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 23.4.17סיכום מינהלת הרפורמה 
 

גב' אדג'ס תורן פרופ' יובל מלמד,  ד''ר אודי ססר, ד''ר טל ברגמן,ד''ר ורד עזרא,  משתתפים:
גב' חיה ישראל, מר שלזינגר אלון, פרופ' גרינשפון אריאלה, מר אמציה גינת, גב' אורלי בוני, 

אלכס, ד''ר גדי לובין, ד''ר יוסי בראל, פרופ' חנן מוניץ, ד''ר שטיין אורית, ד''ר קודש ערד, ד''ר 
לאודן ארי, מר ספיבק עמוס, ד''ר יעקב פוליאקביץ, מר יואב קריים, מר אבי אורן, גב' עידית 

 לי שמיר, גב' ניצה ריקלין, ד''ר יעל סגל, סרגוסטי, ד''ר מירי קרן, פרופ' א
 
 

אבחנות  : בהמשך לדיון הקודם הוחלט לעשות דיון בנושא )מרכז המנהלת( מלמד יובל פרופ'
 בילדים ונוער.

לקחת זאת  –: אם זו ישיבה מיוחדת היה צריך לציין זאת בזימון. )עוצמה(פרופ' אלי שמיר
 בחשבון להבא.

 ;: הוזמנתי להשתתף בסטטוס כפול)יו''ר האיגוד  הפסיכיאטרי לילדים ונוער( ד''ר פוליאקביץ
כיום אני מנהל את ביה''ח מעלה הכרמל ובעברי ראש  שירותי בריאות הנפש.  הדיון בנושא 

היה מונח הרבה זמן על השולחן וחלק מעיכוב כניסת הרפורמה היה  Zאו מסוג  Fאבחנות מסוג 
 ום הילדים והנוער.בגלל התנגדויות  שעלו בתח

כמנהל בי''ח שבו במחלקה לילדים ונוער  ומרפאה בקהילה עולות שאלות בקשר למתן אבחנות 
 כאי לטיפול?זומי  Zאו  Fבקוד 

ן צריך וקטור אבחנתי ועמו ללכת , מטרתנו לתת להם טיפול ולכ –ילדים שמגיעים עם פתולוגיה 
 זו תינתן תוך זמן קצר. אפשר גם להתחיל בהליך הטיפולי  אם אין אבחנה אך

חנה ומה התהליך לקביעת במתי נקבעת הא .ברור שהאבחון הראשוני מורכב, ולכן נקבעו כללים
משפחה מורחבת  כולל הורים אוהאבחנה. בטיפול בילדים מעורבים מספר גורמים מהקהילה  

שאפשר  להישאר ללא אבחנה במנוי קצר ואח''כ להגיע כך  בילדים  נקבע -תהליך האבחון  וכו''.
מפגשים ראשונים )מנוי אבחוני+ מנוי קצר( ואם יש  10לסיכום לגבי תהליך האבחנה בתום 

 הצדקה טיפולית אפשר לבקש טיפול במנוי הארוך. 
 האם נתקלת בבעיות מול הקופות?: )ראש מינהל רפואה( עזראד''ר ורד 

 לא נתקלנו בסירוב מהקופות. -נחנו פונים לבקש מנוי  : לא, אם אד''ר פוליאקביץ
טופלו תקופות ( 21וילדים בחינוך המיוחד עד גיל  18)מגיל לידה ועד גיל טרום הרפורמה  ילדים 

 ארוכות )שנים( ללא אבחנה. 
פסיכיאטרית ילדים ונוער,  נשיאה עולמית של איגוד הפסיכיאטריה של הגיל  –ד''ר מירי קרן 

 ואת הצורך בהטמעת הספר.  DC0-5את ספר האבחנות אציג  :הרך
עם תסמינים שהצריכו אבחון וטיפול וכשניסו לאבחנם עפ''י  0-3בשטח נתקלנו בילדים בגיל הרך 

DSM4  לא הצליחו לעשות זאת. המטרה של ספרDC0-3   היתה לעשות סדר בכדי שיוכלו להעניק
 טיפול לגילאים האלו. בנוסף ללא סיווג מסודר קשה היה  לערוך מחקרים.

