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  פרסומים נוספים של המכון בנושאים קשורים
  
  

, עמדות: סטיגמה. 2007. נ, שגיב; .ט, זהבי; .מ, לכמן; .א, אורבך-בידני; .י, שרשבסקי; .נ, שטרוך

  .07-492-דמ .התנסויות ודרכי התמודדות של אנשים המטופלים במרפאות לבריאות הנפש

  

אפליה , סטיגמה. 2007. נ, שגיב; .ט, זהבי; .מ, לכמן; .א, אורבך-בידני; .י, שרשבסקי; .נ, שטרוך

   .סטיגמה כלפי אנשים שחלו במכלה פסיכיאטרית וכלפי טיפול נפשי: ובריאות הנפש בישראל

  .07-478-דמ

  

סטיגמה בתחום . 2007. נ, שגיב; .ט, זהבי; .מ, לכמן; .א, אורבך-בידני; .י, שרשבסקי; .נ, שטרוך

התנסויות והתמודדויות של הורים לאנשים המתמודדים עם מחלה , עמדות: בריאות הנפש

  .07-468- דמ. פסיכיאטרית

  

  

  

  91037ירושלים  ,3886ד "ת, מכון ברוקדייל-וינט'ג-להזמנת הפרסומים ניתן לפנות למאיירס

   brook@jdc.org.il: דואר אלקטרוני, 02-5612391: פקס, 02-6557400: 'טל
  
  
  
  



 

  

  תודות
שותפות על הה הכספית המשמעותית ביותר והתמיכאנו רוצים להודות לקרן משפחת טאובר על 

 ,לכמןר מקס "לזוביק וד-סילביה טסלר' גב, אלפרד טאובר' פרופובמיוחד ל, בפיתוח ובעיצוב המחקר

  .ההתלהבות וההבנה של מורכבות האתגר, העידודעל 
  

  . המחקר לא יכול היה להתבצע ללא הסיוע הנרחב של אנשים רבים במערכות השירותים השונות
  

נרחב של אנשי סיוע לא היה מתאפשר ללא , המציג את הליבה של העבודה, ביצוע חלקו השני של הדוח

המוסד לביטוח לאומי ומשרד , משרד הבריאות(מערכות השונות שסיפקו לנו קובצי נתונים ב המקצוע

כדי ליצור קובץ נתונים  שסייעה בתהליך הצפנת הקבצים ,והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, )הרווחה

  .  משולב
  

מחלקת מידע והערכה במשרד מנהלת  ,רינת יופה' במיוחד ברצוננו לציין את עזרתה החיונית של גב

בנוסף על מאמציה להכין מקבץ . ושל צוות המחלקה רחב שלהנוה מתמשךושיתוף הפעולה ה הבריאות

באופן פעיל בכל השלבים של  היא הייתה מעורבת, מערכות המרכזיות השונותמהקבצים מורכב 

ההגדרות בהן  ה מרבית שלוסייעה בהתאמ, תהליך הגדרת המושגים והמשתנים המתאימים למחקר

  .השתמשנו להגדרות של מחלקתה
  

אנו רוצים להודות לכל האנשים הבאים על העזרה הנרחבת בהכנת הקבצים ובמתן תשובות על כל 

  :שאלותינו
  

  משרד הבריאות
  מחלקת מידע והערכה ,רינת יופה' גב

  במחלקה למידע והערכה  ,טולי כץ' גב, וב'אינה פוגצ' גב

  מערכות מידעמנתח  ,ףמר יעקב ניאזו

  ה להתמכרויותיחידה ,מר זוהר פרס
  

  המוסד לביטוח לאומי  
מנהלת , רבקה פריאור' גב; מינהל המחקר והתכנון ,חיה רבין' גב, גאליה נדרמר אלכס ,לאה ענבר' גב

 ל המוסד לביטוח לאומי"סמנכ, דניאל גוטליב ר"ד ;מינהל המחקר, האגף לגמלאות ארוכות טווח

  .ומנהל אגף המחקר
  

   משרד הרווחה
שלומית ' גב ,כהן הבקר' גב; ל בכיר ומנהל האגף לשירותים אישיים וחברתיים"סמנכ, מר מוטי וינטר

    .ע"אגף מערכות מידע ואנ, 'יעקוביץ
  

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ראש תחום בריאות ותנועה , נעמה רותם' הגב; חברה ורווחה, סגן מנהל אגף בכיר, מר ארי פלטיאל

 וסייעו בביצוע ,בצורה יוצאת דופן ועזר אשר ,ס"למתכנות מחשבים ב ,מר מאיר לוטןו; טבעית



 

  

אלא גם בעקבות שיבושים , ההצפנות החוזרות ונשנות שנדרשו לא רק בעקבות עדכוני הקבצים

  . שהתגלו בקבצים ובהצפנות
  

והנתונים  החלק הראשון של הדוח מבוסס במידה רבה על ראיונות עם אנשי מפתח במערכות השונות

  :ברצוננו להודות. שקיבלנו מהם
  

  משרד הרווחה
-חוץ השמה על ארצית מפקחת, ברשאי בתיה' גב; אגףה מנהל, אלישר שלמה ר"ד: אגף השיקום

   התעסוקתי השיקום מנהלת, גולן מיכל; ביתית

, ענבר ענת; והמשפחה הפרט לרווחת השירות מנהלת, הרמל יעל :וחברתיים אישיים לשירותים האגף

  במשפחה באלימות לטיפול ארצית מפקחת, גליק-נחשון ציפי; הסיוע יחידות על הארצית הממונה

  הרווחה במשרד לאוטיזם היחידה מנהלת, אבירי לילי' גב: לאוטיזם היחידה
  

  הבטחון משרד
   שיקום לשירותי הארצית היחידה ראש, וייסמן זאב מר

  ל"צה נכי ארגון, גולן אבנר מר ,פישביין חנה' גב
  

  השיכון משרד
   אכלוס אגף מנהל סגנית, גרזון מיכאלה' גב

  

  החינוך משרד
   המחשוב אגף, מינץ סופיה' הגב ;מיוחד לחינוך האגף מנהלת, פן רות

  

  החולים- קופות
  כללית בריאות בשירותי הנפש בריאות מערך ראש, בראל יוסי ר"ד

  בריאות שירותי במכבי הנפש בריאות אחראית, מוזס שרי

  מאוחדת חולים-בקופת סוציאלית ועבודה הנפש בריאות מינהל ראש סגן, רביב גיל
  

אשר סייעו במהלך העבודה , מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירסאנו מודים לכל חברי צוות , לבסוף

' ופרופ ,מר אברהם וולדה צדיק, דליה בן רבי' גב, מר שמואל באר, ר ברוך רוזן"ד: ליצירת מסמך זה

אנו רוצים גם להודות לחברי מחלקת המחשבים במכון על מאמציהם המיוחדים . ק חביב'ג

אפרת ' גב ,מר אסף שרון: בהתמודדות עם קובצי המחשב המורכבים והגדולים בצורה יוצאת דופן

ברצוננו להודות גם . מנהל המחלקה, ומר משה נורדהיים, שלמה קוקסמר , אילנה קורצווייל' גב, נבון

' גב, ני רוזנפלד'ג' גב: המחלקה לעריכה ותולעובד; רכזת צוות המרכז לחקר מוגבלויות, נטלי בכור' גבל

הבהרת בעל מאמציהן המיוחדים לסייע  סו בוביס' גבולסלי קליינמן ' גב, בליאוולין ֵא ' גב, בלהה אלון

  . הסיפור המורכב המובא בדוח זה



 

 

   תוכן עניינים
  סקירת האוכלוסייה  :מערכות השירותים לאנשים עם בעיות נפשיות קשות: 'חלק א

  הקשר בין המערכות וסוגיות מרכזיות בפיתוח מערכת השיקום, השירותים, הזכאית            
   ולמערכות, הבריאות מערכת לכלל שלה והקשר בישראל הנפש בריאות מערכת מבנה. 1

  1  נוספות קשורות    

  1  ושיקום אמבולטורי טיפול, אשפוז שירותי 1.1
  1  הבריאות מערכת כלל לבין הנפש בריאות מערכת בין הקשר 1.2
  2  השונים המשרדים אחריות תחת הנמצאים השירותים בין הקשר 1.3

  

  2  ושירותים אוכלוסייה. 2

  3  הבריאות במשרד הנפש בריאות שירותי באחריות שירותים 2.1
  3  פסיכיאטרי אשפוז. א
  4  אמבולטורי טיפול. ב
  4  שיקום שירותי. ג
  7  לסמים בהתמכרויות טיפול. ד
  8  אחרות במערכות שירותים 2.2

  9  החולים-קופות ידי-על המסופקים שירותים. א
  12  פרטי נפשי טיפול. ב
  12  לאומי לביטוח המוסד. ג
  15  הרווחה משרד. ד
  22  שיקום לשירותי היחידה - הביטחון משרד. ה
  26  השיכון משרד. ו
  27  החינוך משרד. ז

  

  28  נוספות קשורות ובמערכות בישראל הנפש בריאות במערכת שינויים. 3

  28  הנפש בריאות במערכת ורפורמות שינויים 3.1
  28  כללי. א
  29  ברפורמה המבני הרכיב. ב
  31  ברפורמה השיקומי הרכיב. ג
  31  ברפורמה הביטוחי הרכיב. ד
  32  והשיקומית הביטוחית, המבנית הרפורמה: הרכיבים שלושת בין הקשר. ה

   ממשרד פסיכיאטריות מחלות עם המתמודדים שיקום של הכובד מרכז הסטת תהליך 3.2
  33  הנפש בבריאות השיקום מערכת ופיתוח, הבריאות למשרד הרווחה      

  

  36  פסיכיאטריות מחלות עם לאנשים השיקום מערכת בפיתוח מרכזיות סוגיות. 4

  36  השיקום על האחריות פיצול השלכות 4.1
  36  שונים בקריטריונים השימוש. א
  37  "הכיסאות בין נופלות" גבוליות תפר אוכלוסיות. ב
  37  הולם טיפול לקבל לא עלולות נכויות ריבוי עם אוכלוסיות. ג

  38  מקצועיים קוליםיבש מתערב כגורם כלכליים אינטרסים 4.2
  38  השיקום חוק תקצוב 4.3
  38  האשפוז ומערכת השיקום מערכת בין תקציבי קישור. א
  39  חוק פי על זכאות לפי או תקציבית מגבלה לפי - הנפש בבריאות השיקום חוק תקצוב. ב
  39  מספריות הערכות היעדר בשל הנחוץ התקציב היקף לגבי בהירות-אי. ג



 

 

  40  מסופקים לא וצרכים בקהילה נפש נכי שיקום חוק 4.4
   אינה המערכת אך, לשיקום החוק לפי הזכאיות אוכלוסייה קבוצות: אוכלוסייה. א

  40  בהן לטפלערוכה      
   בבריאות לשיקום החוק לפי זכאיות שאינן אוכלוסייה קבוצות: אוכלוסייה. ב

  42  מהשיקום תועלת להפיק העשויות אך, הנפש    
  42  בפועל חסרים אך חוק פי על השיקום בסל הנכללים שירותים: שירותים. ג
  42  השיקום בסל מופיעים שאינם שירותים: שירותים. ד
  43  השיקום למערכת הכניסה בנושא רצויים שינויים. ה
  43  סטיגמה 4.5
  44  סטיגמה מחקרי 3 מתוך ממצאים. א
  48  הסטיגמה להפחתת התערבות וכיווני יישומיות השלכות. ב

  

  שימוש בבסיס נתונים משולב ממערכות שירותים : אנשים עם בעיות נפשיות קשות: 'חלק ב
    הקשר שלהם עם שירותי השיקום והשינויים , מאפייניהם, מספרםשונות לבחינת             

  לאורך זמן
  61  מבוא. א

  61  רקע. 1
  62  הדוח של זה חלק מבנה. 2
  64  שונים ובלוחות השונים בפרקים הנכללת באוכלוסייה הבדלים. 3

  

  65  שיטה. ב

  65  הפרט ברמת קישורם ואופן הנתונים מקור. 1
  65  הנתונים מקור 1.1
  65  קבצים בין וקישור כפולה הצפנה 1.2
  66  דמוגרפיים נתונים הצלבת 1.3
  66  נכות ואחוז סעיף נתוני 1.4

  67  בקבצים האוכלוסייה הגדרת. 2
  67  הקבצים תיאור. 3
  68  קבצים בין והתאמות קישור. 4

  

  68  ממצאים. ג

  68  בתוכם קבוצות-ותת 2007- וב פעם-אי מערכותב מוכרים שהיו אנשים. 1
  70  יותר או, מערכות בשתי, בלבד אחת במערכת מוכרים שהיו אנשים. 2
  83  השנים לאורך עיקריים ושירותים, שנה בכל המוכרים האנשים היקף. 3

  83  נפשי בסעיף ומעלה 40% בעלי לאומי לביטוח מהמוסד כללית נכות קצבת מקבלי 3.1
  84  הנפש בבריאות שיקום מקבלי 3.2
  85  נפשי סעיף בעלי לאומי לביטוח במוסד שיקום מקבלי 3.3
  86  מלא פסיכיאטרי אשפוז 3.4
  87  פסיכיאטרי יום אשפוז 3.5
  88  הבריאות משרד של הנפש לבריאות מרפאות 3.6
  90  הבריאות משרד, בהתמכרויות לטיפול היחידה 3.7
  90  נפשיות בעיות כבעלי 2007-ב הרווחה במשרד המוכרים אנשים 3.8
  91  השנים לאורך הנפש בבריאות השיקום במערכת שניתנו השונים השירותים 3.9

  97  השנים לאורך לאומי לביטוח המוסד של השיקום במערכת השונים השירותים 3.10
  97  השנים לאורך בהתמכרויות לטיפול ביחידה שניתנו השונים השירותים 3.11



 

 

   לפי או השנים לאורך שנה בכל השונות במערכות המוכרות האוכלוסיות מאפייני. 4
  101  אחרון נתון    

  101  נפשי בסעיף ומעלה 40% בעלי) בעבר או כיום( נכות קצבת מקבלי מאפייני 4.1
  108  הבריאות במשרד הנפש בבריאות שיקום מקבלי של המאפיינים 4.2
  117  נפשי סעיף בעלי לאומי לביטוח במוסד שיקום מקבלי של המאפיינים 4.3
  123  פסיכיאטרי באשפוז שהיו אנשים מאפייני 4.4
  126  יום באשפוז שהיו אנשים מאפייני 4.5
  128  בהתמכרויות לטיפול ביחידות טיפול שקיבלו אנשים מאפייני 4.6
  130  הנפש לבריאות ממשלתיות במרפאות טיפול שקיבלו אנשים מאפייני 4.7
  133  נפשית בעיה כבעלי 2007 בשנת הרווחה במשרד המוכרים אנשים מאפייני 4.8

  135  שנים לפי למערכות חדשים נכנסים מאפייני. 5
  135  נפשי בסעיף ומעלה 40% בעלי נכות קצבת מקבלי 5.1
  140  הבריאות במשרד הנפש בבריאות חדשים שיקום מקבלי 5.2
  144  נפשי סעיף בעלי לאומי לביטוח במוסד שיקום של חדשים מקבלים 5.3
  147  פסיכיאטרי באשפוז שהיו אנשים 5.4
  149  יום באשפוז שהיו אנשים 5.5

  150  מחוזות לפי במערכות אנשים היקף. 6

   אנשים בסיס על, שונות הגדרות לפי לשיקום הפוטנציאליות היעד אוכלוסיות היקף. 7
  161  שונות מערכות עם שלהן הקשר והיקף מאפייניהן, פעם-אי השונות במערכות המוכרים    

  170  מחוזות לפי יעד קבוצות. 8
  171  גיל וקבוצות מחוז לפי היעד קבוצות 8.1
  176  מיןו מחוז לפי היעד קבוצות 8.2

  178  באוכלוסייה קבוצות-תת של מאפיינים בין השוואה. 9
   אך' ג יעד בקבוצת נמצאים שאינם אנשים לבין' ג יעד בקבוצת אנשים בין השוואה 9.1
  179  במערכות מוכרים    

   בתוך פרישה לגיל שמתחת לאוכלוסייה בהשוואה פרישה גיל מעל אוכלוסייה 9.2     
  180  לשיקום היעד קבוצות         
  181  קיבלו שלא מי לעומת נפשית נכות קצבת וקיבלו כבד אשפוז שעברו אנשים 9.3
  183  הנפש בריאותב בשיקום מוכרים ושאינם מוכרים - נכות קצבת מקבלי 9.4
   קצבת מקבלים אינם או מקבלים, הנפש בבריאות שיקום שירותי מקבלי 9.5
  185  )נפשי בסעיף ומעלה 40%( נכות      
  187  לאומי בביטוח שיקום מקבלים ולא מקבלים - הנפש בבריאות שיקום שירותי מקבלי 9.6
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           מקבלים או אינם מקבלים קצבת נכות  -מקבלי שיקום במוסד לביטוח לאומי  9.8          

  193                       )ומעלה בסעיף נפשי 40%(    
  מקבלים ולא מקבלים שיקום  -ח לאומי מקבלי שירותי שיקום במוסד לביטו 9.9
  195                         בבריאות הנפש      

   בקרב נבחרים מאפיינים לפי לאומי ובביטוח, הנפש בבריאות שיקום שירותי קבלת. 10
  200  'ג יעד קבוצת ובקרב) נפשי בסעיף ומעלה 40%( נכות קצבת מקבלי      
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  ניתוח רב משתני של התרומה של מאפיינים שונים על הסיכוי לקבל שיקום מביטוח 10.3     
  206                       לאומי ומבריאות הנפש        
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  רשימת לוחות
  'חלק א

  
  ומעלה הנמצאים בטיפול משרד הרווחה לפי מהות הנזקקות  18התפלגות אנשים בני : 1לוח 

  20  )של משרד הרווחהמתוך קובץ נתוני יסוד (ומצב הבריאות             
  

  24  במשרד הביטחון תגמול בסיס לפי אחוזי נכות: 2לוח 
  

  בטיפול משרד הביטחון , הכל-וסך, נפגעי נפש, טראומה-התפלגות בעלי פוסט: 3לוח 
  25  לפי אחוזי נכות ולפי גיל 2007בשנת            

  
   2007טראומה בטיפול משרד הביטחון בשנת -כל נכי נפש ופוסט-התפלגות סך :4לוח 

  25  לפי אחוזי נכות ומין           
  

   2007טראומה בטיפול משרד הביטחון בשנת -כל נכי נפש ופוסט-התפלגות סך :5לוח 
  25    לפי גיל ומין          

  
  התנהגותיות קשות /תלמידים בכיתות של ילדים בעלי הפרעות רגשיות :6לוח 

  28  לפי שנים) 21-18בני ( 2008-2005ותלמידים עם הפרעות נפשיות בשנים            
  

  'חלק ב
  

  69  2007-ב בחיים ושהיו פעם- אי במערכות המוכרים האנשים  : 1 לוח
  

  70  2007-ב המערכות עם בקשר שהיו או שירותים שקיבלו האנשים מספר  : 2 לוח
  

   עם שלהם והקשר המערכות אחת עם בקשר פעם-אי שהיו, 2007-ב בחיים שהיו אנשים  : 3 לוח
  72   אחרות מערכות  

  
   עם שלהם והקשר המערכותאחת  עם בקשר היו 2007-שב ,2007-ב בחיים שהיו אנשים  : 4 לוח

  73  2007-ב אחרות מערכות  
  

  79  מהמערכות אחת כל בתוך, פעם-אי 34 ובסעיף 33 בסעיף נכות קצבת מקבלי  : 5 לוח
  

   מספר( הנפש בריאותב שיקום וקבלת לאומי ביטוחב שיקום קבלת, נכות קצבת קבלת  : 6 לוח
   לפי, פרישה גיל עד אנשים בקרב, )החפיפה והיקף מהמערכות אחת בכל האנשים  
  80  )2007-1997( שנים  

  
   מקבלי הכל-סך: פרישה גיל עד) נפשי בסעיף ומעלה 40%( נכות קצבת מקבלי  : 7 לוח

  81  2007-1997, שנים לפי בקרבם לאומי ובביטוח הנפש בבריאות שיקום  
  

   ומקבלי נכות מקבלי ושיעור הכל-סך: פרישה גיל עד הנפש בבריאות שיקום מקבלי  : 8 לוח
  82   )2007-1997( שנים לפי ,בקרבם לאומי ביטוחב שיקום  

  
   ומקבלי נכות מקבלי ושיעור הכל-סך: פרישה גיל עד לאומי בביטוח שיקום מקבלי  : 9 לוח

  82  )2007-1997( שנים לפי, בקרבם  הנפש בריאותב שיקום  



 

 

   ושיעורם נפשי בסעיף ומעלה 40% בעלי נכות קצבת שקיבלו פרישה גיל עד אנשים  : 10 לוח
  84  שנים לפי, האוכלוסייה ומכלל נכות קצבת מקבלי מכלל  

  
   חודש לפחות שיקום קיבלו בהן שנים לפי הבריאות ממשרד שיקום שירותי מקבלי  : 11 לוח

   אנשים כולל( חברתי מועדון רק לא קיבלו, בלבד חברתי מועדון קיבלו, הכל-סך: אחד  
  85  )פרישה גיל מעל  

  
  86  שנים לפי, הלאומי בביטוח שיקום שירותי שקיבלו נפשי סעיף עם אנשים  : 12 לוח

  
   מתוך ושיעור הכל-סך: שנה כל במהלך מלא פסיכיאטרי באשפוז שהיו אנשים  : 13 לוח

  87  שנים לפי, 18 גיל שמעל הכללית האוכלוסייה  
  

   מתוך שיעורו הכל-סך: שנה כל במהלך פסיכיאטרי יום באשפוז שהיו אנשים  : 14 לוח
  88  18 גיל שמעל הכללית האוכלוסייה  

  
   שנים לפי ,תוממשלתיה הנפש בריאות תובמרפא טיפול שקיבלו האנשים מספר  : 15 לוח

  89  קשות פחות או קשות אבחנות בעלי שהינם האנשים ושיעור) 2003-1997(  
  

   מתוך הממשלתיות הנפש בריאות במרפאות טיפול קיבלו אנשים בהן השנים מספר  : 16 לוח
   אבחנות בעלי מטופלים ובקרב קשות אבחנות בעלי מטופלים בקרב 2003-1997 השנים  
  89  קשות פחות  

  
  90  שנים לפי, בהתמכרויות לטיפול מהיחידה שירותים שקיבלו אנשים מספר  : 17 לוח

  
   לפי ,נפשית בעיה כבעלי בו והמזוהים 2007- ב הרווחה במשרד שירות קיבלו אשר אנשים  : 18 לוח

  91  הנזקקות וסיבת הבריאות מצב סעיפי  
  

   בהן שנים ולפי שירות סוג לפי ,הנפש בבריאות שיקום שירותי שקיבלו האנשים מספר  : 19 לוח
  93  לפחות אחד בחודש שירות קיבלו  

  
   שנים ולפי שירות סוג לפי ,הנפש בריאותב שיקום שירותי שקיבלו האנשים אחוז  : 20 לוח

  94  לפחות אחד בחודש שירות קיבלו בהן  
  

  95  שנה ולפי שירות סוג לפי, בדצמבר הנפש בריאותב שיקום שירותי שקיבלו אנשים  : 21 לוח
  

   בין היחס: שנים ולפי שירותים לפי ,השיקום במערכת תחלופה היקף של ראשוני אומדן  : 22 לוח
   מספר לבין שנה באותה יותר או אחד חודש במהלך שירות קיבלוש האנשים מספר  
  96  בכל שנה בדצמברשקיבלו את השירות  האנשים  

  
   שירות סוג לפי ,לאומי ביטוחב שיקום שירותי שקיבלו נפשי סעיף עם האנשים מספר  : 23 לוח

  98  שנים ולפי  
  

   ולפי שירות סוג לפי ,לאומי ביטוחב שיקום שירותי שקיבלו נפשי סעיף עם האנשים אחוז: 24 לוח
  99  שנים  

  
   ולפי שירות סוג לפי ,בהתמכרויות לטיפול מהיחידה שירותים שקיבלו האנשים מספר  : 25 לוח

  100  שנים  
  
  



 

 

   ולפי שירות סוג לפי ,בהתמכרויות לטיפול מהיחידה שירותים שקיבלו האנשים אחוז  : 26 לוח
  100  שנים  

  
   ולפי ליקוי סעיף לפי, )פרישה גיל עד( נפשי בסעיף ומעלה 40% עם נכות קצבת מקבלי  : 27 לוח

  102  שנים  
  

   ולפי נכות אחוזי לפי, )פרישה גיל עד( נפשי בסעיף ומעלה 40% עם נכות קצבת מקבלי  : 28 לוח
  103    שנים  

  
   אחוזי, סעיף לפי, )פרישה גיל עד( נפשי בסעיף ומעלה 40% עם נכות קצבת מקבלי  : 29 לוח

  104  ושנים נכות  
  

   הנשים שיעור): פרישה גיל עד( נפשי בסעיף ומעלה 40% עם נכות קצבת מקבלי  : 30 לוח
   עד( ומעלה 18 שבגיל האוכלוסייה כלל והתפלגות, שנים לפי, גיל לפי והתפלגות  
  105  2007-ב, )פרישה גיל  

  
   בחיים שהיוו נפשי בסעיף ומעלה 40% עם נכות קצבת פעם-אי שקיבלו אנשים  : 31 לוח

  107   חוליםה-קופות והתפלגות הנשואים שיעור: והאוכלוסייה הכללית 2007-ב  
  

   בחיים ושהיו נפשי בסעיף ומעלה 40% עם נכות קצבת פעם-אי שקיבלו אנשים  : 32 לוח
  107   מגורים יישובי התפלגות: הכללית והאוכלוסייה 2007-ב  

  
   בחיים ושהיו נפשי בסעיף ומעלה 40% עם נכות קצבת פעם-אי שקיבלו אנשים  : 33 לוח

  107  המגורים יישוב של כלכלי-חברתי אשכול לפי: הכללית והאוכלוסייה ,2007-ב  
  

   בחיים ושהיו נפשי בסעיף ומעלה 40% עם נכות קצבת פעם-אי שקיבלו אנשים: 34 לוח
  108  )הגיל קבוצת בתוך אחוזים( 2007-ב גיל ולפי סעיף לפי, 2007-ב  

  
   נפשי וסעיף קבלתה-אי או נכות קצבת קבלת: הנפש בבריאות שיקום שירותי מקבלי  : 35 לוח

  108  שנים לפי, הקצבה מקבלי בקרב  
  

  109  שנים לפיו נכות אחוזי לפי: הנפש בבריאות שיקום שירותי מקבלי: 36 לוח
  

  בסעיף ומעלה 40%( נכות קצבת שמקבלים הנפש בבריאות שיקום שירותי מקבלי  : 37 לוח
  110  שנים ולפי נפשי סעיף, נכות אחוזי לפי ,)נפשי  

  
   לפיו גיל לפי והתפלגות הנשים שיעור: הנפש בבריאות שיקום שירותי מקבלי  : 38 לוח

  111  2007-ב, ומעלה 18 שבגיל האוכלוסייה כלל והתפלגות, שנים  
  

   והאוכלוסייה 2007-ב בחיים שהיו, )פעם-אי( הנפש בבריאות שיקום שירותי מקבלי  : 39 לוח
  111  חולים-קופת ולפי הנשואים שיעור: הכללית  

  
   והאוכלוסייה 2007-ב בחיים שהיו) פעם-אי( הנפש בבריאות שיקום שירותי מקבלי    : 40 לוח

  112  המגורים יישובי התפלגות: הכללית  
  

   והאוכלוסייה 2007-ב בחיים שהיו) פעם-אי( הנפש בבריאות שיקום שירותי מקבלי  : 41 לוח
  112  היישוב של כלכלי-חברתי אשכול לפי: הכללית  

  
  



 

 

   ולפי) ומעלי או פרישהגיל  מתחת( גיל לפי: הנפש בבריאות שיקום שקיבלו אנשים: 42 לוח
  114  )מהטור אחוזים) (פעם- אי( שונים שירותים קבלת לפי או נכות סעיף  

  
  ) ומעלי או פרישה לגי מתחת( גיל לפי: הנפש בבריאות שיקום שקיבלו אנשים  : 43 לוח

  116  )מהטור אחוזים( 2007-ב שונים שירותים קבלת לפי או נכות סעיף ולפי  
  

   לפי נפשית נכות אחוז: נפשי סעיף עם לאומי לביטוח במוסד שיקום שירותי מקבלי  : 44 לוח
  117  שנים  

  
  118  שנים לפיו נפשי סעיף לפי: לאומי לביטוח במוסד שיקום שירותי מקבלי  : 45 לוח

  
   יאחוזו פיסעי לפי: נפשי סעיף עם לאומי לביטוח במוסד שיקום שירותי מקבלי  : 46 לוח

  119  שנים לפיו נכות  
  

   הנשים שיעור: נפשי סעיף עם לאומי לביטוח במוסד שיקום שירותי מקבלי  : 47 לוח
  120  2007-ב, ומעלה 18 שבגיל האוכלוסייה כלל והתפלגות, שנים לפי, גיל לפי והתפלגות  

  
   בחיים שהיו, )פעם-אי( נפשי סעיף עם לאומי לביטוח במוסד שיקום שירותי מקבלי  : 48 לוח

  121  חולים-קופת ולפי הנשואים אחוז לפי: הכללית והאוכלוסייה  2007-ב  
  

   בחיים שהיו, )פעם-אי( נפשי סעיףעם  לאומי לביטוח במוסד שיקום שירותי מקבלי: 49 לוח
  121  המגורים יישובי התפלגות לפי, הכללית והאוכלוסייה 2007-ב  

  
   בחיים שהיו, )פעם-אי( נפשי סעיף עם לאומי לביטוח במוסד שיקום שירותי מקבלי: 50 לוח

  122  המגורים יישוב של כלכלי-חברתי אשכול לפי, הכללית והאוכלוסייה 2007-ב  
  

   ולפי סעיף לפי, )פעם-אי( נפשי סעיף עם לאומי לביטוח במוסד שיקום שירותי מקבלי: 51 לוח
  122  פעם-אי שקיבלו השירות סוג ולפי גיל  

  
   סעיף לפי ,2007-ב נפשי סעיף עם לאומי לביטוח במוסד שיקום שירותי מקבלי  : 52 לוח

  123  שקיבלו השירות סוג ולפי גיל ולפי  
  

  , שנים ולפי גיל לפי והתפלגות נשים שיעור: פסיכיאטרי באשפוז שהיו אנשים: 53 לוח
  124  2007-ב ומעלה 18 שבגיל האוכלוסייה כלל והתפלגות  

  
  125  חולים-וקופת הנשואים שיעור לפי: האוכלוסייה וכלל פסיכיאטרי באשפוז שהיו אנשים  : 54 לוח

  
  : האוכלוסייה וכלל 2007-ב בחיים ושהיו פסיכיאטרי באשפוז פעם-אי שהיו אנשים  : 55 לוח

