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 כללי .1

בהתאם  ואיכותם, ו/או ספקי שירות "נברה שירותיים המסופקים ע"י השירות מתןלהבטיח את פיקוח ובקרה נועד  נוהל
של מערך שירותי בריאות  קדם שיפור מתמידנועד גם ל. הנוהל לסטנדרטים וחוזרי משרד הבריאות ואגף בריאות הנפש

 וטיפול  השונים השירותים נותנישל  בקרותביצוע מנגנוני בקרה לאורך תהליכי השרות,  באמצעות מיסוד, הנפש
החוקים  מכוח ,היתר בין, נההי והבקרה הפיקוח סמכות המצריכים נקיטת פעולות מתקנות או מונעות. םמקריב

 .החוזיות ההתקשרויות מכוחהרלוונטיים ו

 
 ותמטר .2

 הנדרשות הפעולות וקביעת המסקנות הסקת, םבדיקתו הנתונים איסוף לצורך הבקרה ביצוע אופן את להגדיר .2.1
 .העובדים יוצוות ותההנהל, השונים השירותים נותני בקרב מתמיד שיפור של עקרונות ולהנחלת התהליכים לשיפור

 נציגי עם שנחתמו החוזיות ויותההתחייב כל לרבות השונים השירות מספקי של הנדרשים דיםעיב עמידה להבטיח .2.2
 .הבריאות משרד

; ארצית שיקום ממונת ,קליני מערך מנהל)  נ"ברה אגף במטה מקצועיים ממונים לבין הבקרה תחום בין  לתאם .2.3
 בקרה מרכז ;בהתמכרויות לטיפול המחלקה מנהלת; האוטיזם יחידת מנהלת; האוכלוסייה התנהגות מערך ראש

 (.ושיקום תקציבית

 
 אזכורים .3

 ,1991 א"התשנ, נפש בחולי לטיפול חוק .3.1

 .2 פסקה 2'א 3 סעיף שלישית תוספת, 1994, ממלכתי בריאות ביטוח חוק .3.2

 1993-ג"התשנ, בסמים םבמשתמשי לטיפול מוסדות על הפיקוח חוק .3.3

 . 2000, ס"התש,  בקהילה נפש נכי לשיקום חוק .3.4

 . 1996, ו"תשנ החולה זכויות חוק .3.5
 

  ח ל ו ת. 4 .4
 .השירות ספק .4.1
 ברה"נ באגף מקצועיים ממונים .4.2
  המחוזי הפסיכיאטר .4.3
 )אוטיזם, התמכרויות( עורכי בקרה ראשיים במטה .4.4

 
 הגדרות. 5 .5

 משרד הבריאות :המשרד .5.1
 לטיפול חוקה בריאות הנפש על פי  אגףבשירות המדינה שמונה להיות ראש  פסיכיאטר :הנפש בריאות אגף ראש .5.2

 .1991"א, התשנ, נפש בחולי
 שהוסמך בשירות המדינה פסיכיאטר: )להלן "מפקח רפואי ראשי"( הנפש בריאותרפואי ראשי על ספקי  מפקח .5.3

 .הנפש לבריאות אגףה ראש"י ע בכתב לתפקיד
 .הנפש לבריאות האגף ראשע"י  בכתב כהשהוסמ אחות: סטנדרטים שוםיי על ארצי ממונה .5.4

מנהל מערך קליני; ממונת שיקום ארצית; : "נברה במטה/קליני מקצועי תחום מנהל: "נברה באגף מקצועי ממונה .5.5
 בקרה מרכז ראש מערך התנהגות האוכלוסייה; מנהלת יחידת האוטיזם; מנהלת המחלקה לטיפול בהתמכרויות;

 .ושיקום תקציבית

 .1991"א, התשנ, נפש בחולי לטיפול חוקשמונה בהתאם ל פסיכיאטר בשרות המדינה, :מחוזי פסיכיאטר .5.6

 : המחוזי הפסיכיאטר בלשכת מחוזי בקרהו פיקוח צוות .5.7

 . לפסיכיאטר המחוזי פההכפו במכרזו בכתבלתפקיד  שמונתה ,ות/אח :לבקרה מחוזי פסיכיאטר עוזר .5.7.1
 . לבקרה מחוזי/פסיכיאטר לע הכפופיםחברי צוות רב מקצועי לבקרה  :ובקרה פיקוח צוות .5.7.2

)עו"ס, ריפוי בעיסוק, סיעוד( המרכז תחום השיקום במחוז בהתאם  מקצוע מתחום ברה"נ איששיקום:  רכז .5.7.3
 .  2000"ס, התש –לחוק שיקום נפגעי נפש בקהילה 

בקרת   את רכזבצע ולל ותפקידו ,הכפוף לרכז השיקום במחוז השיקום צוות ישא :לבקרה שיקום מתאם .5.7.4
 .המחוז של השיקום במערךהאיכות 

 

                                      ד"ר גדי לובין,  ראש האגף לבריאות הנפש   ידי:-ושר עלא

 18.5.14תאריך: 

          ________חתימה:         ________

 
  ידי:-נערך על

דינה,ד"ר ברש איגור,  ברק ,משית צרפתי בןבוקר רות,  ,מיקי אלקייםאוסטין עופרה, 
 חאלד ראזק, , טטיאנה זיצרזיגל כהן נאווה, ד"ר הרמן יששכר,  ,ציפי הלמן

