ Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈ Â˙ Ú„ÈÓÏ ‰˜ÏÁÓ‰
.Ì˙Â˘¯·˘ ÌÈÙ˜˙‰ ÌÈ¯Â˘È‡‰ ÈÙ
בתשובתו בנובמבר  2006מסר משרד הבריאות למשרד מבקר המדינה שיוק צוות עבודה המורכב
מהנציגי הנוגעי בדבר במשרד; משתתפיו "יגדירו את הצרכי ויאפיינו את התוכנה הנדרשת
לנושא השיקו תו כדי לימוד והפנמת הערות הביקורת".
ליקויי בנתינת אישורי
··„ÈÒÈÙ„˙· Â ÈÂˆ˘ ÔÓÊ‰ È˜¯Ù ,ÌÈ˙ÚÏ ,ÈÎ ‡ˆÓ ÌÂ˜È˘‰ ˙Â„ÚÂÂ· ‰˙˘Ú ˘ ‰˜È
ÍÎ ·˜Ú .˙Â„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰· Â ÈÂˆ˘ ‰Ï‡Ó ÌÈ Â˘ ÂÈ‰ ÌÈÓ˜˙˘ÓÏ Â ˙È ˘ ÌÈ¯Â˘È‡‰
.‰„ÚÂÂ‰ ‰Ú·˜˘ ÔÓÊ‰ ÔÓ ¯˙ÂÈ ÂÏ ‰ÓÈ‡˙Ó ‰ È‡˘ ˙¯‚ÒÓ· ˙Â‰˘Ï ÏÂÏÚ Ì˜˙˘Ó
ÔÓÊ‰ ÔÓ ¯˙ÂÈ ÌÂ˜È˘ ˙¯‚ÒÓ· ‰ÈÈ‰˘‰˘ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘‡ÏÚ ÍÎÈÙÏ .˙Â¯˙ÂÈÓ ˙Â‡ˆÂ‰Ï ÌÂ¯‚ÏÂ ÌÂ˜È˘‰ ÍÈÏ‰· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ‰„ÚÂÂ‰ ‰¯˘È
.Â ˘ÈÈ ‡Ï ‰Ï‡Î ÌÈ¯˜Ó˘ ‡„ÂÂÏ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó

פיקוח ובקרה
בכל מסגרות השיקו שהמשרד רוכש בה %שירותי יש לקיי בקרה כדי לוודא שה %פועלות על פי
הכללי וברמה שקבע המשרד .א יימצא שהפעלת המסגרות לקויה ,יהיה על המשרד להתריע על
כ בפני היזמי ולדרוש מה שהליקויי יתוקנו בתו פרק זמ %קצוב .א למרות זאת הליקויי לא
יתוקנו על המשרד יהיה לשקול א להמשי את ההתקשרות עמ  .כאמור ,יש לזכור שהמשתקמי
ה אוכלוסייה חלשה ופגיעה שאינה יכולה לעמוד על זכויותיה ,ולכ %המשרד צרי לעשות זאת
במקומה.
את הבקרה במסגרות השיקו מקיימות שש עוזרות של הפסיכיאטרי המחוזיי לפיקוח ובקרה
בלשכות הבריאות )להל $ %העוזרות לבקרה( .35נוס על כ  ,מועסק בשירות כלכל %אחד )להל$ %
המבקר התקציבי( ,המבקר לבדו את מסגרות השיקו בעיקר בתחו הכספי ואת היק המשרות של
כוח האד  .הוא ג בודק את הדוחות הכספיי שהיזמי שולחי למשרד וא דוחותיה כפולי .
בשירות עובד ג מפקח רפואה ארצי ,ובעת הביקורת הוא עסק ,בי %היתר ,בהכנת תוכנות בקרה
ממוחשבות.
