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נוימי כתב

 משרד
הבריאות
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כלליה הנזנהל

a)erGen rctoDire
 ע״ו התש באייר, ז ט"

 2016 מאי ?4
 16B03B4-5 ן:מוכיסי
כין(מו סי ציין נה:מע)ב

בי(י- הא דרס לפי) דכבול
 אות בריח ררש מ ,הינפש אות בריל הלאומית עצהרהמויהיו״בלי אבי רופיפ

 שרוןה לב הנפש ריאותלב כזמרב עור הסי הלתמנ לק,ברב פנינה נם
 הבריאות ררש מ הנפש, אות לברי גףהא ת !ראש לוי,מן־רגלבט ר״ר

 הבריאות ררש מ צוות,רהכימזר-מחוות קצובת כנון,ת אגף ט,ופריםהרחימ
 יאותהבר רדמש פואה,ר הלנ מי דים,מיוח ועיםירלא כירב רכז חאיק,לפיראסמ
 טיםהמשפ רדמש בלות,מוג עם שיםלאנ ויותוכ ויוןשו נציב רכו,טו ראבימימ
 ריאותהב שרר מ -יו״ר, רפואיים ועותקצמ על ילותקב ה נציב לב, רבעזר״

ל ים הי עלה מ הנפש אות לברי כזמי־לחמנה ביץ׳,פולאק עכבר״רי
 שבע ר בא הנפש אות בריל יכו מ ה הלמנ פלו, ק ואב רופיפ

 האוצר משרר יבים,קצהת גףבא ריאותב יכו יק,לירנ רן מר
ת לליכ ות א ברי רותישי ציגנ

מ״הלש רגוןא יגנצ
"בוכות" גויאי־ ציגנ

רב, לוםש

ל יא נ'ש ת נימכא ה בלהההג צמצוםל גויהי צוות - נוימי כתב :דוןנ ה

ל.בישרא מכאניות ה לותהגבה וםמצלצ גויהיה צוות בי'לה כםלטנות הריני

■  י האש עמור ״ לאור ל.מטפוה פלטו המ על ליליות ,השפעותשהנפש אות ברי רכתע במ ת וי הפי לההגבול ירהקשל
 נקודתית ולא כתיתערמ בסוגיה דוברמ כי הבנה וךות רכזבמ ם כאז■ ופלט מ ה ראיית ל ה,שהשנ דרנוהג אותו
 ניותותכ יםרכד על ליךהמל היא צוותה טרתמ הנפש, ריאותלב מיכויםב צועמקה אנשי דיםמודמת עמה

רינה.במ ת ני מכאה לההגבה עת ני מ כרי ער צוםצמל ערבותת ה

 עשהלנ וותלהשו ל יא ש בי הנפש אות לברי ם כזיר בט ח־נ ני נ?כא גבלותוה קשירותב ימושהש את בחוןל צוותה על
 בבתי הקשירות וםמצלצ להפעו כניתת ציעולה חוןלב בנושא, צועיתמק ספרות קורלס לם,זהבעו בהקשר

 רדיםומ עריםי להציבו הנפש, ריאותלב גףבא כך לשם עשתהשנ טההמ עבודתל התייחסוב השונים יםחולה
 מוצעתה עיבותההת ת תגני מ יביותקצוהת ליותפעוהת ועיות,קצ המ רותגזלנ הרעת את לתת הצוות על א. לנוש

שומה.ליי יךד אבני להניחו

יר.זככמ טישמשהופר חיים ומר צוותה כיוייר ישמש ם,רפואיי צועותמק על לותהקבי יבנצ לב בעזרי׳ר

 עם ייעץלהת זה ללובכ דתובעבו ייעלס כולשי בתחום לוונטיר גורם כל עם עץהתייול זמןל רשאי הצוות
לם.ץוהעומהאר לנושא מחיםמו

.1.6.2016ךה-ע כםקנותימס את גישלה יםבקשמת כםהינ
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 חברי הוועדה

 דהעווה ו"רי - תו הבריא משרד,ייםאופות רעעל מקצוות לבייב הק נצ,עז לבד"ר ב

 תואיש, משרד הבריאות הנפברעצה הלאומית לו המרו" ילייך,ב יבאופ' פר

 תו הבריאנפש, משרדה ותאי האגף לברתראשלוי, -מןל ברגד"ר ט

  ןנפש לב השרוה ותאיז לברוד במרכיעסהנהלת מ ברבלק, נהגב' פני

 תואי הבררפואה, משרדנהל דים, מיחוימ  לאירועיםר בכי רכז חאיק,יראסמר פ

 תיללכ ות בריארותיפישל, נציג שי ד"ר צבי

 םישפטמות, משרד הלוגבמ םענשים א לשוויון זכויות ותיבצנ נציגת , אפרתייתיונ גב'

 ה" לשמגוןציג אררן, נומר אבי א

 למעלה הכרמ נפשה ותאיהמרכז לבר ר יעקב פולאקביץ', מנהל"ד

  עכז לבריאות הנפש באר שברלן, מנהל המפב קאפ' זפרו

 ה"עצמ גוןרציג אנמיר, שד"ר אלי 

 ה"ת ארגון עצמגיצ נטיינר,ות שרגב' 

 ותזכברגון א ת נציג,רימורפעו"ד שרון 

 דהעוומזכיר ה - תריאו הב, משרדמחור  תקצוב ותכנון,תיים הופרט, אגף מר ח
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 הוועדהמעגשי 

 לן:לה טשעות כמפור 3- כהי השגפמר אורד כל שעמים כאפ 17 נפגש הצוות

 .החי פתשמפג -םילש ירון טוב׳מין סב מר משה כ״ל המשרדות מנשברא 6.6.16 :1 רפגש מספמ

 ור.בציניות פשמיעת  -םיושל יר׳עז לבב רות ד״ושות ראש הצברא 3.7.16 :2 רפגש מספמ

 ם.ילשויראות׳ ימשרד הברב׳ לבעז ות ד״ר ואשות ראש הצרב 11.7.16 :3 רפגש מספמ

 .תהה׳ פ״ם גיולחהב׳ בית לבעז ות ד״ר ואשות ראש הצרב 21.7.16 :4 רפגש מספמ

 ם.ילשויראות׳ ימשרד הברב׳ בעז לות ד״ר ואשות ראש הצרב 23.8.16 :5 רפגש מספמ

 ם.ילשויראות׳ ימשרד הברב׳ לבעז ות ד״ר ואשות ראש הצרב 13.9.16 :6 רפגש מספמ

 ם.ילשויראות׳ ימשרד הברב׳ לבעז ות ד״ר ואשות ראש הצרב 26.9.16 :7 רפגש מספמ

 .םיושלריאות׳ ימשרד הברלב׳  בעז רות ד״וראשות ראש הצב 14.11.16 :8 רפגש מספמ

 .םיושלריאות׳ ימשרד הברלב׳  בעז רות ד״וראשות ראש הצב 21.11.16 :9 רפגש מספמ

 .םיושלריאות׳ ימשרד הברלב׳  בעז רות ד״וראשות ראש הצב 5.12.16 :01 רפגש מספמ

 .ב אביהאגף לשע״ח׳ תללב׳  בעז רות ד״וראשות ראש הצב 8.12.16 :11 רפגש מספמ

 .יםושלריאות׳ ימשרד הבר לב׳ זר בעוות ד״בראשות ראש הצ 14.12.16 :12 רפגש מספמ

 .יםושלריאות׳ ימשרד הבר לב׳ זר בעבראשות ראש הצוות ד״ 19.12.16 :13 רפגש מספמ

 .םיושלריאות׳ ימשרד הברלב׳  בעז רות ד״וראשות ראש הצב 31.1.17 :14 רפגש מספמ

 .םיושלריאות׳ ימשרד הברלב׳  בעז רות ד״וראשות ראש הצב 17.2.15 :15 רפגש מספמ

 םיושלריאות׳ ימשרד הברב׳ לבעז ות ד״ר ואשות ראש הצרב 6.3.17 :16 רפגש מספמ

 פגש סיום.מ -םיושלריאות׳ ימשרד הברב׳ לבעז ות ד״ר ואשות ראש הצרב 72.4.1 :17 רפגש מספמ

 

ק לח תאיפו רתוידסוו טהפר  צנעתמפאת.  לדו״חפחבנס עיםיפוומ וללמוות וטלהוק המפגשים

 רצונז המלמלותה -בדלב תויקלחבח פסנבא בומ 2 ר מספמפגש לולתמ טרפב נערכו. יםהתמלולמ

 .ח״ולדהחסוי פח סע בנלא מופימה
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 וועדחדבר יו״ר ח

 הלא םעי זעזו.בוריתי וצתשורתיקת ,ועיתמקצ הלטלט לבישרא ותיאבר מערכת הוברת עמעת לעת

 םמימצאים ביו ככא הותי.מ דרש שיכויהם כאים בכוש יוםהלסדר  ליםע, ומיוכי חכוישיכוע וים מומה

 זפו האשותגר במסםופליטמ תהגבל .כפשה אותי ברמערכתב ה זמעין כוישי ל שמפתכו על ואל

 שמו בשיפלהש ההתושתח .קובלתמ הטיקה מהפרקחלק ייתהה ,דודי ובתשירו קכיאטרי:יהפס

. ותבכללור וביצהות ווצהי שכא ןכו ,פלים מטו ובראשוכהשברא - כולם כחלת יא הלה אעיםבאמצ

 .יתר שאתבכן בעת האחרוכה  ר עלבהו התז ותיאבמצי  מהותירוך שיכועל הצורך

 כפש תואי ברותכר מע. ישראלכת למדיתידחו ייהכי א כפשתולוגבמ  עםשיםכ אשלת ולבגהה תייוגס

 ןויס הכי.מכיתהו ויכיתקל היי ראךמתו בהן, ששימו ה את למזער דרךתא במציתתחבטומ ולםבע

 ת אפשרי,מעטכ הולטי ב כדידע ,ופעה התידמ במיתי דרמטהתפח ה כידמלמו לא  במדיכותשכצבר

 תיטביומ ותהי ל בהןשפכ תו בריאותערכ מאת ךפולה היעסי ו זפחתה הך, מכר יות.תיומעש

 תכסמכו הז ח״דו בובאות המותהמלצ ה הצוות.שי אכרבו ע והןליםפמטוה רבוע  הן, יותרתיומכוהו

 י חברללכ  של ברורהרה אמין,הי מאחור.לבישרא ותיא למצםמת התאך תו,לו א כליםביט מעל

 ייגצכ ,כפש תולבג מו עםמודדיםהמת ם אכשי,םאליי סוצים עובדיים,חא פסיכיאטרים, :וותצה

 ותויארב ,מטופל הד כבותח הבטם לש חיוכיתובלהג הולטי ביכ , אדםתויכו זליעי ופםתיהומשפח

 .זהאשפו ותי במחלקעומקצוטוח עם אקלים בה אחד כקועולה ב ,ורווחתו

 תיסופ תוהכחלת תווצה י אכש בקרבותדע מות ביצירהוא זה י מהותישיכו תכחלהל וכיחי יתכא

ות לבגה ן שכ, זות מערכשל ה מצב שיפוראו הףסוכ יכאת  וחמלה.דבו כותמדהמק תוליופטי

ד דמו להתיתןכ שאהחלו תזו ,ולםא צוקה.מב כמצאתה ת מערכ של קרחוןצהק ן הליםפהמטו

ת כפהמל ש תחהפב אכו יטוחיוהב האשפוזי , השיקומיחוםת ברפורמותהאחר ל .כהלאיי ףוא האית

בי גל תודעתי 'קטיס דבשיכוי' ו משאביםתתוספ בוה מלוותהי לצריכהר שאם דאת ויוכזות וכיא

 םכי צריייםהשיכו .תולקחמב יםמיקיה ותומשתהו  והתכאיםיפולהטת וכיא ,ופליםט המתוחרו

 הקכ בלהעו התגרא והז  המילה. של הרחבןמובב תליפו וטיכיםפ תסביר מלהיות זו תלמערכם ורגל

  של ליעדמעבר במרכז.  כאדםלפוהמט תא  השמה,ותיארב הרכת מעלש ול הטיפיסת תפ עםאחד

 ח פתף איהוו הז ח״דו בותמלצההש מאמין  אכי,לפתחכו ד שעמותהגבל היקףה בותיע משמצמצום

בי גל םעי דימותתמף אש י .תו בכללואטריסיכי הפז האשפו מערך עלתשחודמ תתי מערכלחשיבה

 .שהכדר שיכויהוכי יוכאת  ית שתפרטתכה ממלד וועהקמתמיידי בהצורך ה

 תאויסמ בסוקכ הסתפאל. לארשיבה רבחהל ש תובאוכה ותגי הסותח באץומ באה כגעדהעהוו

 המ ברהן ויתוכעי הרהמ ברןה ותייםה מייםו שיכעל צכווהמל ה הקוריבולע וכסככ .ותרהובהצ

ועדה וה יחבר  שלותוכהמגו תליכויפהדיסצ וותשוכה טהמב ותכקוד ת למרו.תמיומיויוה תהמעשי

 .םותפידאל משאיתוך מטרה ומות, הסכמ חב שלרכו לבכות גשר לחהצ

 .ם לכותודתכ  כךעלו - רבווהצי הלש הממ,פליםהמט ,ופליםט המר לציבוול וקגוצ יייתכו כדהעובו

דה ות .ועדההו תוצמללה םסיוכוכי םציה מאמ מזמכם,ו שתרמה הוועדלחברית דחוימה תודתי

 לכ״ ולמכר לשדה מויכא  הוועדה.פעולת להצלחת  דרך בכליע וסישריכז  הופרט חייםר למתמיוחד

 הלהכר  תזכהת האיכטכסיביהבודעהש הקוומ יאכ .יכוביד זו החשוב כהמלא וקידפהש המשרד
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 י חמעריתישינו לוע מנחחווות םליפוחמט  שלםחייחב ייתמא י לשינוםגרתות'  מחיריםשמימולו

 .חנדרש בתחום זחחרחב 

 בלד"ר בעז 

 ועדחחוו"ר י 
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  ליםהתקציי מכ

 ה בשנשהתעורר יעותמ משי ציבוריח שעקבותב ,ותיא הבר משרד"לכנ מדי יעל ה מונתוז ועדהו

 ה הונחתעדהו הו.דודי ובת קשירואטרי:יכי פסזפו באשליםפו מטתלבגה ל ש בנושאתלפהחו

 , כמעטלוטבי י כד עד, משמעותיצמצום ללו יוביר אשםלצעדיע גונב  המשרדל"כלמנץ ילמהל

 ם כאדלפוטמה תאיי ריו הועדההו  אתוחנה ר אשדסו היתסו תפי.לה אתויקטק פרל שפןיקבה

 לופטמ הרווחת למה,חה י ערכן וכתו;וריח ו שלויהומונוטהא ,יוויותזכ דבו כי; במרכזהמצוי

 י ואנשםליופטמ הבת לטו האשפוז,חלקותמ בתי ובטיחוחוט בליםקאל האיפ ש גםומכ ,וחמלה

  .הצוות

 ייאטריכספה לפו בטיתובל מקוויהר שא תוק פרקטי הינןד בבידוםשמתוה 1ופליםט מירתשק

 תונוהאחר יםשנה ריםלעש עדו טלש רשא תויועצ מקותסיתפ שיקפון ה .העולם ירחבב דוסהממ

 י ואנשםליופטמה טחוןבל ער ומשל נת מלע תנמנע יתלבא יהם ילפוטמת לבגהן היפלר שא ולםבע

 ת בהגבלושמו שהשי כדקיקה,ח בגנועוו  בישראלזהאשפו רכתע למוללח חואל תוספית הצוות.

 ב במציות מה בשינוי צורד ישי כ ברורעת כ מצבים. במגוון וננקטפוזש האתוקחל במידמ לוחרו

' מיןמא אני'ה עם, ליםפהמטו ותבזכוי כרהההם ע מתיישב ינואת ולבגה ב רווחש שימו. זהםדברי

 תפיסו ותתרונו עק עםאל ףוא, זו במערכת בודלע תיחול ש עצמםלע טלונ ראשת ווצה אנשיל ש

 . נפשת הויארבמערכת בועיים מקצ

 ;םליופ מטגבלותה תופעת  של ניכרוםצמצל תלועופה תונוש תדינומב  שנצברסיוןיהנ ד יסועל

 םועיי מקציםמר גול שותדמוע לים;ופ מטעל הלבהג יע אמצשל תועפ השתדו אולע רי המחקעהיד

 כתערמבד ודיבב ליםפמטול וענלו א רושקל יןא ללככ כיה דעווה תבע קו, ובישראלולם בעםשוני

ואין  ,ייםח הלע הגנהה סראינט  גוברשבהם , ביותרםייגרח םמקריבט עמל אתז .בישראל זוהאשפ

 תהנשקפ  לחיים אוףהגו ות לשלמיתמייד הנכלס י ממש חששןנתו  ברגע לאייןידכ ת אחרחלופה

, וליפטי ערד ותעלב נןאי מןכשלעצ ותהגבל י כשה מדגיהעדהוו. סוימת מיהצאוטיס בפלממטו

 . התועלת על עולה בהןנזק ה טנציאלופו

 ,אל בישית הגבלו שלי משמעותם לצמצולהגיע  מכת עלם צעדי שלה שויעלה צילמ מהוועדה

 :ובשאיפה לבטל

 תלוהגבה םצוצמ.  ביוייתמכהיגו  מסיות באמצעח בשטעו המקצכשיא ל והכחלתוית תפיסשיכוי •

 ולפיכ ס היחל,פוהמט  שלותיו זכויי לגב צוותי אנש בקרבתי תפיסיינושב הנושא וברש בראילמתח

 םקימוצד ותאד וורוסחב וותבחששה וולמ ה ז שינוילפיו.כ תוו הצש אין שביותחוכה ומערד

ת הלנה ד מצשינוי  של ברור מסרהטמעת ב צורד כן ישעל .במחלקות צועהמק ינשא בקרב םוברורי

 תו להצלחםותתמריה, דלהמל םבותתחייהב ,אטריתיסיכפה מערכתה יריכוב אותיהבר משרד

 שון ראםגורו הז י כהאמר בעולם שנצבר ןסיוהני .כוהל במםמציד הציפר ועה קבותויבחומו

 . תובלגהצמצום ות לכנית תלחלהצ עלהמב

 בהתכהגויות  מיידי טיפוליאפשיו יאשו  הגבלה,יאמצעל חלופה וו שיהם וכלי שיטותתהטמע •

 החתהפל ותצפ לתן נילא. ובטיחותי וחכיכ לא, ילמכ, מקצועי באופו,  מטופליםלש תמאתגיו

                                                           
 ה.לנקב גם ןבומכה נוכו הרכז ןושלט קניתש זה ח"דוב םוקמ לבכ1 
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 רשא, תוילופיטת ופול חעלתפ בההכשרה ןתתינ א לצוות הלאנשי  אםתבלוג בהתמשמעותי

 דוע שקט- מאיהחל :ריםג מאת מצביםעם הפייכו א ח כותעלהפ אלל התמודד ל להםיאפשרו

  בטחוןורגיש י לאתוו הצי אנשםא יותהמ ישינו לותפצ לתןינ א לכן, מו כ ואלימות,.תונתוקפ

 ותבאמצע ותפילוח ותשיט של יתאפקטיב להחנה כי אהמר ולםהעמ מחקר ה. עבודתםךהלבמ

  .בלותהגה צוםבצמ ניחיו איתנ היא וייוול ההדרכ, הצוות אנשי הכשרת

 מהות  אתו יבהיר בשטח,ם הצוותית אובייחיר שאם ילהנלות ורודצורפל  הערכיי השינותרגום •

 ת להתנהלו ברורה מסגרת ויעניקות מקצועי בקרהו יאפשרהדעת, יקול שת א ינחו,השינוי

 .ופלים מטלתהגבל דמאו ומצמת מצלה עיתעב קוהדעווה. חלקותבמ מתעוררים האמת יבמצב

 לש לגוע ו אייםח לדימייו  ממשי סיכוןשל ם חריגיםי במקרא אלםפליו מטליבגהלן יאל לככ

 הפו כחל אלאלה בהגבטוקלנ  איןי כעדההוו תקובעז א םג  צוות.שיא ו אאחר פל מטוהמטופל,

 , מטופלליהגבל טחל הוו שבגהחרי הבמקר .וכשלו נוסו תליויפוטהת ופולחהל כ םאק רו, הנורחא

 כנהסה חלוע עד הנדרש אלימינימה זמןה למשך רק ותןשני ר ביותה הקצרתהיו להלההגב לע

שה קונ ניםמז תרמסגת עיבקל ע הצילממה דעווה ישע ומבחיי למהז לל כךולהפ די כ.דיתהמיי

 ן כלע .פלבמטו היעגפ ה יותרהדולג  כךהגבלהה ןמז ךשנמש לשככ  היאהחההנ בית.מיר להבגהל

 םאיופ רלערב  יש כךהל ההגבן זמךשנמשל ככ. לפוטמהת א ררחשלר ותחלת ווצה לע תעהל כ

. םילוחהת יבל הנמ תגרדל ד עבלה,הג האתרו ה מתןבעצם ליםוהח תבי תכייבהיררר תוים יריכב

 ם ונסיונם שמומחיותלככ ו מקצוע, אנשיר יות בידיל תישקההחלטהש לככ ש הנחהך מתוזאת

 תוניש הראטהההחל ן ה .להבג ההך משת אכרחי הימום למינצםלצמ היה יןית נ כך יותר,רבים

 ןתו נ אשר הרופאשל ה בדיק מחייבותלתובהג ך מש אתהאריךל ה החלטןהו לופטמ ה אתהגבילל

 בזמן להמטופ לש מצבו יכ נעשוכמ תוי להליו עבלה,הג ך המשעל תלהורו ת מנלע ה.וראהה את

  והחששה במיד. אחר אדםושל ו שלהגוע תומ לשלו אלחיים דיומיי רו בר חששה מעליןעדי אמת

לטה חה לליבושה עורי האדסו ילעק ר הלבגההך שמת א ךיראהל אפורהע ונמע לחי דיימה

 'חתאה העשה'ל לכ  אתועדההו ת קובעעסונב .יהיהש  ככלמורח ,טופל המ אתיל להגבתינהראשו

ם אה חון לבידכא פור ידי לע שעה  מידיקדבלהי יו על,טופל מוגבל השבו גי החרבמקרה י כמחייבה