  125  מגורים יישובי התפלגות לפי  
  

  : האוכלוסייה וכלל 2007-ב בחיים ושהיו פסיכיאטרי באשפוז פעם-אי שהיו אנשים  : 56 לוח
  125  היישוב של כלכלי- חברתי אשכול לפי  

  
   שיעור: האוכלוסייה וכלל 2007-ב בחיים שהיוו יום באשפוז פעם-אי שהיו אנשים  : 57 לוח

   ומעלה 18 שבגיל האוכלוסייה כלל והתפלגות שנים ולפי גיל לפי והתפלגות הנשים  
  126  2007-ב  

  
   אחוז לפי: האוכלוסייה וכלל 2007-ב בחיים שהיוו יום באשפוז פעם-אי שהיו אנשים  : 58 לוח

  127  חולים-וקופת הנשואים  



 

 

   לפי: האוכלוסייה וכלל 2007-ב בחיים ושהיו יום באשפוז פעם-אי שהיו אנשים  : 59 לוח
  127  מגורים יישובי התפלגות  

  
   אשכול לפי: האוכלוסייה וכלל 2007-ב בחיים ושהיו יום באשפוז פעם-אי שהיו אנשים  : 60 לוח

  127  היישוב של כלכלי-חברתי  
  

   בחיים היושו 2007-1995 בשנים בהתמכרויות לטיפול ותביחיד טיפול שקיבלו אנשים  : 61 לוח
   והתפלגות, שנים לפיו גיל לפי והתפלגות הנשים שיעור: האוכלוסייה וכלל 2007-ב  
  128  2007-ב, ומעלה 18 שבגיל האוכלוסייה כלל  

  
   בחיים ושהיו 2007-1995 בשנים בהתמכרויות לטיפול ביחידות טיפול שקיבלו אנשים  : 62 לוח

  129  חולים-קופתו הנשואים שיעור: האוכלוסייה וכלל 2007-ב  
  

   בחיים ושהיו 2007-1995 בשנים בהתמכרויות לטיפול ביחידות טיפול שקיבלו אנשים  : 63 לוח
  129  מגורים יישובי התפלגות לפי: האוכלוסייה וכלל 2007-ב  

  
   בחיים ושהיו 2007-1995 בשנים בהתמכרויות לטיפול ביחידות טיפול שקיבלו אנשים  : 64 לוח

  130  היישוב של כלכלי-חברתי אשכול לפי: האוכלוסייה וכלל 2007-ב  
  

   בחיים ושהיו) 2003-1997( הנפש לבריאות הממשלתיות במרפאות טיפול שקיבלו אנשים  : 65 לוח
  130  שנים לפיו גיל לפי והתפלגות הנשים שיעור :2003-ב  

  
   מוגדריםשו) 2003-1997( הנפש לבריאות הממשלתיות במרפאות טיפול שקיבלו אנשים  : 66 לוח

   שיעור: האוכלוסייה וכלל 2003- ב בחיים ושהיו יחסית קשות אבחנות כבעלי  
  131  שנים לפיו גיל לפי והתפלגות הנשים  

  
   ושהיו) 2003-1997( הנפש לבריאות ממשלתיותה במרפאות טיפול שקיבלו אנשים  : 67 לוח

   כלל המטופלים, יחסית קשות אבחנות בעליכ המוגדרים מטופלים - 2003-ב בחיים  
  131   חולים-וקופת הנשואים שיעור: האוכלוסייה וכלל  

  
   ושהיו) 2003-1997( הנפש לבריאות ממשלתיותה במרפאות טיפול שקיבלו אנשים: 68 לוח

  כלל המטופלים ,יחסית קשות אבחנות בעליכ המוגדרים מטופלים - 2003-ב בחיים  
  132  המגורים יישובי התפלגות לפי: האוכלוסייה וכלל  

  
   ושהיו) 2003-1997( הנפש לבריאות ממשלתיותה במרפאות טיפול שקיבלו אנשים: 69 לוח

  כלל המטופלים ,יחסית קשות אבחנות בעליכ המוגדרים מטופלים - 2007-ב בחיים  
  132  היישוב של כלכלי-חברתי אשכול לפי, האוכלוסייה וכלל  

  
  : נפשית בעיה כבעלי בו וזוהו הרווחה במשרד שירות כמקבלי מוכרים שהיו אנשים  : 70 לוח

  133  2007-ב, ומעלה 18 שבגיל האוכלוסייה כלל והתפלגות גיל לפי התפלגות, הנשים שיעור  
  

   בעיה כבעלי בו וזוהו 2007-ב הרווחה במשרד שירות כמקבלי מוכרים שהיו אנשים  : 71 לוח
  133  חולים-וקופת הנשואים שיעור: האוכלוסייה וכלל נפשית  

  
   בעיה כבעלי בו וזוהו 2007-ב הרווחה במשרד שירות כמקבלי מוכרים שהיו אנשים  : 72 לוח

  134  המגורים יישובי התפלגות לפי: האוכלוסייה וכלל נפשית  
  

   בעיה כבעלי בו וזוהו 2007-ב הרווחה במשרד שירות כמקבלי מוכרים שהיו אנשים  : 73 לוח
  134  היישוב של כלכלי-חברתי אשכול לפי: האוכלוסייה וכלל נפשית  



 

 

   בעיה כבעלי בו וזוהו 2007-ב הרווחה במשרד שירות כמקבלי מוכרים שהיו אנשים  : 74 לוח
  134  פנייה שנת לפי, נפשית  

  
   בעיה כבעלי בו וזוהו 2007-ב הרווחה במשרד שירות כמקבלי מוכרים שהיו אנשים  : 75 לוח

  135  קיום מקור לפי, נפשית  
  

  136  שנים ולפי ליקוי סעיף לפי ,נפשי בסעיף ומעלה 40% עם נכות קצבתשל  חדשים םמקבלי  : 76 לוח
  

  137  שנים ולפי נכות אחוזי לפי ,נפשי בסעיף ומעלה 40% עם נכות קצבת של חדשים מקבלים  : 77 לוח
  

   ואחוזי סעיפי לפי, נפשי בסעיף ומעלה 40% עם נכות קצבת של חדשים מקבלים: 78 לוח
  138  שנים לפיו נכות  

  
   שיעור): פרישה גיל עד( נפשי בסעיף ומעלה 40% עם נכות קצבת של חדשים מקבלים  : 79 לוח

   ומעלה 18 שבגיל האוכלוסייה כלל והתפלגות, שנים לפי, גיל לפי והתפלגות הנשים  
  139  2007-ב) פרישה גיל עד(  

  
   כניסה שנת ולפי נכות סעיף לפי: הנפש בבריאות שיקום שירותי של חדשים מקבלים  : 80 לוח

  140  לשיקום  
  

   שנת ולפי נכות אחוזי לפי: הנפש בבריאות שיקום שירותי של חדשים מקבלים  : 81 לוח
  141  לשיקום כניסה  

  
   נכות יואחוז סעיפי לפי: הנפש בבריאות שיקום שירותי של חדשים מקבלים  : 82 לוח

  142  לשיקום כניסה שנת ולפי  
  

  , גיל לפי והתפלגות הנשים שיעור: הנפש בבריאות שיקום שירותי של חדשים מקבלים  : 83 לוח
  143  2007-ב האוכלוסייה כלל והתפלגות לשיקום כניסה שנת לפי  

  
   שנת ולפי נכות אחוזי לפי, לאומי לביטוח במוסד שיקום שירותי של חדשים מקבלים  : 84 לוח

  144  לשיקום כניסה  
  

  נפשי סעיף לפי לאומי לביטוח במוסד שיקום שירותי של חדשים מקבלים  : 85 לוח
  145  כניסה שנת ולפי  

  
   ולפי נכות סעיפי ואחוזי לפי לאומי ביטוחמוסד לב שיקום של חדשים מקבלים  : 86 לוח

  146  כניסה שנת  
  

   והתפלגות הנשים שיעור: לאומי לביטוח במוסד שיקום שירותי של חדשים מקבלים  : 87 לוח
  147  2007-ב האוכלוסייה כלל התפלגותלפי ו לשיקום כניסה שנתלפי , גיל לפי  

  
   ומספר הכל-סך): התאשפזו בה הראשונה בשנה( פסיכיאטרי באשפוז חדשים אנשים  : 88 לוח

  148  18 גיל לפני גם שאושפזו מתוכם האנשים  
  

   הנשים שיעור): התאשפזו בה הראשונה בשנה( פסיכיאטרי באשפוז חדשים אנשים  : 89 לוח
  149  2007-ב האוכלוסייה כלל התפלגותלפי ו, ראשונה אשפוז שנת לפי ,גיל לפי והתפלגות  

  
  
  



 

 

   שיעור): התאשפזו בה הראשונה בשנה( פסיכיאטרי יום באשפוז חדשים אנשים  : 90 לוח
   כלל והתפלגות, יום באשפוז ראשונה שנה לפיו גיל לפי והתפלגות הנשים  
  150  2007-ב האוכלוסייה  

  
   מחוז לפי: 2007-ב האוכלוסייה וכלל נפשי בסעיף ומעלה 40% עם נכות קצבת מקבלי  : 91 לוח

  151  שנים ולפי אחרון  
  

  152  שנים לפיו אחרון מחוז לפי: האוכלוסייה וכלל הנפש בבריאות שיקום שירותי מקבלי  : 92 לוח
  

   בסעיף ומעלה 40% של נכות קצבת בעלי בקרב הנפש בבריאות שיקוםשירותי  מקבלי  : 93 לוח
  153  שנים ולפי אחרון מחוז לפי ,נפשי  

  
  : האוכלוסייה וכלל נפשי סעיף עם לאומי לביטוח במוסד שיקום שירותי מקבלי  : 94 לוח

  154  ושנים אחרון מחוז לפי  
  

  155  שנים ולפי אחרון מחוז לפי: האוכלוסייה וכלל פסיכיאטרי באשפוז שהיו אנשים  : 95 לוח
  

  156  שנים לפיו אחרון מחוז לפי: האוכלוסייה וכלל יום באשפוז שהיו אנשים  : 96 לוח
  

   מחוז לפי: האוכלוסייה וכלל בהתמכרויות לטיפול ביחידות טיפול שקיבלו אנשים  : 97 לוח
  157  שנים ולפי אחרון  

  
   אחרון מחוז לפי: הנפש לבריאות הממשלתיות במרפאות טיפול שקיבלו אנשים  : 98 לוח

  157  שנים ולפי  
  

  , 2007-ב נפשית בעיה כבעלי בו והמזוהים הרווחה במשרד שירות שקיבלו אנשים  : 99 לוח
  158  מחוז לפי, האוכלוסייה וכלל  

  
   האוכלוסייה כלל מתוך, 2007-ב בחיים שהיוו השונות במערכות פעם-אי שהיו אנשים: 100 לוח

  160  )תושבים 10,000 לכל מערכת בכל אנשים מספר( מחוזות לפי, 2007-ב הבוגרת  
  

   בחיים שהיו קשות נפשיות בעיות עם אנשים -  לשיקום פוטנציאליות יעד קבוצות: 101 לוח
  164  מצטבר ומספר קבוצות-בתת אנשים מספר: 2007-ב  

  
   בחיים שהיו קשות נפשיות בעיות עם אנשים -  לשיקום פוטנציאליות יעד קבוצות: 102 לוח

  165  ומעליו הפרישה לגיל מתחת, מצטבר ומספר קבוצות-בתת אנשים מספר: 2007-ב  
  

  166  דמוגרפיים מאפיינים לפי ,'ג- ו' ב', א יעד קבוצות:  103 לוח
  

   שהיו אנשים: שונותה מערכותמה )פעם-אי( קבלת שירות לפי ,'ג-ו' ב', א יעד קבוצות: 104 לוח
  167  2007-בבחיים   

  
  168  )פעם-אי( הנפש בבריאותשונים  שיקום שירותי קבלת לפי ,'ג-ו', ב', א יעד קבוצות: 105 לוח

  
   לאומי לביטוח במוסד שונים שיקום שירותי קבלת לפי ,'ג-ו', ב', א יעד קבוצות: 106 לוח

  169  )פעם-אי(  
  
  
  



 

 

  , לאומי בביטוח, הנפש בבריאות )פעם-אי( שיקום קבלת לפי ,'ג-ו', ב', א יעד קבוצות: 107 לוח
   מוחלטים במספרים( 2007-ב בחיים שהיו אנשים, יחד גם המערכות בשתי או  
  170  )היעד קבוצת מתוך ובאחוזים  

  
   לפי ,במחוזות) ומעלה 18( הבוגרת הכללית והאוכלוסייה' ג-ו', ב', א יעד קבוצות: 108 לוח

  172  )2007( גיל  
  

  גיל לפי ,במחוזות) ומעלה 18( הבוגרת הכללית והאוכלוסייה ,'ג-ו', ב', א יעד קבוצות: 109 לוח
  173  )גיל קבוצת בתוך אחוזים) (2007(   

  
   גיל לפי ,במחוזות) ומעלה 18( הבוגרת הכללית והאוכלוסייה ,'ג-ו', ב', א יעד קבוצות: 110 לוח

  174  )המחוז בתוך אחוזים) (2007(  
  

   הבוגרת הכללית באוכלוסייה אנשים אלף לכל ,'ג-ו', ב', א יעד קבוצותב האנשים מספר: 111 לוח
  175  וגיל מחוז לפי, )ומעלה 18(  

  
  ומין מחוז לפי ,)ומעלה 18( הבוגרת הכללית והאוכלוסייה ,'ג-ו', ב', א יעד קבוצות: 112 לוח

   )2007(  176  
  

   ומין מחוז לפי ,)ומעלה 18( הבוגרת הכללית והאוכלוסייה ,'ג-ו', ב', א יעד קבוצות: 113 לוח
  177  )המין בתוך המחוז שיעור() 2007(  

  
   ומין מחוז לפי, )ומעלה 18( הבוגרת הכללית והאוכלוסייה ,'ג-ו', ב', א יעד קבוצות: 114 לוח

  177  )המחוז בתוך המין שיעור() 2007(  
  

   הכללית באוכלוסייה אנשים אלף לכל' ג-ו', ב', א יעד קבוצותב האנשים מספר: 115 לוח
  178  ומין מחוז לפי, )ומעלה 18( הבוגרת  

  
   לפי, הבאה הקבוצה-בתת נמצאת אך ,'ג יעד בקבוצת שאינה והקבוצה' ג יעד קבוצת: 116 לוח

  179  משפחתי ומצב מין, גיל  
  

   קבלת לפי: 'ג-ו', ב', א יעד קבוצות בתוך ומעליו פרישה גיל מתחת אנשים: 117 לוח
  180  2007-ב בחיים שהיו )פעם-אי( שונות במערכות שירותים  

  
  , 2007-ב בחיים שהיו, 'ג-ו', ב', א יעד קבוצות בתוך ומעליו פרישה גיל מתחת אנשים: 118 לוח

  181  דמוגרפיים מאפיינים לפי  
  

   פעם-אי שקיבלו אנשים: 2007-ב בחיים ושהיו" כבד" באשפוז פעם-אי שהיו אנשים: 119 לוח
  182  דמוגרפיים מאפיינים :קיבלו שלא אלולעומת  נפשי בסעיף ומעלה 40% עם כותנ קצבת  

  
  : נכות קצבת קיבלו אשר נפשי בסעיף ומעלה 40% בעלי של דמוגרפיים מאפיינים: 120 לוח

  שלא זו במערכת המוכרים עומתל, הנפש בבריאות שיקום שירותי שקיבלו אנשים  
  184  הנפש בבריאות השיקום במערכת מוכרים שאינם אלולעומת ו, שיקום קיבלו  

  
  , )פעם-אי( נפשי בסעיף ומעלה 40% בעלי בקרב 34 סעיף ובעלי 33 סעיף בעלי: 121 לוח

   קיבלו לא או ושקיבלו הנפש בבריאות השיקום במערכת מוכרים אינםש או המוכרים  
  185  הנפש בבריאות שיקום  

  
  



 

 

  פעם-אי שקיבלו אנשים: הנפש בבריאות שיקום מקבלי של דמוגרפיים מאפיינים: 122 לוח
  186  קיבלו שלא אלו לעומת נפשי בסעיף ומעלה 40% של נכות קצבת  

  
  שקיבלו  אנשים: הנפש בבריאות שיקום שירותי מקבלי של דמוגרפיים מאפיינים: 123 לוח

   גם שיקום שירותי שקיבלו אלולעומת , בלבד הנפש בבריאות שיקום שירותי  
  188  לאומי בביטוח  

  
  , בלבד הנפש בבריאות שיקום שירותי שקיבלו אנשים - הנפש בבריאות שיקום מקבלי: 124 לוח

  סעיפי לפי ,המקבלים שיעור: לאומי בביטוח גם שיקום שירותי שקיבלו אלו לעומת  
  189  נפשית נכות ואחוזי  

  
  , בלבד הנפש בבריאות  שיקום שירותי שקיבלו אנשים - הנפש בבריאות שיקום מקבלי: 125 לוח

   נכות ואחוזי סעיפי לפי: לאומי בביטוח גם שיקום שירותי שקיבלו אלו לעומת  
  190  בשתיהן או אחת במערכת המקבלים בקרב  

  
  , בלבד הנפש בבריאות שיקום שירותי שקיבלו אנשים - הנפש בבריאות שיקום מקבלי: 126 לוח

   בתוך הנכות אחוזי התפלגות: לאומי בביטוח גם שיקום שירותי שקיבלו אלו לעומת  
  191  נפשי סעיף  

  
  , בלבד הנפש בבריאות שיקום שירותי שקיבלו אנשים - הנפש בבריאות שיקום מקבלי: 127 לוח

  191  השירות סוג לפי, לאומי בביטוח גם שיקום שירותי שקיבלו אלו לעומת  
  

  : ומעלה בסעיף נפשי אשר קיבלו קצבת נכות 40%מאפיינים דמוגרפיים של בעלי : 128לוח 
  אנשים שקיבלו שירותי שיקום בביטוח לאומי לעומת אלו שלא קיבלו שירותי שיקום   
  192  בביטוח לאומי  

  
  שקיבלו , )פעם-אי(ומעלה בסעיף נפשי  40%בקרב בעלי  34ובעלי סעיף  33בעלי סעיף : 129לוח 

  193                     או לא קיבלו שיקום בביטוח לאומי        
  

  אנשים שקיבלו : מאפיינים דמוגרפיים של מקבלי שיקום במוסד לביטוח לאומי: 130לוח 
  194  ומעלה בסעיף נפשי לעומת אלו שלא קיבלו 40%פעם קצבת נכות של -אי  

  

  אנשים שקיבלו : מאפיינים דמוגרפיים של מקבלי שירותי שיקום בביטוח לאומי: 131לוח 
  לעומת אלו שקיבלו שירותי שיקום גם בבריאות , שירותי שיקום בביטוח לאומי בלבד

  196                             הנפש
  

  , בדאנשים שקיבלו שירותי שיקום בביטוח לאומי בל -מקבלי שיקום בביטוח לאומי : 132לוח 
  לפי , שיעור המקבלים: שקיבלו שירותי שיקום גם בבריאות הנפש אלולעומת    
  197                       סעיפי ואחוזי נכות נפשית 

  
  , אנשים שקיבלו שירותי שיקום בביטוח לאומי בלבד -מקבלי שיקום בביטוח לאומי : 133לוח 

  198         סעיפי ואחוזי נכותלפי : בלו שירותי שיקום גם בבריאות הנפשילעומת אלו שק   
  

  , אנשים שקיבלו שירותי שיקום בביטוח לאומי בלבד -מקבלי שיקום בביטוח לאומי : 134לוח 
  התפלגות אחוזי הנכות בתוך : לעומת אלו שקיבלו שירותי שיקום גם בבריאות הנפש   
  199                           סעיף נפשי   

  
  , אנשים שקיבלו שירותי שיקום בביטוח לאומי בלבד -מקבלי שיקום בביטוח לאומי : 135לוח 

  199             לפי סוג השירות, בלו שירותי גם בבריאות הנפשקילעומת אלו ש   



 

 

  
   קצבת בעבר קיבלוש או כיום המקבלים אנשים בקרב הנפש בבריאות שיקום קבלת: 136 לוח

  201  דמוגרפיים מאפיינים לפי, )נפשי בסעיף ומעלה 40%( נכות  
  

   סעיפי לפי, )נפשי בסעיף ומעלה 40%( קצבה בעבר קיבלוש או כיום המקבלים אנשים: 137 לוח
  202  נכות ואחוזי  

  
   אשפוז לפי, )נפשי בסעיף ומעלה 40%( קצבה בעבר קיבלוש או כיום המקבלים אנשים: 138 לוח

  203  ברווחה ומוכרים בהתמכרויות לטיפול ביחידה מוכרים, כבדה ואבחנה  
  

  והמקבלים, )ומעלה בסעיף נפשי 40%(אנשים המקבלים כיום או שקיבלו בעבר קצבה : 139 לוח
  204  לפי מאפיינים דמוגרפיים, וח לאומיטשיקום במוסד לבי םאו שאינם מקבלי  

  
  והמקבלים , )ומעלה סעיף נפשי 40%(אנשים המקבלים כיום או שקיבלו בעבר קצבה : 140לוח 

  205           לפי סעיפי ואחוזי נכות, יאו שאינם מקבלים שיקום במוסד לביטוח לאומ   
  

  , )ומעלה בסעיף נפשי 40%(אנשים המקבלים כיום או שקיבלו בעבר קצבה : 141לוח 
  206         מוכרים ביחידה לטיפול בהתמכרויות ומוכרים ברווחה, לפי אשפוז ואבחנה כבדה   

  
  208  נכות קצבת מקבלי בקרב פעם-אי שיקום לקבל הסיכוי: לוגיסטית רגרסיה: 142 לוח

  
   בעיות בעלי האנשים כל בקרב פעם-אי שיקום לקבל הסיכוי: לוגיסטית רגרסיה: 143 לוח

  210  )קשות אבחנות בעלי שאינם במרפאות מוכרים למעט( קשות נפשיות  
  

   בעיות בעלי האנשים כל בקרב פעם-אי שיקום לקבל הסיכוי: לוגיסטית רגרסיה: 144 לוח
   סעיפי ללא, )קשות אבחנות בעלי שאינם במרפאות מוכרים למעט( קשות נפשיות  
  212  במנבאים נכותואחוזי   

  
  פעם מהמוסד לביטוח -משתני של הסיכוי לקבל שיקום אי-סיכום הניתוח הרב: 145לוח 

  ומעלה  40%לאומי ומשירותי בריאות הנפש בקרב מקבלי קצבת נכות בעלי    
  231               בסעיף נפשי ובקרב כלל האנשים בעלי בעיות נפשיות קשות   

  
  

  רשימת לוחות בנספחים
  244  2007 סוף, המגורים ביישובי ומעלה 18 מגיל הכללית האוכלוסייה  : 1- ב לוח

  
  , כלכלי-חברתי לאשכול המגורים יישוב שיוך לפי, ומעלה 18 מגיל הכללית האוכלוסייה  : 2- ב לוח

  245  2007 סוף  
  

  245  2007 סוף, מין לפי הכללית האוכלוסייה  : 3- ב לוח
  

  245  2007 סוף,  גיל קבוצות לפי הכללית האוכלוסייה  : 4- ב לוח
  

  246  2007 ממוצע, משפחתי מצב לפי ,ומעלה 18 מגיל הכללית האוכלוסייה  : 5- ב לוח
  

  246  2007 נובמבר, חולים-בקופת חברות לפי, הכללית האוכלוסייה  : 6- ב לוח
  



 

 

  247  2007 סוף, ומין מחוז לפי, ומעלה 18 מגיל הכללית האוכלוסייה  : 7- ב לוח
  

  247  2007 סוף, וגיל מחוז לפי, ומעלה 18 מגיל הכללית האוכלוסייה  : 8- ב לוח
  

 ומעלה 40% של נכות קצבת קיבלו ולא הנפש בבריאות שיקום שקיבלו חדשים אנשים  : 1-ג לוח
   האנשים כל-וסך בלבד חברתי מועדון שיקום שקיבלו האנשים כל-סך: נפשי בסעיף

  248  שנים לפי, אחרים שירותים שקיבלו  
  

   אשפוז, אשפוז, נכויות: 2007 בשנת השונות במערכות המוכרות היעד אוכלוסיות  : 2-ג לוח
  , ומרפאות רווחה, התמכרויות, לאומי ביטוח שיקום, הנפש בריאות שיקום, יום  
  248  פרישה גיל מעל אנשים כולל, 2007-ב בחיים שהיו אנשים  

  
  249  2007 בשנת הנפש בבריאות שונים שיקום שירותי קבלת לפי ,'ג-ו', ב', א יעד קבוצות  : 3-ג לוח

  
  250  2007-ב לאומי בביטוח שונים שיקום שירותי קבלת לפי ,'ג-ו', ב', א יעד קבוצות  : 4-ג לוח

  
  ', ב', א יעד קבוצות מתוך לאומי בביטוח או הנפש בבריאות שיקום מקבלי שיעור  : 5-ג לוח

  250  היעד קבוצת מתוך ובאחוזים 2007- ב החיים אנשים, מחוז לפי ,'ג-ו  
  

  מקבלי בקרב לאומי מביטוח שיקוםפעם -אי לקבל הסיכוי: לוגיסטית רגרסיה  : 6-ג לוח
  251  נכות קצבת  

  
  שיקום בבריאות הנפש בקרב מקבלי פעם -איהסיכוי לקבל : גרסיה לוגיסטיתר  : 7-לוח ג

  252                           קצבת נכות 
  

   הנפש בריאותב בשיקום דיור שירותי פעם-אי לקבל הסיכוי: לוגיסטית רגרסיה  : 8-ג לוח
  253  נכות קצבת מקבליבקרב   

  
   הנפש בריאותב בשיקום תעסוקה שירותי פעם-אי לקבל הסיכוי: לוגיסטית רגרסיה  : 9-ג לוח

  254  נכות קצבת מקבלי בקרב  
  

  , קצבה מקבלי בקרב הנפש בריאותב בשיקום מוכר להיות הסיכוי: לוגיסטית רגרסיה: 10-ג לוח
   בקרב הנפש בריאותב שיקום לקבל והסיכוי  הנפש בריאותב שיקום לקבל הסיכוי  
  255  הנפש בבריאות השיקום במערכת המוכרים  

  
   נפשיות בעיות בעלי האנשים כל בקרב נכות קצבת לקבל הסיכוי: לוגיסטית רגרסיה: 11-ג לוח

  256  )קשות אבחנות בעלי שאינם במרפאות מוכרים למעט( קשות  
  

  
  רשימת תרשימים

               לבין האנשים , )ומעלה בסעיף נפשי 40%( מקבלי קצבת נכותהיקף החפיפה בין    :1תרשים 
  האנשים שקיבלו שירותי לבין , או באשפוז יום/שהיו באשפוז פסיכיאטרי מלא ו

    74                        בבריאות הנפש שיקום
  

  לבין האנשים , )ומעלה בסעיף נפשי 40%( מקבלי קצבת נכותהיקף החפיפה בין    :2תרשים 
  אנשים בעלי סעיף נפשי לבין , יום אשפוזאו ב/פסיכיאטרי מלא ו אשפוזשהיו ב      

  75                    שקיבלו שיקום במוסד לביטוח לאומי
  



 

 

  לבין אנשים , )ומעלה בסעיף נפשי 40%( מקבלי קצבת נכותהיקף החפיפה בין   : 3תרשים 
  שקיבלו שיקום  לבין אנשים בעלי סעיף נפשי, נפשהיאות ברבשיקום  שקיבלו     

  77                                                                                                       במוסד לביטוח לאומי
  

  שיקום במוסד לביטוח לאומי או מקבלי קצבת נכות היקף החפיפה בין מקבלי     :4תרשים 
  במערכת בריאות לבין אנשים  ,)ומעלה בסעיף נפשי 40%(במוסד לביטוח לאומי       

  בין אנשים המזוהים במשרד הרווחה כבעלי הנפש של משרד הבריאות ול
  78                    2007-בבעיה נפשית ואשר קיבלו שירות 

  
   מחוזות לפי השונות במערכות שירותים ומקבלי הכללית האוכלוסייה התפלגות: 5 תרשים

  159                                                                                                                         2007 בשנת  
  
  

    



 

 

  

  

  

 
 
  

  : א חלק
  :מערכות השירותים לאנשים עם בעיות נפשיות קשות

הקשר בין המערכות , השירותים, סקירת האוכלוסייה הזכאית
  וסוגיות מרכזיות בפיתוח מערכת השיקום

  

   1דניז נאון              1נגה דניאל              1נעמי שטרוך
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  טאובר. קרן לזלו ננדיב ממימון הודות ל המחקר התאפשר

  
  

  

  

  

 
  

  מכון ברוקדייל -וינט'ג-מאיירס 1
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 לכלל שלה והקשר בישראל הנפש בריאות מערכת מבנה. 1
  נוספות קשורות ולמערכות, הבריאות מערכת

קובע כי המדינה היא האמונה על הספקת שירותי בריאות הנפש  1991החוק לטיפול בחולי הנפש 

, במסגרת אחריות זו מספק אגף שירותי בריאות הנפש שבמשרד הבריאות שירותי אשפוז. בישראל

, החולים וגופים ציבוריים אחרים-קופות, משרדים ממשלתיים נוספים, בנוסף. טיפול ושיקום

חוק ביטוח בריאות ממלכתי  .ם מחלות פסיכיאטריותמספקים גם הם מגוון שירותים למתמודדים ע

וחוק שיקום נכי נפש  ;החולים- מתייחס אף הוא לנושא של בריאות הנפש ולאחריותן של קופות 1995

  .מתמקד בתחום השיקום בבריאות הנפש בקהילה) 2000(בקהילה 
  

  ושיקום אמבולטורי טיפול, אשפוז שירותי 1.1
ם הניתנים למתמודדים עם מחלות פסיכיאטריות בישראל לשלושה ניתן לחלק את השירותים העיקריי

  . טיפול אמבולטורי ושירותי שיקום קהילתיים, אשפוז פסיכיאטרי: סוגים עיקריים
  

כאשר נדרשת מסגרת , מחלת נפשמיועד לסייע במצבים של משבר נפשי או  אשפוז פסיכיאטרי

אשפוז פסיכיאטרי מבוצע . מענה מספקטיפולית מקיפה וכאשר הטיפול בקהילה אינו יכול לתת 

מחלקות האשפוז . חולים פסיכיאטריים-חולים כלליים או בבתי- במחלקות פסיכיאטריות בבתי

מחלקות למבוגרים ומחלקות , ישנן מחלקות לטיפול בילדים ובבני נוער(מותאמות לגיל המאושפז 

 ;אשפוז לצורך מיון: יקיימים מספר סוגים של אשפוז פסיכיאטר). המתמחות בטיפול בקשישים

אשפוז במצב נפשי  ;אשפוז לשם טיפול במצבי חירום נפשי בהם נשקפת סכנה לאדם או לסביבתו

, מידע מתוך אתר האינטרנט של משרד הבריאות(אשפוז כמסגרת טיפול יום או אשפוז ממושך  ;סוער

2008 .(  
  

כל הגילים ובכל קשת ההפרעות מיועד להעניק מענה זמין ונגיש בקהילה לפונים ב טיפול אמבולטורי