 רינה שמש, ירנהא רויטמןמיכאלי עידו, סירקיס סיביל, 
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 צוות פיקוח ובקרה במטה  .5.8
 .במטה המקצועיתחום בקרה הכפוף לממונה  אחראיבקרה ראשי:  ךרוע .5.8.1

 .הרלבנטי לעורך בקרה ראשי בתחוםחברי צוות רב מקצועי לבקרה הכפופים  צוות פיקוח ובקרה: .5.8.2
 שיקום, פסיכיאטרי במסגרות אשפוזנכי נפש  ושיקוםהנפש  בריאות שירותי, של ממשלתי לרבות ,ספק :נבדק 5.9 .5.9

 תחוםב בקהילה ובשירותים מקדמים בריאות טיפוליב, בבריאות הנפש האמבולטורי בשירות, נפש בקהילה נכי
ובמסגרות  יםיאקטיב-פסיכו חומרים אוו/ מאלכוהול לגמילה או בסמים במשתמשים לטיפול במוסדהאוטיזם, 

 עליהן יחליט ראש האגף לברה"נ או הפסיכיאטר המחוזי. 

לסטנדרטים  התאמתם כןו נבדקה על יםהחל עבודה והוראות נהלים, תקנות, חוקים יישום בקרת :פיקוח .5.10
 .הנפש בריאות ואגף הבריאות משרד וחוזרימקצועיים 

, שיבוקרו ומסגרות ויזמים ספקים שמות, יחידות שמות המפרטת תכנית: שנתית בקרה תכנית .5.10.1
 .פתע מרכיב הכוללות בקרות לפחות 50% לרבות בקרה וסוג מועדים

 . מראש לנבדק וידועים השנתית מהתוכנית חלק מהווים ומועדיו שנושאיו מבדק: מתוכננת בקרה .5.10.2

 חלק איננה אם גם) מראש לנבדק ידועים מבצעיו ושמות מועדיו, שנושאיו מבדק: מתואמת בקרה .5.10.3
 .(השנתית מהתוכנית

 ללא ותבקר נהמתתקיי לא .לנבדק ידועים אינם ומועדיו שנושאיו מבדק: מוקדמת התרעה ללא הבקר .5.10.4
 .הפרטיים בבתיהם החיים דיירים אצל מוקדמת התרעה

 .מקצועית מטרה ממוקד או קודם ממבדק ליקויים לבדיקת ממוקד מבדק :תממוקד בקרה .5.10.5

 .המבוקרות ביחידות לקוח תלונות בעקבות מבדק: מובנת לא בקרה .5.10.6
 .רישוי המלצות להכנת שנועד מבדק :לרישוי בקרה .5.10.7

 היחידה סוג פי ועל הבריאות משרד נהלי פי על, ביחידה ייעודית כספים ניהול בדיקת: כספית בקרה .5.10.8
  (.ארצית או מחוזית, חלקית או מלאה בקרה) הבקרה סוג והגדרת

 המסגרת לסוג מיםמותא, יםממוחשבו מובניםבקרה  כליל תשתית תוהמשמש ותתוכנ :/ שביט האקלים .5.11
 או אגףע"י ראש ה ושאושר טיפול בהתמכרויות ואוטיזם ,שיקום שירותי ,הנפש בריאות שירותי המספקת

  .ידו על שהוסמך מי
 .התרחשותם בטרם פוטנציאליות התאמות אי או חריגות למנע כדי המבוצעת: פעולה מונעת פעולה .5.12

המבוצעת כדי למנע הישנות של מקרי חריגות ואי התאמות ולהבטיח עמידה  פעולה: תמתקנ הפעול .5.13
 במדדים הנדרשים מספקי השירות.

, לפני קבלת החלטה משמעותית בעניינו, להשמיע את טענותיו השירות ספקהליך שבו ניתנת הזדמנות ל :שימוע .5.14
 , בפני הגורם המחליט.זומן שלשמם הבקרה לממצאי נוגעב

 המוגדר פי עלהמוטלות על המבוקר,  הננקטות בגין אי עמידה בדרישות אגף ברה"נ  פעולות: אכיפה צעדי .5.15
 בתאום עםהמטה,  מקצועי הממונה במחוז או ה המחוזי הפסיכיאטר"י ע, ועפ"י החוק ההתקשרות בחוזה

 .לעניין בהתאם"נ ברה אגף ראש
 
 וסמכות  אחריות .6

 ואשרי אשר ,ראשי רפואי מפקחו הנפש בריאות ףאג ראש של היא זה  נוהל דרישות יישום על לפיקוח סמכותה .6.1
  שכתלוב במטה המקצועי הממונה עם בתאום במטה בתחומים הבקרה יממונ י"ע שהוכנה שנתית בקרה תכנית

  . סטנדרטים ישוםי על ארצי ממונהו המחוזי הרופא עם בתאום וצוותו המחוזי הפסיכיאטר

 בקרות ביצוע ליזום מקצועי וממונה סטנדרטים יישום על הארצי הממונה, ראשי רפואי מפקח, האגף ראש בסמכות .6.2
 .שאושרה השנתית העבודה לתוכנית מעבר השונים במחוזות

 פעולות יישום אחר מעקב לנהל מקצועי וממונה סטנדרטים יישום על ארצי ממונה, ראשי רפואי מפקח באחריות .6.3
 .בקרות בעקבות שהופקו ומונעות מתקנות

, הנפש לבריאות האגף - אוטיזם תחוםב ראשי בקרה עורך על חלה האוטיזם בתחום  הבקרה החלת אחריות .6.4
 . ראשי רפואי מפקח עם בתיאום

