
לרשותכם, בבית החולים:
ועדה פסיכיאטרית

עלון מידע למטופל ומשפחתו
 הכנה לועדה הפסיכיאטרית
זכויות המטופל והמשפחה

מה קורה אם המשפחה חוששת לדבר בפני המטופל? 

 ישנם מצבים בהם בני המשפחה מעדיפים להימנע מלהביע את עמדתם בנוכחות המטופל. 
במצב בו עמדת המשפחה מנוגדת לרצון המטופל וקיים חשש מתגובותיו או מחשש לפגיעה 

ביחסים עמו, לבני המשפחה יש אפשרות לבקש לדבר בפני הוועדה שלא בנוכחות המטופל.
בהתאם למצב, על הצוות המטפל להכין את המטופל למצב שבני המשפחה יביעו עמדתם 
שלא בנוכחותו, במטרה למנוע מצבי עימות ומתוך רצון לנהוג בשקיפות. על המטופל לדעת 

זאת ולכבד את רצונם.
בני משפחה המבקשים להתייצב בפני הועדה ללא נוכחות המטופל, יביעו רצונם בפני הצוות 

המטפל במחלקה ויתייעצו עם הצוות על בחירת הדרך.
בנוסף, יכולים בני המשפחה לבחור שלא להגיע לוועדה ולשלוח מכתב המפרט את עמדתם. 

צוות המחלקה יצרף את המכתב לתיק המשפטי והוא יוצג בפני הוועדה.

כיצד מקבלים את החלטות הועדה?

החלטת הועדה ניתנת בכתב למטופל בסיום הדיון במחלקה ע״י המטפל. 

האם ניתן לערער על החלטת הועדה?

ניתן לערער על החלטת הועדה. הערר נידון בבית המשפט המחוזי. המטופל רשאי לפנות 
בעצמו או באמצעות עו"ד שייצג אותו בוועדה.

על הוראת פסיכיאטר מחוזי לטיפול מרפאתי כפוי, המטופל רשאי לערער בפני הועדה 
הפסיכיאטרית, בקשתו תידון בפני הועדה תוך 10 ימים.

מתי והיכן מתכנסת הועדה הפסיכיאטרית?

ועדה פסיכיאטרית מחוזית מתקיימת בשטח בית החולים, בכל שבוע ביום חמישי, החל 
מהשעה 08:30, בחדר הוועדה בביתן 11. 

שעת הדיון אינה קבועה מראש ולמחלקה ישנה אפשרות לתת שעה משוערת. 	 

ההמתנה לדיון בוועדה הפסיכיאטרית עלולה להיות ממושכת, ויש להתכונן לכך. 	 

מראש 	  לצפות  וקשה  החולים,  בית  מטופלי  לכלל  מענה  נותנת   הועדה 
את קצב עבודתה. 

סדר הופעת המטופלים בוועדה נקבע מראש, על פי סדר מחלקות האשפוז. 	 

ביום התכנסות הוועדה אין יכולת לצוות המחלקה להשפיע על מועד הכניסה 	 
לוועדה, אלא אם תואם מראש ונמסר למשתתפים. יש להצטייד בסבלנות רבה.

 www.btl.gov.il :)אתר ביטוח לאומי )לקבלת מידע בנושא קצבאות וזכאות לסל שיקום
www.maman.org.il :ממ”ן - מרכז מידע ושיתוף לנפגעי נפש

www.enosh.org.il :אנוש- העמותה הישראלית לבריאות הנפש
מרכז יה״ל – תמיכה, ייעוץ והכוונה למשפחות נפגעי נפש בכפ״ס:

www.eychut.org.il  | 09-7402223

www.shalvata.org.il

‹ קפיטריה ‹ מכונה לשתייה קרה וחמה ‹ מכונה לחטיפים

Wi-Fi / בית כנסת ‹ טלפון ציבורי ‹ אינטרנט אלחוטי ›

לשימושכם, כתובות לאתרים שימושיים:

 הועדה מתכנסת בשלוותה
בכל יום חמישי החל מהשעה 08:30

בכל ברור או שאלה ניתן לפנות לצוות 
המחלקה ו/או לצוות המטפל

לידיעתכם:

שרון איתן כהן, ממונה על פניות הציבור בשלוותה 09-7470356
ידידה גבאי, המחלקה למידע רפואי )רשומות( 09-7478542
אילת מג׳ר, אחראית על מניעת הטרדה מינית 09-7478562

 מית"ל – מרכז ייעוץ ותמיכה למשפחות בשלוותה:
 מענה טלפוני )תא קולי(: 09-7478611 | פקס: 09-7470375

meitalfamilysuppp@clalit.org.il :דוא"ל

לפניות מיוחדות:



הופעה בפני ועדה פסיכיאטרית היא מימוש זכותו של המטופל על פי 
 חוק. מעמד זה כרוך במורכבות הן עבור המטופל והן עבור בני משפחתו.

השאלות  על  לענות  המאמצים  מירב  את  עשינו  זו  בחוברת 
הפסיכיאטרית,  לועדה  הגעה  לקראת  להתעורר  יות  הצפו
הועדה. לקראת  להבנה  ויתרום  לכם  יסייע  שהמידע  במטרה 

 כמו כן, אנו ממליצים לרשום שאלות העולות בזמן הקריאה
כדי שתוכלו לדון עליהם עם הצוות המטפל.

מהי ועדה פסיכיאטרית?

ועדה פסיכיאטרית מחוזית הינה גוף משפטי בעל סמכות מקבילה לבית משפט שלום, הועדה 
מונתה עפ״י סעיף 24 בחוק הטיפול בחולי נפש, והיא מתכנסת בהרכב של שלושה חברים:

משפטן בדרגת שופט בית משפט השלום- יו״ר הועדה.	 

שני חברי ועדה נוספים, רופאים פסיכיאטרים מומחים, האחד מתוך שירות המדינה והאחר 	 
שאינו בשירות המדינה )הפסיכיאטרים אינם עובדים בביה״ח שבו מתקיימת הועדה(.

הועדה מתכנסת לדון בהארכה או במיצוי הוראת האשפוז הכפוי ובדיונים שוטפים 	 
לגבי מטופלים המאושפזים בצו אשפוז, כאשר המטופל, עורך דינו ומשפחתו נמצאים 
בדיון יחד עם רופא מהמחלקה הנושא עימו המלצה כתובה של עמדת המחלקה בנוגע 

להמשך אשפוז הכפוי. 

מהן סמכויות הועדה?

לשנותן או  להשאירן  המחוזי,  הפסיכיאטר  החלטות  את  לבטל  הועדה  בסמכות 
בהתאם לשיקול דעתה המקצועית.

מהו אשפוז כפוי?

אשפוז כפוי הוא אשפוז הנכפה על אדם אשר בשל מצבו הנפשי, קיים חשש שהוא מסכן 
את עצמו או את הסביבה. ההליך מתבצע על פי חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991. 
משמעו, שהאדם מאושפז במחלקה פסיכיאטרית סגורה כנגד רצונו. מסוכנותו נבחנת על 

פי עובדות ולא ניתן להסתפק בהשערות.

מתי ניגשים לועדה פסיכיאטרית?

אשפוז בכפיה בהוראת הפסיכיאטר המחוזי )הוראת אשפוז ראשונה ושניה(

פסיכיאטר מחוזי רשאי להוציא הוראת בדיקה דחופה, ושתי הוראות לאשפוז בכפיה. על 
הוראת אשפוז כפוי של הפסיכיאטר המחוזי, רשאי המטופל לערער בפני הועדה הפסיכיאטרית 

המחוזית. בקשתו תידון תוך 5 ימים מיום מתן ההוראה. כל הוראה תקפה ל-7 ימים.

האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים מעמיד לרשות המטופל עורך דין ללא עלות כספית. 
צוות המחלקה מיידע את המטופל על האפשרות לערער על ההוראה, ועל האפשרות 
לקבל סיוע משפטי. המחלקה רושמת את עניין הערעור אצל מרכזת הועדה בבית החולים 

ומבטיחה את הצגת הערעור בפניה.

אשפוז בכפיה בצו בית משפט )צו אשפוז(

אדם שמועמד לדין פלילי בגין ביצוע עבירה, ראשי בית המשפט להורות על אשפוזו בכפייה
בכל אחד משני המקרים הבאים:

הנאשם סבל ממחלה נפשית בעת ביצוע העבירה.	 
הנאשם לוקה בנפשו בעת הדיון בבית המשפט.	 