, מחלה נפשית, נפשית-בעיה רגשית, מטרתו לתת תמיכה וסיוע במצבים של מצוקה. ומחלות הנפש

  ). 2006, 2004, וב ויופה'פוגצ, נהון(קשיים בתפקוד על רקע נפשי וכיוצא בזה , משבר
  

 40%ות נפשית של בעלי נכ(ידי משרד הבריאות לזכאים לכך -ניתנים על שירותי שיקום קהילתיים

מטרת ). משרד הרווחהו המוסד לביטוח לאומי ,משרד הביטחון(ידי גופים נוספים -וכן על, )לפחות

שירותי השיקום היא לתרום להשתלבותם בקהילה של המתמודדים עם מחלות פסיכיאטריות ולסייע 

תוך אתר האינטרנט מידע מ; 2006, 2004 ,וב ויופה'פוגצ, נהון(להם להגיע לאיכות חיים אופטימלית 

  ). 2008, של המוסד לביטוח לאומי
  

   הבריאות מערכת כלל לבין הנפש בריאות מערכת בין הקשר 1.2
ומרבית האחריות בתחום , מערכת בריאות הנפש בישראל אינה חלק אינטגרלי מכלל שירותי הבריאות

-הקשר בין הרפואה הראשונית או קופות, כתוצאה מכך. זה נתונה בידי המדינה על מוסדותיה השונים

ף הינו קשר רופ, האשפוז או הטיפול האמבולטורי של משרד הבריאות, החולים לבין שירותי השיקום

הרפורמה המתוכננת בשירותי בריאות הנפש מתעתדת לשים קץ להפרדה זו בין האחריות על . בלבד



 

 2

ולהטיל את מרב האחריות בתחום , נושאי הבריאות הגופנית לבין האחריות על נושאי בריאות הנפש

  . )למעט האחריות על השיקום( החולים-בריאות הנפש על קופות
  

אחד הגשרים המרכזיים והחשובים בין שתי , ככל הנראה, הםרופאי המשפחה , במצב הקיים כיום

נתקלים בדיווחים על מצוקה וקושי , היות שהם נמצאים במגע עם אוכלוסייה רחבה, מערכות אלה

מנתוני המרפאות לבריאות הנפש נמצא כי . רגשיים ומפנים את הזקוקים לכך לטיפול נפשי מקצועי

למרפאות הממשלתיות לבריאות הנפש התבצעו בעקבות למעלה מרבע מהפניות , 2003-1997בשנים 

  ).על פי ניתוח נתוני המרפאות הממשלתיות שביצענו(הפניה של רופא המשפחה 
  

קשר נוסף בין מערכת בריאות הנפש לבין מערכת הבריאות הכללית הוא בנושא מימון התרופות 

בין אם הן , בכל מקרה, בוטחהחולים בה חבר המ-ידי קופת-תרופות אלה ממומנות על. הפסיכיאטריות

החולים או הפסיכיאטר במרפאה ממשלתית -הפסיכיאטר בקופת, ידי רופא המשפחה-נרשמות על

  . לבריאות הנפש
  

   השונים המשרדים אחריות תחת הנמצאים השירותים בין הקשר 1.3
אין . השירותים הניתנים למתמודדים עם מחלות פסיכיאטריות מפוזרים בין משרדים וגופים שונים

, משרדיות-לפחות בחלק מן המקרים פועלות ועדות בין. מידע מסודר על הקשר בין הגופים השונים

אשר תפקידן לדון באנשים שהטיפול בהם נמצא בתחום אחריותם של שני משרדים או בגבול ביניהם 

  ). משרדית המשותפת למשרד הבריאות ולמשרד הרווחה-למשל ועדה בין(
  

יוצר לעתים , פקת השירותים בין המשרדים והגופים השונים המטפלים בהםפיזור האחריות על הס

מרפאות בריאות נפש קהילתיות של מקרים נדירים יחסית של , לדוגמה(מצב של חפיפה בשירותים 

עלולה , בהמשך). שירותי בריאות כלליתמשרד הבריאות הפועלות במקביל למרפאות קהילתיות של 

נושא , למשל(רות יהמתבטאת בהיעדר ש, "נפילה בין הכיסאות"ים של חפיפה זו להוביל לעתים למצב

אשר לפי התכנון , תמך משפחתי -בני משפחותיהם של המתמודדים עם מחלות פסיכיאטריות ליווי של 

ידי -אמור היה להינתן על, של סל השיקום לנפגעי נפש) למשרדי הרווחה והבריאותהמשותף (המקורי 

תוצאה נוספת של פיזור האחריות הינה ). ידי משרד זה- ל דבר אינו ניתן עלאך בסופו ש, משרד הרווחה

מחלת [אנשים עם תחלואה כפולה , לדוגמה(התאמה של השירותים הקיימים לאדם הזקוק לטיפול -אי

למשל אדם , או אנשים שהטיפול בהם הוא באחריותו של יותר ממשרד ממשלתי אחד, ]עם סמיםנפש 

   ).מחלת נפשעם עיוורון ו
  

  ושירותים אוכלוסייה. 2
-הן על, השירותים הניתנים למתמודדים עם מחלות פסיכיאטריות ובעיות נפשיות מסופקים במקביל

  .ידי משרדים וגופים נוספים-ידי שירותי בריאות הנפש שבמשרד הבריאות והן על
  

ובחלקו  1,בחלק הראשון של פרק זה נתמקד במסגרות הנמצאות בתחום אחריותו של משרד הבריאות

  . נדון במסגרות הנמצאות באחריותם של גופים אחרים, השני

                                                   
  .הנתונים בפרק זה מבוססים במידה רבה על שנתוני בריאות הנפש של משרד הבריאות  1
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  הבריאות במשרד הנפש בריאות שירותי באחריות שירותים 2.1
  אשפוז פסיכיאטרי. א

  . משרד הבריאות הוא הספק המרכזי של שירותי אשפוז למתמודדים עם מחלות פסיכיאטריות

  

  מסגרות אשפוז . 1

מתוכם שמונה בבעלות , חולים פסיכיאטריים-בתי 14מערך האשפוז הפסיכיאטרי בישראל כולל 

של מחלות פסיכיאטריות  נותנים טיפול לסובלים מתחלואה כפולה( בבעלות פרטית שלושה, ממשלתית

מחלקות  12קיימות , כן-כמו. ואחד בבעלות ציבורית שניים בבעלות שירותי בריאות כללית, )ופיגור

שירותי האשפוז . סוהר-חולים כלליים ומחלקה אחת הממוקמת בין כותלי בית-כיאטריות בבתיפסי

בהתאם לחומרת מצבו של , הפסיכיאטרי בישראל ניתנים במסגרת של אשפוז מלא או אשפוז יום

  ). 2008, וב'יופה ופוגצ(המטופל ולצרכיו הטיפוליים 

  

  מיטות אשפוז. 2

מיטות לאשפוז מלא  3,453) חולים פסיכיאטריים וכלליים-בתי(היו במוסדות האשפוז  2007בסוף שנת 

   2).2008 , וב'יופה ופוגצ(מיטות לאשפוז יום  304-ו

-כ(מרבית המיטות לבריאות הנפש  - )חולים כלליים או פסיכיאטריים-בתי(מיטות לפי סוג המוסד 

  ). 2008, וב'יופה ופוגצ(חולים כלליים -תיומקצתן בב, החולים הפסיכיאטריים-פועלות בבתי) 90%

בבעלות  8.9%,מהמיטות היו בבעלות ממשלתית 81.2% 2007בסוף שנת  - מיטות לפי בעלות המוסד

  ). 2008 ,וב'יופה ופוגצ(בבעלות ציבורית  3.3%-בבעלות פרטית ו 6.6%, שירותי בריאות כללית

 53.4%: הייתה כדלקמן 2007פש בסוף שנת חלוקת מיטות האשפוז לבריאות הנ -  מיטות לפי מחלקות

במחלקות לילדים  8.5% 4,במחלקות לפסיכיאטריה ממושכת 31.2% 3,במחלקות לפסיכיאטריה פעילה

יופה ( בגמילה מסמים 0.4%-בהפרעות אכילה ו 0.7% ,בפסיכיאטריה משפטית 5.8% 5,ובני נוער

  ). 2008, וב'ופוגצ

  

  מספר המאושפזים. 3

חולים - בבתי) 91%-כ( 3,238מהם , חולים מאושפזים באשפוז מלא 3,547היו  2007בסוף שנת 

  ).2008 וב'יופה ופוגצ( חולים כלליים-במחלקות פסיכיאטריות בבתיפסיכיאטריים והיתר 

  

                                                   
  .מספר המיטות לפי רישוי וייתכן כי מספר זה שונה מהמיטות בפועל   2
 .ימים 364מחלקה שמשך האשפוז בה לא עולה על  -מחלקה פעילה   3
 .היינו מעל שנה, ימים 365מחלקה שמשך האשפוז בה עולה על  - מחלקה ממושכת    4
מוזכרות פה גם המחלקות לאשפוז ילדים ובני נוער על מנת לתת , ומעלה 18על אף שהדוח מתייחס לבני   5

 .ומעלה 18ומכיוון שייתכן שמאושפזים בהן גם בני , סדר גודל של מספר המיטות בהן
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  קטגוריות אבחנתיות. 4

סכיזופרניה והפרעות דלוזיוניות ופסיכוטיות הן הקטגוריה האבחנתית העיקרית בקרב המתקבלים 

הן ) פולארית-דוגמת דיכאון והפרעה בי(הפרעות אפקטיביות . ות האשפוז הפסיכיאטרי בארץלמוסד

  ).2008 , וב'יופה ופוגצ(הקטגוריה השנייה בגודלה 

  

  שינויים באשפוז. 5

 3המתוארת בהרחבה בפרק , במדדי האשפוז השונים קיימת בעשורים האחרונים מגמה של צמצום

  ).בכל הנוגע לשירותי אשפוז בתוך החלק הדן בשינויים מבניים(

  

  טיפול אמבולטורי. ב
  מרפאות ציבוריות. 1

כמחצית מהיחידות . ידי גופים ציבוריים-יחידות אמבולטוריות המופעלות על 114בישראל פועלות 

בבעלות שירותי  36, מכלל היחידות הן בבעלות ממשלתית 64: החולים הכלליים-הללו נמצאות בבתי

וכוללים , שירותים אלה ניתנים לכל פונה וללא תשלום. בבעלות ציבורית אחרת 14-בריאות כללית ו

קבוצתית , פסיכותרפיה פרטנית, קליטת פניות דחופות, מיון והערכה, איתור מוקדם, מניעה

  ). 2004 ,ויופה וב'פוגצ, ןונה(ומשפחתית 

  

מוש בשירותים ניכרת עלייה בשי, בצד הירידה בשיעור המאושפזים בשלושים השנים האחרונות

עלייה זו באה לידי ביטוי הן במספר הפניות למרפאות ). 2006, אבירם וגינת(מרפאתיים בקהילה 

והן במספר , )ומאז מספרן לא ירד 2005בשנת  33,045-ל 1999בשנה  24,951-שעלו מ( 6לבריאות הנפש

, וב'יופה ופוגצ) (דומאז מספרם לא יר 2005בשנת  66,762-ל 1999בשנת  46,961-שעלו מ( 7המטופלים

  ). 7עמוד , 2008

  

  יחידות לטיפול יום. 2

אליה מגיעים , הממשלתית לבריאות הנפש יום מספקות מסגרת בתוך המרפאהלטיפול יחידות ה

הנתונים מצביעים על ). 2006, וב ויופה'פוגצ, נהון(אנשים מספר פעמים בשבוע למספר שעות בכל יום 

בשנת  334-מ -עלייה במספר הקבלות (מצום משך השהייה בהן עלייה בשימוש במסגרות אלה בצד צ

ומן ; 2005בשנת  409-ל 1999בשנת  318-מ -ובמספר המטופלים בסוף כל שנה , 2005בשנת  636-ל 1999

ועלייה , 2005בשנת  68,822-ל 1999ימים בשנת  78,365-מ -ירידה במספר ימי הטיפול  -העבר השני 

  ). 2006, וב ויופה'פוגצ, נהון) (2005בשנת  610-ל 1999-ורים בשחר 324-מ -במספר השחרורים 

  

  שירותי שיקום. ג
בתחום השיקום של המתמודדים עם מחלות פסיכיאטריות חלו בשנים האחרונות התפתחויות 

בפרק זה ). 2006, אבירם וגינת(הן מבחינת מגוון השירותים והן מבחינת היקפם , ושיפורים מרשימים

                                                   
, אבחון ראשוני, )intake(שבמהלכה נעשית בדיקת הערכה ראשונית , או טיפול/ה היא בקשה לאבחון ופניי   6

  .לאדם יכולה להיות יותר מפנייה אחת בתקופה. נקבעת תכנית טיפולית, ואם הפונה מתקבל לטיפול
 . אנשים שהיה להם לפחות מפגש אחד עם מטפל - מטופלים    7
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שירותי שיקום . שירותי השיקום הנמצאים בתחום אחריותו של משרד הבריאותההתייחסות היא ל

אגף , ידי המוסד לביטוח לאומי-למתמודדים עם מחלות פסיכיאטריות ובעיות נפשיות מסופקים גם על

  . )2.2( הפרק הבא-ואלה יתוארו בתת, השיקום של משרד הרווחה ואגף השיקום במשרד הביטחון

  

  שיקום נכי נפש בקהילהשיקום במסגרת חוק . 1

מסדיר ומפרט את מערכת שירותי השיקום הניתנים  2000-ס"חוק שיקום נכי הנפש בקהילה תש

אשר אליה רשאי לפנות אדם , ידי ועדת שיקום אזורית-הזכאות לתכנית שיקום נקבעת על. לזכאים

נכות נפשית כרה בהלצורך זכאות לשיקום נדרשת . הסובל מנכות רפואית נפשית או מי מטעמו 18מגיל 

ידי -עלהכרה של תקנות המוסד לביטוח לאומי או  34או  33לפחות לפי סעיפים  40%בשיעור של 

  ). ס"תש, חוק שיקום נכי הנפש בקהילה(פסיכיאטר שהוסמך לכך 

  

ובשיתוף איתו בונה תכנית  ,ועדת השיקום האזורית מחליטה על זכאותו והתאמתו של הפונה לשיקום

, ועדת השיקום אמורה לעקוב אחרי מידת השתלבותו של נכה הנפש בשיקום. לושיקום המתאימה 

הוועדה רשאית לשנות את . אחת לשישה חודשים את מידת ההתאמה של התכנית לצרכיולהעריך ו

  ). 2006, שרשבסקי(או על פי המלצת עובד מקצועי  ,על פי בקשת נכה הנפש, התכנית

  

, כולל מגוון שירותים ובהם שירותי דיור, משרד הבריאות באחריות, מערך שירותי השיקום בקהילה

והדרכה סיוע בטיפולי שינים  ,תיאום טיפול, סמך, חברה ופנאי, חונכות, השכלה נתמכת, תעסוקה

  ). 2008, וב'יופה ופוגצ(למשפחות 

  

מהווה מסגרת דיור  ההוסטל. הוסטלים ודיור מוגן: כוללים שני סוגים מרכזיים שירותי הדיור

 בהוסטל מתגוררים. שעות ביממה 24ילה למשתקמים הזקוקים לתמיכה וליווי אינטנסיביים של בקה

להקנות לדיירי ההוסטל הרגלים וכישורים תפקודיים  כדי. דיירים בליווי של אנשי צוות 30-20-כ

המגורים בהוסטל . עבודה אישית וקבוצתיתמתבצעת איתם  ,וחברתיים לקראת חיים עצמאיים יותר

דיירים שאינם מגיעים לרמת , עם זאת. להיות זמניים כשהמגמה היא לעבור לדיור מוגן אמורים

קיימות שלוש רמות של הוסטלים בהתאם לרמת . עצמאות של דיור מוגן נשארים להתגורר בהוסטל

קיים הוסטל , כן-כמו. הוסטל מתוגבר והוסטל כוללני, הוסטל רגיל: התפקוד של הדיירים החיים בהם

בהוסטל הרגיל והמתוגבר גרים אנשים ברמת תפקוד גבוהה יחסית ורבים מהם . 25-18בני , לצעירים

ההוסטל הכוללני מיועד לנפגעי נפש . תהליך השיקום למסגרות של דיור מוגןמהלך עוברים ב

, דיירים אלה יכולים לחיות בקהילה. חולים-אינם זקוקים לאשפוז בבית ךא, המתפקדים ברמה נמוכה

ועוברים  ,לרמת תפקוד גבוהה יותר, באמצעות עזרה והדרכה, נכונות ויכולת להתקדםוחלקם מגלים 

פועלים במקביל להוסטלים ומשמשים מסגרת מוגנת , שירותי הדיור המוגן. גם הם לדיור מוגן

וזקוקים לסיוע ותמיכה בחייהם , בדרך כלל שכורות, לדיירים עצמאיים יחסית הגרים בדירות

. אב בית ושל איש מקצוע מתחום בריאות הנפש/ביקורים והשגחה של אםהשירות כולל . בקהילה

, שימוש בכסף, ניהול משק בית(המטרה היא להנחות את הדיירים בתחומים שונים של חייהם בקהילה 

, קיימות שלוש רמות של דיור מוגן). 'קשרים משפחתיים וחברתיים וכד, פעילויות פנאי, יחסי שכנות

בדיור לווין . דיור מוגן ודיור מוגן מתוגבר, דיור לווין: של אנשי הצוותלפי תדירות הביקורים 
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ובדיור מוגן , שלושה עד חמישה ימי ביקור בשבוע -בדיור מוגן , מתקיימים עד שני ימי ביקור בשבוע

  ). 2008, וב'יופה ופוגצ; 2006, שרשבסקי(מתוגבר מתקיימים שישה עד שבעה ימי ביקור בשבוע 
  

מיועד  מפעל מוגן. מועדון תעסוקתי ותעסוקה נתמכת, ניתנים בצורה של מפעל מוגן שירותי תעסוקה

על מנת להקנות , למשתקמים אשר אינם מסוגלים לעמוד בתנאי העבודה המקובלים בשוק החופשי

מעבר לכך משמש המפעל . התמדה ויחסי עבודה, כגון לקיחת אחריות, להם מיומנויות והרגלי עבודה

הינו שירות טרום תעסוקתי  מועדון תעסוקתי. בודה המאפשר תעסוקה ברמות שונותהמוגן גם מקום ע

בין אם בגלל שאינו מסוגל או בגלל שהמפעל המוגן אינו מספק , למי שאינו מתאים לעבודה במפעל מוגן

, יצירה, פעילות באמצעותהשירות משלב שיקום . יםייחודימענה ליצירתיות של האדם או לכישוריו ה

ונועד להעסיק אך גם להכשיר לקראת עבודה , פעילות חברתית ותעסוקה, יומנויות חייםהקניית מ

מסייעים למשתקם להשתלב בשוק העבודה החופשי כשכיר  תעסוקה נתמכתשירותי . אפשרית בעתיד

התעסוקה . שירותים אלה מאפשרים העסקת משתקמים במקומות עבודה רגילים. או כעצמאי

לאורך זמן או כשלב בתהליך לקראת השתלבות מלאה ועצמאית בשוק , מתבצעת בתנאים רגילים

הרי שעקרונית היקף , קף תמיכההיצמצום אף שבעיקרון השאיפה היא למגמה של . העבודה הרגיל

תעסוקה זו . ולהיפך, בתקופה של משבר תהיה תמיכה רבה יותר ,כלומר. התמיכה הוא בהתאם לצורך

, כאשר הדבר אינו מתאפשר. מעביד בין בעל המקום לבין המשתקם-אמורה להיות על בסיס יחסי עובד

דהיינו שירות התעסוקה (היא על בסיס התקשרות בין שירות התעסוקה הנתמכת לבין המשתקם 

גובה התגמול בעבור העבודה נקבע בהסכם בין הגורם המפנה ). הנתמכת משמש מעין חברת כוח אדם

; 2008 ,וב'יופה ופוגצ; 2006, וב ויופה'פוגצ, נהון(בתיאום עם עובד ההשמה , לבין המשתקם

ידי -פעמים רבות על השכר נקבע ,עם הפעלת חוק שכר מינימום מותאם ,ולאחרונה, )2006, שרשבסקי

מתקיימות כיום גם מספר מסגרות ניסיוניות , במקביל. הגורמים המאבחנים הפועלים מטעם חוק זה

  .בהן קיים ליווי משתקמים ביזמות עסקית בה הם מפתחים עסקים עצמאיים
  

ניתנים על מנת לסייע למשתקמים להשתלב בתכניות לימוד רגילות או בתנאי  שירותי השכלה נתמכת

לתמוך ולסייע למשתקמים בהליך היא מטרתן של תכניות ההשכלה הנתמכת למיניהן . מוד ייחודייםלי

גילוי כשרונותיהם ל, מימוש היכולת האישיתל, וכך לתרום לשיפור הדימוי העצמי, הלמידה

תכניות השכלה נתמכת מלוות מגוון תחומי השכלה . התגברות על עיכובים בהשכלה בעקבות המחלהלו

  ). 2008, וב'יופה ופוגצ) (כלה יסודית ועד השכלה אקדמאיתהחל מהש(
  

במקרים בהם הוא חסר מעורבות , מיועדים לסייע למשתקם הגר עם משפחתו שירותי חונכות

בעיקר בתחומים , להגביר את המוטיבציה להתחבר לקהילה ולמשאביההיא מטרת החונכות . בקהילה

. שתקם ומכוונת להביאו להתנסויות מחוץ לביתהחונכות מתחילה בדרך כלל בבית המ. החברתיים

פעילויות חברתיות , מיצוי זכויות(השירות ניתן על מנת ללוות את המשתקמים בתחומי החיים השונים 

בשבוע לתקופה שאינה עולה על שעות והוא ניתן בהיקף של עד שלוש , )'דיור וכד, תעסוקה, ופנאי

  ). 2006, קישרשבס; 2006, יופהו וב'פוגצ, נהון(שנתיים 
  

ומאפשרים קבלה ומתן , ניתנים במועדונים חברתיים הפרוסים ברחבי הארץ שירותי חברה ופנאי

שירותים אלה נוגעים ). 2006, יופהו וב'פוגצ, נהון(תמיכה חברתית ורכישת מיומנויות חברתיות 

קיצוני בחייהם שרבים מהם עלולים להתנסות בשינוי , בסוגיה מרכזית וכואבת בעבור נפגעי נפש
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" עמיתים"מופעלת תכנית , במקביל ).2006, שרשבסקי(החברתיים לאחר שעברו משבר נפשי עמוק 

  .סים ולמעשה מסייעת בשילוב חברתי נורמטיבי"המאפשרת השתלבות בפעילות המתנ

  

בזמן בתפקוד הבסיסי בבית במטרה לסייע לו , ניתנים כטיפול פרטני בבית המשתקם שירותי סמך

 וב'פוגצ, נהון(שירות זה מוגבל לשלושה עד שישה חודשים . או לקראת תהליך שיקומי ממושךמשבר 

  ).2006, יופהו

  

, הוא שירות מקצועי שמטרתו לסייע לאדם בהשתלבות בשירותי השיקום השונים תיאום טיפול

מתאם . םושירותים רלוונטיים נוספיהנפשי בין שירותי הטיפול לכמו גם בינם , ובאינטגרציה ביניהם

רכי ותוך ליווי והערכה מתמדת של צ, הטיפול אחראי על תיאום בין כל המערכות הנדרשות לשיקום

, שרשבסקי(אנשי מקצוע בבריאות הנפש שעוברים הכשרה מיוחדת  ידי-עלהשירות ניתן . המשתקם

 הרא( שירות תיאום טיפול ניתן בצורה מצומצמת בלבד אך עובר תהליכי הרחבה ופיתוח יוםכ). 2006

   .).4.3פרק -בתת' גם סעיף ג

  

  מספר המשתקמים. 2

אחד או יותר משירותי השיקום שירות הכל -משתקמים קיבלו בסך 14,067 ,2007שנת נכון לסוף 

משתקמים  7,284): כל משתקם נספר פעם אחת גם אם קיבל מספר שירותים(הנכללים בסל השיקום 

, וב'יופה ופוגצ(שירותי חברה ופנאי  4,884-ו, שוניםשירותי תעסוקה  7,698, קיבלו שירותי מגורים

2008.(  

  

נכון אנשים אשר קיבלו שירותים  4,600-מ, מספר האנשים המקבלים שירותי שיקום נמצא בעלייה

  . )2008, וב'יופה ופוגצ( 2007שנת בסוף  14,067-ל 1999שנת לסוף 

  

  ).2008, וב'יופה ופוגצ(משתקמים שירותי שיקום  16,568קיבלו  2007במהלך ,הכל-בסך

  

  טיפול בהתמכרויות לסמים . ד
 1990-ב. 70-מקצועית בנפגעי סמים בישראל בראשית שנות המבחינה משרד הבריאות החל לטפל 

ה לטיפול בהתמכרויות במסגרת שירותי יחידניתנה קדימות לנושא הטיפול בנפגעי סמים והוקמה ה

-לטיפול בהתמכרויות רואה בהתמכרות מחלה ובעיה ביו יחידהה. בריאות הנפש של משרד הבריאות

כל הצדדים הרפואיים של  לעאדמיניסטרטיבית ומקצועית  הוהיא האחראית מבחינ, חברתית- פסיכו

משרד הבריאות ממונה על הטיפול הרפואי . אקטיביים-ההתמכרות והשימוש לרעה בחומרים פסיכו

וממלא תפקיד של מתאם ארצי לנושא סמים , ת גופנית ונפשיתובאזרחים הסובלים מהתמכר

השיקום של אנשים עם התמכרויות נמצא . ה להתמכרויות בשירותי בריאות הנפשיחידבאמצעות ה

נמצא באחריות ומחלות פסיכיאטריות השיקום של אנשים עם התמכרויות . באחריות משרד הרווחה

  ). 2006 ,יופהו וב'פוגצ, נהון(משותפת של משרד הבריאות ומשרד הרווחה 
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  אשפוז. 1

מתוכן קבלות ראשונות והשאר קבלות  195(קבלות לאשפוז מלא או אשפוז יום  805היו  2007בשנת 

בהן האבחנה הראשית הייתה הפרעות נפשיות והתנהגותיות כתוצאה משימוש בחומרים , )חוזרות

טריים חולים פסיכיא- מכלל הקבלות לאשפוז פסיכיאטרי בבתי 3.7%שהן (אקטיביים - פסיכו

) כולל אשפוז יום(קבלות לאשפוז  4,199היו , בנוסף). חולים כלליים-ובמחלקות פסיכיאטריות בבתי

מכלל  19.3%( )פסיכיאטרית( באלכוהול או בשניהם בנוסף לאבחנה הראשית, בהן היה שימוש בסמים

  ). 2008, וב'יופה ופוגצ) (הקבלות לאשפוז פסיכיאטרי

  

מיטות בתקן גם יש , מלבד מיטות האשפוז המיועדות לבריאות הנפש - מיטות אשפוז לגמילה מסמים

 משרד פועל 1995 משנת החל). מספר זה אינו כלול במספר המיטות לבריאות הנפש(לגמילה מסמים 

מספר מיטות . לטיפול בהתמכרויות מוסדות לפתיחת והרווחה העבודה משרד בשיתוף הבריאות

ומאז קיימת מגמת ירידה , 2003-ב 747-ול, 2000-ב 638-ל, 1995-ב 140-האשפוז לגמילה מסמים עלה מ

מיטות במוסדות  557היו  2005-ב. המשולבים במוסדות עיקר הגידול הוא. 2007-ב 661-עד ל, קלה

, במוסדות רפואיים 178-ו, והרווחה העבודה ומשרד הבריאות משרד משולבים דהיינו מוסדות בפיקוח

  ). 2008, וב'יופה ופוגצ; 2007, חקלאי(הבריאות  משרד דהיינו מוסדות בפיקוח

  

  טיפול אמבולטורי . 2

בעלי התמכרות במרכזים אמבולטוריים לטיפול בהתמכרויות  5,845הכל -טופלו בסך 2005בשנת 

חלק מהמרכזים האלה מטפלים במכורים באמצעות תחליפי סם . הנמצאים באחריות משרד הבריאות

- כאשר צוות רב, קם פועלים במתכונת של תחנות לבריאות הנפשחל; בשילוב עם תכנית טיפולית

. ושירותי דטוקסיפיקציה אמבולטורית ,משפחתי וקבוצתי, טיפול פרטני, מקצועי מספק שירותי אבחון

 וב'פוגצ, נהון(במספר מרכזים קיימות גם תכניות שיקום שונות ומושם דגש על קבוצות לעזרה עצמית 

  ). 2006, יופהו

  

  אחרות במערכות שירותים 2.2
, שיקום וטיפול בהתמכרויות, טיפול אמבולטורי, הפרק הקודם התמקד בשירותי האשפוז-תת

בפרק זה ייסקרו השירותים הניתנים לאנשים המתמודדים עם . ידי משרד הבריאות-המסופקים על

  . ידי משרדים וגופים נוספים-מחלות פסיכיאטריות ובעיות נפשיות על

  

עולה כי ) N=1,583() 22מעל גיל (ס על מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל ממחקר שהתבס

, כלומר(שלישים מאלה ששקלו לפנות -כשני. פעם לפנות לטיפול נפשי-מכלל המשיבים שקלו אי 21%-כ

מכלל  6%כלומר , מתוכם 43%(אכן היו בטיפול פסיכולוגי לפחות פעם אחת ) מכלל המשיבים 14%-כ

כך , חשוב לציין כי במחקר זה לא נבדק מקום קבלת הטיפול). יו בטיפול למעלה מחצי שנההמשיבים ה

, מסגרות פרטיות, חולים-קופות, תחנות ממשלתיות(שכלולים פה טיפולים נפשיים במסגרות שונות 

  ). א2007, שטרוך ואחרים). ('ן וכו"קב
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ובו  )2008, גרינברג ווייצברג-ברמלי ,גרוס( 2007מכון ברוקדייל בשנת -וינט'ג-מסקר שערך מאיירס

- הנשאלים קיבלו טיפול נפשי מקופתכל -סךמ 1.7%עולה כי , ומעלה 22בני  1,868הכל -רואיינו בסך

   8.חולים

  

  החולים-ידי קופות- שירותים המסופקים על. א
החולים חייבות לספק שירות מרפאתי לאבחון ולטיפול -קופות, לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי

אבחון : לספק שירות פסיכולוגי הכוללהן חייבות כן -כמו .)ב לתוספת השנייה/1סעיף (יכיאטרי פס

במכונים ובגנים , חולים כלליים- בבתי ,ייעוץ פסיכולוגי במרפאות ראשוניות ;והערכה פסיכולוגיים

טיפול פסיכולוגי  ;התערבות פסיכולוגית בזמן משבר ;משפחתי וקבוצתי, זוגי, טיפול פרטני ;טיפוליים

ובמידה שיש צורך בכך , של עד שנתיים(תרפויטי פעיל וממושך -טיפול פסיכו ;פסיכולוגי-שיקומי ונוירו

  ). 1994, חוק ביטוח בריאות ממלכתי) (ד לתוספת השנייה/22סעיף ) (ארוך יותרזמן גם 

  

