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 21.2.2.62ישיבת מנהלת הרפורמה מתאריך  סיכום

 
: הדיון מתקיים בהמשך להחלטת המשנה מנכ''ל משרד הבריאות -מר משה בר סימן טוב 

הנטען בין לנשיאה כבוד השופט אליקים רובינשטיין; ברצוננו לשמוע כיצד במציאות נוצר הפער  
כיום נזקק לאבחנה כדי לקבל זכאי כי הוא  מי שהיה זכאי לטיפול לפני הרפורמה וכיום אינו

 טיפול. אנחנו נשמע את העותרים ולאחר מכן נקיים דיון במינהלת.
 .פרופ' משה אלמגורהעותרים מחלקים נייר עמדה של 

 (יחיאל אסולין: )מציג מצגת
יש לעשות דיון על מרפאות רב מקצועיות. האתגר לעתיד לתת טיפול מותאם בבריאות הנפש, איך 

 טיפול נכון בלי לקפח זכויות. לתת
 . Z, ומציג את פרק  ICDב   Fמציג את פרק 

 = קטגוריות שנועדו למצבים שהם לא מחלה נפשית.  Zקוד 
לתת את האבחנה המתאימה  –בדף העמדה  מדובר בעיקר על ילדים, טיפול זוגי והדרכות הורים 

 .Zלמה שאנחנו עושים  ולתת לכך קוד מתאים מפרק 
 .   Fת המדריכים יודע מה הצורך בפניה לטיפול למי שאין לו הפרעה מפרק מי שכתב א

 . Zלבעיה זוגית לתת אבחנה מקוד 
. לא תמיד Z הצורך בטיפול הוא מעבר לאבחנות ונדרשת עזרה כלשהי עם קוד  – בטיפול בילדים

וסיוע מתפתחת אצל ילדים הפרעה נפשית. כשקיימת סכנה  להתפתחותו הנפשית  יש לתת טיפול 
 .Z. ותמיד אפשר לתת אבחנה מפרק Fמידי גם אם לא קיים מצב של פרק 

מצבי המצוקה הם מעבר למה  –מציג את נייר העמדה של ההסתדרות הפסיכולוגים בישראל 
בהר"י סבורים שיש מצבים בהם אפשר  –.  ישנה גם עמדה של הר''י בנושא Fשאפשר לראות בקוד 

מדברים על כך שהרפורמה לא מספקת מענה  –קופ''ח כללית  בסל השירותים. Zלהכליל את קוד 
 . Zלהסדיר את נושא הטיפול בקוד  –בתגובה לבג''ץ  –לטיפול בילדים. קופ''ח מאוחדת 

. ושאנשי הטיפול לפני Zיחיאל מציג  נתונים מהעבר בהם האבחנה הראשית בטיפול הייתה מקוד 
 . Zהרפורמה כן השתמשו בפרק 

אך הנתונים הללו לא מגיעים.  –לקבל רשימות של אנשים שלא מקבלים טיפול  : אני מבקשמנכ''ל
 וההגדרות בו מספיק רחבות ויאפשרו הכלה של מצבי חיים.  Fראיתי את פרק קוד 

בכל פעם אני שואל את השאלה ועד היום לא הצלחתם לתת תשובה. אין צורך בוויתור סודיות 
 משרד הבריאות ויכול לקבל את הפרטים. רפואית כדי להעביר לי פרטים אני מנכ''ל

: ברגע שנכנסה הרפורמה מטופלים עזבו את הטיפול כי לא רצו שתהיה להם אבחנה חנה שטרום
 פסיכיאטרית ואנשים לא מוכנים להיחשף. 

: הרפורמה דייקה את דרכי העבודה המקצועיים ואם יש אנשים שנפלו בין הכיסאות ארצה מנכ''ל
 להתייחס.לדעת מי הם ואז אוכל 

 .F: התנאי לטיפול כיום הוא רק עפ''י קוד חנה שטרום
 מראה רקע למצוקה.   Z: קוד יחיאל

 . Zאפשר לטפל גם אם האבחנה היא מפרק 
 בצה''ל נותנים טיפול למי שבמצוקה גם אם אין לו הפרעה נפשית. 