,Ï˘ÓÏ .ÌÂ˜È˘‰ ˙Â¯‚ÒÓ ÏÎ· ˙ÓÈÂ˜Ó ‡Ï ‰¯˜·‰˘ ‡ˆÓ : ‰ ¯ ˜ · ‰ Û ˜ È ‰ . 1
,‰ÏÎ˘‰ ˙ÓÏ˘‰ ,˙ÂÎ ÂÁ ,ÍÓÒ È˙Â¯È˘ Ï˘ ˙Â¯‚ÒÓ ÏÏÎ Â¯˜È· ‡Ï ‰¯˜·Ï ˙Â¯ÊÂÚ‰
ÌÈ ˘· Ô‚ÂÓ ¯ÂÈ„ Ï˘ ˙Â¯‚ÒÓ Â¯˜È· ‡Ï Ô‰ ,(ËÓ‡Ò ÔÂÎÓ) ÌÈ¯ÈÚˆÏ ‰„ÈÁÈÂ È‡ Ù È Â„ÚÂÓ
„ÚÂÓ „Ú˘ ‡ˆÓ „ÂÚ .È‡ ÙÂ ‰˜ÂÒÚ˙ È Â„ÚÂÓ ¯˜È· ‡Ï È·Èˆ˜˙‰ ¯˜·Ó‰Â ,36˙Â Â¯Á‡‰
ÌÂ˜È˘‰ È˙ÂÂˆ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ÈÎÈÏ‰ ˙‡ ˜„· ‡Ï „¯˘Ó‰ 2006 ËÒÂ‚Â‡· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ
˘·.˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ˙Â‡È¯·‰ ˙ÂÎ˘Ï
__________________

35
36

תפקידי העוזרות לקיי בקרה ג בכל המסגרות האחרות לבריאות הנפש שבמחוז .למרות הגידול הניכר
במספר של מסגרות השיקו לא השתנה מספר העוזרות לבקרה.
ככל הידוע ,ב  2002קוימה בקרה במסגרת זו.
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¯˜·Ó È·Èˆ˜˙‰ ¯˜·Ó‰ - ‰ÎÂÓ ÌÈÏËÒÂ‰‰ 130-Î· ‰¯˜·‰ ˙Â¯È„˙ :‰¯˜·‰ ˙Â¯È„˙ .2
‡.ÌÈÈ˙ ˘ Â‡ ‰ ˘· ÌÚÙ Ì˙Â‡ ˙Â¯˜·Ó ‰¯˜·Ï ˙Â¯ÊÂÚ‰Â ,ÌÈ ˘ Ú·¯‡ Â‡ ˘ÂÏ˘· ÌÚÙ Ì˙Â
להל %דוגמאות לליקויי  :היו מסגרות שבה %נוהל מלאי התרופות באופ %לקוי שסיכ %את בריאות
המשתקמי ; מסגרות לא הקפידו על תזונה נכונה; מסגרות פעלו במבני לקויי  ,ובחלק מה %היו
סכנות בטיחותיות של ממש; מסגרות פעלו בתנאי תברואתיי שהיו עלולי לזה את המזו;%
במסגרות מסוימות היה פער גדול בי %מספר העובדי המקצועיי ובי %מספר העובדי שהמשרד
דורש; במסגרות מסוימות לא היו הניהול הכספי והדיווח עליו תקיני ; במסגרות מסוימות לא
העבירו היזמי למשתקמי כספי שהמשרד שיל לה עבור פעולות בשעות הפנאי; במסגרות
מסוימות שילמו המשתקמי עבור גינו %ושיפוצי במקו היזמי וכו'.
