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 ז"תשע כסלו ד"י
 2016 דצמבר 14

 
 59-16סימוכין:  

 
 21.11.16 -פרוטוקול ישיבת מנהלת הרפורמה מה

 
 מר משה בר סימון טוב, פרופ' ארנון אפק, ד"ר ורד עזרא, ד"ר טל    השתתפו: 

 ברגמן לוי,  פרופ' יובל מלמד, ד"ר אודי ססר, פרופ' אלכס גרינשפון,  
 גור ברש, ד"ר גדי לובין, ד"ר ערד קודש, פרופ' אילנה  קרמר, ד"ר אי  
 ד"ר ארי לאודן, ד"ר ברוך רוזן, פרופ' אלי שמיר, ד"ר יעל נחמה, ד"ר  
 יוסי בר אל , גב' אריאלה אדג'ס , תורן, גב' אורלי בוני, מר אמציה  
 גינת, גב' רונית , דודאי, מר חיים ופרט, גב' חיה ישראל, גב' דפנה  
 סירקיס, עו"ד  שרונה עבר הדני, גב' מלכה פרגר, לוינסון, גב' סיביל   
 גב' לאה בוצר, גב' פני  ברבלק, גב' יעל נבדי, מר איתן ברודסקי, גב'  
 לירן שטיין, גב' דורית , גודלמן, מר רביב גיל, מר עמוס ספיבק, מר אבי  
 אורן, גב' עדית סרגוסטי,  גב' קרן קלצ'ה, מר אלון שלזינגר, מר איתי  
  , גב' ימימה גולדברג רשטריק 

 
 אנו מציינים שנה וחצי לרפורמה. – פרופ' ארנון אפק

 .2015 -ל 2014מציג השוואות בין  –אגף ברה"נ   -יונתן אמסטר
 מטופלים .  23,000סה"כ עליה של 

 מבוגרים . 4%ילדים ונוער,   2.16% –מספר מגעים 
הצפוי, עקב הצטרפות  12-9 -יתכן ומספר המגעים הינו פחות מ – פרופ' ארנון אפק

מטופלים נוספים לברה"נ , יתכן עם פחות צריים מאשר האוכלוסיות המורכבות של 
 המטופלים היום.

הציג את מפת המדינה והפריסה . סה"כ פריסה מאוד נרחבת, על כל  - יונתן אמסטר
 מרפאה יש פרטים מבחינת צוות, טלפונים , תורי המתנה וכדומה.

 בשלב זה למרפאות הממשלתיות. –ו ידנית מדובר בנתונים שעובד
 חודשים. 3-6:   מידגם במערכת הממשלתית –תורי המתנה  לפסיכותרפיה  

 חודשים. 3-9 –ילדים ונוער 
 ממגעי מכבי ומאוחדת . דומה בילדים ונוער. 1/3-1/4 –מסלול עצמאי 

 
 
 

mailto:mminhal@moh.health.gov
mailto:mminhal@moh.health.gov.il


 רפואההמינהל 
 תמשרד הבריאו

Director of Medical Administration 
Ministry of Health 

 91010ירושלים  1176ת.ד.
                                                     mminhal@moh.health.gov 

 02-5655955 פקס: 02-5681280 טל:

P.O.B 1176 Jerusalem 91010 
mminhal@moh.health.gov.il 
Tel: 02-5681280   Fax: 02-5655955 

 

 מכבי
יאטרים השירות מתבסס על פסיכ -  יעל נבדי , סגנית מנהלת השירות ברה"נ
רחובות, ערד, מודיעין עילית הפרעות  –עצמאים בקהילה. נפתחו שלוחות ילדים 

 אכילה בנתניה .
 שלוחה: צוות רב מקצועי שיוצא המרפאה .

 לילדים ונוער ומבוגרים. 7 -מספר מגיעים ממוצע –מרפאה רב מקצועית 
 יש קושי להגדיל את המספר. -פסיכיאטרים    130קיימים 

על הקופות ליצור מסלולי התמחות . יש יותר מסיימי לימודי  – פקפרופ' ארונן א
 רפואה ממקומות התמחות ויש ליצור עוד מקומות התמחות.

 פסיכותרפיסטים בקהילה. 290
 חודשים עד שנה.  3 –תחילת טיפול בפסיכותרפיה במרפאות 

עלים קושי בגיוס מטפלים במיוחד בפריפריה . נבנו צוותי רצף טיפול שפו – אתגרים
 בבתי חולים.

 מאוחדת
שנים  5אנו נמצאים בתהליך וניתן יהיה לקבל תמונה כללית בתוך  – ד"ר ערד קודש

כניסה לבתי  החולים , הערעורים מבטאים דיאלוג עם בתי החולים , דיווח  –בקרה 
 לא תמיד מוסדר. –על ניסיונות אובדניים 

 יחסית קצר.  -זמני ההמתנה לאינטק 
 חודשים. 2-8 –ל ארוכים יותר זמן המתנה לטיפו

 צוואר הבקבוק הוא כוח האדם.
 ללא השתתפות עצמית, פניה ישירה של המטופל. –פסיכותרפיה   -טלה 

 פרויקט ניסיוני לחלופות  אישפוז בקהילה  טיפולית.
 האגף הוציא הנחיות שיאפשרו את הליכים הללו. – ד"ר טל ברגמן

 בתי החולים נותנים גיבוי.
 גם בתי חולים כלליים מטפלים במאושפזי בית. – ן אפקפרופ' ארנו

 תובנות 
 מודל פועל –פסיכותרפיה בסניפים 

 לדיון  בישיבה הבאה. –יש קושי לקלוט בקופות  –פסיכולוגים 
 השינוי במילגה יצר קושי במימון.

