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 דבר המנכ"ל, 
 

לקדם את האיכות והשקיפות במערכת הבריאות לרבות ע"י משרד הבריאות שם לעצמו למטרה 

 מדידת האיכות. מיסוד 

במסגרת זו הושקה התכנית הלאומית למדדי איכות בבתי חולים בישראל שבחנה מדדים רבים 

לניטור מדדי איכות בבתי ם, הוסדרה החקיקה כי של איכות קלינית בבתי החולילניטור רציף והמש

 . 2012חולים ואושרו תקנות ביטוח בריאות ממלכתי )מדדי איכות( 

התכנית הלאומית למדדי איכות כוללת מדדים בבתי"ח הכלליים, גריאטריים, בריאות הנפש, טרום 

מדדים  6 הוועדה המייעצת למדדי איכות הביאה לאישוריבי"ח ועוד. בתחום שיקום חולי נפש, 

 . בתחוםהמעריכים את איכות הפעילות 

לשכות הבריאות יחלו בניטור המשכי של ששת המדים המופיעים בחוברת זו, תוך  2015החל מינואר 

 שאיפה לעמידה ביעדים שיוגדרו בהמשך למען השגת מצוינות תמידית בטיפול בחולה. 

מדדים מידי שנה, שיתווספו  5הוועדה המייעצת למדדי איכות תבחן מדדים נוספים ותביא לאישורי 

 לתכנית הלאומית למדדי איכות בתחום שיקום חולי הנפש. 

חשיבות רבה בהטמעת תרבות של מדידת תהליכים  אנו מאמינים בתפיסת עולם של שקיפות ורואים

ים למורכבות המדידה ועל כן משרד הבריאות ילווה את ותוצאים קליניים. יחד עם זאת, אנו מודע

 לשכות הבריאות בהגדרת אלגוריתם אחיד למדידה. 

 אני מאחל לכולנו בהצלחה!  
        

 
 
 

 פרופ' ארנון אפק               

 מנכ"ל              
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 דבר מנהלת התכנית למדדי איכות בבתי חולים בישראל 

 .תחום שיקום חולי הנפשבאנו מתכבדים להשיק את התכנית הלאומית למדדי איכות 
התכנית מציבה את ישראל בשורה אחת עם מדינות המערב בתחום הערכת איכות 

 יכות הטיפול בישראל. הטיפול הרפואי ומהווה נדבך נוסף במאמצים הרבים לשיפור א

, הן מהמשימות הבטחת איכות ובטיחות הרפואה ושירותי הבריאות בישראל
, התכנית תסייע במיצוב מערכת הבריאות ברף של תהמרכזיות של מערכת הבריאו

תרבות לאומית  ותקדם שתכליתו שיפור מתמיד של איכות הרפואה בישראלמצוינות  
 של מדידת איכות. 

משאבים הקיימים אתגר משמעותי למול ה מהווהשיפור שירותי שיקום חולי הנפש 
הן  2015בשנת שיפור שירותי השיקום לצד החלת הרפורמה בבריאות הנפש בתחום. 

 . מהמשימות המרכזיות שמשרד הבריאות יוביל למען חולי הנפש בישראל

החלה מדידה בבתי חולים כלליים. כיום כל בתי החולים הכלליים בארץ  ,2013שנת ב
בהמשך נכנסו לתכנית בתי החולים מדווחים באופן שוטף על מדדי האיכות שנבחרו. 

. בכוונתנו בעתיד לצרף אמבולנסהגריאטריים, הפסיכיאטריים, טיפות החלב, שירותי 
 לתכנית שירותי בריאות נוספים.  

מבטאת חזון ושיתוף והיא  כבוד למערכת הבריאות בישראלהלאומית היא  התכנית
 פעולה של מגוון גורמים במערכת הבריאות הפועלים לקידום איכותה. 

ל השקעת מאמצים רבים ומקצועיים בבחינת ע אני מודה לחברי הוועדה המייעצת
 .בשיקום חולי נפשתכנית הלאומית למדדי איכות עשרות מדדים וליווי מקצועי של ה

שירותי שיקום חולי עבור אני מתכבדת להעניק לכם בזאת את סט המדדים הראשון 
 הנפש בישראל.

 זוהר -ד"ר ענת עקה

    
 בישראל  התכנית הלאומית למדדי איכות  ראש              



 

 

 הפנייה מהגשת יום 30 תוך הנפש לבריאות שיקום סל ועדת בפני הופעה שם המדד:

 בשלמותה

 04-15-1-01-001 מספר מדד:

 הנתונים כלל מהשלמת יום 30 תוך הנפש לבריאות שיקום סל ועדת בפני שהופיעו הפונים שיעור תיאור המדד:

 .לפנייה הרלוונטיים

הרציונל 

לבחירת 

 המדד: 

פסיכיאטרי היא לסייע לאנשים עם בעיות נפשיות עקביות ומתמשכות לפתח מטרת השיקום ה

כישורים רגשיים, חברתיים ואינטלקטואליים שהם זקוקים להם כדי לחיות, ללמוד ולעבוד בקהילה 

שירותי השיקום נועדו לקדם תהליכי החלמה ולסייע בפיתוח מיומנויות  1בתמיכה מקצועית מינימלית.