י  כעבקנ , לכךמעבר שחררו. ל אוורי להתסיוןי נערוךין כו נומ מפהשקשנת ידיימהה נכסה הפלח

כל כ הרגיעו.ל ץ מאמתו ולעשתו אילדבר ,תוו צאישו דיל להימצא בחייר שקנ ל מטופכאשר

 .  דודיבהוג כך גם בלניש האפשר 
ים רקמב. תועש 24 ל מעם אדליבהג ליםולחה ת ביתסמכו ב איןרה מקבכלי כה עבק דהועהו

 עבר מפל המטו אתהגבילל ך להמשיישי כם ילוחהת יבל הנמר ובסים הבש ,קיצונים ובודדים

 המשך ר תאש וזו במידה.יתדויעי תירכיאטי פסהדעוומ דיוחמ רלהית ה בקשגישה לעליו ליממה,

 ה ממליצקרים המבשני .פט המשית לברעו ערתכוזל פוטמלה נותנ, נוספות ותשע 24ד ע להגבלהה

 הגוריסנ האוי טפשמ ע לסיוע האג שלנםחי י משפטגוצ לייתור אפשןתתינ ל למטופיכ דהועהו

  .המשפטיםרד במשיין, ענפי הית, לרהציבו

 םני קטיקשור לאיןן כ ומכ .בלוגמ ותלהי ונומרצ המבקש פלטו מילבגהל ן אייכ קובעת דהועהו

ות צלמה ה הוועדעהבק ןכ לשעה. למע םדדבו לאו ,לבדם ד בבידומםשי להןאי, 13 ל לגימתחת

 . הלבגהה הלךבמ טחונופו ובו גתנעצ, המטופלד ובכ י הבטחתבלגת מפורטו

 . הקיימיםליםהוהנ ותקנוק, התחסגרת תיקון של הו במגנו יעולאת וצלמהכי  מליצההדה עווה
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 ,םניי פרטבלהג הרימק לגבי ותיא הברשרד מ של בקרהלע יצהל ממהדעווה . מידעףואיסוה רקב •

 ם ממקרימידה לותע באמצר להשתפרכתע למע ולסייטינקרוקה לפוטמ לולפיטה  את לשפריכד

 ערו איל כחר לאך סמויתמפני  בחינהוךרעל םליחו התי בעלי כ הדעווהה עבקף סונב. םיינטרפ

 לופטמ ל ש זכותותא הדעווה האיששן כ. דיתעב פתוסנה לבגה ע למנודכיצ בחון ל מנתלע ההגבל

ה עדוו ההעבק ףסונב . זות זכודברב ידועוית בוח תאו, בלתוהג ל עאותי הברד במשרהנו תלשלהגי

 הההגבל  נושא אתולקבוע, ליםוחה יבת ל בכתלוהגב  אודותעל יםבי רוחניםותנ ףסואית בוח

  את למקסםהרבמט ,ותהל בכלתויא הברת במערכיתר שגןפו באםדקיבשנ תוכאי הדי ממדכחלק

  ההגבלות. םהארצי לצמצו המאמץ

 ית  ממשלת תכנית קביעתעל היצ המלעדהוהו.  שניםש שלו בתתדורגמ ת מערטתיה פעולתתטני •

 .ה ללץ המומהתוומ ה אתופירטה ,יידי מאופן בשומה ביילחילהת ניתן שתולבגהה םלצמצו

 הפחתה ,נהאשור ה בשנה:וליםחה י בתלכ  אתייביםח המםייתנ שתה הפחדייע רסת פותינהתוכ

ור עישב 60%  שלספת נוחתההפ השנייה נה בש. חוליםית ב בכלתוגבלה העוריבש 70%ל ש

 ת התוכנירטתמפו לאם ייתומכם ידעיד צב. 60%  שלפתוס נפחתהה יתשיהשל נה ובשלות,ההגב

 , זהל בכלנית.כו התתנו ש שלוש פנילע ,תרכ למערגתי הדןופ באחלהבטי שיש ותומתשהת א

וי א רירפסמס חי ח להבטידי כ אדםחו כתפתוס  החולים, בתילכב ות צויאנש לותרבוהסת והכשר

 תועהמוצ תוילופחה ות השיט אתעל בפושם ליייהיה ן שניתת מנלע את ז,ופליםטמ לים: מטפשל

 לופטמ לסביבהה  התאמת משבר; בעתנטנסיבית איתיש איהיצטראקנ אילע תסו המבוסבדו"ח,

 ן כמה.ו וכדתלקוח במםתוחי פהרגעה חבירמ תר יצילים,טופמ לוקהסתע ;טופל המתחווי יברא

 לכ הלךמ בתיתוכנ השום יי אחר מבקרםגורכ הדעווה לש העל פוך המשעל הדוע הוהיצממל

 ת.ינכותה

 םגורמיה חות לניבנוסף .חבים ר מערטתייםםטי היבחינת לבתיבוריצ תוועד הקמתל ע הצלמה •

 תאו בריחוםת בייםת מערכיםרסחו ל עהעביצה העדווה ,לותבהג הםו לצמצשים הנדרדיםהמיי

 . שלהםן'וקרחה ה 'קצן הותההגבל  אשר שנים,רוכיוא םיי שורשםוכשלי קוייםי ל ועלנפש,ה

 לשם ייתכרעמהם יטביהבן ודתשת ימוחת-בר תרי ציבוך המשוועדת וימינל ע הצילממה דעווה

 .נפשה ותאימערכת בר
 

 ן והיואהרפ דהממס יגי לנצן הותפת משםליפו המטתולהגב וליטלב איבלה הפיאשה ,יכוםלס

 ם ענשים א שלות זכוין שוויו עלםני האמוםפיגו להן יתנפש תולגבמו  עםנשיםאה ר ציבויגילנצ

 ףות משץ למאמךופה תוקשר,ומ יצ נימאבק ר בתו שהחלה מ האזרחית.החברלו ל בישראגבלותומ

 המד ולק לשיפוריתחר האזההחברו םיפלהמטו רבוולצי יריאטסיכפ תצוו אנשי ה הממשלימשרדל

 ת המדינו עם אחתהר בשו ישראלנת מדי אתמקםל דתיע הז  שינוי.אטריתיסיכפה ת המערכלש

 יאנומ העי,וקצ מ לכיווןםולהתקד ,רשות מושתו ופרקטיקתועיומקצ תונו אמתשנו ליחולשהצ

  .וליםחהתי ת וכן ברמת ב הבריאו משרד, הן ברמתשומויה בייה יחנומבולם א ותר. יואתי
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  הגדרות

 ןהא הי קשריםהה ללו בכאחים ה במונכוונ. ה'הגבלת מטופלים 'או 'בלותהגח 'במונוקט זה נו"ח ד

ל  עהז ח"דו בנאמרש  דבר כל, כןלע יחד. ם ג הןר באשבבידוד םהשמתם ה וליםפ מטו שלקשירה

 ות אלויקטקפר תיש לגביכון לים נפטוהגבלת מ

 ם אדתלהשכב סיח מתי מכאנית',הלהגב' כם געו היד)Mechanical restraints ('רהקשי'ח נומה

 ד ב אור עותשויו עועותצר ע בארבה אליבילתוכ ו, מבודדר בחד לרצפה,וזקתח המהמיט בי געל

 .ליון העף הגולג פתא ם גרו לקשתי חמישהצוער ת משמשםתיעי לים.יפגה ת אותקב החוטינטסי

 ליוא ה זאתםע ,האדם  שלוזהז ת אוהעו תנלכ  כמעטעלמנו איה הרי הקש שליתמידה ההמטר

 .בידוד ה גם בכיא כרוהסגור, האדם מושם בחדר ש

 ר מדובםעיתי לוע.ח מבק רוחתפל  ניתןר אש,ולנע ב במרחםדא שמתלה סחיימת' בידוד 'המונח

חלון  , מיטהשי  שבו יותר, מעטולדג לוענ רד בחםלעיתיו ;פע ח כללוט נדות,מי ן קטד,ופ מרבחדר

 ל שיתד המייהרהמט .שוניםה ם החדרי סוגין ביתונבחימ ינן א"חדו הותלצמה מה.ו וכדלוענ

 ת אותיע משמופןא ב מגבילדו ביד זאתםע חרים, מאיקוח להריאה ודדיב  בחדרםד א שלהשמה

  .ועתוחב תנמר

די י לע וזתו תזתומניע  אדםוקתי לרסמתייח  'הגבלה'נח המו שבהן הנפשותיארב ות מערכימותקי

 תבמערכו .מהדו וכםתוקי רי,יקות חב,זותי אחתוע באמצ, צוותי אנש מצדלפיו כיזי פ כוחפעלתה

 .המודכוה דסק, הלבגה קולח ,הלבגהא סכן וגכ ,םירחאה לבגה יעצמאם ג םמיקיי  בעולםתאחדו

  .בהםוסק ה אינו עזו"ח  כן דעל וי,לאהישרוק חעל פי ה יםרת אינם מוולים אאמצע

 יפת תרו לשימושחסת המתיי,ית'מ כיהלבהג' מוגדרת הרקטיקה בפקוס ענו איף אלל ככח"והד

 זו .פלהמטו ת הרגעאיה תיריק העומטרת שלקה,חמ בופלמטל שגרתי ןפו באןית הנה מזההשונ

 ם לצמצועלופ ר אשנפשה תוריאב תמערכו  בקרבאל ףא המכ הסה לגביאין שמורכבת, היוגס

 . הז ח"ובדות צהמל עתהטמר תה לאחולבחון או שובלכון כן שנתי לות.הגבה
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 קערו מבוא -'פרק א

 מבוא

 ם שוניםצעדי לנוגע בניו בפץלי להמ מנתעל ת הבריאושרד מנכ"למ  ידיעל ה מונתוז ועדהו

 , בישראליאטריפסיכ ה באשפוזפליםו מטהגבלת  של בפרקטיקה ניכרצמצום ליא להבשמטרתם

 ר מ הבריאות, משרד"לכנ משל  דבריו ברוחאתז. הלטבל הפיאשב, דודיבבם תמשהום תרישק

 י כד עדתירוש בקתטי דרמ הפחתה היארההמט "הוועדה: הקמת יפנל דעו , טוב סימן ברמשה

 .)29.1.16." (דה מרקר, ותן לגמריא לבטל ותהאפשר

  עםנשים א ציבורביםרמעו  שבו היו, רחברי ציבוחיש ב בולטןפו באהנואחרהנה ש בתהעל וז יהוגס

 ה עבודתסגרתבמ .אותי הבר משרדבכיריו תוי אח,ופאיםר , אדם זכויות ארגונינפש, תלומוגב

 םול בעה זהקשר ב המתרחש אתיום, כ בישראלית והעובדשפטיהמ ב המצ אתדהועהו הנחב

 ,ומייםאנל ביםכיומסמ  אמנותותוראה ,ומייםאנלבי םייאופר םפיגו לש יהםותעמד המערבי,

 פה.-לעב ניהפאו בשהוב שונות תעמדון כ ויתועצספרות מק

 אשפוזה במערכת מטופלים להגבלות וםמק עוד אין כי קובעתה דעווה, ח"דו ב שיפורטכפי

 לאיצופוטנ, טיפולי ערך ותלעב אינן צמןעשלכ הגבלות. 2רת ביויגיםרח םרי מקלמעט אלבישר

 תובזכוי ההכרהם ע בתמתייש אינה אףת ולבגה לש פרקטיקה. התועלת על עולה בהןק זנה

, זו במערכת ד לעבות שליחו עצמםעל טלונר שאת ווצה אנשיל ש' מיןאמ אני'ה עם, המטופלים

 מערכת תאם ויכה חנמה החלמהה תפיסת עםא לף או המטופלים עם להיטיב וןוהרצ החמלה עם

 ןפואב ןלהג רהבמט רק זה ליבכ שימושל וקשל ללכבם א תןני, ח" בדופורטשי כפי.  הנפשתבריאו

 לא אחרת בותרהתע שום שבהם וןקיצ ריקמב ק רוזאת  הגוף,ותשלמו םייחה סרטניא על ימייד

  .או מטופל אחר ותצו איש, פלטומל צפויההוית דמייהכנה סהל בנטרו להיעוה

 ודיסי ציר וההומ איה ןכ על ורית,יאטפסיכה מערכתב וקמעי תסיפת ויינש תחינבב יאהו זת יעקב

יך רצשי משג-המעשי וישינה א הוליבומק סףונ ודיסי ציר. הז "חדוב דהועהושל  ותשונה תוהמלצל

 ם צמצוי כבורה סדהוע ההערכי. וישינ ה ומאפשר את מךותכאטרית, יהפסיכ מערכתבלהתחולל 

 ם אחריםליפו מט המטופל,כוןסי ללא שיומע ריאפש ם ג אלאיתערכ בחיי מתרק לאת ולבגהה

 . החגשהול ופיטל םיפלוטמ לש םתוכז בהעיגפ לאלו; תווצה ישנאו

 יאותהבר שרדמ  עלם שבהניםו השםעדיצ ה את המפרטיםן,הל כל, פרקיםשה משיבנוי ח"דוה

 : לבטלןפה בשאי,לותבהג  של ניכרצמצום  שליעד  להשיגנת מעל טנקול הנפש ותאיבר ומערכת

 עת הידא וראלשבי עהפומ תא בלות,הגהת פעתוע לק הרת ארט בהמשךמפ "חודל 'א רקפ זה, פרק

 ולילהנח הצורך ואת שהנדר  התפיסתי השינוי אתמפרט ח"לדו ב' פרק ;הידותו אעל שנצבר

לך ההמ תלבוהל תיאטריכיהפס המערכת כיריוב אותי הברמשרד לתנהה תסותגייה ותבאמצע

; ההגבלות של ותיעמשמ צמצםבת ורחא תינומד תבהצלח דיכיסו ההוזש בכי ר זהו.הלוכ במערכת

 ח בכו שימושםימערב םשאינ םולייפטי יםכלל ש הרושת עמטה ותחשיב  אתמפרט,  לדו"חג' פרק

 צורכי הבטחת תוך ההגבל מימנעלה ם להויאפשרו , בשטחםהצוותי ות לרשדושיעמ הייובכפ

                                                           
ת וקלח מלכל יםסחייתמם ריבדהם' ריאטכיסי פםליוחתי ב' וא' תקולחמ'ו  אי'רטאיכיספהוז שפאה תכרעמ'ל ער בדמה ז ו"חדש קוםמ בכל2 

 .םליילכ ליםוח תיבב תוריטאכייספ ותקלחמ או םייטרהפם, רייבוציהם, תיילמשמהם ילוחהי תבבם אן בי, יראטכיסיהפז פואשה
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לת טהל תכנותי האין יכ פיסה ת מתודתא ז.אישיה וןטחיוהב ותטיחבה ואינטרס ליםפהמטו

 םביהמשאת אן כ ובות, טותופול חהצוות ישלאנ נוינתישי לבמם ילפוטמל שה לבגהל ע רוסיא

 תיוחנ כואל תחלופו הטמעת יכ חהההנ רת חובלכד .יתותשת ם אדחכ במונחי ן לממשםנדרשיש

 תרוהפרוצדו את ורספח "לדו ד' פיק; תוקלחמב םילקאה ושיחה  לשינוי תובילכשלעצמה

 תומלצמ יתתשת  גםם מהווי אלוהגבלות.ה ם צמצושל יעדל יא להבנת מעל םנדרשיה ליםהוהנ

,  המוצעערכתיהמ ויינהש את קפושי שאלו דכ, המפורטים נהליםהו תוהתקנ, וקהח של יקונםתל

 קמתה מפרט,  לדו"חה' יקפ ;ותבהצהר די לא כי נהבה ודתמ זאת. אותו בוחייוי תואו פרטוי

 ורהיתבש םגרי לאתה מענתןומ חבשט הנעשה עלח וקיפ יאפשרור שא, ידעמ איסוףו בקרה נונימנג

 נתייםש הפחתה דייע ללתוהכ ,נתיתש-תלת יתבתוכנ ו אלל את כמרכז לדו"ח' ו קיפ ;דהדר לאורד

 ד לתמויכד נדרשותת ורשכהו יתתשת, םדא וחכ תמו תשוכן וביצוע מטלות ,ותריהקש ריבשיעו

 לבצע שיש מקהעו נוישי י לגב הועדהותמלצה את מפרט  לדו"ח'ז פיק .כניתבתו שלב בכל

 תהבעיו לש' וןהקרח ה'קצ רק ןהת ולבגההי כה נבה מתוד זאת. בכללותה יתריאטסיכפה במערכת

 ותקלחבמ עומק ינויש שביצוע הבנה מתוד כןו; לאשרבי תטריאסיכיהפ תמערכב תמוקיי התושקה

 ת.ולבגהה צוםצמ עד שלהישימור  על כשלעצמוע ישפי האשפוז

 :יקץ

 ייאטרכי הפסלו בטיפתבלוו מקהיור שא תטיקו פרק הינןד בבידום והשמתםופליטמ תקשיר

 םילעשר עדת ולבוקמ שהיו תועיו מקצסותיתפ פושיק ולא תוקי פרקטהעולם. יבח ברדוסהממ

ר שא ,דאז זהאשפו  פני את שיקפו ואשרם בעוליטריאסיכפה האשפוז ותבמערכ ותרונחהא ניםשה

 ותקחל במותו הצי ואנשםליפומטה בטחוןל ע רומשל נת מעל םעי נמנתי בלםה לוא םעי אמצהןלפי

 . וציבוריתת מקצועיורתק בביואף  נחתרסוח בתמיד הוול ותבהגבל ושמיהש  זאת,חרף. זופשאה

. מהעצ תאיפורה יהילבקהי סומולבלב פ הגבלותה יקתטקפר ה עמד שניםםייתותר ממאי לפני כבר

 ליטוב ל קראמצרפת,)  neliP Philippe( לני פיפלי פ המודרנית,תאיהרפו היריאטכיפס האבי

 לפו בטיטאריתיומנה הפורמ רהיגנהו, 18-ה המאה סוףב עודת ורחא ותפיזי הגבלותות ורישק

 י מאמצערחרו לשתנועה יהלגנאב ההגהונ 19 _ ה ה המא שליה השנית במחצי,המשדב. נפש יולחב

 גישות אלו זכו אמנם לתמיכה מסוימת בזמנן, אד לא חדרו לקונצנזוס, כד שאף בשנות ה 3ה.ייפכ

 שמו שיי בלתיאטריכי פסהחלקמ ם לקייןת ניאל יכ תהיהי ןדייע רווחתה דההעמב "בארה 90 _

  לכדם ובהתאל בישרא הנפש בריאותכת מערדי יעל  גםוננקט אלו ותיסתפ 4.ותבלהגבו השלכ

 דודי בובחדרי ותריבקש שימוש ותלעש בישראלי אופרהת ווצ אנשיל ש יתוקחה ותכהסמ וגנהע

ל ופיטה  בחוק שנערדללו הכ התיקוןמסגרתבב ושה עבקנו זת וכמס ינהדהמ לקום קודם אףק וחב

  .1992נת שוק מלח תונקתוה וקלח 34ף יעסגרת סמב 1991נת שב נפש וליחב

 "בלוג מ"לזמןו " הדרושהה במידק "רהתעש  שתידרשל ככהלבהגכי ה ובעק  נפשייפול חולטהוק ח

 ,דכלף סונב. )תועש 4 (הבודדת לההגב אתהורל יבר המן הזמ משדתא תובעוק וק לחתונהתקו

 ו לעצמ סכנהתיעלמנ  אוו באי הרפולופהטי  "לצורד ורקדא ה תעשפלמטו תבלהג י כ קובעקוחה

 ןה ,יאופרה תווצה שיאלב חרת עדל וקישר יתומה ,םומע רדסהבר בודמ ת זאםע .ו"לת לזואו

 ,רה קשיוראתה ללכ ן הזמדש מ אתותמפרט קוח לותקנ (התהגבלה  לכלמירביהמן ז למשד העוגבנ

                                                           
3 K. Jones, K. Robert Gardiner Hill and the non-restraint movement. Can J Psychiatry (1984) 29:121-4. 
4 Fisher, W.A. (1994). Restraint and Seclusion: A review of the literature. American Journal of Psychiatry 51: 1584 - 1591. 
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 םקרטיי הקונםיב המציבג ל והן); ברצף לתתןתשני תההוראו ר מספ אתות מגביל אינןדא

