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 תמצית מחקר

 מבוא

מערכת בריאות הנפש בישראל נערכת לרפורמה מרחיקת לכת שתקנה על פי חוק זכאות לטיפולי 

בריאות הנפש ותעביר את האחריות להספקתם מן הממשלה אל קופות החולים. בהיענותו לבקשת 

 הממשלה, ממלא המכון תפקיד מרכזי בעיצוב ובביצוע ההערכה של רפורמה זו.

 המחקר מטרות

 לאור בעיקר, 0030-בקופות ערב קבלת ההחלטה ב שהיו קיימים הנפש בריאות למפות את שירותי 

 אלו שירותים לספק הקופות של בנוגע לחובתן עמימות שהייתה קיימת העובדה

 הנפש תוך בבריאות הביטוחית הרפורמה לקראת החולים של קופות ןהיערכות לתאר את 

 .התהליך להתמשכות התייחסות

 שיטת המחקר

עם אנשי בריאות הנפש מכל קופות החולים וכן ראיונות עם ראיונות פתוחים לצורך המחקר נערכו 

נבחנו מסמכים רלוונטיים  על כך נוסףהמעורבים בבריאות הנפש במשרד הבריאות ובמשרד האוצר. 

  .הנחקרליך העוסקים בתה

 צאיםממ

בהן ירד הנושא שבתקופות ארוכות ובשיאי פעילות  ןשהתאפיי ,הרפורמה הביטוחיתיישום ת תמשכּוה  

מעל סדר היום, יצרה דפוס היערכות מקוטע. על אף העמימות החוקית בדבר מחויבותן של קופות 

 הציעוכל קופות החולים  ,אישור הרפורמהלפני נפש הבריאות ם בתחום החולים לספק שירותי

, בצורת ניתנוו מזו בהיקף השירותים שולטורי בתחום. הקופות נבדלו זלמבוטחיהן שירות אמּב

 . קיבלובמידת הפרסום ששירותים אלו וההספקה, בקהל היעד 

 ,ו בכל קופות החולים צעדי היערכות לקראת ביצוע הרפורמה הביטוחיתנקט, עם השנים נמלבד זאת

תמיכה כגון: הקמת צוותי עבודה, בניית תכניות מפורטות להפעלת שירותי בריאות הנפש, בניית מערך 

לרופאים ראשוניים וביצוע הכשרות בתחום בריאות הנפש לצוותי רפואה ראשונית. עם זאת, הקופות 

שירותים שפותחו ת הפעלתם של הבמידהן במידת האינטנסיביות של ההיערכות וזו מזו הן נבדלו 

 בהיעדר רפורמה.

כניות שנבנו בקופות תה התארך זמן ההמתנה לאישור הרפורמה,ככל ש ,דפוס ההיערכות המקוטעבשל 

בתחום בריאות הנפש והן בשל חילופי  שחלוהן בשל שינויים  ,פחות ישימותבעת שיאי הפעילות הפכו 

  ובמשרדי הממשלה. החולים גברי בקופות 



 

 דברי תודה

להודות  כמו כן, ברצוננומבקשים להודות לכל מי שפינה מזמנו על מנת להתראיין למחקר זה.  ואנ

 . לפרופסור אורי אבירם על הערותיו המועילות ובמיוחדלחברי ועדת ההיגוי 

הטובות, לענת מכון ברוקדייל: לנורית ניראל על הערותיה -ג'וינט-כן, תודה לחברינו במאיירס-כמו

על עריכת הדוח, לאוולין אייבל על התרגום לאנגלית וללסלי קליינמן על ההפקה וההבאה ברבריאן 

 לדפוס.
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 א 

 פתח דבר

מערכת בריאות הנפש בישראל נערכת לרפורמה מרחיקת לכת שתקנה על פי חוק זכאות לטיפולי 

 בריאות הנפש ותעביר את האחריות להספקתם מן הממשלה אל קופות החולים. 

 המטרות העיקריות של הרפורמה כוללות:

  האיכות באמצעות שילוב טוב יותר בין שירותי הבריאות הכלליים לשירותי בריאות הנפששיפור 

  )הרחבת הזמינות והנגישות של השירותים )בעיקר בקרב אוכלוסיות עם צרכים לא מסופקים 

 ( הגברת היעילות, בין היתר באמצעות כלים  של טיפול מבוקרmanaged care) 

 הרפורמה העלתה חששות רבים, בהם:

 מידת הלימותן של רמות המימון 

 מדיקליזציה של שירותי בריאות הנפש 

  שחיקה בקשרים בין מערכות השירותים 

בהיענותו לבקשת הממשלה, ממלא המכון תפקיד מרכזי בעיצוב ובביצוע ההערכה של רפורמה זו. שלב 

, של ספקי ארצי בהשתתפות מגוון רחב של קובעי מדיניות-עיקרי בתהליך היה קיום יום עיון כלל

שירותים ושל חוקרים מתחום הבריאות, במטרה להגדיר את הסוגיות העיקריות שיש לבחון בהערכה 

 ממדית שמבצע המכון בוחנת רבות מן הסוגיות שהועלו ביום העיון, ובהן:-(. ההערכה הרב0007)ניראל 

  כוח האדם מחקר ארגוני הבוחן את היערכות הקופות לרפורמה, את השירותים שהן מציעות, את

 שהן מגייסות ועוד

 סקרי ספקים העוקבים אחר דפוסי העבודה והעמדות של אנשי המקצוע 

 סקרי מטופלים/לקוחות לבחינת נגישות השירותים וחוויית הטיפול 

 ניתוח של השינויים בדפוסי השימוש בשירותים 

 ערכתןלאומי בהפעלת רפורמות מקיפות בשירותי בריאות הנפש וה-למידה מן הניסיון הבין 

ההערכה תספק הן מידע על ביצוע הרפורמה והן אינדיקטורים של תוצאות ביניים ותוצאות סופיות, 

 ובכך תתרום לעיצוב ולשיפור הרפורמה בזמן אמת.

ת האחריות אבאופן הדרגתי  ריהעבל הממשלתי הצו אישור טרם שנערך, זה המוצג בדוח מחקרה

 לביצוע החולים קופות בהיערכות עוסק, בתחום בריאות הנפש מהמדינה לקופות החולים הביטוחית

והוא מספק תמונה מקיפה על שירותי בריאות הנפש בקופות החולים  0030 שנת תחילת עד ההעברה

ערב הרפורמה. מחקר המשך יבחן את פעילות הקופות בהיערכותן לקראת הפעלתה המלאה של 

   .0034-הרפורמה ב
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 מבוא. 1

ושמתוקפו מבוטחים כלל תושבי ישראל  3775-חבב"ם( שנחקק ב –חוק ביטוח בריאות ממלכתי )להלן 

זכאי להצטרף לקופת חולים לפי בחירתו ולקבל במדינת ישראל קובע כי כל תושב  בביטוח בריאות

שירותים שנתנה קופת על פי הבאמצעותה את השירותים הכלולים ב"סל הבריאות". סל זה נקבע 

קבע החוק תקופת ביניים של שלוש שנים,  עודלחבריה ערב כניסת החוק לתוקף.  כלליתחולים 

, ביניהם לתוקף ערב כניסת החוק שנתנה המדינה םשירותי גם לספקשבסופה אמורות היו הקופות 

 לאחריות הקופות "בדיחוי קל"עברו ונאמר כי הם י . על שירותי בריאות הנפששירותי בריאות הנפש

לא  שהוחלט לפני פעמים חמשנדחה  בריאות הנפשהמועד להחלת החוק על תחום (. 00.30.75)הכנסת, 

 ה הסעיף שקבע כינ  בהמשך שּו(. 0009, אבירם) בחוק לכך שהוקצב הזמן במסגרת עשות זאתל

אשר בהתקבע מצב של עמימות ובכך  ,שסיפקה המדינה יועברו לאחריות קופות החולים השירותים

המחלוקת בדבר  .אמבולטוריים בתחום בריאות הנפש הגורם האחראי על מתן שירותיםלזהותו של 

פסקה השופטת  0000 ובשנת ,הגיעה אף לבית המשפט החולים חלוקת האחריות בין המדינה לקופות

ולטוריים הניתנים , במימון שירותים אמּבשנייהגדות כי קופות החולים חייבות, מכוח התוספת ה

עם זאת, חובתן של הקופות לממן ולספק שירותים אמבולטוריים אחרים . אות"רּפ"במסגרת מ  

 (. 0004נותרה עמומה )חבר ואחרים, עדיין בקהילה 

כוללת שלושה רכיבים נפרדים אך בשירותי בריאות הנפש רפורמה הכי התפיסה עם השנים התגבשה 

לשקוד על שיקומם ושילובם "נועד  (0000"חוק שיקום נכי נפש בקהילה" ). 3 , להלן פירוטם:משלימים

בקהילה של נכי הנפש, כדי לאפשר להם להשיג דרגה מרבית אפשרית של עצמאות תפקודית ואיכות 

בין משרדי הבריאות  0003הסכם שנחתם בשנת . 0"; השיקומית הרפורמה"קידם את החוק  ."חיים

והאוצר קבע זיקה בין מימון חוק השיקום לבין הקטנת מספר מיטות האשפוז הפסיכיאטריות ושימוש 

 מכונה. מהלך זה (0003אגף התקציבים,  –)משרד האוצר בעודפי התקציב לפיתוח שירותים בקהילה 

הספקת שירותי בריאות הנפש מהמדינה אל קופות להעברת האחריות . 6"; המבניתהרפורמה "

בעקבות "הרפורמה הביטוחית".  ; מהלך זה הואאמורה להשלים את שני המהלכים הנ"ל החולים

הצעת חוק העוסקת  הוגשהבמסגרת חוק ההסדרים האחריות לקופות החולים  בהעברת הכישלון

, אך הדיונים התמשכו והיא לא הגיעה 0009שונה בשנת זו עברה קריאה רארפורמה הביטוחית. הצעה ּב  

 –באופן הדרגתי  התקבל צו ממשלתי המורה על ביצוע הרפורמה 0030במאי  .ושלישית שנייהלקריאה 

עוסק בהיערכות  , שנערך טרם אישור הצו הממשלתי,מחקר זה. 0034והשלמתו עד שנת  0030מאמצע 

 . ובשנות ההמתנה לביצועה 0030נת עד תחילת ש קופות החולים לביצוע הרפורמה

 

 הטיפול במרפאות בריאות הנפש הממשלתיות 1.1

בריאות הנפש, המופעלות על ל הממשלתיות מרפאותהמציג את התפלגות מקבלי הטיפול במערך  3לוח 

; שהם מטופלים 46,903בריאות הנפש הממשלתיות ללו במרפאות ּפטּו 0033ידי משרד הבריאות. בשנת 

ביטוח בריאות ממלכתי. בחינת התפלגות המטופלים לפי על פי חוק מכלל המבוטחים  0.37%

שירותי השתייכותם לקופות החולים מעלה כי רוב המטופלים במרפאות משרד הבריאות הם מבוטחי 

מבוטחי לאומית. שיעור  8%-מבוטחי מאוחדת ו 30%-הם מבוטחי מכבי, כ 33%(, 34%) בריאות כללית

. בשאר הקופות 0.84%על  0033-עמד ב שירותי בריאות כלליתפול מתוך כלל מבוטחי מקבלי הטי
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 0.40%בלאומית,  0.33%בריאות הנפש, ל הממשלתיות שיעור קטן יותר של מבוטחים במרפאות וטופל

