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 מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' נחמן אש  ן הורביץ ות, מר ניצ שר הבריא  כבוד

,  בריאות הנפשראש האגף ללוי,  -ר טל ברגמןד"

 ד הבריאות משר

ברק  רו"ח    האגף  ליאור  קופות  ל,  על  פיקוח 

 , משרד הבריאות החולים

 , יועמ"ש   שירה סיידלר עמנואלעו"ד 

 ות משרד הבריא 

וק  גב' סטנדרטים  סמןחוה  יישום  על  ממונה   ,

 ה, משרד הבריאות ל קהיב

פערים    ,פרץ  ידיגמר   צמצום  תחום  מנהל 

ד  , משרכלכליון אסטרטגי  האגף לתכנבריאות,  ב

 ת הבריאו

  

 

 שלום רב, ., נ., ג.א.נ

למ:  הנדון הנפש  בריאות  שירותי  ומהגרות  הנגשת    החרגת   ביטול:  בישראלהעבודה  הגרי 
 ים זרים יים בצו עובדגורותים פסיכוליש

  קשרי ממשל ותכניות לאומיות  מנהלת תחום בכיר מירי כהןמכתבה של גב'  סימוכין:
  (984362421 מספרכם:) 14.10.2021מיום  ים בכנסת ה המיוחדת לעובדים זרלוועד 

 

עובדים  בישיבת הוועדה המיוחדת ל,  ד"ר זהר לביא סהר  ,ריאותצהרת נציגת משרד הבלהבהמשך  

מ  בכנסתים  וזר  זרות אבתיסאם  חה"כ  מכתבכם ל  4יף  סעל  ;19.10.2021מיום    אנהרעבראשות 

אנ שבסימוכין בבקשה  ו  ,  אליכם  בריפונות  שירותי  הנגשת  את  לאלתר  עבור לקדם  הנפש  אות 

בישראל שחיים  העבודה  ומהגרות  רפואי,    מהגרי  בביטוח  ידי  עוזאת  ומבוטחים    סעיף ביטול  ל 

ההחרגה של שירותי    שתבוטל  כך  ,2001התשס"א  בצו עובדים זרים  ()ב(  1() 2כן סעיף )ו  ()א(1()3)

הנפש   עובמפבריאות  זר,וליסות  משך  ד  הגבלת  הדחופים,    ותבוטל  הפסיכיאטריים  האשפוזים 

למבוטחים  שיפן  ובאו   בהתאמה, המוצעים  ברה"ן    משירותי נות  ילה   האמורותבפוליסות  אפשר 

למק בדומה  החולים,  הבקופות  לובהמ;  ישראליםביליהם  התאמות  הטמעת  ידי  על    כך,שך 

השירותי-תרבותיות של  תרגום,לשוניות  שירותי  לרבות  ללמטופל   שיאפשר  חורבא  ם,  קבל  ות/ים 

 . את השירותים בפועל

 עבורם:   בריאות הנפשהבהול להסדיר את שירותי העבודה והצורך  ות ומהגרימהגר .א

חביש .1 כראל  ל יום  יים  עבודה  100-מעל  ומהגרות  מהגרי  בעיהמועסק   ,אלף  קר ים 
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הבני  הסיעוד,  והחקלאותבתחומי  תקופות .  ין  בישראל  שוהים  העבודה    מהגרי 

 . למעלה מכןאף  ר ולעשוד, יעושל עובדות ס  למשל במקרהעשויות להגיע,   ממושכות, ה 

ון ובין אם בכפייה,  כל הגירה, בין אם מרצכי    םמוריובעולם  רכו בארץ  מחקרים שנע .2

סיכון  מ גורם  נפשית. להווה    בשהות   העבודההגירת  כרוכה    ,מטבעה  1תחלואה 

זרה  מתמשכת   הקה  מהמשפחהריחוק  תוך    בארץ  התמך  תוך  ,  ילתיותוממערכות 

ומפ מאומצות  עבודות  אל   רכות,ביצוע  ונפשית.  ה  פיסית  חוסר  מתוו ללו  כל  גם  סף 