זכויותיו וחובותיו של מאושפז בכפייה בהתאם לצו בית משפט זהות למי שאושפז בכפייה 
בהתאם להוראת אשפוז של פסיכיאטר מחוזי, למעט: יציאה לחצר בית החולים תתאפשר 

רק לאחר אישור ממנהל בית החולים. 

הועדה הפסיכיאטרית המחוזית היא הגוף היחיד שבסמכותו לאשר חופשות מחוץ לכותלי 
בית החולים, בתוך תקופת הצו, בתנאים שהיא תקבע. רק בסמכותה להורות על שחרור 

מאשפוז כפוי בצו.

בסמכות הועדה הפסיכיאטרית המחוזית לדון בעניינו של המאושפז על פי צו בית משפט, 
אחת ל-6 חודשים לפחות.

מהו משך הזמן בו תקפה הוראת אשפוז בכפיה?

הוראת אשפוז ראשונה תקפה ל- 7 ימים. 	 

הוראת אשפוז שנייה תקפה לעוד 7 ימים.	 

על כל הוראה לאשפוז כפוי ניתן לערער בפני הועדה הפסיכיאטרית המחוזית.	 

הועדה הפסיכיאטרית המחוזית רשאית להאריך את האשפוז הכפוי, בהתאם למצב 	 
הנפשי וביחס למסוכנות, או לשחרר מאשפוז כפוי.

הועדה הפסיכיאטרית רשאית להאריך את תקופת האשפוז הכפוי לשבוע עד חצי 	 
שנה. בתום התקופה שנקבעה הועדה רשאית להאריך שוב.

 אשפוז כפוי עשוי להימשך עד שמצבו הנפשי של האדם יאפשר את שחרורו, בהתאם	 
להחלטות הועדה הפסיכיאטרית.

מי מופיע בפני הועדה?

מטופל – יהיה נוכח בעת הדיון בעניינו בוועדה. במידה וקיים חשש שנוכחותו בדיון )כולו או 
חלקו( עלולה לפגוע בשלומו הגופני או הנפשי, יכולה הועדה לפי שיקול דעתה לקיים את 

הדיון בהיעדרו או במחלקה בה מאושפז.

עורך הדין של המטופל - בדיון בפני הועדה רשאי וזכאי החולה להיות מיוצג ע״י עורך דין 
מטעם המדינה )סיוע משפטי - לחולה בהוראה / סנגוריה ציבורית לחולה בצו(. עורך הדין 
מייצג את האינטרס של המטופל מבחינה משפטית בהיבט של שמירה על זכויות הפרט 

והמטופל, אך לא מבחינה רפואית.

צוות רפואי - הועדה רשאית לזמן לדיון או לאפשר את נוכחותם של רופאים וצוות טיפולי 
מהמחלקה בה מאושפז. חשוב להדגיש כי לרופא המטפל אין סמכות החלטה בוועדה 
ומכתב המחלקה בעניין האשפוז הכפוי הוא בגדר חוות דעת מקצועית לענין האשפוז הכפוי.

בני משפחה ומלווים של המטופל - מוזמנים לוועדה ורשאים להביא בפניה את עמדתם 
או לתת אותה בכתב. לנוכחות בני המשפחה ולעמדתם ביחס להמשך אשפוז יש משקל 
בהחלטת הועדה. כמו בכל דיון משפטי, רשות הדיבור למלווים ניתנת רק לאחר פניה 

אליהם מחברי הועדה.

 חשוב לציין כי הועדה המתכנסת בבית החולים, איננה חלק ממנו.
צוות בית החולים כפוף אף הוא להחלטות הועדה הפסכיאטרית.

לא בסמכותהבסמכותה

החלטה לגבי טיפול תרופתיהחלטה על שחרור מאשפוז כפוי

תנאי האשפוז - מחלקה סגורה או פתוחההחלטה על המשך אשפוז כפוי ומשכו

תכנית שיקוםהמלצה על הוראה לטיפול מרפאתי כפוי 

אישור חופשות למאושפזים תחת צו בית 
משפט ושיחרור מצו אשפוז.

בעיות סוציאליות ועוד