כך , שלו מסוגלותהאת תחושת ו יכולותיו רשים למשתקם על מנת לשפר אתונגישות למשאבים הנד

כדי לשמר רצף טיפולי,  2,3במגוון תחומי חיים בהתאם לבחירותיו. גבר מידת שביעות הרצון שלותש

למנוע תסכול ופגיעה במוטיבציה של האדם, על משרד ו הפחית את הסיכוי לאשפוזים חוזריםל

זמני ההמתנה לקבלת שירותי שיקום, כלומר את הזמן שעובר בין  הבריאות לצמצם ככל הניתן את

  4ועדה, ובכך להבטיח שצורכי המשתקמים ייענו כראוי ובתזמון הנכון.והגשת הבקשה לקיום ה

 תהליך סוג המדד: 

השירות 

 הנבדק

 בלשכות הבריאות לבריאות הנפש סל שיקום ועדות 

 הוגשו בשלמותןניותיהם פשפש בריאות הנ לסל שיקום כל הפונים מכנה:

 יום 30וועדה תוך בפני ה  הופיעוו ,הוגשו בשלמותןפניותיהם שפש בריאות הנלסל שיקום  וניםכל הפ מונה:

 ה.ירטי הפנימהשלמת כל פ

תאריך קובע 

 לגזירת המדד

 תאריך השלמת הנתונים בתיק 

קריטריונים 

 להכללה:

 לוועדת סל שיקום ראשונה שהוגשו בשלמותן פניות 

 או 

לא נמצא באופן פעיל באף  פונהבתנאי שה ,לוועדת סל שיקום חוזרתשהוגשו בשלמותן פניות 

 ה לוועדת סל שיקוםיאחד משירותי השיקום במועד הפני

 
 

קריטריונים 

 להוצאה:

 פניות שלא הוגשו בשלמותן

 גרע על ידי המשרד(י)ידווח וי ביוזמת הפונה אי הופעה



 

 

 המחשוב  מערכות מקור המידע:

 מוצפנת ת"ז

 מין

 שנת לידה

GIS על פי  )אזור סוציואקונומי של המטופל

 ( כתובתו המלאה

 קופת חולים

ה יתאריך פנייה ראשונה )יום קבלת הפני

 הראשונה ביחידה(

תאריך השלמת הנתונים )המסמך האחרון 

 שהתקבל(

 

ועדת סל שנקבע להופעה בפני הראשון התאריך 

 שיקום

 ועדת שיקום בפועלתאריך הופעה בפני 

 (בחירה מרשימה) הופעה-סיבת אי

 (בחירה מרשימהגורם מפנה )

 (בחירה מרשימהגורם מבטח )

 (בחירה מרשימההוועדה ) מקום קיום

 ?האם הפונה מאושפז במועד קיום הוועדה

 )כן/לא(

 מידת דחיפות הפנייה )דחופה / לא דחופה(

 

 הווה בסיס לקביעת יעדשנת המדידה הראשונה ת יעד

תחילת הפקת 

 המדד 

 .2015ינואר 

 ( יולי, ינואר) לחצי שנהדיווח אחת 

יחשב כאי יומטה, המקרה ייבדק ו בהם טווח הזמן בין מועד השלמת הטפסים לקיום הוועדה יהיה יומייםשבמקרים * הערות 

 עמידה במדד

 
                                                           

1
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2
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3
 Mueser,KT. et al. (2013). Psychosocial treatment for schizophrenia. Annual Reviews of Clinical Psychology 9: 465-497.   

4
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 . צ'ריקובר.שירותי בריאות הנפש בישראל: מגמות וסוגיות



 יום מהגשת הפנייה בשלמותה30הופעה בפני ועדת סל שיקום לבריאות הנפש תוך 04-15-1-01-001:מדד 

 יום מהשלמת כלל הנתונים הרלוונטיים לפנייה 30שיעור הפונים שהופיעו בפני ועדת סל שיקום לבריאות הנפש תוך : הגדרת המדד

: קריטריונים להכללה

פניות שהוגשו בשלמותן לוועדת סל שיקום ראשונה 

(בתנאי שהפונה לא נמצא באופן פעיל באף אחד משירותי השיקום במועד הפנייה לוועדת סל שיקום)פניות שהוגשו בשלמותן לוועדת סל שיקום חוזרת 

:קריטריונים להוצאה

פניות שלא הוגשו בשלמותן 

(י המשרד"ידווח וייגרע ע)אי הופעה ביוזמת הפונה 

:תקופת דיווח

(ינואר, יולי)אחת לחצי שנה 

תאריך השלמת הנתונים בתיק :תאריך קובע לגזירת האוכלוסייה למדד

: המשתנים שיועברו על ידי בתי החולים הם, עבור אוכלוסייה זו

הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

04-15-1-01-001קוד המדד הוא (14)טקסט Measurment_IDקוד מדד 

על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאות (10)טקסט Bureau_IDקוד לשכה

על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאות (10)טקסט District_IDקוד מחוז

 4- פלסטינית . ז.ת , 3- זמני , 2- דרכון  , 1-תעודת זהות (1)טקסט ID_Typesסוג תעודה

תועבר . ז.ת,   ספרות8- ספרות כולל אפסים בהתחלה אם צריך להשלים ל8, בלי ספרת ביקורת. ז.מספר ת(10)טקסט Patient_IDמוצפנת. ז.ת

בצורה מוצפנת בשיטה המקובלת

.ז.רק ספרת הביקורת של ת(1)טקסט Patientbikoret_IDספרת ביקורת.- ז.ת

YYYYמספר Birth_Yearשנת לידה 

DD/MM/YYYY(10)טקסט Death_Dateתאריך פטירה

(100)טקסט Adress_Streetרחוב- כתובת

(100)טקסט Adress_Houseמספר בית- כתובת

(100)טקסט Adress_CityNameעיר- כתובת

ס "לפי רשימת סמלי יישוב של הלממספר CityCodeסמל יישוב

אשכול סוציוכלכלי על פי הדירוג של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 1-20מספר SESאשכול סוציוכלכלי 