ÏÚ .37‰ÙÂÎ˙ ˙ÙËÂ˘ ‰¯˜· Ô‰· ÌÈÈ˜Ï ˘È˘ ÌÈ„ÓÏÓ ÌÂ˜È˘‰ ˙Â¯‚ÒÓ· Â‡ˆÓ ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰
.˙‡Ê Â˘ÚÈ ‡Ï˘ ÌÈÓÊÈ „‚ ÌÈÚˆÓ‡ ËÂ˜ ÏÂ ˙Â¯È‰Ó· Â ˜Â˙È ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰˘ ‡„ÂÂÏ „¯˘Ó‰
˙ÂÁÂ„ ˙‡ ˙Â¯È˘‰ ˙Ï‰ ‰Ï ˙ÂÁÏÂ˘ ‰¯˜·Ï ˙Â¯ÊÂÚ‰ : Ì È È Â ˜ È Ï ‰ Ô Â ˜ È ˙ . 3
ÔÂ˜È˙ ¯Á‡ ·˜ÚÓ ÏÂ‰È Ï Ï‰Â ÔÈÎ‰ ‡Ï „¯˘Ó‰ .ÌÂ˜È˘‰ ˙Â¯‚ÒÓ· Â˘Ú˘ ‰¯˜·‰
ÂÚ·˜ ‡Ï ÔÎ ÂÓÎ .‰Ï‡‰ ˙ÂÁÂ„· ÏÙËÏ ÍÈ¯ˆ „ˆÈÎÂ ÈÓ Ú·˜ ‡Ï Ï‰Â ¯„Ú‰· .ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰
ÈÙ ÏÚ Û‡ :ÌÈÈÂ˜ÈÏÓ ˙Â ˜ÒÓ Â˜ÒÂ‰ ‡Ï ,ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ .ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„Ò
˘ Ì„‚ Ë˜ ‡Ï „¯˘Ó‰ ,ÌÈ ˘ Â ÌÈ¯ÊÂÁ ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ì‚ ,ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â ˜È˙ ‡Ï˘ ÌÈÓÊÈ Â‡ˆÓ
‡ÂÈ‰ ÌÂ˜È˘ ˙Â¯‚ÒÓ· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ÌÈÓÂÒ¯Ù .ÌÈÓ˜˙˘Ó Ì‰ÈÏ‡ ˙Â Ù‰Ï ÛÈÒÂ‰ Û‡Â ÌÈÚˆÓ
‚.˙¯Â˘˜˙‰ ÈÚˆÓ‡· Ì
רק במרס  2006התקיי לראשונה דיו %בעניי .%את הדיו %יז המנכ"ל ,והשתתפו בו ,בי %היתר ,ראש
השירות ,הפסיכיאטרי המחוזיי והעוזרות לבקרה .בדיו %הוצגה תכנית הבקרה של שירותי בריאות
הנפש ונדונו הצעדי להתמודדות ע הליקויי החמורי או החוזרי  .באוגוסט  2006קיי המנכ"ל
עוד דיו %בנושא ,במהלכו הוצג סטטוס הטיפול בהוסטלי שנמצאו ברמה ירודה .בשלב זה חלק
מהמשתתפי כבר ציינו ש"מאז הדיו %הקוד היתה תנופה משמעותית באפקטיביות של הבקרה
וחשי גיבוי של המשרד לעבודת ".
ÌÊÈ ÂÈÙ ÏÚÂ ,È‡ ˙ ÏÂÏÎÏ ÈÂ‡¯ ÌÊÈ‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰ ÌÎÒ‰ ÏÎ· ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘‡˙‡ ÏË·Ï È‡˘¯ „¯˘Ó‰ ‰È‰È ,·ˆ˜ÈÈ˘ ÔÓÊ ˜¯Ù· ˘‡¯Ó Â¯„‚ÂÈ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ô˜˙Ó Â È
.ÂÓÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰
משרד הבריאות הודיע למשרד מבקר המדינה בינואר  2007כי הוא מקבל את ההמלצה .ע זאת ציי%
המשרד את "הקושי העצו בסגירת מסגרות כאלה] ...לדבריו [,מסגרות שיקו הינ %שירות ייחודי
מאד ...שיש לו מאפייני  ...רגישי ומורכבי  ...אי %המדובר בקבלני ]רגילי [  ...לא פע אנו
מחפשי את האיזוני  ...כדי לא לפגוע במטופלי ובמשתקמי ".
 : ˙ Â Ù È Ù Î .4כל אחד מהגורמי המבקרי את מערכת השיקו כפו לגור אחר  $העוזרות
לבקרה כפופות לפסיכיאטרי המחוזיי  ,המבקר התקציבי מבקר את המערכת שממונה השיקו
מופקד עליה ולכ %הוא כפו לו ,ומפקח הרפואה הארצי כפו לראש השירות.