בי אזרחי  מעמד  ללא  בחיים  הכרוך  פעררשהיציבות  וכן  מהגרי  אל,  בין  הכוחות  י 

ולהתעמרות  קרקעלעיתים  ים  מהוו  אשר  למעסיקיהם,  העבודה לניצול  ,  פורה 

 .  ר נפשי כבדמחיהם גם   מםהנושאים עי

בקרב מהגרי העבודה התאילנדים  "מ עמותות הח שנערך על ידי הסקר ה, המחש  םלש .3

עצמם כמי   על  העידו  -מהם    46%  -מחצית מהעובדים  כמעט    כיהעלה    2019  נתבש

נפשית ממצוקה  לרמו.  שסובלים  נוספים  הגתימוכין  הנפשית  התחלואה  בוהות  ת 

שהגיעו  בדיווחים  למצוא  ניתן  התאילנדים  העבודה  מהגרי  אוכלוסיית  בקרב 

למשל  לתקשורת: ה ,  בדבל  2020בשנת    כך  של  קשים  מקרים  מספר  תקפים  תוארו 

)אחד   עצפסיכוטיים  עובד שהעלה  של  למותו  הוביל  בקרב    2(,באשמו  מהם  אלימות 

בשבוע -ואובדנות  ;  3( ר הערבה, הובילה למוותהעובדים )שבשני מקרים, שניהם באזו

 .  שלושה מהגרי עבודה מתאילנד נטלו את חייהם 2020אחד בחודש אוגוסט 

ת  זה אכלל  ריפה את פגיעותם של מהגרי ומהגרות העבודה, ובהקורונה הח  מגיפת .4

עבודהקורונה בקרב  שבר  במהלך משנערך    מחקר.  מצבם הנפשי  ה בתחום מהגרות 

ועובדי הסיעוד סובלים מרמות גבוהות של מצוקה    כי עובדותלה  בישראל הע  הסיעוד

חות  משמעותי משכי  גבוה באופןאצלן  הפרעות החרדה והדיכאון  חות  כיש  כינפשית ו

בק הללו  מקבילותיההמצבים  וכן  רב  מוצאן  בארצות  הכללית רקבן  האוכלוסיה  ב 

כך  אלבישר במחק  40%כמעט  למשל  .  לאחר מהנבדקות  שנערך  הר  יו  ונה 

מגיפת אין עוררין על כך כי      4. להפרעות דיכאון, חרדה ומצוקה רגשיתומטיות  סמפט

מצבםונה  קורה את  החריפה  בשל    אף  העבודה  ומהגרות  הללו אלישרמהגרי  וכי   ,  

 . חלואה נפשיתסיכון מוגבר לתנמצאים ב

 
לוסיה הכללית  מהאוכ יותר    20%של פי  לפתח תחלואה נפשית    מהגרי עבודה נמצאים בסיכון   נמצא כי    כך למשל    1

נמ הם  בה  תק במדינה  )עם  לגיל(צאים  בלתי.  נון  סיכון  גורם  מהווה  הגירה  כי  נמצא  לסכיזופ-בנוסף  ראו    ניה רתלוי 
 למשל 

Lindert J et al. 2009. Depression & anxiety in labor migrants & refugees-a systematic review & 
meta-analysis , Soc Sci Med  

Cantor-Graae  E, Selten J.P. 2005. Schizophrenia and Migration: A Meta-Analysis and Review.Am J 
Psych  
Dick M et al, 2015. Identification of emotional distress among asylum seekers & migrant workers 
by primary care physicians: The open clinic experience   
Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences   
Lurie I. 2009. Psychiatric care in restricted conditions for work migrants, refugees & asylum 
seekers, Israel 2006. Isr J Psychiatry Relat Sci.   
Nakash O, Nagar M, Lurie I 2016. The Association Between Postnatal Depression, Acculturation 
and Mother–Infant Bond Among Eritrean Asylum Seekers in Israel, Journal of Immigrant and 
Minority Health.  

2 https://www.israelhayom.co.il/article/725351 
3  257528-news/Article-https://www.maariv.co.il/breaking  וכן  ;-www.ynet.co.il/articles/0,7340,L/https:/

5779924,00.html 
4 Attal et al. Israel Journal of Health Policy Research (2020) 9:61 https://doi.org/10.1186/s13584-020-
00422-0 

https://www.israelhayom.co.il/article/725351
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-752852
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5779924,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5779924,00.html
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ויים בהם  צמבעבודתנו היומיומית אנחנו נתקלים תדיר במצבי דחק קשים ביותר ש .5

העבודה.   ופיזיתהשילוב  מהגרי  נפשית  מאומצת,  עבודה  מ ,  בין  שעות  וחה  נלבין 

ביו חברתי  םמועטות  בידוד  ממערכ,  גדול  תומכותומרחק  וקהילה   ות  משפחה    של 

העניק  ונים אלינו מעסיקים שמבקשים לדעת כיצד ניתן למוביל לכך. פעמים רבות פ

ערנו הרב  שישראל לצ  ים במצבי לחימהוע נפשי. הדברים וודאי מתגבר הם סילעובדי 

 בה תדיר.   הצוימ

 הנוכחי   חקיקתי במצב ה  הטמונהנית הרסהאפליה ה .ב

ר בחוק  הוסדרה כב  מהגרי העבודה  תות לאוכלוסיוותי הבריאאספקת שיררה,  אולכ .6

זרים   נקבע 1991התשנ"א  עובדים  בה  המעסיק   ,  על  כל  לעולהסדיר    כי  למשך  בד, 