 בלבד מכלל מבוטחי מכבי.  0.56%-במאוחדת ו

 

  (1111לפי קופות חולים )סוף  ,בריאות הנפשל הממשלתיות במרפאות מקבלי טיפולסה"כ : 1 לוח
 מכבי מאוחדת לאומית שירותי בריאות כללית סה"כ 

 53,721* 34,709 4,309 5,264 8,371 (N) מטופלי בריאות נפש

 0.43 0.50 0.61 0.85 0.69 אחוז מתוך מבוטחי הקופה- 

 15.6 9.8 8.0 64.6 100 אחוז מתוך מקבלי הטיפול - 
 ביטוח לאומי.מוסד לנתוני משרד הבריאות והמקור: חישובים על בסיס 

 אינה ידועה.זהות קופת החולים שלהם מטופלים אשר  3,038כולל * 
 

 המחקר מטרת. 2

בקופות ערב קבלת  שהיו קיימים הנפש בריאות שירותי מיפוי , האחת מטרות: שתי זה למחקר

 לספק הקופות של לחובתןבנוגע  עמימות שהייתה קיימת העובדה לאור בעיקר, 0030-ההחלטה ב

 בבריאות הביטוחית הרפורמה לקראת החולים של קופות ההיערכות תיאור . השניה,אלו שירותים

 .התהליך להתמשכות התייחסות תוך , לאורך השנים,הנפש

 שיטת המחקר. 3

ממשרד הבריאות וממשרד גורמים עם ן כונפש מכל קופה העם אנשי בריאות  ראיונות פתוחיםנערכו 

  , נבחנו מסמכים רלוונטיים העוסקים בתקופה הנחקרת.כמו כןהמעורבים בבריאות הנפש. האוצר 

 : שירותי בריאות הנפש בקופות ערב הרפורמהכלליים ממצאים. 4

כלשהו  ראשוני מענהלמבוטחיהן כל קופות החולים  מציעותתקופת המחקר נכון ל כי עולה המחקר מן

 ולטוריים בקופות החולים. מיפוי של שירותי בריאות הנפש האמּבמוצג  0לוח ב 1.הנפש בריאות בתחום

                                                   
 הפסיכיאטרי האשפוז שתחום כיון אך, בבעלותה פסיכיאטרים חולים בתי גם יש לשירותי בריאות כללית 1

 ממומנת ועלותו המדינה אוכלוסיית לכלל פתוח בהם האשפוז, הבריאות משרד באחריות לחלוטין נמצא
שלה. גם  החולים לבתי הצמודות חוץ מרפאות הקופה מפעילה, בנוסף .הבריאות משרד ידי על במלואה

 .הבריאות ממשרד הגדול בחלקו מגיע עבורן והמימון הציבור כלל את מרפאות החוץ משרתות
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 (1111) החולים בקופות נפשה בריאותהאמבולטוריים ל םשירותיה :1 לוח
 
 

שירותי בריאות 
 כללית

שירותי  מכבי
 מאוחדת לאומית בריאות

 השירותהספקת מודל א. 

אופן העסקה ומקום 
 הטיפול

 במרפאות שכירים
 מקצועיות רב

  ובמסגרות נוספות
ורופאים עצמאיים 

בקליניקות 
 פרטיות

 בעיקר עצמאיים
בקליניקות 

 פרטיות

 בעיקר עצמאיים
 בקליניקות פרטיות

 במרפאות שכירים
 ויועצות ראשוניות
 עצמאיים ומטפלים

 פרטיות  בקליניקות

אוכלוסיית היעד 
 לשירות

 ה רכהייפסיכיאטר כולם יה רכהיפסיכיאטר כולם

 מקבלי טיפול שיעור 
מכלל  בריאות הנפש

 מבוטחי הקופה

 5%-כ לא זמין 6.33% לא זמין

 ייעוץ פסיכיאטריב. 

 זכאות לטיפול
 פסיכיאטרי

 בסל הבסיסי הבסיסי בסל בסל הבסיסי בסל הבסיסי

ייה אופן  לטיפול הפנ 
 פסיכיאטרי

או בהפניית  ישירה
 רופא משפחה

 בהפניית או ישירה
  משפחה רופא

ישירה או בהפניית  
 רופא משפחה

 בהפניית או ישירה
 משפחה רופא

פריסת השירות 
 הפסיכיאטרי

 ברחבי הארץ ברחבי הארץ ברחבי הארץ ברחבי הארץ

 פסיכותרפיהג. 

בסל  –במרפאות אות לפסיכותרפיהזּכ
 הבסיסי; 

מטפלים עצמאיים 
 בלבד ן"שב –

אם יש הוריה  בסל הבסיסי
בסל  –י* תרפוא

 -הבסיסי, אחרת 
 בלבד ן"שב

 בלבד ן"שב

 הקופה של דרך מיון ישירה  ישירה ישירה  היניאופן הּפ

במוקד הטלפוני  הטלפוני  במוקד רשימת מטפלים 
 האינטרנט ובאתר

 ממיינים רשימת  הטלפוני במוקד
 טלפוני במוקד
 אינטרנט ובאתר

 מטפלים על פיקוח
 עצמאיים

על כולם +   לילּכּכ ומקצועילי לּכּכ בלבד לילּכּכ
קרה מקצועית ּב

 מדגמית

 ומקצועי כלכלי

 ד. קשר לרפואה ראשונית

 פסיכיאטרי ייעוץ
 ראשוניים לרופאים

 מקשר פסיכיאטרי
 מרפאות 50-בכ

 ראשוניות

פסיכיאטר מחוזי 
 זמין לייעוץ

 ידי על
 בכל הפסיכיאטרים

 מחוז

 הנפש בריאות אנשי
 ברחבי במרפאות

 לייעוץ זמינים הארץ

 ה. פרסום השירות

 באתר הסברים
 האינטרנט

 ובהירים נגישים חיפוש מצריכים חיפוש מצריכים ובהירים נגישים

 לאומית טראומה או עבודה תאונות, דרכים תאונות נפגעי של במקרה כגון* 
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 השירותהספקת מודל  4.1

באמצעות מטפלים  בריאות נפש שירותי למבוטחים הציעו קופות החוליםכל נכון לתקופת המחקר, 

 רפאותעבור מבוטחיה גם מ   פעילההשירותי בריאות כללית ם העובדים בקליניקות פרטיות. יעצמאי

 הניתן לזה הדומה כוללני טיפול הציעומטפלים שכירים. מרפאות אלו  הועסקושבהן , מקצועיות-רב

ר פסיכיאטרי ש  מק  מודל של  הופעל שירותי בריאות כלליתב מלבד זאת, .הממשלתיות במרפאות

(psychiatric liaison ) ,הגיע באופן קבוע למרפאה פסיכיאטר השבו בחלק מהמרפאות הראשוניות

 במקרי לטיפול הכרחית תשתית נחשבות מקצועיות-רב מרפאות התייעצויות.ללטיפולים ו/או 

 לטיפול הם ערוכים כי ציינושירותי בריאות כללית ב רק ולכן בקהילה 2"הקשה" פסיכיאטרייהה

-ורב מערכתי-רב לטיפול הזקוקים, הקשים החולים את נטו להפנות ובמאוחדת במכבי. אלו במקרים

 פסיכיאטרייהסיפקו טיפול לכלל הפונים )מקרי  לאומית חולים בקופת. הממשלתי שירותל   ,מקצועי

 התעל הראיונות מן לשירות הממשלתי.את המטופלים  הפנו במקרה הצורךקשה ורכה כאחד(, ו

  .  הממשלתי השירות פני על אותו מעדיף כנראה הוא, הקופה של לשירות פונה מישהו אםכי  ההנחה

  6.33% עלופסיכותרפיה(  פסיכיאטרייה)טיפול בתחום בריאות הנפש השיעור מקבלי עמד  0033בשנת 

    .(0ר' לוח )ממבוטחי מאוחדת  5%-כועל מכבי מכלל מבוטחי 

 פסיכיאטריייעוץ  4.2

הייעוץ הפסיכיאטרי בסל הבסיסי המוצע למבוטחי הקופות והתשלום נכון לתקופת המחקר, נכלל 

לא אחת  קופה לא ה עבור ביקור אצל רופא מומחה )היטל רבעוני(. באףזהה לזה הנגּבהיה עבורו 

 פסיכיאטר.   אצל הביקורים מספר על הגבלה נמצאה

 רופאי אצל תרופתי ומעקב טיפול והמשך  ראשוני פסיכיאטרי ייעוץ מבוטחיהןל הציעו כל הקופות

או עשות באופן ישיר על ידי המבוטחים, ייכולה הייתה להקבלת ייעוץ פסיכיאטרי ה ליהפני. המשפחה

, שכיריםכ הועסקובשירותי בריאות כללית ובמאוחדת ים רהפסיכיאטרוב  .משפחההרופא באמצעות 

 .הקופה עם דרהס בעלי יםיעצמא כרופאים עבדורוב הפסיכיאטרים בלאומית ובמכבי בעוד ש

 פסיכותרפיה טיפולי 4.3

 .פסיכותרפיה לטיפול יהיאופן הפנא.  
 איש ידי על מיון מאוחדת חולים בקופתהנפש  בריאות נכון לתקופת המחקר, עברו הפונים לשירותי

, מגוריהם באזור טיפול מתאם באמצעות או, ישיר שבאופן ,קליני( פסיכולוג או )פסיכיאטר מקצוע

 כלל בדרך שהוא, אםהמת   .בבעייתם לטיפול המתאימים מקצוע לאנשי הצורך פי על אותם פנהה

 עם בהסדר העובדים העצמאיים המטפלים כל עם הדוק בקשר נמצא, בהכשרתו קליני פסיכולוג

שירותי ב בעצמם למטפלים. פנוהמבוטחים ו מיון שלמחייב  הליך לא נמצא הקופות בשאר. הקופה

 הסדר לקופה יש שע   מם העצמאיים המטפלים רשימת ניתן היה לקבל את ובלאומית בריאות כללית

                                                   
קשה" כולל הפרעות נפש חמורות, כגון סכיזופרניה ודיכאון מג'ורי. במונח  המונח "פסיכיאטרייה 2

 "פסיכיאטרייה רכה" נכללים מצבים כגון הפרעות חרדה, דיכאון קל וקשיי הסתגלות. 
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במכבי , כן כמו. הקופה של האינטרנט באתרגם  זו רשימה ופיעהה במכבי. של הקופה הטלפוני מוקדב

 .לצרכיו מתאים מטפל לאיתור עוץיי בבקשת המחוזיות למרפאות לפנות המבוטחהיה  יכול

  .עצמאייםפסיכותרפיה  מטפלי על ובקרה פיקוחב.  
הן בהיקף הפיקוח והן באופן  – עצמאייםה מטפליםה על ופעלשהבפיקוח  מזו זו נבדלו הקופות

 נדרש פגישות 30 בן סבב כל בסוף. סבבים בשלושה יתרפהפסיכו הטיפול ניתן במאוחדת הפיקוח.

