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 7 תמצית ההחלטה
 

למען שמירה על .  להלן מובא נייר עמדה שניתן בעניין טיפולי פסיכותרפיה לנפגעת תאונת דרכים
והסעיפים הראשונים של נייר העמדה הנוגעים לעובדות  ך פרטי המטופלתמהפרטיות הושמטו מהמס

 .הפרטיקולריות של המקרה
 

 בעניין טיפולי פסיכותרפיה ךקבילת7 הנדון
 

טיפול למתן ( הקופה"או " קופת החולים"להלן )חולים מאוחדת  סירוב קופתעניינה של קבילה זו ב
 .עקב תאונת דרכים מבוטחתל אשר נדרשפסיכולוגי 

 
 לאחר עיון בכל המסמכים שנתקבלו ולאחר שניתנה לקופת חולים הזדמנות מספקת להשיב לקבילה 

 .בילהבק והמשפטי להכרעההרקע העובדתי יפורט  להלן . הינה כי הקבילה מוצדקתנו עמדת
 

טיפול פסיכולוגי באמצעות פסיכולוג  מבוטחתלחובת הקופה לספק להתייחסות  נתבקשהבפניה  
את מתן  קופת החוליםכמו כן נתבקשה התייחסות לאפשרות לאכוף על . דובר השפה הערבית

 .המבוקש השירות
 

  
  
בית המשפט אולם ממנה עלה כי קיים הליך תלוי ועומד בפני פניה נתקבלה בנציבות  -------ב 

ן המסמכים בי. הקבילה לתמיכת רביםרפואיים סמכים כן צורפו מכמו הקופה אינו צד לו 
חוות  ---------מיום , --------בהמטפל  פסיכולוג קליני, -----------' מכתבו של דר :שנתקבלו נמנים

 מומחה -----י "חתום ע ---רופסיכולוגית מינומומחה בפסיכיאטריה ודוח הערכה , ------מ דעת 
 . בפסיכולוגיה שיקומית

 
מעקב בטיפול פסיכותרפי למתן חד משמעית המלצה נכללת עיון במסמכים העלה כי בכולם 

 .-------לפסיכיאטרי 
 

בבקשה להתייחסות  קופת החולים בירור עם לאחר עיון במסמכים שנתקבלו הם הועברו ל  
  .י החוק"ומתן השירות כנדרש עפ מהירה

 
 .14.2.11-הועברה לנציבות בו איחרה לבוא, קופהתגובת ה

 
בנציבות נתקבל העתק ממכתב לקובל לפיו נמסר לקופה שלפי שעה המבוטחת מקבלת את הטיפול 

חברת הביטוח תסרב לשאת במימון השירות ניתן כי ככל שצוין . הדרוש לה במימון חברת הביטוח
 .לפנות לקופה לבחינת הבקשה לגופה

 
 .רחוקה מלהניח את הדעת וליםקופת החתשובת  

 
לתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ( ד)22בהתאם להוראות סעיף יודגש כי  ראשית

 :כלול בסל טיפול פסיכולוגי שיקומי וטיפול פסיכותרפוטי ממושך
 

 :לשון הסעיף הינה

 .......     שרות פסיכולוגי  ד 22 " 
 . כולוגיטיפול פסיכולוגי שיקומי ונוירופסי. 5  
במידה שקיימת אינדיקציה למתן , טיפול פסיכותרפוטי פעיל וממושך לא יותר משנתיים. 6

 " על פי המלצת הגורם המטפל הבכיר -טיפולים מעבר לכך 
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י לא זאת בלבד שקיימת אחריות של כובהר י, בהתייחס לעובדה כי מדובר בנפגעת תאונת דרכים

מקום שאלו נגבים פטור משלום דמי השתתפות שירות אלא שנוסף לכך גם ההקופה למתן 
חוק ב (כגון דמי השתתפות עבור ביקור אצל מומחה בפסיכיאטריה)ממבוטחים אחרים 
, ט "התשס(  2010-ו 2009תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנת )ההתייעלות הכלכלית 