, והתמכרויות סמים על ארצי מפקח- ראשי בקרה עורך באחריות התמכרויות בתחום הבקרה החלת אחריות .6.5
 . ראשי רפואי מפקח עם ובתיאום

 הכפוף לבקרה שיקום מתאם/ באמצעות, זיהמחו הפסיכיאטר על חלה השיקום בתחומי הבקרה החלת אחריות .6.6
 ובהתאמה ארצית שיקום תממונו המחוזי הרופא עם תיאום תוך, לבקרה מחוזי פסיכיאטר .וע השיקום לרכז

 .ראשי רפואי ומפקח נ"ברה אגף ראש י"ע שאושרה השנתית הבקרה לתוכנית
 מחוזי פסיכיאטר/ע עם תיאום תוך המחוזי הפסיכיאטר על חלה הקליני המערך בתחום הבקרה החלת אחריות .6.7

 ראש י"ע שאושרה השנתית הבקרה לתוכנית ובהתאמה במטה הקליני המערך מנהלו המחוזי הרופא עם, לבקרה
 .ראשי רפואי ומפקח, נ"ברה אגף
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 שיטה  .7

 כלליים עקרונות .7.1

 בחודש שנתית בקרה תכנית להכין המחוזי הפסיכיאטר תוובלשכ מטהב הראשיים הבקרה עורכי באחריות .7.1.1
 וממונה, ראשי רפואי מפקח, המחוזי הרופא, המקצועי הממונה עם בתאום, חודשב 15-ה עד, שנה בכל נובמבר

 .  סטנדרטים יישום על ארצי
 . אוטיזם תחום, ראשי בקרה עורך על חלה האוטיזם בתחום השנתית הבקרה תכנית תכנון אחריות .7.1.1.1
 על ארצי מפקח-ראשי בקרה עורך באחריות התמכרויות בתחום השנתית הבקרה תכנית תכנון אחריות .7.1.1.2

 . והתמכרויות סמים

 בתאום במחוז השיקום בקרת מתאם על חלה השיקום בתחום השנתית הבקרה תכנית תכנון אחריות .7.1.1.3
 .לבקרה המחוזי פסיכיאטר/ע עם

 . לבקרה המחוזי הפסיכיאטר/ע על חלה הקליני המערך בתחום השנתית הבקרה תכנית תכנון אחריות .7.1.1.4

     ללא בקרות לפחות 50% לרבות, בקרה וסוג מועדים, שיבוקרו ומסגרות יזמים שמות תכלול התוכנית .7.1.2
 הראשי הבקרה עורך שבידי התוכנית בעותק רק יישמר הפתע בקרות של מדויק מועד. מוקדמת התרעה
 הרישוי בתקופת אחת פעם לפחות היהת הפיקוח תכנית ביצוע תדירות. המחוזי הפסיכיאטר בלשכת/במטה

 .שנתייםב םמפע פחות ולא
 .המחוזי הפסיכיאטר רצי א בקרה אחראי של דעתו לשיקול נתונה הבקרות תדירות העלאת

 לשכת עם בתאום הרלבנטי בתחום ראשי בקרה עורך י"ע, בכתב יבוצעו הבקרה בתכנית ועדכונים שינויים .7.1.3
 התכנית את בלוישק הגורמים לכל יופץ השינויים ח"דו . ראשי רפואי מפקח עם תאוםבו המחוזי הפסיכיאטר

 .המקורית

 הנמצאים אחידים כלים באמצעות הבקרות תתבצענה ככלל. מקצועי רב בקרה צוות י"ע תבוצענה בקרות .7.1.4
 י"ע הם אף שיאושרו ובלבד חדשים כלים יתווספו אם אלא נ"ברה אגף ראש י"ע ואושרו" אקלים"ה  במערכת

 או/ו טנדרטיםס שוםיי על ארצי ממונה או/ו  ראשי רפואי מפקח י"ע לעת מעת יעודכנו הכלים. האגף ראש
 .אגףה ראש י"ע ויאושרו במטה מקצועיה ממונהה

 מתאימה הכשרה בעל ייעודי מקצוע איש  ידי על שתבוצע כלכלית בקרה הבקרות ובביצוע בתכנון לכלול יש .7.1.5
 עם ובתאום הנפש בריאות באגף ארצי כלכלית בקרה למרכז ובכפיפות בתיאום במחוז, (חשבון ראית, כלכלה)

   .ראשי רפואי מפקח

" הבקרה ח"דו פרסום" 7.5 פרק הנחיות פי על דווחוי, נלווה מידע לרבות הכתובים והדוחות הבקרה ממצאי .7.1.6
 נוספים לגורמים מידע זליגת מניעת ועל זה בנוהל 7.5 בסעיף מפורטיםה השלבים ביצוע על יתרה הקפדה תוך

  .המפורטים שלביםה את העוקף באופן
 האגף ראש י"ע שיופצו מובנים ליםבכ לעת מעת ייבדקו בשירותים ועובדים משפחות, מטופלים רצון ביעותש .7.1.7

  .  נ"ברה באגף מקצועי ממונה עם בתאום / י"ע או מטעמו מי או

. הנפש לבריאות מהאגף עמו ההתקשרות הסכם תקבל לוודא יש ,פרטי יזם ידי על המסופק שירות בבקרת .7.1.8
 חוקיות בחובות עמידה מבדיקת לגרוע מבלי ,זה בהסכם הספק להתחייבות בהלימה תעשה הבקרה

