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 )במענה: ציין סימוכין(    

 

 

 ב(-לכבוד )לפי סדר א'

 גב' עפרה אוסטין, מרכזת בכירה אגף בריאות הנפש, משרד הבריאות

 , רופאה ראשית, משרד הרווחה והביטחון החברתיד"ר שגית ארבל אלון

 , אגף בכיר בטיחות ואיכות, משרד הבריאותגב' דנה ארד, מנהלת מערך בטיחות מטופלים

 גב' לאה בוצר, מנהלת אדמיניסטרטיבית, מרכז לבריאות הנפש שער מנשה, משרד הבריאות

 הבריאות מר נדב בן יוסף, מנהל האגף לפיקוח על מערך האשפוז, משרד 

 מר איציק גרינברג, מנב"ט חיפה והצפון, אגף בכיר בטחון, משרד הבריאות

 ד"ר בנימין גרינברג, מחלקת נעורים בדימוס, המרכז הרפואי לטיפול במוח ובנפש באר יעקב/נס ציונה 

 רפ"ק מיטל גרף, ראש תחום חקירות אנשים עם מוגבלות, משטרת ישראל

 להבטחת איכות, משרד הבריאות פרופ' שאול דולברג, מנהל האגף 

 עו"ד רפי טויזר, מנהל מחלקה בכיר, קבילות הציבור למקצועות רפואיים, משרד הבריאות

 ד"ר הדר ירדני, מנהלת המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו, משרד הבריאות

 גב' ענבל ירקוני, מנהלת מערך הסיעוד, חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים, משרד הבריאות

 , אגף רפואה כללית, משרד הבריאותמנהל תחום, תוכניות התערבותד מועאוויה כבהה, עו"
 נציג ציבור -פרופ' שמחה לנדאו, פרופ' אמריטוס לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית 

 ד"ר שלמה מנדלוביץ, מנהל המרכז לבריאות הנפש שלוותה, שרותי בריאות כללית

 , משרד הבריאותלגריאטריהעשהאל, ראש האגף -ד"ר אירית לקסר

 פרופ' אלי מזרחי , מנהל בית חולים שמואל הרופא, משרד הבריאות

 גב' קרן מקדש, מרכזת ומתאמת תחום הנחיות מקצועיות במנהל הסיעוד, משרד הבריאות

 ד"ר זהר סהר לביא, מרכזת תחום הערכה והדרכה, המחלקה לטיפול באלמ"ב ותקיפה מינית, 

 צי לעבודה סוציאלית, משרד הבריאותהשירות  האר        

 עו"ד שקד קרפ, אשכול חברתי יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

 ד"ר יובל רווה, מנהל המחלקה לפסיכיאטריה של הילד, אגף בריאות הנפש, משרד הבריאות
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 שלום רב,

 

 

 הקמת ועדה בנושא מוגנות חסרי ישע וקטינים במערכת הבריאותהנדון: 

 

 

בפרט. חסרי ישע מוגד בסעיף  –הבריאות לדאוג לשלום המטופלים על ידה בכלל,  ולשלום חסרי ישע חובת מערכת 

כ"מי שמחמת גילו, מחלתו או מוגבלותו הגופנית או הנפשית, ליקויו השכלי או  1977א לחוק העונשין, התשל"ז 398

 מכל סיבה אחרת, אינו יכול לדאוג לצרכי מחייתו, בריאותו או לשלומו". 

 

מערכת הבריאות ישנם מטופלים רבים העשויים להיחשב חסרי ישע, בכללם קשישים, קטינים, ומתמודדים עם הפרעות ב

נפשיות, מטופלים העושים שימוש לרעה בחומרים פסיכואקטיבים, אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, וקבוצות 

אשפוזיות ובין אמבולטוריות )מרפאתיות(. הסיכון  נוספות.  פגיעה בחסרי ישע עלולה לקרות בכל מסגרות הטיפול, בין

 לפגיעה יכול להיות על ידי איש צוות, אך גם על ידי אחרים ובכללם מבקרים, או מטופלים אחרים. 

 

השמירה על מוגנות חסרי הישע מחייבת עבודה משותפת של כלל גורמי הממשלה העוסקים בנושא, על מנת לפעול 

 דרכים להתמודדות עם תופעת הפגיעה, ולאפשר טיפול רפואי איכותי וראוי.באופן אקטיבי לאיתור 

 

לאור אלה, אבקש למנותכם כחברים בוועדה אשר תעסוק בגיבוש תכנית פעולה ובמתן המלצות למניעה והתמודדות עם 

 תופעת הפגיעה בחסרי ישע במערכת הבריאות. 

 טין תרכז את עבודת הוועדה.בראש הוועדה יעמוד פרופ' שאול דולברג. גב' עפרה אוס

 

 על הוועדה לבדוק את הנושאים הבאים:

 פגיעה מצד צוותים במוסדות הרפואיים ומוסדות הנמצאים תחת פיקוח  משרד הבריאות. ●

 פגיעות בין חסרי ישע לבין עצמם או על ידי צדדים שלישיים כגון מבקרים. ●

 ואי בפגיעה(. אופי הפגיעות וחומרתן )לפי תבחינים כגון צורך בטיפול רפ ●

 הפיקוח הקיים על מוגנות חסרי ישע במערכת הבריאות. ●

 הדיווח על  אירועים אלה, ובכלל זה עמידה בחובות הדיווח השונים ועמידה בנהלים הקיימים. ●

 הטיפול באירועי פגיעה בחסרי ישע בתוך המשרד ומול מערכות אכיפת החוק.  ●

 כת הבריאות.נושאים נוספים הקשורים בפגיעות בחסרי ישע במער ●

 

הוועדה תהיה רשאית להזמין ולשמוע גורמים רלוונטיים ע"פ שיקול דעתה,  בכתב או בע"פ, ותהיה רשאית לקבל מידע 

כללי, מסמכי עמדה וכיו"ב, ולשמוע עדויות אישיות של מטופלים, אנשי צוות וגורמים אחרים ככל שתראה לנכון. 

 , ולא תכלול מידע אישי בהמלצותיה. הוועדה תשמור על סודיות מידע אישי שתיחשף לו

 יעוץ משפטי לוועדה יינתן על ידי הלשכה המשפטית של המשרד, לפי הצורך.

בהתאם לממצאים, עליכם להגיש המלצות ראשוניות למדיניות התערבות הנדרשת להגברת מוגנות חסרי ישע עד תאריך 

30.6.2022. 

 בוועדה חשובה זו.אבקש להודות לכם על הסכמתכם להיות חברים 

 בכבוד רב,

 

 

 פרופ' נחמן אש
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 העתק: מר ניצן הורוביץ, שר הבריאות

 גב' סיגל מורן, מנכ"לית משרד הרווחה והביטחון החברתי            

 עו"ד ערן דוידי, מנכ"ל משרד המשפטים            

 מר תומר לוטן, מנכ"ל המשרד לביטחון פנים            

 ר ספי מנדלוביץ', המשנה למנכ"ל משרד הבריאותד"            

 , משרד הבריאותד"ר ורד עזרא, ראש חטיבת הרפואה            

 ד"ר דודו דגן, ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים, משרד הבריאות            

 גב' רות רלב"ג, מנכ"לית שירותי בריאות כללית            

 , משרד הבריאותהופרט, סמנכ"ל לתכנון, תקצוב ותמחורמר חיים             

 הבריאות , משרדעו"ד דנה נויפלד, היועצת המשפטית )בפועל(            
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