  :לחוק ולפיו( 2א)8קבע שינוי בסעיף נ] 2009
 

מנפגע תאונת דרכים תשלום השתתפות עצמית בעבור שירותים קופת חולים לא תגבה "
הניתנים לו לפי חוק זה בשל הפגיעה ( ז)הכלולים בתוספת השנייה לצו לפי סעיף קטן 

 "האמורה
 

, להיפך מכך .קופת החולים אינה רשאית להתנות מתן טיפול בכך שחברת הביטוח לא תממן אותו
הביטוח באותם שירותים שאינם נכללים במסגרת  בחוק ההסדרים הוא חיוב חברתהכלל שנקבע 

 .י קופות החולים"הסל ולא ממונים ע
 

 18.1.10כ קופת חולים מאוחדת מיום "מתשובת ב העתק לנציבות לא זו אף זו  הקובלים העבירו   
י המדינה ואילו בקופה ניתנים טיפולים אלו רק "ניתנים ע ולפיו טיפולים בתחום בריאות הנפש

 .ן"בבמסגרת הש
 

 .עומדת בסתירה ללשונו המפורשת של החוקתשובה זו 
 

דיונים על ביצוע רפורמה בתחום בריאות הנפש במסגרתה גם  מתקיימים בעשור האחרון ידוע כי 
עד כה לא הוחלה . י המדינה יועברו לאחריות קופות החולים"הניתנים עזה שירותים בתחום 

י קופות "עהניתנים יקף שירותי בריאות הנפש רפורמה זו ולעיתים מתגלעות מחלוקות אשר לה
 .החולים

 
י המדינה אינה "ישנם שירותים בתחום בריאות הנפש הניתנים עשהעובדה עמדתנו הינה כי 

ככל שהקופה מציגה , בנוסף. פוטרת את הקופה ממתן שירותים הנמנים בתוספת השנייה לחוק
עליה לציין זאת , הוראות החוק רתהסות, וחומרגישה הסותרת את עמדת ממשרד הבריאות וקל 

 .בפני המבוטח
 

 :24.6.07מיום  11/06' ל משרד הבריאות מס"חוזר מנכ' בעניין זה ר
 

 לרבות בתשובות הניתנות, פ"בפרסומים או בע, קופת חולים אינה רשאית להציג" 
עמדה השוללת את זכאותו של מבוטח לקבלת השירות בלא שציינה קיומם של , למבוטחים

כפי שבאה לידי ביטוי , בין עמדת משרד הבריאות, ככל שהם ידועים לה, דעות קיחילו
י משרד "נציב קבילות הציבור או בחוות דעת משפטיות שניתנו ע בהחלטות של

נובעת ממעמדה המיוחד כמבטחת , בהקשר זה, קופת החולים חובת. לבין עמדתו,הבריאות
בין , חלות עליה כגוף דו מהותי הכפוףומן הנורמות ה ,י חוק ביטוח בריאות ממלכתי"עפ

 "השאובים מן הדין המנהלי לכללי הגילוי וההגינות, היתר

  [חוזר הנכל מפורסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות[
 

ם וכן ניתן ימאחר והועברו לקופת החולים מלוא המסמכים הרפואיים הרלוואנטיאנו סבורים כי  
על הקופה . מתן השירות על ידהאת יה כי הקופה תאשר מן הראוי ה ,ק להשיב לקבילהזמן מספ

 .יספק טיפול זהאשר ידע ברור בדבר הטיפול שיינתן ונותן השירות היה למסור 
 

מאחר וקופת החולים לא השיבה כנדרש ומאחר וניתן ללמוד מן המסמכים שנתקבלו על הצורך 
כמו כן נתייחס . ו בפנינולהלן תפורט הכרעה בקבילה בהתאם למסמכים שהוצג, בטיפול והיקפו

 .לאופן אכיפת ההחלטה במידה והדבר יידרש
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 הצורך הרפואי בטיפול 
 

 ----במקרה של , כנזכר לעיל. סל ניתן בכפוף לשיקול  דעת רפואיכל שירות רפואי הכלול ב
 .בטיפול נפשי ----' של הגבהמסמכים שנתקבלו אינם מתירים ספק בדבר הצורך הרפואי 