גורם מקצועי במערכת הציבורית- 1מספר Refer_Partyגורם מפנה

גורם מקצועי פרטי- 2

אשפוז- 3

, בני משפחתו, הפונה)עצמאי - 4

אפוטרופוס או מי מטעמו של 

(הפונה

ח כללית"קופ- 1מספר Service_Codeגורם מבטח

ח מכבי"קופ- 2

ח מאוחדת"קופ- 3

ח לאומית"קופ- 4

יום קבלת פנייה ראשונה ביחידהDD/MM/YYYY(10)טקסט Appeal1_Dateתאריך פנייה ראשונה 

המסמך האחרון שהתקבלDD/MM/YYYY(10)טקסט Completion_dateתאריך השלמת הנתונים
התאריך הראשון שנקבע להופעה בפני ועדת סל 

שיקום
Committee_First_Date (10)טקסטDD/MM/YYYY

DD/MM/YYYY(10)טקסט Committee_Presenceתאריך הופעה בפני ועדת שיקום בפועל

דחופה- 1מספר Refer_Urgenמידת דחיפות הפנייה

לא דחופה - 2

לא - 0כן    - 1מספר Hosp_during_Committeeהאם הפונה מאושפז במועד קיום הוועדה 

בית חולים  - 1מספר Cmmit_Locateמקום קיום הוועדה

לשכת הבריאות - 2

 של תחנה לבריאות הנפש - 3

משרד הבריאות 

קופת חולים - 4

לשכת הרווחה - 5

ספק שירות )מרפאה פרטית  - 6

(חיצוני

פטירה  - 1מספר Reason_No_Showסיבת אי הופעה 

אי הגעה ביוזמת הגורם המפנה  - 2

  

אי הופעת המשתקם - 3

ביטול ועדה ביוזמת צוות סל  - 4

שיקום

אשפוז - 5

סיבות אפשריות לאי הופעה בוועדה



 

הראשונה של  ימים ממועד קיום הוועדה 45יישום החלטות ועדת סל שיקום תוך  שם המדד:

   המשתקם

 04-15-1-01-002 מספר מדד:

 ראשונה סל שיקום שהתקבלה בוועדת לפחות החלטה אחתיושמה שיעור המשתקמים שעבורם  תיאור המדד:

 יום לכל היותר  45תוך )הוצאת ואוצ'ר ראשון( 

להיות באחד התחומים הבאים: דיור, תעסוקה, פנאי וחברה, השכלה, חונכות, סומכות היישום יכול )

 . (או תיאום טיפול

  ימים. 45ולא ימים  10 מדד לפייייישום ההחלטה  – דיורלגבי משתקמים הנמצאים באשפוז וממתינים לפתרון 

הרציונל 

לבחירת 

 המדד: 

מהאנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית  אחד הנושאים המחייבים תשומת לב הוא העובדה שחלק

מהפונים שאושר  30%-על סמך בדיקות שנערכו, כ 1אינם מממשים את סל השיקום שהוקצה להם.

אינם מממשים אפילו מרכיב אחד מהשירותים שהוקצו להם, ורבים אחרים בוחרים  להם סל שיקום

ותים בתהליכי הקצאת השירבעיות  הן ח טאובליות על פי דוסיבות אופציונחלק מהסל. לממש רק 

זמן המתנה ארוך לפתרונות  ,ובבחירת שירותים בעיות במיצוי זכויות ,ובכוח האדם האמון על הטיפול

ליקויים בהמשך  ,רבותית מספקת לאוכלוסיות מיוחדותדיור, היעדר התייחסות הולמת ורגישות ת

ולא מספק של  כיסוי חלקי ,ותום בין מערכות קליניות ושיקומיטיפול אמבולטורי לאחר אשפוז ובתיא

להבטיח  יש 2.ועוד קשיים בפתרונות שיקום תעסוקתי במסגרת השוק החופשי ,שירותי תיאום טיפול

, ובצורה יעילה בזמןהמלצות אכן ייושמו כלשונן, שה כך את יישום המלצות הוועדה בצורה מיטבית,

 3,4.של המשתקם ידרדרות במצבולמנוע הכדי  ינטגרציה בין הגורמים המטפלים,באמצעות תיאום וא

 תהליך סוג המדד: 

השירות 

 הנמדד

 נותני השירותים 

  ועדת סל שיקום 

 עילללפחות שירות אחד מהמפורטים במסגרת ועדת סל שיקום אושר להם שהמשתקמים כל  מכנה:

 ,כל המשתקמים שאושר להם במסגרת ועדת סל שיקום לפחות שירות אחד מהמפורטים לעיל מונה:

 הוועדהקיום  ממועד ימים 10*/ יום 45תוך  אחד שירותב לפחותשהשתלבו ו

תאריך קובע 

 לגזירת המדד

 ימים 45+  הופעה בוועדהתאריך 

קריטריונים 

 להכללה:

ם לפחות שירות שיקום ואושר להסל פני ועדת ב תקופת הדיווחמהלך כל המשתקמים שהופיעו ב

 אחד מהמפורטים לעיל

קריטריונים 

 להוצאה:

  יום ממועד קיום הוועדה 45נפטרים תוך 

 ירידה בלתי צפויה במצבו הנפשי של הפונה



 

 המחשוב מערכות מקור המידע:

 ת"ז מוצפנת

 מין

 שנת לידה

GIS על פי  )אזור סוציואקונומי של המטופל

 ( כתובתו המלאה

 קופת חולים

 ה לוועדת סל שיקום יפנימספר 

 תאריך קיום הוועדה בפועל

 שאושרו למטופלשירותים סוגי 

)תאריך  תאריך יישום ראשון של המלצת הוועדה

 אוצ'ר(הוצאת ו

 (בחירה מרשימה)יישום ההמלצות -סיבה לאי

 

 (בחירה מרשימהגורם מפנה )

 (בחירה מרשימהגורם מבטח )

