
 היום- הצעות לסדר
  החשש מפגיעה בטיפול נפשי בילדים ונוער ואוכלוסיות מוחלשות

   
"ר טלי פלוסקוב:   היו

   
היום בנושא: החשש מפגיעה בטיפול - היום בנושא: הצעות לסדר- נעבור להצעות לסדר

-ו 263, 259, 249, 236, 235, 229, 222, 219נפשי בילדים ונוער ואוכלוסיות מוחלשות, מס' 

270.  
   

  חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. שלוש דקות.
   

  דב חנין (הרשימה המשותפת):
   

הראש. ברכות. איחולי הצלחה בתפקידך החדש. אני בטוח -לך, גברתי יושבת תודה

  שתעשי אותו מצוין.
   

"ר טלי פלוסקוב:   היו
   

  תודה רבה.
   

  דב חנין (הרשימה המשותפת):
   

הכותרת "רפורמה בשירותי בריאות הנפש", היא   הכנסת,אדוני סגן השר, עמיתי חברי 

כותרת יפה. ואני יודע, אדוני סגן השר, שלפחות מטעמך ומצדך יש גם כוונות טובות. אני מתרשם 

ששכנעו אותך שמדובר במהלך טוב, שיוביל לתוצאות טובות. ואכן גם, מערכת בריאות הנפש 

להגיד שתקציבי שירות  הרבה שנים. דיבישראל דורשת רפורמה. זו מערכת שהוזנחה במשך 

שנים, והבעיות הלכו והצטברו. יש צורך ברפורמה, יש  22בריאות הנפש בישראל לא גדלו במשך 

  צורך בטיפול, יש צורך בשינויים.
   

מאוד בעיות. ואני אומר את   אבל הרפורמה המוצעת, אדוני סגן השר, יוצרת הרבה

האחרונים נפגשתי עם שורה ארוכה של אנשים, גם עם  שבחודשיםהדברים בלב כבד, אחרי 

ואנשים מתוך מערכת   החולים- מטפלים, גם עם נציגים של מטופלים, גם דיברתי עם נציגי קופות

  הבריאות, והחששות הם מאוד מאוד גדולים.
   

- בריאות הנפש עומדים להיות מ�צאים מידי המדינה ומועברים לידי קופות בעצם שירותי

הנפש.   והמעבר הזה נעשה אגב שינויים מהותיים במתכונת הזכאות לשירותי בריאות חולים,ה

מהמערכת. אבל זה פוגע   פסיכיאטרית יצאו החוצה-למשל, אנשים שאין להם אבחנה רפואית

בתחנות בריאות הנפש הממלכתיות, אין להם אבחנה   מהילדים שמטופלים היום 90%בילדים: 

מיניות, אין להם אבחנה   ם שהן נפגעות אלימות או נפגעים של תקיפותנשי  רפואית פסיכיאטרית.



אבל המערכת החדשה   לסייע להם. פסיכיאטרית, הם במצב מצוקה, והיום המערכת צריכה

  שתיווצר לא תסייע להם.
   

באבחנה   למשל ממטפלים שכבר היום מופעל עליהם לחץ לתייג ילדים  אני שומע

ילדים יהיו זכאים לטיפול. זה בעיה.   כדי לייצר מצב שאותם פסיכיאטרית גם כשאין לכך הצדקה

  פעולות מניעה.  אינפלציה של אבחנות, זה גם יפגע באפשרויות לבצע  יש לנו כאן
   

מוגבל. כך עובדות  מספר הטיפולים המוצע במסגרת הרפורמה הוא מצומצם, הוא

ד משמעותית, קודם כול, עובד כך. הפגיעה תהיה מאו  החולים. בטיפולים נפשיים זה לא- קופות

- גם כיושבת אתנו חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, שליוותה את הנושא הזה בילדים. יושבת

  ראש הוועדה לזכויות הילד.
   

הכבדים הוא שהשיקול הכלכלי יתפוס את מקומו של   אדוני סגן השר, אחד החששות

העביר   וות הדעת שהואהתייחס לכך בהרחבה גם היועץ המשפטי לכנסת בח השיקול המקצועי.

  לכנסת בזמנו.
   

הנושא הזה אכן עורר ויכוח קשה בכנסת. הרי הרפורמה הזו הגיעה לכנסת, נדונה פה 

הצדדים היו   קואליציה, אופוזיציה, מכל –היו ויכוחים, היו שאלות לגופו של עניין   כמה שנים,

בחרתם ללכת בדרך של נפשכם בוויכוח הארוך הזה,   הרבה ספקות. ואז אתם בחרתם, אולי קצה

  בעצם דילג מעל הוויכוח. עוקף כנסת. והצו הזה לא פתר את הבעיות, אבל הוא  צו שהוא
   

לטיפול בנפגעי הנפש ובאנשים במצבי מצוקה.   החולים, כך אני שומע, לא ערוכות- קופות

ע, החולים. זה נכון שהן מקבלות כסף, אבל הכסף הזה הוא לא צבו-מתוך קופות  אני שומע את זה

 – לנפגעי נפש. ככה הסבירו לי. והחשש הגדול הוא שהמערכת הזאת  הוא לא מיועד בהכרח

ואנחנו הרי כולנו חיים  –לא אושר עדיין   במיוחד כשאנחנו נמצאים היום במצב שתקציב המדינה

הגדול הוא שאנחנו  החשש –ממה שהיה בתקציב הקודם  12חלקי  1טייס אוטומטי,   על בסיס של

  ך שגם המשמעות התקציבית שלו לא גמורה עד הסוף.הולכים למהל
   

ולכן פנייתי אליך, אדוני סגן השר. הבקשה שלי, ואני מניח שגם חברי מכל סיעות הבית 

אלי בעניין הזה: בואו נדחה את כניסתו לתוקף של הצו, נאפשר לדבר הזה לעבור   יצטרפו

נה. ואז, בזמן שנרוויח, גם התקצוב הכולל במסגרת תקציב המדי  במסגרת המהלך המסודר של

ובדרך המלך, וגם נוכל אולי   נוכל לפתור את הבעיות, גם נוכל לתקצב את הדברים כראוי אולי

  לחשוב עליהם. לחשוב מחדש על דברים שצריך
   

"ר טלי פלוסקוב:   היו
   

  נא לסיים.
   

  דב חנין (הרשימה המשותפת):



   
  תודה רבה.

   
"ר טלי פלוסקוב:   היו

   
חבר הכנסת ינון  –חבר הכנסת יוסי יונה, ואחריו   תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין.

  שלוש דקות שלך.  מגל.
   

  יוסי יונה (המחנה הציוני):
   

  -  -  - השר הרב ליצמן  ראש,- ראש, גם לי נעים לומר: גברתי היושבת- גברתי היושבת
   

  סגן שר הבריאות יעקב ליצמן:
   

  סגן השר.
   

