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הרווחה והבריאות לבדוק ולחוות , י ועדת העבודה"תבקש עההמרכז למחקר ומידע של הכנסת 

 .בנושא אשפוז פסיכיאטרי בכפייה" מג, לזכויות אנוש"ח של עמותת "דעה על הדו
עור במקרי אשפוז  הערשיטתכי שינוי , באמצעות תחשיב כלכלי, העמותה רוצה להוכיח

יגרו: לחסכו, , והעברתו מהמערכת הפסיכיאטרית למערכת בתי המשפט, פסיכיאטרי בכפייה

 .כספי משמעותי לכספי המדינה

 
יש להדגיש כי התייחסות אינה עוסקת בצד העקרוני של שלילת זכויות אזרח ואשפוזו  , ראשית

מד בזכות עצמו כהנמקה לשינוי עקרו, העו, בכפיה במסלול שאינו עובר דר6 הרשות השיפוטית

 .אלא בתחשיב הכלכלי של שינוי השיטה בלבד, השיטה
יש לציי, שמכיוו, שמדובר , לפני ההתייחסות הפרטנית לתחשיב הכלכלי של בדיקת הכדאיות

את , ראשית, בנסיו, להשוות מצב עובדתי למצב היפוטטי המבוסס על הנחות שונות יש לבחו,

 .ודולוגיה של המסמ6ההנחה העיקרית בבסיס המת
 הכפוי לאחר ערעור בבית המשפט השינוי בשיעורי האשפוזהנחה זו מתייחסת לגבי מהות 

 . בהשוואה לשעורי האשפוז לאחר ערעור במצב הקיי:

 
על סמ6 בדיקה  של פסיכיאטר מחוזי החלטה מקצועיתבמצב הקיי: אשפוז כפוי היא 

 . הכוללת פסיכיאטרי: ומשפטני:ה מקצועית ועדערר על אשפוז כפוי מובא בפני . פסיכיאטרית
הנחת היסוד של המסמ6 כי אילו הערר היה מובא ישירות לבית משפט ולא לועדת ערר היו 

 מהערעורי: שאינ: מתקבלי: כאשר ההחלטה היא /26% ל40%י בית המשפט בי, "מתקבלי: ע

 .י ועדה מקצועית"ע
פטני: ומאיד6 בית משפט בדיו, על ערר מכיוו, שמצד אחד בועדה המקצועית יש נציגות של מש

יש צור6 בביסוס משמעותי של , בנושא מקצועי מובהק יזדקק לחוות דעת פסיכיאטרית מקצועית

 ).26%/ ו40%(של ערעורי: " מדדי הצלחה"המקדמי: שנלקחו כ
 מקרי: שנלקחו בחשבו, כבסיס לתחשיב של עמותת 4,600מתו6 , כפי שיצוי, בהמש6, בנוס;

שממילא התקבלו על סמ6 צווי אשפוז של בית  מקרי: ה: החלטות אשפוז /1000כ, זרחזכויות הא

 . מקרי: /כלכ, הבסיס הנכו, לתחשיב ה:  /משפט 
ללא ספק . מס6 המקרי:) 104% (3,750עד ) 14%/כ( ערעורי: 500התחשיב מניח כי יוגשו בי, 

 של תסריט 3,750המספר , משלל. (הנחות חזקות שאינ, סבירות המחייבות אישוש ותמיכה אמפירית

 ). בלבד3,600 של אשפוז כפוי שה: :הרלוונטייכ המקרי: "ערעורי: אינו מתיישב ע: סה
" אשפוז כפוי"בהקשר זה יש לציי, כי נמצא בעבר על ידי מבקר המדינה שבקטגוריה של דווח על 

  . בכפיהההייתיש אחוז ניכר של מטופלי: שהסכימו להחלטת האשפוז ג: אילו לא 
י "מכא, שביסוס התחשיבי: ה, על היק; הערעורי: וה, על שעור כה גבוה של ערעורי: שיתקבלו ע