 (בחירה מרשימההוועדה ) מקום קיום

 מידת דחיפות הפנייה )דחופה / לא דחופה(

 ה בסיס לקביעת יעדשנת המדידה הראשונה תהוו יעד

תחילת הפקת 

 המדד 

 .2015ינואר 

 (ינואר, יולי) לחצי שנה דיווח אחת 

 דיורפתרון ימים במאושפזים שממתינים ל 10*  הערות 

 

 
                                                           

1
  Hutchison DS. et al. (2006). A framework for health promotion services for people with psychiatric disabilities. 

Psychiatric Rehabilitation Journal 29: 241—250. 
2
 מרכז טאוב. .חוק שיקום נכי נפש בקהילה: הערכת ביניים(. 2013אבירם, א' ) 

3
ל אלטרנטיבי לטיפול בנפגעי נפש החיים בקהילה ולשיקומם." בתוך: אבירם, א', וגינת, י'. )עורכים(. (. "ניהול הטיפול: מוד2006טלר, י'. ) 

 . צ'ריקובר.שירותי בריאות הנפש בישראל: מגמות וסוגיות
4
 Anthony, WA., Blanch, A. (1989). Research on community support services: What have we learned. Psychosocial 

Rehabilitation Journal 12(3): 55-81. 

 



 ימים ממועד קיום הוועדה הראשונה של המשתקם45יישום החלטות ועדת סל שיקום תוך 04-15-1-01-002: מדד

 יום לכל היותר  45תוך  (ר ראשון'הוצאת ואוצ)שיעור המשתקמים שעבורם יושמה לפחות החלטה אחת שהתקבלה בוועדת סל שיקום :  הגדרת המדד

 יום45 ימים ולא 10יישום ההחלטה יימדד לפי - לגבי משתקמים הנמצאים באשפוז וממתינים לפתרון דיור * 

: קריטריונים להכללה

: כל המשתקמים שהופיעו בפני ועדת שיקום ואושר להם לפחות שירות אחד מהמפורטים להלן

סומכות או תיאום טיפול , חונכות, השכלה, פנאי וחברה, תעסוקה, דיור

 יום ממועד קיום הוועדה45נפטרים תוך 

:תקופת דיווח

(ינואר, יולי)אחת לחצי שנה 

תאריך הופעה בוועדה :תאריך קובע לגזירת האוכלוסייה למדד

: המשתנים שיועברו על ידי בתי החולים הם, עבור אוכלוסייה זו

הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

04-15-1-01-002קוד המדד הוא (14)טקסט Measurment_IDקוד מדד 

על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאות (10)טקסט Bureau_IDקוד לשכה

על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאות (10)טקסט District_IDקוד מחוז

 4- פלסטינית . ז.ת , 3-זמני , 2- דרכון  , 1-תעודת זהות (1)טקסט ID_Typesסוג תעודה

תועבר . ז.ת,   ספרות8- ספרות כולל אפסים בהתחלה אם צריך להשלים ל8, בלי ספרת ביקורת. ז.מספר ת(10)טקסט Patient_IDמוצפנת. ז.ת

בצורה מוצפנת בשיטה המקובלת

.ז.רק ספרת הביקורת של ת(1)טקסט Patientbikoret_IDספרת ביקורת.- ז.ת

DD/MM/YYYY(10)טקסט Death_Dateתאריך פטירה

YYYYמספר Birth_Yearשנת לידה 

נקבה-2, זכר- 1מספר Genderמין 

(100)טקסט Adress_Streetרחוב- כתובת 

(100)טקסט Adress_Houseמספר בית- כתובת 

(100)טקסט Adress_CityNameעיר- כתובת 

ס "לפי רשימת סמלי יישוב של הלממספר CityCodeסמל יישוב

אשכול סוציוכלכלי על פי הדירוג של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 1-20מספר SESאשכול סוציוכלכלי 

גורם מקצועי במערכת הציבורית- 1מספר Refer_Partyגורם מפנה

גורם מקצועי פרטי- 2

אשפוז- 3

אפוטרופוס , בני משפחתו, הפונה)עצמאי - 4

(או מי מטעמו של הפונה

ירידה בלתי צפויה במצבו הנפשי של הפונה

(ידווחו וייגרעו מהמדד):  קריטריונים להוצאה



הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

ח כללית"קופ- 1מספר Service_Codeגורם מבטח

ח מכבי"קופ- 2

ח מאוחדת"קופ- 3

ח לאומית"קופ- 4

DD/MM/YYYY(10)טקסט Committee_Dateתאריך קיום ועדת סל שיקום בפועל

DD/MM/YYYY(10)טקסט Implementation_Date(ר'ואוצ)תאריך יישום ראשון של המלצת הוועדה 

דחופה- 1מספר Refer_Urgenמידת דחיפות הפנייה

לא דחופה - 2

בית חולים  - 1מספר Cmmit_Locateמקום קיום הוועדה

לשכת הבריאות - 2

 של משרד תחנה לבריאות הנפש - 3

הבריאות 

קופת חולים - 4

לשכת הרווחה - 5

(ספק שירות חיצוני)מרפאה פרטית  - 6

דיור - 1(100)טקסט Service_Typeסוג השירות 

תעסוקה   - 2

פנאי וחברה  - 3

השכלה - 4

חונכות  - 5

סומכות - 6

תיאום טיפול - 7

מופרדים בפסיקים, אחד או יותר, סוגי השירות שאושרו למטופל

ירידה בלתי צפויה במצבו הנפשי של - 1מספר Reason_Noסיבה לאי יישום ההמלצות 

הפונה 

שיפור בלתי צפוי במצבו הנפשי של הפונה - 2

אשפוז- 3

הפונה מעוניין בשירות אחר- 4

שינוי החלטה- 5

חוסר שיתוף פעולה מצד הפונה- 6

הספק לא נתן את השירות  - 7

פרטו בהערות, אחר - 8

יש לרשום בטקסט חופשי את כל ההסגות וההערות לגבי המקרה שברצונכם להדגיש (200)טקסט Remarksהערות 