השנים  5. ב  DC0-5יצא הספר  2016וב   DC0-3מחקרים הובילו לשינויים בספר 1994מאז 
ת הראשונות לחיי הילד משתמשים בסיווג מיוחד )הפרעות אכילה של גיל הינקות שונה מהפרע

הוכנס  בארה''ב וכרגע רוצים לתרגם אותו לשפות  2016(. הסיווג של  13אכילה שרואים בגיל 
 השונות. אצל חלק גדול מהילדים שנבדקים  רואים תסמינים ואפשר לאבחן אותם. 

 –, הופנה בשל אלימות בגן ובבית בצורה חוזרת, אי שקט, מסורבלות מוטורית  2.5ילד בן  דוגמא:
בחנה של הפרעת קשב אבל רואים שהוא בבעיה תפקודית ולא מתאים להפרעת אינו מתאים לא

. חלק מילדים אלו   COMORBIDITYיש אפשרות ל   DC0-5אך הוא זקוק לטיפול.  לפי  –התנהגות 
גדלים להיות ילדים עם חרדה או דיכאון.  המשפחה זקוקה לעזרה טיפולית,  אני צריכה לעוות את 

ההורים  –ובכך קובעת אבחנה שאינה נכונה.  קושי נוסף  ICD-10''י המצב  ולתת לו אבחנה עפ
מפחדים מהאבחנות הניתנות בלי שאני יכולה להגיד להם בביטחון שזו האבחנה.  לכן האבחנות 

 לעשות אבחון מחדש לילד.  5צריכות להינתן עפ''י ספר זה ולאחר גיל  0-5לגיל 
 .  SUSPשל  : לא ניתן לתת אבחנה)כללית( ד''ר יוסי בראל
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  - אפשר לתת את האבחנה  :)אגף ברה''נ( ססראודי ד''ר 

F98 Other behavioral and emotional disorders with onset usually occurring in 
childhood and adolescence 

: בהיבט הקליני לא מתווכחים שזה הספר הנכון לאבחן )ראשת אגף ברה''נ( ד''ר טל ברגמן
.  אפשר לתת אבחנה מ ICD-10ילדים.  אבל לקופות אין את האפשרות לכן צריך לתת אבחנה עפ''י 

DC0-5   ובמקביל בשל הקידוד לתת קוד מתאים מICD-10. 
ICD-10  נהוג לשימוש במשרד ובכל העולם ויש גם את הDSMבשפה  . ברשומה אנחנו משתמשים

זו תוכנה של משרד הבריאות שמזרימה נתונים   –שבה נוכל לאסוף את הנתונים. לגבי פרומתאוס 
וצריכה ללכת עפ''י קלסיפיקציה. הפשרה הנכונה עבור הילד  זה להשתמש באבחנת ביניים 
והקופות לא שוללות מהילד את הזכות לקבל טיפול. אני לא רואה בעיה ברמת הקידוד ומתן טופס 

 הבעייתיות היא בסטיגמה.  – 17
: עובדת במרפאה בה מטופלים הנפש לילד ולמשפחה( מרפאה לבריאותן )מנהלת ניצה רקליגב' 

. לא מעט ילדים  Zוויתור על קוד  F.  רואה את הבעייתיות במתן קוד 6-18ילדים ונוער מגיל 
 יש ילדים שנעשה להם עוול.  -  Fאבל במקרים בהם קשה לתת קוד  Fצריכים אבחנה מקוד 

לעיתים אצל ילדים מנגנוני התפתחות נפגעים והבעיה יכולה להיות זמנית  למשל  במקרים של 
גירושים קשים זו חוויה קשה עבור הילד שיכולה לעצור את ההתפתחות.  התפתחות נפשית 

