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סכיזופרניה, מפיגור קל והפרעות התנהגות, וכן  –, סובל ממחלת נפש 1981המערער יליד  .1

פעמים, ובאשפוזו הכפוי הנוכחי הוחל  27אקטיביים, אושפז עד כה -משימוש בחומרים פסיכו

החוק(, שהוציא  –)להלן  1991-)א( לחוק טיפול בחולי נפש, תשנ"א15על פי צו אשפוז לפי ס' 

, בו יוחסו לו עבירות 58294-11-18, בת"פ מס' 8.1.19השלום בחדרה ביום כלפיו בית משפט 

שנים, החל מיום  3של איומים והיזק לרכוש במזיד. תקופתו המרבית של הצו היא למשך 

 . 29.11.18 –מעצרו 

 

של החוק, מובא עניינו של המערער לבדיקתה של הוועדה  28כנדרש על פי הכתוב בס'  .2

חת לחצי שנה, והיא מוסמכת לשחרר את המערער מן האשפוז, הפסיכיאטרית, לפחות א

 ולענייננו, להתיר לו לצאת לחופשות וכן לקבוע את תנאיהן.

 
מצאה הוועדה כי המערער שרוי עדיין במצב פסיכוטי, אך מסוכנותו  19.12.19בדיון מיום  .3

 וי.שעות, בליו 24פחתה לרמה נמוכה, והיא החליטה להתיר לו לצאת לחופשות של עד 

 
, הניחה מנהלת המחלקה השיקומית בה מטופל המערער 18.6.20לקראת הדיון בוועדה מיום  .4

( לגבי מצבו. הוא הועבר אל המחלקה השיקומית לפני כשבועיים,  נמצא 5.6.20סקירה )מיום 

עדיין בתהליך הסתגלות הדרגתית, "מתמודד עם היעדר חופשות בגין מגפת הקורונה", ונמצא 

ם בני משפחתו עימם מתואמים ביקורים בבית החולים. כיום, אין במחשבותיו בקשר טלפוני ע

תכנים פסיכוטיים פעילים אך יש "סימני ליקוי בכל מישורי אישיותו, תפקודו ובשיפוט, חסר 
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תובנה למחלתו ולצורך בטיפול, תובנה חלקית לאירוע שבגינו נעצר". אין בו מסוכנות לעצמו, 

בני המשפחה תומכים בתכנית הטיפול ובהמלצות המחלקה. ולאחרים מסוכנותו נמוכה. 

בסיכום נרשם כי "טרם חלה התייצבות של ממש במצבו הנפשי, נצפו תקופות של החמרה 

פסיכוטית ואסקלציה של מסוכנות ובעקבות כך, הוחזר למחלקה המשפטית בביטחון מירבי. 

, משם הועבר למחלקה לאחרונה חלה רגיעה )ב(התנהגותו והמטופל הועבר למחלקה פעילה

שיקומית לפני כשבועיים. יש לציין", הוסיפה ד"ר קנול, "שלא מימש את חופשותיו בליווי 

מזה מספר חודשים מאז מגפת קורונה, בשל המגבלות הקיימות, אך נמצא בקשר טלפוני רציף 

 ומקבל ביקורים של בני המשפחה. לאור המצב, אנו ממליצים להשאיר את הסטטוס על כנו."

 
הוועדה בדקה את המערער, העריכה כי המסוכנות שבו לעצמו ולאחרים היא ברמה נמוכה,  .5

והחליטה כי הוא יוכל לצאת לחופשות לפי שיקול דעת המנהל. הוועדה רשמה כי המערער 

"נמצא במחלקה שיקומית מזה כשבועיים, טרם יצא לחופשות בשל משבר הקורונה. ... 

נים פסיכוטיים פעילים. יש מקום לאשר יציאה לחופשות לאחרונה חלה רגיעה, כרגע ללא תכ

על מנת לבדוק את התנהגותו בעת הזו, עם בדיקה לסמים בשובו, תובנתו למחלה ושיפוטו 

 פגומים במידה ניכרת."

 
(, 2על החלטה זו מלין המערער. הוא כותב בערעורו כי הוא "נמצא היום במחלקה שיקומית ) .6

עות של חופשה[ בלי ליווי. אני ברצוני לערער על החלטת הוועדה ... נתנו לי ארבעים ושמונה ]ש

 כדי להשתחרר. אני מרגיש טוב ואני אומר שאין טעם להשאיר אותי באשפוז."