__________________

 37בעניי זה ראו ג „ ,(2006) ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·56 È˙ ˘ ÁÂעמ' ,(2005) ·55 È˙ ˘ ÁÂ„ ÔÎÂ ;588
עמ' .721
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‰¯˜·‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÈ‰Â ˙ÂÎÈ‡‰ ,Ì¯Â‚ Â˙Â‡Ï ÌÏÂÎ ÌÈÙÂÙÎ Ì È‡ ÌÈ¯˜·Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰˘ ¯Á‡Ó
‰Ó ˜Â„·Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ıÈÏÓ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .Ú‚ÙÈ‰Ï ˙ÂÏÂÏÚ ‰ ÓÓ ˙ÏÚÂ˙‰Â
‡.ÔÈÈ Ú· ˙Â˘ÚÏ ¯˘Ù
Û˙˘Ï ·Â˘Á˘ ÔÈÈˆ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó : Ì È È Ú Â ˆ ˜ Ó Ì È Ó ¯ Â ‚ Û Â ˙ È ˘ . 5
‡ ˘˘È ÔÎ˘ ,˜ÂÒÈÚ· ÈÂÙÈ¯‰Â ˙ÂÁ˜Â¯‰ ,‰‡Â¯·˙‰ ,‰ ÂÊ˙‰ ÌÂÁ˙ ÏÚ ‰¯˜·· ÚÂˆ˜Ó È
ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙‡ Û˙˘È ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ .˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰ ÈÁ· ‰Ï‡ ÌÈÈ„ÂÁÈÈ ÌÈÓÂÁ˙ ÔÂÁ·Ï
.ÌÂ˜È˘‰ ˙Â¯‚ÒÓ· ‰¯˜·· Ú·˜ Í¯„ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰
 : ˙ Â È ‚ Â Ï Â Î Ë · ˘ Â Ó È ˘ . 6משרד מבקר המדינה המלי 0למשרד הבריאות להגביר את
הניצול של האמצעי הטכנולוגי והמערכות הממוחשבות שהוא מפעיל כדי לשפר את מנגנוני
הבקרה ואת פעולות הביקורת שלו ,שכ %כבר הוכחה יעילות %בביקורות שעשה בעבר.
)‡( „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ˙¯Â˜È·· .˙Â¯È˘· ·˘ÁÓÏ ÌÈ¯˘Â˜Ó Ì È‡ ˙ÂÎ˘Ï‰ Ï˘ ÌÈ·˘ÁÓ‰
˙‡ ˙ÂÎ˘Ï· Ô‰Ï˘ ·˘ÁÓÏ ˙Â ÈÊÓ ‰¯˜·Ï ˙Â¯ÊÂÚ‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡˘ ¯¯·˙‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ,‰¯˜·‰ ÏÚ (on-line) ÔÂÂ˜Ó Ú„ÈÓ ˙Â¯È˘‰ ˙Ï‰ ‰Ï ÔÈ‡ ,ÂÏÚ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰
˘ ÔÓˆÚ ˙ÂÎ˘Ï‰ Ì‚ .È·Èˆ˜˙‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘Â ‰¯˜·Ï ˙Â¯ÊÂÚ‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ Î˙ ÏÚÂ Â‡ˆÓ
‡Ú„ÈÓ ‰¯˜·Ï ˙Â¯ÊÂÚÏ ÔÈ‡ ,‰Ù ÏÚ· ÌÈÈ„„‰ ÌÈ ÂÎ„Ú „·ÏÓ ÔÎÏÂ ,ÂÊÏ ÂÊ ˙Â¯˘Â˜Ó Ô È
˘ÏÂÎÈ˘ Ú„ÈÓ· ¯·Â„Ó .‰˙˘Ú Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ˘ ˙Â¯Â˜È·· Â‡ˆÓ ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÏÚ ˜ÈÂ„ÓÂ ÛËÂ
˙Â¯‚ÒÓ ‰ÓÎ ÌÈÏÈÚÙÓ‰ ÌÈÓÊÈ Ï˘ ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÏÚ Ú„ÈÓ Ï˘ÓÏ ,„Â‡Ó Ô‰Ï ¯ÂÊÚÏ
˘.ı¯‡‰ È·Á¯· ÌÈ Â˘ ˙ÂÓÂ˜Ó· ÌÂ˜È
)ב( מערכת ממוחשבת שאליה יוזנו פרטי הפוני לוועדות השיקו  ,ההחלטות של הוועדות
והאישורי שניתנו לצור תשלו ליזמי ויהיו לה קישורי ליחידות העוסקות בשיקו ובתשלומי
בגי %מסגרות השיקו  ,יכולה לסייע לעובדי במשרד ,בשירות ובמער השיקו להתעדכ %בכל
הפרטי בנושא .למשל ,יהיה אפשר לאתר אד שוועדת שיקו אחת כבר סירבה לו ,ולכ %הוא ניסה
לפנות לוועדת שיקו אחרת .כמו כ %יהיה מידע על כל אישור תק שיש ליז .