 המטפלים ונדרש במכביבדומה לכך, . הטיפול להמשך אישור לקבל כדי סיכום לשלוח המטפל

 60טיפול ) הנפש לכל לבריאות המחוזית המרפאה של לקבל אישור הקופה עם הסדרבעלי  עצמאייםה

מטרות הטיפול את , אבחנהאת ה, (אנמנזהתולדות המטופל ) הכולל את דיווח לה להעבירו מפגשים(

 עבודת נכון לתקופת המחקר, לא הופעל פיקוח על .מפגש כלשל  ותיעוד טיפולה תכניתאת , ויעדיו

 יכלול, הרפורמהעם יישום  כי עלה הראיונות מן, אך שירותי בריאות כלליתבהעצמאיים  המטפלים

פיקוח כלכלי על עבודתם של כל  נמצאבלאומית . ובקרה פיקוח גם יםיעצמאה מטפליםה עם ההסדר

באופן מדגמי על פי טופס הבקרה שפותח במשרד  המקצועית נעשתהבקרה הים. יהמטפלים העצמא

אגף בקרה מתוכנן להקים עם יישום הרפורמה, מן הראיונות עולה כי הבריאות ואומץ על ידי הקופה. 

 שיערוך בקרה כלכלית ומקצועית על כל המטפלים שבהסכם. 

 .עלות שירותי הפסיכותרפיהג.  
 תנאים תחת הקופה באמצעות פסיכותרפיה שירותינכון לתקופת המחקר קיבלו מבוטחי כל הקופות 

 דהיינו, הממשלתיות התחנות של לזה דומה טיפולבמרפאותיה  סיפקה שירותי בריאות כללית. שונים

 הקופות כל .(המטפלים המקצוע אנשי ידי על שנקבע כפי לצורך בכפוף) עלות וללא הגבלה ללא טיפול

 ידי על, שניתנו יםסדמסוּב פסיכותרפיה שירותי למבוטחיהןהציעו ( שירותי בריאות כללית כולל)

 בקופות, לטיפול מזכאות הקופה מבוטחי כללנהנו  במכבי. הקופה עם הסדר בעלי יםיעצמא מטפלים

 בכמות מזו זו נבדלו הקופות .בלבד ן"השב מבוטחיהטיפול ללסבסוד  הוגבלה הזכאות האחרות

 נדרשו המטופלים בלאומית(. 6 לוח ר') לטיפול העצמית ההשתתפות ובגובה המסובסדים המפגשים

, הקופות בשאר. מהקופה התחייבות למטפל ולהעביר העצמית ההשתתפות דמי את מראש לשלם

ביטוח שב"ן  ללאמבוטחים ל במאוחדת .למטפל ישירות העצמית ההשתתפות לם את דמייהמבוטח ש

הסדר דומה עבור  .תעריף מוזלבניתן טיפול  מבוטחים שניצלו את מכסת הטיפולים המסובסדיםלוכן 

 . ובלאומית ופעל גם במכביהמבוטחים שניצלו את מכסת הטיפולים המסובסדים 

 )בש"ח( יה בקופותפסיכותרּפּהשירותי עלות : 3 לוח

 מאוחדת לאומית מכבי שירותי בריאות כללית 
  38 גיל עד מפגשים 60 3מפגשים  30 מסובסדים םטיפולי מספר

 38 מגיל מפגשים 60
  מפגשים 63 גשיםמפ 05

 ₪3 337–303  ₪ 337 ₪0 337–43  ₪ 330 )למפגש(עצמית  השתתפות

 ₪  099–034 ₪  040עד  ₪ 640עד  הסדר אין המכסהלאחר מחיר למפגש 
תשלום השתתפות עצמית. הטיפול אצל מטפלים וניתן ללא וגבל מראש לא ההטיפול במרפאות הקופה  3

 בתקופת החברות בשב"ן.בסך הכול מפגשים טיפוליים  30-טיפולים בשנה ול 60-וגבל לה עצמאיים

 לטיפול; טיפול₪  337 ,טיפולים 60–33 לטיפול;₪  336  ,טיפולים 34–₪0;  43 ראשון מחיר מדורג: טיפול 0
 לטיפול; ₪  43: קבוצתי

 .לטיפול ₪ 337, טיפולים 63–04לטיפול; ₪ 354, טיפולים 05–36לטיפול; ₪  303 ,טיפולים 30–3מחיר מדורג:  6
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 והרפואה הראשונית הנפש בריאות 4.4

 רופאי אל לוכ קודם מגיעים נפשי לטיפול הזקוקים מבוטחיםה קרובות לעתים כי מן הראיונות עלה

 חשוב מאוד ליצורכי  הקופות ציינו בכל, לפיכך. הנפש בריאות לשירותי ישירות פונים ואינם המשפחה

 מן בחלק. פסיכיאטרים עם להתייעץ האפשרות ולמסד את ראשוניים לרופאים תמיכה מערך

 פסיכיאטרי רש  מק   של מודלים שני כבר הופעלו שירותי בריאות כלליתב הראשוניות המרפאות

(Liasion psychiatry .)וגם בחולים טיפול לגבי הראשוניים לרופאים ייעצו פסיכיאטרים אחד במודל 

 הראשוניים והרופאים בלבד ייעוץ הפסיכיאטרים סיפקו השני במודל. חולים באותם ישירות טיפלו

 ,יותר קטן בהיקף כי אם, דומה מודל. הנפש בריאות בתחום לו הזקוקים לחולים הטיפול את נתנו

 (לילדים ושניים למבוגרים שניים, מחוז בכל ארבעה) הפסיכיאטרים היו שם, בלאומית גם ופעלה

 והדרכה ליווי שירות ופעלה במכבי. ראשוניים לרופאים לייעוץ והן בחולים ישיר לטיפול הן ,זמינים

 ופסיכותרפיסט פסיכיאטר הכולל המחוזי הנפש בריאות צוותעל ידי  שניתן הראשוניים לרופאים

 .מחוזי

 היושבים הנפש בריאות אנשי. עצמן הראשוניות של מאוחדת ניתן במרפאות שירות בריאות הנפש

, מחוז של הקופה בכל, כמו כן .במרפאה הצוות לשאר לייעוץ זמינים גםהיו  הראשוניות במרפאות

 מרפאות או רתסוּכ מרפאות כגון ,מקצועיות-רב שניוניות במרפאות גם נפשה בריאות אנשי שולבו

 מתחלואה סובליםטפל גם בל המיועד רפואי-פסיכולוגי שירות ניתן אלו במרפאות. שהיהא בריאותל

  .הנפש י בריאותלשירות ישירות לא פנוש, ילהמקּב

 ושיווקו השירות פרסום 4.5

 נגישמידע רב,  מאוחדתשל ו שירותי בריאות כללית של האינטרנט יאתרהכילו  נכון לתקופת המחקר

 על, עלויותעל , יהיפנ דרכי על הסברים ווכלללגבי שירותי בריאות הנפש המוצעים על ידי הקופה  ובהיר

 היה צורך לאומיתשל ו מכבי של האינטרנט באתרי, זאת לעומת. הטיפול על החלות הגבלות ועל אותזּכ

 זכאות על בהצהרה סתכםהש, הנפש לבריאות הנוגע המידע את למצוא כדי חיפוש לערוך

חוברות . הנפש בריאות בנושא עלונים והפיצו הרחב לקהל הרצאות גם קיימו במאוחדת .לפסיכותרפיה

 הקופה מדיניות כי עלה בלאומית הראיונות מןגם למבוטחי מכבי.  הופצומידע בנושא בריאות הנפש 

 את לשווק מאמצים לא נעשו ולכן הרפורמה על ההחלטה עד" קטנה אש על" השירות שימור הייתה

  .בו להשתמש המבוטחים את ולעודד השירות

 כלליים: ההיערכות לקראת הרפורמה ממצאים. 5

 בקופות יערכותהה צעדי 5.1

היערכות ה גם פעולות .אחדות פעמים על הפרק נושא הרפורמה הביטוחיתעמד עד היום ו 3774 שנתמ

, עם החלת 3774-: בבוצעו אפוא בגליםבריאות הנפש האחריות ללקראת קבלת של קופות החולים 

עם תחילת הדיונים בכנסת על  0009-לאור החלטת ממשלה על ביצוע ההעברה וב 0006-; בחבב"ם

 הצעת החוק. 
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שירותי בריאות . ב"יום שאחרי הרפורמה"יות עבודה לתכנפיתחו בכל קופות החולים  במהלך השנים

גם גייסו כוח אדם עבור פיתוח שירותי בריאות הנפש ובהיעדר רפורמה "נתקעו" עם כוח אדם  כללית

בות את מערך המטפלים יות האחרות נמנעו מגיוס כוח אדם חדש, אך הרחיבו בעקקוּפּב   נטול עבודה.

 הגידול בדרישות המבוטחים. כדי שיהיה אפשר להדביק את; םיהעצמאי

 ומכבי שירותי בריאות כללית ערכו ,0009 בשנת ות הגשת הצעת החוקשבא בעקב ההיערכות מגל כחלק

 .הנפש בריאות למערך הקופה יותתכנב אותם לעדכן כדי למנהלים עיון ימי שירותי בריאות

 .יום שאחרי הרפורמה""ליות תכנא.  
כל הקופות מתכוונות לנצל את תקופת ההיערכות הראשונית )חצי השנה מן הראיונות עלה כי 

רכי המבוטחים בתחום וצ כדי לקבל מושג עלו "ללמוד את השטח"כדי  ,הראשונה להפעלת הרפורמה(

 טיפול כיום המקבלים המבוטחים אוכלוסיית על שוטף מידע שבהיעדר ןוזאת כיובריאות הנפש. 

בזמן זה מתכוונות הקופות לקנות שירותים  .הדרישות את לחזות קשה, והפרטית הציבורית במערכת

אספו בתקופת ההיערכות, להחליט היכן יורק לאחר מכן, ועל סמך הנתונים שי ,המרפאות הקיימותמן 

שירותי בקים אחרים. ּפ  ס  יש לפתח שירותים נוספים של הקופה והיכן להמשיך ולקנות שירותים מ  

העדפה  , מסתמנתמקצועיות לבריאות הנפש-רבניסיון רב בהפעלת מרפאות , שלה בריאות כללית

אוכלוסיות שבהן יש לייעודיים פיתוח שירותים לכן באזורי פריפריה ושל הקופה ח שירותים לפיתו

 תינתןאומרים כי במכבי . (בעיקר האוכלוסייה הערבית והחרדית) שימוש בשירותי בריאות הנפש-תת

: (בכפוף לתקצוב הולם)יה הקשה. בתכנון ילחולי הפסיכיאטר מקצועיות-רבמרפאות עדיפות לבניית 

מקצועיות למבוגרים; פיתוח מערכת של ניהול -רבמקצועיות לילדים ומרפאות -רבהקמת מרפאות 

חולים לטיפול, תיאום שירותים ושמירה על הענות יטיפול לתחום בריאות הנפש שתכלול מעקב אחר ה

( לחולים שאינם נענים לטיפול ותמיכה outreachיות יישוג )תכנהרצף הטיפולי. המערכת תפעיל 

יום כחלק ממערך מענים מדורג של החזקת -בית וטיפול-שפחות החולים; פיתוח שירותי אשפוזבמ

 החולים בקהילה ומניעת אשפוז. 