 .Fמפרק  שהפסיכולוג נותן טיפול פסיכולוגי ללא אבחנה -ראש מנהל רפואה הוציאה מכתב  
 

אתה לוקח את המכתב שלי למקומות אחרים, כוונת  :ד''ר ורד עזרא )ראש מינהל רפואה(
 ההנחיה היתה שטיפול נפשי שיש לתת עקב בעיות גופניות כבר כלול בסל.
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 : בריאות הנפש ובריאות הגוף חד הן.פרופ' ארנון אפק )משנה למנכ''ל(
יפולים זוגיים ומשפחתיים, הדרכות הורים יש גריעה של ט –מציג סיכונים  :יחיאל אסולין

כשהילד אינו נוכח, טיפול משפחתי של מתמודדים, אין אפשרות לטיפול מניעתי ולאנשים 
. רוצים לתת טיפול למי שסובל, אך מי שיפנה לקבל טיפול יקבל Fשמצוקתם אינה מתאימה לקוד 

 . Fהיום יקבל קוד  Z. מי שבעבר קיבל קוד Fמקוד  אבחנה  
 ופעה של מתן אבחנות יותר רכות למקרים קשים. אנשים מקבלים טיפול עם קוד לא נכון.יש ת

בשיטה של טיפול באבחנות מוטות יהיה פער שאינו בריא למערכות השונות. כרגע בשטח נעשה 
 לדעתי המחשבה אינה נכונה ובטווח הארוך הדבר לא יחזיק. -מאמץ לאפשר טיפול בכל הדרגים 

 
 עו''ד חגי קלעי:

לפני הרפורמה נתונים  Zאבקש שמשרד הבריאות יוציא נתונים כמה אנשים במערכת קיבלו קוד  
 שאפשר בקלות להוציא ולהציג בדיונים.

תמיד נתנו  –נתנו רק ע''י אנשי טיפול שהתרשלו בעבודתם  אינה נכונה Zהטענה שאבחנות מקוד 
חרת ומצבים שמצריכים טיפול ולא . בדיון האחרון הצגנו גישה אFולא רק בקוד    Zטיפול בקוד 

 .  Fעם אבחנה 
ולא רק לאינטייקים אלא לאנשים שהיו מטופלים שנים  Fעד הרפורמה נתנו אבחנות שלא מפרק 

 רבות. ד''ר ברגמן אמרה שתבדוק במרפאות יפו את הדברים וטרם קיבלנו תשובה.
ך טיפול היה מקבל אדם נכנס לאינטייק ואם הצוות מחליט שצרי -עד הרפורמה השיטה היתה

 טיפול ללא  חשיבה על אבחנה.
 לשאלת בית המשפט האם יש פגיעה בפועל?

אוכלוסיות חלשות לא תמיד ממצות את הזכויות שלהן, אדם שיגיע לטיפול ויגידו לו אתה לא 
זכאי לטיפול הוא לא ילך לטיפול פרטי אבל הוא סובל ממצוקה נפשית ואז הוא צריך לפנות 

ויגידו לו שהטיפול לא בסל והיה צריך לאבחן אותו פסיכיאטרית כדי לתת לו לקבילות הציבור 
 טיפול.

 אבקש שתשקלו ותדונו ב:
 משרד הבריאות לבדוק מה קורה בשטח ולבצע סקר רציני. .1
 . Zלבדוק מה קרה עם מטופלים שלפני הרפורמה היו בקוד  .2
 תפעילו את סמכותכם ואז נראה אם עדיין קיימת מחלוקת. .3

: עשיתי רבות בשטח: בחנתי בעצמי כל פניה לקופות, רגמן )ראשת אגף בריאות הנפש(ד''ר טל ב
לקחתי את כל הפניות במרפאה, המקרים שסורבו היו כי המרפאה לא הגדירה את הדברים נכון 

 אך אין מישהו שלא קיבל טיפול. 
 : )פסיכולוגית במרפאה לברה''נ(אביגיל דגן

 ש וכיום היא מערכת פסיכיאטרית.המערכת בעבר היתה מערכת בריאות נפ
משהו השתנה בצורה בסיסית ומהותית ובשינוי הזה הדבר מותיר ילדים ומשפחות בצורה הפוגעת 

 בהתפתחותם ומובילה לפסיכופתולוגיה קשה יותר בהמשך.
 ההתייחסות צריכה להיות מקצועית ולראות בנו כמי שאינם מקצועיים.