Ì‚ ˙Â¯˘Â˜Ó Ô È‡Â ÂÊÏ ÂÊ ˙Â¯˘Â˜Ó Ô È‡ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ÌÂ˜È˘‰ ˙Â„ÚÂÂ˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
.(Ú„ÈÓÏ ‰˜ÏÁÓÏÂ ˙Â·˘ÁÏ ,˙Â¯È˘Ï) È˘‡¯‰ „¯˘ÓÏ
משרד הבריאות השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר  2006כי החליט לפעול בעניי %וכי אג
המחשוב כבר מכי %מכרז בנושא.
 : ˙ Â È Â Ó Ï ˙ ˘ ‰ Â ‰ Î ¯ „ ‰ . 7כדי לבקר את מסגרות השיקו יש להכיר אות %על בוריי.%
למשל ,יש להכיר את דרכי העבודה של המשרד עמ %וללמוד מה ה %הדרישות של המשרד מהיזמי
)חוזי  ,הסכמי וכו'(.
ÌÂ˜È˘‰ ˙Â¯‚ÒÓ ÏÚ ‰¯˜·· ÌÈ˜ÒÂÚ˘ ÌÈ„·ÂÚÏ Â ‚¯‡ ‡Ï ˙Â¯È˘‰Â „¯˘Ó‰˘ ¯¯·˙‰
.˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰ Â‡ ÔÂÈÚ ÈÓÈ Â‡ ‰Î¯„‰
 : Ì È È Â ˜ È Ï ‰ Ì Â Ò ¯ Ù . 8המשרד מפרס באתר האינטרנט שלו פרטי רבי בדבר
שירותי שהוא מספק בעצמו או באמצעות נותני שירותי  ,א הפרסו אינו נוגע למסגרות השיקו ,
וממילא אינו עוסק בליקויי שנמצאו בבקרה עליה .%לדעת משרד מבקר המדינה ,מידע זמי %ונגיש
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על מסגרות שיקו ועל ליקויי שנמצאו בביקורות שנעשו במקומות אלה יכול לסייע למשתק
.ולבני משפחתו להחליט באיזו מסגרת שיקו לבחור

תשתית ארגונית
 בראשה עומד ממונה השיקו. המערכת העוסקת בשיקו פועלת בשירותי בריאות הנפש.1
וכפופי לו כמה עובדי במטה ועוד עובדי הפועלי בלשכות של הפסיכיאטרי המחוזיי
 א על.  כל הסמכויות בתחו השיקו מרוכזות בידי ממונה השיקו.בלשכות הבריאות המחוזיות
 ביותר2006$ ומערכת השיקו טיפלה ב, פי שבמש השני גדלה מאוד הפעילות בתחו השיקו
 התשתית הארגונית של המשרד בתחו זה, ש"ח% מיליו330  משתקמי ובתקציב של12,000$מ
.כמעט לא השתנתה