  הציוני):יוסי יונה (המחנה 
   

  סליחה?
   
   

  סגן שר הבריאות יעקב ליצמן:
   

  סגן השר.
   

  יוסי יונה (המחנה הציוני):
   

  קיבלתי. –אני מבחינתי  סגן השר.
   

בכל אופן, הרפורמה בשירותי בריאות הנפש אמורה להיכנס לתוקפה בתחילת חודש 

כאן לפני כן, הרפורמה הזו נכנסת לתוקפה בצו שלך, סגן השר.   יולי. כידוע, כפי שנאמר

ואני רוצה להחמיא   לתוקף.  בסמכותך, הרב ליצמן, גם לחזור בך, לעכב אותה, לדחות כניסתה

את אמון הציבור, החרדי, המסורתי, החילוני, הערבי, כשר   תלך, סגן השר ליצמן. אתה רכש

  שטובת הציבור כולו עומדת לפניו, ועל כך יש להחמיא לך.  שנתפס ענייני,
   

סיעות הבית וזה   כבוד השר, להצעה לעיון מחודש ברפורמה הזו הצטרפו כמעט כל

הבסיסיים  של הרפורמה ללא הבטחת התנאים  נעשה מתוך דאגה כנה, מתוך חשש שיישומה

ואני מונה בחטף  לסיכול יעדיה ומטרותיה, שהם אכן עניינך ודאגתך.  הדרושים להצלחתה יביא

התקציב המוקצה  כמה מבעיות היסוד שניצבות לפתחה של הרפורמה, חלקן כבר הוזכר כאן:  את



ילך למקומות אחרים, בניגוד ליעדים שלו; התקציב למימונה  לרפורמה איננו צבוע. אפשר שהוא

החולים -ל הרפורמה הלכה למעשה לא עבר, כי עדיין הכנסת לא החליטה על התקציב; קופותש

היועץ  המקצועיות; ואני גם מביא מדבריו של לא ערוכות מבחינת התשתיות הפיזיות והתשתיות

על שולחנה של ועדת הכספים יוצר  המשפטי לכנסת, שאמר, ואני מצטט: ההסדר המונח עתה

החולים בבחירת סוג - של כדאיות כלכלית הם אלה שינחו את קופות  יםחשש כי דווקא השיקול

  הטיפול והיקפו, ולא הצורך האמיתי של המטופלים.
   

לנוכח הבעיות החמורות שעומדות לפתחה של הרפורמה, אם היא תיושם במתכונתה 

עכב, לבטל, לדחות, ל –ואני פונה אליך, סגן השר ליצמן  –אני חושב שזה יהיה נכון  הנוכחית,

וחברות הכנסת, להצביע על העברת הנושא הזה לוועדת העבודה,   ומבקש גם מחברי הכנסת

לא יקרה כלום. היא לא יושמה עד   והבריאות, כדי לקיים דיון מעמיק נוסף על הרפורמה. הרווחה

  כה, אפשר גם לחכות.
   

"ר טלי פלוסקוב:   היו
   

  נא לסיים.
   

  יוסי יונה (המחנה הציוני):
   

  מסיים.אני 
   

שנמצא בחודש השלישי שלו, והרופא מתעקש להוציא   השר ליצמן, הדבר דומה לעובר

  אותו מרחם אמו. בוא נחכה. לפעמים אכן החיפזון הוא מהשטן.
   

אליך, באמת בבקשה, בהפצרה, מתוך ידיעה ששיקוליך הם   לכן אני פונה

בצו שר את  בקשתנו, דחהאנא, שעה ל –שבריאות הציבור היא באמת לנגד עיניך   ענייניים,

  ראש.- היושבת  יישומה המיידי של הרפורמה הזו. תודה,
   

"ר טלי פלוסקוב:   היו
   

חבר  –בבקשה, ואחריו   – תודה רבה לחבר הכנסת יוסי יונה. חבר הכנסת ינון מגל

  הכנסת רועי פולקמן. שלוש דקות שלך, בבקשה.
   

  ינון מגל (הבית היהודי):
   

הזאת,  ראש, אני רוצה לדבר ברשותכם על נושא אחד שקשור ברפורמה- היושבת גברתי

מבין, הנושא הזה, יש בו בעיה, כשכבר   והוא נושא הסודיות הרפואית. לפי מה שאני

החולים, והמידע הרפואי על בעיות נפשיות -מתחילות אינפורמציות לזרום לקופות  עכשיו

 –החולים, וכל דכפין -ים יהיה למעשה במחשבים של קופותאיזשהם עניינים נפשיים של מטופל או



יוכל  –כשאני אומר: כל דכפין, אני מתכוון: כל רופא, מזכירות, כל מי שיש לו גישה למחשבים 

  לראות את החומר הזה.
   

חולים, -זה משהו שיכול להוות בעיה מבחינת לא מעט אנשים, להגיע לטיפול בקופת

בעיות כאלה או אחרות, נפשיות,  אנשים לא רוצים שידעו עלמתוך חשש שכל מיני גורמים ש

לא  הצבא, אם זה עבודה, אם זה שידוכים, אם זה אני  אם זה –שלהם, יהיו חשופים לכך 

וזה יכול לגעת  בעתיד על דברים שקרו בעבר. , כל מיני דברים שיכולים להיותyou name it יודע,

או כל מיני דברים שהרבה מאוד  אני יודע, דיכאון,מפגיעה מינית בילד או ילדה או חרדות או, 

  לא מעוניינים שכל אחד ידע מזה.  אנשים סובלים מהם, והם
   

אני חושב שבאופן כללי אין מה להתבייש בעניינים נפשיים של אנשים, אבל החברה 

מגיע ממנה,   שלנו עדיין לא נמצאת שם. ואני חושב שגם אתה יודע היטב, מהחברה שאתה

- האלה יכולות להיות השפעות חברתיות משמעותיות על כל אורח החיים ועתידו של בןשלדברים 

שלא   אדם. ולכן, אם כך הם פני הדברים, והמידע הזה עלול להיחשף להרבה מאוד עיניים

אמורות בהכרח לראות אותו, אז אני חושב שצריך לשים את הדעת ולבדוק את הנושא הזה 

ושים את הרפורמה. זה גם יכול להוביל למצב שיהיה איזשהו לפני שע  בצורה יותר טובה ומקיפה

שיכולים להרשות לעצמם טיפול פרטי, כי הם רוצים להימנע   פער בין עשירים ועניים: כאלה

כורחם, לעשות את - מחשיפה, אז הם ילכו לרופאים פרטיים, ואנשים שאין להם כסף יצטרכו, בעל

כל מי שיש לו איזושהי בעיה,  אני אגיד. ברפורמה,עוד נקודה אחרונה  –זה. ולכן אני חושב גם 

אדם צריך - דיכאון וכדומה, שבן כמו שאמרתי מקודם, חרדות, פחדים, –גם בעיה פסיכולוגית 

כדי לקבל את הטיפול הזה, הוא יצטרך אבחנה של פסיכיאטר.  – טיפול פסיכולוגי, לצורך העניין

  - -ואז בעצם יש לו חוות דעת פסיכיאטרית 
   

  "ר טלי פלוסקוב:היו
   

  נא לסיים.
   

