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 תמצית המחקר

 . מבוא ומטרת המחקר1

(, שעניינה העברת האחריות על ברה"נלהלן הושקה הרפורמה הביטוחית בבריאות הנפש ) 2015ביולי 

, שירותי ברה"נ במבנהזה  ניכרלקופות החולים. על רקע שינוי משרד הבריאות הספקת שירותי ברה"נ מ

קבוצות אוכלוסייה שונות. ב את דפוסי השימוש בהם בחוןעלה הצורך ל ,תםובאופני הספק נםבמימו

אשר בגין מצבם הנפשי , אוכלוסיית המתמודדים עם בעיות נפשיות קשותאחת מקבוצות אלה היא 

צרכים  זו האוכלוסיים נמנים ע. ל(נכי נפשלהלן המוסד לביטוח לאומי קצבת נכות כללית )ן מקבלים מ

 הם , אולם על פי רובכגון בריאות כללית ורווחה ובתחומים נוספים בתחום ברה"נ מרובים ונרחבים

משנת  (. מחקר אינטגרטיבי של מכון ברוקדייל2012)אבירם, החברתי והמחקרי בשולי השיח  יםמצוי

 נתונים מנהליים )שטרוךמערכות השירותים המיועדות לנכי הנפש על בסיס מגוון בחן את  2009

 ואופני השימוש היקףטרם נעשה סקר צרכנים שבדק את מיטב ידיעתנו (. עם זאת, ל2009 ואחרים,

 .עצמם הצרכניםשל  מנקודת המבטאת חווית המטופל,  ובפרטהשימוש בשירותים, 

אשפוז  –בשירותי ברה"נ  של נכי הנפש דפוסי השימושל עדכנית בנוגעמיועד לספק תמונת מצב  מחקר זה

 הטמעתה שלראשית ב – בקהילהוטיפול נפשי  (סל שיקוםלהלן ) פסיכיאטריפסיכיאטרי, שיקום 

 ,Andersenהרפורמה הביטוחית. בהתבסס על המודל ההתנהגותי לצריכת שירותי בריאות של אנדרסן )

וקליני, ידע ואמונות בתחום  דמוגרפי-סוציוכגון פרופיל ) הפרט אלו גורמים ברמתבוחן (, המחקר 1995

  .את השימוש בשירותים או מעכביםמקדמים )זמינות, נגישות ותיאום טיפול(  וברמת המערכת( ברה"נ

 נכות בקצבת תםאו המזכות נוספות מוגבלויות עמה לנמנים אשר אוכלוסייה-תת ישנה הנפש נכי בקרב

 מאשר שונים שאף וייתכן, יותר מורכבים צרכים בעלי הם האחרונים(. ליקויים ריבוי בעלי להלן) כללית

, זו אוכלוסייה-בתת בהתחשב שלהם. היחידה המוגבלות היא הנפשית םשמוגבלות הנפש נכיאלה של 

 שאחת ובכך, הרפורמה החלת טרם הכלליים הבריאות שירותי לבין נ"ברה שירותי בין ששרר בפיצול

 הרי, הגוף בבריאות והטיפול הנפש בבריאות הטיפול בין הקשר חיזוק היא הרפורמה ממטרות

 . ליקויים ריבוי בעלי ובקרב בלבד נפשי ליקוי בעלי בקרב נבחנו בשירותים לשימוש הקשורים הגורמיםש

 . שיטת המחקר2

שנדגמו מרשומות  בסעיף נפשי(, 40%)בעלי נכות רפואית של לפחות  נכי נפש 350בקרב סקר טלפוני 

, כשליש איש 75,000-מהווים מדגם מייצג של אוכלוסיית היעד המונה כנדגמים אלה . הביטוח הלאומי

ומאפייני השימוש היקף  באמצעות שאלון מובנה נבחנו .נפשיה לסעיף סעיף נכות נוסףעם מתוכם 

עושה הוא , השימוש ששנתפס בעיניוכפי  יניהםבתיאום הטיפול , בשירותי ברה"נ האדםהשימוש שעושה 

ברה"נ ובקיאותו עמדתו כלפי מערכת , (תוהפיזי ת)הנפשי ובריאות הכלליים, מצב בריאותהבשירותי 

צורכיהם הייחודיים של בעלי ריבוי ליקויים ועל רקע מערכת  בשל שירותים שהוא זכאי לקבל.בנוגע ל

בקרב בעלי ליקוי נפשי בלבד  –הסוגיות נבחנו בקרב כלל נכי הנפש, וכן בנפרד  השירותים המפוצלת,

 .2016לאפריל  2015הראיונות התקיימו בין דצמבר  ובקרב בעלי ריבוי ליקויים.
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 . ממצאים3