הורים לעיתים להורים חשיבות רבה בהתפתחות הילד. לכן הטיפול ב –מצריכה  הורות בריאה 
 הטיפול צריך להיות טיפול במערכת המשפחתית.  –הוא הטיפול הנכון עבור הילד 

 : האם הטיפול במשפחה ניתן בקוד הנכון? האם האבחנה מדוייקת? ת סרגוסטי )בזכות(עידי
נכ''ל מבקש לדייק  בענייני הטיפול. אנחנו נתמקד בבעיות ולא בדברים שהם מ: הברגמן טל ד''ר

.  מותר לטפל בכל אדם שקשור לילד. אני מסכימה  שלעיתים הטיפול הוא במשפחה.  לא בעיות
כחלק מקטלוג הרפורמה וההסכמים אפשר להכיל טיפול במשפחה.  ההורים יקבלו את אותו 

 הדבר שהמטפל רואה כמוקד  הטיפול. הכל תלוי בקלינאי וכיצד הוא בונה את תוכנית הטיפול. 
ה נכונה גם אם מדובר במשבר וגירושין ואותה מלווים באבחנות :האבחנה תהיססראודי  ד''ר

 .F שיהיו רלוונטים ויהוו הסבר לאבחנה הראשית מקוד   Zנוספות מקוד 
 F: יש מצבים בהם הסימפטומים לא עונים להגדרה מדויקת למתן קוד סרגוסטי עידיתגב' 

 מדוייק.
יש   F: זה לא עובד כך וזה לא נכון. במערכת קלסיפיקציה אין חצי אבחנות, בקוד ד''ר טל ברגמן

 הרבה אבחנות ואי אפשר להגיד שאין אבחנות מתאימות.
 שמכיל הכל לא צריך להיות בשימוש. F: קוד ניצה רקליןגב' 

: יש פרקים שלמים שעוסקים בפסיכיאטריה של הילד ונכתבו ע''י )כללית( מוניץ חנן פרופ'
מורכב ממספר אלמנטים: אדמיניסטרטיבי כפעולת מנע וממצבים שלעיתים  Zמומחים. קוד 

אובדנות, טראומות וכו'. צריך להפריד בין החשיבה הרפואית לבין  –קרובות פוגשים בפתולוגיה 
 מיועד לכל הרפואה.  Zהחשיבה הפסיכו סוציאלית שעוסקת באטיולוגיה.  קוד 

היה חלק מהבעיה של בריאות הנפש גם לפני הרפורמה. לפיו נתנו   Z: קוד )לשמ''ה( אבי אורןמר 
לשים אבחנה לילד שתפריע לו  לעתיד, לגיוס  –טיפול לכל מי שרוצה. הדיון בילדים הוא נפרד 

לצבא, למציאת עבודה . צריך להימנע ממתן אבחנה. הדרך היחידה להעברת מידע על הילד צריכה 
 להיות רק אם המטפל רואה שקיימת סכנה לקטין וכך הדבר יוריד חשש מההורים ומהמטפלים. 

ספר יש יועצת, אם מדובר בחלק : בכל בית )מנהל ביה''ח שער מנשה( גרינשפוןאלכס פרופ' 
 הפסיכו סוציאלי אז מה תפקידם?

: בתי הספר הם לא העזרה הראשונה , המטופלים מופנים ע''י השירות ניצה ריקליןגב' 
 הפסיכולוגי החינוכי.

: השירות הפסיכולוגי הייעוצי )שפ''י(בשנים האחרונות הקים את המדרשה ובתוכה ד''ר טל ברגמן
וכך לא ניתן לתת  –י. ואת המקרים הקשים מפנים למערכת בריאות הנפש יש ויכוח אידיאולוג

 אבחנה "רכה" לקטין שמופנה. 
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 : חשוב לטפל בילדים האלו כדי לקבל פרוגנוזה טובה יותר.  ניצה רקליןגב' 
 : למה הפסיכיאטריה נתפסת אחרת מהרפואה הכללית?ד''ר טל ברגמן

בגלל לחץ של הסביבה קשה לחלץ תמונה ולתת   -: במקרה  של מתן אבחנה לילד ניצה  ריקליןגב' 
 אבחנה.  קיים קושי לאבחן ילד במיוחד ילד להורות קשה. 