 
צביע על צורך חיוני בטיפול  ואף מ 2009יכולוג הקליני המטפל בחולה מסוף שנת ל הפסשמכתבו 

שניתנה בסוף אפריל   -----' חוות דעתו של דרגם ב. ניסיון התאבדות בתקופה בה טיפול זה הופסק
והכוונה של אנשי מקצוע מתחום יווי תפיק תועלת מל -------כי  מצוינת הערכתו  2010

קיימת מצוקה רגשית משמעותית מובהר כי  30.10.10-גי מן הונוירופסיכולבדוח ה . הפסיכותרפיה
נעשה נסיון של המטופלת לפגוע  2010כי גם בסוף ן הדוח חמור מכך עולה מ.עם תכנים אובדניים 

 .בעצמה
 

 היקף הטיפול הנדרש 
 

של כך למ. בין המסמכים הרפואיים שנתקבלו בהתייחס להיקף הטיפול הנדרש אין חפיפה מלאה
הוא . צוין כי קיים קושי לקבוע מסמרות בדבר היקף הטיפול הנדרש-----' בחוות דעתו של דר

מכלל אפשרות צורך  הוא אינו מוציא מציין הערכה גסה לצורך בטיפול למשך שנה ויחד עם זאת 
 .בטיפול ארוך יותר

 
פול ממושך כי קיימת סבירות רבה לצורך בטי אההתרשמות מן המסמכים הנוספים שהתקבלו הי

--ר "ד, מסמך מהפסיכולוג המטפלמן ה. 26.11.07-לפי המסמכים תאונת הדרכים חלה ב. ומתמיד
. טיפול חלה התדרדרות חמורה ואף ניסיון להתאבדותהכאשר הופסק  2009עולה כי בשנת  -----

לל עולה כי מצבה הנפשי של המטופלת עודנו בכי רע וכו 2010מן הדוח הנוירופסיכולגי מסוף גם 
 .סיונות להרעבה עצמיתיתכנים אבדניים ונ

 
אשר ( ד) 22בסעיף  . הטיפול הפסיכותרפוטי הניתן במסגרת סל שירותי הבריאות אינו בלתי מוגבל

במידה שקיימת , טיפול פסיכותרפוטי פעיל וממושך לא יותר משנתיים" צוטט לעיל  נכלל 
 " על פי המלצת הגורם המטפל הבכיר -אינדיקציה למתן טיפולים מעבר לכך 

 
י קופת החולים נדונה בבית הדין לעבודה בהקשר "של הגבלת מספר טיפולים הניתנים ע הסוגיה

ערב תחילת ניתנו הוגבלו במכסה לים שבהתאם לפסיקה נקבע כי טיפו. של טיפולי פיזיותרפיה
ימשיכו ויינתנו במסגרת [ לחוק 7וסעיף  2סעיף ' ר]" מועד הקובע"בחוק הבמועד המכונה החוק 

 .קופת חולים כללית' יני נ'ירמה מדז 7-5/97ע "דבבנקבע ההלכה נקבעה .  מכסה זו 
 

מכסה ת חולים בכפוף לטיפול פסיכותרפי ניתן בקופלפי ספר השירותים של קופת חולים כללית 
ני נראה כי מכסה זו 'בהתאם להלכת מדיזי .טיפולים בשנה ולא יותר משישים בשנתיים 30של 

 ----' הקופה מליתן את הטיפול לגבשל התחמקות ניסיונות הנוכח . חלה גם ביחס  לטיפולים דנן
היקף הצדקה במקרה זה שלא להותיר לקופה את שיקול הדעת לקביעת אנו רואים , עד כה

קביעה זו נועדה למנוע את הסיכון כי . טיפולים אלו 60לקבוע כי יינתנו לכל הפחות והטיפולים 
נראה כי . במהלך התדיינות זו יופסק לוכי הטיפוהקובלת תידרש להמשך התדיינות עם הקופה 

 .י חברת הביטוח"ע תן מימון יש הצדקה לממעבר לשישים טיפולים  
 

  טיפול בשפה הערבית מתןחשיבות זהות המטפל ו 
 

המומחה . ------ 'דר שפה הערביתהי פסיכולוג דובר "מטופלת ע ----' לפי המסמכים שנתקבלו גב
ציין כי שוחח עם המטופלת בשפה הערבית וכן הפנה אותה לבדיקה  ---- ' דר לפסיכיאטריה 