עדיף להשקיע בבניית שירותים במקומות שבהם שירותי בריאות הנפש הממשלתיים  ש ציינו במאוחדת

 הקיים השירות הרחיב אתנוטים לבקופה אין טעם לבנות שירותים מקבילים. לפיכך לוקים בחסר ו

לא  שתחנות אלו)בהנחה מן התחנות המופעלות כיום על ידי השירות הממשלתי שירותים  ולקנות

נהלת בריאות הנפש במאוחדת הדגישו(.  טובהנתן באיכות יבהן ישסגרנה ושהשירות ית  ראשי מ 

אם עשויים לרדת לטמיון  אלווהשירות הממשלתי צבר הרבה ידע וניסיון במשך השנים איון כי יבר

בקופה קנה יגיעו מאותו מאגר. ס  ען בסופו של דבר המטפלים שהקופות תשּכ; סגריהשירות הממשלתי י

שירות  , כך שיוכל לשמש כספקולשפרוו ון שכבר קיים שירות בפריסה ארצית, יש לטפחושכי יםגורס

ים מיזמים פרטיים חסרי ניסיון. הרפורמה וכי הוא עדיף על קניית שירותעם החלתה של  ראוי לקופות 

 צריכת ודפוסי כמות כגון) צורך של שונים פרמטרים אחר לעקוב מאוחדתב מתכוונים המעבר בתקופת

 שלבנייתם ועל פיתוחם  על להחליט ועל פיהם (,וכדומה גאוגרפית בפריסה פעילות פחישל נ  , שירותים

גם בלאומית ככלל,  .יום לטיפול יחידות או נפשה בריאות מרפאות כגון ,הקופה של חדשים שירותים

הקופה  תקים, מדי דל בהם יתברר כי ההיצע הקייםשלקנות שירותים, אך במקומות  מעדיפים

 עצמה. משל יםישירותים פסיכיאטר
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ים שלהן. יות ולהרחיב את מערך המטפלים העצמאלעּב החולים דיווחו כי הן מתכוונות כל קופות

 מערך לפתח , מתכווניםיםיעצמא מטפלים עם בעבודה ניסיון פחות, שלה שירותי בריאות כלליתב

 על דיווח כלולי עליהם. הוא הפיקוח גבולות גם יוגדרו חוזהּב  . מיוחד בחוזה שיעבדו עצמאיים מטפלים

 על עשהית הבקרה. הקופה ידי על לאישור הטיפול יתתכנ הגשת גם כמו פגישותה מספר ועל אבחנהה

 קודמיםה בסבבים לעבודה גויסוכבר  שלמעשה - ופסיכולוגים פסיכיאטרים - הנפש בריאות בקרי ידי

 . לרפורמה ההיערכות של

 . במודל זהפסיכיאטרי מקשרזה של הוא  רכה,היה יפסיכיאטרה בכל הקופות עבורהמודל המסתמן 

 נוסף. , תוך התייעצות עם פסיכיאטרתנו את רוב הטיפול התרופתי בבריאות הנפשירופאי המשפחה י  

בנושאים  להמשיך ולהדריך את הרופאים הראשונייםדיווחו כי הן מתכוונות כל הקופות על כך 

  .הקשורים לתחום בריאות הנפש ולהעצים את יכולתם בתחום האבחון והטיפול הראשוני

שירותי קיימת בהייתה תשתית המטה לבריאות הנפש )ברמה ארצית ומחוזית( נכון לתקופת המחקר, 

מטה  מתעתדים להקים יחידת לאומית, מכבי ומאוחדת. לעומת זאת, בקופת חולים יתבריאות כלל

פסיכיאטר הראשי, יאוישו תפקידים של עו"ס ה לע. נוסף הרפורמההחלת , רק לאחר לבריאות הנפש

כפופים לפסיכיאטר הראשי. יוקמו גם יחידות  והם יהיו ראשי ושל פסיכולוג ראשי של הקופה

אחיות , עובדים סוציאלייםפסיכולוג מחוזי, פסיכיאטר מחוזי, יכללו והן פסיכיאטריות מחוזיות 

 איכות שירותים, על של רכש שיעסוק בבקרה על מנגנון במסגרת זו יוקםפסיכיאטריות ואנשי מנהלה. 

לצוות הסיעודי מיועד תפקיד מרכזי . וטיפול שפוזא על אישורים וכן במתן, זמינותו ועל הטיפול

יוודא הסיעודי  הצוות .וסדירות בקבלתאי  בשל וא לטיפול  נמוכה ענות יהבשל במניעת אשפוז הנגרם 

 (.ביקורי בית לפי הצורך )כולל הגעה לתורים וקבלת טיפול

 .ותשתיות שירותים פיתוחב.  

 שיוכלו ומענים שירותים בפיתוח הקופות החלו, הרפורמה יישום עם שיופעלו יותהתכנ פיתוח לע נוסף

לספק לרופאי  הקופות כל החלו, למשל ,כך. הרפורמה יישום לאחר שירותים למתן תשתית לשמש

 כמה אלו להכשרות כי עולה הראיונות מן. הנפש בריאות בתחום ייעודיים וקורסים הרצאותהמשפחה 

 לאבחון כלים מתן; הנפש בריאות בתחום לבעיות הראשוניים הרופאים של םמודעות העלאת: מטרות

 גם לטפל יכולתם לגבי הראשוניים הרופאים של העצמי הביטחון העלאתל ובעיקר ראשוני טיפוללו

 נפשי לטיפול הזקוקים מן רביםננקט מצד אחד משום שזה  צעד.  מאחרים רגיש הנחשב, זה בתחום

מאחר שהם  להם המיועד לתפקיד הרופאים את יןכחשוב לה ומצד אחר הראשוני לרופא פונים

 . הרפורמה לאחר יישום" ראשוןה קוה""יאיישו" את 

אלו ) קופותב המועדפות טיפולה בשיטות הכשרות ובמכבי שירותי בריאות כלליתב הוצעו ,דומה באופן

-שיטת הטיפול הקוגניטיבי כגון ,מחקריות ראיותעל  מבוססותש מועד-קצרלטיפול   שיטות בעיקר

 לשכירים רק נועדו ההכשרות שירותי בריאות כלליתשב בעוד. הנפש בריאות לאנשי( CBT -התנהגותי 

 עם הסדרשיש להם  עצמאיים לפסיכותרפיסטיםלפסיכיאטרים ו גם הוצעוהן  במכבי, הקופה של

 . הקופה
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. הממוחשב בתיק והכללתו הנפש בריאות תחום בחשּומ   הוא רפורמהקראת הל היערכות של נוסף צעד

 בתיק הרפואי הממוחשב, אך מידע זה לא היה נכלל המידע לגבי בריאות הנפש  נכון לתקופת המחקר, 

 ועל תרופות על מידע למעטהנפש,  בריאות מתחום שאינם צוות ולאנשי ראשוניים לרופאים נגיש

 . הנפש בריאות אצל אנשי מקצוע מתחום ביקורים של קיומם

 מדדים בניית הוא הרפורמה שאחרי ליום יותתכנב הנידונים הנושאים אחד כי ציינו הקופות בכל

 הקשורים מדדים בשנים האחרונות שניהופעלו  בריאות שירותי במכבי. השירות איכות לבחינת

 הקשור ומדד( 0008-ל 0006 בין הופעל) משפחה רופאי ידי על הדיכאון אבחון שיעור: הנפש לבריאות

 (. 0033 ועד 0008-מהופעל ) מדיכאון כסובלים המאובחנים של( compliance)  לטיפול ההיענות למידת

 היערכותב   קשיים 5.2

נשאלו אנשי הקופות על הקשיים העומדים בפני קופות החולים בהיערכות לרפורמה ראיונות ב

לא סודיות  בשמירה עלהצורך . בשל בהיערכותבולט כקושי צוין  הולםהעדר בסיס נתונים הביטוחית. 

 לכן,באשפוז ובקהילה. הממשלתיות מסגרות בריאות הנפש ולקופות ל בסיס נתונים משותף נוצר

קופות מידע על מבוטחים שנזקקו לאשפוז פסיכיאטרי או לטיפול אמבולטורי לא היה בידי הלמעשה, 

קשה על הקופות להעריך את היקף השירותים ה, למעט מידע על מרשמי תרופות. דבר זה מחוץ לקופות

חשש שמא הביקוש בראיונות . כמו כן, הובע "קשההה ייפסיכיאטר"ה אוכלוסייתלפתח עבור  שעליהן

; על ידי יוזמי המהלך שהוצגמהנתון גדול יהיה הרפורמה החלת שייווצר לשירותי בריאות הנפש לאחר 

אך הוא התמקד בסוגיות כספיות כי תכנון הרפורמה אנשי הקופות  ציינו עוד דבר שיכביד על הקופות.

 . דבר המקשה על פיתוח מדדי איכות ובקרה של השירות העתידי; בחסר מבחינה מקצועיתלוקה 

 התהליך תתמשכּוה   השפעת 5.3

כמה השפעות של התמשכות התהליך על היערכות הקופות ועל התנהלותן בתחום  עלומן הראיונות 

יות שנבנו תכנה ,רפורמהקראת הדפוס ההיערכות המקוטע לבשל בריאות הנפש. ראשית, נראה כי 

י הן בשל חילופי גבר   ,קף. זאתפחות ככל שהזמן נישימות  הפכובקופות ליום שאחרי יישום הרפורמה 

 . ת היעדשל אוכלוסיי הרכיוובצ הוהן בשל שינויים החלים בגודל הממשלהבקופות ובמשרדי 

אנשי בריאות הנפש העוסקים בהיערכות  שחיקה שלהלתחושת  האיונות נגעברשצוינה השפעה נוספת 

עקב  האטתה או הקפאתה לביןלקראת הרפורמה  הפער הגדול בין הפעילות המוגברתבשל  ,לרפורמה

של התהליך. חלק מן המרואיינים אף טענו כי דפוס זה יצר "טראומה" בקופות ואי אמון  והתמוססות

שירותי . בלא עודכנוש כמעט יותתכנהבמהלך ההמתנה לרפורמה  ,כךלפיהרפורמה.  ה שלבהיתכנות

בשל כוח אדם איכותי,  לקלוטעליהם קשה ה  דאות לגבי הרפורמה וציינו כי חוסר הו בריאות כללית

תמונה של מאבק על שימור  מצטיירתמן הראיונות  מבחינה תעסוקתית. יציבהמערכת לא מ החשש

 שכן חובת הקופות לעסוק בו מוטלת בספק.  ;קושי לפתח שירותים בתחום בריאות הנפשעל השירות ו

שירותים שכבר ה ם שלגע להפעלתרפורמה נקראת הקושי נוסף הנובע מדפוס ההיערכות המקוטע ל

פתחו  0009-לאחר הגשת הצעת החוק בלמשל, בגל ההיערכות  ,. כךההיערכות לקראתהבמהלך פותחו 

באזור הדרום, בשל מחסור בשירותים  יחידה לטיפול בילדים ונוער שירותי בריאות כלליתב

נוצר  ,יושמהממשלתיים באזור ומתוך כוונה שהשירות ימשיך לפעול לאחר הרפורמה. כשהרפורמה לא 
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 לאוכלוסייהשל שירות שאינו מחויב בחוק לבין הרצון להמשיך ולתת מענה ונו הפעלתו ומיממתח בין 

פשר היחידה לבית החולים סורוקה של ּהפ  סינּוהפתרון שנמצא היה . הזקוקה לו  לקיים את שא 

   של משרד הבריאות. נובמימוהשירות 

 . ממצאים לפי קופות6

 שירותי בריאות כללית 6.1

 .א. השירות כיום 
ים. בבעלות הקופה יבריאות כללית היא הקופה היחידה המפעילה שירותי אשפוז פסיכיאטרשירותי 

מחלקות ם, שבהם מחלקות פסיכיאטריות )כולל ישני בתי חולים פסיכיאטריים וכן בתי חולים כללי

, מפעילה שירותי בריאות כמו כןלקופה.  שייכותםערך זה קולט מאושפזים ללא תלות באשפוז יום(. מ  ל

 אות אמבולטוריות בקהילה ובסמוך לבתי החולים.רּפמערך מ   תכללי

הקופה מקבלת תקציב עבור האשפוז הפסיכיאטרי בבתי החולים שלה )לפי מספר מיטות אשפוז( וכן 

מרפאות ולטוריים שהיא מספקת ּב  וי ממשרד הבריאות על חלק משירותי בריאות הנפש האמּבשיּפ

ולטוריים שהקופה מספקת במרפאות שלה הנפש האמּב הצמודות לבתי החולים. שירותי בריאות

הטיפול  בקהילה )המיועדים למבוטחי הקופה בלבד( אינם ממומנים כלל על ידי משרד הבריאות.