 

 

 שיקום סל שירות מקבלי לכל לשנה אחת המשתקם בנוכחות מעקב ועדת קיום שם המדד:

 04-15-1-01-003 מספר מדד:

   שיקום סל שירות מקבלי לכל לשנה אחת המשתקם בנוכחות מעקב ועדת קיום שיעור תיאור המדד:

הרציונל 

לבחירת 

 המדד: 

שנקבעה בוועדת  כנית השיקוםתמוש , לאחר מי2000-תש"סחוק שיקום נכי נפש בקהילה, ה לפי

ולבחון אם המסגרת ורמת השירות שנקבעו עונות על צורכי  שנתי על הוועדה לערוך מעקב השיקום

 ,במגמת עלייה לאורך השניםמצוי ומספר ההחלטות המתקבלות מספר ועדות המעקב המשתקם. 

מתקיים  ת המתקבלות,, בשל חסרים בכוח אדם ופער בין מספר הוועדות למספר ההחלטובפועל אך

לבחון את  ,ועדות המעקבתדירות למדוד את חשוב לפיכך . פעם בשנה ואף פחות מכך מעקב

 למצוא פתרונות לביצוע מעקב מקצועי אחר התאמת ההחלטות שהתקבלו.ו הפערים בין המחוזות

ה שאיפמתוך תי למשתקם נודעת חשיבות רבה לשיקום המבוסס על רחישת כבוד אנושי אמיכמו כן 

1,2., ולכן נוכחות המשתקם בוועדות אלה הכרחיתף פעולה מלא ועמוק עמולפעול בשיתו
  

 תהליך סוג המדד: 

השירות 

 הנמדד

 פסיכיאטרי בלשכות הבריאות שיקום מעקב ועדות 

 החולפת בשנהשהתקבלה לגביהם החלטה בוועדת סל שיקום  המשתקמיםכל  מכנה:

, והתקיימה ועדת החולפת בשנה החלטה בוועדת סל שיקוםשהתקבלה לגביהם  יםכל המשתקמ מונה:

 ממועד קיום ועדת סל שיקום  שנהמעקב בנוכחותם תוך 

תאריך קובע 

 לגזירת המדד

  ם יו 365+  יישום ההמלצות תאריך 

קריטריונים 

 להכללה:

 (הניתנים השירות סוגי בכל) שנה לפחות שיקום סל שירותי שמקבלים משתקמים

קריטריונים 

 וצאה:לה

 נפטרים

 מערכות המחשוב  מקור המידע:

 ת"ז מוצפנת

 מין

 שנת לידה

GIS על פי  )אזור סוציואקונומי של המטופל

 

 תאריך החלטת ועדת סל שיקום

 (בחירה מרשימהגורם מפנה )

 (בחירה מרשימהגורם מבטח )

 תאריך יישום ההחלטה 



 

 

 ( כתובתו המלאה

 קופת חולים

 תאריך פטירה

 

 בפועל ועדת מעקבקיום תאריך 

 נוכחות המשתקם בוועדה-נוכחות המשתקם / אי

 )בחירה מרשימה(סוג השירות 

תאריך עזיבת השירות )אם עזב לפני תום חצי 

 שנה ממועד ועדת סל שיקום(

 שנת המדידה הראשונה תהווה בסיס לקביעת יעד יעד

תחילת הפקת 

 המדד 

 2015ינואר 

 שנתי מדד 

  הערות 

 
                                                           

1
שירותי בריאות הנפש תהליכים ואתגרים". בתוך: אבירם, א', וגינת, י'. )עורכים(.  –(. "שיקום נכי נפש בקהילה בישראל 2006שרשבסקי, י'. ) 

 . צ'ריקובר.בישראל: מגמות וסוגיות

2
 de Heer-Wunderink, C., Visser, E., Caro-Nienhuis, AD. et al. (2012). Treatment plans in psychiatric community housing 

programs: do they reflect rehabilitation principles? Psychiatric Rehabilitation Journal 35(6): 454-459. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=de%20Heer-Wunderink%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23276239
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=de%20Heer-Wunderink%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23276239
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Visser%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23276239
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Caro-Nienhuis%20AD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23276239


קיום ועדת מעקב בנוכחות המשתקם אחת לשנה לכל מקבלי שירות סל שיקום 04-15-1-01-003: מדד

שיעור קיום ועדת מעקב בנוכחות המשתקם אחת לשנה לכל מקבלי שירות סל שיקום  : הגדרת המדד

: קריטריונים להכללה

(בכל סוגי השירות הניתנים)משתקמים שמקבלים שירותי סל שיקום לפחות שנה 

:קריטריונים להוצאה

נפטרים

:תקופת דיווח

(מדד שנתי)אחת לשנה 

 יום365+ תאריך יישום ההמלצות  : תאריך קובע למדד

: המשתנים שיועברו על ידי בתי החולים הם, עבור אוכלוסייה זו

הסברקידודסוג משתנהשמות שדהמשתנה

 04-15-1-01-003קוד המדד הוא (14)טקסט Measurement_IDקוד מדד 

על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאות (10)טקסט Bureau_IDקוד לשכה

על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאות (10)טקסט District_IDקוד מחוז

 4- פלסטינית . ז.ת , 3-זמני , 2- דרכון  , 1-תעודת זהות (1)טקסט ID_Typesסוג תעודה

. ז.ת,   ספרות8- ספרות כולל אפסים בהתחלה אם צריך להשלים ל8, בלי ספרת ביקורת. ז.מספר ת(10)טקסט Patient_IDמוצפנת. ז.ת

תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלת

.ז.רק ספרת הביקורת של ת(1)טקסט Patientbikoret_IDספרת ביקורת.- ז.ת

YYYYמספר Birth_Yearשנת לידה 

נקבה, 1-זכר  -2מספר Genderמין

DD/MM/YYYY(10)טקסט Death_Dateתאריך פטירה

(100)טקסט Adress_Streetרחוב- כתובת

(100)טקסט Adress_Houseמספר בית- כתובת

(100)טקסט Adress_CityNameעיר- כתובת

ס "לפי רשימת סמלי יישוב של הלממספר CityCodeסמל יישוב

אשכול סוציוכלכלי על פי הדירוג של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 1-20מספר SESאשכול סוציוכלכלי 

גורם מקצועי במערכת - 1מספר Refer_Partyגורם מפנה

הציבורית

גורם מקצועי פרטי- 2

אשפוז- 3

, בני משפחתו, הפונה)עצמאי - 4

אפוטרופוס או מי מטעמו של 

(הפונה



הסברקידודסוג משתנהשמות שדהמשתנה

ח כללית"קופ- 1מספר Service_Codeגורם מבטח

ח מכבי"קופ- 2

ח מאוחדת"קופ- 3

ח לאומית"קופ- 4

DD/MM/YYYY(10)טקסט Decision_Dateתאריך החלטת ועדת סל שיקום 

DD/MM/YYYY(10)טקסט Committee_Dateתאריך קיום הוועדה בפועל

DD/MM/YYYY(10)טקסט Implem_Dateתאריך יישום ההמלצה

 כן - 1 לא  - 0מספר Presenceנוכחות המשתקם בוועדה

דיור - 1(50)טקסט Service_Typeסוג שירות

תעסוקה - 2

פנאי וחברה - 3

השכלה - 4

חונכות - 5

סומכות - 6

תיאום טיפול - 7

מופרדים בפסיקים, אחד או יותר

במידה ועזב לפני תום שנה ממועד ועדת סל שיקוםDD/MM/YYYY(10)טקסט Leaving_Dateתאריך עזיבת השירות

יש לרשום בטקסט חופשי את כל ההסגות וההערות לגבי המקרה שברצונכם להדגיש (200)טקסט Commentsהערות 



 

 

  דיור – מוקדם מהמתוכנן שיקוםרות ישהפסקת  שם המדד:

 04-15-1-02-001 מספר מדד:

  מוקדם מהמתוכנן תשירוהאת  הפסיקוקיבלו שירות דיור וששיעור המשתקמים  תיאור המדד:

הרציונל לבחירת 

 המדד: 

הן , הקשורות ומגוונות שונות יש סיבות זיבת השיקום הפסיכיאטרי לפני המועד המתוכנןלע

שיעור הנשירה  בעולםגם בארץ וגם  .השיקום ילמשתקם ולבעיותיו האינדיווידואליות והן לשירות

צורך לה חשיבות רבנודעת רות השיקומי יעזיבת השבחינת נושא ל 1.יחסית גבוהמשירותי שיקום 

 רותיהשיקום וההחלמה שעובר האדם בש תהליכיכנית השיקומית האישית ותהערכה של הלמידה ו

דיור עצמאי בקהילה נתפס כיעד אישי  .החלמהבמרכזי בשיקום ותחום נושא הדיור הוא  .םהשיקו

אוניברסלי עבור מרבית האנשים, המאפשר השתלבות בקהילה הנורמטיבית בתנאי ביטחון אישי 

ת ובדיק דיורשל משתקמים בשירותי הבאמצעות הערכת משך השהות  2.חברתיתהוכבוד בסביבה 

כחלק בתחום זה לקבוע ולתכנן את מדיניות השיקום  ניתן ת מהמתוכנןהסיבות לעזיבה מוקדמ

  על מתן שירותי שיקום מוגדרים בזמן.כוללת חשיבה מ

 הליךת סוג המדד: 

 דיור בתחום השיקום  שירותינותני  השירות הנבדק 

 תהנמדד התקופהבמהלך  בתחום הדיור שיקום מקבלי שירותכל  מכנה:

  רצ'לפני מועד סיום הוואו בתחום הדיורהשיקום  שירותאת  שהפסיקומשתקמים  מונה:

תאריך קובע 

 לגזירת המדד

 ר(צ')מועד פקיעת תוקף הוואו הדיור שירותסיום תאריך 

קריטריונים 

 להכללה:

 ה הנמדדתדיור בתקופרות שי קיבלושכל המשתקמים 

 

קריטריונים 

 להוצאה:

 עזיבה בגין התקדמות

 נפטרים

 מערכות המחשוב  מקור המידע:

 ת"ז מוצפנת

 מין

 שנת לידה

GIS על פי  )אזור סוציואקונומי של המטופל

 ( כתובתו המלאה

 קופת חולים

 

 (בחירה מרשימהגורם מפנה )

 (בחירה מרשימהגורם מבטח )

 תאריך קיום ועדת סל השיקום בפועל

דיור  החלטותתאריך הפקת השוברים למימוש 

 )ואוצ'ר(

 נן לסיום ההתקשרותתאריך מתוכ

 תאריך סיום התקשרות בפועל 



 

 

 סיבת סיום ההתקשרות )בחירה מרשימה( תאריך פטירה

 

 שנת המדידה הראשונה תהווה בסיס לקביעת יעד יעד

תחילת הפקת 

 המדד 

 2015ינואר 

 (ינואר, יולי) חצי שנתי מדד 

  הערות 

 
                                                           

1
 Harding, B. et al. (2008). Factors Associated with Early Attrition from Psychosocial Rehabilitation Programs. Community 

Mental Health Journal 44(4): 283-288. 