Û˜È‰ ˙‡ ,È Â‚¯‡‰ ‰ ·Ó‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÂÈÏÚ˘ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙¯‚ÒÓ ÂÊÈ‡· ÔÂÁ·Ï ÔÎÂ ,ÌÂ˜È˘‰ ˙Î¯ÚÓ· ˙È Â‚¯‡‰ ˙¯‚ÒÓ‰ ˙‡Â ÈÂˆ¯‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ
Û‚‡ ˙ÂÚˆÓ‡· ,˘Ù ‰ ˙Â‡È¯·Ï ˙Â¯È˘‰ ˙¯‚ÒÓ· - ÌÂ˜È˘‰ Í¯ÚÓ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ˘È ˙È Â‚¯‡
.˙¯Á‡ Í¯„· Â‡ ÌÂ˜È˘Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ‰ÚÈˆ‰˘ ÂÓÎ ,ÌÂ˜È˘Ï „ÁÂÈÈ˘ „¯Ù
.  התנאי הפיזיי שבה פועלי מרבית עובדי השיקו ועובדי הבקרה קשי$  תנאי פיזיי.2
. את מסירות בפעילות לשיקו נכי הנפש%ע זאת יש לציי

✯
¯˘Ù‡Ï „ÚÂ ˜ÂÁ‰ .2000-Ò"˘˙‰ ,‰ÏÈ‰˜· ˘Ù ÈÎ ÌÂ˜È˘ ˜ÂÁ Û˜Â˙Ï Ò Î 2001 ¯‡Â È·
‰È‰ ‡Ï˘ ¯Á‡Ó) ˘ÓÓ Ï˘ È‡ÂÙ¯ Í¯Âˆ ‡ÏÏ ÌÈÈ¯Ë‡ÈÎÈÒÙ ÌÈÏÂÁ È˙·· Â˜ÊÁÂ‰˘ ÌÈÏÂÁÏ
¯˘Ù‡ÏÂ ,ÌÈ¯˙ÂÈÓ ÌÈÊÂÙ˘‡ ÚÂ ÓÏÂ ‰ÏÈ‰˜· Ì˜˙˘‰Ï (ÌÈÏÂÁ‰ È˙·Ï ıÂÁÓ ÌÓ˜˘Ï ¯˘Ù‡
ÂÙÏÁ˘ Û‡ .Ì˜˙˘‰Ï ,‰Á‚˘‰ ÈÏ· Â‡ Ì˙ÁÙ˘Ó È · ˙Á‚˘‰· ,‰ÏÈ‰˜· ÌÈÈÁ˘ ÌÈÏÂÁÏ Ì‚
Â˙Â‡ Ì˘ÈÈÏ ÁÈÏˆ‰ Ì¯Ë ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ,ÌÂ˜È˘‰ ˜ÂÁ ÏÁÂ‰ Ê‡Ó ÌÈ ˘ ˘ÓÁÓ ¯˙ÂÈ
ÌÈ‡ÎÊ‰Ó 22%-14% ˜¯Â ,˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ‰˘Â¯„‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰ Ì¯Ë ‡Â‰ .˘¯„ Î
.‰Ï‡‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙‡ ÌÈÏ·˜Ó ÔÎ‡ ÌÂ˜È˘ È˙Â¯È˘ Ï·˜Ï
˘Ù ÈÎ ˜¯ Ï·‡ ,˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· ÏÙÎÂ‰ ËÚÓÎ ‰ÏÈ‰˜· ÌÂ˜È˘Ï ‰ ÙÂÓ‰ ·Èˆ˜˙‰
‡Ï ¯·Ú· ‰ÈÏÚ ÊÈ¯Î‰ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó˘ ‰Ó¯ÂÙ¯‰ .ÌÂ˜È˘ ˙Â¯‚ÒÓ· ÌÈÏÙÂËÓ ÌÈËÚÓ
Â¯¯ÁÂ˘Â Í¯ÂˆÏ ‡Ï˘ ¯·Ú· ÂÊÙ˘Â‡˘ ˘Ù ‰ ÈÏÂÁÓ ˜ÏÁÏ ÔÎÏÂ ,‰‡ÂÏÓ· ‡ÂÙ‡ ‰˘ÓÂÓ
ÏË · ÌÈ‡˘Â ‰ Ì‰ Ì˙ÁÙ˘Ó È ·Â ,ÔÂ¯˙Ù ÔÈ‡ ,‰ÏÈ‰˜· Ì˜˙˘‰Ï ÂÏÎÂÈ˘ È„Î ÊÂÙ˘‡‰Ó
.Ì‰· ÏÂÙÈË‰