במרפאות כולל הן טיפול תרופתי והן טיפול פסיכותרפי והוא ניתן ללא עלות. מלבד מערך המרפאות 

בדומה לי פסיכותרפיה על ידי מטפלים עצמאיים. מציעה שירותי בריאות כללית למבוטחיה גם טיפו

מבוטחים ניתנים במסגרת הביטוח המשלים.  אלו לנעשה במאוחדת ובלאומית, טיפולי פסיכותרפיה

 30-לטיפולי פסיכותרפיה בשנה ועד  60-זכאים ל ביטוח משלים של שירותי בריאות כללית בעלי

 . ביקורל₪  330טיפולים בתקופת החברות בקופה, בהשתתפות עצמית של 

כולל כתבות ומאמרים על והוא באתר האינטרנט של הקופה מופיע מידע רב לגבי בריאות הנפש 

מספקת הקופה. עם זאת, ההגעה שדרכי טיפול מקובלות ומידע בנוגע לשירותים ועל  הפרעות נפוצות

ליהם יכולים אשים ילמידע דורשת חיפוש ואין אליו הפניה נוחה מדף הבית. רשימת המטפלים העצמא

חברי הביטוח המשלים לפנות אינה מופיעה באתר ויש להתקשר אל המוקד הטלפוני של הביטוח 

 המשלים.

 .ב. ההיערכות עד כה 

היערכות למעבר שירותי ההקימה הקופה צוות שהיה אמון על  3774-ב היערכות ברמת המטה:

תפקידים אחרים. פנו ל ואנשיו בריאות הנפש מהמדינה לקופות. כאשר המעבר לא בוצע, הצוות פורק

של הקופה למעבר.  ה, עם הגשת הצעת החוק בכנסת, הוקם צוות נוסף ששוב עסק בהיערכות0009-ב

ו מגעים עם משרדי הבריאות והאוצר. בעבודה שנמשכה ניהלהשתתפו בדיוני הכנסת וזה אנשי צוות 

. במסגרת התכנית נעשתה "מהיום שאחרי הרפור"כשלוש שנים יצרו בקופה תכניות עבודה מפורטות ל

בהם זוהה חוסר שח אדם בתחומים וידרש )כולל איתור והכשרת כיעבודה לקביעת צפי כוח האדם ש

משמעותי כגון פסיכיאטרייה של הילד ואנשי מקצוע דוברי ערבית(, ותחזית של מספר המרפאות 

בנתה מתוך הכרה שירותי בריאות נפש בהיקף מתאים. התכנית נ לשם הספקתשיהיה צורך לבנות 

מעמד על פי מידת פיזור האוכלוסייה, על פי בשונות הרבה הקיימת בין המחוזות והותאמה לכל מחוז 
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אוכלוסייה )כמו למשל דגש על אנשי הייחודיים של ה על פי צורכיהשל היישובים ו כלכלי-חברתי

הוקם צוות תכנון  בהם יש ריכוז של אוכלוסייה ערבית(. בכל מחוזשמקצוע דוברי ערבית במחוזות 

בריאות הנפש שעסק במיפוי השירותים הקיימים במחוז ובתכנון תמהיל השירותים )מטפלים 

חברתי של כל -מצב הכלכליעל פי הים מול שירותים הניתנים ישירות על ידי הקופה( ופריסתם יעצמא

יישובים המצב ב ים לעומתימטפלים עצמאיעדיפו יישוב. זאת מתוך הנחה שביישובים מבוססים יותר, 

מבוססים פחות שיעדיפו קבלת שירותים במסגרת שלא מצריכה השתתפות עצמית גבוהה. תכנון 

, תוך בקרה אדמיניסטרטיבית םזמינותליתן מענה לנגישות השירותים ויפריסת השירותים נבנה כך ש

 ובקרה על איכות השירותים הניתנים למבוטחים, ותוך עמידה ביעדי התקציב שיוקצה.

מעצם היותם "מוצבים  ,במערך בריאות הנפשממלאים  וך הכרה בתפקיד החשוב שרופאי המשפחהמת

כללה תכנית ההיערכות לרפורמה יצירת מערך תמיכה וייעוץ לרופאי משפחה בעבודתם  ",ראשוןהקו ב

פסיכיאטרי. הטיפול ההשוטפת עם אוכלוסיית בריאות הנפש וכן ערוצים ברורים של הפניה להמשך 

כבר כיום  מיםפסיכיאטרי, המיוש מודלים של מקשרראשוניים היא הפעלת הלתמיכה ברופאים דוגמה 

כדי  מגיעים רופאים פסיכיאטרים למרפאות ראשוניות בקהילה במערך זה ;בחלק ממרפאות הקופה

 לייעץ לרופאי המשפחה.

ולים, בניהול כלים שיתמכו בתהליכי הטיפול בחולבנייתם של  םעבודת היערכות נוספת נגעה לפיתוח

תהליכי עבודה ויאפשרו מעקב ובקרה )כגון: הקמת תיק רפואי ייעודי לבריאות הנפש, זימון תורים 

כללי החיוב ונכתב מסמך  הוגדרו לבריאות הנפש, כלי בקרה ואישורים(. במסגרת תכנית ההיערכות

ן המעורבים יעניבעלי הלדרכי מתן השירות, לינתן, ימהות השירות שהעוסק ב"תורת בריאות הנפש" 

נוהלי הדרכה והטמעה ארגוניים. המסמך הוגש לדירקטוריון של הקופה לנוהלי מידע ובקרה, וכן לבו, 

, הוחלט על פירוק הצוות בשל חוסר ההתקדמות של תהליכי החקיקה. 0007ואושר על ידיו. בסוף 

 עד לקבלת החלטה רשמית על יישום הרפורמה.  הההיערכות הוקפא

שהתקציב המיועד לתחום בריאות הנפש  אבנוגע להיערכות לרפורמה הי ההתקבלאחת ההחלטות ש

יהיה "סגור". כלומר, על אף שהתקציב שיועבר ממשרד הבריאות כתוספת עבור התחום הפסיכיאטרי 

צבוע" ולקופה תהיה אפשרות להשתמש בכספים כראות עיניה, מתכוונת שירותי תקציב לא יהיה "

לעקוב  כדיספקת שירותי בריאות הנפש. זאת הפים אלו )ובהם בלבד( ללהשתמש בכס בריאות כללית

במקרה ש בקופה סבוריםאחר התפתחות השירותים ולראות האם המימון מספיק, חסר או עודף. 

מעקב אחר התקציב המיועד לבריאות הנפש עשוי להצדיק עיכוב של פיתוח  ,התקציב יהיה חסרו

 . ןמרפאות או שדרוג תשירותים כגון פתיח

תחושה בקופה הרים לשירותי בריאות הנפש. ק  במסגרת היערכותה של הקופה גויסו ּב  גיוס כוח אדם: 

 היא ש"נתקעו" אתם, כיון שלכאורה אין הצדקה להעסקתם.

הופעל בשירותי בריאות כללית פרויקט "מצוקה נפשית בקהילה",  0003–0004בשנים  הדרכה:

ית )רופאי משפחה, אחיות ועובדים סוציאליים( הכשרה במסגרתו הועברה לצוותי הרפואה הראשונו

להם   שישמוקדם של מטופלים ה םזיהוילו םלתרום לאיתור כדיבנושא הפרעות דיכאון וחרדה 
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מתוך ההבנה שרופאי המשפחה הם אלו המקבלים את רוב  ,הפרעות אלו. הפרויקט הופעל, בין היתר

 הפונים הזקוקים לשירותי בריאות נפש. 

יים צוות ההיערכות מפגשי הדרכה בנושא בריאות הנפש בקהילה בכלל והרפורמה ק   0008ת במהלך שנ

ועדו לצוותים המובילים של מרפאות הקהילה במחוזות השונים. במהלך אותה שנה נבפרט. המפגשים 

רופאי משפחה לעובדים סוציאליים, ללכחמישים פסיכולוגים,  CBTקיימה הקופה גם קורס 

 . טווחון שהיא יעילה וקצרת ולקדם את השימוש בשיטה זו כיכדי די הקופה, פסיכיאטרים עובלו

על מנת להיערך להעברת השירותים לקופות, פעלה שירותי בריאות כללית  פיתוח שירותים:

בהם זיהו חוסר בשירות הממשלתי, שבאסטרטגיה של מתן אישור מקדים לפיתוח שירותים במקומות 

למשל, פתחו יחידה לטיפול בילדים ונוער, וכשהרפורמה לא עברה,  ,םעוד טרם הרפורמה. באזור הדרו

הצליחו לסנף את היחידה לבית החולים סורוקה ובכך לפתוח אותה לכלל הציבור ולשמר את השירות 

 במימון של משרד הבריאות. 

 .אה השירות לאחר הרפורמה?ר  יאיך יג.  

בשלב הראשון לאחר הרפורמה מתכוונת הקופה לקנות שירותים מן המרפאות הקיימות ורק לאחר 

מכן להחליט היכן יש לפתח שירותים של הקופה. באופן כללי, נראה שתהיה העדפה לפיתוח שירותים 

שימוש בשירותי בריאות הנפש, -באזורי פריפריה ופיתוח שירותים עבור אוכלוסיות שבהן יש תת

 האוכלוסייה הערבית והחרדית. בעיקר 

מקצועיות לבריאות הנפש ופחות ניסיון -לשירותי בריאות כללית ניסיון רב בהפעלת מרפאות רב

בעבודה עם מטפלים עצמאיים. נכון להיום יש לקופה הסדר עם מגוון של מטפלים עצמאיים, אך מן 

יקוח מקצועיים על המטפלים. הראיונות עולה כי ההסדר קשור רק לדרך התשלום וכי אין בקרה או פ

בעתיד ובהתאם לדרישות המסתמנות של החוק, מתכוונת הקופה לפתח מערך של מטפלים עצמאיים 

דיווח על  שצפוי לכלול ; פיקוחשיעבדו במסגרת חוזה מיוחד. בחוזה יוגדרו גם גבולות הפיקוח עליהם

עשה על יידי הקופה. הבקרה ת הגשת תכנית הטיפול לאישור עלעל אבחנה ועל מספר פגישות כמו גם 

קודמים הידי בקרי בריאות הנפש, פסיכיאטרים ופסיכולוגים, שלמעשה גויסו כבר לעבודה בסבבים 

 של ההיערכות לרפורמה. 