 קהילה ה"נ בשירותי ברטיפול קליני בקיבלו נכי הנפש מכלל  90%ברה"נ:  בשירותי השימוש היקף

 32%-, ושקדמו לובחמש השנים במחלקה פסיכיאטרית אושפזו  30%, שקדמה למועד הסקרבשנה 

נמוך יותר  נמצא משירותים אלההיקף הצריכה של כל אחד  סל שיקום.שירותי  הסקרקיבלו במועד 

, 93%לעומת  79% – קליני טיפולבקרב בעלי ריבוי ליקויים מאשר בקרב בעלי ליקוי נפשי בלבד: 

השיעור הנמוך . 37%לעומת  22% – פסיכיאטרי , ושיקום33%לעומת  23% –פסיכיאטרי אשפוז 

ליקויים עשוי לשקף את העול קום הפסיכיאטרי בידי בעלי ריבוי ותי השייותר של השימוש בשיר

סוציאלי )שירותי -הנוסף שמוטל על כתפיהם בניסיונם לפלס את דרכם במערכת השיקום הפסיכו

תעסוקה, דיור וכיו"ב(. מערכת זו מפוצלת בין משרד הבריאות, האחראי על הספקת השירותים 

, האחראי על והשירותים החברתיים הרווחההעבודה, ין משרד לאנשים עם מוגבלויות נפשיות, לב

הספקת השירותים לאנשים עם מוגבלויות פיזיות. מאחר ששלושת סוגי השירותים בברה"נ קשורים 

ליקויים משפיע על היקף קום בידי בעלי ריבוי זה, ייתכן שההיקף הנמוך של צריכת שירותי השיבזה 

 (.בקהילהעושים בשני סוגי השירותים האחרים )אשפוז פסיכיאטרי וטיפול נפשי השימוש שהם 

 .בעלי ריבוי ראשית,  לבעלי ריבוי ליקויים פחות משאבים אישיים מאשר לבעלי ליקוי נפשי בלבד

ליקויים הם מבוגרים יותר, ומשום כך, כמו גם בגלל הליקויים הנוספים שלהם, מצב בריאותם 

משתמשים ( מוגבלת יותר, והם ADL/IADLשלהם )יומית -םהיוולת התפקוד , יכפחות הפיזית טוב

שיעור גבוה יותר מהם מתגוררים בפריפריה )מחוזות הצפון שנית, יותר בשירותי הרפואה הכלליים. 

לרבות שירותי ורווחה בריאות  בהם פועלות פחות מסגרות המספקות שירותישוהדרום(, אזורים 

שלישית, שיעור . פחות וגמישיםפחות  נגישיםהשירותים עצמם הם ברה"נ מאשר במרכז הארץ, ו

ומקשה על  נמוך יותר מהם מועסקים, גורם נוסף אשר מרחיק אותם ממרקם החיים הנורמטיבי

י הקבוצות הקליניות הוא דומה, שאחוז הנכות הנפשית בשת על פי לבסוף, אףהשתלבותם בקהילה. 

 חמורה יותר מאשר בעלי ליקוי נפשי בלבד.סובייקטיבית נפשית בעלי ריבוי ליקויים חווים מצוקה 

 בשתי הקבוצות.ובהערכת איכותם דומים  רוב המאפיינים הקשורים באופן השימוש בשירותים 

ה"נ מאשר בעלי ליקוי זאת אף על פי שכאמור, בעלי ריבוי ליקויים משתמשים פחות בשירותי בר

 ותר ואילו צורכיהם הבריאותיים מורכבים יותר. המשאבים האישיים שלהם דלים ינפשי בלבד, 

  אושפזו כמעט תמיד במחוז מגוריהם, בשיעורים דומים במחלקה  אשפוז פסיכיאטרימי שעברו

 ומיחס הצוות המטפל.אשפוז ההתערבויות שקיבלו בן מ מרוציםפתוחה או סגורה, ורובם היו 

 מנכי הנפש  כשני שלישיםשל  המטפל העיקרי: צרכים מסופקים – טיפול נפשי קליני בקהילה

 ה שלבשירות ציבורי, לרוב במרפאטיפול זה מקבלים  85%-. כפסיכיאטרהוא  בקהילההמטופלים 

מנכי הנפש המתינו  52%אינם משלמים עבור הטיפול. ו, ממשלתית לברה"נתחנה קופת החולים או ב

שיעורים זניחים ו שבועיים מעת שפנו לקבוע תור עד שנפגשו לראשונה עם המטפל העיקרי,עד 

סוגיות עלות הטיפול וזמני ההמתנה,  כי מבחינת. מכאן נראה שלושה חודשיםמעבר להמתינו 

 , הרי שצורכיהם של נכי הנפש מסופקים באופן הולם.שעמדו לנגד עיניהם של מעצבי הרפורמה
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  נפגשים עם המטפל המטופלים ן מ 67% צרכים בלתי מסופקים: –טיפול נפשי קליני בקהילה