 את ירתוומ לתובהגל ע עררעל ל למטופר מאפש אינוםייקה קהחו ,ףוסבנ .בלהגה םייקהמצד

 . הקלחבמ עודיהסי ותצווה ופאיםרה דיבי טהחלהה

 םעידו י לא.גיהובס ו עסקא למעטכ םייקצוע המםגודיאיוה ת הבריאו משרדלתנהה ניםש במשד

רד שמ שערד ימינפר קס עטולמ , בו עסקא לדינההמ קרבמ , בנושארבוע התטשפ המי שבתמקרים

ה עבוה לא ,רו שנקשםפליו מטלש ת מוורי מקתובעקב נערדר שא 95195 נתשב בנושא תהבריאו

 ףוסאלה טעימד רשמהת להנה, לכד  בהתאםבלות.גהב ש השימועל תהלינ מ אותיע מקצוורתקיב

 . השימוש משכיאו  בהםמוש יבות השי נס,דודיםיבב או ותבקשיר ושמיהש היקףות דנתונים או

 תמערכלה אוושהב, רייאטכיהפס האשפוז מערכתב ממילא יםרסוחה קער על וכן אלוע קר על

 ותיפפצ הם יהםנבי םטיול(הב המערבי ולםעה ותלמדינ אהובהשוו תילהכל פואה ברהאשפוז

ירת שק -) ותרבות איפנ תופעיל מחסור, ליםפלמט יםלפוטמ יןב נמוד רימספ יחס, ותבמחלק

 ם עות צוי אנשמודדות השבו ופןאמה לקחה נורחאל עד ווהי ד בידויבחדר םמתוהש ופליםטמ

על  ותרוהסג ותרייאטסיכפה ות במחלקטונק נותלבהגמה חלק. שגרהב ניםו ש מאתגריםמצבים

 עהיגפל תיונוניס בשל קטננק לח. ליםפוטמ של תיש ממותימלא ו אותפנוקתלה נעמ תתל נתמ

 אי במצבי גוןכ, ותימלא דילכ לוע שלא םיבבמצ נקטנ אחר חלקו יםשפזומא חולים של יתעצמ

 . משמעת ותרפהו ליםפמטו של שקט

 ת הבריאומשרד "למנכ .יאטריתכי הפסכתבמער מבוטל בלתי ותהגבל עוריבשה אטבתה התוצאה

 כל 2016-2015ם ינש ההלדמב י כרחית,ז האהרב החהפש שחנתוןה  אתבי פומפן באואישר

 6. זואשפו הלדבמ חתא קשירה ותלפח חווה יעיבר ושפזאמ

 כדל; 'חיהכרע ר' בהגבלות אההרו, ושרשתמ תימקצוע סהיפת ה שלטתו רבניםש במשד, לסיכום

 שמו בשינההכוו העדר ; הגבלהשל תויילשלה ותציאלינוטפהת ועפשהלת ועדומ חוסר ףוסיה ליש

 .שפוז האתוקלח במםיי מבנםיומשאב אדם חו כתקו מצ וכן ;המערכת ריבכי מצד םפייחלו בכלים

 רהוצב להתמודד ותהצו אנשי של פשרותםא רלחוס טוי ביהברוב התהיין כ םאת ולבגהבה טיקנה

 תהמלצו ועקבל כנובדר. ותבמחלק ועומס ותצפיפ  שלותנסיבב יםמאתגר מצבים עם אחרת

 ניפ פהוצ בטמב התמקדל יאה ח"דוה רתמט לםוא .ננוי עדגלנ דומעי זה קער יכ שובח תמערכתיו

 ליפוט היבתבוס תיוכויובז ההכרה, פלהמטו אל סהיח  בשאלתחדשים פיסהות חזון ועולקב עתיד

 ותמוהתש על וחדשות ותאסטרטגיל ע ליץמלה  הואקידה תפיכ רואהה דעווה , זאתל כרולא .בו

 יםפלטמ: כולה תהמערכ את איואחר ועיצמק, תיטיחוב, מכבד פןאוב לבי להוכדי הנדרשות

, ישראל ב הנפש בריאותמערכת בותבהגבל שימושל עגו הנל בכהשדח תויאלמצ, ליםפומטו

 . לבטלן בשאיפה

 חלוצהה ייתההב "רהא . זוחו בריותברוח תכניו תתוחיבפ ם כיוסקיםעו ולםעבת ונוש במדינות

. תי משמעופןבאו כן ומשלותב ההגהיקף  בהתינודמב דויר ניםוחרהא שוריםעה ובשני בכד

 ם לצמצםאמצי מ שלריםו עש שנירחלאה בש ,בניהילנספ נתמדי שבוז איה  שםתכניובתו טתלובה

                                                           
 .9519, .ריאותבה דרמש. םי. ירושלירצא רק: סשפנ חולי תריקשריאות בה דרשמ ,לארש. יע ,שמש .,, יטייןשנרוב .,ש ,תרופ5 

6
פרימור, ש., 'שוברים קשירה - קשייות מטופלים באשפוז פסיכיאטיי: כיוניקה של הפית זכויות', ארגון בזכות, המרכז לזכויות אדם של   

אנשים עם מוגבלות, 2016.  
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 ת כעת מצויואחרות, ותמדינ 7.99%- בלותבהג העוריש  צמצוםעדי 2010ת נשב שגהו, העפותהת א

, בהןש ותהבולט . לבטלןהפיא בשתולבג ההם לצמצות תכניושבו גייהליכתב , ישראלכמו

רבה  הדימב היתיה לו אתניותוכל הבציימוטה .דה קנ,אירלנד ,ניהמרג ,זילנד-ו נייה,לאוסטר

 תיליאטנצוהפ ההפגיע לפיהש, ואייםפר ריםקמח ותרבעש נתעוגמה, יתעומקצהה רכהה

 להבגה ,פליםטו המ של מבטםתודנק מותית.ע משמותלהי עלולה להבגה שעברו ופליםטמב

 ותשוחת על גם חיםדוומ ופליםטמ 8.להשפה של, וחלטתמ לא כי אם, נטיתמינדו שהוחלת להמובי

 תעוופת ותמיוחס םבה םמקרי אוריתית ללוכת יעוצקמהת ורפסה 9.חדופ ניםוא סרוח של ותטלוב

, גם ותתרחשמ , יחסיתותרי נדן שהף אעל ,פניותו גותעיפג 10.בלותהג לות טראומטיוסטפ

12.ותמו מקרי גם ידועיםך כל ףסונב 11.טותי ושרותל חב,ש ראתיעוג פרים,שב :שבהן ותיחכשהו

ם ירקחמ 13כת.ר במעליםפ מטו של אמוןסר חותוח להתפת גםההגבלה הלי מוב מסוימיםבמקרים

 ל עחיםמדוו ו לאו ןהב םעורבימ הותהצו שי מאנ גםרחי מות גוביםלפוט מותבל הגי כמראים

 ןכולסים תוא פתחוש הלבהג ב צוותי אנשותפהשתת י כנמצא כן 14חד.פ ו מצוקהושה,ב ותחושת

 ,נפשיות תוקעו לתןכו השינ בותערהפ ,ים חתכלות, לחב מוגברן סיכוםי קיה זבכלל .ינפש ויזיפ

 15.תאפאתיוודיכאון  ובהן

 אנוש  סביבתיעותמ משתריציבוו יתועצקמ תרוהתעור  בישראלהרצ נותרונו האחציוח נהבש

 תיאו ברערכת במם כיו הקייםעיהמקצו דעהי. חדש עידן של לפתחו וםכי תנואו ביאההמ ותלבהגה

כן ו ליעל ראמוכ תונוש הבר המעות במדינתהגבלוה תתחלהפ וגענ ברובצ שניוןסי והנליםכ הנפש,ה

                                                           
  7 Pennsylvania Office of Mental Health and Substance Abuse Services (OMHSAS) PaRecovery website:   

 http://www.parecovery.org/services_seclusion.shtml.
Smith, G., Davis, R., Bixler, E., Lin, H., Altenor, A, Altenor, R., Hardenstine, B., & Kopchick, G., (September 2005). 
Pennsylvania State Hospital System's Seclusion and Restraint Reduction Program. Psychiatric Services, 56(9), 1115-1122.  
:  Smith, G. M., Ashbridge, D. M., Davis, R. H., & Steinmetz, W. (March 2015). Correlation Between Reduction of Seclusion שם. 
 (98)  and Restraint and Assaults by Patients in Pennsylvania,s State Hospitals. Psychiatric Services 66(3), ךאד גם

 303-309.
 
8 Wynn, R. (2004). Psychiatric inpatients' experiences with restraint. Journal of Forensic Psychiatry and Psychology, 15, 124-
144.  
9 Chien, W., Chan, T, C., et al.(2005). Psychiatric inpatients' perceptions of positive and negative aspects of physical restraint. 
Patient Education and Counseling, vol. 59 (1), 80-86 (29) Lanthén, K., Rask, M., & Sunnqvist, C. (2015). Psychiatric patients 
experiences with mechanical restraints: an interview study. Psychiatry Journal, Vol 2015. Retrieved from 
http://dx.doi.org/10.1155/2015/748392. 
Vishnivetsky, S., Shoval, G., Vadim Leibovich RN, M. P. A., Marsel Mitrany RN, B. A., Dorit Cohen RN, M. P. H., Aliza 
Barzilay, R. N.,& Zalsman, G. (2013). Seclusion room vs. physical restraint in an adolescent inpatient setting: Patients' attitudes. 
The Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences, 50(1), 6-10. 
 

 

 

 

10 Strout, T. D. (2010). Perspectives on the experience of being physically restrained: An integrative review of the qualitative 
literature. International Journal of Mental Health Nursing, 19(6), 416-427.  
Frueh, B. C., Knapp, R. G., Cusack, K. J., Grubaugh, A. L., Sauvageot, J. A., Cousins, V. C. & Hiers, T. G. (2005). Special 
section on seclusion and restraint: Patients' reports of traumatic or harmful experiences within the psychiatric setting. Psychiatric 
Services, 56(9):1123-33.   

11 European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT), HØyer, G. 
(June 2012). The use of restraints in psychiatric institutions. Retrieved from http://www.cpt.coe.int/en/working-documents/CPT-
2012- 28-eng.pdf. 

12 Levinson, D. R., (September 2006). Hospital Reporting of Deaths Related to Restraint and Seclusion. Department of Health 
and Human Services, Office of Inspector General. Washington, D.C. 2006. http://oig.hhs.gov/oei/reports/oei-09-04-00350.pdf.  

13 Cleary, M. (2003). The challenges of mental health care reform for contemporary mental health nursing practice: 
Relationships, power and control. International Journal of Mental Health Nursing, 12(2), 139-147. 
14 Bonner, G., Lowe, T., Rawcliffe, D., & Wellman, N. (2002). Trauma for all: a pilot study of the subjective experience of 
physical restraint for mental health inpatients and staff in the UK. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 9(4), 465-
473. 
 

:כןו .עילל   9ש "ה ואר15    
Gelkopf, M., Roffe, Z., Behrbalk, P., Melamed, Y., Werbloff, N., & Bleich, A. (2009). Attitudes, opinions, behaviors, and 
emotions of the nursing staff toward patient restraint. Issues in Mental Health Nursing, 30(12), 758-763 

http://www.parecovery.org/services_seclusion.shtml
http://dx.doi.org/10.1155/2015/748392
http://www.cpt.coe.int/en/working-documents/CPT-2012- 28-eng.pdf
http://www.cpt.coe.int/en/working-documents/CPT-2012- 28-eng.pdf
http://oig.hhs.gov/oei/reports/oei-09-04-00350.pdf
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 שמו השיחתתלהפ ימא פיר וביעו מפפלז מהם כיו לבפעם מאפשרית,כנו מעודתליוו טיפתויסתפ

 . ותבהגבל

  של הבות מחוי,מולטי לבאיבלה ה במטרתבלוגה  פמפוםלש זהל במזמו התעי המפפועידל וסףנב

 א הנושת להסדרםייבחור םליכי מתהגם תובענ ם בתחויות משמעי שינועבפ ללא ישרתמדינ

 לזכויות םהאו" תוץד  לדוגמא כז .ישראל נתדי מ את גםם המחייבי הבינלאומיפטמש הבמישור

 תאו הור עם מתיישבתהאינ ההגבל  של פרפטיפהכי 2015 ת בשנהעפב  מוגבלות,ם ץנשיםא

  .) ישראלמדינת למ (בכלתהחברו  המדינותעל תלוהח בלותוג מ עםים אנשת זכויובדבר הנהאמ

ה עבפ United Nations Committee against Torture  ץינוייםדנג םהאו" תוץד  לכז,ףבנוס

 העוב הפתוכזה ת אמפרה ליםפ מטובלתג השל הפרפטיפ מותמסויי סיבותנב כי 2012ת נשב

 ש ממ,ו אלתמנוא  שלמכוחמ אל.ר ישהתומח ו אלתמנו אתי שעל שפיל.מ ס ויחייםינו ע נגדבאמנה

 עוג הנל בכהאירופ מדינות ת מרבי אתיםבחיי המםטינדר סט אירופהועפתמ הפיאו הלו אבימים

ת  א דבר שלופוס ב לבטלה במטר,המ במושישה ז ומשיפות תכם פמפועיפרם שבלות,ג בהשלשימו

 16מ.הב שומישה

 ,ריתיאטפסיכ המערכתבם ילפוטמת ולבג ה שלותיע משמ פמפוםלש עדיי כ הרוב סדהועהו

 תמניהו, יתועפפמ זבדר יתריאטסיכפה כתהמער בהפעדת וחשוב אשומר פעד והינ מטלבל הפיאשב

. פלטולמ זפיהמלירנו ירתפוי פלהמטו של ומיההאוטונ ופזיחול למהחלה ותרתהח, ומתפדמת

 ומובטח נובטחו את יחבטהל עתב בהו פלטוהמ תויוזכ את להבטיח ויארו יתמנ כי רהובס דהועהו

 סיביח ומפע נוילשי להביא פפויף א הז הלזמ. ותפו שיואנ אחרים ליםפמטו: ותוא הסובבים

 תוהשליח את יותר טוב לממש אף ותהפו אנשיל אפשרי ר אש,חלפתיתמ הותובתרב פלמטו פלמט

 במידר, ףוסבלו הפורז בכז מתעורר כאשר ולפילט יעגהל ופליםטמ דדועי, עפמם על נטלו שהם

 לזהמ כי ותפול יש, לבסוף. זה נייוח חוםתב ותחהתמל ותלפנ עומפפ שיאנ ומחים מתטים,סטודנ

 תמערכהו םילהמטפ ם הפוותי,נפש תבלוגומ י כלפפיבוריתה תמידתב ויינלש אף יאבי זה

 .תיריאטכיהפס

. נוישיל יתבוריופ יתמנהל כהימת גם תשרמתאפ, מבעבר יותר, יוםכ יתבוריופ יתלהמנ מבחינה

 ל ע הנושאתא מידעה, "למנכהו ר השה זלל ובכתאו הברי משרדנהלתה די ילע ורטטשר שא ומחזה

 י ארגונלש תילועפ ותפבעב הרנופש תועדומה ז לכו תרמ,בנוסף. אותיהבר משרדל ש ומויר דס

 . החברה האזרחית

  

                                                           
16 Means of restraint in psychiatric establishments for adults (Revised CPT standards), European Committee for the Prevention of 
Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT), Council of Europe, Strasburg, March 2017 . 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016807001c3 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016807001c3
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 רד בריאותעריאות ומאשי מערכת הברייסות חלתו באמצעות התגנשינוי תפיסתי וה -ב'פרק 

  הנפש

כי  דכח ל אין, זאת עםרית. וציבוקצועית מרית, מוסנהחי מבוהז תעב בחיימתת ולבגההל וטיב

שר א הלדמה.  מעשיתה ברמהן ויתיסת תפה ברמהן ,ומקע י שינויבחיימ המורכב, הלדמ במדובר

 ת בחששודק,צבו טבעו מעצם הלוומ זה ח דו"םולפרס םקוד  עודחוליםה י מבתקלחב לחה

 ףתו מש.יגיהםצ ונםפליוהמט ד מצהן ו האשפוזותקלחמב ות הצונשיא ד מצ הן: וודאותרוסובח

 ישנ אימא.קי  בריההי א לוא ה וכיציבורית, תוריקב ותלרצ  כדי ננקט המהלד שמא החששלאלו

 תמו בתשותבומגו היו יאל ה זח" דותוצלמוה תיאור הב משרדהנהלת ותרה שהצוששיםח ותצו

ת ותשתיו מקצועי  אדםוחכת פסות, ותנשו הפולי הטתופלו בחםהצוותי  הכשרתחינת מבתהנדרשו

רק  שייווצר םחוששי נפש תולוגבמ  עםים האנשרציבו .ניםוא  חסריורתוו י הםם יו שלופוס בוכי

 םאחרי .יהשה לכריחזו ם הדברידהל מ,ת הציבוריסערה'ה ד 'שוחר ולאטיוסמ וקי זמנשינוי

 ים. אחר אמצעי כפייה או  יםפתיותר טיפוליםפו יחלת ימכניוהלות  ההגבחוששים שאת

 רדשמת להנה ידי על ר ברו מסרהטמעתא והי חרכה ןושארב לש יכה דעווה השיגדמו לאע קרל ע

 תיו לזכועהנוג ל בכייסתתפ וישינב  הצורדבדבר יתיאטרכיהפס רכתעמה ריובכי ותיאהבר

 ם המצוייםינ שוםלי בכסורא והרהמותש ומישהות ווצהש יאן יבל וניבש חסים הי מערדהמטופל,

 ףיק ה אתותיתעמ משם לצמצתונ האחרו בשניםחו הצליר אשתבמדינו .קותלחמ בדההעבו תבשגר

 ו ל שאין כליתולבג בהו וראויינ השתחשיבוב הנומא יאחוז  היותהמערכ יגיהנ מ כיא נמצותלבהגה

 םועיימקצ םיגהי מני ידל עבלווה  אשרשנפ הותאי ברתו מערכזאת, תומלע .ליתו טיפהצדקה

 ףיק ה אתצםלצמ ותפח הרבה הצליחו 'רחיכ ה 'רעינתחבב דיין עהן ותלבהג שנושהאמי

  17.ותלבהגה

, ליםוחה יבת בת הצוואנשי  בקרביסתי תפנוי שיתהנחלב  הצורדתאא ופיאה שיגדמ הדעווה

 ,וית זכויופל,ו המטד כבו של ולאתוסיםלערכ  הנפשותבריא י אנשלש תו המחוייב אתהמדגיש

נשי א ללכל ש ותיפצרו ותועבק בותמחויו תירתמוה בדר צוש י כד לשם.יוכלפה למחו ותחוור

 י כ לזכוריש .אטריתיסיכפה המערכת ריובכי אותיהבר משרדת להנה הראשונב ו ובראשתווהצ

 , במחלקות הצוות אנשי שלותוראדיפ סתווזמי  בשלל בישראחהתפתה אל  ההגבלותיקתפרקט

 ותנ נילא טחבשם יתווצל, ככלל .לו איםל בכ לשימוששנים ת רבתית,מערכ נההכוו ע רקל עאלא

. ותקלחמב כון סיי מצבועם ם מאתגריםיב מצ עםהתמודד ל כדייםופיל חליםכ םני השדבמש

 להעפא לו הפקיהמו תלוההגב ת מתופעים שנדבמש  התעלמהתהבריאו  משרדתלהנה ,ד מכהיתר

 ושמיבש להדוג ותשונ תהיהי ההתוצא. המלצמצ לא מילאומ לבקרה, טרהנל כדי רועב ניםשב

 תהל הנ, מכדהרת י.תמערכתי להבו הלאול יהצזטנדרטיס ללא, ניםושה החולים בבתי ותלבגהב

 הההכשר ו אנההכוו ,ודחינ לותמספק תומוש תיתיאטרכי הפסמערכתב העי השק לאף אהמשרד

ף או ופלים,מט תבלהג ב הצורדתא ייתרור שא הומניים ותקובטכני יםל בכ בשימושת צוו אנשילש

.  כוחתלעפה ללא ריםג מאתםי מצב עםדד להתמוכדי ש הנדרביבתיס ההאקלים טחתבה בלא

 יכ הועדו הרהסבו משכד, . הנוכחיופקלהי עד סקנת ולבגהבש ומישה וריעשש יאה אלה כל תוצאת

                                                           
17 Colton, D. (2004). Checklist for assessing your organization's readiness for reducing seclusion and restraint. Web site: 
http://www.ccca.dmhmrsas.virginia.gov/content/SR%20Checklist.pdf 
 

http://www.ccca.dmhmrsas.virginia.gov/content/SR%20Checklist.pdf
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 תו להתערבותבל מהגלמעברו פיסתית ינוי לשונותכוהמ המערכת הנהלת ד מצוהנהגה ותמחויבק ר

   .ימוש בהגבלות מערכתי בשללכו ימאקי-רשינוי בל או יביחניתלא כו

, שללממראים  הערכהמחקרי . הלידיה לתריאות ובכית הברלת מערכההנמחויבות ת , נדרשבנוסף

 הני למדגמאוד א הידינלנ פלות. ההגבםצו לצמתתי משמעוורםת  אינו,מו עצי בפניקה,קח י שינויכ

 ןוט השל שלהר ישיבותר ומעותממשלתי תבומחוי טחתבה לדםו קקיקה החנוישי רדענה בש

 תנמרצ , אקטיביתהלובה אלל תיממשלת תי תכנרצילי וןיסינהב "הראב 18.הצלחה לאל, יהמרכז

 יטמ דרינוי ש בוצעם שבהבמקומות ,את זומתלע 19.צלח לא ואה אף , המערכתתגנהה  שלוברורה

 הצורב םמסרי רהיבעהש, נחרצת תהלינומ ת מקצועיתויגהנמ  שלותרר התעור רע לאחא הפדהמ

 ייגודא  שלתו והמלצ דעתילוייג 20.זמן רדואל ותומחויב רצינות גינההפו וקשרתומת יתומבפ

 תגונהימ ה שללהוהוב המזליו  דוגמאםהב "רהאבם יטריאהפסיכ חיםאוה םיאטריכיהפס

 רק ויביט ידיל באה לא ותיגהנהמ 21.שדה בעוצהמק י אנש אתעימה הפח ס אשרועית,המקצ

 דהימה ותאמב חתהפהה יעדי הכללת. נמרצים ופיקוח יהברגולצ גם אם כי וץבתמרו עהבהנ

  22.להשגתם כשלעצמה מהרת תיםהצוו ודתבלע

 םבי מרועהפציו תוומ  מקרי שליתורתש תקחשיפה עקבת ולבגההם וצמצד להמל חהב "הראב

 א היתיעומקצוה תיטילפו היגותהנ המ אולם.90 -ה ות שנף בסוםי מטופלהגבלתמ הכתוצא

 .ותבלהג מנעהימל שיש, 2001 ת בשנ בושג''ורג אנשיה של  בקביעההית ראשנוי. השי אתלהשהובי