אלה הוא חלקי בלבד החולים מספקות שירותים -המידע הקיים בידינו לגבי האופן והמידה בה קופות

  . משום שלא ניתן היה לקבל מידע מספרי מלא יותר

  

  אשפוז פסיכיאטרי. 1

- חולים פסיכיאטריים בבעלותה וכן מחלקות פסיכיאטריות בבתי-שני בתייש  שירותי בריאות כלליתל

החולים -חברי כל הקופות מתאשפזים הן בבתי. חולים-לקופות האחרות אין בתי. חולים כלליים

  . שירותי בריאות כלליתתיים והן באלו של הממשל

  

  מאפיינים - החולים -טיפול נפשי אמבולטורי בקופות. 2

שוררת עמימות בכל הקשור לאחריות על מתן שירותים , 1994-ד"התשנ, בחוק ביטוח בריאות ממלכתי

בתוספת השלישית לחוק נקבע כי שירותי האשפוז . פסיכולוגיים ופסיכיאטריים אמבולטוריים

ואילו בתוספת השנייה ; ידי המדינה-והשירותים האמבולטוריים בתחום בריאות הנפש יינתנו על

החולים תעניק - נקבע כי קופת, החולים אחראיות עליהם- שבה מפורטים השירותים שקופות, לחוק

במסגרת ביקורים במרפאות במגוון תחומי ) אבחון וטיפול, התייעצות(שירותי רפואה מקצועית 

החוק מטיל את האחריות על מתן שירותים פסיכיאטריים , למעשה. כללם הפסיכיאטריהוב, רפואה

, לוי(בלי להגדיר את החלוקה ביניהם , החולים-משרד הבריאות וקופות: אמבולטוריים על שני גורמים

 החולים-כל קופה פועלת על פי הפירוש שלה לנושא וכתוצאה מכך יש הבדלים בין קופות). 2004

מקום קבלת הטיפול , התשלום, ההיקף, מבחינת סוג הטיפול, מספקות למבוטחיהן ןי שהבטיפול הנפש

  . ועוד
  

                                                   
מתוך אלה שחשו מצוקה ). אנשים 598(פעם -רואיינים חשו מצוקה נפשית אימהמ שלושים ושניים אחוזים    8

ידי -קיבלו טיפול נפשי במסגרות מרפאות בריאות הנפש של הקופה בה הם מבוטחים או על 5.3%, נפשית
מבין אלה שדיווחו על מצוקה נפשית דיווחו כי  ארבעים וארבעה אחוזים .מטפל עצמאי העובד עם הקופה

ידי מטפל -מתוכם קיבלו את הטיפול במרפאות לבריאות הנפש של הקופה או על 12%, פנו לאיש מקצוע
 ).2009, גרינברג ווייצברג-ברמלי, גרוס( עצמאי העובד עם הקופה
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  9שירותי בריאות כללית
הפועלות במקביל ובצורה דומה , שירותי בריאות כללית מפעילה מספר מרפאות לבריאות הנפש

אלו הוא ללא  הטיפול במרפאות. ובהן זכאים לטיפול מבוטחי קופה זו בלבד, לתחנות הממשלתיות

החולים הפסיכיאטריים של שירותי בריאות -קיימות גם מספר מרפאות המשויכות לבתי 10.תשלום

  . במרפאות אלו מטופלים גם מבוטחי קופות אחרות. כללית

  

שירותי בריאות כללית מאפשרת למבוטחים בביטוח , בנוסף לקבלת טיפול במרפאות לבריאות הנפש

ידי פסיכולוג מתוך -מדובר בטיפול הניתן על. לפגישה₪  160המושלם לקבל טיפול מסובסד בעלות של 

המבוטחים בביטוח המשלים רשאים לקיים . רשימת מטפלים בעלי הסכם עם שירותי בריאות כללית

פגישות במהלך תקופת  60- הכל לא יותר מ-ובסך, )מינואר עד דצמבר(פגישות בשנה קלנדרית  30עד 

  . הביטוח המשלים

   

   11מכבי שירותי בריאות
, פסיכולוגים קליניים -ידי מערך של מטפלים עצמאיים -הטיפול הנפשי במכבי שירותי בריאות ניתן על

המבוטח בוחר מטפל מתוך רשימת . לפסיכותרפיהספר -פסיכיאטרים ועובדים סוציאליים שסיימו בית

המטפל . המטפלים העובדים בהתקשרות עם הקופה ומקבלים את מבוטחי מכבי בקליניקות שלהם

   12.ממלא טופס לצוות הניהול וזה מאשר את הטיפול, )intake(מבצע הערכה ראשונית 

  

טיפול ב. הזכאות לטיפולהבדל בין טיפול פסיכיאטרי לבין פסיכותרפיה מבחינת התשלום וקיים 

, המשך הטיפול אינו בתשלום. ₪ intake (- 51(פסיכיאטרי המבוטח משלם רק על הפגישה הראשונה 

, לגבי פסיכותרפיה. מספר הפגישות או האפשרות לפנייה חוזרת, וכן אין הגבלות על משך הטיפול

יש , סבסודה למרות. )חייםפעם ב( פגישות בבגרות 30-פגישות בילדות ו 30-יש זכאות ל, לעומת זאת

- 15-2פגישות  ;₪ 51השתתפות עצמית בסך  -פגישה ראשונה : השתתפות עצמית בהיקף עולה

אם המבוטח מעוניין . ₪ 152השתתפות עצמית בסך  - 30-16פגישות  ;₪ 102השתתפות עצמית בסך 

ת במסגרת הוא עושה זא, ידי הקופה-הפגישות המסובסדות על 30בהמשך הקשר עם המטפל לאחר 

הרחבה נוספת לגבי נושא ). ידי המטפל-הסכום המדויק נקבע על(₪  350פרטית ובתשלום של עד 

  . 'בנספח א באתמו במכבי שירותי בריאותבריאות הנפש 
  

                                                   
ראש מערך בריאות , יוסי בראלר "הקטע המתייחס לשירותי בריאות כללית מבוסס על שיחה טלפונית בין ד   9

וכן על בירור עם ; 2.12.08-מכון ברוקדייל ב-וינט'ג- ממאיירס דניאללבין נגה , הנפש בשירותי בריאות כללית
ועל שיחה עם מזכירות ; 22.12.08-ב*) 2700(מוקד הביטוח המשלים הטלפוני של שירותי בריאות כללית 

  .22.12.08- חולים גהה ב-מרפאת ילדים ונוער בבית
עלה , 22.12.08-ב, אשר בבעלות שירותי בריאות כללית, חולים גהה-בבירור טלפוני עם מרפאת ילדים בבית   10

הדבר נכון הן לגבי . הטיפול ניתן ללא תשלום, כי הן במרפאת הילדים והנוער והן במרפאת המבוגרים
 ).הוא בתשלום, ביופידבק כגון טיפול, טיפול מחוץ לסל(פסיכותרפיה והן לגבי טיפול תרופתי ומעקב 

אחראית בריאות , שרי מוזס' הקטע המתייחס למכבי שירותי בריאות מבוסס על שיחה טלפונית בין הגב   11
 .16.12.08-ב מכון ברוקדייל-וינט'ג-ממאיירס דניאללבין נגה , הנפש במכבי שירותי בריאות

 .ליך פורמלישליחת הטופס וקבלת האישור הם בגדר תה, שרי מוזס' לדברי הגב   12
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  13חולים מאוחדת-קופת
ידי -בפנייה עצמית או בהפניה על(מגיע , חולים מאוחדת-מבוטח המעוניין בעזרה נפשית במסגרת קופת

הממיינים הם בעיקר . אצל ממיין בסניף) intake(לפגישת הערכה ראשונית ) המשפחהרופא 

, בדרך כלל מדובר בפגישת מיון אחת. ס קליניים"אך גם פסיכולוגים קליניים ועו, פסיכיאטרים

בפגישה נעשית הערכה של חומרת המצוקה ושל הצורך בהפניית . שלאחריה מופנה האדם לאיש מקצוע

או /או לטיפול פסיכולוגי ו/ו, )ס"עו, רופא כללי, לדוגמה(יפול אחרים בקופה המבוטח לגורמי ט

  . פסיכיאטרי

  

מעקב תרופתי  -המבוטח יופנה לטיפול בתוך הקופה , בינונית-במידה שמדובר במצוקה ברמה נמוכה

אם הבעיה של הפונה היא . פסיכותרפיה אצל מטפל עצמאי או טיפול משולב, ידי פסיכיאטר בסניף-על

המבוטח מופנה לטיפול באחת המרפאות הממשלתיות , מקצועי-מורכבת ודורשת טיפול של צוות רב

  .הכוללות צוותים כאלה

   

המבוטח מקבל מהממיין הפניה , באשר למטופלים המופנים למטפל עצמאי בסיום פגישת המיון

עמה פנה אנשי מקצוע שאותם הממיין רואה כמתאימים לטיפול בבעיה  3-2למטפל וכתובות של 

  .והמטופל יכול לפנות למי מהם, הפונה

  

לכל פגישה במהלך שנת הטיפול ₪  196מבוטחים ללא ביטוח משלים ישלמו מחיר של : תנאי התשלום

פגישות בשלושה סבבים של  36-פונים עם ביטוח משלים זכאים ל. החל מהפגישה הראשונה, הראשונה

; ₪ 100כרוכות בהשתתפות עצמית של  12-1פגישות . עם אישור מקצועי הנדרש לכל סבב, פגישות 12

, במידה שטיפול ממשיך לאחר הסבב השלישי. ₪ 140 - 36-25פגישות , ₪ 120 - 24-13פגישות 

  . ₪ 196התעריף למטופל לכל פגישה הוא , ועד לסיום שנה מתחילת הטיפול 37-מהפגישה ה

בין אם מדובר במבוטח עם ביטוח משלים ובין אם במבוטח ללא , לאחר שהמטופל נמצא בטיפול שנה

  . ₪ 250-אך לא ליותר מ, עלות את מחיר הפגישההמטפל רשאי לה, ביטוח שכזה

  

   14חולים לאומית-קופת
במסגרת הביטוח . אמבולטוריהטיפול המתן את חולים לאומית צמצמה בשנים האחרונות -קופת

, מפגשים 24עד על מדובר . אין טיפול פסיכיאטריו, רק שירותי פסיכותרפיהכיום תנים יהמשלים נ

. בביטוח משלים זהב₪  106-ו, בביטוח משלים כסף₪  177על כאשר ההשתתפות העצמית עומדת 

  .פגישות עם פסיכיאטר מומחה 3בביטוח משלים זהב ישנה אפשרות לקיים 

                                                   
 פשהניאות ראש מינהל בר, ר חיים מרגלית"חולים מאוחדת מבוסס על פגישה בין ד- הקטע המתייחס לקופת 13

מכון - וינט'ג- ממאיירסר ברוך רוזן "בין דלחולים מאוחדת וסגנו גיל רביב -ועבודה סוציאלית בקופת
- ב, מכון ברוקדייל-וינט'ג-ממאיירס דניאלבין נגה לועל שיחה טלפונית בין מר גיל רביב  ;7.8.08- בברוקדייל 
16.12.08 

מנהל מחלקת פרויקטים , לוק ברמי ון'ר ג"חולים לאומית מבוסס על פגישה בין ד-הקטע המתייחס לקופת  14
 .20.3.08-ב, מכון ברוקדייל-וינט'ג- ממאיירסר ברוך רוזן "בין דל ,חולים לאומית- רפואיים בקופת
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טיפול המבוטחי קופה זו הזקוקים לטיפול פסיכיאטרי אמבולטורי תלויים למעשה בזמינות , לפיכך

ת ביחס להחזרת האחריות לאחרונה מתקיים דיאלוג עם משרד הבריאו. בתחנות הממשלתיות

   15.לקופה

  

  מספר המטופלים - החולים -טיפול נפשי אמבולטורי בקופות. 3

מטופלים בשירותים האמבולטוריים  45,000היו  2007החולים עולה כי בשנת -מנתוני קופות

 - ו, מכבי שירותי בריאותמטופלים בשירותים של  42,000 16,שירותי בריאות כלליתידי -המסופקים על

  17.חולים מאוחדת-ידי קופת- בשירותים המסופקים על 20,000

  

  טיפול נפשי פרטי . ב
- ידי קופות-ידי משרד הבריאות ולאלה הניתנים על-במקביל לשירותים האמבולטוריים המסופקים על

אין לנו מידע פורמלי . קיימת מערכת נרחבת של שירותי בריאות נפש המסופקים באופן פרטי, החולים

אומדות את היקפה ) 2006, שמיר( 2002אולם הערכות ועדת שני משנת , עילות במסגרת זועל היקף הפ

בו רואיינו  ,שהוזכר קודם 2007מכון ברוקדייל בשנת -וינט'ג-מסקר מאיירס. מטופלים 114,000-בכ

פעם - ומעלה פנו אי 22מקרב כלל המרואיינים בני  3.4%כי  ,כאמור ,עולה, )2008, גרוס ואחרים( 1,868

   18.לטיפול נפשי פרטי

  

  המוסד לביטוח לאומי. ג
  שירותי שיקום . 1

הזכאות לשיקום במוסד לביטוח לאומי היא לנכים אשר נקבעה להם דרגה של  - האוכלוסייה הזכאית

שעקב הליקוי הם אינם מסוגלים לעסוק בעבודתם או בעבודה מתאימה  ,נכות רפואית לפחות 20%

ואשר נמצאו מתאימים לשיקום מקצועי  ,ה על מנת לשוב לעבודשהם זקוקים להכשרה מתאימ; אחרת

הנדרשים לצורך קבלת , תנכות נפשי 40%עומת ל ,זאת .)2008, מידע מאתר המוסד לביטוח לאומי(

  .נפש בקהילהנכי על פי חוק שיקום , הזכאות לשירותי השיקום של משרד הבריאות

  

בשוק הנכים המוסד לביטוח לאומי מעניק שיקום מקצועי לשם שילוב  - השירותים המסופקים

השיקום המקצועי הינו תהליך שנועד לכוון ולהכשיר אנשים עם נכויות להיקלט . העבודה הפתוח

או כאלה שנפגעו בעקבות , הדגש הוא על פיתוח מיומנויות וכשרים חסרים. בעבודה המתאימה להם

                                                   
  .23.8.09-ליחיאל שרשבסקי בר נעמי שטרוך "שיחה בין ד  15
. החולים הפסיכיאטריים של הקופה-לבתי פותחלק מהמרפאות של שירותי בריאות כללית מסונ, כאמור   16

ההערכה היא . כללית למבוטחי שאר הקופות שירותי בריאותבמרפאות אלו לא ניתן להבחין בין מבוטחי 
  .90%- ל) שיעורם באוכלוסייה( 60% ביןכללית במרפאות אלה נע  שירותי בריאותששיעור מבוטחי 

ראש מערך בריאות , יוסי בראל: 2008ברוך רוזן עם נציגי הקופות בשנת ר "דמתוך תקשורת אישית של    17
ר חיים "ד; מכבי שירותי בריאות, אחראית בריאות הנפש, שרי מוזס; שירותי בריאות כללית, הנפש

מנהל מחלקת , ון לוק ברמי'גר "ד; מאוחדת ליםחו-קופת, ס"ראש מינהלת בריאות הנפש ועו, מרגלית
 לאומית חולים-קופת, פרויקטים רפואיים

רכשו  10.5%-כ, מתוכם). אנשים 598(פעם -מהמרואיינים חשו מצוקה נפשית אי שלושים ושניים אחוזים   18
, דיווחו כי פנו לאיש מקצוע 44%, על מצוקה נפשית המדווחיםמבין  .שירותי בריאות נפש במסגרות פרטיות

  .דיווחו כי קיבלו את הטיפול במרפאה של מטפל פרטי 24%מתוכם 
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הסבה ; אבחון ובניית תכנית שיקום פרטנית: ם הניתנים כולליםהשירותי). 2006, ענבר(הנכות 

מימון ; סיוע כספי; מקצועית ומקצועית והשלמת השכלה הנדרשת למקצוע-הכשרה טרום; מקצועית

מימון שכר ; הוצאות נסיעה; כולל דמי שיקום למי שלא מקבל קצבה מלאה, תכנית שיקום מאושרת

דוח (עזרה בהשמה בעבודה ; הה על סמך מבחני התאמהמימון השכלה גבו; לימוד ואבזרי לימוד

  ). 2005, שות השופט לרוןאהוועדה הציבורית לבדיקת ענייני הנכים ולקידום שילובם בקהילה בר

  

, שרשבסקי(שירותי השיקום המקצועי שמספק המוסד לביטוח לאומי מוגבלים לפרק זמן של שנה 

רבים מהמתמודדים עם . עם מגבלה פסיכיאטרית הגבלה שהיא בעייתית כאשר מדובר באנשים, )2006

לעתים , שהחזרה מהם דורשת תמיכה קצרה, מוגבלות פסיכיאטרית עוברים משברים חוזרים

עלול להוביל לכישלון תהליך , שנה שהוקצבה לאותו אדםאחר הל, היעדר תמיכה שכזו. אינטנסיבית

  ).2006, שרשבסקי(השיקום כאשר הוא נבחן לאורך זמן 

  

חודיות הצרכים של ייין שבשנים האחרונות גוברת המודעות של אגף השיקום בביטוח הלאומי לייש לצ

כאשר , כבר כיום. לצרכים אלו שיקום המוצעהת ולצורך להתאמ ,אנשים בעלי מגבלה פסיכיאטרית

  . מאפשר אגף השיקום סיוע ממושך יותר, ולעתים אף בתחומים אחרים, מדובר בלימודים

עמד מספר  2006-2005מנתוני הביטוח הלאומי עולה כי בשנים  - המטופלת היקף האוכלוסייה

שכלי /היו בעלי ליקוי נפשי) 35.5%(מתוכם  3,950-כ. 11,120המשתקמים במוסד לביטוח לאומי על 

יש לציין כי רק לאחרונה החל המוסד לביטוח  ).2006, ענבר) (יצוין כי מרביתם היו בעלי ליקוי נפשי(

  .בדיווחיו בין ליקוי נפשי לבין ליקוי שכלילאומי להפריד 

  

  קצבת נכות חודשית . 2

עד  18הזכאות לקצבת נכות של המוסד לביטוח לאומי מוקנית לאנשים בגיל  - האוכלוסייה הזכאית

לפחות במקרים בהם  40%או של , לפחות 60%נכות רפואית בשיעור של ) 1(גיל הפרישה שנקבעה להם 

נכות רפואית ברמה של  -ולעקרת בית (לפחות  25%ות רפואית בשיעור של לאחד הליקויים נקבעה נכ

לעקרות (מכושר ההשתכרות או התפקוד במשק הבית  50%אובדן של לפחות ) 2(-ו; )לפחות 50%

והאדם , בגיל הפרישה נפסקת הזכאות לקצבת נכות). 2008, מידע מאתר המוסד לביטוח לאומי) (הבית

   19.עובר לקבל קצבת זיקנה

  

אדם שכושר השתכרותו . שיעור הקצבה נקבע לפי מידת הפגיעה בכושר ההשתכרות של הנכה - הסיוע

ואילו אדם שכושר השתכרותו נפגע בשיעור קטן יותר , ויותר זכאי לקצבה מלאה 75%נפגע בשיעור של 

הניתנת המלאה הקצבה . זכאי לחלק מהקצבה המלאה השווה לשיעור הפגיעה בכושר ההשתכרות

זוג -מהשכר הממוצע במשק ועליה ניתנות תוספות תלויים בעבור בן 26.75%היא בשיעור של ליחיד 

דוח (שני הילדים הראשונים  בורעבו) מהשכר הממוצע במשק 57%בתנאי שהכנסתו אינה עולה על (

  ). 2005, הוועדה הציבורית לבדיקת ענייני הנכים ולקידום שילובם בקהילה ברשות השופט לרון

                                                   
גיל הפרישה משתנה באופן  2005מאז שנת , בהתאמה לגברים ונשים 60- ו 65גיל הפרישה היה  2004עד שנת    19

 67- יעלה בהדרגה ל ,2020עד  2012-מ, ךובהמש, לנשים 62-לגברים ו 67הוא יעמוד על  2009בשנת . מדורג
  ).18.12.08, המוסד לביטוח לאומי, מרים שמלצר, תקשורת אישית(לנשים  64-לגברים ו
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 20עמד מספר מקבלי קצבת נכות כללית בעלי ליקוי עיקרי 2006בדצמבר  - האוכלוסייה הזכאיתהיקף 

שלישים מהזכאים לקצבת -כשני. מכלל מקבלי קצבת נכות כללית 32.1%שהם , אנשים 57,611נפשי על 

סווגו כסובלים מהפרעות פסיכוטיות ) אנשים 36,545שהם  63%(נכות שהינם בעלי ליקוי עיקרי נפשי 

 21,066שהם  37%(והשליש הנותרים , )ברשימת סעיפי הליקוי של המוסד לביטוח לאומי 33סעיף (

, וסרשטיין ופריאור) (ברשימת סעיפי הליקוי 34סעיף (נוירוטיות -כבעלי הפרעות פסיכו -) אנשים

). 2007, וסרשטיין ופריאור(חמישים ותשעה אחוזים מבעלי ליקוי עיקרי נפשי הם גברים ). 2007

) 54%-כ( 31,354, 34-20בני ) 25%-כ( 14,569, 19-18בני ) 1%-כ( 554: התפלגות לפי גיל היא כדלקמןה

). 2007, וסרשטיין ופריאור(ומעלה  65בני ) 0.5%-כ( 369-ו, 65-55בני ) 19%-כ( 10,667, 54-35בני 

קבוצה  2006בסוף . ומעלה 65הנתונים מעודכנים לגיל הפרישה העדכני ולכן נכללת בהם קבוצה של בני 

ידי מינהל -מידע שנמסר לנו טלפונית על( 61-60ולנשים גילאיות  66-65זו התייחסה לגברים גילאי 

  ).המחקר והתכנון של המוסד לביטוח לאומי

  

אנשים מעל גיל זה אמנם , האוכלוסייה הזכאית אינה כוללת אנשים מעל גיל פרישה כלומר, כאמור

במילים . אין הם זכאים עוד לגמלה זו, בעבר כזכאים לקצבת נכות אך גם אם הוכרו, סובלים מנכות

גבוה ממספר הנכים המקבלים קצבת , מספר הנכים המזוהים על פי המוסד לביטוח לאומי, אחרות

  .בדן כושר השתכרותועמידה בתנאי של א- וזאת מעבר לפערים הנובעים מאי, נכות מהביטוח הלאומי

  

  ) ן"קח(קצבה חודשית נוספת . 3

ת נכותם היא חמורה והם בעלי דרגת גרדמשולמת לנכים ש 2002החל מנובמבר  - האוכלוסייה הזכאית

קצבה חודשית ", ויותר 50%ויותר ובעלי נכות רפואית של  75%כושר השתכרות בשיעור של -אי

  ). ן"קח" (נוספת

  

הקצבה החודשית גובה  2006בשנת (קצבה זו מחושבת על פי אחוזי הנכות הרפואית של הזכאי  - הסיוע

  ). ₪ 308-ל₪  208נע בין  הנוספת

  

 ודשית הנוספתחצבה המקבלי הקמספר מהנתונים המסכמים את  - היקף האוכלוסייה המטופלת

בעלי ליקוי נפשי מתוך  40,206קיבלו  2006עולה כי בדצמבר , )2007, וסרשטיין ופריאור( 2006בשנת 

נוירוטיות מתוך -בעלי הפרעות פסיכו 10,918-ו 36,545בעלי הפרעות פסיכוטיות מתוך  29,288( 57,611

קיים  ודשית הנוספתחצבה המהנתונים עולה כי בקבוצת מקבלי הק. קצבה חודשית נוספת) 21,066

 ודשית הנוספתחצבה הקהקבלי מקרב מ 25%(יתר של נכים הסובלים מהפרעות פסיכוטיות -ייצוג

פער המצביע על חומרת הליקוי הן מבחינה רפואית והן ). מכלל מקבלי קצבת נכות כללית 20%לעומת 

  ). 2007, וסרשטיין ופריאור(מבחינה תפקודית 

  

                                                   
של חוק  ההגדרותנתונים אלה מתייחסים לליקוי העיקרי ויש להדגיש כי קיים שוני בין הגדרות אלה לבין    20

אחוז זה יכול ו ,אחוז הנכות הגבוה ביותר מקנה אתהליקוי העיקרי הוא הליקוי ש. השיקום בבריאות הנפש
נכות  40%תכן אדם עם יכך י(תכן מצב שבו לאדם יש יותר מאשר ליקוי אחד יי ,כן- כמו .40%-להיות נמוך מ
  ).העיקרי שלוהליקוי שאינו סעיף , בסעיף נפשי
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  הבטחת הכנסה. 4

והוא אינו מסוגל (למי שאינו זכאי לקצבת נכות , בתנאים מסוימים, קצבת הבטחת הכנסה ניתנת

מידע (או שהכנסתו פחותה מן ההכנסה המינימלית הנדרשת למחייה  ,בטיח לעצמו הכנסה מעבודהלה

יש לציין שלעתים ניתנת קצבת השלמת ). 2008, מתוך אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי

  .כהשלמה לקצבת נכות) במסגרת הבטחת הכנסה(הכנסה 

  

עולה כי במהלך , למקבלי הבטחת הכנסההמיועדת , ב"ממצאי מחקר המלווה את תכנית מהלמ

חודשים מתחילת תכנית  15לאחר . ההשתתפות בתכנית פנו חלק מהמשתתפים בה לקבלת קצבת נכות

נוספים תבעו אך הקצבה לא אושרה  12%, תבעו וקיבלו קצבת נכות 7%הכל -עולה שבסך, ב"מהל

קיימת אפשרות שחלק ). 2008, אחדות ואחרים(ין לא קיבלו תשובה יתבעו ועד 5%ועוד , להם

מהמתמודדים עם מחלות פסיכיאטריות נוטים להימנע מפנייה לקצבת נכות בשל הסטיגמה הכרוכה 

 .ומעדיפים לקבל קצבת הבטחת הכנסה, או בשל חוסר אבחון מספיק של המוגבלות הנפשית ,במחלות

שוב להדגיש שזוהי ח, עם זאת. ב סבלו ממחלה נפשית"שחלק מהאנשים שנכללו בתכנית מהלייתכן גם 

בהחלט ייתכן שמדובר , לפיכך. פנוהם השערה בלבד ואין בידינו נתונים בדבר סוג הנכות שעל בסיסה 

ייתכן גם שהקשר עם המערכת הוא שהוביל להעלאת המודעות לאפשרות , כן-כמו. בנכויות אחרות

 . וזו הובילה לפנייה לבקשת קצבת נכות, לקבלת קצבת נכות
  

   משרד הרווחה. ד
   21אגף השיקום. 1

אחראי גם הוא על , במסגרת אחריותו לשיקום בעלי מוגבלויות שונות, אגף השיקום של משרד הרווחה

  . מתן שירותי שיקום למתמודדים עם בעיות נפשיות

  

  הגדרת האוכלוסייה הזכאית 
גם בהפרעות אישיות אחרות אשר אינן מוגדרות כמחלת ( גבולית אנשים הלוקים בהפרעת אישיות )1

  או ) אם כי לרוב מדובר בהפרעת אישיות גבולית, נפש

הפרעה , דהיינו). שאינם ממלאים הגדרה של מחלת נפש(ים גבוליים ימצבים פסיכיאטראנשים עם  )2

 יםפסיכוטי מצבים, לדוגמה. שאינה ממלאת את ההגדרה של מחלת נפש, תפקודית דמוית מחלת נפש

מצבים דמויי , כתוצאה מהפרעת אישיות גבולית יםפסיכוטי מצבים, )כגון אפילפסיה(על רקע אורגני 

  . (schizophrenia like)סכיזופרניה 

בעלי הם . א: זכאים לטיפול אגף השיקום בתנאים הבאים 2-ו 1האנשים שהוזכרו בסעיפים 

אך מחמת בעיות אורגניות או רגשיות נמנע , תקינה בעלי אינטליגנציההם . או ב, אינטליגנציה גבולית

  ).במקרה האחרון השיקול הוא הפרופיל התפקודי הכולל(מהם לתת ביטוי לאינטליגנציה 

  . ICD10ידי פסיכיאטרים על פי -האבחון מבוצע על

                                                   
ר נעמי "לבין ד, חהמנהל אגף שיקום במשרד הרוו, ר שלמה אליישר"מבוסס על תכתובת בין ד חלק זה   21

' וכן על שיחות טלפוניות ותכתובות בין גב ;21.11.07-12.6.07מכון ברוקדייל בין -וינט'ג- שטרוך ממאיירס
-ממאיירס דניאללבין נגה , ר אליישר"ביתית ועוזרתו של הד-מפקחת ארצית על השמה חוץ, בתיה ברשאי

 .16.7.08-20.2.08בין  מכון ברוקדייל- וינט'ג



 

 16

שירותי שיקום על פי חוק מטעם לאגף השיקום של משרד הרווחה אינו מטפל באנשים הזכאים  

אגף , חוק שיקום נכי נפש בקהילה, כגון החוק לעניין אנשים עם פיגור שכלי, ל אחריםגורמי טיפו

  .'השיקום במשרד הביטחון וכו

אלה שייכים לתחום אחריותו של  ;אגף השיקום אינו מטפל באנשים המתמודדים עם מחלת נפש 

  . לת נפשאשר אינן מח, הטיפול באגף השיקום נעשה באנשים עם בעיות נפשיות. משרד הבריאות

  

אגף השיקום במשרד הרווחה מטפל באותם מקרים בהם סעיף  -של הביטוח הלאומי  34באשר לסעיף 

או (והאינטליגנציה היא גבולית ) לדוגמה בעיות אורגניות(עם אבחנה שאינה מחלת נפש  34הנכות הוא 

ל בשל הבעיות במקרים בהם הפוטנציאל האינטלקטואלי בתחום הממוצע אך אינו בא לידי ביטוי בפוע

 34בעוד שמשרד הבריאות אחראי על הטיפול במקרים בהם סעיף הנכות הוא , )הנפשיות או האורגניות

 . עם אבחנה שתואמת הגדרות של מחלת נפש
אלה משויכים באופן , טוח הלאומייידי הב-על 33אגף השיקום אינו מטפל במקרים שסווגו לסעיף  

  .בלעדי למשרד הבריאות

  

על אחת ההגדרות של האוכלוסייה הזכאית לשירותי שיקום של אגף השיקום במשרד אנשים העונים 

אנשים שלא ניתן לתת להם מענה במסגרות אגף . הרווחה מגיעים לוועדת השמה של אגף השיקום

המשותפת למשרד הרווחה (משרדית -ידי ועדת ההשמה לדיון בוועדת הכרעה בין-השיקום מופנים על

  ). ולמשרד הבריאות

  

קיימים שני . ביתית-שניתן באגף השיקום לאוכלוסייה המדוברת הוא במסגרות של השמה חוץ יועהס

  :סוגי מסגרות

אשר יש להם , הגדרת אוכלוסיית היעד לעמסגרות המיועדות לעונים : "אשפוזיים-הוסטלים פוסט"