ICD ת לתת אבחנות בגיל זה.  העיקר הוא בהתייחס לקשר בין לא כולל את הגיל הרך, אין אפשרו
 ילד. –הורה 

  ICDגם הם לא נכללים ב  ?  0-3מה קורה עם גילאים 
בגיל הזה המניעה חשובה כי היא מונעת פסיכופתולוגיה  –אבקש לערוך דיון נפרד ומעמיק בילדים 

 ליחים לפתוח אותם שוב.בעתיד. במרפאה בה אני עובדת סגרנו פעילויות מניעה שהיו  ולא מצ
 . Zלא ניתן לעשות ללא קוד  –עבודה עם ההורים במצבי משבר 

: נפגשנו עם עוד מטפלים מכל הארץ וכולם מדברים על הנושא, הם ממורמרים חנה שטרום
 הם לא יקבלו טיפול". F"אם לא אתן אבחנה מקוד  –וכועסים הם מנמקים 
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. אנשים מסרבים להגיע לטיפול כי לא רוצים יש חשש נוסף שהתחנות יסגרו והמערכת תקרוס
 להזדהות. 

 העברת המידע לקופות עוצרת אנשים מלקבל טיפול. –אנו מבקשים שתאמינו לדברים שלנו 
דבר  -  Zפתאום אסור להשתמש בקוד  –לפני הרפורמה נתנו אבחנות שמתאימות לאדם ולצרכיו 

 שהיה חלק מהשימוש בעבודה והתחילו מניפולציות.
 –קו לאנשים אבחנות שלא מתאימות למצבם. מדאיג שלא חשוב מה המציאות  של המטופל הדבי

התפיסה הרפואית השתלטה ומצמצמת את הטיפולים והזכאות. בתחנות היום תמצא אבחנות רק 
הדבקת אבחנות לא נכונות. אנשים לא רוצים אבחנה פסיכיאטרית בתיק הרפואי לכן   -  Fמקוד 

 לא פונים לקבל טיפול. 
 אנו מצפים שמשרד הבריאות יעצור את הסחף.

 
: המטרה שלנו שאנשים לא יפלו בין הכיסאות ומי שצריך לקבל טיפול יקבל טיפול. אנחנו מנכ''ל

 . שהעליתםמודים לכם ונדון בנושאים 
 העותרים יוצאים

 
 דיון

הדיון היום נערך לבקשת בג''ץ.  לא בריא לנתח את   -()לשכה משפטית עו''ד שרונה עבר הדני
  הנושא בפריזמה משפטית.

למה? האם יש חסמים ברפורמה שעצרו  –האמירה שיש אנשים שבעבר קיבלו טיפול והיום לא 
 זאת?
שיאמרו  דות שונות: של הפסיכיאטריםלהסתכל בתיקים ולנתח אותם ואז נקבל שתי עמ אפשר

שבדעה שהם "מדביקים  והשניה של הפסיכולוגים שבכל תיק ישנה אבחנה גם אם לא נרשמה
 זו.ה במחלוקת . לא המשפטנים צריכים להכריע אבחנות"

יש עוד מטפלים בברה''נ  –: זה לא רק עמדה של פסיכולוגים ד''ר ארי לאודן )קופ'ח לאומית(
 העותרים.  שדעתם זהה לדעת 

יש התנגשות של נרטיבים  לגבי מי שולט ומי   –: אנחנו בדיון פנימי ומה שאנחנו רואים מנכ''ל
 ? וכמה אנשים לא מקבלים מענה?על נהלי העבודה מחליט