 הואפר הלהנמ : בהםבים, רהלייםנומ םעיי מקצוםיגופ גם יהםתויארק עוהשמי יהותבעקב

 תאי האחרת הרשוקני;י האמרס בקונגרתחוקר התו הרש;יראלד הפלש בממםי לסמהתמכרותו

 ד איגו;טרייםאיכ פסיחיםא ושל םופאיר  שלם מקצועיידיםויג אם; חוליית לבשוי ריןתמ לע

 ב התייצשינוי, הלד מה של דגל'ת כ'ספינ הנחשבת,בניהילנספ נתמדיב . ועודםלי חוי בתילהנמ

וא ה  כד. המהלד את והוביל )Charles Curie( יקור רלסא צ',יאטריכיספה זוהאשפ  מערדהלמנ

 : וטטצ

ת  אהל מקהניאו ד ובידווקית שתריוצ יא הטי;אינהרנ ןבאופ חני כוטאקא יהה רישק"

 נפש תואתחל  עםנשיםאל תיעמסי נהואי ותגהנת ההנ משהאינ ם גשירה קי.וש האנהסבל

 .סוכנתמו  אלימהותתפרצ הועמנ ל אוםותיה ברגש אוםשבותיה במחוטל לשחמורה

 ר ליצותלולו עהן ןמצ עפני ב אולםמה.י ברשוןאחר יחותבט יצע אמיותרכל ההן ל תורקשי

 י כדנולי א ושבאיםםיה בחי אותםהוו מלא ממיל שטראומהםישנ א אצליתנניו שטראומה

עצבו יש  יסודת עקרונוה בגןלע וידה,אח תדיניו מ ליצורלכנו שווה מקאני . להםיעשנסי

   23ור.]קלא במ ." [תרגוםיתנפש עם מוגבלות נשיםלאמצעי הגבלה של א סביח ונתסיפאת ת

                                                           
18 Keski-Valkama, A., Sailas, E., Eronen, M., Koivisto, A. M., LÓnnqvist, J., & Kaltiala-Heino, R. (2007). A 15-year national 
follow-up: legislation is not enough to reduce the use of seclusion and restraint. Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 
42(9), 747-752. 
19 Curie, C. (2005) "SAMHSA's Commitment to Eliminating the Use of Seclusion and Restraint," Psychiatric Services 
 ד.1139-1141:(9)59
20 Okin R.L. (1985) Variation Among State Hospitals in Use of Seclusion and Restraint. Psychiatric Services. 36 (6) 24-29 
21 American Psychiatric Association (2003) Learning From Each Other: Success Stories and Ideas for Reducing 
Restraint/Seclusion in Behavioral Health. Arlington, Va. American Psychiatric Association. 
22 Huckshorn K. (2012) Reducing Seclusion and Restraint Use in Mental Health Settings: A Phenomological Study of Hospital 
Leader and staff Experiences. PhD. Dissertation Capella University. 
23 Curie, C. (2005) "SAMHSA's Commitment to Eliminating the Use of Seclusion and Restraint," Psychiatric Services 

 59(9):1139-1141. 
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. נחרצת תוגיהומנ רורב ר מסחלתנ ה שלותביהחש על דמלמ ץ באררב שנצמקומיה וןיסינה גם

 יקף הי שלכרני םצמצו יחכנו הזלמה לקודם דעו גהוש שבע בארב  הנףשתריאו לבזבמרכ

ת להנה ידיב יםתצווה תובלה לכי לימד זלה המ שלמיףני חתו ני.80% -כ שלר ועישב, תורישקה

 חתצלה בלהעמ ב ראשוןדיתףק יה התם,לוכבי לההנהה תמונאלו הםב המיכת לחולים, היתב

 . זלהמה

 ע המקצואנשי של יתוףבש םכי כרו היוםיהמוצלח םהמאמצי כי "לחו בוןיסינה ראהמ בנוסף

 עהףשה ליםוהח בתי הלינמל הייתהה ףוריאב , למשלכז. המתמודדיל י נציגף בשיתו וכן,בשטח

 ת הצווי אנש את החולים עירבוי בתיהל מנרכאש ,בנוסף 24.ה למעשהלכשינוי הוע ה ביצעל תישממ

ר, תוי נהיר ההי נוי השי מהלז,לותב ההגוםצמצ למיתףני הניתכ התושגיבו בליםףמטו הי נציגואת

 ת ממשיתרומה ייתהה ת רבו במדינותתחי האזרה לחבר,ככלל 25.יותר גדולה כהלתמי וזכה

 .תונושות העיצוקמ והתתיולשמ המתניוכתול

 ר ש בראשה,תאו הברי משרדתלהנה של תגייסותהה ז להמשהעד הוווראתק ו אלל כחכנו

 ם המייצגיים,נ עליוהיצול ורגהלמינ מיכגור .הגבלות ה צמצוםהלזמל  המשרד,ל"כומנ תאוהברי

 םות באחריר,האוצ  ממשרדממשלתי מון מית הבטחל עאמונים ותי הממשלסנטר האי אתגם

 ,ףוזש האתוקלח מ כל את המחייבתתית, מערכללכ ית תכנ שלםושי ויןימו מ,אישורח יטבהל

.  הנדרשתרצתנמ ה הבקרה אתכן ויבת,מחי  חקיקהיח להבטףא םוח בכ זה.ח"דו ההמשז בכמוצע

 גורמים .חוליםה תי בילנה מלל כסגיוום ייעוצקמהם ידוגיאהף ותיש שזמהל דהעוהו וראתק כן

 על ואמונים יתשיא דוגמא ויםומה הם, הצוות שיאנ לףיכ יתועהמקצ ותכהסמ את ויםומה אלו

 לתיהק יגיצנ עםד חי, אלו כל. ותבמחלק תהצוו שיאנ של יתאתוה ליניתהק ותדדהתמוה

ח " בדוורטטשמה מורכבה תיהמערכ זהלמה ש בראענן' ה'עמוד הם הםתיףחושמ בניו ליםףהמטו

 :ם הבאיםקל לדגשילתת מש יש זה. בהקשר זה

ו א בירוקרטי, טכניי משינו יותרההרב ואה ות הגבלםצמצו - סתיי ותפי תרבותי שינותהנחל1.

ת אחה המנ והערכיתתיע המקצוולםעה יסתףת שינוי ל חתירהאת מבטלו ףה השאי.משףטי

ההחדש הסיהתף  אתנחילהל תמערכה תוגמנהי על .ףוזש האתקוחל במםצוותי הודתבע

 השינויאת  לבססנת מ על.ניםף ילשת  משתמעתנה שאיעקבית,ו תיבומף  מתוקשרת,בצורה

יתעוהמקצ ותכסמה  להםאשר ,ערכתמה ירי שבכ צורז יש,ששיםחווה םנגדיתמ ה בקרבגם

ן וכזהל המתנע השל רתוקש המבבשל ן התא ז.יבתיחמ ה בצוררסמה ת ארויעבי ,נהליתמהו

 .שלביולכל אורז 

  

 

 

 

 

 

 לל בכאותי הברת ומערכ הנףשתובריא תמערכ - ימ לאו כיעדבלות הגלצמצו ל ש יעדףתיעדו 2.

 ש י,לעו הףל אוחכה מאצ יותלבהג ה צמצוםלש דיעהש  מנתלע רים.וס וחריםאתג ותוסעמ

ים תואנ משאבים ם גחי תבטככזה תוהכר .מי לאודעי  שללרמה עלאתוהוב ףודויע בתצורז

 .ח"דול' ו רקףבשית נרט במתווה לתוכומן, כמףלאורז ז

                                                                                                                                                                      
 
24 European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (2006), Report to the 
Government of Ireland on the visit to Ireland carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman 
or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 25 January to 5 February 2010, (Strasbourg: Council of Europe). 
Huckshorn KA (2004), 'Reducing Seclusion & Restraint Use in Mental Health Settings: Core Strategies for Prevention,, in 
Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services. 
25 Bluebird, G., Redefining the Roles of Consumers: Changing Culture and Practice in Mental Health Settings, 42 J. of 
Psychosocial Nursing and Mental Health Services 9 (2004) at 46-53. 
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 יהל מנםע  מתמידוגלאיד ם לקייתוא הברי משרדנהלתהל ע  - ם'ייש הרא 'השחקניםףותשי 3.

 י ראש השינוי.יתבחז ומדיםעה, יםהמטופל ייגצנו ועייםהמקצ םגודיהאי, םילוחה יתב

 יגיצ נ.אתיתוה ת המקצועיה ברמ השינוידהל מתא להובי ל צריכים ייםע המקצוםיודהאיג

 ם שחקניםה אף ותלהי  צריכים,חיתר האזרההחב גינצי ופחותשמ ה בני,דיםדהמתמו

 הנעש מהםיהרשמ את ,ופליםהמט  שלולם ק אתיא להב צריכיםםה וי.נ השיבלתובה ייםזמרכ

 דהל במתתוכניה  ולהתאמתיקון לתםהיתו הצעואת י השינואת םיוחו ם הו שבןפו הא,בשטח

  הרצתה.

לד המל סתמגוית וגהינמ ליצורתית, יש גות ברמה ממשלהיעבר למנמ  -תימנהיגות פנים מוסד 4.

 עצו לביתבמחויה ,ניין)עה פי ל,י כללליםו חביתב תריכיאטי פסהמחלק  (אוחולים תי בבכל

 ם קשוביתויה ל בהם,דתמול ,הצוותים  אתעודדל תמחלקוה וםילוחה יתב הלינ מלע .ויהשינ

 כן כמו . החוליםיתב ימאפיינ ליתלתשהממ תתוכני התא םלהתאיו ם ולצרכיהםיהתולדאג

ים רהבתמה םיסרוחהו םי הצרכ אתציףהלו ליםהמטופ  שללםקו לביםו קשותילה יהםלע

 .  המערכתיכירבול ת המשרדהלהנה ללעמ במהלד הדרד

 חתא עונהוב בעת עלתפומה יתארצ תתכני - שונים חולים בתי בין מידע והעברתהדדי לימוד 5.

 רהיז הוא החולים תיב הלינמ רוםופ. הדדית מידהלל ילבוהל יכולה ליםוהח בתי בכל

 שינאל תפיםהמשו עיםוריוא כנסים וםליז  הבריאותדמשר על, כן כמו. זה בהקשר תיותמשמע

 .כתהמער כלב ותהצו

 יופרקב זה ח"דו רטפמ, מעלה המפורט על סףונ -ה ז דו"ח ב המפורמיםנוספים צעדים 6.

 ה זלל בכחולים. ה בתילינהממ ו הבריאותממשרד שיםהנדר פיםסנו םיילו ניהדיםע צניםוהש

 תומטרו ההפחת ייעדוב הדרגתיות בתשומות והולמה, תט מפורהבודע ת תכניןמימו ואישור

 רהקב, קהחקי וישינ ,תית הממשלתתוכניה םשוליי תמוסדיו-יםפנ תכניות רתיצי, םייתומכ

 . ודוע תונותל רוריב, משרדית
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  מהגבלות עלהימנ ם מאתגרים במטרהלהתמודדות עם מצביופיות חל שיטות הטמעת -'ג פרק

 ,טולןבי כדי עד ותבלהגה לצמצום יאלהב דיכ ועדהוה מליצהמ יהעלש פתוסנ מרכזית יהאסטרטג

די יב ו ישמשראש ותחלקמב לצוותים תילאוורב ולא ליתאורבו רתתקשו ותטיש הנחלת יאה

 יםצבמ של צףבר דימיי ולפיט ותמאפשר לוא יטותש. ליםפ מטו שלהגבלהל תופכחלו םתיהצוו

 ניחוכ לא, ילמכ, עימקצו אופןב, ותימואל ותתוקפנ, שקט-אי, רדהח: תגריםאמ ותהגויוהתנ

 ה לאחרונדר עש אותיטואצי ס של הסלמהברוב הפעמים מונען בהי עוקצמון כונ שוימש .חותיובטי

 ותטיש של תיאפקטיב להחנה כי מראה ולםעהמ קרחמה 26.ופלים מטתל בהגב פעםא להסתיימו

. ותהגבלה בצמצום נייוח איתנ יאה וויולי הדרכה, ותהצו אנשי כשרתה ותעבאמצ לוא תפיוחלו

 שהיגב הפוהמצ ערכי-יסתיתפה ויינש הבי לגר מסרהמעבי האשפוז ותקלמחב תןהטמע, ןכ ומכ

ם ירחאה בטחון ו בטחונםת הבטח,בצוותים ית מקצועכה תמי של מסרכןו,  הצוותים שלובתפיסה

יות חלופ תוט שי,הגבלהל תוי מעשתופול חןתיולה, בנוסף. נהסכ מצביב העמדתם אי ולקה,במח

 תומבטא יבר משוא  רגישב במצ המצוילפו למטתומכת ו מכילהאקציהנטרי אלע תוסוסהמב

 ינושא ועגרו דמכב יםלקא על מורשל ותרמאפש הן; ובודובכ שלו ומיהבאוטונ, יוותכויזב הכרה

 ותצוהי כ מסר לו ותריומעב, עצמו ותוחכב להירגע פלמטו את מעודדות, חנייםוכ םסידפו מחזק

 אנשיל פשרמאו הלחץ מפלס את מוריד אלו ותטיבש השימוש, כן כמו; 27בו אמיןמו לו מחוייב

, תהצוו נשיאב עהיגפ מצמצם וכן וא הוסףנב 28.יותר ותכוננ ותילטיפו ותטלחה בללק ותהצו

 הןותימתכני חלק וותההי ותהתערב ותיטש הטמעת  29.עצמו ופלטמהו אחרים ופליםטמ

 30,31,32,33 .ותלבהגב ימושהיקף הש את יתתומעשמ תושהפחי ותבר ותמדינ של מיותהלאו

 שמטרתן, מוקדמת התערבות שיטות, שונההרא: ותבוצק לשתי ולא תפיוולח תטושי לחלק ניתן

 שינא יןלב או יםרחא ליםפמטו ביןל נובי חיכוך דימוק וכן פלהמטו של מצוקה מצבי רלטנלו לאתר

 םוניהראש ביובשל המצב של קדוימ ויזיה כי יאה ודסיה הנחת. משבר מצבי תהוולהת קודם ותצו

                                                           
26 CRAG (1996). The Prevention and Management of Aggression: A Good Practice Statement, Clinical Resource and Audit 
Group, Working Group on Mental Illness. The Scottish Office. 

27 Johnson, M. E. & Delaney, K. R. (2006). Keeping the Unit Safe: A Grounded Theory Study. Journal of the American 
Psychiatric Nurses Association,12, 13-21. 

28 Johnson, M. E. (2001). A Model of De-Escalation. Conference  Paper, 2nd European Congress on Violence in Clinical 
Psychiatry. Stockholm, Sweden 

29 Richmond JS, Berlin JS, Fishkind AB, et al. Verbal De-escalation of the Agitated Patient: Consensus Statement of the 
American Association for Emergency Psychiatry Project BETA De-escalation Workgroup. Western Journal of Emergency 
Medicine. 2012;13(1):17-25. doi:10.5811/westjem.2011.9.6864. 
30 Pennsylvania Office of Mental Health and Substance Abuse Services (OMHSAS) PaRecovery website: 
http://www.parecovery.org/services_seclusion.shtml. 

Smith, G., Davis, R., Bixler, E., Lin, H., Altenor, A, Altenor, R., Hardenstine, B., & Kopchick, G., (September 2005). Pennsylvania 
State Hospital System's Seclusion and Restraint Reduction Program. Psychiatric Services, 56(9), 1115-1122. 

 
31  Godfrey, J. L., McGill, A. C., Jones, N. T., Oxley, S. L., & Carr, R. M. (2014). Anatomy of a transformation: a systematic effort to 

reduce mechanical restraints at a state psychiatric hospital. Psychiatric services (Washington, DC), 65(10), 1277-1280. 
32 New York State office of Mental Health, Implementation Guidelines: 14 NYCRR §526.4 Restraint and Seclusion. Retrieved from: 

https://www.omh.ny.gov/omhweb/guidance/implementation-guidelines.pdf. 
33 Australian Government, Office of Social Affairs (May 2013). National Framework for Reducing and Eliminating the Use of 

Restrictive Practices in the Disability Service Sector. Retrieved from: 
https://www.dss.gov.au/sites/default/files/documents/04_2014/national_fraemwork_restricitive_practices_0.pdf. 

http://www.parecovery.org/services_seclusion.shtml
https://www.omh.ny.gov/omhweb/guidance/implementation-guidelines.pdf
https://www.dss.gov.au/sites/default/files/documents/04_2014/national_fraemwork_restricitive_practices_0.pdf
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 ולטרנו, ממוקדו וןנכ נהמע תןמ ריאפש, )'כוו פלוטמה עם חהיש, יםוקדממ ימניםס ותבאמצע(

 אףו ולתסכ, חיכוד, ורתשתק חוסר תחותלהתפ ויהסיכ צמצום מכאןו - לה קורמוה המצוקה

 להיזמ ערבותהת שיטות, יהשניה. פלמטוה להגבלת  רביםם במקריוילבוה בעבר אשר, ותימאל

 צאמנ פל למטוהומכיל כובדתמ בצורה יעסיל ועדונר שא ה")יאסקלצ-"דה תויטש( אמת בזמן

 אתו אחר פלמטו עם או ותהצו עם חיכודה ותקודנ ומזעור צמצום תוד  זאתלכ .וערס במצב

 תוהזדקק-איל מקריםה ב ברוילב יוותקל במח אלוותיט ש שלוםייש .תוהגונבהת ההסלמה

 . זערוימו ות הסוערותואצייט הסן, שכלהגבלהו וחכ לתפעלה

 תהצוו אנשי של חוןובט טהשלי שתוחת. לוא ותטיבש שימוש נעשה בוש פןלאו גדולה ותביחש יש

 םילפולמט םיעוברמש המסרים שרוב יםארמ מחקרים ש משוםזאת 34חויליצ הןש נתמ על וניתחי

 של וייווהל הההדרכ, ההכשרה  35.הצוותים של וףגה תבשפ, למשל, אליתוורב לא פהשב עובר

 תיטוש  שלןתעילווי ןכרבע ת הצוואנשי תונלאמ יטייםרק רכיבים ואפא ינםה תהצוו אנשי

  36.ותברההתע

 עילהטמ כדי הלןל יםטרופמהו נדרשיםה יםדעצב נקוטל אותיהבר שרדלמ הוועדה ליצהממ כן על

 את החולים תילב ועדה הוהיצממל כן .הצוותים של מיוםהיו ודתבבע תערבותהה ותיטש את

 על המוצעת יתכנותב ורטפמכ  זמן לאורדו ועבק ופןאב לו אותפוחל םליישמ נדרשיםה התנאים

 . ח"דול' ו בפרק דהועהו ידי

 : הינן זה בנושא הועדה של ותירקיהע המלצותיה לפיזד

 מערד ייםיק ותיארבה משרד כי ממליצה דהועהו  - רהוהכש הדרכה ותעבאמצת ופולח הטמעת 1.

 ללכב נטייםוהרלו תיםצווה לכל תערבותה ותטיש בנושא ומתמשד קבוע ותרשוהכ הדרכות

 באופן קהלחמב תהצוו שיאנ כלל ינתןהל תווההכשר תורכההד על. בישראל וזפשאה ותקלחמ

 ליחשתת, מדורגת רהשכה תכנית ותלבנ יש. יתיפולטה הנפליילדיסצ אםותמ עתב בהו יבטיאינטגר

 ללכתי, יתקצב ותהבריא משרד כי מליצהמ דהועהו. יותר מורכבים ניםכלת ותתקדם יסמהבס

 ותויומנימ וקזיוח וייוכל וכן חדשיםה תיםלצוו ואבמכ ותניינש, כאמור כותוהדר ותרשהכ על קחיפו

 . ותיקיםהו לצוותים

 קווים הטמעתו ימוץא על ליצהממ דהעוה - ותברהתע ותטיש טמעתהל יםחנמ קווים פרסום  2.

  סדרואת בהן המתאים השימוש את, בותרההתע ותיטש וןמגו את המפרטים נהליםו חיםנמ

                                                           
34Virkki, T. (2008). The art of pacifying an aggressive client: 'Feminine' skills and  

 preventing violence in caring work. Gender, Work and Organisation,15, 81.

 
35 Elgin SH. Language in Emergency Medicine: A Verbal Self-Defense 
Handbook. Bloomington, IN: XLibris Corporation;; 1999. 

36Farrell, G. & Cubit, K. (2005). Nurses under threat: A comparison of content of 28  
International Journal of Mental Health Nursing,14, 44_53 aggression management programs. 

 



22 
 

, ולןטבי כדי עד תובלהגב השימוש את למזער חוילהצר שא ותשונ תמדינוב שנצבר וןסייהנ. תןעלהפ

37   .עותימשמ משקל בכד יהה ומחייב ורטפמ ופןאב ותערבהת ותיטש גוןלעי כי מלמד

 ותונקרעה על וססותבמ היוי ותברההתע ותטיש כי מליצהמ הוועדה - ותההתערב ותטיש ותעקרונ 3.

 תנורוכעק וכן יאותרב המשרד ידי על שיפורסמו לילהבנ מנחיל עקרונותכ גל ישמשו אשר( הבאיל

 ):בעתיד נפשה ותיאברב יתרוציב ותנימדי בפיתוח

 עיומקצו וזןאמ רה,י ישת תקשורדדמעו ,וליפטי, חומל, מכבד חלקתימ יללקא הבטחת א.

 יתתשבתו המחלקה של יתזיהפ בהיבסב, הצוותיל של יתהטיפול שהיגב יתבטא אשר

 . בה השירותיל

 וףתישב, קהחללמ תוכניסל בסמוד תונהגוהת ילפוופר המטופל צרכי של מתדקומ הערכה ב.

 .המשפחה בני על ילימאהמת רילומק המטופל

 תוהיכר את בירגהל נתמ על, פלוטמ לכל חראיא  ("Case manager")'רהקמ מנהל' יומינ ג.

