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  הרפורמה בבריאות הנפש הינה תהליך ארוך טווח שהחל

1.7.2015ב

 חיזוק מערך הקהילה במתן שירותי בריאות נפש  –מטרת הרפורמה

עדכניים וחדשניים  , זמינים, נגישים, איכותיים
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יעדי הרפורמה

מכלל הבגירים הסובלים  4%מכלל הקטינים ו2%איתור של כ

ן"ברהמתחלואה נפשית לטיפול במסגרת 

 לבגירים9מפגשים בשנה לקטינים ו12להגיע לממוצעי פגישות של

זמין ומותאם, בנית מערך המאפשר טיפול נגיש

 מתקדמותטיפול שיטות , מטפלים מוכשרים: איכותיטיפול להציע

 מדדים, רפואיתרשומה , רשמים)כלי ניהול טיפול מתקדמים פיתוח  ,

(שעונים
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 השירות תוך שימוש  והנגשתהרחבת תפיסת השירות הקהילתי

טיפולי בית, עצמיתערכות לעזרה , אונלייןטיפול : בכלים חדשניים

מניעת אשפוז וחלופות אשפוז, קיצור משך אשפוז

מנהלתית תוך שמירה על רצף טיפול, פיתוח מערך בקרה קלינית

 שיקומית-טיפוליתתפיסה כוללנית פיתוח

 מקומות התמחות חדשים -ולפתח מטפלים קהילתייםלהכשיר

בקהילה בפסיכיאטריה ופסיכולוגיה
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בקרה

מכלל החיובים1.6%בסכום המהווה 2015ב : עירעורים  .

.מהפעילות5%מתקיים דיון על סכום המהווה 

 מבוטחי  מטופלים שאינם  על חיוב : לערעוריםהעיקריות הסיבות

(20%)ב"משהלהוראות חיובים בניגוד או (  60%)הקופה 

5



לשיפור מול משרד הבריאות-בקרה

 ניסיונות אובדניים בקרב משוחררי מיון ומשוחררי אשפוזעל דיווח-

מוסדרלא 

 ח כלליים מקבלים מדי  "בבי-ממוחשב על הנעשה באשפוז דיווח

מעבר בין מחלקות  , משוחררים, בוקר דיווח עדכני של מאושפזים

.בלבדמקבלים קבלות ן"בברה, ולעיתים חופשות

 דבר , אותםדווחו חלקם כפטירה ולפיכך הפסקנו לשדר שחרורים

.ברצף הטיפולישפוגע 

 שעובד נושא )ח לכספת "מחלה שלא מגיעים בחלק מביסיכומי

(.ח כלליים"טוב בבי
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:מחוז דרוםנ"ברההתפלגות חיובי : בקרה

2016אפריל -ינואר
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:ירושליםמחוז נ"ברההתפלגות חיובי : בקרה

2016אפריל -ינואר
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:מרכזמחוז נ"ברההתפלגות חיובי : בקרה

2016אפריל -ינואר
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:צפוןמחוז נ"ברההתפלגות חיובי : בקרה

2016אפריל -ינואר
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מחוז ירושלים-(שבועות)זמני המתנה 

ישוב

לאינטקזמן המתנה 

לתחילת  מאינטקזמן המתנה 

טיפול

קטיניםמבוגריםקטיניםמבוגרים

מחוז ירושלים

881024ירושלים  

221אפרת

1112בית שמש

1612ביתר עילית

114מבשרת ציון

8מעלה אדומים
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מרכזמחוז -(שבועות)זמני המתנה 

ישוב

לתחילת טיפולמאינטקזמן המתנה לאינטקזמן המתנה 

קטיניםמבוגריםקטיניםמבוגרים

221216נתניה

אין2אין4פתח תקווה

4אין3איןגבעת שמואל

1836אין7מודיעין עילית

355בני ברק

אין7אין7תל אביב

חוץ קופתיחוץ קופתי76הוד השרון/ס"כ
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מחוז דרום-(שבועות)זמני המתנה 

ישוב

לתחילת טיפולמאינטקזמן המתנה לאינטקזמן המתנה 

קטיניםמבוגריםקטיניםמבוגרים

351515בת ים    חולון

44115רמלה   לוד

441524מודיעין

553518ראשון לציון

333535רחובות

242530אשדוד

541212אשקלון

1111קרית גת

481224באר שבע

1111אילת
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צפוןמחוז -(שבועות)זמני המתנה 
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ישוב

לאינטקזמן המתנה 

זמן המתנה מאינטק לתחילת 

טיפול

קטיניםמבוגריםקטיניםמבוגרים

41כפר קרע

2ערערה

1אלגרביהבאקה 

5.5516נהריה

4.55.52020חיפה  

34נצרת עילית

64קרית מוצקין

65.54עכו

4244מעלות

616פחם.א.א

136שפרעם

142נצרת

1.56כפר כנא

3.532020חדרה

166ירכא

4366נחף

51616סחנין

61616טבריה

51616כרמיאל

422צפת

82020עפולה  

52020פרדס חנה כרכור

221212עראבה

2244רמה

2244בעינה



2016מספר מפגשים טלה פסיכותרפיה 

15

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

אוקטוברספטמבראוגוסטיולייוני

מספר מפגשים

(מספר מפגשים)ליניארי 



תכנית למניעת אובדנות

2017הכשרות שומרי סף ב

בניית רצפים טיפוליים עם כל  בתי החולים.

בברור  -דוח קבלה למיון בגין ניסיון אובדני
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מהשנה הראשונהתובנות 

 מצד  תגובות טובות . המודל עובד-חינם  בסניפים פסיכותרפיה

המבוטחים ואנשי הצוות  

 שאר מקצועות הבריאותבריאות הנפש לצד ובשיתוף הטמעת

 לוקח משרד הבריאות אינו -על המרפאות הציבוריותאחריות

המרפאות כולל סגירת מרפאות ללא תיאום עם אחריות על ניהול 

. הקופות

 תשתית לקליטת מתמחים בפסיכולוגיה אך בגלל שינוי  הוקמה

באופן חד צדדי התוכנית אינה ממומשתמודל מימון המלגות 

 נדרשת עוד עבודה רבה להיכרות –ורפואה כללית ן"ברהקשר

אין מספק חדרים וחלקם אינם  -חדרים. ומיסוד תהליכים משותפים

.  במיוחד כאשר מדובר בילדים ונוער, נ"ברהמתאימים לטיפולי 

 מצריכים גיוס כוח אדםהמתנה ארוכים זמני.
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2017-פיתוח השירותים לתוכניות

 מרפאות וצורך בגיוס מטפלים לפזורה הבדואית שהולכת  פיתוח

וגדלה 

 מתקן נפרד ממרפאת )מרפאת ילדים ומתבגרים באשדוד הקמת

(מבוגרים

 נפרד ממרפאת  במתקן )בירושלים מרפאת ילדים ונוער הקמת

(שמאי

 מרפאה במעלה אדומים  הקמת

 הסכמים עם תפארת בית חם  : ם-ילשירות הניתן במזרח תוספת

והרחבת תקינה  

הרחבת שירות פסיכותרפיה מקוונת

 בהרדוףפיילוט להקמת קהילה טיפולית עם חירם
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