  ינון מגל (הבית היהודי):
   

ואני חושב שצריך לשים לב לנקודה   ואז יש לו חוות דעת פסיכיאטרית בתיק, -  - בסדר. 

  הזאת. תודה.
   

"ר טלי פלוסקוב:   היו
   

חברת הכנסת  –תודה רבה לחבר הכנסת ינון מגל. חבר הכנסת רועי פולקמן. אחריו 

  .אורלי לוי אבקסיס
   

  רועי פולקמן (כולנו):
   



  ראש, אני שמח לדבר בישיבה שאת מנהלת.- גברתי היושבת
   

"ר טלי פלוסקוב:   היו
   

  תודה.
   

  רועי פולקמן (כולנו):
   

אדוני סגן השר, כמה דברים אליך. באופן עקרוני, אני  –  אדוני סגן השר, חברי הכנסת

והגיוני. אבל אני חושב שיש כאן אתגר וחשוב, ראוי   חושב שהכיוון של הרפורמה הוא נכון

המדדים, היעדים   לא פעם חוטאת בו כשעושים רפורמות כאלה, והוא עוסק בהגדרת שהממשלה

והמטרות שאותם אנחנו רוצים להשיג בהעברה של איזשהו שירות שעובר מצד לצד. הדבר 

אנחנו רוצים כלומר, מה בעצם השירות ש –סל מפורט  –הראשון שצריך להגדיר זה סל מפורט 

ממנו, אפילו לא  לקבל. להעביר באופן עקרוני שירות שקיים היום ואנחנו לא במאה אחוז מרוצים

כשאנחנו מעבירים את זה  –, או כל דבר אחר SLA-ה  יודעים להגדיר את מדדי השירות שלו, את

 לגוף חדש, עם תקציב, עם הכול, אנחנו רוצים לדעת מה אנחנו רוצים לקבל. בהסכמים עם

אנחנו לא מגדירים שם את סוג הטיפול,  –החולים למשל, הסל של פסיכותרפיה פרטנית - קופות

-אם אין שם סל מפורט, איך נדע אם השירות שקופות –את משך הטיפול, את אורך הפגישה וכו' 

  החולים ייתנו עומד בתנאים האלה?
   

אנחנו יודעים  –ם הרפורמה חייבת להיות מגובה במדדים. אני אתן כמה דוגמאות. תורי

שיש לנו יעד, שהדבר הזה  –כמה זמן ממתינים לטיפול. האם אנחנו מצפים   להגיד משהו היום על

מרפאות היום במשרד  60יש  –ישתפר בתוך שנה או שנתיים? כמות המרפאות בפריסה ארצית 

כים להגדיר הבריאות, אנחנו רוצים לראות גידול. אנחנו רוצים לראות גידול בפריפריה. אנחנו צרי

אנחנו יודעים היום שבמדינת ישראל היקף האוכלוסייה  –את היעדים; היקף האוכלוסייה 

מכלל המבוגרים. במדינות מערביות המספרים גבוהים יותר.  2%-המקבלת טיפול עומד על כ

האם אנחנו מצפים לראות, בשל נגישות משתפרת, היקפים גדולים יותר? האם אנחנו רוצים 

הדבר הנוסף, דרך אגב, הוא ממוצע הטיפולים. כמה טיפולים   בר הזה כיעד?להגדיר את הד

ילד או מפנים מישהו לטיפול במרפאה לבריאות הנפש, כמה   הגיוני שאדם יקבל? אם מפנים

טיפולים?  12בסל טיפולים אנחנו רוצים שאדם יקבל? האם זה תשעה טיפולים או  טיפולים

  ומוגדרים, שנדע לדעת. היעדים האלה צריכים להיות ברורים גם
   
וזו הרפורמה בשירותי בריאות  יש לנו דוגמה לרפורמה שנוסתה בשנים האחרונות,  

כבוד השר אלקין, ברשותך, אני רק מנסה  –האלה. כשיוצאים  התלמיד, שבה לא הוצבו היעדים

להסתכל על סגן השר. ברפורמה בבריאות התלמיד קיבלו את ההחלטה שהם 

לשירות הזה. אבל מכיוון שלא הוגדרו בצורה ברורה מדדי האיכות אז היה   outsourcing עושים

  קשה מאוד לדעת.
   

  סגן שר הבריאות יעקב ליצמן:



   
  - - -שם אתה טועה 

   
  רועי פולקמן (כולנו):

   
  -  -  - רגע, אני לא אומר 

   
  סגן שר הבריאות יעקב ליצמן:

   
- -  -  
   

  רועי פולקמן (כולנו):
   

  - - -אני אומר לגבי 
   

  סגן שר הבריאות יעקב ליצמן:
   
- - -  
   

  רועי פולקמן (כולנו):
   

שלי היא מאוד ברורה, היא אומרת: זה בסדר  אוקיי, בסדר גמור. בכל מקרה, הנקודה

סודיות ודברים אחרים.  –רפורמה כזאת, יש בה היגיון, עלו פה סוגיות חשובות   שמחליטים על

יפולים, נגישות בפריפריה לשירותים, לשירותי בריאות אבל הגדרה הברורה, שבראשה היקפי הט

כל הדברים האלה, כשהרפורמה יוצאת לדרך, חייבים להיות  –ההמתנה והתורים   הנפש, זמן

ברורים כדי שאנחנו, גם הכנסת בוודאי, אבל גם הממשלה, תוכל לבדוק את עצמה ולהגיד אם 

  - -אנחנו עומדים ביעדים 
   

"ר טלי פלוסקוב:   היו
   

  לסיים. נא
   

  רועי פולקמן (כולנו):
   
את העניין. אז אני מבקש שהדבר הזה יובא בפני הכנסת, היעדים  ואם לא, לבדוק - -

  בצורה מפורטת, כדי שנדע לאן אנחנו הולכים. תודה רבה.
   