כן למרות שביעות רצון רבה  חצי שעה. כמו עד הפגישות נמשכותן מ 60%-ופעם בחודש,  עדהעיקרי 

יותר פגישות, במעוניינים היו המטופלים ן מ 46%המסגרת מספקת הטיפול, ן המטפל העיקרי ומן מ

מיידי פקה מענה סי הרפורמה המערכת בראשיתש אף לפיכך,טיפול גם מפסיכולוג. בקבלת  – 34%-ו

 ים.תרפויטי-פסיכוהן הו יםכיאטריפסיההן  –צורך בהרחבת השירותים  השטח עולהן מ, לנכי הנפש

 :(, כשני 2000שנה לאחר חקיקתו של חוק שיקום נכי הנפש בקהילה ) 15-יותר מ שיקום פסיכיאטרי

 ערך המוסף שתורם השיקוםה .משתמשים בשירותי סל שיקום אינםשלישים מנכי הנפש 

 שטרוך; 2012אבירם,  )למשל, בוסס זה מכבר הפסיכיאטרי להפחתת היקף האשפוז הפסיכיאטרי

מערך השיקום שמשתלבים במראה כי מי ו. מחקר זה מחזק ממצאים קודמים, (2011, ואחרים

מלווים לוועדת סל שיקום בידי גורם מקצועי  55%-הפסיכיאטרי זוכים למענים מפותחים למדי: כ

שבעי רצון משירותי סל שיקום בתחומים השונים,  90%-עוברים הכנה לוועדה, כ 70%-בברה"נ, כ

סבורים שהשירותים עוזרים להם להסתדר בקהילה באופן עצמאי יותר. אולם, כאמור,  80%-וכ

-חלק הארי של נכי הנפש אינם צורכים שירותי סל שיקום ומעולם לא עברו ועדת סל שיקום. כה

 עדרה של יד מכוונת.יהאו רוקרטיים ומחסור במידע רלוונטי, קשיים בימדווחים על מתוכם  70%

 :עד כמה הטיפול בהם מתואם  ונכי נפש המטופלים בידי מספר אנשי מקצוע נשאל תיאום טיפול

העברת המידע על אודותיהם בין המטפלים. התמונה שהתקבלה  יעילותוכיצד הם מעריכים את 

על  –, וכרבע על תיאום רבהמתואם במידה סבירה, כרבע כמחציתם מדווחים על טיפול מעורבת: 

שירותים נראה כי תיאום הטיפול לוקה מגוון הבבחינת רצף השימוש בעם זאת,  .עדר תיאוםיה

, על פי רוב במשך מספר שנים, . למשל, כמעט כל נכי הנפש מקבלים טיפול נפשי אמבולטוריבחסר

יתרה מכך, . חוק לפישכולם זכאים להם על פי ם, אף אבל רק כשליש מקבלים שירותי סל שיקו

הכלולים נוספים בתחומים שירותים  לקבלמעוניינים  55%-כמי שעברו ועדת סל שיקום, מתוך 

בין השירותים השונים בברה"נ,  האינטגרציה אתשפר למצביע על הצורך דפוס ממצאים זה בסל. 

 .קהילתי כוללניבטיפול  יתחיונ נפש לסל שיקום, המהווה חוליההנכי ובפרט לכוון את 

  שהיא מגלמת אף  הרפורמה מכירים את מנכי הנפש רק כמחצית הרפורמה הביטוחית:הכרת

 עלי ריבוי ליקויים, אשר הגברתב .חייהםמרכזית בשינויים מרחיקי לכת במערכת שירותים 

 קופות) אחת גג קורת תחת והספקתם לשירותי בריאות הגוף הנפשבריאות  שירותי ביןהתיאום 

 .עוד פחותשינויים המערכתיים , יודעים על הדווקא עבורם יתרון להוות עשויות( החולים

 ייםה אפשרל. סיכום וכיווני פעו4

בהנגשה פעילה של שירותי  לקביעת מדיניותלאור האמור לעיל, ניתן לסכם את כיווני הפעולה המוצעים 

 ברה"נ והממשקים ביניהם עבור אוכלוסיית היעד, כלומר: 

  ,להביא לידיעתם של נכי הנפש את עיקרי החוקים, הזכויות והשירותים בברה"נ, בצורה פשוטה

 , שתאפשר להם להשתמש במידע כדי לממש את זכאויותיהם. ומוחשיתבהירה 

 יישוג הפעולות  להגביר את(outreachלשי )קום הפסיכיאטרי, למשל באמצעות הכוונה רותי השי

וך ל שיקום, הן ממסגרות אשפוזיות והן ממסגרות אמבולטוריות, תוליווי של נכי הנפש לוועדת ס



   

iv 

 

בין מערך הטיפול הקליני לבין מערך השיקום  מקצועייםוה המבנייםכדי גישור על הפערים 

 הפסיכיאטרי.