 דיירים עם 14- אלה הן מסגרות פתוחות בקהילה המיועדות ל). ואשר אינם חולי נפש(בעיות נפשיות 

טיפול , רפרטואר רחב של צורכי המשתקם ובכלל זה דיור לעשמטרתן לתת מענה , 21-יכולת הרחבה ל

ההוסטלים אינם מיועדים רק לאלה שההיסטוריה הרפואית שלהם כוללת , על אף שמם. ותעסוקה

לא אך חלקם , חלק מהדיירים בהם היו אמנם מאושפזים בעברם(אשפוז פסיכיאטרי ושחרור ממנו 

  ). אושפזו מעולם ואחרים מופנים לאשפוז במהלך המגורים בהוסטל

  

חולים -שהיו בעברן בתי) נווה יעקב ואילנית(שתי מסגרות  :מסגרות פסיכיאטריות פרטיות

- חלקם על(כשהדיירים בהן ממומנים מכספי מדינה , ידי גורם פרטי-פסיכיאטריים והיום מופעלות על

ידי משרד -מבחינת האוכלוסייה המטופלת על). י משרד הרווחהיד-ידי משרד הבריאות וחלקם על

אשר חומרת הלקויים מהם הם סובלים ) 22ומעלה 18בני (מסגרות אלה מיועדות לאלה , הרווחה

עד כי אינם מסוגלים להשתלב בהוסטלים , )אך ללא אבחנה פורמלית של מחלת נפש(חמורה במיוחד 

נעשית , אשפוזיים-בשונה מההפניה להוסטלים הפוסט, ההפניה למסגרות אלה. אשפוזיים-הפוסט

                                                   
במסגרת זו כל מי , עם זאת. ומעלה ואילו באילנית מטופלים גם ילדים 18קב מטפלים רק בבני בנווה יע   22

מלבד דיירים של אגף השיקום נמצאים במקום גם בעלי . 18שנמצא במימון אגף השיקום הוא מעל גיל 
 .ודיירים במימון משרד הבריאות, )אך לא אגף השיקום, במימון משרד הרווחה(אוטיזם , פיגור שכלי
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הפיקוח הכולל על ). ועדות השמהואינה אפשרית באמצעות (משרדית בלבד -באמצעות ועדת הכרעה בין

אגף השיקום במשרד הרווחה מפקח על , אך במקביל לו, מסגרות אלה הוא של משרד הבריאות

  . האוכלוסייה שלו המתגוררת בהן

  

אין בידינו נתונים לגבי . משרד הרווחה מספק גם שירותי שיקום תעסוקתי כגון בקרן למפעלי שיקום

  .כיאטריות הנמצאים במסגרות אלומספר האנשים הסובלים ממחלות פסי

  

  היקף האוכלוסייה המטופלת 
אנשים בממוצע  600-מתוך כ - משרדית-אנשים המטופלים בוועדות השמה ובוועדת הכרעה בין

אנשים  81אל ועדות אלו  2006פנו בשנת , המופנים לוועדות ההשמה של משרד הרווחה מדי שנה

לא ניתן לקבל . ומעלה 21מהם בני  30, )כפי שהוגדרה לעיל(העונים על הגדרות האוכלוסייה הרלוונטית 

  . ומעלה 18נתונים נפרדים לבני 

  

חלקם מופנים , אנשים בכל הגילים 200-150-מטפלת מדי שנה בכמשרדית -ביןהועדת ההכרעה 

 30-משרד הרווחה מפנה בממוצע כ(ממשרד הרווחה על אגפיו השונים וחלקם ממשרד הבריאות 

לא ניתן לקבל . לוועדת ההכרעה) אנשים מדי שנה מוועדות ההשמה ומאגפים אחרים של המשרד

  .ומעלה 18נתונים נפרדים על בני 

  

ומעלה המתגוררים  18לא ניתן לקבל נתונים מדויקים לגבי בני . אשפוזיים-סטלים הפוסטדיירים בהו

נראה , על פי הנתונים שהועברו לנו מאגף השיקום במשרד הרווחה. אשפוזיים-בהוסטלים הפוסט

אך הנקלטים בו יכולים ( 25-17באחד ההוסטלים בו טווח גילאי הקליטה הוא : שמדובר בכמה עשרות

דיירים חדשים ומתגוררים בו  16 2006נקלטו בשנת ) תגורר בו גם בגילים מבוגרים יותרלהישאר ולה

דיירים  19 2006נקלטו בשנת , ומעלה 21ובהוסטל נוסף שקולט בני  ;דיירים 30) 2008נכון לסוף יוני (

נוספים הועברו גם נתונים על אודות שלושה הוסטלים  .דיירים 21) 2008נכון לסוף יוני (ומתגוררים בו 

ומעלה  18ייתכן כי גם בהוסטלים אלה מתגוררים בני . 17-13-ו 16-9בהם טווח גילאי הקליטה הוא 

  .הם אינם מפורטים כאן, אך מכיוון שלא ניתן לדעת את מספרם, שנקלטו בשנים קודמות

  

נמצאים בשתי המסגרות  2007נכון לספטמבר  - דיירים במסגרות פסיכיאטריות פרטיות

  . אנשים 60ת שמפעיל משרד הרווחה הפסיכיאטריו

 
  23לשירותים אישיים וחברתיים אגףה. 2

לשירותים אישיים וחברתיים במשרד הרווחה אינה מעניק  האגףעל פי רוב  - האוכלוסייה הזכאית

הטיפול . מחלות פסיכיאטריותעם שירותים ייחודיים לאנשים המתמודדים עם בעיות נפשיות או 

משרד . האגף מעניק לכלל הפונים אליו והזכאים לשירותיושבאנשים אלה ניתן כחלק מהשירותים 

                                                   
בין יעל הרמל ל ,)מכון ברוקדייל-וינט'ג-ממאיירס( דניאלבין נגה  6.1.08- הפרק מבוסס על פגישה שנערכה ב   23

 ,)הממונה הארצית על יחידות הסיוע(ענת ענבר , )במשרד הרווחה מנהלת השירות לרווחת הפרט והמשפחה(
 ).מפקחת ארצית לטיפול באלימות במשפחה(גליק -ציפי נחשוןו
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ובמידת הצורך משרד הרווחה , מחלות פסיכיאטריותב החוליםהבריאות נתפס כאחראי העיקרי על 

  . מפנה את המשך הטיפול בהם אליו

  

אשר יש להם , ידי האגף לשירותים אישיים וחברתיים-ים עלקיימים מספר שירותים הניתנ - הסיוע

  :נגיעה לאנשים המתמודדים עם בעיות נפשיות ומחלות פסיכיאטריות

  

פועלת ) מקלטים לנשים מוכות עם צרכים מיוחדים 13מתוך (בשני מקלטים : מקלטים לנשים מוכות

ההגדרה של צרכים . פשייםתכנית מיוחדת לטיפול בנשים מוכות המתמודדות עם צרכים מיוחדים נ

במסגרת התכנית תוגבר . מחלת נפשאינה מחייבת אבחנה פורמלית של , במקרה זה, מיוחדים נפשיים

ובמקביל תוגברו והודרכו צוותים בתחנות לבריאות הנפש הסמוכות , צוות העובדים בשני המקלטים

- פסיכולוגי על/כיאטרינמצאות בזמן שהותן במקלט במעקב פסי, הנשים המשתתפות בתכנית; אליהם

 ,פרויקט זה הוא היחיד שהאגף לשירותים אישיים וחברתיים מפעיל. ידי צוות התחנה לבריאות הנפש

הפרויקט משותף לאגף לשירותים אישיים וחברתיים ולמשרד . ומתייחס באופן ישיר לבעיות נפשיות

בהשוואה , גבוה יותר )נשים 6-הכל ל-נשים בכל מקלט וסך 3-ל(כאשר התקציב המשותף , הבריאות

  .לזה הניתן לנשים אחרות במקלטים

  

מסגרות  4-מסגרות מקומיות ו 10האגף לשירותים חברתיים ואישיים מפעיל  :הרחובטיפול בדרי 

דרי הרחוב הם במקרים , להערכת היחידה לשירותים אישיים וחברתיים. ארציות לטיפול בדרי רחוב

וחלקם הגדול נופלים , )סמים/התמכרות לאלכוהול+ ת נפש בדרך כלל הפרע(רבים בעלי אבחנה כפולה 

ידי משרד -במסגרות לטיפול בדרי הרחוב המופעלות על. בין הכיסאות ואינם מקבלים טיפול נאות

ידי משרד -טופלו במסגרות המופעלות על 2006-ב. מקבלים חלק מהדיירים גם טיפול נפשי, הרווחה

בי אחוז הסובלים מבעיות נפשיות בקרב דרי הרחוב או על אין נתונים לג. דרי רחוב 2,234הרווחה 

כן אין נתונים לגבי מספר דרי הרחוב שאינם מקבלים -כמו. האחוז בקרבם המקבלים טיפול נפשי

  . טיפול ממשרד הרווחה

  

הפועלים ברשויות המקומיות  עובדים סוציאליים מטעם משרד הרווחה :לסדרי דיןפקידי סעד 

על פי בקשה , המבצעים הערכה מקצועית בסוגיות שונות המבצעים הערכה מקצועית בסוגיות שונות

כגון נושא , בהקשר זה יש טיפול בנושאים הקשורים למחלות פסיכיאטריות. מערכאה משפטית

 . האפוטרופסות או צווי הרחקה של נערים המתמודדים עם מחלות פסיכיאטריות
  

מורכבות מאנשי מקצוע בתחום ויחידות הפועלות בצמוד לבתי המשפט לענייני משפחה : יחידות סיוע

, מידע מתוך האתר של משרד הרווחה(פסיכולוגים ופסיכיאטרים , עובדים סוציאליים -הטיפולי 

 ביחידות אלה. תפקידן של יחידות אלה לספק התערבויות בניסיון לפתור סכסוכים משפחתיים). 2008

כל מקרה , עם זאת. גם אנשים עם הפרעות פסיכיאטריות והפרעות אישיות, בין היתר, מטופלים

היחידות  14-מ 4-ב. מטופל בהתאם למאפיינים שלו ואין התייחסות נפרדת לנושא הפסיכיאטרי

כאשר יש בכך צורך . ובשאר מועסקים פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, מועסקים גם פסיכיאטרים

 ;פסיכולוגי חיצוני/הן לטיפול פסיכיאטריאלירים ביחידות מפנים את אלה שהגיעו הפסיכיאט

  . היחידות אינן מטפלות אלא רק מאבחנות את הצורך בטיפול ומפנות הלאה



 

 19

גם אנשים עם בעיות , בין היתר, אל המרכזים הללו מגיעים: מרכזים לאלימות במשפחה

. התנהגותם יציבה פחות או יותר מבחינה רגשיתאלה מטופלים במרכזים רק במידה ש. פסיכיאטריות

אם יש צורך . פסיכולוגיות רחבות יותר/הטיפול ממוקד באלימות ולא בבעיות פסיכיאטריות, כלומר

  . הם מופנים למשרד הבריאות, פסיכולוגי/בטיפול פסיכיאטרי

  

. רד הרווחהועדות הפועלות בכל מחוז ומשותפות למשרד הבריאות ולמש :תכנּוועדות הערכת מסּו

. במטרה להעריך מסוכנות, בעיקר על רקע של אלימות במשפחה, ועדות אלה דנות במקרים קשים

שמטרתו , אך בוועדות שותף גם פסיכיאטר, םיהמופנים לוועדות אלה אינם חולים פסיכיאטרי תמרבי

לטיפול  היא יכולה גם להפנותו, הוועדה בונה לכל אחד מהפונים תכנית בהתאם למצבו. לבדוק זאת

  . מקרים 68-טיפלה הוועדה ב 2006בשנת . נפשי

  

כאשר עובדי . מטפלות באנשים עם מגוון רחב של קשיים ומצוקות המחלקות לשירותים חברתיים

הם מופנים  ,)לאחר אינטייק שנעשה בלשכה(ות נתקלים באנשים עם בעיות פסיכיאטריות מחלקה

  .במרבית המקרים למרפאות לבריאות הנפש

  

בחיי  שירות הניתן למשפחות וליחידים הנמצאים במצוקה ומתקשים לתפקד היטב :צועיסמך מק

, משפחתיים, בהיבטים אישיים, זמני או קבוע, שירות הסמך מיועד לתת סיוע. היומיום בביתם

וכך להוות השלמה לטיפול של העובד הסוציאלי של המחלקה לשירותים  ,כלכליים וחברתיים

שירות זה כולל סיוע בתחומים מגוונים בכל טווח . הנמצא בקשר עם המשפחה או היחיד, חברתיים

דרך עזרה בשמירה על תזונה וארגון , שי ובניהול משק הביתאיהחל מסיוע מעשי בטיפול (החיים בבית 

מידע מתוך אתר ) (משפחתיים ובתהליך ההורות-הדרכה בקשרים הביןוכלה ב ,התקציב המשפחתי

  ).2008, האינטרנט של משרד הרווחה

  

נראה כי מקבלים אותו גם אנשים . סיוע זה ניתן על פי החלטה של האגף לשירותים חברתיים ואישיים

  . אך לא ניתן לדעת מה מספרם, עם מחלות פסיכיאטריות

  

משרד הרווחה יכול לעתים לספק סיוע . ר נמצא באחריות משרד השיכוןנושא הסיוע בדיו :סיוע בדיור

  . ידי משרד השיכון-עד שהנושא יטופל על) חודשיים-של חודש(בשכר דירה 

  

שאמורה לצאת לפועל , שנתיים תארךתכנית ניסיונית ש :תכנית לטיפול במשפחות של מתאבדים

משרד , ידי משרד הרווחה-זו ממומנת על תכנית. ומתמקדת בבני משפחות של אנשים שהתאבדו בעתיד

  . ואמורה לפעול בצפון הארץ, הבריאות וביטוח לאומי

  

, 2006המתייחס לשנת  24על פי קובץ נתוני יסוד של משרד הרווחה :היקף האוכלוסייה המטופלת

מכלל האנשים שבטיפול  3.75%-שהם כ, מהאנשים המוכרים לשירותי הרווחה 30,000-עולה כי כ

דווקא הפרעות המוגדרות -לאו(ניתנים לזיהוי כבעלי בעיות נפשיות כלשהן , ומעלה 18ני המערכת ב

                                                   
 .לילדים ולנוער  רבי ממרכז אנגלברג-מבוססים על קובץ נתוני יסוד שהתקבל מדליה בן הנתונים   24
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הפרעה נפשית "ממקבלי השירותים מוגדר כ 19,725מצבם הבריאותי של , ספציפית). כמחלות נפש

" מחלת נפש מאובחנת"פונים מוגדרת מהות הנזקקות לשירותי הרווחה כ 20,932-ול, "כולל מחלת נפש

  ). פונים בין שתי קבוצות אלה 10,000-פיפה של כקיימת ח(

  

מוצגת ביתר פירוט התפלגות האוכלוסייה שבטיפול משרד הרווחה לפי מהות נזקקות ומצב  1בלוח 

 שילוב שלמבוסס על  "מהות הנזקקות"המשתנה . תוך התייחסות לנושא הבעיות הנפשיות, הבריאות

. ידי משרד הרווחה-שהוגדרו על, )עיקרית ומשנית(שני המשתנים המקוריים של מהות הנזקקות 

עדיפות שנייה להפרעות התנהגות שאינן , במשתנה זה ניתנה עדיפות ראשונה למחלות נפש מאובחנות

מחלת נפש מאובחנת הופיעה הקטגוריה אדם אשר  ,דהיינו ;ועדיפות שלישית לאוטיזם ,מחלות נפש

עדרה בהיקיומה או בוללא תלות  ,או בשתיהן גם יחד, מהות נזקקות עיקרית או נוספתבין אם כ, ואצל

נעשה הליך , בהמשך. יאופיין בקטגוריה זו, )אוטיזם, לדוגמה(של מהות נזקקות נוספת השונה ממנה 

יזם אנו מתייחסים גם לאוט 1בלוח . דומה לגבי הפרעות התנהגות שאינן מחלות נפש ולגבי אוטיזם

   .הרחבה על כך בפרק הבא. שאינו מוגדר כיום כמחלת נפש

   

ומעלה הנמצאים בטיפול משרד הרווחה לפי מהות הנזקקות ומצב  18התפלגות אנשים בני   : 1לוח 
 )מתוך קובץ נתוני יסוד של משרד הרווחה(הבריאות 

  *מהות הנזקקות
  
  

 אחר

  
  

 אוטיזם

הפרעות 
התנהגות שאינן 

 מחלות נפש

  
נפש מחלות 

 מאובחנות

  
  

 תקין

  
  
 הכל-סך

   
  
 

758,354  
94.9% 

1550  
0.2% 

6,997  
0.9% 

20,932  
2.6% 

10,883  
1.4% 

798,716  
100% 

   הכל-סך
  
  
  
  

  מצב 
**בריאות

437,882  
54.8% 

1135  
0.1% 

3,503  
0.4% 

6,101  
0.8% 

10,303  
1.3% 

458,924  
57.5% 

 תקין

194,143  
24.3% 

30  
0.0% 

958  
0.1% 

2,059  
0.3% 

295  
0.0% 

197,485  
24.7% 

 חולה

7,887  
1% 

18  
0.0% 

1,142  
0.1% 

10,669  
1.3% 

9  
0.0% 

19,725  
2.5% 

הפרעות נפשיות 
 כולל חולה נפש

83  
0.0% 

249  
0.0% 

7  
0.0% 

12  
0.0% 

0  
0.0% 

351  
0.0% 

 אוטיזם

118,359  
14.8% 

118  
0.0% 

1,387  
0.2% 

2,091  
0.3% 

276  
0% 

122,231  
15.3% 

 אחר

המתייחסת לכל " אחר"למעט הקטגוריה  15-14' עמ 1.19ס "הקטגוריות בלוח תואמות את הוראות התע  * 
מחלות נפש , תקין, דהיינו(אותם מקרים בהם מהות הנזקקות אינה אחת מהקטגוריות המפורטות כאן 

  ). הפרעות התנהגות שאינן מחלות נפש ואוטיזם, מאובחנות
 60מתייחס למחלה שאמורה להימשך עד " תקין: "18-17' עמ 1.19ס "עעל פי הוראות הת -מצב בריאות   ** 

כנראה שכל שאר הקטגוריות פירושן . פירושו מצב מחלה של חודשיים עד חצי שנה" חולה", יום
למעט הקטגוריה , ס"תואמות את הוראות התע בלוחהקטגוריות ). מעל חצי שנה(מצבים כרוניים /מחלות

הפרעה נפשית , חולה, תקין, דהיינו(רים שלא נמצאים בקטגוריות האחרות הכוללת כאן את כל המק" אחר"
  ). ואוטיזם, כולל חולה נפש
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   25היחידה לאוטיזם. 3

 חולים- ילדים עם אוטיזם הוכנסו לבתי, כמקובל בעולם באותה התקופה, עם הקמת המדינה, בישראל
. ואלה שתיפקדו ברמה של פיגור שכלי שולבו במסגרות של אנשים עם פיגור שכלי ,פסיכיאטריים

האחריות על החינוך ועל הטיפול בילדים עם צרכים , 1988-מיוחד ב בעקבות חקיקת חוק חינוך

שאוטיזם אינו סוג , בד בבד עם ההכרה שהתפשטה ברחבי העולם. למשרד החינוך המיוחדים הועבר

 נפתחו מסגרות חינוך מיוחד בעבור תלמידים, התפתחותית נוירולוגית פסיכוזה אלא הפרעה של

האוטיזם סווג כחלק , עד שנות השבעים. חולים פסיכיאטרים-וטיסטים במקום להכניסם לבתיא

הוגבל הטיפול בילדים , כתוצאה מהשקפה זו. מההפרעות הפסיכוטיות ונחשב לסכיזופרניה של הינקות

הפרעת האוטיזם תוארה בנפרד מסכיזופרניה והחל , 80-משנות ה. ותעם אוטיזם למסגרות פסיכיאטרי

הונהג המונח  (DSM-III)של המדריך האבחוני והסטטיסטי למחלות נפש ) 1980(מהמהדורה השלישית 

כקטגוריה כללית הכוללת ) PDD )Pervasive developmental disorders - "ת התפתחות מקיפהוהפרע"

-ו, )CDD(הפרעה דיסאינטגרטיבית של הילד , תסמונת רט, ת אספרגרתסמונ, אוטיזם :חמש לקויות

PDD-NOS . הקטגוריה הרחבהPDD מכונה גם ASD)Autistic-spectrum-disorder(, הפרעות על , דהיינו

פשר את העברת עיקר הטיפול בילדים עם אוטיזם למסגרות שינוי זה ִא . הספקטרום האוטיסטי

  . ותם בקהילההחינוכיות במטרה לשקמם ולשלב א

  

ילדים ובוגרים עם אוטיזם טופלו באמצעות משרד  1999עד שנת , מבחינת האחריות הממשלתית

באוטיסטים  הועברה האחריות על הטיפול באוכלוסיית האוטיסטים ליחידה לטיפול 1999-ב. הבריאות

בר הוע ביתיים בעבור אוטיסטים-תקציב משרד הבריאות שמימן מוסדות חוץ 26.במשרד הרווחה

כי ילדים ובוגרים עם אוטיזם ללא פיגור , בהחלטה מינהלית, במשרד הרווחה הוחלט. למשרד הרווחה

 יקבלו את השירותים המגיעים להם באמצעות היחידה, המלווה בפיגור שכלי קל או בינוני או כזה
אדם ואלה עם פיגור קשה יותר יקבלו שירותים באמצעות האגף לטיפול ב, לטיפול באדם עם אוטיזם

מידע מתוך האתר הישראלי ; 2008, מידע מתוך אתר האינטרנט של משרד הבריאות(שכלי  עם פיגור

השירותים מותאמים . היחידה לאוטיזם מטפלת בכל הספקטרום האוטיסטי) 2008, לפיגור שכלי

וקיימים שירותים , )'וכו PDD-NOS/אספרגר/אוטיזם: ללא קשר לאבחנה הספציפית(לרמת התפקוד 

  .גבוהות וכלה ברמות הנמוכותהרמות ההחל מ, התפקוד מים לכל רמותהמותא

   

הסיוע של היחידה לאוטיזם ניתן לאנשים שאובחנו כמצויים על הספקטרום  :האוכלוסייה הזכאית

אשר , ידי פסיכולוג היחידה-האבחון מבוצע על. ICD-או ה DSM-על פי הקריטריונים של ה ,האוטיסטי

  . עובר על ההיסטוריה הרפואית והטיפולית של הפונה ועל חוות דעת מגורמים חינוכיים וטיפוליים

  

רבים מהשירותים הללו ניתנים לילדים . היחידה לאוטיזם מעניקה מגוון רחב של שירותים: הסיוע

 18אך בחלקם ניתן מענה גם לבני , )גני ילדים רגיליםסיוע בתוך , מעונות שיקומיים(צעירים בלבד 

                                                   
מנהלת היחידה לאוטיזם , לילי אבירי' לבין הגב דניאלבין נגה  10.6.07-הפרק מבוסס על שיחה טלפונית מה  25

  .במשרד הרווחה ועל נתונים שהיא שלחה
ר נעמי "שיחה בין ד(אוטיזם הנותנת סיוע בגני ילדים יש לציין שבמשרד הבריאות עדיין קיימת יחידה ל  26

 ).23.8.09, שטרוך ליחיאל שרשבסקי
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שירותי דיור המגוונים מבחינת מידת (הוסטלים ודירות בקהילה , )21-3לגילאי (מועדוניות : ומעלה

החל מילדים וכלה במבוגרים , העצמאות שהם מאפשרים לדיירים ומיועדים לכל טווח הגילים

לגילאי , דהיינו ;לבעלי אוטיזם שסיימו את לימודיהםמיועדים (שירותי תעסוקה בקהילה , )וקשישים

שעות  26(שירותי סמך , )ומעלה במסלול של חינוך מיוחד 21ולגילאי  ,ומעלה במסלול המשולב 18

  ). 21-3לגילאי (נופשונים , )אשר חיים בבית 21-3שבועיות למשפחות שיש להן ילדים גילאי 

  

במרכזים אלה מתקיימות קבוצות תמיכה : פחותבנוסף פועלים ברחבי הארץ ארבעה מרכזים למש

ההשתתפות בפעילויות המרכז אינה . וניתנים להם שירותי מידע וסדנאות שונות, לבני המשפחות

  . מצריכה קבלת זכאות של היחידה

  

ההפניה . לפי מכרזים, ידי היחידה לאוטיזם מידי עמותות חיצוניות-כל השירותים הללו נקנים על

  .ידי עובדים סוציאליים של היחידה-תיאום בין השירותים מבוצעים עללשירות המתאים וה

  

אין  .)50עד  0מגיל (בעלי אבחנה של אוטיזם  3,500-ביחידה מטופלים כ :היקף האוכלוסייה המטופלת

 18אך מנתונים שהועברו לנו ממשרד הרווחה ניתן להעריך כי מספר בני , פירוט של המטופלים לפי גיל

הכל האנשים המטופלים -שהם כשליש מסך, אנשים 1,100-ביחידה עומד על כ ומעלה המטופלים

  . ביחידה

  

  . בעלי אוטיזם 114-מועדוניות המשרתות כ 14 -) 21-3גילאי (מועדוניות 

  .דיירים 500-כ -) לכל טווח הגילים(הוסטלים 

  . דיירים 1,000- כ -) לכל טווח הגילים(דיור מוגן 

  . ימי נופשון 2,300 -) 21-3לגילאי (נופשונים 

  . משפחות ומעלה 1,000-ניתנים ל -) 21-3להן ילדים גילאי  שלמשפחות שי(שירותי סמך 

  . משפחות 5,000-מטפל בכ -מרכז למשפחות 

  

   27היחידה לשירותי שיקום -משרד הביטחון . ה
מוגבלות ל בעלי "האגף לשירותי שיקום במשרד הביטחון מעניק סיוע לנכי צה: האוכלוסייה הזכאית

המוגבלות התרחשה בזמן /ל נקבע כאשר התפרצות המחלה"מעמד של נכה צה. ומעלה 20%נפשית של 

במקרים בהם יש יסוד להניח כי המחלה הייתה קיימת עוד ). כולל שירות מילואים(השירות הצבאי 

, משרד הביטחון לוקח אחריות רק על ההחמרה, אך החמירה בעקבות השירות הצבאי, קודם לכן

  ). יםספהאדם עצמו נדרש לוותר על האחוזים הנו(היינו על חלק מאחוזי הנכות ד
  

אינם מקבילים בהכרח לאלו של המוסד לביטוח המוקנים במשרד הביטחון אחוזי הנכות הנפשית 

ולא על פי ההשלכות התפקודיות  ,על פי חומרת המחלההאחוזים נקבעים משרד הביטחון ב: לאומי

                                                   
ראש , לבין מר זאב וייסמן דניאלר נעמי שטרוך ונגה "בין ד 26.6.07-הפרק מבוסס על פגישה שנערכה ב   27

פון נוספות על חומר שנשלח לנו מהיחידה ועל שיחות טל, היחידה הארצית לשירותי שיקום במשרד הביטחון
  .עוזרתו, חנה פישביין' עם מר זאב וייסמן ועם גב
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הזכאות היא גם . תחילה נקבע אחוז נכות זמני ורק בשלב מאוחר יותר ניתן שיעור נכות לצמיתות. שלה

נכות ומטה אינם זכאים לשירותי האגף כי  19%ל שנקבעו להם "נכי צה. עד גיל הפטירה, 65לאחר גיל 

  . פעמי-אם למענק כספי חד

  

  .סוציאלי-פסיכו-טיפול רפואי וטיפול שיקומי: קום נחלקים לשני מישוריםשירותי האגף לשי : הסיוע

  

ידי משרד הביטחון נמצא באחריותו -כל טיפול רפואי שקשור לנכות המוכרת על: טיפול רפואי

כולל כאלה שאינן נמצאות (תרופות  ;טיפול זה כולל מימון מלא של אשפוז. הבלעדית של משרד זה

נשלחות ישירות ה )לטיפול בתופעות הלוואי של התרופות הפסיכיאטריות בסל וכן תרופות המיועדות

מעקב , )במסגרות פרטיות או דרך מרפאות ציבוריות(טיפול פסיכולוגי  ;לביתו של נפגע הנפש

טראומה נמצאים -כמעט כל נפגעי הנפש ונפגעי הפוסט). כולל ביקורי בית לפי הצורך(פסיכיאטרי 

  ) 28.2.08-ב, חנה פישביין' ידי הגב-פון עלנמסר בטל(בטיפול פסיכיאטרי 

  

 10חונכות משקמת בהיקף של , בשלב ראשון(כולל שירותי חונכות , סוציאלי-פסיכו-טיפול שיקומי

שעות המיועדות (שעות ליווי  ;)בועיותשעות ש 6חונכות משמרת בהיקף של , ובשלב שני, בועיותשעות ש

חברתי -שיקום תעסוקתי ;)דיור מוגן ודירות לווין, הוסטלים(שירותי דיור , )לצורכי סיוע בטיפול אישי

סיוע לבני  ;)מימון וסיוע בלימודים, ל"התנדבות ביחידות צה, מפעלים מוגנים, מועדונים חברתיים(

קבוצות תמיכה לנשים , זוגי/טיפול משפחתי(ל בעלי מוגבלות פסיכיאטרית "משפחותיהם של נכי צה

מתגוררים במסגרות של ) ביתם פגועי נפש ומיעוטם פגועי ראשמר(ל "נכי צה 200-כ). ולהורים

משתתפים בפעילויות של המועדונים  ,מרביתם פגועי נפש, נכים 400-כ. הוסטלים ודיור מוגן

משתתפים בפרויקטים של , מרביתם פגועי נפש, נכים 270-כ, בנוסף). תשעה במספר(השיקומיים 

  ). 28.2.08-ב, חנה פישביין' ידי הגב-על בטלפוןנמסר ) (ביחידות צבאיות ובמוסדות נוספים(התנדבות 

  

דמי  ;צהרונים וקייטנות לילדים ;מעונות :הטבותל בעלי מוגבלות פסיכיאטרית זכאים למגוון "נכי צה

להילחם בהשפעת התרופות  נתמל טיפולי שיניים משמרים ע ;הבראה ושבוע הבראה אחת לשנה

  . הפסיכיאטריות על מצב השיניים

  

גמלה הניתנת לכלל הנכים ללא  :הגמלאות של משרד הבטחון מתחלקות לשני סוגים עיקריים 28:גמלה

תגמול ( וגמלאות שקבלתן תלויה בגורמים של אובדן כושר הכנסה ;)תגמול בסיס( קשר למצב הכלכלי

  . )קצבת חוסר פרנסה, גמול פרישה מוקדמת, תגמול נצרך ,קיום

  

א גמלה הניתנת לכלל הנכים בהתאם לחומרת הנכות ואינה תלויה בהכנסת הנכה וה" תגמול בסיס"

  . )2לוח (

  

                                                   
ל לבין נגה "המידע על גמלאות משרד הבטחון מבוסס על שיחות טלפוניות בין מר אבנר גולן מארגון נכי צה   28

 )9.2.09( 09פברואר -מכון ברוקדייל במהלך החודשים ינואר-וינט'ג- דניאל ממאיירס
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   לפי אחוזי נכות במשרד הביטחון תגמול בסיס: 2לוח 