של מן הדוח גם . מסגרות בהם המומחים מסתייעים בדוברי ערביתבגית ונוירופסיכול
 .ימודי מזרחנות ואסלםלמומחה בעל רקע בכי מדובר ב עולה ----הנוירופסיכולוג 

 
אך הדעת  אם ישנה, תשל המטופלת בשפה העברי מידת שליטתהלא נמסר לנציבות מידע בדבר 
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טיפול יינתן בשפת ה , בו להבנה והקשר בין המטפל למטופל חשיבות רבה, נותנת כי בטיפול נפשי
ביחס לבקשה למתן הטיפול בערבית ועל כן י הקופה טענות "הועלו עו כן לא כמ. האם של המטופל

   .החלטה ניתנת בהתאם למסמכים שהציגו הקובלים
 

 ----' המשך טיפול במסגרת הפרטית בה מטופלת גב של מימוןמורכבת יותר היא הסוגיה 
 .לטיפול במסגרת ציבורית העברתה יפול זה וולחילופין הפסקת  ט

 
ניתן לטפל בחולה גם במסגרת ציבורית והובא הוא סבור שצוין כי  ----' ו של דרחוות דעתב

נכתב עם זאת יחד . עומד בראשו ----' לדוגמא המרכז לבריאות הנפש במזרח ירושלים אשר דר
, -----ר "אצל דאין להמעיט בחשיבות הניסיון הטיפולי הקודם של הנבדקת "כי  בחוות דעתו

 . "שאותו היא העריכה בחיוב
 

  8.10.2010לנציבות הקבילות הועברה החלטת בית המשפט מיום   -----' בהתייחס למרכז של דר
לא יכולה , ברי כי במרכז הקהילתי לבריאות הנפש במזרח ירושלים אותו מנהל המומחה"לפיה 

 ."התובעת להיות מטופלת
 

רב לשמירה על רצף  קיים ערך , ככללידוע שרקע להכרעת בית המשפט אולם נמסר לנציבות הלא 
כאשר מדובר בטיפול כי לרצף הטיפול חשיבות קל וחומר . הטיפול אצל מטפל המכיר את החולה

 .כבר נוצרו יחסי אמון בין המטפל למטופלו ממושך נפשי 
 

 :טעמיםממספר הדברים מורכבים  
ירות מאחר וקיימת סב. טיפולי פסיכותרפיה שישיםמכסה של  קיימתבמסגרת הסל  ,כנזכר לעיל
לא רצוי כי לתקופה ממושכת יידרשו וייתכן שידרשו טיפולים מעבר למכסה  ---' לכך שלגב
 .תעבור ממטפל למטפלהמטופלת 

 
לא . הטיפול באמצעות מטפל פרטי הוחל במימון חברת הביטוח ,לפי העולה מן המסמכים , בנוסף

דבר נבע מסירוב הקופה ולא נטען כי הזה ידוע מה הרקע להתחלת הטיפול באמצעות מטפל פרטי 
מאחר וככלל חובת הקופה היא למתן שירותים בעין וזאת במסגרת ציבורית קיים  .למתן שירות

 .במסגרת פרטיתבמימון שירות  עליה לשאתלקבוע כי קושי 
 
ות סמכויות האכיפה של החלטאשר יהא  ----' מכל מקום ויהא הרקע לתחילת הטיפול אצל דר 

 .של השירות במסגרת הציבורית והדברים יפורטו בהמשךהנציבות כפופות לתעריף 
 

שהיה בקופת חולים כללית בעבר ליתן ת לנוהג ברשות הנציבות קיימת עדו, לגופו של עניין
במידה ובמקרה זה . טיפול נפשי במסגרת פרטית ידרש השתתפות כספית במקרים חריגים בהם נ

ר שבו הקופה תשתתף במימון דלהס קוםמיש המשך טיפול במסגרת פרטית אנו סבורים כי חוץ נ
יש לבחון את חובתה של , במקרה כזה. תהציבוריהטיפול עד לגובה התעריף של השירות במסגרת 