היום  השליטה היא של הקופות.  אני מבין את הקושי של המטפלים עקב השינוי, אך אם יש 
 יפול נעשה הכל כדי שיקבלו טיפול. אנשים שנשארים בחוץ ולא מקבלים ט

היה חלק מהבעיה לפני הרפורמה. לפני הרפורמה היתה מחשבה  Z: נושא קוד אבי אורן )לשמ''ה(
לטפל בכולם ללא הגבלה ואז היתה תופעה שהרבה אנשים  לא נכנסו לטיפול, לא היתה אפשרות 

 לטפל בכל הזכאים לטיפול.
להגיע עם ילדים לטיפול במערכת הציבורית. האם  אנשים מפחדים –יש חסם  –בנושא ילדים 

 האבחנה הזו תימחק מתי שהוא? האם הדבר יפריע לילד להתגייס לצבא?
 : הרפורמה היתה אמורה לשפר את ברה''נ. אני מציע להקשיבפסיכולוג – ספיבק עמוס

 המטרה שלנו לטפל באנשים עם מצוקה ויש אנשים -לפסיכולוגים, הם עשו עבודה יסודית  
שנופלים בין הכיסאות ולא מקבלים טיפול.  אנשים אומרים במוצהר שהם לא רוצים טיפול 

 במערכת הציבורית והולכים למערכת הפרטית. 
 שיטת הקידוד לוקה בחסר והפסיכולוגים מוכנים להיות חלק מקבוצת חשיבה למציאת פתרונות. 

מגביל פרויקטים של מניעה שהיו  F יוצר אנטגוניזם. קוד Fמסכים שצריך דיון נפרד בילדים. קוד 
 קיימים בעבר בתחנות לברה''נ. 

: ועד האיגוד הפסיכיאטרי קיים דיון ורוב גדול פרופ' חיים בלמייקר )יו''ר איגוד הפסיכיאטריה(
 . Fתמכו בעמדת הקופות להכנסת קוד 

 
ה נוספת על : יש לקיים חשיב (מנהל בי''ח אברבנאל, מרכז מינהלת הרפורמה)פרופ' יובל מלמד 

נושא הילדים.  מי שהוביל את הרפורמה לא היו מטפלים בילדים. היתה חשיבות רבה בהעברת 
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אך כעת צריך לבדוק את נושא הטיפול בגיל הצעיר  לתוקף הרפורמה  ולכן הנושא התקדם ונכנס 
 והצורך במתן אבחנה לגיל זה, אם בכלל. 

ערכת גדל.  הדיון הוא דיון מהותי, מה : מספר הפונים למ(ד''ר ערד קודש )קופ''ח מאוחדת
אם לא נגדיר גבולות   האם מערכת ברה''נ מטפלת בכל המצוקות של בני האדם? –גבולות הגזרה 

 יהיה קשה לקיים דיון. 
 רפורמה. אני לא זוכר שאדם הגיע עם מצוקה ונדחה. של אחרי שנתיים –כיום אנחנו יותר חכמים 

 מתחילים בקביעת תוכנית טיפול. –פול : כשפונה מגיע לטיד''ר טל ברגמן
שלא קיבל טיפול. ביקשנו לקבל מקרים כאלו ולא  Zאנחנו במשרד לא נתקלנו במקרה של קוד  

 קיבלנו שום דוגמא לכך. 
 אם יש בעיה שיציגו לי אותה ולא יבקשו ממני לחפש אותה. -הגוף שישב פה היום  

ה'נ? במה המערכת צריכה לטפל? הרבה : לפתוח מחדש מה הציפיה ממערך ברד''ר ערד קודש
 אנשים יפלו בהבדל שבין מצוקה לאבחנה.

 : נעשה דיון על ילדים.מנכ''ל
: מי שהיה זכאי לטיפול בעבר יקבל גם היום. אם בקופה יחשבו (קופ''ח לאומית) –ד''ר ארי לאודן

חמן" כדי שהאדם זקוק לטיפול אז נמצא את הדרך לתת לו את הטיפול.  אם אומרים שצריך "לת
 שניתן טיפול אז צריך לבדוק  את הדברים. 