 .ד. השפעת התמשכות התהליך 
היערכות לקראתה יצרה בקופה תחושה ההירידה של הרפורמה מסדר היום לאחר שכבר החלה 

יום שאחרי "עבודת ההכנה ולכן אין קידום ועדכון של תכניות העבודה לשמשאבים התבזבזו על 

עבודה   תכניותיש ון שעם הזמן התחלפו מנהלי המחוזות, התחושה היא שעל אף שו. כי"הרפורמה

 להתניע את התהליך.  המפורטות יהיה קש

 מכבי שירותי בריאות  6.2

 .א. השירות כיום 

לחמישה מחוזות ובכל אחד מהם יש פסיכיאטר מחוזי, שירותי בריאות הנפש בקופה מחולקים 

מחוזי, עו"ס ומזכירה. בכמה מחוזות מועסק גם פסיכולוג. המרואיינים ממכבי העידו  פסיכותרפיסט



13 

-כי לקופה תשתית טובה לטיפול ב"פסיכיאטרייה רכה" המבוססת על מערך של רופאים ומטפלים

אי על צוות המטפלים העצמאיים של המחוז, פסיכותרפיסטים עצמאיים. הפסיכיאטר המחוזי אחר

שסיימו בית ספר  םהכולל פסיכיאטרים ופסיכותרפיסטים )פסיכולוגים קליניים ועובדים סוציאליי

לפסיכותרפיה(. על אף  שקיימות בקופה מספר מרפאות מחוזיות לבריאות הנפש, הן עוסקות בעיקר 

בבקרה ואינן מהוות תשתית מספקת לטיפול מרפאתי מורכב על ידי צוות רב מקצועי. חולים מן 

עם הקופה,  הפסיכיאטרייה הקשה יכולים כמובן לקבל טיפול אצל מטפלים עצמאיים במסגרת ההסדר

אך כיוון שהמערך הקיים אינו מהווה, לדעת המרואיינים, את הטיפול המיטבי עבורם, מעודדים אותם 

 לפנות לטיפול בשירות הממשלתי. 

כיוון שבמקרים רבים מטופלים מגיעים אל רופאי המשפחה, עומדים לרשותם הפסיכיאטרים 

 המחוזיים לייעוץ בתחום בריאות הנפש . 

ואילך,  38פגישות מגיל  60ולעוד  38פגישות עד גיל  60-רפיה זכאים מבוטחי מכבי לבתחום הפסיכות

הּכרוכות בהשתתפות עצמית גבוהה. דבר זה עשוי להוות חסם בפני טיפול בפני חלק מן האוכלוסייה, 

אך בניגוד למצב בקופות האחרות, השירות ניתן לכלל המבוטחים ואינו תלוי בקיומו של ביטוח 

 תרפויטי ישירה ואינה מצריכה הפניית רופא. -נייה לטיפול פסיכומשלים. הפ

  .ב. ההיערכות עד כה 
למכבי תכניות מג רה מפורטות ואופרטיביות. המרואיינים מעריכים כי הקופה תוכל להיערך בתוך 

שלוש שנים לאחר החלת הרפורמה )במסגרת הזמן המתוכננת להיערכות(. במסגרת ההיערכות בשנת 

 מו יום הסברה למנהלים ובו דנו בפרטי הרפורמה והתכניות של הקופה למימושה. , קיי0009

מכבי לא גייסה כוח אדם נוסף להקמת שירותי בריאות הנפש בקופה, אבל ממשיכה להכניס מטפלים 

 עצמאיים נוספים להסדר עם הקופה. 

חון, של טיפול בשנים האחרונות הפעילה הקופה קורסים והדרכות לרופאי משפחה בנושאים של אב

קיבלו גם את האפשרות לתת  CBTוהתערבויות נקודתיות בבריאות הנפש. רופאי משפחה שעברו קורס 

דקות;  60הוא   CBTלמטופליהם סדרת מפגשים טיפוליים במסגרת תפקידם. משך פגישה בטיפול 

גמול מדובר בפגישה ארוכה יותר מהמקובל. כדי שמהלך זה ישתלם גם לרופאי המשפחה, הם קיב לו ת 

, אך CBTנוסף על פגישות אלו. בפועל, מעטים מן הרופאים שלמדו בקורס אכן מטפלים בשיטת 

הקורס נועד בעיקר כדי לתת להם כלים והבנה של השיטה להתערבויות נקודתיות. קורסים בשיטות 

 טיפול שונות מוצעים גם לפסיכיאטרים ולפסיכותרפיסטים הקשורים לקופה, כדי לעודדם ללמוד

 (. evidence basedוליישם שיטות טיפול המגובות בראיות מחקריות )

פרויקט הקשור להחלת הרפורמה וכבר יצא לדרך הוא בנייה של רשם בריאות נפש. בדומה לרשמים 

הקיימים לסוכרת ולסרטן, מקימה מכבי רישום של מבוטחי הקופה המאובחנים בתחום של בריאות 

יפול וכדי להתערב נקודתית בעת הצורך, כמו גם על מנת לעקוב הנפש כדי לעקוב אחר היענותם לט

אחר התחום באופן כללי כדי לשפר את השירות למבוטחים. נוסף על הרישום, נכנס תחום בריאות 

הופעל מדד איכות הקשור לשיעור  0008 –0006הנפש גם לפרויקט מדדי האיכות של הקופה. בשנים 
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הופעל מדד הקשור למידת ההיענות לטיפול  0033עד  0008-מ אבחון הדיכאון על ידי רופאי משפחה.

compliance) .של המאובחנים כסובלים מדיכאון ) 

אה השירות לאחר הרפורמה?   .ג. איך ייר 
מקצועיות שייתנו -לאחר החלת הרפורמה תהיה עדיפות ראשונה לבניית  מרפאות רב בניית שירותים:

מקצועיות -הקשה. בתכנון )בכפוף לתקצוב הולם(: הקמת מרפאות רב מענה לחולי הפסיכיאטרייה

מקצועיות למבוגרים; פיתוח מערכת של ניהול טיפול לתחום בריאות הנפש -לילדים ומרפאות רב

שתכלול מעקב אחר היענות חולים לטיפול, תיאום שירותים ושמירה על הרצף הטיפולי. המערכת 

לים שאינם נענים לטיפול ותמיכה במשפחות החולים; פיתוח ( לחוoutreachתפעיל תכניות יישוג )

יום כחלק ממערך מענים מדורג של החזקת החולים בקהילה ומניעת -בית וטיפול-שירותי אשפוז

 אשפוז. 

 

בהתאם לדרישות החוק, תמשיך הקופה להפעיל ולהרחיב את מערך המטפלים העצמאיים. 

צד סל השירותים שיוגדר בחוק, יוצעו למבוטחי המרואיינים לא פוסלים על הסף את האפשרות של

 השב"ן טיפולים נוספים, כפי שקיים בתחומים אחרים כגון התפתחות הילד.

 

כיום מפעילה הקופה בתחום בריאות הנפש בקרה אדמיניסטרטיבית )על מספר המפגשים,  פיקוח:

נדרשים לקבל אישור גבייה וכדומה( וכן בקרה מקצועית ראשונית, שבה המטפלים שבהסכם עם מכבי 

מראש לכל סדרת טיפולים ולהעביר לקופה דיווח הכולל אנמנזה, אבחנה, מטרות ויעדים לטיפול, 

תכנית טיפול ואת הנעשה בכל מפגש. אחרי הרפורמה מתכוונים לעבור לפיקוח דרך הרישום בתיק 

ת מדדי איכות הממוחשב, דבר שיאפשר בקרה אינטנסיבית יותר על איכות הטיפול. יש כוונה לבנו

ספציפיים לתחום בריאות הנפש )למשל שיעור אשפוזים חוזרים כמדד לאיכות הטיפול הנפשי באשפוז 

ובקהילה(. מדדים לשיעור האבחון של דיכאון בקהילה ומידת ההיענות של החולים לטיפול הופעלו 

ידה ביעדים כבר במערכת המודדת את תפקודם של רופאי המשפחה. מתוכננת גם בקרה על מידת העמ

ובמטרות הטיפול, בדומה לבקרה הקיימת על תחומים אחרים כגון תוכנת הבקרה הממוחשבת 

שבאמצעותה מודדים את שיעור הצלחתם של טיפולי פיזיותרפיה. כיום אין בקופה בקרה על סוג 

 הטיפול ועל שיטת הטיפול, אך מעדיפים טיפולים המגובים בראיות מחקריות. 

 

נתק הקיים בין הקופה לבין מערך האשפוז הפסיכיאטרי והשירות הממשלתי ה קשיים בהיערכות:

 הוזכר כגורם שמקשה על הקופה לעקוב אחר רצף הטיפול שמקבלים מבוטחי הקופה. 

 .ד. השפעת התמשכות התהליך 

בסבב הראשון הייתה תחושה של דחיפות ושל צורך למהר בבניית תכניות לרפורמה. הוקמו ועדות 

-תים, הושקעו בכך משאבים רבים והיה ניסיון ללמוד ממקומות אחרים. בסבב השני )בלבניית השירו

(, כשהתחילו לדבר על הצעת החוק ועל בניית סל שירותים, ושררה שוב תחושה שהרפורמה אכן 0009

תיושם בקופות החולים, הייתה נכונות להשקיע יותר בפיתוח תחום בריאות הנפש והייתה יותר 

רת אנשי הצוות לקראת הרפורמה. היו יותר קשובים לצרכים בשטח והוספו השקעה בתחום הכש

 פסיכיאטרים ופסיכותרפיסטים להסכם עם הקופה. 
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באופן כללי, דיווחו המרואיינים על שחיקה של המוטיבציה לקדם את תחום בריאות הנפש בקופה 

ריאות לא נותן מענה בכלל והיערכות לרפורמה בפרט. מלבד העובדה שהשירות במרפאות של משרד הב

לצרכים, ההמתנה לרפורמה יוצרת שחיקה במוטיבציה ובהתגייסות של העוסקים בתחום בקופות 

החולים. תחום בריאות הנפש לא עולה על סדר היום של הקופה. בשל המגבלה הכספית, ישנה עדיפות 

הם המחויבות לפיתוח התחומים בהם חובת הקופה ברורה, על חשבון תחומים כמו בריאות הנפש שב

החוקית עמומה. יש חוסר אמונה גדול בהיתכנות הרפורמה ולכן התחושה היא שאין טעם להיערך 

 אליה, בעיקר לאור הסיכון שיבנו שירותים מבלי שיהיה עבורם מקור תקציבי.

 קופת חולים לאומית  6.3

 .השירות כיוםא.  
עם  הסדרלהם יש ים שיפסיכיאטרים עצמאלאומית נותנת כיום שירות פסיכיאטרי ראשוני על ידי 

מציעה הקופה למבוטחי השב"ן טיפולי פסיכותרפיה, הניתנים גם הם באמצעות מטפלים  עודהקופה. 

היצע ה הרכה, על אף שכל מי שפונה מקבל מענה. יים. רוב הפונים מגיעים מהפסיכיאטרייעצמא

מצא במצב של שימור בלבד. כלומר, נהוא לאוכלוסיית המבוטחים וכיום יחסית השירות בקופה קטן 

 קופה. ל  אין יוזמה להרחבת השירות ואין ניסיון למשוך את האוכלוסייה הפסיכיאטרית 

רכה" כגון דיכאון או חרדה( הטיפול ניתן על ידי רופאים ראשוניים,  היימקרים הקלים )"פסיכיאטרּב  

המקבלים בעת הצורך ייעוץ וסיוע מפסיכיאטרים. במקרים מורכבים יותר, בעיקר אם יש תחלואה 

נלווית, פסיכוזה או סכנה לאבדנות, הטיפול ניתן על ידי פסיכיאטר. רופא משפחה עשוי להפנות 

קופה; עם זאת, אין חובה לקבל הפניה מרופא משפחה וניתן לפנות פסיכיאטר של ההמטופלים אל 

לשירות הממשלתי,  ית מקרי הפסיכיאטרייה הקשהישירות לפסיכיאטר. אין לקופה מדיניות של הפני

 פונה מישהו שאם היא ההנחה כי עולה הראיונות והטיפול בקופה מיועד לכלל הזקוקים לטיפול. מן

מקור  עם זאת, מבחינת.  הממשלתי השירות פני על אותו מעדיף כנראה הוא, הקופה של לשירות

 . בשירות הממשלתימטופלים מקרי הפסיכיאטרייה הקשה כי רוב  עולההמרשמים לתרופות, 

על ידי עובדים סוציאליים, בעלי הכשרה  תומךבמקרים מיוחדים נותנת הקופה טיפול 

רחבי הארץ, אך התקינה אינה מלאה תקנים לעובדים סוציאליים ב 00כפסיכותרפיסטים. לקופה 

 תקנים בלבד(.  35)בפועל מלאים 

בהצעת החוק של  שהוגדרזהה בהיקפו לסל בקופה שירות הפסיכותרפיה הניתן למבוטחי השב"ן 

 הרפורמה.  