 .בתעריף הציבורי –י הקופה "ממעבר למימון הניתן ע, חברת הביטוח במימון יתרת התשלום
 

רות לאכיפת החלטת על תעריף מימון השירות במסגרת הציבורית נרחיב להלן בהתייחס לאפש
 .הנציבות

 
 סמכויות האכיפה ומימון הטיפולים 

 
מקום שקבילה נמצאה , 1994-ד "א לחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ46התאם להוראת סעיף ב

החולים לא  במידה וקופת. ימים לפעול בהתאם להחלטה שניתנה 21לקופה מסורים  ,מוצדקת
ל משרד "האפשרות לפנות אל מנכ בידכם, ההכרעיום ממועד מתן ה 21בתוך כאמור תפעל 

החזר כספי בעד ההוצאה הכספית הכרוכה  ליתןבבקשה להורות למוסד לביטוח לאומי , הבריאות
ל ניתן להגיש באמצעות נציבות "את הבקשה למנכ .שלא באמצעות הקופה, ברכישת השירות

  .הקבילות
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המפרט את נהלי אכיפת החלטות  11/2006' ל משרד הבריאות מס"מצורף בזאת העתק מחוזר מנכ

 .נציב קבילות הציבור
 

החזר יינתן מתוך הכספים , הזכאות להחזר מתייחסת לשירותים שיירכשו לאחר מתן עמדה זו
המגיעים לקופה מן המוסד לביטוח לאומי ומתן ההחזר נעשה בכפוף לסכומים המרביים הקבועים 

 . 2000 –ס "התש, (ריאותהחזר בעד שירותי ב)בתקנות ביטוח בריאות ממלכתי 
 

מבירור עם מנהל רפואה עולה כי בבתי ין כי יצו, ע החזר כפוף לתעריף הציבורימאחר וביצו
העלות מתעדכנת   L0841טיפול נפשי פרטני נקבע לפי קוד / החולים הציבוריים התעריף לייעוץ

  .לטיפול₪  207כיום על  תמעת לעת ועומד
 

של קופת החולים שמורה עמה לחלוק על עמדת הנציבות ולפנות זכותה בסיפא הדברים יובהר כי  
מן הראוי הקופה תפנה לבית הדין אנו סבורים כי ככל ש. לקבלת פסיקה שונה בית הדין לעבודהל

וזאת מאחר וניתנה בפני בית הדין טענות שלא הוצגו בפנינו  כי הקופה תהיה מושתקת מלהציג
עם זאת  השתק כאמור לא קבוע בחוק וטרם נקבע   .מספקת לעשות כןקופת החולים הזדמנות ל

 .בפסיקה
 

יעשה גם במקרה כך יצוין כי על פי רוב מכבדת קופת החולים את החלטות הנציבות ויש לקוות כי 
 .זה

 
 
 
 
 
 

 :של דבריםסיכומם 
  

בהיעדר נימוק . טיפולים 60קופת חולים מחויבת במתן טיפולים פסיכותרפיים למצער עד למכסה של 
מאחר ובמקרה דנן  עסקינן  . נמצאה הקבילה מוצדקת,  י הקופה עד כה"פק מדוע לא ניתן השירות עמס

טיפול נפשי באמצעות מטפל דובר ערבית על הקופה לספק את השירות לבמטופלת ממוצא ערבי הנדרשת 
 .באמצעות מטפל דובר ערבית כמבוקש

 
המענה שניתן באיחור , רפואיים מפורטים עוד מובהר כי לאחר שהקופה קיבלה בקשה הכוללת מסמכים 

 ושכתבנסיבות אלו ועל מנת למנוע התדיינות ממ. אינו מספק, לפיו במידת הצורך הבקשה תישקל  לגופה
 .-----' נוספת עם קופת החולים נקבע כי על הקופה לספק לכל הפחות שישים טיפולים פסיכותרפיים לגב

 
 .זו י  הקופה תפעל בהתאם להכרעהכאנו תקווה 

 
 .אין בטיפולינו בקבילה בכדי למנוע מכם כל סעד העומד לרשותכם על פי דין