 אחוזי נכות  תשלום
349.80   ₪  10
524.70   ₪    15

 664.62  ₪   19
699.61   ₪   20

 1,049.41  ₪  30
 1,399.22  ₪  40
 1,749.02  ₪  50
 2,098.83 ₪   60
2,448.63   ₪   70

 2,798.44  ₪  80
 3,148.24  ₪  90
 3,498.05  ₪  100
4,897.27   ₪    100+

  

; גמלאות נוספות ניתנות בהתאם למידת יכולתו של הנכה לעבוד ולפרנס את עצמו ובהתאם לגילו

לפי חומרת , להשתכרבמצבים של חוסר יכולת או קושי  10%-49%ניתן לבעלי נכות של " תגמול קיום"

שכרו וכאשר , מעל לסכום זה הוא מקוזזכאשר , בחודש₪  1,700של  שכרתגמול זה לא נפגע עד . הנכות

הופסק מתן תגמול זה ) 9.2.09( להיוםנכון . הוא מופסק לגמרי, שכר מינימום ומעלהל מגיעהאדם של 

שוקד על מציאת פתרון חלופי לנכים חדשים בעלי נכות של עד  וכיום אגף השיקום ,לנכים חדשים

לפי אחוזי הנכות ולפי , שאינם מסוגלים לעבוד, ומעלה 50%ניתן לבעלי נכות של " תגמול נצרך. "49%

ניתן לאדם שנאלץ לצאת לפרישה " גמול פרישה מוקדמת). "ללא ילדים ועם ילדים(מצב משפחתי 

מצטרף לפנסיה ממקום  ללכרך מול זה ניתן לפי גיל הפרישה ובדתג. מוקדמת או פוטר בגיל מבוגר

שאותו , ומעלה הוא יכול להגיש דרישה לתגמול נצרך 50%אם לאדם יש נכות בשיעור של . העבודה

מדובר באדם שעבד בעבודות לא בדרך כלל (אין לו פנסיה או שהפנסיה שלו נמוכה שיקבל במידה 

אם ). הוא נדרש להוכיח זאתו ,'קופות גמל וכו, אין לו נכסים ,מסודרות ולא צבר זכויות סוציאליות

הוא יכול לקבל , ומעלה 50%ויש לו אחוזי נכות , הוא צבר זכויות סוציאליות ומקבל פנסיה סבירה

המתווספת לתגמול , קצבה זמנית היא" קצבת חוסר פרנסה. "תגמול נצרך בקיזוז חלק מהפנסיה

והוא ) סגירת מקום עבודתו/עקב החמרת הנכות(מעבודתו  קצבה זו מיועדת לאדם שפוטר. בסיס

עד ) לא קבועה(ניתנת לתקופה מוקצבת קצבה זו . ידי אגף השיקום-המשך הטיפול על/ שינויממתין ל

קצבה זו ניתנת גם  ).'וכושלו יועלו אחוזי הנכות  ישלח לשיקום מקצועי(ו שיקום חדש קבע לייש

זו התוספת היחידה שמקבלים בעלי אחוזי ) 9.2.09(להיום  ונכון ,תבמהלך קורסים להסבה מקצועי

  . שיכולתם להתפרנס נפגעה) 49%עד (נכות נמוכים 
  

סכום כספי חודשי שנקבע (ניידות : ומעלה ניתנות הטבות נוספות 50%מנכות של : הטבות נוספות

אחוזי נכות  50%במצב של , בנוסף). פטור ממיסים(רכב רפואי , עזרה בבית, )בהתאם לחומרת הנכות

  . הוא ממשיך לקבל את הגמלה גם לאחר שהנכה נפטר) אינו עובד(הזוג הוא נצרך -כאשר בן, ומעלה
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נכים בעלי פגיעה  5,171הכל -מטופלים באגף לשיקום בסך 2007נכון לאוקטובר  :היקף האוכלוסייה

אנשים (י נפש כנכ 2,742-טראומה ו-מתוכם מוגדרים כנפגעי פוסט 2,429, ויותר 20%נפשית של 

) מצבים בהם יש גם נכות פיזית -תגובה נפשית לגוף , חרדה, דיכאון, המתמודדים עם סכיזופרניה

  ).משרד הביטחון, אגף השיקום, ידי מר זאב וייסמן-הנתונים נמסרו לנו על(
  

 2007בטיפול משרד הביטחון בשנת , הכל-וסך, נפגעי נפש, טראומה-התפלגות בעלי פוסט  : 3לוח 
 אחוזי נכות ולפי גיל לפי 

   אחוזי נכות
   הכל-סך 29-20 39-30 49-40 59-50 69-60 70+
 הכל-סך        

300 702 1,678 1,073 837 581 5,171 הכל-סך גיל
110 218 451 305 270 291 1,645 29-20  
106 205 434 310 261 149 1,465 39-30

71 231 639 346 227 100 1614 59-40
13 48 154 112 79 41 447 +60 
 *טראומה-פוסט        

106 379 886 404 336 318 2,429 הכל-סך גיל
30 85 200 124 116 188 743 29-20  
37 120 251 127 121 86 742 39-30
37 155 398 130 91 35 846 59-40

2 19 37 23 8 9 98 +60 
 **נפגעי נפש        

194 323 792 669 501 263 2,742 הכל-סך גיל
80 133 251 181 154 103 902 29-20  
69 85 183 183 140 63 723 39-30
34 76 241 216 136 65 768 59-40
11 29 117 89 71 32 349 +60 

  . טראומה הן נשים-מנפגעי פוסט 4.5%-כ  *
  . מנכי הנפש הן נשים 11%-כ  **

  
לפי אחוזי  2007טראומה בטיפול משרד הביטחון בשנת -ופוסטכל נכי נפש -התפלגות סך   :4לוח 

  נכות ומין
  אחוזי נכות

+70 69-60 59-50 49-40 39-30 29-20 הכל-סך מין
300 702 1,678 1,073 837 581 5,171  הכל-סך
294 699 1,606 970 737 494 4,800 גברים

6 3 72 103 100 87 371 נשים

 
 לפי גיל ומין 2007טראומה בטיפול משרד הביטחון בשנת -נכי נפש ופוסטכל -התפלגות סך   :5לוח 

 גיל
+60 40-59 39-30 29-20 הכל-סך מין

447 1,614 1,465 1,645 5,171  הכל-סך
417 1,536 1,355 1,492 4,800 גברים

30 78 110 153 371 נשים
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   29משרד השיכון. ו
משרד השיכון מסייע לאנשים בעלי מוגבלות פסיכיאטרית במסגרת הסיוע  :האוכלוסייה הזכאית

אינו מבחין בין מוגבלות  בסיוע שהמשרד מציע הוא, כלומר; שהוא נותן לאנשים בעלי מוגבלויות

דרישת הסף לקבלת הסיוע של משרד השיכון היא נכות בשיעור . פסיכיאטרית לבין מוגבלויות אחרות

  ). 75%כושר השתכרות בשיעור של -או אי 75%נכות צמיתה בשיעור של תעודת (או יותר  75%של 

  

כמו לאנשים עם מוגבלויות , הסיוע של משרד השיכון לאנשים בעלי מוגבלות פסיכיאטרית - הסיוע

  :ניתן באחד משני מסלולים, אחרות

  

שק בית לכל מ. כלכליים-להם קשיים חברתייםיש סיוע זה ניתן למשקי בית ש: סיוע לרכישת דירה

בעלי מוגבלות . וככל שהניקוד גבוה יותר כך גדלה זכאותו לסיוע, ניתן ניקוד המשקף את חומרת מצבו

מקבלים באופן אוטומטי ניקוד התחלתי המשקף את רמת הנזקקות , כמו כל מוגבלות אחרת, נפשית

בעל (או יותר  75%בשיעור של ) ובכלל זה גם אדם בעל מגבלה פסיכיאטרית(אדם בעל נכות , כך. הםשל

זכאי למינימום , )75%כושר השתכרות בשיעור של -או אי ,75%צמיתה בשיעור של /תעודת נכות יציבה

). אם הוא יחיד(נקודות  1,890-1,500או לניקוד בטווח של ) אם הוא בעל משפחה(נקודות  1,800של 

 1,500-ל םזכאי, םאחי 2 מהם יששלכל אחד , ילדים 2שנים עם  5הנשואים  זוג-בני, לשם השוואה

  .נקודות

  

בעל אובדן כידי המוסד לביטוח לאומי -ומוכר על" חסר דירה"מי שמוגדר כ :השתתפות בשכר דירה

אחרונה לסכום שהועלה  - )יחיד(בחודש ₪  650זכאי לסיוע של  75%כושר השתכרות בשיעור של 

 1,170-ו ;)ילדיםזוג ללא (בחודש ₪  950 ;₪ 763-ל) לא זמנית(לבעלי קצבת נכות יציבה במרכז הארץ 

   ).משפחה(בחודש ₪ 

  

ובמקרים מסוימים , סא גלגליםילרתוקים לכ ת רקקיים מסלול נוסף של דירה בשיכון ציבורי המוענק

  .גם לנפגעי נפש

  

סיוע , משקי בית שיש להם תעודת זכאות כנכים 112מימשו  2006בשנת : היקף האוכלוסייה המטופלת

. סיוע בשכר דירה, משקי בית הזכאים בגין נכות 17,527מימשו  2007בחודש פברואר . הלרכישת דיר

  . לא ידוע מהו חלקם של בעלי מוגבלות פסיכיאטרית מתוך כלל הזכאים הללו, כאמור

  

                                                   
 דניאלבין נגה לסגנית מנהל אגף אכלוס במשרד השיכון , מיכאלה גרזון' המידע מבוסס על שיחה בין גב 29

 -ב) דורי אינגרם' באמצעות הגב(ידה -ועל מסמך שנשלח לנו על ,8.7.07- מכון ברוקדייל ב-וינט'ג-ממאיירס
22.7.07. 
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   30משרד החינוך. ז
עד גיל (אנשים המתמודדים עם בעיות נפשיות או מחלות פסיכיאטריות : הגדרת האוכלוסייה הזכאית

  . ידי האגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך- עשויים להיות מטופלים גם על) 21

  

שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים ) 1: (החינוך המיוחד בישראל ניתן באחת משתי צורות: עהסיו

ספר של החינוך -או לימוד בבתי, ספר רגילים-דיות בבתילימוד בכיתות ייחו) 2(או , בכיתות רגילות

הספר -ועדת שילוב בבית). סוגי חריגויות 13קיימים (המיוחד בכיתות ייחודיות על פי סוג החריגות 

ועדת ההשמה דרושה כאשר מדובר בשירותים שאינם קיימים . מצביעה על השירותים להם זקוק הילד

או כאשר יש צורך במסגרת , )א"מתי(אזוריים /תמיכה יישובייםמרכזי הספר ויש לקבלם דרך - בבית

למצוא את המקום המתאים לילד בו יוכל לקבל את הוא ועדת ההשמה תפקידה של . חינוכית אחרת

מבוצע השיבוץ במסגרות השונות של  ,כאשר יש צורך בשיבוץ במסגרות אחרות. השירותים שהוא צריך

כאשר השיקולים שמנחים ועדות אלה אינם רק , ועדת שילוב ידי ועדת השמה או-החינוך המיוחד על

  . חינוכי שלו-כי אם בעיקר הצורך הלימודי, סוג הלקות של הילד

  

מערכת החינוך המיוחד עורכת הבחנה בין כיתות , בכל הנוגע לכיתות ייחודיות לפי סוג המוגבלות

בעוד שכיתות . התנהגותיות/תלתלמידים עם בעיות נפשיות לבין כיתות לתלמידים עם בעיות רגשיו

הרי שבכיתות לבעלי , לתלמידים עם בעיות נפשיות מחייבות אבחון פסיכיאטרי של התלמיד כנפגע נפש

כיתות לתלמידים עם בעיות רגשיות מיועדות בעיקר . התנהגותיות לא נדרש אבחון כזה/בעיות רגשיות

ובקושי להסתדר במסגרת  ,ת קשותלתלמידים שהקשיים שלהם באים לידי ביטוי בבעיות התנהגותיו

והתנהגות פסיבית , הספר-התפרעויות בבית, בעיות התנהגות ותוקפנות חמורות :ספרית הרגילה- הבית

  . הספר-בצורה קיצונית עד כדי היעדרות כמעט מוחלטת מבית

  

 /בעיות רגשיות"בצוותי שיבוץ ברשויות המקומיות נעשה ניסיון לא לערב באותה כיתה תלמידים עם 

מדובר במדיניות ברורה אך לא תמיד צוותי השיבוץ ". בעיות נפשיות"ותלמידים עם " התנהגותיות

  .יכולים לעמוד בכך

  

  :הטיפול בנפגעי נפש מבוצע בעיקר בשתי מסגרות

מדובר , במקרה זה :תלמידים נפגעי נפש הלומדים בכיתות המיועדות לתלמידים עם בעיות נפשיות

-חלק מבתי). 21עד גיל (ספר לחינוך מיוחד -ובבתי) 18עד גיל (ספר רגילים -בכיתות לחינוך מיוחד בבתי

בכיתות אלה לומדים . חולים ואחרים הם במסגרת הקהילה-הספר לחינוך מיוחד הם במסגרת בתי

פסיכוזות , הפרעות אכילה: במגוון הפרעות נפשיות(ידי פסיכיאטר - שאובחנו על, תלמידים נפגעי נפש

ושהבעיה איתה הם מתמודדים פוגעת באופן עמוק בהסתגלות  ;)שיות גבוליתהפרעת אי, למיניהן

בדרך כלל כיתות כאלה . הספר-ידי בית-מאובחנת עלשפגיעה  ,שלהם למסגרת הלימודית הנורמטיבית

                                                   
ר "בין דלמשרד החינוך ואנשי משרדה מנהלת האגף לחינוך מיוחד ב, המידע מבוסס על פגישה בין רות פן   30

סופיה ' ועל מידע שנשלח לנו מהגב ;16.10.07-במכון ברוקדייל - וינט'ג- ממאיירס דניאלנעמי שטרוך ונגה 
 .2007מינץ מאגף המחשוב של משרד החינוך במהלך חודש דצמבר 
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ספר המיועדים -בתי .ימצאו בהן גם בעלי לקויות אחרותיאך ייתכן ש, כוללות רק תלמידים נפגעי נפש

  .נפשיות קיימים רק בחלק מהאזורים בארץ לתלמידים עם בעיות

  

כיתות לתלמידים  ,לדוגמה( תלמידים נפגעי נפש הלומדים בכיתות המיועדות לבעלי לקויות אחרות

תלמידים נפגעי נפש יכולים ): התנהגותיות או כיתות לתלמידים עם לקויות למידה/עם בעיות רגשיות

כי אם גם  ,המיועדות לבעלי הפרעות נפשיות ידי ועדת ההשמה לא רק בכיתות-להיות משובצים על

שיבוץ שכזה נעשה , כאמור. בכיתות בהם מרבית התלמידים הם בעלי לקויות וחריגויות אחרות

-דגש בעיקר על הבעיות והקשיים הלימודיים ותועדת שילוב ששמ/של ועדת השמה ןבהתאם לשיקוליה

  . חינוכיים של התלמיד

  

נים שיש בידי משרד החינוך מאורגנים כיום לפי אפיון הכיתה הנתו: היקף האוכלוסייה המטופלת

היות שלא ניתן לדעת על פיהם , נתונים אלה אינם מדויקים. ומספר התלמידים הכולל שלומדים בה

האם כלל התלמידים בכיתה המסווגת ככיתה לילדים בעלי לקות מסוג מסוים אכן מתמודדים עם 

היות שהנטייה היא , נראה כי הדיוק רב יותר, בעיות נפשיותבמקרה של כיתות לבעלי (אותה מוגבלות 

כן לא ניתן לדעת אם תלמידים בעלי -וכמ .)לא לשבץ בתוכן תלמידים עם סוגים אחרים של מוגבלויות

האם תלמידים עם , כלומר(אותה מוגבלות אינם לומדים בכיתות המוגדרות ככיתות מסוג אחר 

הלוח הבא ). רגשיות או בכיתות אחרות/הפרעות התנהגותיותהפרעות נפשיות לומדים בכיתות לבעלי 

  .מבוסס על נתוני כיתות ומוצג כאן על מנת לתת אינדיקציה לגבי סדרי גודל מספריים

  

התנהגותיות קשות ותלמידים עם /תלמידים בכיתות של ילדים בעלי הפרעות רגשיות   :6לוח 
  )במספרים(* יםלפי שנ) 21-18בני ( 2008-2005הפרעות נפשיות בשנים 

  
 שנה

  
 הכל-סך

/ הפרעות התנהגותיות
 רגשיות קשות

  
 הפרעות נפשיות קשות

20051125953 
20061075057 
20071355481 
20081225864 

  קובץ כיתות שהתקבל מהאגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך: מקור הנתונים  *

  

 קשורות ובמערכות בישראל הנפש בריאות במערכת שינויים. 3
  נוספות

  הנפש בריאות במערכת ורפורמות שינויים 3.1
  כללי. א

במיוחד בשנים , מערכות משיקות לאורך זמןבבפרק זה נתייחס לשינויים במערכת בריאות הנפש ו

רפורמות הכוללות שלושה , בתוך כך נעסוק ברפורמות שעוברת מערכת בריאות הנפש. האחרונות

ניתן להתייחס אל הרכיב השיקומי כחלק מן הרכיב . ורכיב ביטוחי רכיב שיקומי, רכיב מבני: רכיבים

  . אנו מעדיפים להתייחס אליו בנפרד בשל ייחודו בהקשר הביטוחי אך, המבני ברפורמה
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ובשינוי היקף סוגי , הכל-מתייחס בעיקר לצמצום היקף האשפוז הפסיכיאטרי בסך המבניהרכיב 

ובהרחבת , חולים כלליים מול בפסיכיאטריים-שינוי פרופורציית מחלקות האשפוז בבתי, האשפוז

  . השירותים האמבולטוריים בקהילה

הדגש מן מתייחס לפיתוח מערכת שיקום המהווה פן חיוני לאפשרות להעברת  השיקומיהרכיב 

  .החולים אל הטיפול בקהילה-הטיפול במסגרת בתי

מתייחס להגדרת האחריות על בריאות הנפש והעברת אחריות זו לגבי השירות  הביטוחיהרכיב 

  .החולים-מהמדינה אל קופות) לא כולל השיקום(האשפוזי והאמבולטורי 

  

בשנים הראשונות . שניםמתאר את התפתחות מערכת בריאות הנפש בישראל לאורך ה) 1998(אליצור 

התבסס הטיפול באנשים עם מחלות פסיכיאטריות על החוק הטורקי לאשפוז חולי , לאחר קום המדינה

והוא אופיין בהרחקת החולים , החולים הפסיכיאטרי היה מסגרת הטיפול העיקרית-בית. נפש

בתקופה זו הבעיה העיקרית שהעסיקה את שירותי בריאות הנפש . מהקהילה וברמת טיפול נמוכה

נחקק החוק לטיפול בחולי  1955בשנת . במיוחד לנוכח גלי העלייה, הייתה המחסור במקומות אשפוז

  . שהדגיש את חשיבות שמירת זכויות החולה וקבע כללים ברורים לאשפוז כפוי, ו"הנפש תשט

  

חו ונפת, ך שנות החמישים והשישים במאה הקודמת גדל מספר מיטות האשפוז הפסיכיאטריותלהמב

, החולים החלו ליישם שיטות טיפול חדשות יותר-בתי. חולים כלליים-גם מחלקות פסיכיאטריות בבתי

בעכו  דיור מוגן(הופיעו התחלות של שירותים קהילתיים . ובכלל זה הקמת מסגרות של טיפול יום

  . החולים-וכן הקמת מרפאות חוץ ליד בתי, )מרכז קהילתי לבריאות נפש ברמת חן וביפו, ביפוהוסטל ו

  

תוך דגש על רצף הטיפול הקהילתי ועל , הוצע לבצע ארגון מחדש של שירותי בריאות הנפש 1972בשנת 

נחתם הסכם בין משרד הבריאות לשירותי  ,בנוסף. פיתוח מרפאות פסיכיאטריות בכל רחבי הארץ

. השנועד לרכז את כל משאבי בריאות הנפש ברמה הלאומית ובאחריות המדינ, בריאות כללית

החולים -לצמצום בתי, החלטות אלה תרמו להתפתחות של מרכזי בריאות נפש קהילתיים

אך בה בעת לא הובילו לפיתוח משמעותי בשירותים , הפסיכיאטריים ומספר מיטות האשפוז

  ).1998, אליצור(דיור מוגן ומרכזי תעסוקה וחברה , דוגמת הוסטלים, קהילתיים נוספים

  

  הרכיב המבני ברפורמה. ב
המגמה . המשיכה מערכת בריאות הנפש לעבור שינויים, 70-שלוש העשורים מאז תחילת שנות הב

, לנסות להפחית את היקף האשפוז, דהיינו) deinstitutionalization(מיסוד -אלשל הייתה לכיוון 

מגמות הירידה בשיעור . ובמקביל להרחיב את השירותים האמבולטוריים והשיקומיים בקהילה

דומות  ,והעלייה בשירותים מרפאתיים ושיקומיים בקהילה ,פסיכיאטריים המוסדייםהאשפוזים ה

 ,Goodwin, 1997; US Surgeon General, 1999; WHO(למגמות הקיימות בכל מדינות העולם המערבי 
2001:(  

עמד מספר  1975בשנת : נרשמת מגמת של ירידה במספר המיטות לאשפוז 70-מאז שנות ה 

-ב 3,453-ול, 1996-ב 6,713ומאז ירד ל  ;מיטות 8,598על  1980-וב, 8,153על  המיטות לאשפוז מלא

  ). 23 ודעמ ,2006,2000 ,וב ויופה'פןגצ, נהון ;2008 ,וב'יופה ופוגצ( 2007
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עמד שיעור המיטות לבריאות  1975בשנת : הייתה מגמה דומהלבריאות הנפש בשיעור המיטות 

שיעור המיטות  2005ובסוף  1.2על  1995בשנת , 2.2ל ע 1980בשנת , נפש 1,000-ל 2.3הנפש על 

  ). 2006,2002, וב ויופה'פוגצ, נהון; 2008 , ,וב'יופה ופוגצ(נפש  1,000-ל 0.48 לבריאות הנפש היה

, 2006, וב ויופה'פוגצ, נהון( 0.67-ל 1.65- מ 2007-1996ומעלה ירד בשנים  15לגילאי שיעור המיטות 

 ). 2008; 23' עמ

בשנת  0.68-ל 1996בשנת  1.63-בסוף כל שנה ירד מנפש באוכלוסייה  1,000-שיעור המאושפזים ל 

-ב 3.18-ו, 1998-ב 4.06, 1996-ב 4.16: כשמדובר על מאושפזים במהלך השנה המספרים הם. 2007

 ). 2006, וב ויופה'גצופ, נהון; 2008, וב'יופה ופוגצ( 2007

מספר ימי , לדוגמה, כך). 1998, אבירם ורוזן( 70-שנות המספר ימי האשפוז נמצא בירידה מאז  

 151- ירד מ) המחושב לאנשים ששוחררו או שנפטרו במהלך האשפוז(השהייה הממוצעת באשפוז 

באשפוז  2007-ימים ב 67-ל 1996-יום ב 114-ומ ;באשפוז מלא 2007-ימים ב 90-ל 1996ימים בשנת 

 ). 2008, וב'יופה ופוגצ(יום 
  

החל גם  2000מאז שנת , בנוסף. מיסוד-חלק ממדיניות אל, כאמור, קף האשפוז הייתההירידה בהי

מגמה זו תרמה אף היא לירידה . מוסדות לטיפול ממושך בקשישים לאמעבר של קשישים מאשפוז 

יש המייחסים את ? כיצד התאפשר צמצום האשפוז. אם כי לא מדובר על היקפים משמעותיים, באשפוז

; 1993, לרנר ופופר(פוזים ובשיעורם להתפתחות שירותי בריאות הנפש בקהילה הירידה במספר האש

, נראה שניתן ליחס ירידה זו גם להתפתחות בתרופות הפסיכיאטריות, במקביל). 1989, פופר והורביץ

וכך אפשרה מתן טיפול בקהילה למצבים  ,שאפשרה מתן טיפול אפקטיבי יותר למגוון מחלות נפש

ההאצה שחלה החל מאמצע שנות התשעים קשורה בעיקר לפיתוח מערכת . פוזשקודם לכן דרשו אש

  .המאושפזים לתקופות ממושכותהשיקום שהפחיתה באופן ניכר את מספר 
  

השינוי המבני במערכת האשפוז הפסיכיאטרי לא התמקד רק בצמצום היקף האשפוז אלא גם 

  :בהיבטים נוספים

- החולים הכלליים על חשבון הפרופורציה בבתי-הגדלת פרופורציית המיטות הפסיכיאטריות בבתי 

מתוך (החולים הכלליים - שיעור המיטות הפסיכיאטריות הנמצאות בבתי. החולים הפסיכיאטריים

 8%-ועד ל, 1995בשנת  4%-ל 1978בשנת  2%-עלה עם השנים מ) כלל המיטות הפסיכיאטריות

 . 2006בסוף 

והרחבת המחלקות  ךממושלאשפוז של צמצום המחלקות  ישנה מגמה: וי הרכב המיטותשינ 

כל מיטות האשפוז -לאורך השנים קיימת מגמת ירידה במספרן של סך. הפעיל הלפסיכיאטרי

. מגמת הירידה אינה אחידה בסוגי המחלקות השונות, עם זאת. הפסיכיאטרי במחלקות השונות

- ל 1995בשנת  1,998-מ פעילהפוז במחלקות לפסיכיאטריה ירד מספר מיטות האש, למשל, כך

בשנת  2,477-ירד מ פעילה ממושכתומספר המיטות במחלקות לפסיכיאטריה , 2006בשנת  1,884

- עלה מספר המיטות מ משפטיתבמחלקות לפסיכיאטריה  ,לעומת זאת. 2006בשנת  1,602-ל 1995

 ). 2006, חקלאי( 2006-ב 200-ל 1995-מיטות ב 18
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על לפי בעלות , ובמספריהןהמיטות לבריאות הנפש חלוקת חל שינוי ב 2006-1995ין השנים ב 

מספר המיטות : לקראת הרפורמה בבריאות הנפש, 2006עיקר השינוי נעשה בתחילת ; המוסד

ומספר ; 2,804-ל 3,772-מ 2007-1996כל שנה במוסדות בבעלות ממשלתית ירד בין השנים בסוף 

מספר המיטות בבעלות שירותי . 228-ל 2,419-לות פרטית ירד בשנים אלה מהמיטות במוסדות בבע

משקל . 115-ל 153-ומספר המיטות בבעלות ציבורית ירד מ, 306-ל 369-בריאות כללית ירד מ

ומשקל המיטות הפרטיות ירד בשנים אלה , 81%- ל 56%-המיטות הממשלתיות עלה בשנים אלה מ

, מכלל המיטות 8.9%-ל 5.5%-ירותי בריאות כללית עלה מאחוז המיטות בבעלות ש. 7%-ל 36%-מ

וב 'פוגצ, נהון; 2008, וב'יופה ופוגצ( 3.3%-ל 2.3%-ושיעורן של המיטות בבעלות ציבורית עלה מ

חלק מהשינוי בפיזור הבעלות נובע מצמצום המיטות לאשפוז ממושך במוסדות ). 2006, ויופה

 ). 'וכו הוסטלים, בתי אבות, בתים לחיים(פרטיים והעברת החולים לקהילה 
  

במקביל . חלק מרכזי ברפורמה המבנית, כאמור, השינויים במערכת האשפוז שהוזכרו למעלה הם

נראה שהרחבת המערך . אמור הרכיב המבני לכלול הרחבה של המערך האמבולטורי בקהילה

האחרונות מתבצע בשנים . האמבולטורי נעצרה במקביל לתחילת הדיונים בנושא הרפורמה הביטוחית

עד הרפורמה . טורית בקהילהללהתפתח מערכת אמבוהייתה במקביל אמורה ו ,תהליך צמצום האשפוז

במסגרת הרפורמה הביטוחית . ידי המדינה-הביטוחית היה מדובר על פיתוח של שירות אמבולטורי על

המדינה נוטה אין , לפיכך. החולים-אמורים השירותים האמבולטוריים לעבור לאחריותן של קופות

מוקפא אם  פיתוח השירותים הממשלתיים. להרחיב שירותים אלו משום שממילא הם אמורים להסגר

נוקטות , החולים האמורות לקחת על עצמן את המערך האמבולטורי באופן מלא-קופות ,עם זאת. כן

רכת ידי המע-שבו חלק ניכר מהשירות ניתן על(אמנם צעדים להרחבת השירות לעומת המצב בעבר 

כל זמן שהרפורמה , אינן בהכרח פועלות להרחבת השירותים בצורה משמעותית, אך, )הממשלתית

  . הביטוחית לא התבצעה בפועל

   

  הרכיב השיקומי ברפורמה. ג
. הרכיב השיקומי של הרפורמה בבריאות הנפש כולל פיתוח משמעותי של שירותי שיקום בקהילה

ותית בתחום זה מבחינת היקף השירותים ומספר בעשור האחרון ניתן לראות התפתחות משמע

 בו נתאר את התפתחות מערכת השיקום בבריאות הנפש, בפרק הבא. האנשים המקבלים שיקום

נרחיב על הרכיב , תוך התייחסות לקשר בינה לבין מערכת השיקום במשרד הרווחה, במשרד הבריאות

  . השיקומי

  

  הרכיב הביטוחי ברפורמה. ד
פורסמו מסקנות ועדת נתניהו ודוח מבקר . החלה להתגבש הרפורמה הביטוחית 90-בתחילת שנות ה

מסמכים אלה קראו להכללת בריאות . אשר ייחדו פרקים לשירותי בריאות הנפש, 41' המדינה מס

- להעברת האחריות הביטוחית ממשרד הבריאות אל קופות, הנפש בחוק ביטוח בריאות ממלכתי

, ידי משרד הבריאות והתמקדותו בגיבוש מדיניות ורגולציה-עללהפסקת הספקת השירותים , החולים

מרק (מעבר חולים לקהילה ופיתוח שירותי שיקום , פיתוח הנהלות אזוריות לשירותי בריאות הנפש

הקריאה לרפורמה ביטוחית בתחום בריאות הנפש גרסה כי שילוב הטיפול הנפשי ). 2006, ואחרים
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יספק נגישות רבה יותר לטיפול זה ויפחית את , החולים-תבמערך השירותים הכולל שמספקות קופו

  ). 2006, מרק ואחרים(הסטיגמה המעכבת את הפנייה לשירותי בריאות הנפש 

  

אשר הסדיר את ביטוח הבריאות של תושבי מדינת , נחקק חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1995בשנת 

נושא בריאות הנפש . וטחוקבע סל שירותים להם זכאי המב, החולים-ישראל באמצעות קופות

בינואר  1-החוק שנכנס לתוקפו ב. והשיקום הפסיכיאטרי נכנסו לתוספת השנייה והשלישית לחוק

