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 משתתפי הפגישה

 
 

 6777/4 –סיכום דיון מינהלת הרפורמה 
 
 

 : משתתפים
ד"ר יוסי בר פרופ' שמואל טיאנו, , פרופ' יובל מלמד, ד"ר איגור ברש, לוי-פרופ' ארנון אפק, ד"ר טל ברגמן

ד"ר יעל נחמה, ד"ר אסתר ד"ר ערד קודש, , פרופ' חנן מוניץ, שיף, גב' ימימה גולדברג-לוי רחל אל, פרופ'
ד"ר ליביו סיגלר, ד"ר שוש גרנט, גב' אורלי בוני, פרופ' אלי שמיר, מר אבי אורן, גב' עדית סרגוסטי, 

מר פרופ' אבי בלייך, ד"ר צחי בן ציון, פרופ' משה קוטלר, ד"ר טוביה חורב, מר עמוס ספיבק, ארבל, 
, גב' דפנה לוינסון, גב' נאוה זיגל כהן, גב' אריאלה אביגדור מזרחי, מר אופיר אילנית גב'ת, אמציה גינ

 ג'ס תורן, גב' מיכל גולן.יאד
 

 :מהלך הדיון

 הטיפול בילדים ונוער

 הציג את המצב הקיים: –מר אמציה גנות, מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי 
 לדים ונוער.כולל לגבי י –אין הגדרה בהסכם לגבי מרפאות ייעודיות 

יש אי בהירות לגבי הגדרה של המרפאות, עקב כך שמרפאות אינן מוגדרות לפי גודל, מקום, היקף משרה 
 וכדומה. הרישום אינו מדויק שכן גם חלקיות תקן "מגדירה" מרפאה.

 מטופלים במרפאות ילדים ונוער, מחציתם טופלו במרפאות ממשלתיות. 20,000 -כ
 (.2)יעד הרפורמה פי 

 דםכח א

עובדים. כמחצית עובדים בקהילה.  230 -מומחים בפסיכיאטריה של ילדים ונוער, מתוכם כ 262ידוע על 
 סה"כ קיים מחסור.

 . 18/20 -מתמחים לשנה ל 13/12 -היה גידול בפתיחת פנקס התמחות בשנים האחרונות. מ
 וי(.)יהיה בכך שינ 2015 -המענקים גרמו לשינוי זה. כעת פועלים לגבי המענקים ל

 פסיכיאטרים.  המחסור חריף יותר במגזר הערבי. 200 -יש מחסור של כ
 אין נתונים מדויקים לנושא. ,אין התמחות נפרדת לילדים ונוער –פסיכולוגים 
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 יו"ר איגוד הפסיכיאטריה לילדים ונוער –ד"ר שוש ארבל 
 הקושי גדול יותר בפריפריה:

 ים.חודש 8תורי המתנה לטיפול בבאר שבע של 
 יש לקחת בחשבון שהטיפול יותר ארוך, מקרים מורכבים יותר לגבי ילדים ונוער, הציגה דוגמא טיפולית.

יש צורך ביותר מפגשי אינטייק )לעתים עם כל הורה בנפרד אם הם לא מתואמים(, מידע מהמסגרת 
לימודית. החינוכית. המפגשים ארוכים יותר, חלק מהטיפול הם מפגש עם ההורים, הדרכה למסגרת ה

 ילד.-המפגש הוא הורה
בילדים תחלואה מאג'ורית אינה שכיחה, בד"כ ההפרעה היא התפתחותית, מצריכה הערכה מורכבת, 

 הטיפול הינו מעבר לטיפול רפואי.
 העדר מסגרות טיפוליות כולל מסגרות של טיפול יום. במחלקות אשפוזיות יש אשפוז יום.

 יש חסר במקומות אשפוז.
ילדים ונוער הינה רב מערכתית ולא ניתן לקיימם בחלקיות משרה. יש צורך בשילוב של  העבודה במרפאת

 מקצועות הטיפול השונים.
 יש לדון גם על סל שיקום לילדים.

 איך מתמחרים את המפגשים העקיפים כולל רווחה וחינוך שהינם חלק מהטיפול בילד.
 יש צורך באחראי לתחום מתוך האגף לבריאות הנפש.

 
 נשיא האיגוד הפסיכיאטרי לילדים ונוער –שמואל טיאנו פרופ' 

 הציג מיזם ארצי לבריאות הנפש של גיל הינקות.
 תינוקות במצוקה רגשית. –מטעם עמותת תמ"ר 

 פניות חדשות לשנה. 350, כיום יש 0-4מרכזים בארץ מגיל  7,בעזרת קרן רש"י הוקמו  2005עד 
 קומות.מ 14נפתחו עוד שלוחות לכך, כיום  2005 -ב

 המטרה לסייע לתינוקות הסובלים מהזנחה והתעללות.
 המטרה לשפר את מסוגלות ההורים לאחר אבחון רב מקצועי.

 חודשים. 6-12פעמים בשבוע(  3מודל הטיפול אינטנסיבי )עד 
 יחידת הטיפול צריכה לכלול:

 תקני מטפלים וחלקיות משרה של פסיכיאטר. 2
 יש הסכמה ממשרד הרווחה.