 לאומית 
מטופלים  ביותר ממסגרת אחת. יש ירידה במסלול העצמאי ,  %9  - ד"ר ארי לאודן

 עדיפות לטיפול במרפאות.ו
 עיקר קושי בהמתנה באזורי ההתיישבות.

 מדיסון. -החלו ניסיון  בטלה 
 יש עליה במשכי המתנה לפסיכיאטר עקב מודעות הציבור ויצירת ביקוש .
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 הגברת פריסת כוח האדם  הורידה את התורים.
תוספת רופאים  –הקופה מפנה לספקים בהסכם . יש תוכנית לפיתוח השירות 

 ופסיכותרפיסטים במרפאות.
 –הכשרות לרופאי משפחה וילדים, פעולות "יזומות" אצל ספקים  – אתגרים

 איבחון נוירופסיכולוגי , פסיכוגריאטרי, פסיכודיאגנוסטי .
 יש קושי לקבל במסגרת המינויים. –תעודת רופא 

 שירותי בריאות כללית
 7על הפרק : פתיחת  –טרם הושלמה  תוכנית פריסת המרפאות -ד"ר יוסי בראל

מרפאות חדשות. אישור המרפאות לא  10מתוכננות עוד  – 2017 -מרפאות נוספות ב
 הושלם.

 מרפאות למבוגרים. 2מרפאות לילדים ונוער. פי  3פי 
 המרפאות במבנה ותנאים כמו במרפאה רגילה. חדרי הטיפול מותאמים ויפים.

חלתו. יש גיוס כיום . זה מסלול מבוקש ע"י השירות נבנה מהת –מטפלים עצמאיים 
 מטופלים. קושי לגייס בפריפריה.

הדאגה היא שמסלול עצמאי לא ישמש תחליף ומעקף לתורים,  – פרופ' ארנון אפק
אך חשוב לציין שגם הקופה שמציעה טיפולים במרפאות, יש ביקוש של מטופלים 

 למלול העצמאי.
 ליאזון

 מרפאות. תומכים ברופא המשפחה. 96 -פריסה ביועץ ברה"נ במרפאה ראשונית , 
 תורים ארוכים לפסיכותרפיה.

השינוי במילגה גרם  להפסקת קבלת מתמחים כולל בקופה  -פסיכולוגים מתמחים 
 ויש לדון על כך.

אנחנו מערכת אחת , אם מטפלים עברו ממרפאות ממשלתיות  – פרופ' ארנון אפק
 לקופה, זה יצר משבר במרפאה הממשלתית .

 יקח זמן לייצר כוח אדם.
 אתגרים לעתיד

 יחידה לטיפול יום בקהילה. 
 מצריך גיבוי של בית חולים.

 הפרעת אכילה.
 זה שירות שצריך להיות ללא השתתפות עצמית.  -פיתוח טלה רפואה

 בישיבה הקרובה נתחיל בדיון על נושאים אלו: – פרופ' ארנון אפק
 יונתן יציג את התורים במצגת משותפת.

 יית הפסיכולוגים בע
הקופות מתבקשות להעביר ליונתן אמסטר את נתוני תורי ההמתנה במרפאות 

 שלהן.
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מניעת אשפוז הוא נושא חשוב ביותר, אך רוב התקציב הולך  – פרופ' אלי שמיר

 לאישפוז. העלאת מחיר  יום אשפוז , תפגע בשירות האמבולטורי.
תח את טיפולי היום ומניעת יש לשים דגש על חולים כרוניים בקהילה. יש לפ

 אישפוז.
 סיכום פרופ' ארנון אפק

יותר מטופלים , פחות  –אנו נמצאים במקום אחר לגמרי לגבי תחילת הרפורמה 
 שירותים.

 ההיצע יצר ביקוש ונוצר מחסור ותורים. חסר אנשי צוות יצר קושי במספר מרפאות.
 יש להקדיש ישיבה במודלים עתידיים:

 טלה פסיכיאטרי
 ת אשפוזמניע

 בי"ח-שיתוף פעולה מרפאה
 ביקורי בית יחידה ניידת

 
  14.00-15.30בשעה   9.1.17  -יום שני הישיבה הבאה תתקיים ב

 
 מצגות הקופות מצורפות.

 
 :על סדר היום

 ד"ר שמואל פגירסקי )פסיכולוג בי"ח אברבנאל( –יחידה ניידת  –ביקורי בית 
 יונתן אמסטר –תורי המתנה במרפאות הקופה 

 ימימה גולדברג –בעיית מימון התמחות פסיכולוגים 
 –ושינויים לעתיד  אתגרים, תרומת הרפורמה לתחלואת הנפש הקשה והכרונית

 פרופ' חיליק לבקוביץ
 
 
 

 רשם:    פרופ' יובל מלמד
 

 תפוצה:  משתתפים 
 
   

  

 

mailto:mminhal@moh.health.gov
mailto:mminhal@moh.health.gov.il