 זה ידע. ותבצו לוש מוןהא תחושת את וכן, יוינאפימו צרכיו: פלטוהמ על ותהצו אנשי

 י.רגאתמ מצביל רותעורוי דהמיב ועגרו דמכב, ועימקצ, יליע פןאוב להתמודד יאפשר

 ; יתמצע עהגרוה ליטהש ותטגיראסט לפתח פללמטו ועסי ד.

 ופלטמה על ביחד, למהסה או חיכוד טנציאלפו בעלי מצביל של מקדיל וייהלז לילכ ה.

 תלעפוה על ללורטינ, מניעתלב יעסיל נתמ על, חההמשפ בני על גל המתאימיל מקרילבו

 ; ייןענה פיל, פחתתלה או

-דה" ותקינכט על ותססובהמ , מאתגרותותואצייט ס שלמת אזמןב תערבותה ותיטש ו.

; יתסנסור סאופוק עהנות, מוסיקה כגון, הרגעה באמצעי ושמישמ החל :"יהאסקלצ

 ופלטמה על עהוגור פהיצר דברותהי וןסיבני עבור; הסלמה מונעת תיילולמ ורתשתק

 ל.פומטל ותצו אנשי תדהצמ ועד; פתוחיל עההרג ללחל או לחצר מועי אהיציו

 תוהכשר עברו יוחבר אשר, יעודי')י לחירו תוו('צ ותקלחמבן נוכ תיוליפט כהימת ותצו ז.

 על ותדדהתמוב חלקהמה ותלצו יסייע רוליח צוות. ותהתערב ותטישב וגברותתמ והדרכות

 מנעיהל דיכ וזאת, שהק ותכנלמסו שיממ חשש מעלה ותוגהנהתש, מאוד ערוס במצב פלמטו

 .מהגבלה ניתןה ככל

 

 -  ותברהתע ותטיש לגבי הבהרות 4.

 כלפי ילנטא מאו יפיז כח פעלתה כוללות נןאי  "הי אסקלצה"דה יטותש כי שהמדגי דהועהו .א

 .פלמטו

 על. "אסקלציה-דה"ה ותדוומת ותברההתע ותיטשמ חלק אינה, נעול בבידוד מטופל השמת ב.

 לעצמושכ הגבלה ח"דו ל במבואכאמור הווהמ ואה, מקשירה יותר מידתי ליכ שזהו אף

  הגבלה.ל ופהל לשמש חול יכא אינוליוממ

 רוגבמ ששימו ליףחי דודיוהב תכניוהמ ותלבהגה של מןמקו את שמא חשש נשמע פעל לא ג.

 ואיפהר עיהמקצו הדעת יקולש כי בהירהמ ועדהה. ית')ימ כהלבגה' (ותעירג מותופבתר

                                                           

 (v) New York State office of Mental Health, Implementation Guidelines  
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 ורדצל ברעמ תיהרגע-ופתיהתר ולהטיפ את ותלעהל שלא פהשאיה את לבטא צריד ניהפרט

 דהעווה, לכד לב בשים. פלטו המתבלהג ד לצורש ישמאל השז ןכו פלוטמה של וליפיטה

 ותפורתב ושמישה נתלבחי פיםוטשו פיםורצ דהמדי ליכ תחפי תואי הברמשרד כי ממליצה

 .האשפוז ותלקמח כלב עההרג

 ודסי על וכן זה ח"בדו ותיהמלצה יסוד על כי, ליצהממ עדההוו - וסדיתמ-םפני עבודה ותתכני 5.

 ודהבע יתתכנ חולים יתב כל כיןי, הבריאות משרד דיי על בעתיד יצאוש הלהנוו חיםנהמ הקווים

 ח"לדו' ו שבפרק כניתבתו פורטיםהמ, ותבלהגה צמצום עדייב עמידה שםל ורטתפמ יתוסדמ-םפני

 הילמת, ליםוהח יתב נייילמאפ לב בשים, מוסדי-םפניה ישוםיה ופןא את יגתצ יתהתוכנ. זה

 ותחרבנה ותרבעתהה ותטילש תוהתייחס ותברל. ותשונה ותקלחהמ של יןופיאו בו ליםפהמטו

רד שמל ייםנתש ידימ וצגיו בודההע ותתכני כי ליצהממ דהועהו. בהן ושבשימ הצוותים ולהכשרות

 תי מערכתללהכ תכנילתו, הללנו, זה ח"בדו ייםומנה תונולעקר התאמתן את חןיב אשר, ותיאהבר

 .המנחים ויםוולק
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 וקובח בתקנות, עבודה בנהלי יוהשינ יקריע עיגון -ד' פרק

 חד פןבאו ועבקל הוועדה ממליצה, והלאה מכאן, זה ח"לדו ואהמב בפרק רחבהבה ורטפש כפי

 רהישקה כלי את הוציאל ויש רייאטפסיכה זוהאשפ ותקלחמב ליםפמטו ילבגהל אין כי משמעי

 זה יןעניב הוועדה קביעת.  ביותר חריגיםם במקריאלא ,המקובלת הפרקטיקהמ נעולה דודיוהב

 פעולהה דרד את והומתו המצופה נורמהה ויינש את בהירהמו כולו נויהשי למהלד יתדויס יאה

 יםשנא של הםיותיכובז כרהה של יותר חבר יינומש לקחכ, הלאהו תהעמ פוזשהא ותקלחמב

 . פשנ ותלבגומ עם דיםדהמתמו

 ת אהירו יברשא , מעשייםםלילכ ותוצדוררו פלהציען וכנל הדעהוו אה רוו זתוני עקריעהב קלצד

ם לעצ  הןםוגעי נ הדברים. במחלקותוםמיהיו תבודע ב יישומו אתיאפשרוו וישינ המשמעות

 .נקטה שנם נדירי מקרים באותםהגבלה, ה של אורכהבי לגן והלפו מטילבהג לתן ני האםחלטההה

 הבנ ה מתודל, מטופלי להגביאורפ הותהצו  רשאיםבה שמצביםה  אתחוםתל צורד ש י למשל,כד

 ירו הציבבמרחב רהובה האחרונה הנש בה.כנ סמניעת ל באשרםיו הבחוק םייקה חנוס ב דיא לכי

 רק לאו, צביםמ ןגוובמ ם מוגבליםופלימט יכ - דהעוהו ידי על נשמעוש ותמהעדוי לקחד רד גםו

 וטיקהא ולטיפה במסגרת פותםלצ שניתן ייםתשגר מצבים חלקם. תישוממ קשהה נכס במצבי

, ברכוש פגיעה, יתילולמ ותימלא, וגזר גון:כ פלמטו של שקט-אי מצבי: כגון, רייאטכיפס באשפוז

 וראותה וימיל-אי, אחר פלמטו או תצוו ישא יןלב נובי רתושקת חוסר של מצביםוכן  יתמצע פגיעה

 . ועוד קהחלבמ עתמשמה לליכו
 

 ר שנצבן הניסיודו יסל עשוגוב ןל לההדע הווליצה ממםהיל שעתרוהפרוצדוו םלליכה מרבים

 רהוצב םלעגנ הועדה צהילממ, המעשה חייב ויביטו לבקי שהם נתמ על .ספות נוביות מערותבמדינ

 .פורטים ומםחייבימ דהעבו ליהנוב ותקנבת, וקחב ברורה
 

 אתפמ זאת. טריאכיפסי באשפוז ופליםטמ ילבגהל אין כי ואה הדעוו העת שקובה מנחיסוד עקרון

 יןשא עובדהה אתפמו', א בפרק ורטפש כפי להבגה של נציאליותוטפה תליוליהש תוהשלכה

 . יתאוהרפ הצדקה או ניקליה בערכה יםומכתה ייםרמחק ממצאים

 ותהגנתה שבהם, בעםמט בודדיםו ייםנקיצו מצבים שקיימים לכד רהע עדההוו, זו עהקבי לצד

 או ופוגל ורהמוח יתדימי לסכנה ההובג ותדאוו ברמת חשש מעלה מתמסוי זמן ודתקבנ המטופל

 מאפשר הגוף ושלמות ייםחה רסטניא אלו ותבינסב. אחר אדם כל או ותצו איש, פלטוהמ של יולחי

 ותשרל ותעומדה ותפוחלה כל אם רק, ולק לשתןני זאת. פלמטו של הגבלה ,רוןאח כמוצא ,וללשק

 תקו טכני זהל בכל.לווכש סונו ח"לדו' ג בפרק ורטפכמה מלסההוש שחה תא לרטנל יבכד ותהצו

 וכן סכנה וטנציאלפ עליב חפצים חקתרה, וחדתמי חהגשה, צמוד אישי וייול ,יהאסקלצ-דה

 תןינ במסגרתן ורק ליםפמטו לתבגה על לליכה סורילא וצר תינקוד יגסי ותהומ לוא נסיבות. הלאה

 . פלטוהמ לתבגה את וללשק

ור סיאהמ  ייהטסב שמדובר רהי מבוסוח ניכיו, מאוד םצמ מצונוהי זה יגסי כי שהמדגי דהועהו

 הרי מבההוועדה. בודדים וןקיצ במקרי רק ומוייש  אתול לשקתןניו םילטופמ ת הגבלל עוניהעקר

 מןזה למשד רק להבגבה ידשמהל מותר, פלטומ גבלוי שבהם םנייקיצוה ריםבמק גם כי

 בהמצ עם מודדתלה להמשיד יש לאההו זו הדקומנ. יתהמייד נהכסה לוףח עד הנדרש ליימאהמינ

 עד פלהמטו את הגביללו ידשמהל יןא כןו מכ. והכלה להרגעה עד ותחרא יפוליותט ותקבטכני
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ד רוצה תא. יםחי באו ףגוב כאמור תימייד עהיגלפ החשש ומצםשיצ עד רק אלא, מצבו צבייתיש

 בותיסנה כי גשדוי זה בהקשר. אמת בזמן המטופל של מצבו פי על חוןלב ישה לבגהד שמהב

 תהוומ ןאינ כשלעצמן, ותרוחמ תלהיו תויועש הןש ותרמל, חילהמלכת להבגלה שהביאו

 במצבים גם פלוטמה רורחש/התרתל וללפע יש כי גם להדגיש חשוב. הגבלה להמשד יהיקצאינד

 ודאמ מאתגרת חלקהמל יתותחיבט בצורה מטופל השבת, דיתהמיי הסכנה שחלפה ותלמר שבהם

 ן איולם א,חריםא או ותהצו שיאנ, פלהמטו וןטחילב ותהצו אנשי חששוב ותאדוו חוסרב וכרוכה

 ותניינש וויוהלי חהגשהה בורגתל ולפע ליש  זאתם במקו.לההגב המשד ק להצדי כדי זה בחששדי

 כח משאבי  תולרב, הנדרשת דתחויהמ כהמיהת את לספק ליםוהח בית על אלו םיבמקר. למטופל

 רדשמל ותלפנ תוריובאח הצורד ידתמוב, קהחלבמ הרגיל התקן רתבמסג ייםומצ ינםאש אדם

 פלוטמה של רהתה/וררחש ולשקל יש כן כמו. יג וחרודתיקנ ן באופע סיולב לקתמנ על תוהבריא

  .ה במחלקהישהש י לצמצם את החשש בכד כד,יתרגתדוה רתוקמב בצורה

 ואת לעיל כאמור ותבלהג על ורסילא געהנו כלב שהדחה פיסההת את יעמטלה נתמ על ,יכוםלס

 מששי אלא לפרוץ זמןה עם פודהי לא לעיל ורטפש יגשהסי נתמ על וכן, ילעל טושפור ליםלהכ

 תקינה, קיקהבח הבאים ותהעקרונו ותביעקה את לעגן ממליצה הוועדה, ומצומצם דתיימ באופן

 : נטייםלוור נהליםו

 כפי להבגה של ותלייאטנצוהפ ותהשלילי השלכותה מפאת - יתאורפ התערבות נהאי לההגב 1.

 האינ פליםמטו בלתגה, יניהקל בערכה ומכיםתה ייםרמחק מצאיםמ בהעדר וכן, לעיל ורטפש

 . ייםארפו דקהצה או ערד בעלת ותהתערב

   - ופליםטמ בלתגה על איסור 2.

 להבהגב ותימהקי ותשלילי ותהשלכל וטנציאלפה מפאת - מטופל הגבלת על האיסור עקרון א.

 . רייאטכיהפס במערד ליםפמטו יללהגב יןא יתאורפ בהתערבות דוברמ איןו ותוהי

 ודאותו ברמת חשש להעמ זמן ודתקבנ פלהמטו ותהתנהג שבו הרבמק רק - מצומצם סייג ב.

 ניתן, חרא אדם כל או ותצו איש, המטופל של יולחי או ופוגל רהמווח יתמייד לסכנה ההגבו

 על איסורל גסיי בויחש הןו במצטבר םקיילהת ותכיצר אלו ותבינס. פלטומ של הגבלה ולקשל

 38.ופליםטמ הגבלת

 ככל מצומצמת ותהיל כהצרי פלמטו הגבלת  - הנדרש ינימאלימה זמןה למשד רק הגבלה ג.

. ולףח תידמיי נהכסל החשש כאשר מייד פלוטמה את להתיר ישו מןהז משד תחינמב תןהני

 רוע המש מצבוסודי לע  לא, אמתזמןב למטופ ה שלתיהאמי ומצב על דסתמ בהקור ד אזאת

 י.דיעתה וא

 תקוצדימ האורכל שרא עיל, לגהסיי ותבינס מוקייהת אם גם - האחרונה חלופהה כלל ד.

) יהאסקלצ-ה 'דטותי(ש ותוחניכ לא התערבות ותיטש פעיללה ותצוה אנשי על, הלבגה

 את ניתןה ככל ועמנל כדי - עילןלהפ נירצי וןסיינ ותלעש למצער או ח"דו ל ב'ק בפרכמפורט

                                                           
38 ו:ארב "הרא ללכב יםלוח ית לביושיר ןתמעל  ית האחראותשרהל  שותיחל בהנש למהבועקו לה זיע  

Final Rule on Hospital 2006נת שות מיח. בהנ   Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS),
Conditions of Participation (Patients Rights) 
42 CFR § 482.13; 71 FR 71378. 

יהלרוסטאיה, ברוטיקולת  של ממשםילהנ גם בתיימקן זו יה מעליע 
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 ותבאמצע ידמייה תטווב מולצמצ או ששתה את הפיגל תןני ולא דהבמי רק. פלהמטו הגבלת

 .המשדהמפורטים ב ליםללכ אםבהת פלוטמ הגבלת וללשק ניתן, אלה ותטימש אתת אף

 :אלו במקרים טופליםמ להגביל אין מקרה בשום ה.
 ורהמות דיתמיי לסכנה מיידי ששת יולגב ייםק ולא גבלומ להיות ונומרצ המבקש פלמטו 1.

 .יף ב,עסור בבאמ

 . 13 ליגת לתתמקשירה: קטינים  לגבי 2.

 העש מ יותרא ולש שנדר ביותר הקצרןמז הלמשד 13 ליג ל מתתת קטיניםדוד: ביילגב 3.

 .הקטיןעם ד  יתדבידובתדר ה נוכתאיש צוות שוי של יוד בלוזאת תמי

  -פלוטמ הגבלתל הרשאה פרוצדורת 3.

 : הגבלה על ותרולה ורשההמ הגורם ותהזו זמנים מסגרת א.

.i עלהמ ימתמסוי זמן ודתקבנ פלמטו של גותותנהה כי יעודיס ותצו איש/שתא סבור/ה 

 ,אמור כ,פלטוהמ של יותיל או פולגו מורהות דיתמיי נהלסכ ההובג ותאדוו ברמת תשש

 . המטופל של מצבו את רידעהל כדי ה/רופאל יקרא

.ii רדד וםשב והפיגל יתןנ לאו לי לערכאמו ר תמו תששםייתקמ כי ה/הרופא ה/יטלתה 

 רהישק וראתה תתל ורשהמ פלמט רופא. המטופל בלתגה על להורות ואה אירש, יתפותל

 עהש למשד, זה בפרק לאמור בכפוף, כהלהארי ולכיו, היותר כלל שעה למשד נהראשו

 . ]להההגב מתתילת היותר כלל שעתיים כ"סה[  וספתנ

.iii לבואו תיןלהמ או יידימ ופןאב ה/רופא יקעזלה יתןנ לא בו וניקיצ תירום במקרה ,

. היותר כלל ותקד 30 למשד להגבה על ותרוהל םיאירש והיי תרהמשמ תראיא ותתא/את

, רופא בידי שהתע להההגב המשד. דתוף פןבאו הגיעל רופא על תובה וטלתמ זה במקרה

 .ילעל כאמור

.iv םתקיימו שיד ממהוגבל פל שהמטוותרמל כי ההגבלה ראתהו את שנתן הרופא סבור 

 פאור או תהמומ ה/לרופא נהיפ, יתתלופ דרד בשום והפיגל תןני ולא ליע ל התמורהתשש

 זהו דהימב. ילע שללכללים םבהתא להבגה המשדב הצורד את ידרעי שזה דיכ ונןכ בכיר

 4 -ל עד להבגהה המשד על ותהורל כירב רופא אירש, להההגב את להמשיד יש כי יטלתה

 לכלו פתוסנ אתת עםפ וז  הוראהדילהאר י רשא בדרגתו אתראו ה זפארו. ותפסונ ותשע

 ].בלהגהה חילתמת שעות 10 - מ יותר לא הכל סד[  ותעש 8 למשד היותר

.v רהתמו  התששייםקומת ד ממשיבלוג המטופלה שותלמר כי יללע הבכיר הרופא סבור 

 הצורד את רידעי שזה דיכ תלקהמ הלמנל יפנה, ,יתתלופ דרד שוםב והפיגל תןני לאול יעל

 את ידשמהל יש כי יטלתה קהלתמ ומנהל דהבמי. יל שלעליםל לכםבהתא להבגה בהמשד

ה קלתמה הלנמ. ותפוסנ שעות 4 - ל עד להבגהה המשד על ותורהל ואה רשאי, ההגבלה

 יותר ולא, )ותפסונ שעתיים -ו שעות 4( ברצף נוספות פעמיים עד ו זאה הור להארידירשא

 ).בלהגהה חילתמת שעות 20 - מ יותר לא הכל סד( ותשע 10 למשד מאשר

.vi יד מש מלבוגה מטופלה שותלמר כי להבגהה וראתה את נתןש המתלקה הלנמ סבור

 יתב הללמנ נהפי, ,יתופלת דרד בשום ויגפהל תןני ולא ליע ל התמור התששומתקיים

 את שידמלה יש כי יטהתל וזה דהבמי. להבגה בהמשד הצורד את יעריד שזה כדי התולים
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 24- מ יותר לא כלה סך( ותפסונ ותעש 4  - ל עד וז אה הורךיראלה ואה רשאי, ההגבלה

  ).להבגהה חילתמת ותשע

.vii דיווח רולמס ליםוהח יתב הלמנ חייב ההגבלה מתחילת שעות 24- מרחואי לא רלאח 

 יתבל לזמן וסמך מ"להנ.  לסגנואו תריאו הבבמשרד הנפש ותבריא ישירות אשרל מיידי

 וותמכס מכוח וכן המצב עם דדהתמול פיותחלו דרכים חנוביש כדי חיםממו החולים

 .ילובהגל שלא יההי תןני שבו אחר ליםוח יתלב פלוטמה את ריהעבלוק חב

.viii הלבגהה הארכת כן לעו םייגשבחר יגרח ועריא יאה ותעש 24 עלמ פלהמטו בלתגה המשך 

 במחיי ותעש 24 מעל הגבלה משךה. ליםוהח יתב סמכות להתונ נהאינ תשעו 24- ללעמ

 יתב הלמנ סבורה לבגהל ש תועש 24ר חאלם א. כיאטריתיפס מוועדה מיוחד היתר

, יתלופח דרך בשום ויגפהל יתןנ ולא ללעי החמור  החששיםקיומת ךממשי כי החולים

 ועדה ייכנס זהש נתמ על וזיחמ ריאטסיכפל, להבגהה חילתמת מהימ וףלח נילפ נהפי

, פלטוהמ רורחש על ותרולה רשאית דהעווה. יןני בען לדודיכ יתדוייע תיטרפסיכיא

. ותנוספ ותעש 24 למשךד ע להבגהה המשך או יםדחוימ בהשגחה או בתנאים שחרורו

 ובש ותפנל ותסמכ ליםוחה יתלב זה מןז פרק בתום. בכתב פורטוי טהחלהל ימוקיםנ

 . נוסף היתר בלתקל דהועלו

.ix זו דהועו .הגבלות האשנול יתעוד יייתריאטכי פסה וועדךמסות י כהצילממ הדעווה 

 תאו הברימשרד בידי כך לשם נהומ אשר, זימחו יאטרכיספ: חברים משני תורכב

 יתזיפ הוועדה את נסלכ יהיה יתןנ ולא במידה. דהועהו ראש יושב יהיהש, בכיר ומשפטן

 ותזכ יהתה פלטולמ. דאויו ותמצעאב וןדיה יערך, ההגבלה לתמתחי ותשע 24 בתום מייד

 ,ריתו הציבהגוריהסנ או משפטי ועלסי כההלש מטעם ייצוגל ותזכ וכן ועדהוה בפני לדבר

 . ליםוחה בבית וידיח לאל לו נתןיי אשר, נייןהעלפי 

.x יתדויעיה יתאטריכיהפס דהועהו חלטתה על 

.xi  ידיד או חהמשפ בן ותבאמצע או בעצמו, מחוזי משפט בית בפני למטופל ערעור ותזכ 

ה עד כוותיוכו סמ לותנונתוו תורן שופט ניבפ ותברל דחוף יוןד ייםקי המשפט יתב. קרוב

 . יללעכ

 :ותבהרהו ותארוה ב.