  להתניע מנגנון תיאום אפקטיבי בין משרד הבריאות לבין משרד הרווחה שיספק מענים לנכי נפש

 התייחסות שווה לצרכים הקשורים במוגבלות הנפשית ובמוגבלות הפיזית. בעלי ריבוי ליקויים, תוך 

  לאחר החלת הרפורמה הביטוחית קופות החולים אמורות לפעול כזרוע מתכללת ומתווכת בין

והן ברמת ברמת הארגון הממשקים השונים בתחום ברה"נ. לפיכך, מומלץ למסד בתוך הקופות, הן 

 שומו של תיאום הטיפול.ההון האנושי, תשתית שתבטיח את יי

בהם חווית שמחקר זה שופך אור על התנהלותם של נכי הנפש במערכת שירותי ברה"נ, על היבטים 

המטופל עולה בקנה אחד עם מאמציה של המדינה לספק מענים הולמים לצורכיהם המורכבים, ומנגד 

 הצרכנים עצמם.של נקודת המבט בהם נחשפות בעיות שספק אם היו מאותרות ללא שהיבטים על 

יבחן אלו תמורות חלו בצריכת שירותי ברה"נ בידי נכי , שתידבע הממצאים ישמשו בסיס למחקר המשך

 , ובתוך כך עשויים לסייע בהתוויית קווי מדיניות לשיפור השירותים.הנפש לאחר הטמעת הרפורמה

 

 

 

  



   

v 

 

 תודות

אנו מודות ותודתנו נתונה להם. רבים,  באנשים הסתייענו זה דוח המחקר, בביצועו ובכתיבת בהכנת

, מעקב כלי המחקרליוו את המחקר החל מגיבוש ההצעה, דרך פיתוח שד"ר ברוך רוזן, לדורי ריבקין ול

 אחר איסוף הנתונים ובחינה ביקורתית של הממצאים, וכלה בהערות מאירות עיניים על דוח המחקר.

במחקר, נכונותו ברוקדייל, על תמיכתו -ינטג'ו-ג'ק חביב, מנכ"ל מכון מאיירס כן, אנו מודות לפרופ' כמו

 על הצד הטוב ביותר, והעצות המועילות שנתן לנו. השקיע את המשאבים הנדרשים לביצוע המחקרל

, אשר אפשר את תודה מיוחדת לפרופ' דניאל גוטליב, סמנכ"ל מחקר ותכנון במוסד לביטוח לאומי

 נהל להעברת הנתונים.והמ  האתיקה פועל באמצעות הסדרת הליכי ה לאהכוח ן הוצאתו של המחקר מ

שפעלה נמרצות לגיוס טאובר בישראל, -לזוביק, מנכ"ל קרן לזלו-תודה מיוחדת גם לסילביה טסלר

 תמונת ממצאים תקפה ומהימנה. הפקתלבתוך כך, ו ,איסוף הנתוניםתו של הליך להשלמהמימון הנחוץ 

תמיר, מנהלת היחידה, שדאגה לאורך כל -עבודת השדה במכון ברוקדייל: חן צוקלצוות רבה תודה 

מרק  –רכז המחקר  ;הדרך לקיומה של העבודה השוטפת והמציאה פתרונות יצירתיים למכשולים

 ;תהראיונוהבטחת איכות  בעבודת השדה כמו גם עללוגיסטי הכרוך -על הפן הטכני עמל, ש'מלקוביץ

ראשם עפרה כוחיי ולב ז'בייב, שביצעו בחריצות ובמסירות את מלאכת הריאיון וכל צוות המראיינים, ב

כן תודה לשאול נימרודי, מנהל יחידת הסקרים במוסד לביטוח לאומי, על שיתוף  כמו המורכבת.

 הפעולה עמנו.

המוסד לביטוח לאומי, שהפיקו עבורנו את נתוני ן מ אופיר פינטולאלכסנדר גאליה ואנו מודות לעוד 

 הבסיס על אודות אוכלוסיית היעד, והבהירו סוגיות חשובות שסייעו בניתוח הנתונים.

על עריכת הלשון של דוח המחקר, רויטל אביב מתוק לבסוף, תודה לצוות עריכה במכון ברוקדייל: ל

 לדפוס. בעיצוב הדוח והבאתוהסיוע על  טולדנו-ענת פרקועל התרגום לאנגלית, ול לנעמי הלסטד
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