 .יערכות עד כהההב.  
במהלך ההיערכות לרפורמה גייסה לאומית פסיכיאטר ראשי, שאמון גם על הכנת הקופה לקבלת 

 םהוקצו לכל מחוז של הקופה שני תקני 0033במהלך האחריות לתחום בריאות הנפש. כמו כן, 

מבוגרים. בשל קושי למלא את התקנים לנוער ושני תקנים לפסיכיאטרים לבני פסיכיאטרים לילדים ול

מקומות, בעיקר בכל הנוגע לגיוס פסיכיאטרים לילדים ונוער, מעסיקה הקופה בחלק מן ה

 . שעותפסיכיאטרים גם על בסיס 
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כוללת פסיכולוגים מטפלים ו 000-מונה כעם הקופה  שיש להם הסדרים ירשימת המטפלים העצמא

ול לא בלאומית משתדלים שזמן ההמתנה לטיפ .עובדים סוציאליים בעלי הכשרה למתן פסיכותרפיהו

 יעלה על חודש ימים.  

לאומית החלה בתכנית השתלמויות בנושאי בריאות הנפש המיועדת לרופאי משפחה ולרופאים 

ראשוניים. התכנית כוללת היכרות עם מגוון התרופות הפסיכיאטריות ועם מחלות פסיכיאטריות 

פחה אחד בכל סניף רבות, בדגש על זיהוי ואבחון מצבים קליניים. יש תכנון לפיילוט של רופא מש

שיקבל הכשרה נוספת בזיהוי דיכאון ואליו יפנו רופאי המשפחה האחרים מטופלים לאבחון. זאת 

טיפול יוקצה ללחסוך לקופה כסף רב שבהיעדר אבחנה נכונה,  עשוימתוך תפיסה שזיהוי דיכאון 

ופאי משפחה המיועדים לר CBT, מתכננת הקופה להציע קורסי על כך במחלות פסיכוסומטיות. נוסף

. אין CBTולעובדים סוציאליים. רופאי משפחה שיעברו את הקורס וירצו בכך, יוכלו לתת גם טיפולי 

תכן ילכוון אותם לשיטות טיפול מסוימות, על אף שי כדיכוונה להציע הכשרות לפסיכולוגים 

 תהיינה פתוחות בפניהם. CBT-שהכשרות ה

ן שאין תחושה שהרפורמה תצא לדרך, אין כיוורה מפורטות, אך עם השנים פותחו בקופה תכניות מג  

היערכות". התחושה כיום שום עשייה כהכנה לרפורמה והמצב הוגדר על ידי המרואיינים כ"סטגנציה ּב  

שהגדולות  ,לבעיות רבות הולםהעולה מן הראיונות היא כי על אף הדיון בהצעת החוק, עדיין אין מענה 

עולה  כמו כןין הקופות לבתי החולים והסדרת התקציב הנדרש למהלך. הסדרת המו"מ ב ןשבהן ה

בריאות הנפש לקופות האחריות לשירותי תחושה כי משרדי הבריאות והאוצר מקווים שהעברת ה

לעומת זאת סבורים כי יהיה צורך להקצות  בקופות ;התקציב המופנה לתחום תקטין אתהחולים 

 . סכומים נוספים

אין היערכות לקראת הרפורמה, יש ניסיון של הפסיכיאטר הראשי של הקופה על אף שבאופן רשמי 

"לעשות רפורמה בלי רפורמה", כלומר להשקיע משאבים וחשיבה בתחום הפסיכיאטרי גם בלי קבלת 

לחסוך לקופה  עשויאחריות רשמית של הקופה על התחום. זאת מתוך המחשבה שטיפול פסיכיאטרי 

 יקות מיותרות. כסף של אשפוזים מיותרים ובד

 .אה השירות לאחר הרפורמה?ר  יאיך יג.  

בנה מטה לבריאות הנפש, כחלק מאגף הרפואה של הקופה. נוסף ילאחר הרפורמה יהקמת השירות: 

פסיכיאטר הראשי, יאוישו תפקידים של עו"ס ראשי ושל פסיכולוג ראשי של הקופה, על תפקיד ה

יחידות פסיכיאטריות מחוזיות שיכללו פסיכיאטר מחוזי, שיהיו כפופים לפסיכיאטר הראשי. יוקמו גם 

 שיעסוק בבקרה על מנגנון עובדים סוציאליים, אחיות פסיכיאטריות ואנשי מנהלה. במסגרת זו יוקם

 וטיפול.  אשפוז על אישורים זמינותו, וכן במתן ועל הטיפול איכות שירותים, על של רכש

שכן בהיעדר מידע  ;ה במיפוי צורכי המבוטחיםבתקופה הראשונה שלאחר הרפורמה יעסקו בקופ

שוטף על אוכלוסיית המבוטחים המקבלים כיום טיפול במערכת הציבורית והפרטית, קשה לחזות את 

חתמו הסכמי התקשרות עם ספקי שירותים, יהדרישות. לאחר שתתבהר תמונת הצרכים בקופה, י

ם ספקים גדולים, שיכולים להציע בססו על צריכת שירותים בפועל. הקופה תעדיף להתקשר עתשי

 בהם יתברר כי ההיצע הקייםשרות רב מקצועי. ככלל תעדיף הקופה לקנות שירותים, אך במקומות יש

 עצמה. משל יםיהקופה שירותים פסיכיאטר מדי, תקים דל
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ענות נמוכה ומאי סדירות בקבלת טיפול, יהמקורם בכיוון שחלק גדול מהאשפוזים הפסיכיאטריים 

במניעת אשפוז. הצוות הסיעודי בכל מחוז יכיר את אוכלוסיית  חשובצוות הסיעודי תפקיד מיועד ל  

 לתורים וקבלת טיפול )כולל ביקורי בית לפי הצורך(. את הגעתםהמטופלים, יוודא 

פסיכיאטרי, שבו רופאי  זה של שימוש במקשר יה רכה, המודל המסתמן הואיבטיפול בפסיכיאטר

 הטיפול התרופתי בבריאות הנפש, תוך התייעצות עם פסיכיאטר. הפסיכיאטרתנו את רוב יהמשפחה י

 הרופא ולבקשת ) תיםמורכבים, ולע   במקרים מרכזיות, ייעץ בזמנים קבועים במרפאות יבקר

התעדכנות בנושאים פסיכיאטריים  הקופה תיצור מערך על כך, חולים. נוסף הראשוני(, אף יבדוק

הפסיכיאטרי  לשירות הפנייה  יה הרכה.יצמתם בתחום הפסיכיאטרלרופאים ראשוניים, לצורכי הע

שגם ימשיך לעקוב אחר מה שהחולים שלו  הראשוני הרופא על ידי סתתוּו )כולל טיפולי פסיכותרפיה(

 המחוז. של הפסיכיאטרית ליחידה וחתדּו חדשה הפניה מקבלים. כל

כפי שקיים היום  ,ים עצמאייםבהתאם לנוסח הצעת החוק, הקופה תמשיך להפעיל מערך של מטפל

)ואם  פסיכיאטרים מומחים על פני מתמחיםיועדפו פסיכיאטרים הגיוס עבור מבוטחי השב"ן. ּב  

רשיון בעלי . פסיכולוגים יצטרכו להיות יועסקו מתמחים הם יהיו בשנת ההתמחות האחרונה שלהם(

המתוקן, גם בעלי  הפסיכולוגיםחוק  פי-עלמומחיות בתחום הקליני או הרפואי )על אף שבעלי ו

מומחיות בתחומים אחרים רשאים לתת פסיכותרפיה( ועם ניסיון בעבודה. לגבי עובדים סוציאליים, 

 שהתמחו בבריאות הנפש.  יועדפו מי

כנס לתיק הרפואי של החולים )בדומה ים לא יכולים להינכון להיום, פסיכולוגים עצמאי פיקוח:

השב"ן( והפיקוח עליהם הוא ברמה כלכלית בלבד. פסיכיאטרים למטפלים אחרים שעובדים דרך 

כותבים בתיק האלקטרוני, אבל יש הפרדה בתוך התיק, ומי שאין לו הרשאה לא יכול לראות מה 

, ובמידה מסוימת גם לרופאי משפחה שיכולים לראות יהמחוז לרופאפסיכיאטר כותב. הרשאות יש ה

שיים. לאחר הרפורמה יוכלו כל אנשי המקצוע בבריאות את התרופות והאבחנות, אבל לא פרטים אי

ון ועשה דרכו. לא מתוכננת בקרה על שיטת הטיפול, אך כייהנפש לכתוב בתיק הממוחשב והבקרה ת

 טיפולים קצרי טווח. יועדפו שמספר המפגשים מוגבל, 

 כלומר –באופן כללי הקופה דוגלת ב"רפואה משולבת"  האם יציעו טיפול נוסף במסגרת השב"ן?

ומתכוונת להחיל  –הקונבנציונלית בתוך אותם הסניפים בין הרפואה ו משלימההרפואה ה ביןשילוב 

נתנו במרפאות המקצועיות של הקופה גם יאת המודל גם על בריאות הנפש. כלומר, היכן שיתאפשר, י

 שב"ן. במסגרת הטיפולים באמצעות טיפול בבעלי חיים טיפולים נלווים כמו טיפולים באמנות או 

 קופת חולים מאוחדת  6.4

 .א. השירות כיום 
תווה מדיניות,  נהלת תחום בריאות הנפש במאוחדת היא חלק מאגף הרפואה בקופה והיא גם מ  מ 

קובעת נהלים ויוזמת את פיתוחם של שירותים חדשים. בכל מחוז פועל צוות מצומצם המונה 

פסיכיאטר ופסיכולוג קליני, האחראי על בריאות הנפש במחוז. תחת צוות זה עובדים רכזי בריאות נפש 

 שאחד מתפקידיהם הוא לשמש כמתאמי טיפול.     -ך כלל פסיכולוגים קליניים בדר -
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תפיסת השירות במאוחדת היא שבריאות הנפש צריכה להיות חלק בלתי נפרד מכלל שירותי הרפואה 

ולכן היא ניתנת במרפאות הראשוניות ולא במרפאות נפרדות. מלבד זאת, בכל מחוז, משולבים אנשי 

ניוניות רבבריאות הנפש גם במר מקצועיות כגון מרפאות סוכרת או מרפאות לבריאות האישה. -פאות ש 

רפואי המיועד לתת מענה של בריאות הנפש גם לסובלים -במרפאות אלו ניתן שירות פסיכולוגי

מתחלואה מקבילה, שאינם פונים ישירות לשירות. ככלל, השירות המוצע בקופה מיועד לסובלים 

מרה קלה עד בינונית; הסובלים ממחלות נפש קשות מופנים למרפאות מהפרעות נפשיות בדרגת חו

 בשירות הממשלתי. 