 רד הבריאות, ושיתוף העמותה.לדיון במש
 

 המצב בקופות
 כללית  –ד"ר יוסי בר אל 

 מרפאות לילדים ונוער. 6 – 2013עד 
 מרפאות חדשות: טייבה, אשדוד, בקה אל גרביה ומזרח ירושלים )יהיה בשועפט(. 4נפתחו 
 גם במודיעין. –ביולי 

 מרפאות רב מקצועיות בערים שונות בתאום עם משרד הבריאות, ללא סיעוד. 14בתוכנית עוד 
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התהליך לוקח זמן, צריך מקום, מכרזים, אישורים, בנוסף פריסת רופאים או פסיכולוגים כיועצים 
ם למרכזי בריאות ילד ומרכזי התפתחות ילד, ומטפלים עצמאיים, פסיכותרפיה בהשתתפות עצמית רופאי

 עצמאיים.
 

 היצע כח אדם מוגבל, יש מעט מתמחים בני מיעוטים מטפלים דוברי ערבית. –מגבלות 
 פרה רפואיים יותר משמעותיים במרפאות ילדים ונוער.

 בילדים אין טיפול ראשוני ע"י רופאי ילדים )בניגוד לרופאי משפחה(. מתכננים הכשרה לכך.
 

 מאוחדת  –ד"ר ערד קודש 
 צורפת בשקף.פריסת השירותים מ

 תקנים(. 5פסיכיאטרים ) 26
 פסיכולוגים. 30

 מטפלים עצמאיים, חלקם יקלטו במרפאות המיועדות. 195
 ישובים יהיו שירותים לילדים ונוער. 6בעוד  – 2014 -ב
 

 מכבי  –ד"ר ליביו סיגלר 
 מרפאות בסה"כ. 16

 מתוכן הן של ילדים ונוער. 6
 , לכן המינוי צריך להיות יקר יותר מהמינוי של מבוגרים.מספר המגעים הממוצע יותר גבוה בילדים

 במחוז דרום(. 2יש מרפאות ילדים בכל מחוז )
 ילדים. 3,000-4,000 -צופים טיפול ב

 מתכננים טיפול גם  ע"י יועץ שיגיע לסניפים.
 

 דיון
 '.יש קושי לתכנן לו"ז הקמת מרפאות עקב גורמים חיצוניים כגון מכרזים, אישור רשויות וכו

האגף מממן טיפול  –הטיפול בילדים ונוער מורכב ומשולב במסגרות שונות כגון רווחה, חינוך לדוגמא 
 במסגרת חינוך ממומן עבור הילדים האקסטרנים שלומדים בפנימיה.

 יש לשקול פתיחת מחלקת ילדים ונוער בבתי חולים כלליים )הצורך יותר בנוער(.
 קביעת סטנדרטים לגבי תמהיל כח אדם?

 יש צורך לדון בתחלואה כפולה )סמים(, גבולות הגזרה, קשר עם התפתחות הילד.
 התוכניות צריכות להיות מותאמות לכח האדם המצומצם.

 אין מגבלת טיפול עפ"י תקצוב, המנוי לא מגביל את מספר הטיפולים.
 

 סיכום המנכ"ל
אין אפשרות לתוספת ולכן  יש לפעול בהתאם להסכמים שנחתמו. התקציב שניתן מהווה מסגרת כשה רגע

 יש לעשות את הטוב ביותר ממה שיש.
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 לפעולה

יש צורך בנציג ילדים ונוער. תכנון מחלקות בבתי  –עדת התחשבנות של המשרד לגבי התמחור ולדיון בו
האגף  –פרופ' בלייך. יש צורך בדיון המשך  –אגף , לטווח רחוק. לדיון במועצה הלאומית  –חולים כלליים 

את הסוגיות המקצועיות שעלו. יתקיים דיון עתידי במינהלת, כולל עדכון פריסת מרפאות מספר  ירכז
הדר ירדן. יש  –ד"ר טל ברגמן. קשר עם התפתחות הילד  –מטופלים והשלמת התמונה של קופ"ח לאומית 

ורך זוהר. קשר עם רופאי הילדים להיכנס לנושא. צ-עקהד"ר ענת  –צורך במדדי איכות גם במרפאות 
 לתקצוב טיפולי יום.

 
 

 החלטות
 

 אחריות ולו"ז החלטה 

ועדת וצירוף נציג ילדים ונוער ל /
 התחשבנות

-ולאה בוצר פרופ' יובל מלמד בתאום עם שלומית
 בטיפול

עדכון פריסת מרפאות ילדים ונוער,  2
 התמונה הלאומית

 לישיבת מינהלת עתידית– לוי-ד"ר טל ברגמן

, ד"ר הדר ירדני וד"ר נעשתה פניה לד"ר שוש ארבל ות הילדהידוק הקשר מול התפתח 3
 לוי-טל ברגמן

 -זוהר-עקהפרופ' יובל מלמד בתאום עם ד"ר ענת  מדדי איכות במרפאות ילדים ונוער 4
 בפעולה

 בפעולה-לוי-ד"ר טל ברגמן קשר עם רופאי הילדים 5

 
 4:318/בשעה  2889ישיבת המינהלת הבאה: יום א 

 על הפרק : 

 עוד במרפאה לבריאות הנפשהסי .1

 תפקיד הקרימינולוג הקליני .2

 פיזיותרפיה בבריאות הנפש .3

 עדכון-העברת מידע .4
 
 

 רשם: פרופ' יובל מלמד                               