 
נרשם כי המערער מאושפז במחלקה השיקומית מאז סוף מאי   21.7.20בדיון בערעור מיום  .7

בליווי, והמערער יצא לכמה  שעות 24; הוועדה הקודמת אישרה לו יציאה לחופשות של 2020

וכמה חופשות שעברו ללא תקלה ולאחרונה, לא יכול היה לצאת לחופשות בגלל בעיית 

הקורונה. במצב דברים זה, טוען ב"כ המערער, כי "כיוון שלא  ניתן לממש את החופשות, 

לאור המציאות הקיימת, והיות והוא שוהה באשפוז כמעט שנה, אנו מבקשים להמיר את צו 

שפוז לצו טיפול מרפאתי כפוי. אנו לא רואים באופק כי מגפת הקורונה, בכל העולם, הא

תיעלם. החלטה זו ]של הוועדה[", לטעמו של ב"כ המערער, "מותירה את המערער בתוך סיר 

 לחץ". 

 
ב"כ המשיב מסביר כי שאלת יציאתם של חולי הנפש לחופשה בתקופת מגפת הקורונה מסורה  .8

מנהל בית החולים, על פי המצב המשתנה תדיר, ובהתחשב בנתונים  להחלטתו הרפואית של

הספציפיים לגבי בית החולים המסוים, מצב החולה, השיבוש הנגרם בתכנית הטיפול בחולה, 

ותנאי הסביבה. המגמה היא להמעיט בחופשות ככל הניתן, תוך התחשבות במקרים מיוחדים. 

על ידי ב"כ המערער בתמיכת בני אם תוגש למנהל בקשה ספציפית מאת המערער או 

המשפחה, הוא ישקול אותה, ויוציא מתחת ידו החלטה ספציפית לגבי המערער. אם כי, 
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הנתונים על פי החומר הקיים  לגבי המערער )הנמכה קוגניטיבית, מצב בלתי יציב, שימוש 

משיב בסמים( נראה כי לא ניתן להוציאו לחופשות. מכל מקום, אין כל הצדקה, לדעת ב"כ ה

להעביר את המערער למסלול של טיפול מרפאתי כפוי בקהילה. לטענת ב"כ המשיב, החלטת 

 הוועדה סבירה, ואין הצדקה להתערב בה. 

 
לאחר שעיינתי בחומר המונח בפני ושקלתי את טענות הצדדים, אני מחליט לדחות את  .9

 הערעור.

 
את תקינות ההליך, כפי בערעור על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית, ערכאת הערעור בודקת  .10

שהוא נוהל, בפני הוועדה, וכן את סבירותה של החלטת הוועדה. הדיון בוועדה ייחשב כתקין 

אם הוא תואם את הוראות החוק והתקנות, נערך בהקפדה הנדרשת תוך בחינה נאותה של 

ה הנתונים, בשמירה על כללי הצדק הטבעי, ותוך שאופשר לחולה ולבא כוחו לפרוש בפני הוועד

את טענותיהם, כהלכה. סבירות ההחלטה נבחנת על פי התאמתה לתמונת המצב הכוללת לגבי 

החולה, עברו, רקעו, טיב מחלתו, אשפוזיו בעבר והאירועים בהם היה מעורב, הפרשה 

הנוכחית, ואפשרויות שיקומו, ובהתחשב בהערכה, על הצפוי לקרות עמו, אם ולאחר השחרור. 

 ( של החוק(.2)ב28ס' )ר' השיקולים המפורטים ב

 
בחינת הדברים באשר למערער, שעל עברו ורקעו  ניתן ללמוד מן ההפניה אל הוועדה וכן מעיון  .11

רישומים, ומן הדיונים והפסיקה בעניינו בערעור קודם  5בתדפיס המידע הפלילי לגביו, הכולל 

דה סבירה. , מלמדת כי החלטת הווע25906-12-13.: ע"ו 25.11.13על החלטת הוועדה מיום 

גם הדיון בוועדה היה תקין, כך שבאשר לדיון עד כאן, המסקנה היא כי אין להתערב בהחלטה, 

ויש להשאירה בעינה. עוד ברור, כי טרם הושג במערער המצב המוטב והיציב המאפשר את 

סיום האשפוז הכפוי, גם לא תוך העברתו למסלול של טיפול מרפאתי כפוי בקהילה, ועל כן, 

להיעתר לבקשת ב"כ המערער, בנידון זה, אף אם היציאה לחופשות אינה  אין מקום

 מתאפשרת כיום, מחמת מגפת הקורונה.

 
סוגיה נוספת עניינה מימוש היציאה לחופשה,  הלכה למעשה, לאור הוראת המנהל, לפיה  .12

מחמת מגפת הקורונה והסיכון להידבקות החולה במחלה, והסיכון כי בשובו ידביק אחרים, 

וצוות, הבאים עימו במגע בבית החולים, לא יכול המערער לצאת לחופשה, על אף  חולים

 אישורה של הוועדה. 