פנייה לשירות יכולה להתבצע ישירות על ידי המבוטח או על ידי הפנית רופא. נקודת הכניסה לשירות 

היא פגישת מיון על ידי 'ממיין', פסיכיאטר או פסיכולוג קליני, היושב במרפאה הראשונית. לאחר 

ת המיון ממליץ הממיין על המשך הטיפול בקופה, או על פנייה לשירות הממשלתי. מלבד זאת, פגיש

פועלים בקופה מתאמי טיפול המשמשים כאנשי הקשר עם המטפלים העצמאיים ועם השירות 

 הממשלתי באזור. 

ית. טיפול ההמשך יכול להיות טיפול תרופתי ראשוני, שניתן על ידי פסיכיאטר בתוך המרפאה הראשונ

המשך מעקב תרופתי, אם יש בו צורך, נעשה על ידי רופא המשפחה. אפשרות נוספת של טיפול המשך 

היא הפניה לטיפול פסיכותרפיה שניתן על ידי מטפל עצמאי, הנמצא בהסדר עם הקופה. עם זאת, 

 ובניגוד לנעשה בקופות אחרות, רשימת המטפלים אינה זמינה למבוטחים וניתן לפנות רק למטפלים

נהלת בריאות הנפש כי דרך פעולה זו מבטיחה  פנה הממיין.  בריאיון עמו הסביר ראש מ  שאליהם מ 

אבחון מתאים והתאמה של הטיפול לבעיה, ושל המטפל למטופל. רשימת המטפלים העצמאיים כוללת 

-ל בפריסה ארצית. מבוטחי השב"ן זכאים 3פסיכולוגים קליניים ועובדים סוציאליים "קליניים" 500-כ

פגישות מסובסדות ולאחריהן יכולים להמשיך את הטיפול במחיר שנקבע על ידי ההסדר של  63

 הקופה. מבוטחים שאינם חברים בתכניות השב"ן זכאים למחיר ההסדר ללא סבסוד נוסף. 

מידע על השירות מופיע באתר האינטרנט של הקופה, וההפניה אליו מצוינת בבירור בעמוד הבית )נכון 

בדיקה(. בדף המידע באינטרנט מוסברות דרכי הפנייה לשירות, מצוינים תעריפים, מכסות לתאריך ה

וזכאות לטיפולים השונים וכן פירוט קצר על סוגי הטיפולים המוצעים על ידי הקופה. מעניין לראות כי 

ניתן כיום לקבל את כל הטיפולים בתחום בריאות הנפש באתר מציינים כמה פעמים כי: "

 ".ים ופסיכולוגיים( ללא עלות במסגרת מרפאות בריאות הנפש הממשלתיות)פסיכיאטרי

 .ב. ההיערכות עד כה 

, כחלק מהיערכות הקופה לחוק ביטוח 70-מערך בריאות הנפש של מאוחדת הוקם בתחילת שנות ה

בריאות ממלכתי. הנחת העבודה הייתה אז כי לאחר תקופת המעבר שהוגדרה בחוק, תעבור האחריות 

הנפש מן התוספת השלישית לשנייה. על אף העליות והמורדות שידע ניסיון העברת האחריות  לבריאות

                                                   
3
בישראל אין רישוי רשמי של עבודה סוציאלית קלינית, והשימוש במונח הוא מטעמי נוחות בלבד. הכוונה היא   

ים בעלי תואר שני ממגמה קלינית, בעלי ניסיון בתחום בריאות הנפש ובעלי הכשרה לעובדים סוציאלי
 בפסיכותרפיה. 
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לקופות, מעולם לא היה ניסיון לסגור או לצמצם את השירות בקופה ותפיסת ההפעלה של השירות לא 

 השתנתה עם השנים.  

אמצים רבים כחלק מההיערכות לרפורמה ולצורך העתידי לעמוד בדרישות החוק, משקיעה הקופה מ

מרפאות ראשוניות בפריסה ארצית  90-לשמור על זמינות ונגישות גבוהות של השירות: השירות קיים ב

 ומשך ההמתנה למפגש ראשון אינו עולה, בדרך כלל, על שלושה שבועות. 

אחד הקשיים שצוינו בראיונות כמקשים על ההיערכות לרפורמה הוא הנתק הקיים בין שירותי 

משלתיים לאלו של הקופה ברמת המטה. נתונים לגבי אשפוזים מגיעים לקופה בריאות הנפש המ

חודשים והם אינם שמיים )לא ניתן לראות חפיפה של מספרי תעודות זהות(, אלא  9–3בעיכוב של 

מצוין בהם רק סכום ימי אשפוז של מבוטחי הקופה. כדי להתגבר על כך, רכזי בריאות הנפש של 

רך השירות הממשלתי, הן האשפוזי והן האמבולטורי, כמו גם  עם הקופה עומדים בקשר עם מע

 ספקים חיצוניים של בריאות נפש, אך שיתוף הפעולה הוא נקודתי. 

לאורך השנים קיימו בקופה, באופן סדיר, הכשרות בתחום בריאות הנפש לצוותי הרפואה הראשונית, 

רפואיים ואנשי מנהל. עוד מקיימים בקופה הרצאות לקהל הרחב ומפיצים -אנשי מקצועות סמך

 עלונים בנושא בריאות הנפש. 

נהלת בריאות הנפש כי הקופה "ערוכה במקסימ ום" לקראת הרפורמה וכי בריאיון עמו הסביר ראש מ 

 היא תוכל להיערך במסגרת תקופת המעבר.  

אה השירות לאחר הרפורמה?   .ג. איך ייר 

בהנחה שהתחנות המופעלות כיום בשירות הממשלתי לא תיסגרנה ושהשירות בהן יינתן באיכות טובה, 

ם לבנות מתכוונת הקופה לרכוש שירותים באזורים שבהם קיימות תחנות. בקופה חשים שאין טע

שירותים מקבילים וכי עדיף להשקיע בבניית שירותים במקומות שבהם לא קיים שירות. בריאיון 

נהלת בריאות הנפש כי השירות הממשלתי צבר עם השנים הרבה ידע וניסיון ואלו  הדגישו ראשי מ 

קנה עשויים לרדת לטמיון אם השירות הממשלתי ייסגר, שכן בסופו של דבר המטפלים שהקופות תֱעס

יגיעו מאותו מאגר. בקופה גורסים שכיוון שכבר קיים שירות בפריסה ארצית, יש לטפחו ולהיטיבו ; 

 כך שיוכל לשמש כספק שירות ראוי לקופות אחרי הרפורמה. 

בתקופת המעבר מתכוונת הקופה לעקוב אחר פרמטרים שונים של צורך )כגון כמות ודפוסי צריכת 

פחי פעילות בפריסה  גאוגרפית וכדומה( ולאורם להחליט על פיתוח ובנייה של שירותים שירותים, נ 

 חדשים, כגון מרפאות בריאות נפש או יחידות לטיפול יום. 

פגישות  63-תרפויטי ניתן ב-כבר כיום מופעלת בקרה על המטפלים העצמאיים. הטיפול הפסיכו פיקוח:

סיכום כדי לקבל אישור להמשך פגישות, נדרש המטפל לשלוח  30בשלושה סבבים. בסוף כל סבב בן 

חשוב תחום בריאות הנפש, תוך מתן גישה לתיק גם  הטיפול. כיום נמצאת הקופה בעיצומו של מ 

למטפלים העצמאיים. המשוב יאפשר גם בקרה וגם שמירה על הרצף הטיפולי. הרשומות בתחום 

, הפתוחים גם בריאות הנפש פתוחות לאנשי התחום בלבד, למעט מידע על ביקורים ועל תרופות

 לרופאים ראשוניים. 
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לכאורה, המכסות המוצעות בחוק סבירות. אם יסתבר שאין  האם יציעו טיפול נוסף במסגרת השב"ן?

 זה כך, ישקלו הצעת טיפול נוסף בשב"ן. 

 .ד. השפעת התמשכות התהליך 

 הרפורמה, של מוצהרות כדי לענות על מטרות נבנה הוא כי מעלה במאוחדת הקיים השירות ניתוח

ניתן , למעשה. ונגישות זמינות שיפור, ונפשית הפיזית שירותי הרפואה שילוב, סטיגמה הפחתת כגון:

 .שישמש אותה גם אחרי החלתה של הרפורמה שירות הקימה כבר לומר כי מבחינה זו, מאוחדת

ייה "הפסיכיאטר עם זאת, בהיעדר רפורמה, לא מפתחים שירותים עבור אוכלוסיית צרכני שירותי

 הקשה". 

 סיכום . 7

שירותי בריאות  החוליםכל קופות נכון לתקופת המחקר, ערב אישור הרפורמה בצו ממשלתי הציעו 

 לחלוטין. ברורה לא הייתהעדר רפורמה, חובתן לעשות זאת ינפש ראשוניים למבוטחיהן, על אף שבה

 וובזכאות היעד בקהל, שניתנוהשירותים  השירות, בהיקףהספקת באופן  זו מזו נבדלו הקופות

 בתחום ועוד.  המקצוע אנשי העסקת באופן, הארץ של השירות ברחבי הגאוגרפית בפריסה, לשירות

נשמר "על אש קטנה,"  שירותההשירות. בלאומית הספקת  בגישתן כלפיגם זו מזו הקופות נבדלו 

אל  התייחסוובמאוחדת  שירותי בריאות כלליתבמכבי ניכרת תחושת אמביוולנטיות כלפי השירות, וב

הרפורמה. נראה שבמאוחדת הייתה יישום השירות הקיים כאל תשתית שתשרת את הקופה לאחר 

אחת שילוב זה הוא  – נפשיתהו הפיזית הרפואהשירותי בשילוב בין הן  ההתקדמות גדולה במיוחד

 שירות.אחד להספקת בהתגבשות סביב מודל והן   – של הרפורמההעיקריות  יהממטרות

כל הקופות העידו כי בכוונתן לנצל את התקופה הראשונית להחלת הרפורמה לצורכי למידה ואיסוף 

שירותי בריאות עם זאת, ב; קים חיצונייםּפ  ס  השירותים מ  מקצת מקנו י   בתקופה זו הןנתונים וכי 

יחלו בפיתוח שירותים נוספים משל עצמן, בעוד  הןכי לאחר תקופה זו  העריכוובמכבי  כללית

 כי ימשיכו לקנות את מרבית השירותים היכן שניתן יהיה לעשות זאת.  העריכובמאוחדת ובלאומית ש

למסד את הקשר שבין רפואה ראשונית לבין בריאות הנפש ולחזק  דיווחו כי הן מתכוונותכל הקופות 

איכות המדדי אופן הפעלתם של בזו מזו את יכולתם של הרופאים הראשוניים בתחום. הקופות נבדלו 

 הקשורים לבריאות הנפש.

העדר מידע לגבי היקף השימוש בשירותי בריאות הנפש הממשלתיים )אמבולטוריים ואשפוזיים כאחד( 

 הקופות לרפורמה.  של ןבהיערכותהעיקרי כקושי צוין 

בקרב אנשי בריאות הנפש יצרה  ,לקראתהגלי ההיערכות לאחר  ,ירידתה של הרפורמה מסדר היום

 ודאות וחוסר אמון. -שחיקה, תחושת אים בקופות החולי
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