.i יעתרלה, ותוהגהתנאת  לעצב כדיל פוטמ לש הגבלה וללשק כליתבת אסור -הש עניאיסור 

39  .משמעתעליו  ליטשלה או לפעולה תואו עלהני, שוהעניל, ריםחא או ותוא

.ii הנפשי מצבו, פלהמטו של לליכה תייאווהבר ניגופה מצבו - ילבגהל שלא תואינדיקצי 

 הן חושית או יתלכש ותלבוגמן כו, יתמינ עהיגפ זה ללובכ, ודמתק מהוארט, דיהיסו

 פלוטמ הגבילל לטוחהלעיל.  םתנאים היימם מתקיא גם, פלמטו ילגבהל לאש תיקציואינד

 דעימה ותמינז יחטבלה יש( כתבב כךל מוקיםהני את תעדל יש אלו יםבצמ ותלמר

 ).פואיתמה רווברש ישיאה יקבת טתלוב בצורה פלהמטו ותאוד ל"הנ נטיוולהר

                                                           
39 ןתצלמה NASMHPD 
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.III להגבה אתרוה מתן - המשך הוראת או הוראה מתן בעת פלטומה של שיתיא בדיקה 

 איש בידי רוםיח במקרה הארכה מעטל( להההגב ותןנ הרופא של יתשיא דיקהבב נהמות

של  ומקיו המשך את, פלטוהמ של ניגופהו שיהנפ בומצ בחןיי כההלבמ. )עודיסי ותצו

). להיחתכמל להבגלה שהביאו סיבותנה או המצב יסבס על לא( אמת מןבז  החמורהחשש

 ורהצבת וברל. לפוטמהת א ררלשח/להתיר יקטיב איסיוןנ השעי יתןנ הלככ, כן כמו

' ג רקבפ מוראכ, תירופת יפולבט םימתא שימוש תבאמצעו או נתגומ בהובסבי וקרתמב

 .40ח"לדו

.IV לךהמב חי"ב הל מנו אהק מחללהנמ ,בכיר פאור וראתה נהתינ - להוראה כתנאי בדיקה 

 אהורכה יתראש קהחלבמ ורןת רופאל תןתינ יאשה ולכי, להילהו הערב משמרת

 את אישית קולבד, קהחללמ יפותחדב הגיעלה ארוהה ןתונ על, כאמור רהבמק. יתלפונט

 . בלתוהג המשך קתהצד את יךרעהלו המטופל

.V ,יבדוק, להההגב לתיחת מועד חילתמת עהש ידימ, אמורה על נוסף -' חתאה עהשה כלל 

 את םי מקעדיין מתא בזמן מצבו האם חןויב ילינהק מצבו את טרני, המטופל את רופא

 כן תולעש ניתן אם, לשחררו/ירתהל קטיביא יוןניס יבצע כןו ילעל טורפמ ההחשש

 ותמכס לו יש, יל שלעותבינס הםיהתקיל קופס כי ודקבה פארוה סבר. ותסיבנל בהתאם

 . מטופלה את לשחרר

.VI ולקיש של לאמ וטריפ וךת, כתבב מידת נתןית פאור של הגבלה אתרוה - בכתב תיעוד 

 שעה מידי בדיקה כל. פלהמטו של שיהאי יקלת שיכנס, עודייי ח"דוב אמת בזמן הדעת

 להשאול המטופל של למצבו אמת מןבז ותסחייהת ט תפרבלהגהה שחידו להאהור וכל

 את ירתהל/לשחרר המאמצים תבבכ פורטוי כן  ליע לורטפ המ החשש אתמקים האם

 אשר, ממוחשבת מהושרב אמת מןבז עודית וצעבי ילמקבב. יהםתתוצאוו המטופל

 ותריש ולראש ליםוהח יתב הלמנל מלאה ידעמה של אמת בזמן ציףר תזרים יאפשר

41  .נפשה ותיאבר

.VII דיסיעו ותצו איש דיי על ותברל, עת בכל תקבללה להוכי רורחש/התרה על טהלחה. 

.VIII יןמני את ועקטל כדי בכך אין, שלונכ קצר לזמן המטופל את שחררל/להתיר יוןסינ נעשה 

 .ורט למעלהפמה ותההרשא למדרג געהנו בכל, המצטברות להההגב ותשע

.IX להגבה של הרבמק עטמל, עבדבדי או אשרמ רהישק ראתהו תלת יןא רהקמ בשום 

 . עיללמור כא עודיסי ותצו איש ידיב תראשוני

.X בכיר פאור  עםעץ להתיי צורךיש יממה אותה במשך שוב לתובהג קלתשונ מטופל גבלוה ,

 . יתסחי קצר זמן למשך תהיהי שונההרא להבגהה אם אף

                                                           
 תם אצמצל ססייבמ צאמנ ONE HOUR RULE, 'תאח השסההל לכ' "בהראב נהכומ נהש דיימ ופלטהמ של ניםפ אל ניםפ יתישא קהבבדי ובחי 40
.42 C.F.R § (12)(E)482.13 .ה.רישק הכישמ

 
41 42 C.F.R. § 482.13(E)(12) בבארה" יושיהר םורג תויחנה  CMS 
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 עיהאמצ את ורחבל יש תמיד - קשירה ניפ על ולענ דודיב העדפת: חותפ ילמגבה עיהאמצ כלל 4.

 לאא ולענ בידודב תעשה הגבלה כי ואה חהנמה רוןקיהע .קשירה ולא בבידוד מההש: ותפח ילהמגב

 . פלמטוהמ הנשקף כוןהסי יבטל געהנו יניקל וללשיק בהתאםאת ז, עצמי כוןסי של במצבים

  - להגבהה הלךמב ודובוכ הנפשי צבומ, פלהמטו חוןבט הבטחת 5.

 . ומונגשת לוהרורצורה בב להגבלתו ותסיבה את פלטולמ בירסלה יש א.

 .להההגב ביצוע הלךמב נוכח יהיה מגדר תואו בן ב.

 יש וכן אישי וןחטב, יםסיבסי ותחוני אנת פלטולמ להבטיח יש, ההגבלה זמן כל לאורך ג.

 םיאיבר לץחל תואפשר; כיוצר פי על תחלומק שירותיםל יאהצי, יהשת, וכלא לו לאפשר

 שםייל תןני לא בהם ריםבמק. ונוכרצ יהזיווטלב ותפצול יקהסמו ועמשל, ייםתשע מידי

 .בכתב זאת נמקל יש אובמלו זה סעיף

 .גופו צנעת אתו ההגבלה הלךמב פלמטוה ותפרטי את יחטבלה יש  ד.

 אלא, להבגהה ותדוא על ידמ פלוטלמ וברק חרא דםא או וספוטרופא, חהפשמ בן עדליי יש ה.

 , כךעל ף נוס בכך.עוניינת מאינה י כהודיעה החפ המשאשרכ וא פלטוהמ לכך נגדתמ כן אם

הלך מב אחר אדם או חהמשפ בן עם פוןבטל לשוחח תולבחיר למטופל ןיתהנככל  לאפשר יש

 או פללמטו כוןסי קףשנ שבו במצב מעטל, לוא מאת ביקור לו אפשרל יש כן כמו. ההגבלה

 כתבב יםעדותמלים לכך השיקוו כתוצאה מהביקורלמבקר 

 ילהכמ רהבצו איתו וישוחח, צוות איש פלהמטו לצד ישב רההקשי זמן כל הלךבמ ו.

 כאשר. 'רהמק הלנמ' או המטופל את כירמה תצוו איש זה היהי תןהני כלכ. יתולפיוט

ות חאהח/הא הקבע אם אלא יללע כאמור צוות איש תואי ההשי, דודיבב במטופל מדובר

 יש אמורכ רהבמק. ורטפ יוקמהניו הצוות איש את מסכן דברה כי תהמשמר האחראיים

 .ס"טמו ולמקר ותעבאמצ וניכיו-דו קשר עתה כל פלטוהמ עם ייםקל

 לשם לםהמצו החומר את ולשמור, להההגב מהלך כל את סגור במעגל זיהוויבטל לצלם יש ז.

 . יום 90 למשך חותפה כלל, אירפו מרוח חסיון לליכ במסגרת תידעב וןעי

 . להההגב במהלך אחר יגחר רועיא או פגיעה, עהיצפ עלריאות משרד הבל יידימ וחדיו 6.

 כדי, שחרורו/התרתו לאחר פלהמטו עם חחושל יש - רורושח/התרתו לאחר פלטוהמ עם חהשי 7.

 ידתעב הדבר ותשחתרהל ויהסיכ את מצםצל תןני כיצד ימוע יחד וןלבח, יוחושותת את לעבד

 .ותהצו שיאנ יןלב ובינ אמון של חודשתמ יהבני לאפשרו

 ותעש 48 תוך המאוחר כלל ויתוחקר  וןיד הגבלה ועאיר כל - ("Debriefing") יתוסדמ ניםפ בחינה 8.

 ועמנל וכדי ביתחור מהובר יתפרטנ ברמה לקחים יקפהל נתמ על, יתסדמו- ניםפ במסגרת מומסיו

 החהמשפ בני דתמע הבנת, מיורש יעודת או פלטוהמ עם חהשי על בססית יוןהד. להבגהה הישנות

 לוככ יתאוהרפ שומהבר יוןע, מעורבה ותהצו אנשי כלל עם חהשי, יםטיוונרל אחרים ליםפומטו

 . להההגב כל הלךמ שלו להבגלה שקדמו האירועים של ולםהמצ בתיעוד תןהני
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 רדשמב נהתלו גישהל זכותם ותאוד על ליםפמטו ועדיי במסגרת -ונהלת הגשת פרוצדורת 9.

 נןתלוהל זכותו בדבר פלמטוה את ידעיל יש, מקובליםה דיקהוהב נהתלוה לליכל בהתאם, ותיאהבר

 . שעבר להבגה ועאיר על אחר תובאמצע או לבדו

 יתתשת תנאי להבטיחח "יבת להנהו ותהבריא משרד על, ח"דול' ו פרקבט רופמכ - יתתשת יפורש 10.

 ת לצפותוראפשו, חותיבטי פודיר זה ללבכ, ולענה בידודהו הקשירה דרח רתבמסג ייםורא נויובי

 להבטיח והנהלת בי"ח אותיהבר משרד על ח"דו' לוק מור בפראד כעו. קהסילמון זיאהלו יהזיוולטב

 . זה בפרק מוראל ימהלהב נדרשיםה מותובכ ותמינזב, ההכשרה מתבר ותצו אנשי די ותקלחמב

 ותימהקי הדין ותארהו את תימהו באופן שנהמ מעלה יםרטופהמ ותרונקהע - ותקנות חוק וישינ 11.

 נפש וליחב ולפיט וקלח 34 עיףסשבל פוטמל יבגהל הרשאה הנוסחמ נוי שישמתבק, למשל. יוםכ

 ויינ ש מתבקש כן.הלמע ט שפור כפי לצידוומצםצמ יגוסי לההגב על ורסילא,  כיוםוחסונב

. 1992 - ב"התשנ, נפש ליחוב ולפיט ותבתקנש כיום מיםקייה ההגבלה ומשכי להבגהה ורתדפרוצמ

 יתלתשממ וקח הצעת ותצעבאמ ילעל אמורכ וקהח וישינל ולעפל ותיארבה משרד על ,לכך בהתאם

 . ותהתקנ את תקןל וכן
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 הדבקרה ומדי -פרק ה'

 םטי היבכולל אהו ן וכת ומקצועיתי ערכהיס תפי שינובשלמה ז ח"דו ברטט המשוינוהשי הלךמ

  צמצוםיעדי בדה עמייחטב להת מנלע את זלכ קובע ליוורצ תן ניהםירשאח םטיי ופרקםמעשיי

 הרו שעל העדהוו היצל ממח,"בדו  עתהדע ונמשנ תריויקהע תויטרטגהאס שלו ש לצד.ותלבהגה

 לפומט לול הטיפ את לשפרידכ ,ייםנפרט הגבלה  במקריתועיצקמ הרההבק שורי במם צעדילש

 תא  למקסםה במטר, רוחבייםתוניםנ ףסואי  שלרו במישןכו מערכתי;ה לוטיפה ואת ירטנקהקו

  .ההגבלות הארצי לצמצום המאמץ

  :רטנייםבקרה מקצועית במקרים פ

לראש  חדוו לליםוהח תיב ל מנה על, ד'בפרק רכאמו - נפש היאותרב  אגףש ראי בידבקרהא.

 ה בקר אמצעיעות.ש 24ל עמך שמנשה לבגהה רקמ לכל ע תמאן מזב שפנת ואירבלף גאה

 המשך  שלתואפשר ה אתלצמצם ובודדה למטופ לתןהני ליפוט התא בלטיי ראפש יזה

 םלי החותי בלהנמלע יצהלף גאה לוכי ברמעו תי ובלני חיצוםכגור. תכשוממה ותלבגה

ול פיטב וותצ השילאנ עושיסיי םימח מואבי לה,וסונ ש אלו עלתפונוס פיותלו חותיטש

 החלקמ ב האדםחכו רבו תגלע ץיהמלל וטופל המ שלרכביםו המו אדיםחוימה בצרכיו

  .עודוי קודת ונמניבאופן ז

 

 ךהלית ל עהצמלימ הועדו הח"וד לד' קפרב ורמאכ - החולים ת בביתיימ פנ תו איכועדת ב.

 וומסית מועש 48ך ר תווחאמכל ה, להלבע הגאירוכל  של ( "Debriefing" )ת מיניפ הקבדי

עם ו לטופ המםע ה שיחלע  יתבססןדיוה . החולים בביתותאיכ טחתב להה ועדתבמסגר

 הומ ברשון עי, המעורב הצוותשי אנללכ  עםיחהש , בחירתויפ על ,ריםח ואה משפחבני

 ל כלך מהושל הלב להג שקדמויםעואירה לש ולם המצדיעותב גם ןתהני לכ וכתאיפוהר

חרים א 'כוניםי סלוה'ני יכיתהל ל ש קיוםל עהצמלימ ה הוועדכןו מכ. הלבגהה עאירו

 יכילה  שלכדרכם .רסום בפב חייואינר שא מיפני ך בתהלירבומד כאשר ליםוחה יבבת

 ולם איו.תתוצאו ואת לכוהם את מסלפר בהן חושאי רובר בבירדודיים ממוס-םפניבדיקה 

 רקחמ .םילפוטמהל לכי בגלול פוטמה יבגלד יתעבת ודדומתההת א רפשלי ו עשואה

 החלקמ בותצו ותבי ישת במסגרם אבין ,לוא םלי בכ לשימושסחיייתן לנ   כיהעל בה"באר

 ההפחתה  משיעורשלי כש כך,םשל מוקושה תסדיומו - פניםתועדו ת במסגרם אובין

 42ת.ולגבה לש תללוכה

 : Monitoringאיסוף מידע רוחבי וניטור

 ה אסטרטגיים משמשות והערכויטור נים,לפו מט הגבלת מקרי אודות ארציעדימף וסיאת ובישח

 תריויאטפסיכ הותהאחי דיגוא .הלךמ התא ויצעב שות השונתובמדינ תולבהג ה בצמצוםהחשוב

 ת במדינסיוןיהנ 43.תולהגבה ם לצמצות תכנילכמ  נפרדתי בלק חלו ב רואה,של למ,ה"ברבא

 ם המרשיצום הצמןסיוינ צע בוה בשכן, ם ימעפ מהכה ז ח" בדוכרהז שהו בארה"ב,פנסילבניה

                                                           
  42

43 APNA Position on the Use of Seclusion and Restraints (2014) 
http://www.apna.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3728#sthash.Vb2JCoDv.dpuf 

http://www.apna.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3728#sthash.Vb2JCoDv.dpuf
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 ש הדגוכנית.ת ה בהצלחתע מכריל משקהיה  המידעסוףיוא רטוני גנוןמנל י כ מראה, כהד עביותר

לא ו 'יהצזפטיש 'מ עודד לא, הצוותיםאת עית הרא שלןופאב יסטיטטס דע מיףיסוא ל ע היהשם

 , רוחבייםלותה התנסידפו יתור לאשמשמ ידעמה, ללככ 44.םיי או עונש משמעתייםםשיימושועד לנ

 ם מאחרי יותרםוגבלימ ת להיום שנוטיםילמטופ יוגסר ותיאל ,ניםו שחולים-ית בין באההשוול

 ת הכשרוחיזוק ביםחיי המתומיומנויו םינכת ייפומ , עבורםתדיוויח יתוב התערתיטוש והתאמת

  שלות קשירתלבהג ן בענייח" דו, למשלאו (רםני השו החוליםי בתןבי י הדדד לימון וכתוהדרכו

 . 45לנד)באירנפש ות היארבהאגף ל

 

 י מקר סך:איםב הניםתהמשל ע עדימף וסאלה דעווה הצילממ ליעי טור ני להבטיחיכד

 ועברש ליםפהמטו י מאפיינ,בלותהג ו שעברופליםהמט ך סה,בלהג ה שעות סך,ההגבלה

 םילכבש ומישי דיל ע תולבגהת עינמל ש םירקמ, םימיות ורמשמ יפל גול פי,לההגב

 ת הנחיווא (רועוד טרפ בלההגבמ התוצא וכלל בכ ובמטפליםםליפו במטתויעגפ ,ייםפחלו

 תפו בתרושמו שיתדו אוםנתוני הוסיףל ש י אלוניםו לנת).46דניל ז ניו ממשלתשל ותמוד

 ו אלתופ בתרוש שימו לחששקשרהב  הוועדההיצ שהמליפ כריגים, חניםו במינתיעוגמר

 י כצהמלימ ההוועד  לכךךבהמש  ח." לדו ג'קרפ ב כאמור,הגבלות ליתתד מיא לחלופהכ

  :תאוות הבלנקטו הפעוי

מת אן מזממוחשב בהח ווידה - תאו הבריריאות הנפש במשרד לאגף בבוחשמח מודיוא.

 עסיי ימור, כאף האג לראשתועש 24ל עמ חלקה במטק שננהגבלה ה מקר כללש

הוועדה  טי,רקונק ן ובאופבנוסף. ותלבהג ה את לצמצםיתערכ המעהמאמ ל עבבקרה

 תפולוהח םשוליי תוגענ הרה בקלע  אחראייה יהנפש האותירב להאגף יכ ממליצה

 .ןבהוהנכון  ושכלש המשימוואת ה םתינתן לצוושתי כשרההההגבלה בשטח, ל

 

ם ינתונה  שלפתיו תקוחדיו ל עליצה ממדההווע - כותי ארת בקתועד הקמת ב.

ת  בקרתדוע יביד חינתם ובםריכוז על ואות, הברימשרדלת ולבגההל ש םייהארצ

ק וחל )3(א)(22 ףעי סוח מכ המשרדל"כ מנידי לע  כךצורךל םתוק  אשראיכות,

ר  לשפד המשרטליהח ם שבהאחרים פואה רמיתחוב גוה שניפכ זאת .חולה התזכויו

 תוכיאה תרקבת דעו יכע למומו לאם ינותנלם אתהב .האופרה יתורישת וכ איתא

ית א רשן כ לשינוי.ותהמלצ וניםותנ הכוזי ר עםנתיש-חצי ח"דו ל"כמנ לתעביר

 םפליו מט שלעה פגי עלםתוני ונבלהג הניתונ ןבחול קוח ל(ד)22ף יעס חוכמה דעווה

 הם  אףוז  ועדהלש תההמלצו וםוניהנת ,חוקל ם בהתא כיש להדגייש ת.ווצ ישנאו

  .ציבורלפים אינם שקו

 רוטינב וזה דעווה נד, ליבקמב - רחבה לקה למוסרפושי תאיכו ידדמ רניטו וגיבוש ג.

ן  בים המתייחסי,ריתיאטסיכפ הפוזש האתלמערכ ותאיכ די מדתוע באמצעהמיד

                                                           
44 Hardenstine, B., Leading the Way Toward a Seclusion and Restraint-Free Environment: 
Pennsylvania's Success Story, Office of Mental Health and Substance Abuse Services, Pennsylvania 
Department of Public Welfare (2001) 
45 Mental Health Commission Seclusion and Physical Restraint Reduction Knowledge Review and Draft 
Strategy  (2012) http://www.mhcirl.ie/File/SecandPPR_KnowRev.pdf 
46 O'Hagan M, Divis M and Long J (2008), Best practice in the reduction and elimination of seclusion 
and restraint; Seclusion: time for change. (Auckland: Te Pou Te Whakaaro Nui: the National Centre of 
Mental Health Research, Information and Workforce Development). 

http://www.mhcirl.ie/File/SecandPPR_KnowRev.pdf
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 ליב להושויה עדה שמדיה תפיסךתו מ זאת.ליםפ מטולתבגהל יפי ספצאופן וברהית

 ,חריםאה תאו הברייתחומ בנהוגכ איכות, ה מדדי.יפולטה ת איכוריפושל

ה דעווה .ניםושה םהחולי תי ב ביןהשוואה ם ומציגייבמופ ןופאב םמתפרסמי

 הבודעת תוקף של תכניוסתן לכנימועד יחד עם דה יך המדיהלת ל אתילהתח היצממל

 םבי המשאתוקבל םוליח ה בתיל בכההכשרותו תהדרכו התלחתה, ותוסדימ-םפני

 תקוחלו םדי המדתוכן ודידה המתבוחשיי בג. לח"דו ו' לק בפרפורטיםהמ תויוהתשת

 ן שוויוותבי נצ,רחית האזרה החביגי נצ:יהמחבר  חלק הוועדה.רי חבן ביתהעמדו

אים  רוההוועד  ראשויושב להממשה י מנציג חלק,לותבוגמ  עםנשיםא ותזכוי

ורת יקב לאפשר נת מעל םינתו הנתיפוק ובש אלודיםד מנתיחבב ה רבתוביחש

 וורסמפ שי בכך מצדדיםהם .חתהפ הדייע במודעל החולים יתב ץותמרו תיציבור

 ת קשירי מקר שליתמ פניהלוקח י לפםליחו יבבת הגבלהה רעו שי:םי הבאהמדדים

 תבלהג בתויפכת ולה;בהג ל ש הממוצעיםןזמ ה משכי;דודיבב ם והשמתםופלימט

 ם הקבועיהפחתה הדייע להאוו בהש מוצגיםתלהיו םיכ צרילו אדיםד מפל.מטו

 ילהנמ םיהבינ  בוועדה,חרים אםי חבר,מתםולע .ח"לדו  ו'ק בפררו כאמ,יתבתוכנ

 תנו ניוטרם ל החם שטרליךה ת שלהד מדי כים סבורי השטחייגצ ונםחולי הבתי

בר מע .נת הוג ולאיתתאוו השא לוקדמת, מנההי םעי המוצם המשאביאול מובתולט

 ר מדובי כ החוליםיתב בין  רציניןפו באתשווהל רותאפשו ז הדידמבן יאך כל

 ם משאבית וקבלךהלית הלש םני שום בשלביתוי המצו, שונהיפו אותלע בותדייחב

מה יפע ה תום לאחרא בנוששדומח יוןודה דידמה ת השהיי היא הצעתם אחר.בבקצ

 ,יגויהה ת ועד של המתמדתהדועה  במסגרתוזאת  ו'ק בפר המפורטתתבתכני יההשני

 .ךכאמור בהמש

 ך למשל"נכמ מינוי יפ  עלןכה ל תמשיך זוהועד כי עוצמ - יגו ההיועדת תדו עבךהמשד.