ÔÓÊ ˙Î¯Â‡ ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜Ï „¯˘Ó‰Ó ˘Ù ‰ ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘ Ô˙ÓÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙¯·Ú‰˘ ¯Á‡Ó
‰ÓÈÈ˙Ò‰˘ ¯Á‡Ï ,2006 ¯·ÓËÙÒ· .Ï·˜Ï ÌÈ‡ÎÊ ˘Ù ‰ ÈÚ‚Ù ˘ È‡ÂÙ¯‰ ˙Â¯È˘‰ Ú‚Ù ,·¯
˙ÂÈÂ‚ÈÈ˙Ò‰‰ ÁÎÂ ÌÏÂ‡ ,ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙¯·Ú‰Ï ÌÎÒ‰ Ì˙Á Ì Ó‡ ,˙¯Â˜È·‰
,ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘È˘ ˙ÂÁÙÏ Í¯‡˙ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙¯·Ú‰˘ Ô‰È˙ÂÎ¯Ú‰ ÁÎÂ Â ÌÎÒ‰‰Ó ˙ÂÙÂ˜‰ Ï˘
Ú‚ÙÈÈ ‡Ï ¯·ÚÓ‰ ˙ÙÂ˜˙·˘ ‡„ÂÂÏ ·ÈÈÁ „¯˘Ó‰ ,ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘Î - ÂÏÂÎ ÍÈÏ‰˙‰ ˙ÓÏ˘‰Â
.˘Ù ‰ ÈÎ · ÏÂÙÈË‰
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˙ÈÁÂËÈ·‰ ‰Ó¯ÂÙ¯· ‰ÎÂ¯Î (ÊÂÙ˘‡ ˙ÂËÈÓ Ï˘ ¯ÙÒÓ‰ ÌÂˆÓˆ) ˙È ·Ó‰ ‰Ó¯ÂÙ¯‰˘ ¯Á‡Ó
‰Ó¯ÂÙ¯· ‰ÈÂÏ˙ Ô‰È˙˘ ˙ÁÏˆ‰˘ ¯Á‡ÓÂ ,˙ÂÙÂ˜Ï ˘Ù ‰ ˙Â‡È¯· ÌÂÁ˙· ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙¯·Ú‰Ï
.˘Ù ‰ ÈÚ‚Ù Ï ÌÈ ˙È ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Í¯ÚÓ ÏÎ ¯ÂÙÈ˘Ï ÏÂÚÙÏ ÛÈÒÂ‰Ï ˘È ,˙ÈÓÂ˜È˘‰
.‰ ˘· Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 300-Ó ¯˙ÂÈ ÌÂ˜È˘ ˙Â¯‚ÒÓ ÌÈÏÈÚÙÓ‰ ÌÈÓÊÈÏ ÌÏ˘Ó „¯˘Ó‰
,ÌÈ È˜˙ ÌÈÎÈÏ‰ ÈÙ ÏÚ ‰˘Ú Â È‡ Ì‰Ï˘ ÌÂÏ˘˙‰ ˙Â˘È¯„· ÏÂÙÈË‰˘ ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ‡ˆÓÓ‰
Í¯ÚÓ ÏÎ ˙‡ ˙ÂÙÈÁ„· Ô‚¯‡Ï ˘È .ÌÈ·ÊÂÎ ÌÈÁÂÂÈ„ ÂÁÂÂÈ„ ÌÈÓÊÈÂ ,‰˙Â‡ ˙¯Â˜È· ÂÈÏÚ ÔÈ‡
.ÂÈÏÚ Á˜ÙÏ Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈ˙Â‡ ‰¯˜· ÈÎÈÏ‰ ÚÂ·˜ÏÂ ÌÈÓÊÈÏ ÌÈÓÂÏ˘˙‰
Ô˙Â¯È„˙ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ˘È˘ ÌÈÁÈÎÂÓ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ˙Â¯Â˜È·· Â‡ˆÓ ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰
.ÌÈ˙Â‡ ÌÈ·˘ÁÂÓÓ ‰¯˜· È Â ‚ Ó ÌÂ˜È˘‰ Í¯ÚÓÏ ÛÈÒÂ‰ÏÂ