2
 Corrigan, PW. et al. (2008). Principles and Practice of Psychiatric Rehabilitation: an Empirical Approach. The Guilford 

Press.   
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דיור - הפסקת שירות שיקום מוקדם מהמתוכנן  04-15-1-02-001: מדד

שיעור המשתקמים שקיבלו שירות דיור והפסיקו את השירות מוקדם מהמתוכנן : הגדרת המדד

: קריטריונים להכללה

כל המשתקמים שמקבלים שירותי שיקום בתחום הדיור בתקופה הנמדדת 

עזיבה בגין התקדמות

נפטרים

:תקופת דיווח

(ינואר, יולי)אחת לחצי שנה 

כל מקבלי שירותי שיקום דיור במחצית השנה הנמדדת-  קביעת האוכלוסייה למדד

: המשתנים שיועברו על ידי בתי החולים הם, עבור אוכלוסייה זו

הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

04-15-1-02-001קוד המדד הוא (14)טקסט Measurment_IDקוד מדד 

על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאות (10)טקסט Bureau_IDקוד לשכה

על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאות (10)טקסט District_IDקוד מחוז

 4- פלסטינית . ז.ת , 3-זמני , 2- דרכון  , 1-תעודת זהות (1)טקסט ID_Typesסוג תעודה

,  ספרות8- ספרות כולל אפסים בהתחלה אם צריך להשלים ל8, בלי ספרת ביקורת. ז.מספר ת(10)טקסט Patient_IDמוצפנת. ז.ת

תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלת .ז.ת

.ז.רק ספרת הביקורת של ת(1)טקסט Patientbikoret_IDספרת ביקורת.- ז.ת

YYYYמספר Birth_Yearשנת לידה 

DD/MM/YYYY(10)טקסט Death_Dateתאריך פטירה

נקבה-2, זכר- 1מספר Genderמין

(100)טקסט Adress_Streetרחוב- כתובת

(100)טקסט Adress_Houseמספר בית- כתובת

(100)טקסט Adress_CityNameעיר- כתובת

ס "לפי רשימת סמלי יישוב של הלממספר CityCodeסמל יישוב

אשכול סוציוכלכלי על פי הדירוג של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 1-20מספר SESאשכול סוציוכלכלי 

(ידווחו וייגרעו מהמדד):  קריטריונים להוצאה



הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

גורם מקצועי במערכת הציבורית- 1מספר Refer_Partyגורם מפנה

גורם מקצועי פרטי- 2

אשפוז- 3

, בני משפחתו, הפונה)עצמאי - 4

(אפוטרופוס או מי מטעמו של הפונה

ח כללית"קופ- 1מספר Service_Codeגורם מבטח

ח מכבי"קופ- 2

ח מאוחדת"קופ- 3

ח לאומית"קופ- 4

על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאות(10)טקסט Supplier_IDקוד ספק

DD/MM/YYYY(10)טקסט ReAdmin_Dateתאריך חזרה לאשפוז פסיכיאטרי

DD/MM/YYYY(10)טקסט Committee_Actual_Dateתאריך קיום ועדת סל שיקום בפועל

תאריך הפקת השוברים למימוש החלטה בתחום הדיורDD/MM/YYYY(10)טקסט Voucher_Dateתאריך הפקת השוברים

תאריך מתוכנן לסיום 

ההתקשרות

EndPlanned_Date (10)טקסטDD/MM/YYYY

DD/MM/YYYY(10)טקסט EndService_Dateתאריך סיום ההתקשרות בפועל 

עזב על דעת עצמו ללא תיאום עם - 1מספר Reason_Endסיבת סיום התקשרות

הצוות

עזב מרצונו למסגרת אחרת - 2

בתיאום עם הצוות 

עזב לקהילה ללא מסגרת אחרת - 3

, כיוון שהגיע לעצמאות מספקת

בתיאום עם הצוות

 חודשים3אושפז מעל  - 4

 חודשים 3ל מעל "נסע לחו- 5

הוצא מהמסגרת בשל אי התאמה - 7

סגירת השירות - 8

פטירה- 9

יש לרשום בטקסט חופשי את כל ההסגות וההערות לגבי המקרה שברצונכם להדגיש (200)טקסט Remarksהערות 



 

 

 תעסוקה - מוקדם מהמתוכנן שיקוםרות ישהפסקת  שם המדד:

 04-15-1-02-002 מספר מדד:

  מוקדם מהמתוכנן תשירוהאת  הפסיקוו תעסוקהקיבלו שירות ששיעור המשתקמים  תיאור המדד:

הרציונל לבחירת 

 המדד: 

ות הן , הקשורומגוונות שונות יש סיבות זיבת השיקום הפסיכיאטרי לפני המועד המתוכנןלע

שיעור הנשירה  בעולםגם בארץ וגם  .השיקום ילמשתקם ולבעיותיו האינדיווידואליות והן לשירות

צורך לה חשיבות רבנודעת רות השיקומי יעזיבת השבחינת נושא ל 1.יחסית גבוהמשירותי שיקום 

 רותיהשיקום וההחלמה שעובר האדם בש תהליכיכנית השיקומית האישית ותהערכה של הולמידה 

בחברה. מחקרים מראים  ראדם בוגאופן שבו מגדיר עצמו תעסוקה היא מרכיב מרכזי ב .יקוםהש

קשר לשיקומם הוא שילוב תעסוקתי. יות של אנשים עם מוגבלות נפשית בהמרכז שאחת המטרות

 נמצאו יתרונות קליניים של סטיגמות ודעות קדומות. כמו כןעובד סובל פחות מבעיות  נמצא שאדם

של השהות  באמצעות הערכת משך 2.טומים של המחלה בקרב אנשים עובדיםבשיפור הסימפ

לקבוע ולתכנן את  ניתן ת הסיבות לעזיבה מוקדמת מהמתוכנןובדיק תעסוקהה משתקמים בשירות