 .רלוונטיות

 לפחות  בבקרות בעצמם ישתתפו מקצועיה ממונההו סטנדרטים יישום על ארצי ממונה ,ראשי רפואי מפקח .7.1.9
 .בשנה פעמיים

 .1 מספר נספח -  ן"ברה אגף הנחיות  פי על יבוצע, השונים לסוגיה הבקרה הליך  .7.1.10

             הציבור פניות על ארצית אחראית י"ע שוטף באופן יטופלו מבוקרות ביחידות לקוח ותלונות ציבור פניות  .7.1.11
   ובתאום הצורך פי על מתקנות פעולות ביצוע תוך, מטעמו מי או מחוזי פסיכיאטר או/ו במטה הרלבנטי בתחום

 .נ"ברה באגף מקצועי ממונהה עם

 
 אכיפה אמצעי והפעלת מדידתם ,תהליכים ניטור .7.2

 י"ע הניתנים השירותים במערך הליבה חומיתב התהליכים נבדקים באמצעותם אשר מדידה ברי יעדים נקבעו .7.2.1
 טופס גבי על הצורך פי על מונעות או תומתקנ ותפעול תבוצענה בעקבותיהם. שרות ספקי י"ע או/ו נ"ברה אגף

 .5 -ו, 4, 3 מספר יםנספח –מובנה

 גבי על אחריותם בתחום מונעת פעולה להפעיל הרלוונטיים בתחומים במטה המקצועי הממונה באחריות .7.2.2
 (.חריג אירוע כמעט) בכוח וטעות פוטנציאליים סיכונים של בעטיים 5-ו 3 מספר נספחים המובנה הטופס

 פעולה להפעיל בתאום שיקום ומתאם לבקרה מחוזי פסיכיאטר. וע  או במטה ראשי בקרה עורך באחריות .7.2.3
 5-ו  3,4 מספר נספחים – המובנה הטופס גבי על בהתאמה  מחוזית או ארצית ברמה מתקנת או מונעת

 . (חריג אירוע כמעט) בכוח וטעות יםפוטנציאלי סיכונים של בעטיים

 בפועל טעויות על המקצועי ולממונה סטנדרטים שוםיי על ארצי ממונהלו הראשי הרפואי מפקחל לדווח יש .7.2.4
 המחוזית רמהב תופעל המתקנת או מונעתה פעולהה כאלו במקרים .(מוסכם מדרג פי על) חריגים ואירועים

 ארציתה רמהבו בשיקום הבקרה מתאם עם תאוםב לבקרה מחוזי פסיכיאטר.עו המחוזי הפסיכיאטר י"ע
 . (ל"כנ נספחים)העניין פי על מקצועי וממונה ראשי רפואי מפקח באחריות
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 בחוזה המפורטים מבין אכיפה בצעדי לנקוט המחוזי הפסיכיאטר או  במטה ראשי בקרה עורך בסמכות .7.2.5

 ובהתאמה התקשרות סיום למעט הממצאים חומרת פי על דעתו שיקול פי על או/ו הספק עם ההתקשרות
. המשפטית הלשכה עם תיאום יערך הצורך  במידת . ( 7.2.7 סעיף) מראש שיקבע סמכויות מדרגל

 . האגף ראש להחלטת יובאו הסכמה אי מצבי
 פערים על מעידים הבקרה ממצאי כאשר תשלומים בהעברת קיזוז על להמליץ  המחוזי הפסיכיאטר בסמכת .7.2.6

 במטה הקיזוז לביצוע ההחלטה ולהעביר המקצועי הממונה עם בתאום( בפועל לקיים הנדרש בין) אדם בכוח
  .. במטה כלכלית בקרה מרכז בשיתוף

בין רמת המחוז לרמת  ואחריות סמכויות של מדרג יפרסמו, ראשי רפואי מפקח עם בשיתוף המקצועי הממונה .7.2.7
 .המבוקר השירות ספק כלפי  ,יעיל אכיפה החלטות יישום לצורךהמטה באגף 

 רפואי מפקח עם בתאום המחוזי הפסיכיאטרו המקצועי הממונה י"ע יבוצע האכיפה צעדי מימוש אחר מעקב .7.2.8
 .ראשי

 של מימושה. שימוע שערך לאחר רק  ידו על תתקבל  התקשרות סיום על המחוזי הפסיכיאטר של המלצה .7.2.9
 . המקצועי הממונה עם התייעצות תוך, האגף ראש אישור נהטעו  זו המלצה

 נתונים ניתוח .7.3
 מחוזית ברמה נתונים עיבודו ריכוז יזום. הדוחות וממצאי תוצרים על סטייםיסטט ניתוחים בוצעוי .7.3.1

 מידע למחלקת  יועברו הנתונים. שיקום בקרת ומתאם לבקרה המחוזי פסיכיאטר. ע י"ע יבוצע
  באגף הרלבנטי בתחום מקצועי וממונה והערכה

 על ארצית ממונה/לבקרה ארצי רפואי מפקח י"ע יבוצע ארצית ברמה סטטיסטי נתונים עיבוד יזום .7.3.2
 .והערכה מידע מחלקת בשיתוף בתחומו מקצועי וממונה ,באגף מחקר תחום ראש/סטנדרטים יישום

  בקרה סיכום דיווח .7.4
 :חלקים שלושההבקרה יכלול  דוח

     לשימוש לאחר  המחויבהמושתת על תוכנת האקלים, ו ,המובנה הבקרה כלי סעיפיב ווחיד .7.4.1.1
  .הציונים כימות לרבות ,נ"ברה האגף ראש"י ע שאושר