ע שר הבריאות לענין  שקבים  פואי "שיכלול סל שירות עבודתו אצלו, ביטוח ר    קופתת

 (.  1991-ושנ"בדים זרים הת)א( לחוק עוד1 סעיף  ראו  " );זה בצו

עובדים זריםך לכבהמש  .7 עליו חתום שר הבריאות מגדיר את    2001התשס"א    ך, צו 

כל השירותים המנויים בתוספת  ...)א(  "ת  א  וללזכאותו של העובד לסל טיפולים שכ

לחוק   מזהשניה  כשינויה  בריאות,  לזמן;ביטוח  סעיף    מן  עובדים  1)2)ראו  לצו  ()א( 

 .  (2001זרים התשס"א  

ב  עדכידוע,    ואולם .8 הנפש  בבריאות  הרפורמה  שירותי    1.7.2015  יוםלכניסת  הוחרגו 

ברי ביטוח  לחוק  השניה  התוספת  על  המנוי  השירותים  מסל  הנפש  אות  בריאות 

. בתוך במישריןתם על משרד הבריאות  טיל את האחריות לאספקבאופן שהממלכתי  

ליולי  ך,  כ זכאים    2015עד  היו  שאליו  הביטוחי  מהכיסוי  השירותים  מהגרי הוחרגו 

מפורשות מחריג  ר  לצו האמו()א(  1)3סעיף    ת ועודמכוח צו עובדים זרים. זאהעבודה  

השירותים העבודה    ול  מסל  מהגרי  פסיכזכאים  באופן וזאת    ולוגיים,שירותים 

את   העבודהשמותיר  ומהגרי  לשיהנזקק   מהגרות  ורק  ים  אך  הנפש,  בריאות  רותי 

ובדים  ( )ב( לצו ע1)2סעיף  מכוח    את וז,  ומי במסגרת אשפוזיתלטיפול פסיכיאטרי חיר

נפשיים אשר  .  זרים עניינים  כיצד, לא פעם,  יכולים היו להיפטר בלא אשפוז,  ראינו 

 .  פשרות אחרתשלא היתה אמי רק מכיוון ו לטיפול פסיכיאטרי חירוהגיע 

ות הנפש למבקשי המקלט מאריתריאה שסיפקה שירותי בריא"גשר"  מרפאת    סף,בנו .9

מפברואר    ומסודן לכך    ,2014החל  "רות"  מובהמשך  השירות  רפאת  הועבר  אליה 

דומ  מנועות   , 2019ספטמבר  ב סיוע  הסובלים  להגיש  העבודה  ומהגרות  למהגרי  ה 

 ת.ה נפשי ממצוקות ומתחלוא

מכך,  כ .10 מופ  נותריםתוצאה  העבודה  ש,  םש לנפים  קרמהגרי  אפליבאורח  ה  מכונן 

למעשה שהותם בהיקף    הלכה  בתקופת  זכאים  הם  שלהם  הבריאות  שירותי 

הם אמנם  :  ולה בקנה אחד עם חוק זכויות החולה התשנ"ושאינו ע  באופןבישראל, ו

ת  מעבר לכך, מוזנח  .צבי חירוםבמרק  אך    –כיאטרי  אשפוז פסילכיסוי של    זכאים

איןפשהנם  יהקותוולמצ  כליל  הנפשית יאותם  רב מע  יות  זכאים הנה:  כל  אינם  ם 

 דיכאון, חרדה, תסמיניבמקרה של  וגים ופסיכיאטרים בקהילה,  לשירותים פסיכול

פוסט לא במקרים של  -הפרעה  ואף  לידהטראומטית,  בדיכאון אחר  , כאשר  נשים 

  םצב חירואפילו מי שמצבה הדרדר לכדי מ.  מושלומו של התינוק ואיקיים חשש ל 
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פסיכ אשפוז  המש,  יאטריואושפזה  ללא  בסופו  טיפומושלכת  לך  ומעקב    אחר ל 

   ה מאשפוז. שחרור

כליל נעשית    הגבלת הנגישות לשירותי .11 ומניעתם  לכל היגיון בריאות הנפש  בניגוד 

הנגיש  כי מן הכרח לברי אם כן    באורח שזועק לשמיים., אתי, או אף כלכלי, ו רפואי

   יות בישראל, ולאלתר.הח  העבודה אוכלוסיות מהגריגם ל שירותי בריאות הנפש 

ו  מכתבכםמ  ואכן, .12 בשבסימוכין  של  הכן  סהרצהרתה  לביא  זהר  שנערב  ד"ר  ך דיון 