"ר טלי פלוסקוב:   היו
   



 –תודה רבה לחבר הכנסת רועי פולקמן. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. אחריה 

  הכנסת נורית קורן. חברת
   

  אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו):
   

שלום. תודה רבה לך, גברתי היושבת בראש, השרים, סגן השר, בפועל שר הבריאות, 

אני רוצה להזהיר פה חלק מחברי הכנסת, שלעתים לנושאים שנידונים גם בוועדות וגם במליאה 

האינטרסים האלה באים אלינו עם הרבה מאוד יש נגיעה להרבה בעלי אינטרסים. ולעתים בעלי 

נתונים שמעידים על כמה הצדק נמצא לצדם. והנתונים האלה הרבה פעמים מאוד מאוד 

ואנחנו צריכים בזהירות יתרה לא להפוך להיות כלי לשימור גילדות  –משכנעים. אבל אל לנו 

מקצועות העיסוק.   רתצריכים לבוא ולראות מה קרה פה בכל מה שקשור להסד  ישנות. הייתם רק

זה היה פשוט מטורף: הפסיכולוגים האלה עם ההגדרה הזאת לא רוצים שאלה ייכנסו לתוך 

  מאוד צריך להיזהר. פה מאוד –ההגדרה הזאת 
   

ואני תמיד אומרת, כשיש איזושהי רפורמה או איזשהו שינוי, בואו נלך למקור ונברר עם 

לפניו. ובמקרה הזה אנחנו מדברים על  מדתמי שמקבל את השירות, מה דעתו על ההצעה שעו

החולים, על המשפחות שלהם. דרך אגב, הם מאוד רוצים את הרפורמה. הם רוצים שזה יהפוך 

אני רוצה להחזיר אותך כמה  – סגן השר –שקיים. אבל אדוני השר   להיות חלק מכל טיפול רפואי

-מי כמוך יודע, היה שם יושבשנים אחורנית לוועדת הבריאות. הייתי שם חברה מאוד פעילה, 

ענייניים מהאופוזיציה ומהקואליציה, ואולי זאת הייתה   ראש עצמאי מאוד ופעיל וחברים מאוד

רבה ולחיקוי.  הוועדה היחידה שההחלטות שם לא התקבלו לפי התפלגות, וזה ראוי להערכה

אמת ניסינו לצערי הרב, אני לא יודעת איך אנחנו נעשהאת זה בכנסת הקרובה. אבל אנחנו ב

כל סעיף וסעיף  –להבין ולדעת כמה אנחנו עושים את הצעדים האלה בצורה נכונה 

היית המון   מתוקצב, כל נקודה שהיוותה בעבורנו סכנה, העלנו אותה, קיבלנו תשובות. שיהיה

לדעתי אחד המנכ"לים הטובים ביותר שאני  –פעמים אצלנו בוועדה. המנכ"ל שלך, רוני גמזו 

  לטפל.  רק שנתנו את התשובות והתייחסו, גם הבטיחו  י ממשלה; לאפגשתי במשרד
   

גם לפרוטוקול של הוועדה, אני  –מתחילת הרפורמה העליתי כמה נקודות שהובטח לי 

שיתקיימו לגבי ילדים בסיכון, ילדים נפגעי עבירה,   יכולה להביא את זה, וגם בישיבות שדאגת

נקודות שאפילו בדוח וינטר  אדוני סגן השר. ישנןנפגעות תקיפה מינית, ילדים במשברי חיים, 

כמו משבר  –לאיתור ילדים בסיכון מדברים עליהן שהן נקודות שבר מסוימות בחיים שלהם 

החיים של הילד ועל   שיש לזה אפקט על –כמו נפילה כלכלית מאוד קשה  גירושים מאוד קשה,

ל שהוא צריך אנחנו צריכים להכניס באותו רגע נתון את הטיפו  התגובה שלו. האם כדי שהוא יקבל

אותו תחת איזושהי תווית של חולה נפש, אדוני השר? כי זה מה שקורה היום ברפורמה הזו. 

ביקשתי מכם והובטח לי להחריג אותם. האם אותה נפגעת תקיפה מינית היא בהכרח פגועת 

  נפש?
   

"ר יצחק וקנין:   היו
   



  אם אפשר לסיים.
   

  ביתנו): אורלי לוי אבקסיס (ישראל
   

פסיכיאטריה. ואדוני, אני רק רוצה להסב את תשומת   כל הפסיכולוגיה הופכת להיות

להקריא לכם נקודה שנפגשתי   לבך, הסכנה שכולנו מפחדים ממנה היא הכנסת השר"פ. אני רוצה

חולים "כללית" לאותו נושא. בעניינים האלה -בה, וזה מאותו הסכם, נספח ג' להסכם עם קופת

ידי הפסקתו או החלפת מטפל, כל מערך הטיפול לא רק - ולי הוא כל כך חשוב, שעלהרצף הטיפ

אלא עלול לעצור לחלוטין ואולי אפילו למנוע כל התקדמות עתידית.  שעלול להביא לרגרסיה,

כך וכך, יש הרבה דברים שאני  –ובאותו נספח ג' כתוב שם לגבי הקופות: מטפל/מטופלת יקרה 

עם הפסקת הטיפול שלך אצל המטפל  –, אבל בסוף הם אומרים לבך אליהם  אסב את תשומת

  - -כי הם אומרים שחייב להפסיק את הטיפול אצל המטפל הנוכחי  – הנוכחי שלך
   

"ר יצחק וקנין:   היו
   

  משפט אחרון.
   

  אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו):
   
באותם  המטפל הנוכחי עומדות לרשותך שתי אפשרויות: או סיום הטיפול אצל - -

התנאים ותיקח אותו באופן פרטי, תמשיך אותו באופן פרטי לחלוטין. אם לא, ואותו מטפל עבר 

שקל  120עצמאיים דרך הקופות, כל מפגש כזה יעלה לאנשים   ונכנס לתוך המסלול של מטפלים

  לשעה.
   

"ר יצחק וקנין:   היו
   

  תודה.
   

  אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו):
   

- שלא. אלה ההוראות של קופת  וני סגן השר? לשם כיוונת? אני יודעתאז לזה התכוון אד

  - -ילדים נפגעי תקיפה, נפגעות תקיפה מינית,   חולים "כללית" לכל אותם
   

"ר יצחק וקנין:   היו
   

  אבקש לסיים.
   

  אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו):
   



שכבר הפך   שקל לטיפול אצל מטפל 120וכדומה, שישלמו  אנורקסיות, אנורקסים  - -

קחו את זה באופן פרטי לחלוטין. שוב, לא רק שאנחנו   –להיות מטפל של הקופה. אם לא 

  - -אותם עם תוויות וקודים וכדומה  מחתימים
   

"ר יצחק וקנין:   היו
   

  - - -  אורלי לוי, אני מתאפק לא  חברת הכנסת
   

  (ישראל ביתנו): אורלי לוי אבקסיס
   
  הם לא מספיק עשירים הם לא יקבלו גם לא טיפול נפשי. אנחנו אומרים להם שאם - -
   

  ראש.-תודה רבה. אני מצטערת, אדוני היושב
   

"ר יצחק וקנין:   היו
   

  לא. נתתי לך יותר משתי דקות.
   