 יכול להיות שעושים לו עוול. –: אם לא מאבחנים נכון  ילד שהוריו עברו גירושין ד''ר טל ברגמן
 להגיע לאבחנה?מפגשים לא מספיקים כדי  6-8: האם מלמדיובל  פרופ'

: מזה שנתיים אנחנו עובדים עם הרפורמה, אנחנו במרפאות ברה''נ עןובדים עם ניצה ריקליןגב' 
תורי המתנה ארוכים ונותנים אבחנה מעורפלת ברוב המקרים. לציין שגירושים לא מתייגים 

 ילדים.
במקום מתן של לא לתת לילד קוד בכלל  -: האם לא נראה בעייתי בעיניך  פוליאקביץיעקב ד''ר 

 קוד מעורפל?
 ?6-18לגילאים   DC0-5: האם אין מדריך כמו פרופ' אלי שמיר

 .ICD-10ן: יש את ד''ר טל ברגמ
 מיועד לגיל הרך. DC0-5הוא לגילאים גדולים יותר ו  ICD-10: ססראודי ד''ר 

 ם.טוב לכל הגילאי ICD-10. ה 1995:  המקצועיות של הגיל הרך החלה רק ב ד''ר טל ברגמן
 ICD-10: השאלה היא לא האם לתת אבחנה או לא לתת אבחנה אלה האם גב' עידית סרגוסטי

 מתאר בצורה מדוייקת  את מגוון המקרים?
 .Zומתחת לתת אבחנות מקוד   F-98: אפשר לתת את האבחנה פוליאקביץיעקב ד''ר 
שבו האבחנה לא הכי מדוייקת לתאר בצורה   ICD-10: אין דרך שבנוסף ל סרגוסטי עידיתגב' 

 אבחנתית אחרת?
 .Fשיבהירו את האבחנה שניתנה מקוד  Zאבחנות מקוד   F: להוסיף לקוד ד''ר טל ברגמן
: פסיכיאטרית ילדים ונוער  בביה''ח "גהה", עובדת במכבי וגם מזכירת האיגוד –ד''ר יעל סגל 

 –כך צריך להיות  גם בבריאות הנפש  –נית טיפול מתן אבחנה ובניית תוכ –החשיבה שלנו רפואית 
לעשות חשיבה מעמיקה  הכוללת מתן אבחנה ותוכנית טיפול.  חשוב לתת אבחנה מבוססת 

תקלתי במצב בו  חנה מבדלת וגם חשד לאבחנה.  לא נעובדות. ניתנת האפשרות לתת אב
ולא עיוותנו את ילד/הורים/משפחה שהגיעו בגלל מצוקה ולא היה ניתן לתת להם טיפול, 

המציאות כדי לתת להם טיפול.  כשיש קושי אצל ההורים בנוסף לקושי של הילד  אפשר להתמקד  
בהדרכת הורים כי הם אלו שהגיעו עם הילד לטיפול. לעיתים עושים הסתכלות ומחליטים במי 

 נלחמים בסטיגמה הקיימת על בריאות הנפש ואם הגיעו לקבל טיפול אז מטפלים הורים/ילד.
ניתן לשנות אבחנה עם נימוק  –אם ניתנה אבחנה והיא השתנתה במהלך השנים  תוגדר הבעיה. 

ירשם שבגיל  –לכך. כשהנער יגיע לצבא והכל בסדר איתו ואין בעיה אז לא תירשם האבחנה 
 מסויים היתה בעיה. 