 
ניתן לחשוב, כי משהוקנתה למערער הזכות לצאת לחופשה, אין לשלול זאת ממנו, על פי  .13

)א( של החוק: "לא תישלל זכות מזכויותיו של חולה 35ומכוח הוראת המנהל, שכן, ככתוב בס' 

בל בדרך כלשהי, אלא על פי חוק". על פי חוק, כך נרשם, והמונח הזה כולל את החוק ולא תוג

וכל חקיקה אחרת. חקיקה או הוראת חוק באשר למצב בבתי החולים לחולי נפש, בעת מגפת 

הקורונה, ככל הנראה לא נחקק. הוראת המנהל אינה החוק. אולם, ראשית דבר, היציאה 
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ה, היא לפי שיקול דעת המנהל, ושיקול דעת זה יכול לחופשה כפי שהחליטה הוועדה עצמ

להורות שנוכח מצב רפואי מסוים, או תנאים ספציפיים במועד מסוים, לא ניתן לממש את 

 החופשה.

 
ועוד: לא נדרש כי ההגבלה על זכותו של החולה תהא ישירות מפי החוק, אלא " על פי חוק".  .14

אי לקבל טיפול בהתאם למצבו הרפואי, הן והחוק קובע כי "חולה המאושפז בבית החולים זכ

הנפשי והן הגופני, בהתאם לתנאים ולסדרים הנהוגים במערכת הבריאות בישראל". חלק 

מסדרים אלה, הוא נקיטת אמצעי זהירות לשם שמירה על בריאותו הגופנית של החולה. וכן: 

נאים שקבע )ד( של החוק מפרט זכויות של החולה ובהן "לקבל אורחים בזמנם ובת35ס' 

)ה( קובע כי "מנהל רשאי 35המנהל" וכן "לקיים קשר עם אנשים מחוץ לבית החולים". וס' 

להגביל ]את[ זכויותיו של )ה(חולה ... במידה שהדבר דרוש מטעמים רפואיים ...".  בנוסף, 

קובעת כי "לא יינתן לחולה, ... , לצאת  1992-)א( לתקנות טיפול בחולי נפש, תשנ"ב51תקנה 

ית החולים אלא באישור המנהל, אם מצבו הרפואי מאפשר זאת". המונח "מצבו הרפואי", מב

כולל הן את בריאותו הנפשית, וכן את זו הגופנית. מכאן, למיטב הבנתי, שהוראת המנהל 

באשר להגבלת היציאה לחופשה מחמת סיכוני מחלת הקורונה, ניתנה על פי החוק, מכוחו, 

 ובסמכות.

 
ראה בית המשפט  27.2.20ונית נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח', מיום פל 1404/20בע"א  .15

העליון, במקרה שבפניו, כי "]אין[ מקום להתערב במהות הטיפול הניתן למערערת, עניין 

המסור לגרעין שיקול הדעת של הועדה הפסיכיאטרית המחוזית והצוות המטפל בבית 

, במקרה חריג, שעה שהחופשות החולים, בהתאמה". נראה לי כי אפשר שהוועדה יכולה

המוענקות לחולה אינן ממומשות, בגלל חשש ההידבקות וההדבקה בווירוס הקורונה, או 

מסיבה אחרת לפי הוראת המנהל, להתייחס בדיון התקופתי המתקיים בפניה, למצב שנוצר, 

ולהורות בשונה מכפי שהמנהל הורה, במיוחד אם היעדר היציאה לחופשות מביא עימו נזק 

נפשי בלתי מידתי, לחולה. ככל הנראה, לא כך הוא כיום לגבי המערער, המקבל ביקורים 

תכופים של בני משפחתו, אולם פניה מפורטת מצדו אל המנהל, תוך פירוט אמצעי הזהירות 

 שבני המשפחה ינקטו בהם בעת הימצאו בחופשה, תישקל על ידי המנהל, לגופה. 

 

ך לקבוע תנאים על פיהם תימנע יציאת החולה אנסה לסכם: מנהל בית החולים מוסמ .16

לחופשה, מחמת מגפת הקורונה, אף אם הוועדה החליטה להעניק לחולה חופשות.  הוועדה 

תכבד, ככלל, את החלטת המנהל, אך במקרה חריג וקיצוני, כשהדבר נדרש לשם מניעת פגיעה 

ל המקרה, יכולה בלתי מידתית במצבו הנפשי של החולה, ובהתחשב בנתונים הספציפיים ש

היא להורות אחרת. במקרה דנן, כפוף לעיון בבקשה ספציפית אם תוגש למנהל, מצב הדברים 

 מצדיק את החלטת המנהל הנוכחית, ויש להשאיר את החלטת הוועדה, בעינה.
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 לאור כל האמור, הערעור נדחה. .17

 

 , בהעדר הצדדים.2020אוגוסט  05, ט"ו אב תש"פניתן היום,  

 

 

 

 

 

 

 