  קריאה:
   

  לה. כי מגיע
   

"ר יצחק וקנין:   היו
   

פי -על- ולמישהו אחר לא? אף למה לאורלי כן לא, לא. אבל אחר כך יגידו לי:

  אקוטי. תודה לחברת הכנסת אורלי לוי.  מאוד חשוב ואני חושב שהיא מעלה נושא מאוד שהנושא
   

שר הבריאות. שלוש   נורית קורן. רבותי, מייד אחרי כן ישיב סגן תעלה חברת הכנסת

  דקות לרשותך.
   

  נורית קורן (הליכוד):
   

חברי חברי הכנסת, כפי שציינו חברי, בתוך  ראש הכנסת, סגן השר ליצמן,- אדוני יושב

, ייכנס לתוקפו צו להחלת הרפורמה בריאות בנפש. 2015ביולי  1-ב פחות מחודש מהיום,

אשר   מדובר ברפורמה מבקשת להביע את התנגדותי לרפורמה זו במתכונתה הנוכחית.  אני

נוסף על  לקבלת טיפול רפואי. ותן של קבוצות אוכלוסייה שונותיישומה הנמהר צפוי לפגוע בזכא

הוחלט שלא באמצעות חקיקה ראשית, ומבלי שנערך לגביו דיון   כך, על שינוי מרחיק לכת זה

הלב הראויה להשלכות שעשויות   במליאת הכנסת ובוועדותיה. לטעמי, לא ניתנה תשומת  מעמיק

החולים ומשרד - הסכמים כובלים בין קופותובנוסף על כך נחתמו   להיגרם מרפורמה זאת,



. כלומר, במידה שיתברר 2019לשנת   הבריאות, אשר קובעים שלא יהיה ניתן להכניס שינויים עד

  של האזרח, ידינו תהיינה כבולות מלתקן.  כי הרפורמה פוגעת ברווחתו ונפשו
   

אות היו זכאים כלל אזרחי המדינה לפנות לתחנות ברי ראש, עד כה- אדוני היושב

לתוקף של צו זה,   של משרד הבריאות ולבקש תמיכה וטיפול נפשי. אולם עם כניסתו הנפש

החולים, ובין היתר - אחת האחריות על מערך בריאות הנפש לידי קופות- למעשה תועבר בבת

בין מעוטי יכולת   טיפול אשר למעשה רק יעצים את האפליה בשירותי הבריאות מתוכנן מסלול

  פסיכיאטרי פרטי. העשירים יוכלו לממן טיפול והעשירים, משום שרק
   

מוחלשות, ובייחוד לילדים   ישנו חשש כי לא ניתנה הדעת לפגיעה שתיגרם לאוכלוסיות

קשות בזכאותם לטיפול נפשי. על הפונים   ונוער, אשר השינוי המוצע, בצורתו הנוכחית, יפגע

טיפול ראשוני. אם לא יעמדו שיוכלו לפנות לרופא המשפחה ל לעמוד בארבעה קריטריונים כדי

יפגע בעתידם של  החולים-בנוסף, הרישום במחשבי קופות הקריטריונים, לא יקבלו טיפול. בכל

כן, עולה חשש סביר כי תהיה פגיעה בפרטיותם של   ילדים ונוער אשר יפנו לקבל טיפול. כמו

עלינו לא להקל ראש  מטופל, ולכן  לטיפול, כי כל עובד בקופה נגיש לתיקו הרפואי של כל  הפונים

  בעניין זה.
   

יום   שנפגעי ונפגעות תקיפה מינית לא יוכלו לקבל טיפול באשפוז החמור מכול הוא

יצטרכו להמתין בתור לרופא המשפחה  החולים הפסיכיאטריים כפי שנהוג היום, אלא- בבתי

  חלק קטן מהבעיות של רפורמה זו. ולעמוד בקריטריונים. ואלו הן רק
   

בימים אלה נודע על סגירת מרפאות לבריאות הנפש בשפרעם,  כנסת,חברי חברי ה

הצהרות משרד הבריאות להגדלת   אלפחם ובמודיעין. עובדה זו אינה עולה בקנה אחד עם- באום

הנגישות והאיכות של שירותי בריאות הנפשבפריפריה. בנוסף, נודע כי הסיבה לסגירת המרפאות 

כבד לבעייתיות   של הרפורמה. עובדה זו מעלה חשש היכולת לעמוד במודל התקציבי  הנה חוסר

  שורשית במודל התקצוב של הרפורמה.
   

  - -מבקשת להסב את תשומת לבה של המליאה   ראש, אני-ברשותך, אדוני היושב
   

"ר יצחק וקנין:   היו
   

  אפשר, גם לסיים. אם
   

  נורית קורן (הליכוד):
   
בשפרעם  –ף" יש שתי מרפאות "לטי בעיקר למרפאות של מרכז "לטיף". למרכז - -

אזורית, והיא -מרפאה על  והוא מספק שירותים בבריאות הנפש לילדים ונוער. זו –אלפחם  -ובאום

מצפון עד דרום. אלו מרפאות שבהן הצוות   משרתת את כל האוכלוסייה הדוברת ערבית בישראל

את גורלן של גזרה   ערבית, והן מטפלות במאות מטופלים מדי חודש. בעצם, המדינה  דובר



  גזרה את גורלם של אלפי מטופלים.  –מרפאות אלו, והחמור מכול 
   

"ר יצחק וקנין:   היו
   

  אם אפשר, לסיים.
   

  נורית קורן (הליכוד):
   

  אני כבר מסיימת.
   

  פונה לסגן שר הבריאות ליצמן: אל תאפשר פגיעה באנשים האלה.  אני
   

ראש ועדת העבודה והרווחה חבר -וגם ליושב לסיום, אני קוראת מעל בימה זו לסגן השר

לקיים בהקדם דיון מעמיק בנושא זה. אני מבקשת להעביר את הנושא   הכנסת אלי אלאלוף,

  לוועדה.
   

  אלי אלאלוף (כולנו):
   

  ביום שלישי הקרוב.
   

  יוסי יונה (המחנה הציוני):
   
  דיון. - - -
   
"ר יצח   ק וקנין:היו
   

  תודה.
   

כן יהיו עמדות נוספות.   סגן שר הבריאות הרב יעקב ליצמן ישיב. מייד אחרי  רבותי,

  רבותי, נא להקפיד על דקה.
   