שבכנסתהעובדת  עדו בו  19.10.2021  ביום הזרים  והעובדות  כי    ים  שר  עולה  כבוד 

הורוביץה בה   בריאות  בתומך  שירותי  הנפשכללת  הפרטי  ריאות  בהמשך  .  בביטוח 

  האפשרות   של   ינהבח  לקייםד הבריאות  "... לכך פנתה ח"כ מראענה וביקשה ממשר

  םחובת  רותיש  מתן  הזרים  העובדים  של  הבריאות  בביטוח  ותים השיר   לסל  להוסיף

הוועדה    הוועדה  )החלטת    ".הנפש  בריאות דיון  בעקבות  זרים  לעובדים  המיוחדת 

 ( 397399-2021: סימוכין, בנושא אלימות מינית כלפי עובדות ועובדים זרים

  ת הנפש הוספת שירותי בריאויטב הבנתינו,  למ  להדגיש כינבקש  בהקשר זה   .13

השירותים   העלסל  ביטוחי  משל  הזרים  זריתיקוצריך  ובדים  עובדים  צו  של  ם  נו 

שמ"א,  תשסה מופיעה באופן  שזו  כפי  הפסיכולוגים  השירותים  החרגת  את  בטל 

כפי שזו   החירום הפסיכיאטרים אשפוזי שך מלת ()א( לצו, וכן ביטול הגב1) 3בסעיף 

בסעיף   לתוק  כי  שוב  כירזנ  .()ב(1)2מופיעה  כניסתה  בבריאותעם  הרפורמה  של    ף 

חריות  א ות שבשירותי הבריא תי בריאות הנפש לסל  הוכנסו שירו,  2015ביולי    הנפש

בריאות נפש, בכלל זה    תישירו  נמנים ואילך,    2015יולי  החל מנו  קופות החולים, דהי 

,  בקהילה  ותים אמבולטורייםם ושירויוז  אשפ  שירותי  ,ריכיאטהאשפוז הפסי   שירותי

השניה  על   ממ התוספת  בריאות  ביטוח  מאחריותו ו,  לכתילחוק  הועברה  אספקתם 

הברי משרד  של  קופות  הישירה  אל  כי    ים.החול אות  נותנת  ותבוטל במידה  הדעת 

–()א(  1)3סעיף  בדים זרים בו עו תים הפסיכולוגיים כפי שזו מופיעה בצהחרגת השירו

יש לכך  מכוחו    ונוובהתאם  זר המנוסחות  עובד  פוליסות  העבודה  מהגרי  יהיו      -גם 

מקביליהם  פשיים בדומה לתים הנהשירוזכאים למכלול    של צו זה  המבוטחים מכוחו

 . אליםהישר

ל .14 חשוב  צעד  יהווה  זרים  עובדים  בצו  האמורים  הסעיפים  הפעריםביטול   צמצום 

ובכך   עובדות והעובדיםה מצוקותיהם של  ן מענה ומזור לויאפשר מת,  ליהמניעת האפו

יסייע לרווחתם   כך,    .םשל מעסיקיהם הישראלייגם  נגשתם על מנת להבטיח הבתוך 

האמוריםבפוע השירותים  של  ל ל  יש  גם    וודא ,  הלשוכי  והתרבותיות ההתאמות  ניות 

במערך   השירותים,  מוטמעות  מנכאספקת  חוזר  לרוח  הבריאות   ל" בהתאם  משרד 

ולשונית  הת  א ושבנ  2011רואר  בפב  3מיום    7/11 תרבותית  והנגשה  במערכת אמה 

 הבריאות.  

 ן המסור בהקדם.לכםן ולטיפו.ה להתייחסותכםנוד .אין בריאות ללא בריאות הנפש

 
 בברכה,    
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גוטצייט ד"ר    (PhD)  זואי 

המרפא המנהלת  פתוחה  ה 

 לחסרי מעמד 

 רופאים לזכויות אדם 

zoe@phr.org.il 

  

 , עו"ד אלעד כהנא  

 , קו לעובדהמחלקה המשפטית

aelad@kavlaoved.org.il 

 

 מיטל רוסו, עו"ד 

סיעוד, תח מנהלת   עובדות  ום 

 קו לעובד 

meytal@kavlaoved.org.il 

   

    

 :םיהעתק

 ת/ים זרות/ים "ר ועדת עובדוענה, יואבתיסאם מרא ח"כ

 קסם רוזנבלט, ע. בכירה שר הבריאות גב' 

 , משרד הבריאות יבורליזה אידלמן, מנהלת תחום שיתוף הצ גב'

, משרד  אות וסיעוד, הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכוןות ביטוח ברימנהל צו מר יואב יונש 
 צר האו

עובדים זרים, הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, משרד   , אחראי על ביטוחייהובדמר אבי ע 
      וצר הא
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