 : בגלל שלא מוחקים אבחנות אנשים הולכים לטיפול פרטי.אבי אורןמר 
מערכת בריאות הנפש של הצבא ערכה דיונים רבים בכנסת ונעשו שינויים רבים.  :ד''ר טל ברגמן

 כרגע קיימות תפיסות מעוותות לגבי צבא ואבחנה. צריך לחנך את הציבור בארץ.
אני גם מסבירה לאנשים שהם צריכים לדווח לצבא על  –: בקליניקה הפרטית ד''ר יעל סגל

 הבעיות שיש להם. 
 ה בעיה נפשית שחלפה אנשים משתלבים בצבא ללא בעיה.: אם היתססראודי ד''ר 

 : אבל הצבא יקבל מידע מהקופות על הבעיה שהיתה.אבי אורןמר 
נערים אלו יקבלו נשק וחשוב לבדוק את  -: אם היתה בעיה הצבא צריך לבדוק  ד''ר ורד עזרא

 הדברים.
 : צריך לתת התייחסות לגיל הרך ובגיל ההתבגרות לדייק באבחנות. ד''ר יעל סגל

. 0-5יפה שיש ספר אבחנות לגיל הרך  :בוני )מרפאה בעיסוק ראשית משרד הבריאות( אורליגב' 
 לא מופנים להתפתחות הילד  אלה לברה''נ.  5-6איך זה  כשילדים עד גיל 

: כשיש בעיה עם הילד הם מופנים להתפתחות הילד ושם מחכים בתור הרבה מאוד ד''ר טל ברגמן
זמן ומתייאשים ועל הדרך עושים גם אבחון דידקטי.  ואילו בבריאות הנפש בעזרת טיפול דיאדי 
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טוב  אפשר לחסוך סבל מהילדים,  ואין דבר כזה שיש בדיקה של ילד ע''י איש מקצוע אחד  אלא 
 י מקצוע.יש ראיה של מספר אנש

: הדיון מנותק מהמציאות כי אני לא מכיר מצב שבו היתה פניה  לקבלת ()מאוחדת קודש ערד ד''ר
טיפול שלא טופלה.  אנחנו לא מערכת  שמטפלת במצוקות של ילדים אנחנו מערכת  שמטפלת 

יש תחושה שאנחנו לוקחים בעלות על מגוון הפרעות שהן לא  בילדים עם בעיה פסיכיאטרית.
 העניין שלנו. בתחום

: מסכים, ולא מכיר ילדים שלא קיבלו טיפול ומשער  שאם לא קיבלו לאודן )לאומית( אריד''ר 
 זה בגלל טעות של מינהלן אדמיניסטרטיבי. –טיפול 

 ולנמק אותה. ICD-10 –: אנחנו מנחים לתת אבחנה מ ברגמן טל  ד''ר
טיפול ומסכימה  שהנושא הולך להיות : לא מכירה מקרים שלא קיבלו )מכבי( שטייןאורית  ד''ר

 מורכב.
-0: קיימנו דיונים רבים בנושא פסיכיאטריה של ילדים ונוער והסכמנו שבגילאים ד''ר יוסי בראל

     F43-adjustment disorderמתאים לילדים בוגרים יותר.   ICD-10לקבוע אבחנות מסוימות.  5
 אבחנה טובה ולא מגדירה את המטופל כחולה .

מוכן לוותר למטופלים כדי לפתור את עניין הסטיגמה. במגזר הערבי  והחרדי לא נתקלים  הצבא
הדבר לא צריך להשפיע על גיוסו ל צבא ואילו אם  12בבעיה כזו. אם מישהו קיבל אבחנה בגיל 

 אז חשוב ליידע את הצבא על כך.  17מישהו היה בדיכאון בגיל 
בילדים לא נראה  2%בילדים. ה  2%במבוגרים ו  4%: הרפורמה קבעה יעד של שמיר אלי פרופ'

ראלי אלא אם מדובר בילדים במצבים קשים.  חשוב לשתף בעניין את הרווחה  ומשרד החינוך 
להרחיב את  –אבקש לקיים דיון עם הגורמים האלו. פתרון שאני מציע  –ואולי את צה''ל 

שהאבחנה לא מתאימה  אז  האפשרויות  של מתן טיפול תחת הגדרה של מניעה. אם משוכנעים
 רשאים לתת טיפול בהגדרה של מניעה. המניעה  תקטין את  התפרצות מחלות הנפש הקשות.