 להציע תנמ לוע , בשטחתומד ההתקפןאו ר אחח לפק מנתל עתוכנית,ה ת שנולושש

מוד עי  הוועדהתשו לר.יה ידלע תהשהנהג יתרוהמק תתוכניב תומהתא ויםוישינ

  במערכת.יאסף שיהמידע 

 

 

  הלים רעברו הגבלמנגנון תלונה פרטני למטופ
 םיירטנפה הקיוהבד הלונ התןוננג מאו הלפטו המתויו זכל עהר ובשמיתולב ההגצום בצמףוס נכלי

דת מעו ו הקמתיומאחור הרפוא הותועמקצ ללכל ביחס לעופ  זהןנגנומ יאות.רהב במשרדם ייקש

ובע ה קלוחה תוויזכק וח .מות שלןאינ לופ למטתנונתוה תויוהזכ ,הנולון תנגנמא לל ש בכךההכרה

לונה  התהיעשוי םמימתאי ה ובמקריםריג,ח ערו איל ענהלו ת להגישגוצי נאו לופ מט של זכותואת

 .  יותרהפימקדיקה לבצע בלהקמת ועדת בדיקה שמתפקידה להוביל 

 תעו מקצולע תילוב הקב לנציהנו תלש להגים זכותת אודול עופליםטמ ועד ייעל היצל ממהדועה

 םבלתגהש ו אוקחהו נהליםל דגובני ו שהוגבלם סבורי הםםהב שיםבמקר רית הבין .ואייםפר

 רהית  ביןראש ובלותק מותעי מקצומידה תומאמ טייה סוותה היו אתיתד מיי בלתתהיהי

 הקי בד ועדתם תוק שבהםםקרימ וב,וי תליתל ב באופןייםקתה לדיקה הבל ע. זהח"ודב תמפורטו

 .קוחמנויות בות הכויהסמלה  ותנתונ
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 תהערכי פיסה התן וכ,זה םחות על םליחש םשי החדרונותהעקו םילהנ הכי היץל ממדהועהו

 ררו ביחהבטי למנת  עלתונולתה ת נץיבולאנשי נחלוויו ורב יועיהם,רוח מאומדתעה תיעוהמקץו

  .יעיל של התלונות
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  תביטול ההגבלולמשלתית ממתווה לתוכנית  -'ופרק 

 ודעיש , כוללית מערכלידה תשגלה תוצ המומלותזי המרכותיגהאסטרט טופור םקודמיה םבפרקי

 פה לבטל אתיאל, בשאפוז בישררכת האשעבמהמטופלים  תלו של הגבי דרמטםוצמצהינו ש רופמה

 ת אהן תמערבה , פעולהתי תכנתיהבני לע דהוע היצהל ממ,ו אלל כ מימושלשם .הןב השימוש

 םועיי המקצםיגודיאה וחולים, ה בתיותהנהל  אתוהן  מתקצב וכגורםרגולטו כרותאי הברמשרד

י כפ. השעמל הכלהד להמהע וציבל ע םייארחאר שאם יתווצהם  ע ויומיומיר ישי בקשרםדיהעומ

 י המחלקתיםקל באינוי ושיתס תפיוילשינ וגענ ה ז מהלדלשד חא יבטה , זה"חו ד אורדלכל ורטפש

 ר כבנמצאים ולא לוגעיםנ הליםכ והעידהמ ק חל.פלטולמ המטפל ןיב שמיתמיוהיו תלותנההוה

 זהאשפו ערכת מסודותי ב ממשיפורי ושםיש חדםיכל תעמטה לסחיימת ישנט ביה .רכתע במםיוכ

ינוי  לכפעם א להתוזכ ות,איהבר  משרדידי  עלהחנוזה ניםש דבמשר שא ,מה עצייאטרכיהפס

 תל הנהותחריא בתדיו ייעותומוש תחייבים מלו אםייבטה .אותי הברתמערכל ש 'תירוחאהר צחה'

 ,ורטתפ מיתכנ תולע דהועהו העימצ  אלותוהמלצל ינקרט קון תוכצקת לנתמ על  הבריאות.משרד

  ומה.חתו יבתימנים מחלוח זיעת מסגרת בוק תומים לצד תשודעית ללוהכ

 ופורט ר אשלטופמ הלא סהיחו ת התרבויינו ושיכר והעתיסיתפ הוישינ העתמטהל תלוועפ דצל

 תו הנדרשותהתשומ את ם געובק לשי ,תוכניתב קונקרטיים ם כיעדיבועק לעצ מור ואשהז ח"דוב

 אדם: חוכ ,קותלחמ בותמקיי הות התשתי שבין הקשר.דיםעיה תשג ה אתשםייל  כדילמערכת

 ףהיק  לביןעוד; וםי למטופלהקו תעסת, המיטופותיפצ ,עיצו מקמהיל ותרהשכה י,רפסמ סחי

ש אר, ירוקס לרא'צ  47.מחקריתבספרות ה  ומאושש במערכתםני שמזה ועדי תלוהגבב רווח שימוש

 יכ  ציין,בלותהג הםו לצמצת התוכני אתילבוהר ש א, הבניסילנ פנתדיבמ נפשה תויארב להאגף

 ן ביםולה רימספ  יחסחיבטלה ד צור היה,תוקחל במלנחשהו ותיברת והיתסי התפויינ השדלצ

 תופול חעלפו ליאצולה וופליםט המ שלםהי לצרכהנעמ ת לתי כדופליםט מין לבתצוו יאנש

רע אמהם ירקחמ לבישרא  גם נכוןהדבר יכ סבורה הועדוה  48.תגבלו הה שלמןמקו  אתשימלאו

 םלימטפ בין חיש התו תרב,ות במחלקרעש ,פותי צפןבי ר הקשלע ל למשםה םגם ידמלמ

 ייאטרכי הפספוזש האתכר במע הדעתהתנ ניהגבלות בשימושה  לביןלו אין בלקשר. ליםפלמטו

 : בר. כדבישראל אף בע

 , סיבות שרשרת של תוצאה פעםאל איה יריאטכי פסזשפוא ב למיטה אדםירתשק"

 תסתכלוה איה לפוהמט  שלותפנוקבת ק רותמקדת ההן.מ ת אחק ריא הותוגנהשהת

 ם אדחכו ת למצבם הנוגעיםייקרטוביר-םליינהמ ליםויק שפקיד ת ממלאיםהלפני .צרה

 האוויר ייצרל  כדי שנדרש ממהבה בהרליםפהנו ,האשפוז ותקלחמ לולםה ולתקצוב

 ה מחלקל מנהנברג,טכ לי פסח'רופפ  שלוטיטצ [." כבודו ואתםאד  זכויות אתהמכבדת

  49.]רגום לא במקורתוג, ם הרציולחית הבב

                                                           
47 O,Hagan M, Divis M, Long J. (2008). Best practice in the reduction and elimination of seclusion and restraint; Seclusion: time 

for change. Auckland: Te Pou Te Whakaaro Nui: the National Centre of Mental Health Research, Information and Workforce 
Development. 

 

49 Lischtenberg, P. (2013). Editorial: Fitto be Tied. The Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences, 50(1), 4 
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 תחייב ,הגבלותה היקף בימאקי-רב ו אמתישינוייל לבו שתתולהגבהום ת לצמצללוכ ית תכנכך,שמ

 םבליו סנהממ ושםומיובי תהמערכ תדדמו מתעימה ש הרביםריםסוח ל גםתעד ה אתלתת

 תלוהגבה םו לצמצליםע פו עכשיו כברשר אליםוהח י בתםאותב ם גניםונכ םרי הדב.ליםפוהמט

 תקזו תחתמויקיה ולא לע תופסנו תיולופטי תומשות רעדבה .הערכהל םאויי ר הישגיםוגיוהש

 .לשימור  תייתיות בעילה הו צפוילאנצפית בההצמצום  תמגמ

 ,ותיא הברתמקצועו מות צויאנש, רופאים ,דיסיעו ת צוושי (אניפולט אנשית חטבה, הזל לכב

 י כדנדרשיםה ההכשרה וברמת ת בזמינו,איכותב ,ילה בתמ,מות בכ)םוילו ומםריכימד, םילפטמ

 ,ועורג  מכבדיקתחל מאקלים  ומצוקה: משברעי ברגביטנסי אינייש א מענהםופליטמ ליקהענל

  בטוחים,ייםעצו מקליםכ :ותוצ י ואנשםיר אחםפליו מטין לבםלימטופ  ביןםכיחיכו בוי ליענוהמ

 י כדהכ ד עמש להשתולגור ה הםם שבההגבלהה ילכ  אתחליפוי ש,תוו הצישנ לאםמתקדמיו

 םופליטמ לשרופ שיאהרגעה ות ופינםרחבי מ,תותי תש שלטב בהי,בנוסף .תגרים מא מצביםרולפת

 אשר ,ותתימעוש מוגהפוה סוקה תע, פנאיתיולופעי ופלים למטק לספיש, ףוסבל. העגרהוה גופה

ל כב נמצאת ו אלם תנאיתהבטח . וחיכוךםשעמו  שלעותש ודיור ויןענייה  ואת המעש אתרויגבי

 ה ברמיה,לרוסט באלמשל העולם. יבח ברתההגבלו ם לצמצוםכיו ותהגמונהת וינכותה

 אם  כיהעי מתרדהוע הו.54נדליז-יוונ, 53הילגנא, הדנק, 52נדלריאב ,51יתנתידמה המרב 50תיהפדראל

 םביברכי להשהממ לש עהבהשק ויתבטא א ולתית ההצהר ברמה רקורא יישהז ח"בדו ותיההמלצ

  .בלבד יחמני ושטות זהיעלול ל תולבגההחתת הפג ביוששי נו השי מעלה,טופורש

 :םטים הבאיל את ההיבוכלריכה לאל צבישרית תממשלתוכנית הה

צעו בל ןנית לא יתומעשמ לדו ג ובסדריצר אללכ שינוי בדוברמ והואיל  - תשנתי-תל תתבנית •

 ה כזלגוד  בסדרהלכיםמ ע לבצתן ניכי הרא ה למשל,רה"ב,אב סיוןינה, תעב הב. תחה אמיעפב

 םכעשרי  ארךהנסילבניפ תני במד ביותרטי הדרמם שהצמצו בעוד. גדולא ל שניםרפ מסךבתו

 תדו יריוא הרתחרוא תודינ מבלות),ג ההירבמק 99% ל שחתהפלהר ומאכל יבוהו(ם ינש

 2001 -ל 1998 םנישה ן ביק יור ניו במדינת,למשל  כךתר. יוצרים ק זמן בפרקיםג תוימרשמ

 ת שנבין 80%-כ  שללהפחתה ועיהג  מסצ,וסטסנת במדי.92% -ב לה ההגבתו שע אתצמצמו

                                                           
Reducing use of, and where possible eliminating, restraint and  

seclusionhttp://www.health.gov.au/internet/publications/publishing.nsf/Content/m

ental-pubs-n-safety-toc~mental-pubs-n-safety-3~mental-pubs-n-safety-3-use

51 Policy statement on reducing and where possible eliminating restraint and seclusion in Queensland mental health 
services https://www.health.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0031/444757/sandrpolicy_081030.pdf 
 
52 Mental Health Comission, SECLUSION AND RESTRAINT REDUCTION STRATEGY 
http://www.mhcirl.ie/File/Seclusion-and-Restraint-Reduction-Strategy.pdf 
53 Ministry of Health: Positive and Proactive Care: reducing the need for restrictive interventions 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/300293/JRA_DoH_Guidance_on_
RP_web_accessible.pdf 

54 BEST PRACTICE IN THE REDUCTION AND ELIMINATION OF SECLUSION AND RESTRAINT S 
ECLUSION : T IME FOR C HANGE.s  https://www.mentalhealth.org.nz/assets/ResourceFinder/FINAL-
SECLUSION-REDUCTION-BEST-PRACTICE-Research-Report.pdf 

www.health.gov.au/internet/publications/publishing.nsf/Content/mental-pubs-n-safety-toc~mental-pubs-n-safety-3~mental-pubs-n-safety-3-use
www.health.gov.au/internet/publications/publishing.nsf/Content/mental-pubs-n-safety-toc~mental-pubs-n-safety-3~mental-pubs-n-safety-3-use
https://www.health.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0031/444757/sandrpolicy_081030.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/300293/JRA_DoH_Guidance_on_RP_web_accessible.pdf
http://www.mhcirl.ie/File/Seclusion-and-Restraint-Reduction-Strategy.pdf
https://www.mentalhealth.org.nz/assets/ResourceFinder/FINAL-SECLUSION-REDUCTION-BEST-PRACTICE-Research-Report.pdf
https://www.mentalhealth.org.nz/assets/ResourceFinder/FINAL-SECLUSION-REDUCTION-BEST-PRACTICE-Research-Report.pdf
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 ף איץ ממלתובלהג ה לצמצוםתללכו הסטרטגי לאי ממשלתח"דו ,רלנדבאי 2004.55ן יבל 1999

 ףיק בהתותיע משמלהפחתה היפיי צתמיי ק שבסופן,ניםש ששלו ןב  ממשלתיתווה מעל אוה

 לעמל ש התחפהלע יגהלו חילצה ,עב ש בבאר הנפש לבריאותז במרכ בארץ,גם 56ת.ולבגהה

 י במקרהעליי הרצנו לבמקבי שלציין ישך א(ם ינש שולשמ תוחפב רה הקשיירבמק 80%

 )דהבידו

עו בקיי -  שנתיתחלוקה י פעל תבלוג הה בשיעורי הדרגתיתהתחפה ל ש מספרייםיעדים •

  כך לשם).Milestones(  ארציעוצכממק רא לו םילוחת יבל כ ובייחישם ייתנש התחפה ידעי

 ך במהלתהמערכ יהישג יושוו  אליוביחסר שא) Baseline(ה אוושהלס יסב ךרעע ובקלש י

, 2016 ייונ לכון ניצ הארעצ הממותבלוגהה רעו שית א ישקףה זרךע כי עמוצ .ית התכנםישוי

 ,יך התהלתנע התת שנתהיו לתדמיועה נושארה הנש ה אמינים.יםתונ נת המערכידי ב היואז

 , השנייהנה הש.גבלותה היעורבשה תחפה 70%-ל  ועיגי םילוחהי תבל כבי כ איה היפיצהה בש

 60%  שלספת נותהפחהל עיגלה םיולחה יתב ל עהבש , התהליךקוזחי ווי מיצמור, שית שנאהי

 הקיצון רי מק עםותדדהתמוו ם שיפוריהמקצ ר תאפשיתליששה נה הש.גבלותה היעורבש

 ם מורכביניםי תסמ עםופלים מטקשה, תומאלי ניםיגפ המםופליטמ ון:גכ ביותר, םהמורכבי

 %60  שלחתהפהו תים הצוודי י עלופעלשיו תיופוליטה תופחלול םבימגי אינם שלו אאו

 .תישהשלי הנשב וספיםנ

ות מיש מתניתוכה רטת מפ,תהפחהה ייעד ולמל -ת שנתי חלוקהי פ עלת ותשומותמשימו •

 תקו מחולתמו המשי. זהח" בדוותמנוי הות השונתויהאסטרטג  שלוטרי פותהומה פעולה

  עלןוחלק פיוואג  המשרדתהנהל ל עקן חלתוחלו ,ונותש הראשנתיים בבעיקר  הדרגתיןופבא

ת ליחת ,הק חקיוןתיק ונה, הראשהשנ בתיםצוול הר הכשתליח ת,למשל .םליהחו תי בלינהמ

 ןפו באחטי להבשיש  היעדת תשומותא יתכנ התומפרטת ן כ הלאה.וכן ונים נתףאיסו ובקרה

 ,ות צוינשאלת ו הכשר,שללמ ח."שבדות גיוהאסטרט  אתלפועל  כדי להוציא,למערכת יהדרגת

 . ייםנושינויים מב מחלקותהנדרש ב מטופלים -םיפלמטלי של ימאמיני רפסמס חיו

 ירח א מגיעהיאה  חדשה. בדרך הליכהלת מסמתהתכני - הדע תוי ושינו הסברהפעולות •

 ה הועדהצי ממלית התוכנ השקת אתבורית. הצירהזי בגבלותה ל עיחש בשוטה פ לאהפותק

 היר עיקאת רבי המס,הארץ י ברחבותצו האנשי ולםופלי למטכוון המ,ריו ציבפיין בקמתללוו

 לולכ ברתי הסךהלמב וולכ  המהלךאת תללוו ש, יףבנוס .יהמאחור עומדהיסה התפ וישינ ואת

 הרב הסיכלהמ בוטקנ לשי ,כן ו כמ.םי מטופל וכלפישפנה תאותחל פי כלהמטיגס בלמאבק

 דיעוס השי אנ, הרופאים מיטב אתהז םחולת סגייל י כדצים,רי תמלרבות ,מערכתיים-רב

 . םיאיופר-ארהמטפלים הפו

 תני התוכ אתליישם לחילהת  ורצויניתן יכ בורה סועדההו -י דיימן פואבם וייש חילתת •

 יכ לץוממ נים. האחרוודשיםח בצרה שנוםומנטומ ה תחושתאת ר לשמ כדי,דימיי ןבאופ

 תוע משמלע בכונן,מ עור איתבמסגר תינתוכה ת תחיללע ריזכ תתויארב ה משרדתלהנה

                                                           
55 O,Hagan M, Divis M, Long J. (2008). Best practice in the reduction and elimination of seclusion and restraint; 

Seclusion: time for change. Auckland: Te Pou Te Whakaaro Nui: the National Centre of Mental Health Research, 
Information and Workforce Development. 

56 http://www.mhcirl.ie/File/Seclusion-and-Restraint-Reduction-Strategy.pdf 

http://www.mhcirl.ie/File/Seclusion-and-Restraint-Reduction-Strategy.pdf
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וח רל סימן כהרחב, ציבורלו  לצוותיםקשרתותמוה רורב הרוצב התואג יצתות יגיגחות ילמס

 ש.דחדן  עילתו שליתחל ויהשינ

 :תשנתי-תלת התע לתוכניווה המוצלהלן מת

  ראשונה שנה

 תפו לתקסביח תהגבלוב שמו השיךס בחותפל 70% ל ש הפחתה:אחוזים בתהפח היעד 1.

 .תוליעפה חלקותמה בקופת התכנית תעשה בת. המדיד2016ואר נ ינה,ורחהמדידה הא

 תואירבהנהלת משרד ה ותמטל 2.

 ת משמעואת  לבטאדי כ לבטלן,היפאש בותלהגב ם צמצודבר בה ממשלחלטתה להעצה א.

 .יתרו הציבוותביוחש הלךמה

 . הרבסה יןקמפיו תוכניתלת ההחת ילעד תחמוסמל את  מכונן המעוראי ב.

 .1991 - אשנ"תנפש, הלי וחפול ב טיקלחו 34ף וי סעישינ - תיתממשלהצעת חוק  ג.

 .1992 - בנ"פש, התשנ יל בחולות טיפוניקון תקת .ד

 .םימנח וויםוק נפשלבריאות האגף  להוף של נוק לתהכניס ה.

  .יםגי חרתבלוגה ריומקת ההגבלורי נתוני חמעקב אתחילת  - תאיכוהקמת ועדת בקרת  ו.

ל "כנמ, "ח הביהל נלממת א ןמזב תבלוגה לעע מיד בירעב המוחשמ מח דיוונגנוןמ הקמת .ז

  .ותחילת עבודתו תאוטיים המשרד הבריהרלוונ פיםאגוההמשרד 

 24 מעל תולגבה תכראה בבקשות טליהחל פקידהתש תיעודיי תיריאטכי פסדהעו הקמת ח.

 .ףשעות ברצ

 .תהגבלו  בנוגעונותירור תל בנייןלעאיים רפו ועות מקצ עלתונולת בותציהכשרה לנ ט.

   - ויבינ3.

ם דריחה ורה.סג  מחלקהל בכפתוחהו הרו סגה הרגעי לחדר בינויי מכרזהוצאת וןתכנו א.

 .עתידב שימושים אחריםלאפשר  כלוך שיויתוכננו כ

 .לפומטחווית הי א הסביבה למטופל ברלהתאמת תינכתוש בגי ב.

 י (בשתםמטופלי 34 ןיב לת צוושאי בין שלינימאי ממספרי  יחסחתהבט -  אדםוחכ ותומתש 4.