  .איכות להערכתעל פי כלי  דיווח .7.4.1.2

  לציבור פרסום לרבות הגורמים לכל הכתיבה תהליך בתום"ח מפורט במבנה אחיד שמופץ דו .7.4.1.3
 .(הכולל ממצאי הבקרה, מסקנות והנחיות לביצוע לטווח מידי, קצר וארוך  2 מספר  נספח)

 הבקרה ח"דו פרסום .7.5

 :הבאים השלבים פי על הבקרה ביצוע  מתום עבודה ימי 15 עד תושלם הבקרה ח"דו טיוטת כתיבת .7.5.1

 ראשי בקרה עורך ידי על ראשוני בקרה ח"דו  כתיבת תושלם, ראשונים עבודה ימי 15 במהלך .7.5.1.1
 . הבריאות בלשכות שיקום בקרת ומתאם לבקרה מחוזי פסיכיאטר. ע או הרלבנטי בתחום במטה

 המחוזי הפסיכיאטר או במטה המקצועי הממונה אצל לדיון יבואו ח"הדו עורכי בין הסכמות אי .7.5.1.2
 לקיים יש ייושבו לא ח"הדו ממצאי אודות והמחלוקות במידה. המחוזי לרופא הצורך ובמידת

 החלטה קבלת לשם השירות וראש  מקצועי ממונה, ראשי רפואי מפקח -נ"ברה מטה עם  דיון
 .מוסכמת

 . קודם בסעיף המפורט השלמת לאחר רק למבוקר ישלח ראשוני בקרה ח"דו .7.5.1.3

  .שליחתו מיום נוספים עבודה ימי 10 תוך זה ח"לדו להגיב למבוקר לאפשר יש .7.5.1.4
 כמי יחשב, שנקבע במועד תגובה בהעדר כי יובהר, לנבדק הראשוני הבקרה דוח העברת בעת

 . בטיוטה שפורט כפי הבודקים בפני הקיים המידע פי על יקבע הסופי ח"והדו זו זכותו על שוויתר

 גם יתחשבו ובו הסופי הדוח את הבקרה עורכי יגבשו, סעיפיה כל על המבוקר תגובת בחינת לאחר .7.5.2
 . המבוקר בתגובות

 של לטיפולו ויועברו ח"מהדו כחלק יצוינו האגף מטעם תוכן  מומחה של מעמיקה בדיקה הדורשים ליקויים .7.5.3
 .המתאים התוכן מומחה

 ממצאי בעקבות יופקו אשר מונעות פעולות או/ו מתקנות פעולות ח"דו גם יצוינו הבקרה ח"בדו .7.5.4
 .ליישום זמנים לוחות פרוט לרבות, הבקרה

 בקרה עורך באחריות יעשה המחייבים לגורמים והפצתו נ"בברה המידע למאגר  הסופי הדוח הקלדת .7.5.5
 תוכנות באמצעות במחוז שיקום בקרת ומתאם לבקרה המחוזי הפסיכיאטר. ע או במטה ראשי

 . הבקרה ביצוע מתום עבודה ימי 40 קרי, המבוקר תגובת קבלת מיום עבודה ימי 15 בתוך, הבקרה

 :הבאים לגורמים הסופי ח"הדו יופץ, נ"בברה המידע למאגר ח"הדו להקלדת בצמוד. .7.5.6

 .הנבדקת, המסגרת של המקצועי המנהל .7.5.6.1

 .קיים אם, היזם מטעם המחוז של מקצועי מנהל .7.5.6.2

 .היזם .7.5.6.3

 .רפואי ראשי מפקח .7.5.6.4

 .סטנדרטים יישום על ארצי ממונה .7.5.6.5

 .במטה מקצועי ממונה .7.5.6.6
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 נוהל את להפעיל הדורשים, הכספי הניהול בתחום ליקויים ויש במידה, כספית בקרה בכיר מרכז .7.5.6.7

 . הכספית הבקרה

 שלום המסכנים קיצוניים ליקויים או ישע חסר או/ו שירות צרכןב פגיעה בתחום ליקויים של במקרה .7.5.7
 לוודא לבקרה המחוזי הפסיכיאטר עוזרת  באחריות. נ"ברה אגף לראש גם ח"הדו יועבר, הצרכנים
 .  בחוק המתחייב פי ועל עניין פי על, סעד לפקידת או למשטרה דווח האירוע או שהליקוי

 לכל, המפורט ראשוני הבקרה ח"לדו המקדים, מידי דוח גם יופץ, חיים המסכנים ליקויים של במקרה .7.5.8
 .לאלתר הנדרשים לתיקונים דרישה ובו האגף ראש לרבות הנמענים

 תיקון מעקב רוךלע , השיקום מתאם/לבקרה מחוזי פסיכיאטר.ע/במטה ראשי בקרה עורך באחריות .7.5.9
 .ח"בדו שנקבע זמנים לוח פי על ליקויים

 . ונספחיו לדוח מעבר הבקרות בנושא נוספים תוצרים מכתיבת להימנע יש .7.5.10

 
 לוחות זמנים מחייבים לפרסום דוח הבקרה שאין בו ממצאים המסכנים חיים

 נושא
 

 הערות לביצוע סופי מועד

 ישלח ראשוני בקרה דוח
 . לעיון למבוקר

ימים מתום ביצוע  15
 הבקרה

 