- קבע כי האחריות על הספקת שירותי בריאות הנפש תעבור תוך שלוש שנים מהמדינה לקופות, 1995

אילו האחריות על ו, העברת האחריות על האשפוז ועל השירותים האמבולטורייםבמדובר  :החולים

  .החולים-השיקום הפסיכיאטרי נשארת במשרד הבריאות ואינה עוברת לקופות

  

נעשו ניסיונות חוזרים ונשנים להעביר את האחריות על נושא בריאות הנפש אל , ועד היום 1995מאז 

-עד כה האחריות הביטוחית על שירותי בריאות הנפש טרם הועברה מהמדינה לקופות. החולים- קופות

  . החולים

  

  הביטוחית והשיקומית, הרפורמה המבנית: הקשר בין שלושת הרכיבים. ה
הרחבת המערך האמבולטורי , אולם. מתבצע צמצום היקף האשפוז, מהרפורמה המבנית כחלק, כאמור

המערך . ביצוע הרפורמה הביטוחית-בקהילה האמורה להתרחש במקביל מתמהמהת עקב אי

ובמקביל הקופות חוששות מפיתוח מערך אמבולטורי מלא כל עוד לא עברה , הממשלתי מוקפא

  . האחריות אליהן

  

בשנים אלו נעשו ניסיונות . 90-אות הנפש החל להתפתח בצורה מואצת בשנות המערך השיקום בברי

לכרוך את תוספות , כלומר ,מצד משרד האוצר לקשור בין הרפורמה המבנית לרפורמה השיקומית

- בתקציבים שהיו אמורים להשתחרר מצמצום בתי, התקציב הנחוצות להרחבת מערכת השיקום

היו בעייתיות משום שבכל מקרה היה צורך בהקמת שירותי הצעות אלו . החולים הפסיכיאטריים

ומכאן שממילא היה צורך בתקופה של  ,קליטת אנשים המשתחררים מהאשפוזאת שיקום שיאפשרו 

. לא ניתן היה להמתין לשחרור התקציב ורק אז להקים את מערכת השיקום, כלומר. תקצוב מקביל

שתקציבו אינו , וזכר לעילהנכי נפש בקהילה ש מאבקים ממושכים סייעו לבסוף לחקיקת חוק שיקום

  . קשור ישירות בשחרור כספים ממערכת האשפוז

  

האחריות על שיקום אמורה , שכן(למרות שלכאורה הרכיב השיקומי אינו קשור לרכיב הביטוחי 

היו ניסיונות לבצע קישור עקיף מבחינה , )החולים-שאר באחריות המדינה ולא לעבור לקופותילה

במהלך הניסיונות להעביר בחוק ביטוח בריאות ממלכתי את נושא בריאות הנפש לאחריות : תקציבית

עלו הצעות נוספות לקישורים תקציביים ולמעורבות של הקופות בנושא השיקום , החולים- קופות

ידי -שיקום הועלו על לעעל מנת לנסות למנוע גידול חד בהיקף ההוצאות , למשל, כך. הנפשבבריאות 

עדיין , כיום. החולים לנושא השיקום-של קופות) negative incentive(האוצר הצעות לתמרוץ שלילי 

ראה בהמשך (קיימים סימני שאלה בנודע להשלכות הרפורמה הביטוחית על נושא השיקום בקהילה 

  ). למעורבות הקופות בשיקום בקהילהבנוגע 
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בשנים האחרונות היו מהלכים שונים שניסו לקשור בין פיתוח שירותי השיקום בקהילה לבין הרפורמה 

בנוסף לקשר בין פיתוח המערך השיקומי לבין שני . והרפורמה הביטוחית מאידך, המבנית מחד

וך בירור סוגיית האחריות של משרד מתנהל פיתוח המערך השיקומי ת, )הביטוחי והמבני(הרכיבים 

כעת נעבור . עד כאן עסקנו ברפורמה ובשינויים בתוך מערכת בריאות הנפש. הרווחה על תחום זה

  .ובכלל זה התייחסות הן למערכת הבריאות והן למשרד הרווחה, להתמקד בשינויים בנושא השיקום

  
 מחלות עם המתמודדים שיקום של הכובד מרכז הסטת תהליך 3.2

 מערכת ופיתוח ,הבריאות למשרד הרווחה ממשרד סיכיאטריותפ
  הנפש בבריאות השיקום

אז החלו ניצנים , במאה הקודמת 70-וה 60-התפתחות תחום השיקום בישראל החלה כבר בשנות ה

חולים -מיסוד והעברת הדגש מטיפול בבתי-במסגרת מגמת האל. ראשונים של פעילות שיקומית

לאור ההכרה בכך שהיעדר שירותי  ,מודעות לצורך בשיקום בקהילהעלתה גם ה, לטיפול בקהילה

עלול לגרום להידרדרות במצבם הקליני של אנשים עם בעיות , השיקום בהיקף או בצורה הולמת

  . נפשיות

   

האחראי על שירותי האשפוז והשירותים המרפאתיים , מאז ומתמיד, בעוד שמשרד הבריאות היה

הרי ששירותי השיקום בעבור אוכלוסייה זו ניתנו , יכיאטריותבעבור המתמודדים עם מחלות פס

משרד הרווחה היה אחראי על , עקרונית. ידי משרד הרווחה-ידי משרד הבריאות ועל-במידה מועטת על

וזאת במסגרת אחריותו , שיקום נפגעי הנפש כפי שהיה אחראי על שיקום כל האנשים עם המוגבלויות

  . לי נכויות שונותהכוללת על שיקומם של אנשים בע

  

חל תהליך של צמצום המעורבות של משרד הרווחה והרחבת המעורבות של משרד , לאורך השנים

 לעלמרות אחריות משרד הרווחה . הבריאות בשיקום אנשים המתמודדים עם מחלות פסיכיאטריות

דרגתי נראה כי במהלך הזמן הוא נסוג באופן ה, שיקומם של המתמודדים עם מחלות פסיכיאטריות

 31.ולמעשה מרכז הכובד של העיסוק בשיקומם של נפגעי הנפש עבר למשרד הבריאות, מתפקידו זה

וזאת כאשר גברה , משרד הבריאות מצידו נכנס לנושא השיקום בבריאות הנפש בשל החלל שנוצר

  . מיסוד כפי שנפרט להלן-במיוחד בתקופה של אל, המודעות לחומרת היעדר השיקום לאוכלוסייה זו

צמצום האשפוז והעברת , דהיינו, מיסוד-תחום בריאות הנפש עבר תהליך של אל, כפי שהובהר למעלה

הצורך במערכת שיקום הלך והתגבר לאור הסטת הדגש מטיפול במסגרת . הדגש לטיפול בקהילה

במערכת בריאות הנפש גברה . היקף המערך השיקומי היה מצומצם מאוד, אולם. אל הקהילה, אשפוז

אף ששיקום הינו משמעותי . השלכות ההרסניות של היעדר השיקום על מצבם של החוליםההכרה ב

כלומר , יכולות להיות לו השלכות ישירות על המצב הקליני, הרי שבתחום בריאות הנפש, לכל הנכויות

אינו טוב ', שיקום וכו, היעדר תעסוקה, פיזיות/בעוד שבחלק מהנכויות החושיות. על הנכות עצמה

היעדר , הרי שבתחום בריאות הנפש ;)העיוור אינו נעשה עיוור יותר(ך גם אינו מרע את מצבו א, לאדם

                                                   
. ומשרד הבריאות הטיפול בשיקומם של הסובלים מהתמכרויות נמצא באחריות משותפת של משרד הרווחה   31

על פי שיחות עם (סיונית באשדוד ילמעט מסגרת תעסוקתית נ, בשלב זה אין שירותי שיקום לקבוצה זו
 .)2008-2007במהלך , משרד הבריאות, הממונה על השיקום בשירותי בריאות הנפש, יחיאל שרשבסקי
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הכרה זו במשמעות . תעסוקה וההדרה מהחברה עלולים להחמיר ולדרדר את מצבו הנפשי של האדם

הובילה את משרד הבריאות לעסוק , היעדר שיקום מספקשב החומרהו, השיקום בתחום בריאות הנפש

  ).2006, רשבסקיש(בשיקום 

  

ותוגבר , הוקמה במשרד הבריאות מסגרת שנועדה לפתח מערכת ארצית לשיקום בקהילה 1993בשנת 

החלו לפעול לחקיקת חוק מיוחד לשיקום נכי הנפש  1996בשנת . תהליך פיתוח שירותי שיקום בקהילה

הייתה העדפה למתן שיקום לנכי הנפש בקהילה במסגרת מתן השיקום לכל הנכים , עקרונית. בקהילה

ההחלטה לתמוך בחוק ייחודי לנפגעי נפש . דהיינו במסגרת טיפולו של משרד הרווחה, האחרים

התקבלה למרות ההתלבטות בשאלה אם חוק שכזה לא יגרום נזק בכך שייחד את נפגעי הנפש 

ההחלטה לתמוך בחוק נפרד . יותר את הסטיגמה הקיימת כלפיהםויחזק עוד , מאוכלוסיות אחרות

עד שללא חוק לא ניתן , הייתה תולדה של הבנה שהאפליה כלפי נפגעי הנפש בולטת ורוויית נזקים

ושל ההכרה במציאות שבה שירותי השיקום הקיימים במשרד הרווחה אינם ; להגיע לשינוי יסודי

אולי אפילו יותר מאשר לקבוצות , שהינו הרסני לקבוצה זו דבר, מספקים את צורכי האוכלוסייה הזו

סוציאלי עלול לגרום להידרדרות במצבו הקליני של -היעדר השיקום הפסיכו, כאמור, שכן. אחרות

  . האדם

  

. בהיעדר שירותי שיקום מתאימים החל משרד הבריאות לפעול למילוי החלל ולפתח מערך שיקומי

במקביל נערכו מצד אחד מגעים עם משרד הרווחה . ד הרווחהללא כוונה לבוא במקום משר, זאת

מתוך תפיסה שמשרד , זאת. ומהצד האחר נעשו מאמצים לחוקק חוק נפרד, םבניסיון לפתח שירותי

  . הרווחה אינו מטפל באוכלוסייה זו בצורה מספקת ועם הזמן נסוג מהטיפול בנושא

  

תקנון (ס "הנפש משתקפת בהוראות התע השתלשלות נסיגתו של משרד הרווחה משיקומם של נפגעי

מדיניות משרד "ב 1988בשנת . של משרד זה המתייחסות לשיקום בעלי מוגבלויות) עבודה סוציאלית

, בפירוט של אוכלוסיית היעד הזכאית לשיקום) 5.1ס "תע" (העבודה והרווחה בתחום שיקום מוגבלים

נוירוטיות -עם הפרעות פסיכוטיות ופסיכו שמחלת נפ" (מגבלה נפשית"מופיעה באופן ברור גם ההגדרה 

, )5.17ס "תע(בהוראות על אודות שירותי שיקום בקהילה  1997בשנת , לעומת זאת). באופן ברור

 2.1סעיף (הוצאו נפגעי הנפש מהגדרת אוכלוסיית היעד , )5.16ס "תע(ושיקום לילדים ונוער בקהילה 

מחלות נפש , להוציא מצבי פיגור[תפתחותית חושית או נכות ה, אנשים עם נכות גופנית: "מפרט

הסתלקותו זו של משרד הרווחה מן האחריות על שיקום נכי הנפש גרמה לנסיגה גם ברמת ]"). ואוטיזם

היות שהשלטון המקומי נושא ברבע מן העלויות של פעולות (האחריות של השלטון המקומי בתחום זה 

ית היעד של אגף השיקום של משרד הרווחה באה הוצאת נפגעי הנפש מכלל אוכלוסי). משרד הרווחה

שירותי "בהוראה על  1997-ב: ס העוסקות בנושא תעסוקה מוגנת"לידי ביטוי גם בהוראות תע

בשירותי , לעומת זאת. לא מוזכרים כלל נפגעי הנפש באוכלוסיית היעד) 5.18ס "תע" (תעסוקה מוגנת

ית ברשימת אוכלוסיית היעד בתקנות משנת מוזכרים בעלי נכות נפש, מרכזי שיקום-אבחון ושיקום

  ).5.12ס "תע( 1999

   

הוועדה גיבשה סל שירותים . התקיימה ועדה משותפת למשרד הרווחה ולמשרד הבריאות 1997בשנת 

בוועדה זו . לשיקום אנשים בעלי נכות נפשית והגדירה את קבוצות האנשים שיטופלו ראשונים בסל זה
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אי על נכי הנפש העצמאיים יותר בזמן שמשרד הבריאות יטפל בשאר סוכם כי משרד הרווחה יהיה אחר

כך שהטיפול בשיקום נפגעי הנפש  ,תהליך פיתוח השירותים במשרד הרווחה לא החל, בפועל. הקבוצות

  ). 2006, שרשבסקי(נותר באופן בלעדי במשרד הבריאות 

  

באחריותו של משרד הדחייה ביישום הרפורמה הביטוחית והעובדה שהוחלט כי השיקום ישאר 

תרמו גם הם לצורך , החולים-הבריאות ולא יעבור כשאר רכיבי הטיפול בבריאות הנפש אל קופות

  . בחוק שיעגן את שירותי השיקום להם זכאים המתמודדים עם מחלות פסיכיאטריות

  

ות החוק היווה ביטוי פורמלי להתפתח). 2000-ס"התש(נחקק חוק שיקום נכי נפש בקהילה  2000בשנת 

, שרשבסקי(הדגש השיקומי בתחום בריאות הנפש בישראל בשנים שבאו לפניו וקידם אותן צעד נוסף 

לשיקום נכי הנפש ולשילובם בקהילה כדי לאפשר להם להשיג דרגה "לדאוג מטרת החוק היא ). 2006

מרבית של עצמאות תפקודית ואיכות חיים תוך שמירה על כבודם ברוח חוק יסוד כבוד האדם 

ההכשרה , ההשכלה, התעסוקה, החוק נועד לאפשר לאנשים שיקום בתחומי הדיור. "ותווחיר

החוק התבסס על מתכונת חדשה של שירותי השיקום שעוצבה . החברה ושעות הפנאי, המקצועית

ואשר , )1997-סל שירותי שיקום אשר גובש במקורו בשיתוף עם משרד הרווחה ב(במשרד הבריאות 

כחלק מחוק השיקום קמה מועצה . 2001-החוק נכנס לתוקפו ב. 1999בשנת  החלה לפעול באופן חלקי

חוק שיקום נכי ; 2006, ויופה וב'פוגצ, נהון(ארצית לשיקום ופורט סל שירותים לו זכאים המשתקמים 

  ). 2000, נפש בקהילה

  

תי מטפל משרד הרווחה באנשים עם בעיות נפשיות הנזקקים לשירו, כפי שתואר בפרק הקודם, כיום

וזאת , כפי שהוא מטפל בכלל האוכלוסייה הנזקקת לשירותיו, )לא שירותי שיקום(הרווחה השונים 

יש שירותים , בנוסף לשירותים הניתנים לכלל האוכלוסייה. במסגרת שירותי הרווחה לפרט ולמשפחה

העוסק  כדוגמת האגף לטיפול באוטיסטים, )קשישים ועוד, פיגור(יעודיים לקבוצות מסוימות יואגפים 

במסגרת אגף השיקום מטפל משרד הרווחה באנשים . במתן שירותים ייעודיים לאנשים עם אוטיזם

  . ידי האגפים האחרים שלו-שאינן מטופלות על, בעלי נכויות שונות

  

מדיניות אגף השיקום במשרד הרווחה היא לא לספק שירותי שיקום לאנשים הזכאים לשיקום על פי 

מאחר שכיום קיים חוק ). 'החוק לטיפול באדם המפגר וכו, נפש בקהילה חוק שיקום נכי(חוק אחר 

כתוצאה . הרי שאגף השיקום אינו מטפל בנפגעי נפש הזכאים לפי חוק זה, שיקום נפגעי נפש בקהילה

למעט הקבוצה , זאת. באגף זה כמעט שלא ניתנים שירותי שיקום לאנשים עם בעיות נפשיות, מכך

עם  34סעיף , אנשים בעלי נכות נפשית(באגף השיקום במשרד הרווחה לעיל בסעיף הדן שהוזכרה 

הוא שירות , השירות העיקרי שניתן לאנשים אלו במסגרת אגף השיקום). 'אינטליגנציה גבולית וכו

  ). ביתית-השמה חוץ(דיור 
  

אך לא , ומעלה זכאים לשיקום במשרד הבריאות 40%אנשים בעלי נכות נפשית של , כיום, לסיכום

אינם זכאים לשיקום במשרד  40%-אנשים בעלי נכות נפשית שהינה נמוכה מ. שרד הרווחהבמ

באותו במידה שאינם נמצאים בהגדרת האוכלוסייה הספציפית של אגף השיקום שהוזכרה . הבריאות

  . הם אינם זכאים לשיקום באף לא אחד משני המשרדיםלכאורה , סעיף
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 מחלות עם לאנשים השיקום מערכת בפיתוח מרכזיות סוגיות. 4
   פסיכיאטריות

: בפרק זה נדון במספר סוגיות מפתח הקשורות לאוכלוסיית המתמודדים עם מחלות פסיכיאטריות

חוק השיקום ; תקצוב חוק השיקום; אינטרסים כלכליים כגורם משפיע; השלכות פיצול האחריות

  . ולבסוף הסטיגמה; וצרכים לא מסופקים

  

   שיקוםה לע האחריות פיצול השלכות 4.1
ידי -שירותי שיקום לאנשים עם בעיות פסיכיאטריות ניתנים על, קודמיםהפרקים בכפי שעלה גם 

  .כאשר חלקם מטפלים באותן אוכלוסיות וחלקם באוכלוסיות שונות, מספר משרדים ממשלתיים

  

אנשים המתמודדים עם נכות להאחריות על שירותי השיקום , על פי המוסד לביטוח לאומי

בין אגף השיקום של המוסד לביטוח לאומי לבין שירותי כיום ומעלה מחולקת  40%רית של פסיכיאט

נכות  עםאנשים , על פי המוסד לביטוח לאומיו ,לעומת זאת. בריאות הנפש במשרד הבריאות

אך אינם  ,ומעלה זכאים אף הם לשיקום באגף השיקום של הביטוח הלאומי 20%פסיכיאטרית של 

אגף השיקום של המוסד לביטוח לאומי מציע שיקום מקצועי עם . זכאים לשיקום במשרד הבריאות

שאז מתאפשר , או השלמת השכלה, )שכאמור היא בעייתית לאוכלוסייה הנדונה(מגבלת זמן של שנה 

  . פרק זמן ארוך יותר

  

ומעלה הזכאים לשיקום  40%עוסק בשיקום אנשים בעלי נכות פסיכיאטרית של  אינומשרד הרווחה 

וכן לאוטיסטים , אך כן מספק שירותים לאנשים אחרים בעלי בעיות נפשיות, במשרד הבריאות

  ).ואחרים על הספקטרום האוטיסטי(

  

וזאת על פי קריטריונים , ל בעלי מוגבלות פסיכיאטרית"משרד הביטחון מספק שירותי שיקום לנכי צה

משרד זה קונה חלק ). נה מזו של המוסד לביטוח לאומיאחוזי הנכות נקבעים בצורה שו(משלו 

  . מהשירותים ממשרד הבריאות

  

הרי שבמסגרת הרפורמה האמורה לחול בשירותי בריאות , בניגוד לשאר השירותים בבריאות הנפש

כיתר , הנפש צפויים שירותי השיקום להישאר בתחום אחריותו של משרד הבריאות ולא לעבור

  . החולים-ותן של קופותלתחום אחרי, השירותים

  

  .לחלוקת האחריות על שירותי השיקום ישנן מספר השלכות

  

  השימוש בקריטריונים שונים . א
דבר שעלול להוביל לכך שאנשים בעלי אותה , מערכות שונות משתמשות בהגדרות וקריטריונים שונים

א בהתאם לרמת ול, בהתאם למערכות אליהן הם פנו, או לא זכאים, רמת מוגבלות יהיו זכאים

משרד הבריאות מפעיל את , למשל, כך. הקריטריונים במערכות השונות לא בהכרח אחידים. המוגבלות
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ומעלה לפי המוסד לביטוח  40%ברמה של נפשית חוק שיקום נכי נפש בקהילה בהתבסס על נכות 

הלאומי ולמעשה מתייחס לזכאות לפי הביטוח , משרד הרווחה משתמש בקריטריונים אחרים. לאומי

משרד הביטחון מצידו עובד אף הוא לפי . כדי לראות האם האדם זכאי לשיקום במשרד הבריאות

חומרת מחלה (אלא שהוא מגדיר אחוזי נכות בדרך שונה מזו של המוסד לביטוח לאומי , אחוזי נכות

  ). ללא קשר לרמת התפקוד

  

בהם שני אנשים ווצר מצבים כתוצאה מהשימוש בקריטריונים שונים במערכות השונות יכולים להי

יגיעו למצב שבו אחד מהם מקבל שירות מסוים , במצב דומה ואשר מטופלים בשתי מערכות שונות

למרות שלכאורה מבחינת צורכיהם שניהם עשויים להסתייע באותו , ואילו השני אינו מקבל שירות זה

לקבל שירותי שיקום ממשרד ידי משרד הביטחון יזכה -ייתכן מצב שאדם המופנה על, לדוגמה .שירות

משום שמשרד הביטחון רוכש שירותים אלה בעבורו במערכת שיקום בריאות הנפש במשרד , הבריאות

ידי המוסד -ידי הפסיכיאטר של משרד הבריאות או על-בעוד שלו היה עובר תהליך הכרה על, הבריאות

מי בשל הקריטריונים נכות נפשית במוסד לביטוח לאו 40%לא היה מוכר כבעל , לביטוח לאומי

  . וממילא לא היה יכול ליהנות משירותי השיקום של בריאות הנפש, האחרים

  

  " נופלות בין הכיסאות"אוכלוסיות תפר גבוליות . ב
גורם לא פעם ולפיכך , בהירות מבחינת האחריות על הטיפול-הפיצול בין גורמים שונים עלול לגרום לאי

כדוגמה  .אוכלוסיות אשר עלולות למצוא עצמן לעתים ללא כתובתשל " נפילה בין הכיסאות"ל

עד . לאוכלוסיית תפר ניתן להזכיר אנשים בעלי הפרעות אישיות הגורמות להפרעות התנהגות קשות

אם , אך כיום, משרד הרווחההיה שיקומם של אנשים אלה באחריות לחוק שיקום נכי הנפש בקהילה 

 נוטה להפנותמשרד הרווחה , 40%אומי כבעלי נכות נפשית של ידי המוסד לביטוח ל-הם מוכרים על

אנשים אלה אינם חולי נפש ולמשרד הבריאות אין כלים ומסגרות בהם , אולם. אותם למשרד הבריאות

  ).2006, שרשבסקי(הם יכולים לקבל טיפול 

  

  עלולות לא לקבל טיפול הולם  עם ריבוי נכויותאוכלוסיות . ג
אמורות לקבל טיפול משירותים המצויים  (Dual Diagnosis)אוכלוסיות עם אבחנה כפולה או יותר 

תוך היעדר התייחסות  בנכות אחתוהתוצאה עלולה להיות קבלת טיפול , באחריות משרדים שונים

גם יחד אינן המטפלות קבלת טיפול כלל מכיוון ששתי המערכות -או אי, מתאימה לנכות האחרת

קיימות , נכויות מרובותעל מנת לפתור את בעיית האוכלוסיות עם . מן מסוגלות לטפל בנושארואות עצ

יכולות הן בהכרח  לא, אף שוועדות אלו אמורות לפתור את בעית האחריות, אולם. משרדיות-ועדות בין

כלשהו בשל  שירותקיים חשש שגם אם נכה יופנה ל, כלומר. למצוא פתרון מתאים מבחינת השירותים

נכות  עיוור עם, לדוגמה. הוא לא יקבל את הטיפול הדרוש בליקויים האחרים, וגבלות מסוימתמ

, בעוד שמערכת השיקום בבריאות הנפש אמורה לטפל בו בשל הנכות הפסיכיאטרית -פסיכיאטרית 

אינו , משרד הרווחה האמור לטפל באדם העיוור, באותו אופן. אין היא ערוכה להתמודד עם אדם עיוור

  . ך לטפל בשיקומם של אנשים עם בעיה פסיכיאטריתערו
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  מקצועיים קוליםיבש מתערב כגורם כלכליים אינטרסים 4.2
העובדה ששירותים שונים ממומנים ממקורות שונים עלולה להוביל לכך שאינטרסים כלכליים נכנסים 

/ ות התפרדבר זה מתרחש במיוחד בנקוד. כאחד השיקולים בקביעת הטיפול והשירות שהאדם מקבל

  . נקודות ההשקה בין המערכות

  

מקצועיים וטובת המטופל היא זו העומדת לנגד  הםאנשי מקצוע  למרות שהשיקולים הראשוניים של

שיקולים נוספים עלולים להתקיים ברקע ולגרום להפעלת לחצים ישירים או עקיפים על אנשי  ,עיניהם

ם גוף כלכלי האמור להצליח להתקיים בצורה הינן ג החולים-בהינתן שקופות ,לדוגמה, כך. המקצוע

להתעלם משיקולים כלכליים גם אם באופן  ןלהרשות לעצמ ותיכול הן אינן, מאוזנת מבחינה כלכלית

  . בראש מעייניהן כללי טובת המבוטח

  

אם תתבצע הרפורמה בבריאות הנפש שתעביר את האחריות על הטיפול בנושא בריאות הנפש ממשרד 

וזאת במיוחד בקו התפר שבין , השיקול הכלכלי, מן הסתם, ייכנס, החולים-תהבריאות אל קופו

- השיקום שישאר באחריות ובמימון משרד הבריאות לבין שאר החלקים שיעברו לאחריות קופות

  . יש לקוות שהמערכות השונות ישכילו לכלול מנגנונים שישמרו על השיקולים המקצועיים. החולים

  

  השיקום חוק תקצוב 4.3
  קישור תקציבי בין מערכת השיקום ומערכת האשפוז  .א

היו שלבים שונים בהם נעשה ניסיון לכרוך את , לאורך התפתחות מערכת השיקום, במהלך השנים

הועלה הרעיון שהכספים , למשל, כך. החולים הפסיכיאטריים-תקציב מערכת השיקום בתקציב בתי

. ישמשו להקמת מערכת השיקום בקהילההחולים הפסיכיאטריים -המשתחררים מצמצום היקף בתי

-בהמשך הגיע משרד האוצר להכרה שלא ניתן לבצע קישור זה משום שעל מנת לאפשר צמצום בתי

ובכלל זה הן שיקום והן מערך , החולים נדרש פיתוח מקדים של מערכת בריאות נפש קהילתית

אחת תלוי בצמצומה של דהיינו שפיתוח המערכת ה, רעיון הקישור בין שתי המערכות. אמבולטורי

החולים כדי לממן את -לא מחכים לשחרור כספים מתקציבי בתי, כיום. שתיהןגרם למתח בין , יהיהשנ

  .החולים-תקציב השיקום נפרד מתקציב בתיואין קשר ישיר בין התקציבים  ,כלומר ,השיקום

  

ים להפעיל החולים יכול-בתי, מהצד האחר, אך, החולים-מצד אחד נמשכת המגמה לצמצום בתי

טיפול , טיפול יום, הוסטלים כגון, שירותים שונים למערכת השיקום ולמערכת האמבולטורית) ולמכור(

אחת ההצעות שהועלו במסגרת הרפורמה היא שבמידה שיש . טיפול בית וטיפול מרפאתי, יום מרפאתי

כספים  הת לפיקיימת עמדה אחר, לעומת זאת. הוא ישאר בידי הקופות, צמצום וחסכון בימי אשפוז

אלו צריכים להתחלק בין מערכת השיקום לבין  מערכת האשפוז מכיוון שחלק ניכר מהחיסכון בימי 

אנשים לשיקום דורשת תקציבים נוספים יותר הפניית , זאת ועוד .ידי מערכת השיקום-אשפוז נגרם על

  .החולים החוסכות את עלות ימי האשפוז-בשיקום שאינם ניתנים מתקציב קופות
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זכאות על פי לפי לפי מגבלה תקציבית או  - תקצוב חוק השיקום בבריאות הנפש  .ב
  חוק 

החוק מגדיר זכאות של אדם לשירותים אם עמד בתנאים  :כיום השיקום ניתן על פי זכאות אישית

המדינה חייבת לתת לו שירותים באופן , כל אדם שוועדת שיקום קבעה את זכאותו. )נכות נפשית 40%(

 .בפועל יש ניסיון להגביל את תקציב השיקום על פי חוק התקציב. בתקציב שהוקצב מראשבלתי תלוי 

התקציב ליישום , 2006במהלך שנת . חוק שיקום נכי נפש בקהילה מופעל לפי תקציב שנקבע כל שנה

נגד . מכיוון שלא ניתן היה להמשיך לשלוח אנשים לשיקוםלפעול קו יהחוק נגמר וועדות השיקום הפס

כתוצאה . שבעקבותיה העביר משרד האוצר כספים למשרד הבריאות, ץ"הוגשה עתירה לבג מצב זה

יש ) לא ידוע עד מתי( בינתיים. ץ לא הכריע בנושא"בוטלה העתירה ולפיכך בג, מהעברת הכספים

אין מנגנון מובנה שיאפשר . מדי שנה₪ מיליון  20-של כלתקצוב חוק השיקום הסכם על תוספת 

  .ינוי בביקושהתאמת התקציב לש

  

  מספריות בהירות לגבי היקף התקציב הנחוץ בשל היעדר הערכות- אי. ג
לא ניתן לבצע . עד היום לא קיימות הערכות לגבי מספר האנשים העשויים לפנות לשיקום

שיקום או מספר הזכאים לגמלת נכות בסעיף  יםבלקמם ההאנשי אקסטרפולציה פשוטה מתוך מספרי

מה לקיו ם של המשתקמים הפוטנציאלייםשניתן להניח שכאשר תגדל מודעותמשום , בין השאר, נפשי

מוסד מההכרה קבלת לפנות לשלהם תגבר המוטיבציה , שירותים שהיא מציעהלמערכת השיקום ו של

גם בקרב האנשים המוכרים כבר , זאת ועוד. למערכת השיקוםלפנות לביטוח לאומי ובהמשך גם 

גידול . עות המוגברת להוביל לפנייה רבה יותר למערכת השיקוםעשויה המוד, במוסד לביטוח לאומי

, היעדר הערכות מבוססות מקשה על הגדרת הצורך. כהניתן להער אינו) על שני מרכיביו(פוטנציאלי זה 

לא מדובר רק על הערכות לגבי היקף , יתרה מכך. דבר שמהווה בסיס לדיונים אפשריים במשרד האוצר

עקרונית ניתן , כלומר. ם אלא גם בצרכים המשתנים שיש למשתקמיםהאוכלוסייה הזקוקה לשיקו

ואף , להניח שחלק מהאנשים מסוגלים להתקדם עם הזמן לשירותים פחות אינטנסיביים ופחות יקרים

 ההיקפים של שינויים אפשריים מסוג זה, אולם. לעזוב את המערכת מכיוון שאינם זקוקים לה עוד

  . ידועים ינםא

  