  סגן שר הבריאות יעקב ליצמן:
   

אני  הכנסת, בואו ונתחיל מהסוף: כולכם צודקים, אבל גם חברי ראש, חברי- אדוני היושב

זה סגן שר,   שבא כל פעם שר חדש, ובמקרה שלי  צודק. אני גם אסביר. הנוהג במדינה כאן הוא

זה  והדבר הראשון שהוא אומר הוא: מה שהקודםעשה לא טוב. בואו ונעשה את זה מחדש. בגלל

אף פעם לא הגיע לשלב מעשי. למה?   רמה,הנושא של הרפורמה, שכולכם מסכימים שצריך רפו

בא ואמר: לא טוב, ובואו ונעשה חדש. בינתיים, במשרד הבריאות, אתם יודעים   כי כל שר

עשו כלום.  ולכן לא –זה לא קרה בפעם הקודמת   לשמחתי, אצלי –שמתחלפים מהר מאוד שרים 



דתי, גם בעקבות מה גם בתוכנית הזאת התנג  אז כל פעם יש תוכניות חדשות. אני, בעיקרון,

החלטתי לאמץ את   ויש לי גם משלי, מה שראיתי, עוד דברים. התנגדתי. אבל  שאתם אמרתם

בדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של   הרפורמה והחלטתי גם להכניס שינויים ברפורמה

י ואמרת  חבר הכנסת אלאלוף, הוא היה אצלי והוא ביקש בישיבה הראשונה, הכנסת. ויושב כאן

  לו: לא בראשונה, בשנייה. ואכן זה סוכם השבוע, נכון?
   

  אלי אלאלוף (כולנו):
   

  שני.  ביום
   

  סגן שר הבריאות יעקב ליצמן:
   

אשמע את כל הדברים,  לא משנה. סוכמה ישיבה. בישיבה הזאת מה שהולך להיות: אני

אני  ר לשנות. בהחלטאפש- פתוח לשינויים. רבותי, זו לא תורה שאי  ואני אביא את המומחים ואני

  - - -פתוח לשינויים ונעשה את השינויים. אז קודםכול, נעשה את זה. הרפורמה תיכנס לתוקף 
   

  אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו):
   

  ? - - -  אבל שלוש השנים האלה של השקט התעשייתי זה לא רגע.
   

  סגן שר הבריאות יעקב ליצמן:
   

הכינו לי נאום שלי, אבל לא  –כאן. לפני שעזבתי   זהלא. תנו לי, ואני אסביר גם את 

תקציב. ואכן  –את הרפורמה, עמדתי על כמה דברים: אחד   כשעשיתי –ניכנס לכל הנאום 

  - -חייב להגיד לכם   אני
   

  יוסי יונה (המחנה הציוני):
   

  שאין תקציב.
   

  סגן שר הבריאות יעקב ליצמן:
   

  אבל יש תקציב.מדינה,   יש תקציב. תקשיב. אין תקציב
   
מיליון  440הוסיף לי, ואז הגענו למצב של  שהשר שטייניץ שהיה שר האוצר, - -

ושזה יהיה להכנה  –הנפש   תוספת אך ורק לבריאות –תוספת רק לבריאות הנפש  שקל

  החוק.  להם היערכות לקראת החלת החוק. אנחנו נתנו שנתיים פלוס להחלת  שתיתן
   

  יתנו):אורלי לוי אבקסיס (ישראל ב



   
  ?- - -הזה   בזמן - - -מישהו במשרד הבריאות בדק שמכינים 

   
  סגן שר הבריאות יעקב ליצמן:

   
  כן. אני וידאתי את זה, לפני שדיברתי כאן. נכון.

   
נכון. אבל הכסף יעבור. אני אקפיד שהוא יעבור.  בגלל תקציב. –עכשיו לא יכול להיכנס 

  הנפש. או לא צבוע, הכסף יעבור לבריאות  צבוע
   

  יוסי יונה (המחנה הציוני):
   

  זה כמו לא להעביר.  לא טוב אם זה לא צבוע. אם זה לא צבוע, לא, זה
   

  סגן שר הבריאות יעקב ליצמן:
   

הזה  אני רוצה להעביר את הכסף לא, חלילה. צבוע. –אדם צבוע. תעזוב. צבוע -הבן

  הכוונה, ושם זה יהיה.אחד. זו   לבריאות הנפש. לשם יעבור הכסף, ולא יעזור לאף
   

 –גם פקידים צריך  –אבוא   חבר הכנסת אלאלוף יפקח על זה. אני  אני אומר שבוועדה,

  הדיון הזה, כי רואה את זה בחשיבות עליונה. אבל אני אבוא אישית לכל
   

  רוצה להגיד לכם כמה הערות כלליות.  עכשיו אני
   

ברובה, כמעט  חולים.-תצריך לדעת שמערכת הבריאות היום ברובה זה כבר קופו

זה אחד מהם, ואני לא רואה סיבה שזה לא  בריאות הנפש –ברובה. יש פרק מסוים שעדיין לא 

  חולים.- ייכלל בתוך קופות
   

החולים יפתחו את זה, תגידו -הנפש, אין. קופות  למה? היום בפריפריה אין טיפול בריאות

אז באה הרפורמה הזאת  פריפריה.מטפל ב  רוצים. טוב, לא טוב. אין, אף אחד לא  מה שאתם

למה לא לתת להם   למגזר הכי חלש שיש, הכי רחוק שיש, –לא טיפלו  והיא הולכת לעשות דבר;

  טיפול?
   

זאת טיפול   לא מספיק, יותר כסף, פחות כסף, אבל בכל  אפשר להתווכח אתי: כן מספיק,

  היום.  פעם אחת יש, וזה לא היה עד
   

  נו):אורלי לוי אבקסיס (ישראל בית
   

  -  -  - אבחנה. היום חייב את האבחנה של  -  -  - אבל קודם לא היו צריכים 



   
  סגן שר הבריאות יעקב ליצמן:

   
לגבי עצם הטיפול, שא',   כנראה. את נכנסת אתי עכשיו לכל מיני דברים יותר פרטניים

, בואו לענות לך על כל הדברים, שאני מבין, שצריך יותר מומחים. ב'  אני לא בטוח שאני יכול

דיון, אני מבטיח לכם, בלי נדר, אני אבוא, כל פעם שיזמינו אותי  נשאיר את הדברים לדיון. יהיה

  וזה לא טוב. לנושא הזה אני אבוא. אני פתוח כי אני מבין את זה, אבל אחרת אין כלום
   

  נורית קורן (הליכוד):
   

  - -  -השאלה גם כן אם קרובי המשפחה 
   

  ליצמן:סגן שר הבריאות יעקב 
   

  אולי להגביר את הקול, לא שומעים.
   

  נורית קורן (הליכוד):
   

 -  - -הרבה בעיות   שאני לא דיברתי עליה כי יש –הכי חשובה פה   אני אומרת, השאלה

  -  -  ידי רופא המשפחה. זה לא טוב, זה לא טוב- הטיפול הראשוני ייעשה על
   

  מיכל בירן (המחנה הציוני):
   

  צודקת.
   
  (הליכוד): נורית קורן
   
  -  -  - צריך של פסיכיאטר  - -
   

"ר יצחק וקנין:   היו
   

רבותי, אני חושב שהדברים האלה צריכים להיות ממוצים בוועדה, אני חושב שסגן השר 

  ביטא את זה.
   