 :)יההשני  המשך בשנהוות. ראמיפע

: וכו')לל אם בית(לא כו ודעיסמתחום הות ואנשי צ .א

 .רת בוקרממשבות וצ אנשי 6 ◾

 "צ.הרת אחממשות וצ אנשי 6 ◾

 .להילרת ממשות בוצ אנשי 3 ◾

 

 : שלותפעילה ירות אחעלשרופאים לה של פעי נותכונות ותורנ ב.

 .תטומי 100על מהמונה ולים ח בית לכל אחד ניםפ ןתורתוספת  ◾

 ת.וטימ 100 מעלהמונה בית חולים לכל ד אחעיל ן פכונתוספת  ◾

 :ותפוחלב ימוששותים בוות לצרהכש 5.
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(Train the Trainers)הכשרותשלב ראשון של  תבניי א.

.ותלקתי המח לצוויסהכשרת בס .ב 

 הלך היום.מב םיפללמטוסוקה ע ותההפג ,פנאית יולופעי)  וכ"אתתיהקמת מערך ( תש 6.

 םיחולהבתי  7.

 .תאו הבריות למשרדלהגבהם י החולים לצמצות בלשות ישנת-דועבודה ות יהצגת תכנ א.

 רה לכל מטופל.ל מקהי מנמינו ב.

  יהשני שנה

 תו במחלקותלהגב בשוימשה ך בסתפחול 60% של תספונ התחהפ :חוזיםא בתהפחה יעד .1

 .תלועיהפ תבמחלקותעשה ית נכתה בתקופת הדי המדנה.ושאשנה רביחס ל

  ויבינ 2.

ווכליש  כךכננויתו ם החדרירה.וגס ה מחלקל בכה ופתוחהר סגועההרג חדרי הקמת א.

 .עתידב להיות לשימושים אחרים

  .ית המטופלוופל בראי חוטמסביבה להמת התאיישום היבטים לב.

 

 

 .נפשות היארבות לקלחמלל הכ" בחיםמתים מו"עמיוט לפייחבת הר 3.

 המיפע (יםפלמטו 34 ןבי לות צוש אין שבימיועד רי מספסחי לתדגה -  אדםחו כתוומתש 4.

 :)שנייה

 : וכו')לל אם בית(לא כו ודעיסהחום מתות ואנשי צ א.

 .רת בוקרממשבות וצ אנשי 7 ◾

 "צ.הרת אחממשות וצ אנשי 7 ◾

  היצירה.ו עהבהה ,יסוקעי ביפורחום הלים מתו לביצוע טיפתצוואנשי   2 ב.

 : ותפוחלב ימוששותים בוות לצרהכש 5.

 .תלקוחהמשך לצוותי המהכשרת  א.

 בית חולים.כונן בכל  עודייי םחירוי צוותי מוקדות לאנשמות רהכש ב.

 םיחולהבתי  6.
 .חולים יתב י כונן בכלחירום ייעוד צוותי ויינ ומלנוה גדרתה

 יתשילש שנה

 ס ביחותלקחמ בותלבהגב  השימושךבס תוחלפ 60% שלספת נוחתהפה :זיםואח ב הפחתהיעד 1.

 .תילועהפקות חלמכנית תעשה בתקופת הה בתדידמשנייה. הה הנשל

 מהיעפ( יםלפוטמ 34 ביןל ותצו איש יןשב ועדימ רימספ יחס הגדלת -אדם כח ותומתש 2.

 ):שנייה
 ):'וכו יתב אם כולל לא( ודעיהס מתחום ותצו אנשי

 .רת בוקרממשבות וצ אנשי 8 ◾
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 "צ.הרת אחממשות וצ אנשי 8 ◾

 

  :הכשרות 3.

 .ך לצוותיםשות המהדרכ א.

  .יםמורכא לים אמצאיםופות עם מטדהתמודל ומקע ותהדרכ א.

 םיחולהאתי  4.

שרד  למתולהגאה ם לצמצוםליחו התי אשל )יה שנפעם (שנתיות- דוהדו עאתוי תכנגתהצ א.

 .תאוהארי

.  
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 ייםתהיבטים מערכ -פרק ז'

 רהקש ולנט וינוא ובדל דמוע אינו ינוכחה פו בהיקםליטופמ תבהגבל מושי השיכ וועדהל רברו 

אשר  תושיגה והסיפת הויינש לעיםג הנוםהיבטי  לצד זה,"ח בדוטורושפ יפכ  כולל.מערכתי

 םייקול לישתיקון  דיל יעם גלים ופטמל זכויות הה ערמיולשת ול להבטחעפל יש , במערכתוהושרש

 ת תרבו,כשרה ה אופני תקצוב,ותמדיני ת,ללכו ת מדיניו, זהלל בכ.ים שניכו ארם שורשייםליוכש

 .דעוול וטיפ

 ת לתש שי,םינטיורלום יית מערכגורמים ר מספ לע יעבצ להןלנכו תה ראהועדוה , זאתרלאו

 שפנ הבריאות ת מערכ למצבע בנוגםהקדב םייקל ששי ומקע  דיוניתסגרמב תדע ה אתםהילע

   ה :        ללותבכ

 הההשקע OECDה ת ונידמ ב: אותיהבר ממערכת כחלק הנפש יאותבר מערכת תקצוב 1.

 ד בעויאותבר לללתו הכה ההשקעמן 10%-כ לע דומ ענפש הותאי ברךר במעתעוצהממ

 וז  עובדה בלבד.לערך 6% מ תפחו לע תומדע נפשה  בריאותרך במעהע ההשק,שבישראל

 ולטוריים האמבםרותישי בפוז, באשהילותועפ י אופנל בכתרכעמ ההלות התנלע המקש

 ההוצא לסח ביל בישרא הנפשותריאב םו בתח הפרטיתהצאהו השיקום.ה תבמערכו

ת ונימז רדעילהא יבהלם ילוכיו לא לכ .אוי הרןאיזו ל מתקרבתהניא היא אף תהממשלתי

 שפגנ יובחי יותרב מורכבהו טיהאקו בבמצ המצוים דאה שלכך המביא רותים, שי שלותשינגו

 . ולםנה הלמנוע, להכיל ולספק מע לאתר, יקספמ כהאינה ערולעתים עם מערכת אשר 

 2016 תשנ במוצעתמ הסהתפוה תיאו הברד משרני נתופי לע  :וזשפאה ותקלמחב ותפיהצפ 2.

 ת ניכריםשונ הוליםהח יבת בין השווא בה,ולםא. 95%-כ על העמד  פסיכיאטרייםםלי חויבבת

 משרת תהאו שהיילוסכאוהל דוג כגון: , גורמיםהכמ  שלנגזרתא יהש הסותפ החוזי באתשונו

 ל שתוילעי ומינות זהילתיים, ק תמךמיגורי ד לשם מויק, יתולהי הנתוברת ה החולים,יתב

 זהאשפו ותלק במחתמייקה תיפופלצ .עודו הילהק בםויק שרכתעומ יתרובולט אממערכת

 .םופליטמלת בהגב להשתמשנטייה ליר קשר יש ןהי ובינ,רבותות כהשל ישנן
ין ב המשך.ב טורכמפ, קהילתיים ניםעמ וחתיפפעול לל ות ישפיפהצת ייבעל הנמעת תלת נמל ע

 .ותבמחלק ותטי המת כמותא להגדי לםג ש יךכ בנוסף לםאה ,מחלוקת עה התגלהועדו החברי

 עגו הנלבכ טבפר זה, פןאוב רהית בין יהעבה עם מודדתלה יש כי  סברוה הוועדחברי מחלק

 כגון - פוזשא ותמומקב ורמח ורסחמ יש הןב ותבהמורכ ותוסיללאוכ יותדעויי פוזשא ותטימל

  עםליםפטוומ תינימ תקיפה ינפגעו תונפגע, להכיא ותערהפ  עםםיאנש, זםטיאו  עםנשיםא

ק רו ךאא לא דהתמק לותטי המר מספ אתהגדילל אין ש סבורר אחק חל.כפולה אהתחלו

 ים. תיילהקרחבת המענים ההב

 ם אדח כספתו בתתשיבו חימת קי,ח"דוב טרו שפכפי : מתאימהההכשרב האדם כחב מחסור 3.

 ץהומל ןהי שעלותפולחם יישו  ולצורךהגבלה עי באמצששימו הום צמצךור לצותרוהכש יעודיי

 ף היק את תהלוםותקלחמ בם האדח כותקינ תכי חלהבטי  צורךשי , הומלץדו שעכפי .ח"דוב

ל ע סףונ .יתמנוה ולה מכידרך בהגבלותמ הימנעל יכד וש יידר אשרלפוט במכהיהתמ והדהעבו

 ד הסיעו,הרפוא התוועצ במקיתו איכםד אוחכ  לגיוסוזמותי וקט יני כהועדו הליצה ממכן,

 על ףסונב .ותשיר תני נונים צרכםיתוו בצו ישולב לכךףוס ובנותבריא הותעו מקצארוש

 מערךת אק ימעהלש י ,ח"דו בלץומה יהל שעותפו בחל השימושםחותב תידעוהיי הההכשר
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 שנפ תאו ברי במערכותגנהוכ תמערכב םבדיוהע ללכל םפיוס נםיולפי טאיםנושבה רשכהה

 םיייפול הטתוע למקצוהכהסמ הותכנית בעילהטמ ם גראת קוהדע הוו.OECD-ב תומתקדמ

ה דשה תשרכהב ולכלל  ישועוד,  זאת. ועדכניותותמד מתקותוליפ טיתוס תפינפש הותיאבבר

 תבמחלקו וליםוהח ית בבקר אול הילהק ביפולטב תותיעשמ מותסנ התתויחוהתמבו

 הלב מגםע מודדהמת תיס תפתא תבצ מעם החוליתי לבההכשר ה הגבלתכן ש.ותטיהאקו

 ר.עווס יוטקאמיד במצב ת טן כמעהנתוכאדם מקצוע  איש הית בקרברטאפסיכי

 אין ישראל תדינבמ :ליפליה יךלהב יםברהמעו ופליםטמ של פרדתנ פשנ ותאיבר מערכת העדר 4.

 ותלטומה ותימשמל. יתהכלל יהסיכיאטרפה כתממער הנפרדת משפטית יאטריהכיפס מערכת

 ומסהע ופיאו היקף על מכרעת עהפשה יתהמשפט המערכת צדמ נפשה ותיאבר מערך על

 יםשרודה וןקיצ תרחישי ניפיימא ועל חוליםה תמהיל על, אטריתיסיכפ המערכת על המוטל

 יהלע רתנכ בו רוןהאח העשור לאורך  שאת ביתר ודגשתמ זו יהגוס. ניםעמ של ניםוש גיםוס

 ההערכ לצרכי נפשה ותאיבר במערכת יתטפמשה תהמערכ של" ושמיש"ה ידתמב תיותמשמע

 .ליהפלי בהליך ליםפמטו של ניםוש
 רשוד פטיתהמש מערכתהמ יעותהמג ותמיהמש ופיא כי גישדהל מבקשים דהועהו חברי

 תבמדינו . אזרחירייאטכיפס אשפוזמ נגזריםהו לאמת יתוהמ  השונים,ותמותש תיריע ניםעמ

 .ה מתמחית משפטה פסיכיאטרילש תנפרד ת מערכימת קיבה"אר תונ ממדיותברב ופהאירו

ת גוהנתה וא\ ובמיוחד םמי אליםיפטוממי סגיןפ הממורכבה הולבח לטיפו בתוסקע זו תמערכ

 ןבי הברור ת נפרדו לייצראויר שפטית. המת למערכתהערכו  במתןהמחתמ ליבובמק יתעבריינ

 ,ומותאמת תנליו פונקציתועהתמקצ ותאפשר יזהן פואב .יקהקבח הנגלעות וכרעמה יתש

 ה שהפרדהרו סבהועדו ה.תסיוווכלא ה לשתי יותרי וראוםלוה ולפיטו ודייםחיי םני מעחיתופ

 ךכ וותפעילה פוזש האתוקחל במת האלימו רמת אתתיותמשמע דתורי תוכמער הית שבין

   גים.חרי בלהגה יעבאמצימוש שורך באת הצ יתפחת

  שלמגמה המתפתחת והולכת OECD- התוינדמב :משבר למצבי ייםתליקה ניםעמ היעדר 5.

 ולא םלידומ וזים.פשא עונמל הבמטר םייבינה  ברמת משברמצבי לייםתילקה םניעמ תיציר

" ולייםפ טיםבתי"  ועד ביתילופ טילש ויותתערבה מהחל רבויות,ע התל שרחב חוטו םכוללי

ים תב",  ACT,"חותפה דיאלוגה" לדומ  הםהז חוםתב וציםנפ םלימוד  בקהילה.םעודיייי

 םמוערכים ה ויותאר וססותבמ תויב חיותוא תוצלו אלמודלים. דועו "םלתיייקה םמאזני

רד שמ לש יהטיזצוסטנדרח וקיפ בםוחתיפ .העולם י ברחביםכנ צרתוע תנוידיל ע דאמ

יב חירו, עילל רמו כא,ותיאטריכי הפסותקלחמ בות הצפיפופעת ת אתלצמצם ל יכותוהבריא

 ותם.ילק את יעו ולבדדלים אלוח מותויר חסמים בפיסהל יש על כןוי משבר בים למצנהמע את

 חרף :ושךממ פוזשבא המצויים יתקודפת תומורכב עם נשיםלא םלתיייקה מענים דרעיה 6.

 תגבלו מו עםליםפ מטו שלהאשפוז קףהי םו לצמצניםורח האםהעשורי יבשנ  הקיימתהמגמה

 לפו טיתור במסגםצובי ש זאתת ותחםטיי אקונפשיים םבמצבי םיצוי מינםאש ,כרונית תינפש

ם במצבי ם מצוייםאינ ראש יםלפוטמ זפו האשתבמערכ םמצויי ין עדייות,ילתה קםוושיק

ילה הקב םקו שיתור במסגר מחסולבש עיתיםל ז באשפותרים נואלו טיים.ו אקםנפשיי

רד שמ לע  כךלשם .מיםימתא ועסי וכה תמי להעניקןוח בכשישו םיהכר לצתומהמתאי

 םליופ למטם שג כךיע, מצואה ותןא תתיולי הקהםשיקו הותסגרמ י סוגאת בחי להרהבריאות

 הכי התמ, השיקוםאמלו  אתלקבל וילההבק וניוי שוןפו באתחיו לרותאפש ןתתינ ואל



43 
 

 הלי בקהרדיו תורג מסקמתה ללופעל תאו הברי משרדלעט רפבו . להםשים הנדרלוהטיפו

 מך.ותה ילתיהקה יומקיהש הנעהמ  אתלקדםכן ו מורכבים תפקוד שייקלמטופלים עם 

 ל עמכרעת ההשפע הנש יפוזש האתבילסב :פלטוהמ לצרכי אמתתומ לתיב זוהאשפ יתחוו 7.

 תהמחלקו  שלמחודשב וציעו לתכנון לפעול ש י לפיכך. קשהיותה לולהלעה זהאשפו יתחוו

וך רעל יש ליב במק.כורהני והההפרד ת תחושותא ר האפשככל ויתחפי שךכ תוייאטרכיהפס

 ם בתכניורישעלהו טריאסיכי הפזאשפוה רתגסמבל פוטמהל ש וםהי  סדרל עמחודשת החשיב

 המיוטונואב געיםהפו ליםיבג מהליםנ ר האפשל ככתיפחלה שי ףסונב יה.י עשתואפשרויו

 םופלי למטתוו הצי אנשבין ר ישיעגמ האפשר  ככלבילהרח ופלהמטו  אצליסיתהבס

 .תוייקטואללפנוא קלות ייטואצבס

 ו הק אתשיךמ להשי :פוזשבא נפשה אותילבר וףגה ותאיבר יןב בדלב יתקלח יהצרנטגיא 8.

 '90- ה שנותףסו מחל ה הנפשותיארב  במערךו נערכאשר תומרורפ ה שלושת אתהמאפיין

 ך מער ביןהטגרציאינה תהגבר אווה 2015 תנש בכה לדרה שיצאיטוחית הבהמררפוב דוחובמי

 , כךבתוך . לקהילהלופ הטי שלהכובד ז מרכת והעברנפשה תוריאב למערך תילהכל ותיאהבר

  אתנפש, הותאי בר שלפוזש האילמערכ ילל הכז האשפוכי מער ביןןילגומ הסייח  אתון לבחיש

 ת לתי כדזאת .מערכותה יתש  ביןבול השיתצורו ואת שנפ היאותרב למרכז ה שלתפקידו

ם ודדיבת א תיחפהלן כוש פנת ולבגומ םע  המטופל שלםי הרחבםייאורפ ה לצרכיוכולל הנעמ

 .יםובלסה שממנה הם מגיטסכן את המהחברה וחקתם הרו

 םבטיי בהתדוןש תחומי ת רב ציבוריתךש המתוועד הקמתל  עדהועוה צהממלי , זאתרלאו

 םהינ  כיהעדווה  מצאה אשר אלושאיםנובה זל לכבו נפש הותיארב תרכמע  שלהמערכתיים

ופן אב תיחפהל ללוכה ץאמ במםומכיתכו  הנפשתוריאב  מערךרופי לש ביותרםותיימשמע

       .  זה ח"דוורט בפמהגבלות כה את משמעותי
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 דבר סיכום 

 ז)"ט, ב', ות(אבממנה"  לבטל חוריןבן   ולא אתהמלאכה לגמור,ליך הע"לא 

 

 לש  הבמהדמת לקהבאתהו מחדש ב עיצויליכהתב הנד עולשראי תדינמ בנפשה אותי ברמערכת

סד מהא יה וז הדעוו .ספקתמ  לבומתלתש  זכתהא ל בהםים שנר לאחאל בישרתאירפוה תהמערכ

  בני,ודדיםמתמ הטובת להן רבולע הצריכ ותבחוי ממערכתהר שאם יפסונ ייםינו שנויב יממנו

 .לולכמה כת עצמאי והמערכרפוההצוות יהם, תפחושמ

 ד שריאי הש,נפה תויארב  מערך את ליוותהםשורי ע במשךרשא ,יםפלהמטו תולהגב תקיפרקט

 ם בכבודגעתו פפלים,ו למטלבס לרמת גואהי . הכלחהלי עבדשא הסיתפ לייסטאנכרונ

יה ספורפה  שלוסהאת וות הצו אנשי של'ן מאמיאני 'ה עם אחדנהבק הלוע נה אי,הםותייוכובז

 .ייםריאטסיכפ הליםוח הי בתיפלוכ םליפוטמ הלפיכ היגמ הסטהעמקתל הל ומובייתיאטרכיהפס

 וניביד  מקניםנפש האת רפוחוםת בוחיםפיתה  עםדח י אדםתזכויוב תוברגו ת ההולכההכרה

  .הנפש ותאי במערך ברשיבת דף חדתכההזדמנות ל

 ןמצ ע הוכיחור אש,מותי משלתויסטרטגא  שלשורה לע עדה הווהיעבצ ה זהח" דותבמסגר

 לע וסס המביפולטל מעברו ה תפיסי שינו.בלותהג היטולב אתלקר ותדעוצ הבות, ר מערבבמדינות

 ידי בתו ההגבלולטי בזוןח ל ש נמרצתהלבהו  צרכיו;ת והבנותלהכ ,דםא כלפוט המד בכבוהההכר

 םרוציה לעניי פרור יאפששתים אצווידי הת בטובו תת מקצועיווופלחמתן ה בשדה זה; הגורמי הנג

 ;טחוןב תלקוחבמ תוו הצי לאנשהקנ יעת בהב ורות, מאתגתיויטואצסב ם כוחניי ובתיםייהומנ

 ם לש חירוםיב במצטמע לבלהג ה עלקרוניע הורהאיס ן בראשברורים, םליוכל רוצדורות פקביעת

 תמו העמי אתרויפז לו ארותו פרוצד.ורותרב ויותדמי ף בגורה חמועהיג פיעתנמ  אוםיי חהצלת

 ה מ מאתגרות,תוי בסיטואצלועלפ ד כיציםות הצו אתחו וינםיופל מטתלבלהג נוגע ביוםה תמהקיי

 .ותבלהג התמונת  אחרדיםו צמקב ומערה בקהועדו ההעיצ הףו לבסט.לימח יומ ר אסו מה,מותר

 במקרים ק ר תתרחשופלים מטהגבלת הב שותיא למצל ישרא אתדילהצע םליוכיד חיו לאל כ

  הציעהו אלתמלצו השל םישויה  אתלקדם ת מנל עמערכת.ב ם בודדיםיוער לאיהפכו וינייםיצוק

 י כד המערכתיכר צ ולהשלמתה הפחתיליעד היפיי צ ישה שבתית הדרגתינתוכל הוו מת גםהדעווה

 .החלו בהצז מטלהלעמוד ב

ה תיה א ל זהח" דותלהמלצו ותפחולה הנש בדההווע קמתלה הילהוב  אשרחטשב ב המצנתתמו

 ץ מאמ כלת לעשוש ילו,א ל כךו מתולםא  קשות. היו המערכתילפ כעוושמשה תענוט וההפשוט

 .הדימקוד לצע

 למת אצ הקייוח ורהפידימה הינה שאכת קה של המערתבללהו יפהאהש יה כחיה מוכדועהוודת עב

ת ויוכ זארגוני ודיםד המתמו,ועייםהמקצ םתי הצוו נציגי המערכת:לע פיעיםשמ ההגורמים ללכ

 י וראשהמשרד תהל הנ ברמת הן,תעוזהו תשו עיק,זון חנה,ומא ביימח הך מהלזהו. םילוח

  .לקהחמות בוצה שינמת אהמערכת והן בר
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 ר יות ובטוח ראוי מכבד,ם למקושנפ ה בריאות מערךלתובבה י והכרחשוןארד עצא והה ז ח"דו 

 ךשי אלא להמ השמריםלע וטק לש לאתוארי הבת מערכ לראשיוראתק ההוועד ,לפיכך .ולם כעבור

 . המידק ו זחו רליובהלו
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