  על מתן שירותי שיקום מוגדרים בזמן.כוללת חשיבה כחלק מבתחום זה מדיניות השיקום 

 הליךת סוג המדד: 

 תעסוקהבתחום השיקום  ותישיר השירות הנבדק 

   תהנמדד התקופהבתחום התעסוקה במהלך  כל מקבלי שירות שיקום מכנה:

  רצ'לפני מועד סיום הוואו תעסוקהבתחום ההשיקום  שירותאת  שהפסיקומשתקמים  מונה:

תאריך קובע 

 לגזירת המדד

 ר(צ')מועד פקיעת תוקף הוואו סיום השירותתאריך 

קריטריונים 

 להכללה:

 בתקופת המדידה תעסוקהשירות  קיבלושכל המשתקמים 

 

קריטריונים 

 להוצאה:

 עזיבה בגין התקדמות

 נפטרים

 מערכות המחשוב  מקור המידע:

 ת"ז מוצפנת

 מין

 שנת לידה

GIS על פי  )אזור סוציואקונומי של המטופל

 ( כתובתו המלאה

 

 (בחירה מרשימהגורם מפנה )

 (בחירה מרשימהח )גורם מבט

 תאריך קיום ועדת סל השיקום בפועל

דיור  החלטותתאריך הפקת השוברים למימוש 

 )ואוצ'ר(



 

 

 קופת חולים

 תאריך פטירה

 תאריך מתוכנן לסיום ההתקשרות

 תאריך סיום התקשרות בפועל 

 )בחירה מרשימה(סיבת סיום ההתקשרות 

 

 שנת המדידה הראשונה תהווה בסיס לקביעת יעד יעד

תחילת הפקת 

 המדד 

 2015ינואר 

 (יולי, ינואר) חצי שנתימדד 

  הערות 

 
                                                           

1
 Harding, B. et al. (2008). Factors Associated with Early Attrition from Psychosocial Rehabilitation Programs. Community 

Mental Health Journal 44(4): 283-288. 

משרד הבריאות, סל שיקום.  
2
  

 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Brian+Harding%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Brian+Harding%22
http://link.springer.com/journal/10597
http://link.springer.com/journal/10597


תעסוקה - הפסקת שירות שיקום מוקדם מהמתוכנן 04-15-1-02-002מדד  

שיעור המשתקמים שקיבלו שירות תעסוקה והפסיקו את השירות מוקדם מהמתוכנן  : הגדרת המדד

: קריטריונים להכללה

כל המשתקמים שמקבלים שירותי שיקום בתחום התעסוקה בחציון הנמדד 

עזיבה בגין התקדמות

נפטרים

:תקופת דיווח

(ינואר, יולי)אחת לחצי שנה 

כל מקבלי שירותי שיקום תעסוקתי במחצית השנה הנמדדת-  קביעת האוכלוסייה למדד

: המשתנים שיועברו על ידי בתי החולים הם, עבור אוכלוסייה זו

הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

04-15-1-02-002קוד המדד הוא (14)טקסט Measurment_IDקוד מדד 

על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאות (10)טקסט Bureau_IDקוד לשכה

על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאות (10)טקסט District_IDקוד מחוז

 4- פלסטינית . ז.ת , 3-זמני , 2- דרכון  , 1-תעודת זהות (1)טקסט ID_Typesסוג תעודה

. ז.ת,   ספרות8- ספרות כולל אפסים בהתחלה אם צריך להשלים ל8, בלי ספרת ביקורת. ז.מספר ת(10)טקסט Patient_IDמוצפנת. ז.ת

תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלת

.ז.רק ספרת הביקורת של ת(1)טקסט Patientbikoret_IDספרת ביקורת.- ז.ת

YYYYמספר Birth_Yearשנת לידה 

DD/MM/YYYY(10)טקסט Death_Dateתאריך פטירה

נקבה-2, זכר- 1מספר Genderמין

(100)טקסט Adress_Streetרחוב- כתובת

(100)טקסט Adress_Houseמספר בית- כתובת

(100)טקסט Adress_CityNameעיר- כתובת

ס "לפי רשימת סמלי יישוב של הלממספר CityCodeסמל יישוב

אשכול סוציוכלכלי על פי הדירוג של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 1-20מספר SESאשכול סוציוכלכלי 

גורם מקצועי במערכת הציבורית- 1מספר Refer_Partyגורם מפנה

גורם מקצועי פרטי- 2

אשפוז- 3

, בני משפחתו, הפונה)עצמאי - 4

(אפוטרופוס או מי מטעמו של הפונה

ח כללית"קופ- 1מספר Service_Codeגורם מבטח

ח מכבי"קופ- 2

ח מאוחדת"קופ- 3

ח לאומית"קופ- 4

על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאות(10)טקסט Supplier_IDקוד ספק

(ידווחו וייגרעו מהמדד):  קריטריונים להוצאה



הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

DD/MM/YYYY(10)טקסט ReAdmin_Dateתאריך חזרה לאשפוז פסיכיאטרי

DD/MM/YYYY(10)טקסט Committee_Actual_Dateתאריך קיום ועדת סל שיקום בפועל

תאריך הפקת השוברים למימוש החלטה בתחום התעסוקהDD/MM/YYYY(10)טקסט Voucher_Dateתאריך הפקת השוברים 

DD/MM/YYYY(10)טקסט EndPlanned_Dateתאריך מתוכנן לסיום ההתקשרות

DD/MM/YYYY(10)טקסט EndService_Dateתאריך סיום ההתקשרות בפועל 

עזב על דעת עצמו ללא תיאום עם - 1מספר Reason_Endסיבת סיום התקשרות

הצוות

עזב מרצונו למסגרת אחרת בתיאום - 2

עם הצוות 
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