  סגן שר הבריאות יעקב ליצמן:
   

גרועה. כשבן אדם צריך ללכת למקום  יותר 10-מותר לי להגיד לך משהו? הסטיגמה פי

יותר גרוע מאשר אם הוא ייכנס לרופא משפחה, והוא יבין שיש לו איזו  10-שיש חולי נפש, פי

ההשקפה  אני אומר לכם, זה בעיה, והוא ישלח אותו לרופא. אז מה יותר גרוע ומה יותר טוב?



  - - - שלי, ככה אני רואה
   

  אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו):
   
- - -  
   

  סגן שר הבריאות יעקב ליצמן:
   

מותר לכם להתווכח אתי ואני אתווכח אתכם, רבותי, ואני לא אהסס להגיד לכם על 

אבל אני אומר לכם,   לא צודק. אני לא מפחד, אני בא עם ראש פתוח  דברים שאתם צודקים, שאני

  שמעית לעזור לאוכלוסיות החלשות, וזה הולך להיות.מ-חד –הכוונה והמחשבה 
   

  אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו):
   

  - - -שקל לשעה  120-לא ב
   

  סגן שר הבריאות יעקב ליצמן:
   

שמעתי אותך, לא ידעתי על זה. גם זה, את מוזמנת להביא לדיון, אני אשאל מה זה. אני 

  - - -שאלתי אנשים 
   

  (ישראל ביתנו): אורלי לוי אבקסיס
   
  חולים לגבות כסף בעבור הטיפולים האלה?- קופות  - - -
   

  סגן שר הבריאות יעקב ליצמן:
   

  לא הבנתי.
   

  אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו):
   

  - - -שמי שירצה להמשיך אותו, יצטרך   על הרצף הטיפולי, הם אומרים
   

  סגן שר הבריאות יעקב ליצמן:
   

  - - -שמעתי 
   
  קריאות:

   



- - -  
   

"ר יצחק וקנין:   היו
   

  קשה גם לנהל את הדיון בצורה כזאת, כי לך אין מיקרופון, וסגן השר לא כל כך שומע.
   

  יוסי יונה (המחנה הציוני):
   
- - -  
   

  סגן שר הבריאות יעקב ליצמן:
   

  את נכנסת כרגע לתוכן הבדיקות והטיפול, זה בוועדה.
   

חולים היום -חשש לפרטיות. בהחלט כן, חשש, אבל אתם יודעים שבקופות עכשיו לגבי

אם צריך להגביר את השמירה,   יש הרבה נושאים, ושומרים.  יש המון נושאים יותר סודיים מזה.

בהחלט כן. גם אני רגיש לזה. זה אחד הדברים,אגב, שפחדתי בזמנו, אבל מה, שוב פעם, לא 

  .לא נעשה כלום –נתחיל 
   

  יוסי יונה (המחנה הציוני):
   

   ראש.-סגן השר, רק הערה אם אפשר, ברשותך אדוני היושב
   

  סגן שר הבריאות יעקב ליצמן:
   

  כן.
   

  יוסי יונה (המחנה הציוני):
   

האם לדעתך לא נכון  -  -  - של  אנחנו רואים שבאמת אתה ער לבעיות שכרוכות ביישומה

שיתקיימו לפני יישומה, כי אם אחר כך אנחנו נבוא וננסה  נבטיח את התנאים הללו, שאנחנו קודם

  - - -לאחר שהיא מיושמת   לתקן,
   

  סגן שר הבריאות יעקב ליצמן:
   

אף פעם  כאן, בגלל זה לא היה כלום כאן. אתה צודק, אבל  זה לקח, אדוני, עשר שנים

  - -לא טיפלו בזה. עכשיו כשייכנס 
   

  נורית קורן (הליכוד):



   
- - -  
   

  סגן שר הבריאות יעקב ליצמן:
   
בראש המערכת כרגע, ואני רוצה לעזור לנושא הזה,  זה מאלץ את כולם, והיות שאני - -

אז אני כאן. אני אומר, כן,  – אם צריך; לא בטוח שבכל דבר צריך –לכל השינויים  ואני פתוח

ע ביקורת. הבטחתי בואו נשמ  רבותי, בואו נתחיל, בואו נעבוד. בוא נעבוד על זה ביחד אתכם,

לא מפחד מזה, אני בא פתוח לשמוע  –לאלי, אמרתי לו שאני יודע שיהיה דיון, אפילו סוער 

  אבל מה, אתם צריכים לשמוע אותי גם בביקורת, גם לי יש דעות. ביקורת. אין לי בעיה,
   

ומה שעשיתי, להעביר את זה בוועדה אז, בניגוד למה שהייתה ההצעה, כי אחרת לא 

  שום דבר דווקא על הביקורת הזאת. כלום. ואני דאגתי, אין לי היה לי
   

"ר יצחק וקנין:   היו
   

  אדוני סגן השר.
   

  סגן שר הבריאות יעקב ליצמן:
   

לכם לתוכן הדברים וגם על  כן, אני מסיים. אני מסיים. יש לי הרבה דברים לענות

ברים, אני לא רוצה לפרט פולקמן. יש הרבה דברים כאן לענות לכם לתוכן הד  הפיקוח, לרועי

הדיון  יודעים כבר שיש דיון כרגע, אני בעד להעביר את היות שאמרתי שיש דיון, אתם יותר.

  ואנחנו נבדוק את הדברים. תודה.  לוועדה. אני אבוא בעזרת השם עם הצוות של המשרד
   

"ר יצחק וקנין:   היו
   

רבותי, ביקשו עמדות נוספות כמה חברי כנסת. הראשונה,  .תודה לסגן השר יעקב ליצמן

עבדאללה אבו  –חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, היא הראשונה, דקה לרשותך, ואחרייך 

  מערוף, גם דקה.
   

  עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת):
   

את האמת, אני הקשבתי לתשובות וקצת התבלבלתי.   ראש, סגן השר,- כבוד סגן היושב

ואחר כך נראה את  המשרד מבקש מאתנו? שנתחיל כבר ברפורמה ואחר כך נתקן, בעצם, מה

הבעיות וננסה לתקן אותן, במקום שננסה בעצם מהתחלה לבנות את זה טוב מאוד, וזה מה 

שזקוקים לטיפול   מתריעים עליו. שזה לא בנוי וזה פוגע בזכויות המטופלים והאנשים שאנחנו

  נפשי.
   



שעד עצם היום הזה לא נחתם אתם   אלפחם ובשפרעם,-המרכזים באום הדוגמה של שני

  הסימנים.  זה אחד –הולכים להיסגר, ומאות של מטופלים לא ימצאו כתובת  שום חוזה והם
   

  - -  -הדבר השני שהייתי רוצה להצביע עליו, ולא שמעתי עליו 
   

"ר יצחק וקנין:   היו
   

  תודה.
   