 :  לא בטוח שהתערבות מוקדמת תשפיע.מוניץחנן  פרופ'
מניעה תקטין את התפתחות המחלות ותיתן מודעות מה זה בריאות הנפש. : שמיראלי  פרופ'

אז מניעה צריכה להיות  בגילאים יותר מוקדמים.  16-30אים מחלות הנפש הקשות פורצות  בגיל
שנים אחרי  7אובדנות ובדקו לאורך  –מחקר בבתי ספר באירופה נתנו הדרכות ליעד מרכזי 

 האובדנות קטנה. –ההדרכה 
זה לא המקום לדיון וגם לא לקופות. במצבי פרודרומה   –: מניעה במוסדות חינוך ססר אודי ד''ר

פסיכוטיים בד''כ לא מגיעים למרפאה. במידה ויגיעו הם -הפרה –יש קלסיפיקציה ברורה שנכתבה 
 יקבלו טיפול.

: האם מקבלים  את הטיפול  תחת הגדרה נכונה נדרש המשך דיון בפורום של סרגוסטי עידיתגב' 
א נותן כרגע מענה מתאים  ואתית אנחנו לא משלימים איתו.  יש ל ICD-10אנשי בריאות הנפש. 

את המכתב של רועי אלדור )מצורף( שאומר את הדברים  שלמערכת הבריאות יש עוד תפקידים.  
 נותן מענה מספק  מצריכה דיון נוסף. ICD-10הנושא של האם 

 אבחנות נלוות.  יש עוד –לא לרדת לרזולציה הכי ברורה  ICD-10: תפקיד ססר אודי  ד''ר
 : לא מקבלים את עמדתך שאינה מקצועית אנחנו אלה שמחליטים.ד''ר טל ברגמן

כל נושא המניעה לא מקבל מענה אצל ילד שגדל בסביבה שמשפיעה  על  גב' עידית סרגוסטי:
 התפתחותו. 

 : לפי ארגון בזכות האחריות למקרים כאלו היא במשרד הרווחה.ד''ר טל ברגמן
 יש אינטואיציה. –:  אין טכניקות ברורות למניעה מוניץ חנן פרופ'

: את לא מדברת על מניעה חברתית אלא על מניעה של הפרט.  יש קונספטים ד''ר טל ברגמן
 למניעה.

 סוגים ולא עושים מניעה כללית. 3 –: גם במניעת סרטן בודקים מניעה רק ל ד''ר ורד עזרא
, אלה  Z. חלק מהעתירה לא מתייחסת לקוד : השאלה אם ענינו לעתירה לבג"ץ אבי אורןמר 

זה מה שחשוב.  החשש  לפנות לטיפול במערכת  –לחסימה  ברורה של העברת אבחנות לצבא 
 הציבורית.
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: העברה אוטומטית של אבחנות  לצבא  היא דבר לא )מנהל המרכז הירושלמי( ד''ר גדי לובין
לתאם  –שביל הזהב  בין העברה אוטומטית לבין חוסר העברת מידע לצבא ראוי. צריך למצוא את 

 ציפיות.
יש לקיים דיון מתמיד עם אנשים שמסתייגים. האתגר  של הרפורמה  הוא שתיבנה שפה משלימה  

 סוג של פשרה.  -לשפה הקיימת עם הקופות
 
 
 

 לסיכום:
נותן מענה גם לצרכי הילדים והמשפחות בטיפול. איש לא   Fרוב המשתתפים סבורים כי קוד 

נתקל בסירוב כלשהו לטיפול מסיבות אלו. עלו שאלות לגבי  העברת המידע לצבא, טיפול במניעה, 
שיתוף הפעולה בטיפול בין מסגרת הטיפול, החינוך והרווחה. נושאים שהינם מעבר לדיון במינהלת 

 הרפורמה  ויועברו לאגף ברה''נ. 
 
 
 

 רשמה: מנאל בירו
 

 אישר: פרופ' יובל מלמד 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