שופט למרות שהומלצו אחרת על ידי פסיכיאטר מחוזי וועדה מקצועית הכוללת משפטני: אינו 

 .סביר או לחילופי, דורש תמיכה והסבר משכנעי:
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 :להל, עיקרי הממצאי: הנוספי:

 

מספר המאושפזי: בכפייה על פי הוראת הפסיכיאטר המחוזי , כפי שצוי, לעיל .1

עוד שמספר המאושפזי: בכפייה על פי צווי: של בתי משפט ב  מקרי:3,590הוא 

התחשיב ).י בית משפט" מקרי: צווי הסתכלות שניתנו ע781מתוכ:  (998הוא 

כלומר נפלה טעות ,  מקרי אשפוז כפוי4,600התבסס על י העמותה "עשהוכ, 

היה צרי6 לקחת בחשבו, שג: כיו: חלק מהאשפוזי: הכפויי: ס התחשיב ובבסי

הבדל משמעותי זה יהיה בעל השלכות משמעותיות . פ צווי: של בית משפט"ה: ע

א: ,  והחסכונותתיוהעלותחשיבי ומהותיות על טיב האומדני: הסופיי: של 

 .לתקציב, קיימי:

 
ז או טיפול תרופתי בכפייה נית, לערער על החלטת הפסיכיאטר המחוזי על אשפו .2

עורכי התחשיב לא התייחסו למספר . בפני הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית

הערעורי: המוגשי: והמתקבלי: במסגרת המערכת הפסיכיאטרית ולא ברורי: 

השיקולי: שגרמו לה: לבחור בהנחות היסוד לגבי מספר הערעורי: שיוגשו או 

או מתקבלי: על ידי , רי: הנדחי: יתכ, שנתוני: לגבי שעור הערעו.שיתקבלו

אי סבירות של /המערכת הפסיכיאטרית היו מאפשרי: להתייחס לסבירות

 .ההנחות לגבי שעור הערעורי: שיתקבלו בבתי משפט

 

 

ג: כיו: נית, לערער על  החלטת הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית בפני בית  .3

 מתבטאת עורכי התחשיב לא התייחסו לעובדה זו ואי6 היא. משפט מחוזי

 .באומד, העלות

 

 180 לבי,  90מש6 זמ, האשפוז הכפוי בימי: הוא בי, מתבסס על כ6 שהתחשיב  .4

.  נתוני אמתאו מבוססי: על אומדני: אלו נלקחו שרירותית לא ברור הא:. ימי:

פ הוראה "ע(יש לבסס את האומדני: על מש6 הזמ, הממוצע של האשפוז הכפוי 

 .פ נתוני אמת"התפלגות מש6 הזמ, וזאת עאו על ) של המערכת הפסיכיאטרית

 

/1,500עורכי התחשיב הניחו שעלות דיו, למקרה בבית משפט תהיה בטווח בי,  .5

 אומד, זה על בדיקת שטח או לכל הפחות על הנחות יש צור6 לבסס.  =2,500

במיוחד לאור העומס המוטל כיו: על , לגבי מספר הדיוני: הממוצע לכל מקרה

 . וני:בתי המשפט ומש6 הדי

 

י, התייחסות או הערכה לגבי ההוצאות הכספיות הנוספות של האזרחי: א .6

ומי ? הא: הוצאות אלו צפויות לעלות או לרדת. המערערי: על אשפוז: הכפוי

 ?יממ, אות,
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 :מסקנות

 ,בעיקר בכל הקשור להנחות היסוד, אנו סבורי: שהתחשיב של העמותה  סובל מבעיות מהותיות

ל את המסקנה הנחרצת של התחשיב על חסכו, של סכומי: ניכרי: לקופת יש קושי לקבולכ, 

אלא א: , י העברת הערעורי: של אשפוז כפוי מהרשות הפסיכיאטרית לבתי המשפט"המדינה ע

 .הנתוני: והמקדמי: שבה: נעשה שימוש במסמ6 יקבלו תמיכה אמפירית