  ת):עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפ
   

אדם מיומן. איך - בכוח  רק העניין של החלוקה באוכלוסייה הערבית. יש מחסור אדיר

  הולכים לסגור את הפער הזה?
   

"ר יצחק וקנין:   היו
   

תודה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. יעלה חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף, 

  מיכל בירן. –ואחרונה 
   

  עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת):
   

כנסת נכבדה, קודם כול, אני מסכים עם חברת הכנסת נורית קורן עם   ראש,- אדוני היושב

אז אם כולנו  –מה שאמרה כאן בקשר למרפאות. ב', מי שצודק, זה צודק למעשה אחרי המעשה 

שאף אחד מהמטופלים לא   אז בואו נחכה, נתאזר בסבלנות ונתחיל את הרפורמה בתנאי  צודקים

  איכות הטיפול.ייפגע מהזמינות, מ
   

 - מרווח הזמן שישנו? מה עם העובדים   לא עניין של כסף, רק. מה עם הזמן, מה עם זה

-  
   

"ר יצחק וקנין:   היו
   

    - -חבר הכנסת מוזס 
   

  עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת):
   
  -  -  - מה עם הצוות הרפואי שעובד במרפאות האלה?  - -
   

"ר יצחק וקנין:   היו
   



דבר בקול רם, אתה יכול לשבת פה גם. יש לך קול, כנראה אתה לא צריך אתה מ - -

  מיקרופון אפילו, במחילה מכבודך.
   

  עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת):
   

  אפשר להמשיך?
   

"ר יצחק וקנין:   היו
   

  כן.
   

  עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת):
   

בכל מרפאה? זה לשוק האבטלה?  30- אז מה עם הצוות הרפואי שעובד שם, יותר מ

בתנאי; זה לא עניין, אולי זה חוק בריאות ממלכתי  –מסכים לרפורמה, בתנאי  פעם, אני  לכן, עוד

  -  - שהחולים לא ייפגעו, הצוות הרפואי לא ייפגע  –
   

"ר יצחק וקנין:   היו
   

  תודה.
   

  עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת):
   
, אפילו שייקח כמה חודשים. אחר כך אפשר להתחיל ותהיה העברה נכונה ומלאה - -

  ברפורמה. תודה.
   

"ר יצחק וקנין:   היו
   

תודה לחבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף. חברת הכנסת מיכל בירן אחרונה, ומייד ניגש 

  להצבעה.
   

  מיכל בירן (המחנה הציוני):
   

ת האמת. חברי הכנסת, זאת לא הפרטה, צריך להגיד א ראש,-שלום, אדוני היושב

שהכוונות טובות, בטח שלך,   תמיד נגד הפרטה, אני לא חושבת שזאת הפרטה. אני יודעת  אני

  אבל הרפורמה הזאת פשוט לא טובה.  סגן שר הבריאות הרב ליצמן,
   

  אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו):
   



  - - -לא, לא, לא, לא 
   

  מיכל בירן (המחנה הציוני):
   

בעיני היא לא טובה, הקונספט   שלי, אורלי. הרפורמה הזאתסליחה, עכשיו זו הדקה 

ודאי וודאי לא בתור   רוצה לשבת בתור לגינקולוג שלי יחד עם השכנים, שלה בעייתי. אני לא הייתי

  לפסיכיאטר.
   

, כשאתה נכנס למקום שכולם הגיעו AA-סטיגמה, אבל כמו ב  אז יש סטיגמה? כן, יש

לפסוע פנימה, לקבל את   אדם פשוט יכול- נשמר, והיום בןמאותה סיבה, קשר השתיקה   לשם

  הטיפול שלו.
   

שזה יגרום, אנשים כבר דיברו. אני לא יודעת אם  על ההתוויות הפסיכיאטריות ומה

תגמול לפי כמה מטופלים הם  כאן את זה שהתגמול הולך להיות שבעלי המקצוע יקבלו הזכירו

שבועי רק   אדם שצריך טיפול-סנטיב להזמין בןיהיה להם אינ ראו בחודש, זאת אומרת פתאום

  -  -  - שלוש הפעמים הנוספות. הדבר הזה   פעם בחודש, כי הם לא יקבלו תגמול על
   

"ר יצחק וקנין:   היו
   

  תודה.
   

  מיכל בירן (המחנה הציוני):
   

אני ממש מסיימת. הקופות, אין להן כסף, אני מלווה אותן בתחומים אחרים. כסף לא 

חדש.  MRI שלא הוספת כסף. לשים אותם ב"בחירתה של סופי", האם זה  להגידצבוע זה כמו 

 16:00בין שעה  חולים-לו מרפאה זה יהיה שני חברי סגל שנמצאים בקופת ומה שהולכים לקרוא

  - -ביום שממילא קיים. זה לא רציני, לעומת המרכזים היום, שיושב שם גם פסיכיאטר  19:00-ל
   

  ל ביתנו):אורלי לוי אבקסיס (ישרא
   
- - -  
   

  מיכל בירן (המחנה הציוני):
   
  -  - וגם פסיכולוג קליני  - -
   

"ר יצחק וקנין:   היו
   

  תודה. תודה, רבותי, לא לנהל ויכוח.



   
  מיכל בירן (המחנה הציוני):

   
דיסציפלינרי. וחוץ מזה, עקפתם את - וגם עובד סוציאלי, אפשר לעשות את זה אינטר - -

  -  - שאנחנו לא רוצים את זה הכנסת. החלטנו 
   

"ר יצחק וקנין:   היו
   

  תודה.
   

  מיכל בירן (המחנה הציוני):
   
כופפתם את ידנו, הפלנו את נוסחת ההתחשבנות, ובכל זאת, על הראש שלנו,  - -

  אנחנו לא רוצים את הרפורמה הזאת. תודה.  למרות שכל חברי הכנסת מכל סיעות הבית אמרו:
   

"ר יצחק וקנין:   היו
   

מסכימים  תודה לחברת הכנסת מיכל בירן. אם כן, רבותי, גם סגן השר וגם המציעים

  נכון, רבותי?  להעביר את הנושא לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, אני מבין.
   

אם כן, רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. החשש מפגיעה בטיפול נפשי בילדים ונוער 

  נגד? רבותי, מי בעד? מי –ואוכלוסיות מוחלשות 
   

  6הצבעה מס' 
   

  27 –בעד ההצעה להעביר את הנושא לוועדה 
  אין –נגד 

  אין –נמנעים 
  ההצעה להעביר את הנושא לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה.

   
"ר יצחק וקנין:   היו

   
בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הנושא הועבר לוועדת העבודה, הרווחה  27

  להמשך דיון.  והבריאות
  
 

 

 