 שליחת ממועד ימים 10 לדוח המבוקר תגובת
 לתגובה הבקרה דוח

ימים מתום הבקרה, לכל  25)עד 
 היותר(

רסום דוח הבקרה במאגר פ
בברה"נ  הממוחשבהמידע 

והפצתו לגורמים 
 הרלוונטיים

מקבלת תגובת  ימים 15
 ; המבוקר

 ביצוע מתום ימים 40
 הבקרה

 "ח:הדו הפצת
 אזור מנהל, המסגרת מנהל
 ;ויזם

 ארצי ממונה, ראשי רפואי מפקח
 וממונה סטנדרטים יישום על

 .במטה מקצועי
מנהל  ולראשהפצה למנכל 

רפואי  מפקחרפואה ע"י 
ו/או ממונה ארצי על ראשי 

 יישום סטנדרטים

ימים מתום ביצוע  45
 הבקרה

 פי על יבוצע באינטרנט פרסום
 רפואה מנהל/ראש מנכל שיקול

  
  שימוע .7.6

במקרה של הפרה חמורה של הנחיות ברה"נ ו/או חוזה התקשרות ו/או נהלי משרד הבריאות יערך שימוע 
 פסיכיאטרל. רופאת המחוזו, רכז השיקום לבקרה פסיכיאטר מחוזי .ע בנוכחות הפסיכיאטר המחוזי,

 לאחר ייקבע השימוע מועד. דעתו שיקול פי על לשימוע נוספים גורמים להזמין הזכות שמורה  המחוזי
לקראת הצגת  להיערך וליזם המסגרת למנהל הזדמנות וניתנה לשימוע הרלוונטיות הטענות בכתב שהוצגו
 . בשימוע עמדתם

 יישום על הארצי ולממונה ראשי רפואי למפקח, במטה מקצועי לממונה ליידועוהמלצות יועברו  פרוטוקול .7.7
לסגירה  המלצההמחוזי, ראש אגף ברה"נ ולמנכ"ל.  לרופאוכן  השימוע מתום שבועיים תוך סטנדרטים

 .ולממונה המקצועי באגף הראשי הרפואי למפקחתועבר 
  מקבל שירותחשד לפגיעה ב .7.8

 :11/2012 הרפואה מנהל חוזר"פ וע החוק"פ ע לפעול יש ישע בחסר לפגיעה חשד עולה בו מקרה בכל .7.8.1
 חשד על דיווח חובת ואחרים טיפולי מקצוע בעלי על מטיל 1977 "זהתשל, העונשין לחוקד 368 סעיף

"(. סעד)"פקידת  חוק פי על סוציאלית לעובדת או ישראל למשטרת" ישע"חסר ב או בקטין לפגיעה
 .הדיווח למסירת עצמו האדם התנגדות על ואף רפואיות לסודיות הוראה כל על גוברת הדיווח חובת

, ראש שירותי בריאות הנפש, מחוזי  לפסיכיאטרמקרה של פגיעה בחסר ישע יש לדווח על האירוע  בכל .7.8.2
 החשד על לדווח בחוק החובה את להחליף בא אינו זה דווח ספק הסר למען .הרפוא מנהל ולראש
 .הסעד פקידת או למשטרה לדווח החובה על בנוסף נדרש והוא הסעד לפקידת או למשטרה לפגיעה

 שנתי של עבודת הבקרהסיכום  .7.9
סיכום שנתי של יישום תכנית בקרות של השנה כל שנה,   בסוףלצד תכנית הבקרות השנתית, יבוצע 

. דוח הסיכום יכלול פרוט עמידה/אי עמידה ביעדי התוכנית והבקרות המתוכננות לצד נימוק קודמתה
 וות וכיו"ב(. במצבים של אי עמידה ביעד )משימות נוספות בלתי מתוכננות; מחלת איש צ

 :נספחים .8
 הליך הבקרה. – 1מספר  נספח .8.1
  בקרה דוח מבנה - 2 מספר נספח .8.2
 פעולה מונעת -  3נספח מס  .8.3
 .פעולה מתקנת - 4נספח מס  .8.4
 טופס פעולה מתקנת/מונעת – 5נספח מספר  .8.5
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 .הליך הבקרה – 1מספר  ספחנ
 

 בכל שנה:  נובמבר
 .מקצועיים ולממונים המסגרות למנהלי, ליזמים מתוכננים מועדים לרבות בקרות תכנית פרסום

 
 :בקרה כל לפני חודש

 עיון הבקרים בדוחות הבקרה הקודמים והפצתם למבוקרים.. 1
 .המתוכננת לבקרה רלוונטיים ומסמכים נתונים להצגת בכתבפניה  .2
 
 : הבקרה ביום הליךה
 

 פתיחה: היכרות לרבות תפקידים; דברי המבוקר;  פגישת :דקות 15-30
 .מיוחדים ודגשים בקשות

 ד' הפסקה( 20-30)יש להביא בחשבון  הבקרה ביצוע :שעות 2-5
 

 הבקרה מתוכננת ליום שלם, יש להבנות בתכנית היום הפסקת שתייה/ארוחה קלה  כאשר
 .מהמבוקרים בנפרד הבקרה צוות ישב בה

 
 אחד נושא יצוינו בו הנבדקים בתחומים ראשוני  דוח"פ בע יימסר הסיכום בפגישת סיכום פגישת

 .לתקנו שיש שיפור הטעון אחד ונושא להעצמה שראוי לשימור
 

  
 זו גם בימי הבקרה הנוספים.  תכניתשל יותר מיום אחד, יש לנהוג על פי  בבקרות

 
בהם יש צוותים רב מקצועיים, יש להנחות את ראשי הצוותים לדיווח מקצועי שיאפשר התנהלות  בבקרות

 על פי הזמנים המוגדרים בנוהל זה.  
 