משהו דמיוני.   –: יש הנחה שגויה מהיסוד לפיה יש אנשים שנופלים בין הכיסאות ד''ר אודי ססר
 האבחנות הן כוללניות.

וזה לא  הפריע או מנע מאנשים לקבל  Z: במרפאות שלנו לא נתנו קוד ד''ר יוסי בראל )כללית(
 טיפול.

לא משנה, אנחנו מתאימים את האבחנה לכל מטופל ומתאימים  Fאו  Z: הדיון על גמןד''ר טל בר
 לו את הטיפול. 

: לילדים יש בעיה באבחון שצריך לדון בה. במשך שנתיים לא פסיכולוגית ראשית קופ''ח כללית
 מטופל שלא קיבל טיפול. ראיתי מקרה של 

הם שאב ששוכחים את האנשים הצעירים נושא הילדים חשוב. אבל כו פרופ' אלי שמיר )עוצמה(:
 חולים קשים. אבקש לבדוק מה השקיעו בנושא לגבי צעירים כדי למנוע אשפוז. 

 וכיצד מתמודדים עם הדברים.  Zולקוד  Fלבדוק איך במדינות אירופה מתייחסים לקוד 
 נהלת. : לגבי ילדים צריך מתווה אחר. להכניס אנשי טיפול בילדים למיעידית סרגוסטי )בזכות(

מה שעולה מהדיון: אם יש אנשים שלא מקבלים טיפול? ואם מי שמקבל טיפול מקבל אותו עם 
הצענו שבמצבים של חשש עתידי מהתפתחות  –אבחנה נכונה ועם יושרה מקצועית? לגבי מניעה 

 מחלה  ואם לא נטפל היום המצב יחמיר ויגיע למצב פתולוגי.
ול טיפול דרך הביטוח המשלים שנחסם בגלל חשש : טרום הרפורמה היה מסלד''ר יוסי בראל

 להסטה למסלול זה. היום נראה לי שאפשר לפתוח שוב את המסלול.
: מסכים עם כל מה שדיברו ים )יו''ר המועצמה הלאומית לשיקום חולי נפש בקהילה(ייואב קר

 יש לחשוב על עוד פרופילים של אוכלוסיות שצריך לתת להם מענה ייחודי. על ילדים.
 חריות המנכ''ל להשלים את הרפורמה כתפיסה נורמטיבית.א

אנחנו מטפלים בגל עצום של  –: יש קולות מהשטח פרופ' חיליק לבקוביץ )מנהל בי''ח באר יעקב(
 פונים עם מיעוט כח אדם. חושבים במי מטפלים ובאיזה קדימות. לא יכולים לטפל בכולם.

 .יש למצוא דרך שתשלב בין אבחנות לתוכנית טיפול
: צריך לטפל בכל מי שצריך טיפול. כמשרד מעולם לא התערבנו בכך. לא רוצים פרופ' ארנון אפק

 שמות של אנשים רק תגידו איפה יש מקרים כאלו ואנחנו נטפל בהם.
בריאות הנפש היא חלק  שילוב בין גוף ונפש ואי אפשר להפריד ביניהן.  –מטרת הרפורמה 

 מהרפואה. 
אנשים  4%ועדת גבולות הרפואה" כי בברה''נ  מצליחים והגענו ל אולי הגיע הזמן לפתוח "

 שמקבלים שירות.
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דיון נוסף בנושא ילדים. נעשה גם דיונים פנימיים במשרד ונראה כיצד יוצרים   נקיים מנכ''ל:
תחושה של אצל כל מטפל שהוא יכול לתת טיפול  ללא  ההבנה המקצועיתברמה מהותית  את 
 .התפשרות מקצועית

 
 
 
 

 לדיון הבא בנושא ילדים להזמין מטפלים בילדים ונוער.
 
 

 : מנאל בירורשמה
 

 : פרופ' יובל מלמדאישר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