 .הנוהל פי על :ופרסומו הבקרה דוח לכתיבת לוז
 
 

  



  17.004נוהל מס': 

 אגף לבריאות הנפש  01מהדורה מס': 

 סטנדרטים ונהלים בבקרה ץהנושא: קוב דפים  11מתוך  7דף 

      1.07.2014תאריך תוקף : 

 הנדון: פיקוח ובקרה, מדידה, ניתוח ושיפור שירותי  ברה"נ  

    
 
 

  בקרהה דוח מבנה - 2מספר  פחסנ
 
 

 תאריך
 לכבוד

 
 המסגרת מנהל
 אזורי מקצועי מנהל
 היזם

 
 רב,   שלום

 
 מתואמת/פתע/אחר :בקרה

 :המסגרת סוג
 :הבקרה ביצוע תאריך

  :הצוות ראש
 :הבודק הצוות
 תכנית שנתית/חוזרת/אחר :הבקרה סיבת

 
 :רקע

 המסגרת על פרטים
 השירות במתן ניסיון
 השירות היקף

  אפיונים
 

 :הבקרה שיטת
 בקרה טרום פעילויות

 אחר/ תצפיות/ ראיונות/ מסמכים: הבקרה במועד נתונים איסוף
 

 :ממצאים
 אדם כוח                        תשתיות

 קליניים        ראיונות            מקצועות
 (קריים יואב של)תוספת  השירות מקבלי ושל עובדים רצון שביעות                      מסמכים

 אדמיניסטרטיבי ניהול
 מקצועי ניהול

 כספים
 

 
 

 :   מסקנות
 אדם כוח                        תשתיות
 קליניים          ראיונות            תחומים
 (קריים יואב של)תוספת  השירות מקבלי ושל עובדים רצון שביעות                       מסמכים

 אדמיניסטרטיבי    ניהול
 מקצועי ניהול

 כספים
 
 
 
 
 
 
 
 



  17.004נוהל מס': 

 אגף לבריאות הנפש  01מהדורה מס': 

 סטנדרטים ונהלים בבקרה ץהנושא: קוב דפים  11מתוך  8דף 

      1.07.2014תאריך תוקף : 

 הנדון: פיקוח ובקרה, מדידה, ניתוח ושיפור שירותי  ברה"נ  

    
 :לביצוע הנחיות

 
 (לשיקולכם העניין פי על שעות 28 וא 24), תוך שעות  מידי באופן

 
 אדם כוח                        תשתיות
 קליניים          ראיונות            תחומים
 (קריים יואב של)תוספת  השירות מקבלי ושל עובדים רצון שביעות                       מסמכים

 אדמיניסטרטיבי    ניהול
 מקצועי ניהול

 כספים
 

 .....ולא יאוחר מתאריך  יםיחודש תוך
 
 

 .....חודשים ולא יאוחר מתאריך  4 תוך
 

 לאחר משבועיים  יאוחר ולא לעייל הדרישה פי על תיקונים קבוצת כל  הביצוע לאחר תיקונים דוח  לשלוח  נבקשך
 .זה במכתב הנדרש התיקון מועד

 
 .הפעולה שיתוף על תודה

 
 בברכה

 
 ותפקידים  שמות

        
 
 

 "נברה אגף סטנדרטים יישום על ארצי ממונה:  העתק
 , אגף ברה"נ    "ןברה ספקי על ראשי רפואי מפקח             
 ממונה ארצי מקצועי             
 בקרה כספית –מרכז בכיר              

 
  



  17.004נוהל מס': 

 אגף לבריאות הנפש  01מהדורה מס': 

 סטנדרטים ונהלים בבקרה ץהנושא: קוב דפים  11מתוך  9דף 

      1.07.2014תאריך תוקף : 

 הנדון: פיקוח ובקרה, מדידה, ניתוח ושיפור שירותי  ברה"נ  

    
 

 פעולה מונעת - 3נספח מספר  
 
 

 : כללי .1
יש לאתר סיבות אפשריות להיווצרות הבעיות, עוד  -כדי למנוע מקרים של חריגות ואי התאמות פוטנציאליות 

 בטרם התרחשותם, ולקבוע את הדרכים למניעתן. 
 

 :מטרה .2
לקבוע שיטה ואת האחראים ליישום פעולה מונעת לטיפול במקרים בהם יש סבירות לתקלות ו/או אי התאמות 

 בהם אירועים כאלה יתכנו פוטנציאלית.ו/או תלונות ובמקרים 
 

 :אחריות .3
 עורכי הבקרה בלשכת הפסיכיאטר המחוז ו/או במטה אחראים ליישום פעולה מונעת. 

 
 שיטה .4

חשש אי התאמות ו/או אי סדירות ו/או אי מילוי מחויבויות חוזיות עלול להתעורר בין השאר במקרים  .4.1.1
 וממקורות המידע הבאים:

 הערות של לקוחות. .4.1.1.1
 עבודה/נהלים לא מתאימים. הוראות .4.1.1.2
 ניתוחים סטטיסטיים מהם אפשר לאתר מגמות "שליליות". .4.1.1.3
 ממצאי בקרות. .4.1.1.4

במקרים בהם אותרו או דווחו בעיות פוטנציאליות, ימליצו עורכי הבקרה בפני המנהל על הצורך  .4.1.2
 בנקיטת פעולה מונעת )דיווחי  "דו"ח אירוע" כמו גם המלצות כתובות אחרות(.

כמפורט, ייזמו עורכי הבקרה פתיחת תהליך "פעולה מונעת" על מנת למנוע מראש  כאשר יצטבר מידע .4.1.3
 אירועים חריגים ותלונות.

אופן ביצוע הפעולה המונעת זהה לביצוע פעולה מתקנת והשלבים השונים מתועדים על גבי טופס  .4.1.4
 "פעולה מתקנת / פעולה מונעת".

 
  



  17.004נוהל מס': 

 אגף לבריאות הנפש  01מהדורה מס': 

 סטנדרטים ונהלים בבקרה ץהנושא: קוב דפים  11מתוך  10דף 

      1.07.2014תאריך תוקף : 

 הנדון: פיקוח ובקרה, מדידה, ניתוח ושיפור שירותי  ברה"נ  

    
 

  
 פעולה מתקנת  - 4 מספר נספח

 
  –פעולה מתקנת .1

הנבדק  בתחוםעם צוות רב מקצועי  בתאוםממצאי הבקרה  אתנתח לבקרה בתחומים השונים,  עורכי באחריות
לאתר את הסיבות להיווצרות  כדי, רלוונטיות מקצועיות והנחיות"ל מנכ חוזרי, האגף ראש למדיניות ובהתאמה

 הבעיות ואת הדרכים לתקנן וזאת במטרה למנוע הישנות של מקרי חריגות ואי התאמות שנתגלו במבדקים.
 

 כללי .2
כדי למנוע הישנות של מקרי חריגות ואי התאמות ולהבטיח עמידה במדדים הנדרשים של מספקי השירות 

יש לנתח את הסיבות להיווצרות הבעיות  -משה"ב  נציגהשונים לרבות כל ההתחייבויות החוזיות שנחתמו עם 
 את הדרכים לתקנן.  לקבועו
 

 מטרה .3
פעולה מתקנת לטיפול במקרים בהם התגלו תקלות / אי התאמות /  םשוילקבוע שיטה ואת האחראים לי

 רועים כאלה יתכנו פוטנציאלית.יתלונות בין בקרה ובין שלא בבקרה ובמקרים בהם א
 

 אחריות .4
 .מונעות/או ו מתקנות פעולות למפקח רפואי ראשי על ספקי ברה"נ על הפעלת  וידווחהבקרה  עורכי .4.1

 הפעולות הטמעת אחר יעקבו רטיםוממונה ארצית על יישום סטנד נ"ברה ספקי על ראשי רפואי מפקח .4.2
 . /מונעותהמתקנות

 
 שיטה .5

 בין השאר: בניהןהצורך בנקיטת פעולה מתקנת יכול להתעורר ממספר סיבות,  .5.1
 .םממצאים של מבדקי .5.1.1
 הצטברות תלונות לקוח בעלות אופי דומה. .5.1.2
 ר צורך.ועל אית שדיווחדווח של עובד  .5.1.3
 .השירות לספקי שהוצבו סטנדרטיםחריגה מ .5.1.4

 ליזום הליך של פעולה מתקנת על פי שיקול דעתם:  רשאים .5.2
 . מקצועי ממונהו רטיםו/או ממונה ארצית על יישום סטנד נ"ברה ספקי על ראשי רפואי מפקח

אירועים בעלי חומרה  שישנםבהצטבר מספיק ממצאים או  וזאת, פיקוח עורך/או ו המחוזי הפסיכיאטר
 מחייבים זאת.  םשלדעת

 :באמצעות התאמות אי בנושא יטפל הראשי הפיקוח עורך .5.3
 רוע.יהסיבות אשר גרמו לתקלה/תלונה/א חקר .5.3.1

 על דרכים לביצוע הפעולה המתקנת. החלטה .5.3.2
 לאחר חלוף פרק זמן רלוונטי כדי לבדוק מידת המועילות. חוזר מבדקבוצעה וא שהפעולה ודיוו .5.3.3
ת הגורמים א  נוזמי( מועילהתה בלתי יצורך )למשל אם הפעולה לא בוצעה או היה במידת .5.3.4

 לדיון המשך/נוסף. הרלוונטיים
 השלבים השונים בתהליך "פעולה מתקנת" יתועדו ע"ג טופס "פעולה מתקנת / פעולה מונעת". .5.4

  



  17.004נוהל מס': 

 אגף לבריאות הנפש  01מהדורה מס': 

 סטנדרטים ונהלים בבקרה ץהנושא: קוב דפים  11מתוך  11דף 

      1.07.2014תאריך תוקף : 

 הנדון: פיקוח ובקרה, מדידה, ניתוח ושיפור שירותי  ברה"נ  

    
 

 
 5 מספר נספח

 
 _________תאריך

 '_____מס מונעת פעולה/  מתקנת פעולה
 

 __________________ : מחוז : ____________ תחום
 מונעת  מתקנת : פעולה .1

 :_________________________________________________________הפעולה לנקיטת הסיבה .2

 , ,  ________________ : ______________,   ________________משתתפים .3

:______________________________________________________________________ ממצאים .4
_____________________________________________________________________________ 

 :מניעה/  לתיקון פעילות .5

 לבדיקת"ז לו סיום"ז לו אחראי הפעולה
 מועילות

 )אפקטיביות(
    

    

 
 : היישום בדיקת ממצאי

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 _______________ :תאריך :__________________תימהח: ________________עורכי הבקרה 

 :הפעולה וסגירת מועילות בדיקת ממצאי .6
________________________________________________________________________________ 

 (לא ) פרט   כן : נסגרה הפעולה

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