אז ניתן , אם לא תהיה רפורמה. לביקוש/מנגנון שיאפשר התאמת התקציב לצרכים לא קיים, כיום

בין שירותים על (יהיה לבצע הערכות ראשוניות לגבי ההפניות ולגבי מעברים פנימיים בתוך המערכת 

לראות איך הקופות יתנהגו כדי שנתיים -צריך יהיה לחכות שנה, אם תהיה רפורמה). רצף השיקום

  .'על הדיור וכו, יע על ההפניות לשיקוםשפיוכיצד הדבר 

  

ובתיאום בין , שתפקידם לסייע בהשתלבות המשתקם בשירותים, מתאמי טיפול הפעלתם של

אך לא ברור , להשפיע תקציבית היכול ,וכן להעריך באופן מתמיד את צורכי המשתקם, השירותים

דבר זה יכול לגרום . יקום יעלהניתן לצפות שאחוז היישום של החלטות סל הש, מצד אחד: עדיין כיצד

ההתקדמות במערכת השיקום לאורך רצף היקף ניתן לצפות ש, מהצד האחר. לצורך בהגדלת התקציב

דבר זה עשוי . תהיה יותר תזוזה לשירותים יותר זולים ופחות אינטנסיביים, כלומר. גדליהטיפול 

בסיוע קרן טאובר  ורה ניסיוניתמתאמי הטיפול אמורים להתחיל לפעול בצ. להוביל לחיסכון בתקציב

מתאמי הטיפול יעבדו הן עם ). הרכזים 9מתוך  2אצל , קרי( הארציים האזורים 9מתוך  2-ב
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ביצוע (והן עם הוותיקים , )םהמלצות ועדות סל השיקו הגברת אחוז יישומי(המשתקמים החדשים 

  ).מעקב ובדיקת אפשרות למעבר למסגרות מתאימות יותר

  

של מתפתחת המערכת האלא גם על רצף הטיפול פול עשויים להשפיע על המעברים לא רק מתאמי הטי

ייתכן שגם מערכת זו תגביר את המוטיבציה של מפעילי השירותים לקדם משתקמים . מדדי התוצאה

  . תוצאות חיוביות ובכך להראותבתוך המערכת 

  

   מסופקים לא וצרכים בקהילה נפש נכי שיקום חוק 4.4
וזאת הן מבחינת אוכלוסיות להן , בפרק זה יידון חוק השיקום מנקודת המבט של צרכים לא מסופקים

ידי חוק - קבוצות המוכרות עלהן מבחינת האוכלוסייה יוזכרו . אין מענה והן מבחינת שירותים חסרים

או (ידי חוק השיקום -קבוצות שאינן מוכרות עלהן ו, שהמערכת אינה ערוכה לטפל בהן, השיקום

שעשויות להפיק תועלת מהרחבת חוק שיקום נכי נפש ופיתוח ) מוכרות בתנאים מסוימים בלבד

אך בפועל הם , תהיה התייחסות לשירותים הנזכרים בחוק, מבחינת השירותים. שירותים מתאימים

. ולשירותים שאינם נכללים בסל אך נראה שיש חשיבות לכלול אותם בתוכו ;חסרים או מוגבלים

  . ביע גם שינויים רצויים באשר לתהליך הכניסה למערכת השיקוםלבסוף נצ

  

אך המערכת אינה , קבוצות אוכלוסייה הזכאיות לפי החוק לשיקום: אוכלוסייה. א
  ןערוכה לטפל בה

 אנשים בשלבים ראשוניים של התמודדות עם המחלה . 1
, דדות עם המחלהה הולם לאנשים בשלבים הראשונים של ההתמונמערכת השיקום אינה נותנת מע

  . וזאת משתי בחינות

, מצבוהכיר באדם שלא  .מצבוב שהכירמערכת השיקום יכולה כיום לקלוט את האדם רק אחרי  )1(

אנשים אלה אינם יכולים . וממילא לא יוכל לפנות למערכת השיקום, לא יפנה לקבלת הכרה בנכותו

שלב זה חשוב במיוחד . זההם בשלב הלהסתייע במערכת השיקום ורצוי לחשוב על פתרונות שיסייעו ל

  .ינסה להילחם בבעיה ביתר שאת, בהינתן שייתכן שדווקא אדם שטרם השלים עם מצבו

  

משבר נוסף ואינם חוזרים /משבר ראשון אינם עוברים התקף/כשליש מהאנשים שחווים התקף )2(

עלולה לפגום בתהליך ) לאחר ההתקף הראשון(כי קבלת סיוע בשלב מוקדם , ייתכן. למחלה

. אנשים אלה ולהוביל אותם לכניסה מיותרת לנושאים של מחלה ושיקוםשל ההתאוששות הטבעי 

שסיוע , ולהבחין בשלב מוקדם בינה לבין הקבוצה הגדולה יותר ,הות קבוצה זוהבעיה היא שלא ניתן לז

רצוי לפתח מערכת שתאפשר הושטת סיוע לאנשים הנמצאים . בשלבים מוקדמים עשוי להיטיב עמה

ואינם רוצים או אינם יכולים לראות שהם  ,בשלבים מוקדמים מבחינת ההתמודדות עם המחלה

מערכת זו תנסה למנוע , במקביל. סובלים אולי ממחלה שעלולה להיות יותר מאשר משבר חולף

, "החולים"את הכניסה למעגל , )ושאינם חווים יותר מהתקף אחד(מאנשים בתחילת ההתמודדות 

כי נכון להפעיל מערכת כזו מחוץ  ייתכן. במערכת הנורמטיבית, עד כמה שניתן, ותסייע להם להשתלב

  .בהקשר נורמטיבי יותר, למסגרות השיקום הקיימות כיום
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אם יתווספו שירותים מתאימים , אנשים העשויים עקרונית להפיק תועלת ממערכת השיקום. 2
  לצורכיהם

מערכת השיקום אינה ערוכה לסייע לאנשים הסובלים מבעיות נוספות מלבד , במצב הקיים היום

מדובר על אנשים הזקוקים , כלומר. או שהם נמצאים במצב הדורש תגבור, בריאות הנפש בעיית

נראה כי ניתן לפתח מסגרות  .או היקף הצוות והכשרתו/לשירותים המותאמים להם מבחינת המקום ו

ולעתים מדובר בצורך , לעתים מדובר על צורך במסגרות יחודיות. שיתנו מענה גם לאוכלוסייה זו

  :קבוצה זו כוללת. מתאימים )facilities(מתקנים בהכשרתו או בהוספת , ותבתגבור הצו

ישנה מסגרת תעסוקתית ניסיונית (הסובלים גם מהתמכרויות ) א: (אנשים עם תחלואה כפולה -

  ). עיוור, למשל(מבעיות גופניות אחרות ) ב(או ; )באשדוד

  קשישים עם בעיות גריאטריות -

  ית אינטליגנציה גבול/אנשים עם פיגור -

 ) נדרש תגבור וכוח אדם(אנשים עם הפרעות אכילה  -
  

  אנשים שאינם מתאימים למערכת השיקום . 3

 :בקבוצה זו נכללים אנשים שלא יתאימו להתנהלות של מערכת השיקום
מדובר . אך מוגדרים בביטוח הלאומי כבעלי נכות נפשית, אנשים שאינם חולים במחלת נפש. 1

- במידה שהם זכאים ל, אנשים אלו. אנשים עם הפרעות אישיות קשותבאנשים עם בעיות אורגניות וב

מערכת , באופן מעשי. זכאים כביכול גם לקבלת שירותי שיקום במשרד הבריאות, נכות נפשית 40%

  . אינה מתאימה להם, המתוכננת לסייע לאנשים עם מחלות פסיכיאטריות, השיקום

גם , בקהילה ו להתנהלות של מערכת השיקוםאך לא יתאימ, מחלת נפשאנשים שאמנם סובלים מ. 2

 .אם יבוצע תגבור
. מצאו באשפוז פסיכיאטרי אך הם אינם מסוגלים להיות במסגרת שיקוםיאנשים שאין סיבה שי -

במקרה זה מדובר בקבוצה של אנשים שאינה מתאימה לשהייה בקהילה ולפיכך גם למערכת 

כאלה הנוהגים , למשל(בקבוצה זו ניתן לכלול אנשים עם דפוסי התנהגות קיצוניים . השיקום

או כאלה עם בעיית אלימות , )להתפשט בפומבי או להרעיש ולהפריע בצורה חריגה לשכניהם

אנשים אך , באופן עקרוני ניתן לסייע לקבוצה זו). הנמצאים בסביבתם שמהווים סכנה לאחרים(

 .לחיים בקהילה יםמתאימ אלה אינם
אנשים כאלה זקוקים . הנמצאים במצב קרוב יותר למצב סיעודי, אנשים במצב נפשי קשה -

מדובר באנשים שבשל מצבם הקשה הם אינם בתהליך של שיקום . למגורים טיפוליים אינטנסיביים

  ".תחזוקה"ותר במצב של אלא י

במקרים אלה תהליך השיקום צריך . אנשים שיש להם עבר עברייני והיו באשפוז בבית הסוהר -

. השיקום/לא מדובר רק בצורך בתגבור מבחינת הטיפול, כלומר, להתנהל עם יותר פיקוח והשגחה

 .ייתכן שחלקם כלל אינם מתאימים לקהילה
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אך , שאינן זכאיות לפי החוק לשיקום בבריאות הנפשקבוצות אוכלוסייה : אוכלוסייה. ב
  העשויות להפיק תועלת מהשיקום 

אך עשויים להפיק , ייתכן שישנם אנשים שאינם עומדים בקריטריונים של הקבלה למערכת השיקום

  : בהם ניתן לציין את הקבוצות הבאות ,ממנה תועלת

  .18ילדים מתחת לגיל  .1

  .40%-אנשים עם נכות נפשית הנמוכה מ .2

, כלומר. ידי המוסד לביטוח לאומי-שטרם הוכרו על, עם המחלה יםדדמתמואנשים חדשים ה .3

, עקרונית הם יהיו זכאים לקבל שיקום כאשר יעברו את תהליך ההכרה של המוסד לביטוח לאומי

בעבור אנשים אלה ייתכן . אלא שהם בתחילת התהליך ועדיין לא סיימו אותו ולפיכך אינם זכאים

לסיוע בשלבים אלה יכולה להיות  .להעניק סיוע כבר בשלבים התחלתיים אלהשיש חשיבות 

   .חשיבות מכרעת לגבי חלק מהם

בבריאות הנפש או שהם מתאימים  אנשים שמלכתחילה לא ברור אם הם שייכים למערכת השיקום .4

חלק מהאוכלוסיות הללו שייכות למעשה למשרד הרווחה ולא לבריאות  .יותר למערכות אחרות

על מנת לטפל בהם נדרשת הכשרה שונה לצוות ולעתים גם המסגרות . חולי נפש אינםכי הם  הנפש

 ASD - )Autistic בקבוצה זו ניתן לכלול אנשים מהספקטרום האוטיסטי. הנדרשות הן שונות
Spectrum Disorders( , אנשים עם דהיינוPDD )שיקום לקבוצה זו אפשרי ככל ). כולל אוטיזם

עקרונית . טיפול יותר אינטנסיבי מהקיים במערכת השיקום בבריאות הנפשאך דורש , הנראה

  . ידי מערכת השיקום במשרד הרווחה- קבוצה זו מטופלת על

  

  ים בסל השיקום על פי חוק אך חסרים בפועלכללשירותים הנ: שירותים. ג
הפעלה  מתבצעת). בכל הארץהכל -בסךמתאמים  22(יום מתאמי טיפול הכמעט שאין . מתאמי טיפול

  ).בסיוע קרן טאובר(מתאמים בכל אזור  15עם , ניסיונית בשני אזורים

  

לפי . קבוצות תמיכה, סיוע בהתמודדות, מרכזי הדרכה למשפחות שיספקו מידע. שירותים למשפחות

 5(קיים מספר מצומצם של מרכזים כאלה , נכון להיום. זכאית לסיוע זההמשפחה , חוק השיקום

  .2009-מרכזים נוספים ב 5התכנון הוא להוסיף ). חולים- בבית 1+ מרכזים 

   

  שירותים שאינם מופיעים בסל השיקום: שירותים. ד
נראה כי יש צורך בפיתוח צורות ליווי מתאימות לאנשים שהם  .במחלה ליווי לאנשים בתחילת הדרך

למשל ליווי בלימודים (כאשר הדגש הוא על ההשתלבות במערכת הנורמטיבית , דרך במחלהבתחילת ה

ייתכן שיש מקום לשקול הקמת שירות ). שאינו דורש ועדה או שירות ליווי בשירות לאומי, ובתעסוקה

ראה (דהיינו דרך המערכת האמבולטורית או דרך המערכת הרפואית , מסוג זה מחוץ למערכת השיקום

  ). חסות לעיל לאנשים חדשים מבחינת ההתמודדות עם המחלהגם התיי

 
היקף . הטיפול בסוגיית הדיור שייך למעשה למשרד השיכון). 'פרזות וכו, במסגרת עמידר( דיור ציבורי

  . והיה רצוי להרחיבו ,והולך מצםטהדיור הציבורי מצ
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  .אך מתוכנן ניסוי, כיום אין שירות פעיל שכזה. מקום למשתקם כשמשפחתו בנופש - נופשונים

   

ההנחה היא שפעילות גופנית עשויה לתרום לחלק מהחולים להטבה במצבם . עיסוק בפעילות גופנית

  .הנפשי

  

ולהרחיב את , רצוי לפתח את נושא מתן ההדרכה בנושא בריאות. הדרכה ומעקב בנושא בריאות

במיוחד , זאת. פואי אחר בריאותם הפיזית של אנשים המקבלים תרופות פסיכיאטריותהמעקב הר

-חלק מן התרופות האנטי, למשל, כך. בהינתן התופעות העלולות להתלוות לחלק מהתרופות

או לעלייה ברמת הכולסטרול והשומנים /מובילות להשמנה ו, פסיכוטיות מגבירות את הסכנה לסוכרת

מאחר שידוע מראש שקיים סיכוי מוגבר לתופעות אלו למי . ם גורמי סיכוןאלו בתורם מהווי. בדם

  .הרי שרצוי לעקוב אחריהם בצורה שוטפת, שנוטלים תרופות מסוג זה

  

  .רצוי יהיה לבדוק עם המשתקמים עצמם אלו שירותים חסרים, בנוסף

  

  שינויים רצויים בנושא הכניסה למערכת השיקום . ה
. האדם צריך להיות מוכר כיום בביטוח הלאומי, קום ולקבל סל שיקוםעל מנת להיכנס למערכת השי

  . בנקודה זו יש מקום למספר שיפורים

אנשים שהינם , במצב זה. לעבור תהליך של הכרה עליו, יוכל לקבל שירותאדם ששכדי  בכך יקושיש . 1

עדיין לעבור את בין אם בגלל שלא הספיקו , אינם יכולים ליהנות מהשיקום, במחלה" צעירים"'

או שהם עצמם עדיין לא מוכנים להכיר במחלה וממילא לא פונים , התהליך במוסד לביטוח לאומי

דרך  ,אולי ,לפיכך רצוי לשקול הקמת שירותים לאנשים בתחילת הדרך שיינתנו. לביטוח הלאומי

  .כפי שהוזכר למעלה, המערכת האמבולטורית

אינם משום שבין אם , הביטוח הלאומי מסיבות שונות יש אנשים שאינם מעוניינים בהכרה דרך. 2

כיום קיימת אפשרות לפנות . מעוניינים בהכרה רשמית שכזו ובין אם בגלל שאינם זכאים לקצבת נכות

במידה שפסיכיאטר זה מאשר שלו היה אותו אדם פונה . ידי שר הבריאות- לפסיכיאטר הממונה על

אזי אותו אדם היה זכאי לקבל שירותי , נכות נפשית 40%-הוא היה זכאי ל, למוסד לביטוח לאומי

, בניגוד לעבר, כיום). ידי המוסד לבטוח לאומי-מבלי שהוכר בפועל על(שיקום של משרד הבריאות 

קיימת רשימה ברורה של הפסיכיאטרים , למשל, כך. מסלול פנייה זה כבר קיים בצורה מאורגנת יותר

ייתכן שיש . כמה קיומו של מסלול זה ידוע לציבור הרלוונטילא ברור עד , עם זאת. המוכרים לצורך זה

  . מקום להרחיב את המודעות לקיומו

  

   סטיגמה 4.5
הסטיגמה כלפי מחלות פסיכיאטריות וכלפי המוסדות לטיפול נפשי היא בעלת השפעה על המתמודדים 

חייהם של השלכות שליליות על יש לסטיגמה . עם מחלות פסיכיאטריות והנזקקים לטיפול נפשי

הסטיגמה . השתלבותם בחברהעל על שיקומם ו, על תפקודם, אנשים שחלו במחלות פסיכיאטריות

ולעתים אף  ,בניכור ובמרחק חברתי, פוגעת באיכות החיים ומתבטאת באפליה בדיור ובתעסוקה

ל ובכך לחב, הסטיגמה עלולה למנוע או לעכב פנייה לקבלת עזרה נפשית, בנוסף. בטיפול רפואי לקוי
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 ,בניצול הפוטנציאל הגלום בהתפתחויות הניכרות שחלו בעשורים האחרונים בטיפול בבריאות הנפש

  . ובשיקום אנשים עם מחלות פסיכיאטריות

  

כך שדחייה ואפליה עלולות להיחוות כתוצאה , הסטיגמה כלפי תחום בריאות הנפש היא תופעה רחבה

, ה מהיותו מאושפז באשפוז פסיכיאטריכתוצא, "חולה נפש"עקב תיוג האדם כ: מסיבות שונות

או בשל הקרבה המשפחתית שלו לאדם , בעקבות קבלת טיפול במסגרת מרפאה לבריאות הנפש

  .מחלת נפשהמתמודד עם 

   

מכון -וינט'ג-בחלקו הראשון של פרק זה יתוארו מספר ממצאים מתוך שלושה מחקרים שערך מאיירס

במשרד הבריאות בנושא הסטיגמה בבריאות הנפש ברוקדייל בשיתוף עם שירותי בריאות הנפש 

בחלקו השני של הפרק נתמקד בהשלכות היישומיות ונצביע על מספר כיווני  32.בחברה הישראלית

  . התערבות אפשריים להפחתת הסטיגמה

  

  מחקרי סטיגמה 3ממצאים מתוך . א
; י בריאות הנפשנועד לבחון את עמדות הציבור הכללי כלפי נושא, המחקר הראשון והמקיף ביותר

 1,583שמנה ) ומעלה 22מגיל (המחקר התבסס על מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל 

 2,100-הכל השתתפו במחקר זה כ-בסך. חודייםיאנשים ומדגמי תגבור שנועדו לאפשר ניתוח מגזרים י

  ). א2007, שטרוך ואחרים(משיבים 

 
אשר , אנשים 167רואיינו בו . לבריאות הנפשהמחקר השני עסק במטופלים במרפאות ממשלתיות 

   ).ב2007, שטרוך ואחרים(שלישים מהם עברו אשפוז פסיכיאטרי -כשני

  

 58המחקר השלישי התמקד בהורים של אנשים המתמודדים עם מחלות פסיכיאטריות ובו רואיינו 

  ).ג2007, שטרוך ואחרים(אנשים 

  

מהמשיבים אינם מוכנים  21%נמצא כי  ,ישראלבו נבחנו עמדות הציבור הכללי ב, הראשוןבמחקר 

, אינם מוכנים לעבוד איתו 35%; אינם מוכנים לקבלו כשכן 31% 33;"חולה נפש"לשבת באוטובוס ליד 

; כאשר מדובר על כך שיהיה ממונה עליהם 72%-ול, כאשר מדובר על העסקתו 52%-ואחוז זה עולה ל

אינם מוכנים להמשיך להיות חברים  34%; "נפש חולה"מהמשיבים אינם מוכנים להיות ידיד של  21%

מחלת כל מגע עם אנשים שחלו בהיה להם לא שאחוזים אלו גבוהים יותר בקרב אנשים . קרובים שלו

  .מחלת נפשלהם מגע כלשהו עם אדם שהם מזהים כאדם הסובל מ היהמאשר בקרב אנשים ש נפש

  

                                                   
  .ותהמחקר מומן בחלקו בסיוע מהמכון הלאומי לחקר הבריאות ומדיניות הבריא   32
בדיקה מקדימה למחקר עצמו . לשון השאלה במחקר שלט וטנעשה תוך צי "חולה נפש"במונח  השימוש כאן   33

 . הראתה שלא ניתן יהיה לערוך את המחקר תוך שימוש במונחים יותר תקינים פוליטית
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מהציבור הכללי אמרו  61%": לה נפשחו"המשיבים נשאלו האם יהיו מוכנים להשכיר את דירתם ל

וכאשר הובטח שיש  ,45%-ירד אחוז המסרבים ל, כאשר הובטחה להם ערבות לתשלום. שהיו מסרבים

  .26%-ירד אחוז המסרבים ל, גם אדם שניתן לפנות אליו במקרה שמתעוררת בעיה

  

, חלת נפשמאין להתעלם מאחוז האנשים המציינים שהם מוכנים לקשרים שונים עם אדם שחלה ב

משום , זאת. מאשר המציאות עצמה הפחות חמורמציגים תמונה סביר להניח גם שהנתונים  ,אולם

אנשים מנסים להציג עצמם , דהיינו .סביר להניח שבנתונים יש מידה זו או אחרת של רצייה חברתיתש

, קייםמכך נובע שהנתונים הללו מהווים רק מינימום . מציאותבחיובי יותר מאשר  שנתפס באור

  . מציאות כרוכה בדחייה רבה אף יותרהולמעשה 

  

משמעותיים , שנמצאה בציבור הכללי "חולה נפש"נתונים אלה על אודות הרתיעה החברתית ממגע עם 

בכל הנוגע להשפעה ההרסנית שעלולה להיות לסטיגמה החברתית בהקשר של שיקום והשתלבות 

המתבטאת במגוון , עם מחלות פסיכיאטריות הרתיעה של הציבור מאנשים המתמודדים, כך. בחברה

ולהקשות עליהם את ההשתלבות בחברה  ,עלולה להוביל לדחייה ולאפליה שלהם, סוגי קשרים עמם

  . כחלק מתהליך שיקומם והשתלבותם באורח חיים נורמטיבי

  

נראה כי חלק מהרתיעה של הציבור מהמתמודדים עם מחלות פסיכיאטריות קשורה בפחד מהם 

ובמיוחד מפני אלימות , נראה כי הציבור חושש מאלימותם של החולים, באופן ספציפי. לפיהםובכעס כ

בלטו התפיסות  ,"חולה נפש"מאפיינים של  3התבקשו לציין המרואיינים כש, כך. לא צפויה מצידם

כאשר נשאלו על כך . התנהגות אלימה ובלתי צפויהובו כמאופיין בהתנהגות חיצונית חריגה אות

כרבע סברו כי הם אלימים , מהמשיבים הסכימו שחולי נפש מתנהגים בצורה בלתי צפויה 80% ,ישירות

אשר אינה , פחד זה הקיים בציבור בצורה מוגזמת. וכשליש שהם אלימים ללא סיבה ,יותר מאחרים

  . תורם להתרחקות מאנשים המתמודדים עם מחלות פסיכיאטריות, תואמת את המצב בפועל

  

נמצא כי הציבור בישראל נוטה אמנם . נראה כי בציבור קיים מרכיב של האשמת החולים, במקביל

אך במקביל , ליחס מחלות פסיכיאטריות בעיקר לגורמים גופניים או לאירועים טראומטיים ולוחצים

כמעט מחצית מהמשיבים סברו גם כי החולים יהיו פחות חולים במחלות נפש אם לא יחשבו מחשבות 

ייחוס אחריות לחולים על מצבם הפסיכיאטרי עלול לגרור תגובות של כעס כלפיהם והימנעות . תרעו

נראה כי האשמה זו עלולה להיות מופנית לא רק כלפי המתמודדים עם מחלות , בנוסף. מהושטת עזרה

שליש מההורים , כך. מצבם לעהנתפסים לעתים כאחראים , פסיכיאטריות כי אם גם כלפי הוריהם

האשמה . מחלת נפשינו אמרו כי יש אנשים שגורמים להם להרגיש כי זו אשמתם שבנם חולה בשרואי

כזו עלולה להוביל ליחס שלילי של הסביבה החברתית כלפי ההורים וכן לתרום להתפתחות רגשות 

  .אשם בקרב ההורים עצמם ואף לתרום לתהליך של התרחקות מרשת התמיכה החברתית מצידם הם

  

כי תחושות הפחד , כל הנוגע ליחס כלפי המתמודדים עם מחלות פסיכיאטריותב ,מהמחקר עולה

ואדם שתיאורו תאם אדם " חולה נפש"נמצא כי אדם שהוגדר כ, כך. והכעס כלפיהם אינן אחידות

בזמן שאדם המתואר כסובל מדיכאון מעורר יותר , הסובל מסכיזופרניה מעוררים יותר פחד בציבור

  . כעס
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כי הסטיגמה כלפי אנשים המתמודדים עם מחלות פסיכיאטריות עשויה ללבוש  ממצאים אלה מלמדים

כך שנראה כי מתמודדים עם מחלות שונות צפויים ליחס דיפרנציאלי מצד סביבתם ולכן , צורות שונות

  . גם לקשיים דיפרנציאלים

  

ד עם או למי שנתפס כמתמוד ,"חולה נפש"הסטיגמה החברתית אינה מוגבלת למי שתויג כ, כאמור

אחת הבעיות המרכזיות בתחום זה היא הסטיגמה הנלווית לאשפוז , לדוגמה, כך. מחלת נפש

ומלמדת על ההשפעה , עלולה להתקיים גם כאשר אין בבירור פסיכופתולוגיה זוסטיגמה . פסיכיאטרי

נמצא כי הציבור הכללי נוטה לתפוס אדם נורמטיבי אשר אושפז , בהקשר זה. של האשפוז בפני עצמו

, )פחות כאדם בעל בעיות נפשיות(בצורה פחות שיפוטית ") רקע טראומטי("עקבות תאונת דרכים ב

  . בהשוואה לתיאור של אדם עם רקע זהה שלא עבר תאונת דרכים

  

במחקר שהתמקד . גם קבלת טיפול נפשי עלולה לגרור יחס שלילי מצד הסביבה, באופן דומה

חלקם עברו אשפוז שדיווחו המטופלים , נפשבחוויותיהם של מטופלים במרפאות לבריאות ה

הטיפול הנפשי הם /דיווחו כי בעקבות האשפוז 40%: פסיכיאטרי על חוויות שונות של דחייה ואפליה

- הטיפול הנפשי הם נתפסו כלא כל/אחוז דומה הרגישו שעל רקע האשפוז, ידי חבריהם-חוו דחייה על

וכרבע ציינו שרופא המשפחה ִייחס , י משפחתםיד-למעלה משליש אמרו שנדחו על, כך טובים בעבודה

מאלו שאושפזו בעברם דיווחו כי סירבו  28%-כ. בעיות גופניות לבעייתם הנפשיתתלונותיהם על את 

  .)ב2007, שטרוך ואחרים( על רקע האשפוז, להשכיר להם דירה או חדר

   

בשל . לת סיוע מקצועיהוא בעצם הנכונות לפנות לקב, מישור נוסף בו ניכרת השפעתה של הסטיגמה

הסטיגמה הקיימת בציבור הרחב כלפי מחלות פסיכיאטריות וטיפול נפשי עלולים הנזקקים לעזרה 

הימנעות זו . להימנע מלפנות לשירותי בריאות הנפש) בין אם אובחנו כחולים ובין אם לאו(נפשית 

שאולי , יותר" כבד"ול צורך בטיפלהוביל לובהמשך אף , מפנייה לטיפול עלולה להוליד החמרה במצב

  . היה נחסך אם הבעיה הייתה מטופלת בשלב מוקדם יותר

  

בקרב האוכלוסייה הכללית בישראל נמצאה אמנם פתיחות עקרונית לטיפול כאשר מדובר בבעיה 

נמצאה נכונות קטנה בהרבה להיעזר , אך במצבים מתונים יותר) שלישים מהמשיבים-מעל שני(נפשית 

השקפה לפיה רצוי הה עלת, במקביל). חרדה ומצב רוח רע, מצב של מתחב 13%(בשירותים אלה 

שליש מהמשיבים בקרב האוכלוסייה הכללית אמרו כי לו היו בטיפול היו : להסתיר טיפול נפשי

ומחצית מהמשיבים סברו כי ההתייחסות השלילית של , מסתירים זאת אפילו מהקרובים אליהם

  .פנייה לטיפול-אלא אף הצדקה לאי, יתוהסביבה אינה רק מכשול שיש להתמודד א

  

חלק גדול מהמטופלים . גם בקרב מי שכבר מטופל במרפאות לבריאות הנפש נמצאה נטייה להסתרה

חשבו שכדי להתקבל לעבודה יש להסתיר את הטיפול  -הן מי שאושפזו בעבר והן מי שלא  -שרואיינו 

למעלה , כן-כמו). שלא אושפזו בעבר מאלה 77%-מהמטופלים שהיו מאושפזים בעבר ו 62%(הנפשי 

-מבין המטופלים שאושפזו בעבר ו 57%(ממחצית המטופלים ציינו שלרוב הם מסתירים את הטיפול 

  ).מבין המטופלים שלא אושפזו בעבר 53%
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עלולה להיות בעלת מחירים נפשיים בעבור , כאמצעי להתמודדות עם הסטיגמה החברתית, הסתרה

מעבר לכך שהסתרה עלולה להתקשר . כיאטריות והנזקקים לסיוע מקצועיהמתמודדים עם מחלות פסי

הרי שהיא עלולה להוביל למצב ") הסוד"מחשש לחשיפת (להתנהגות של הימנעות והתרחקות חברתית 

עיסוק יתר שכזה עלול בתורו לצמצם את המשאבים הנפשיים הזמינים לתהליך . של עיסוק יתר בבעיה

  .ההחלמה וכך לחבל בשיקום

  

, ובאלה המטופלים בשירותי בריאות הנפש מחלת נפשהסטיגמה עלולה לפגוע לא רק במתמודדים עם 

של החולה ולכן " שלוחה"ידי הציבור כ-בני המשפחה נוטים להיתפס על. אלא גם בבני משפחותיהם

עלולים גם , מחלת נפשהורים לאנשים המתמודדים עם . לסבול מהכללת הסטיגמה ומהחלתה עליהם

  . דחייה ופגיעה מצד סביבתם, בתגובות של כעס, עקב כך, מצב ילדיהם ולהיתקל לעכאחראים  להיתפס

  

ממצאי המחקר שנערך בקרב הורים למתמודדים עם מחלות פסיכיאטריות על אודות חוויית 

שיעורים מתונים יחסית סיפרו על , מחד. )ג2007, שטרוך ואחרים( הסטיגמה שלהם היו מעורבים

, שליש מההורים סיפרו על יחס שונה של אנשים בסביבתם כלפיהם :ה והתרחקותחוויות של דחיי

כחמישית דיווחו על התרחקות של שכנים בעקבות המחלה ורבע על התרחקות של אנשים שהיו 

שלישים -כשני :רבים דיווחו על ההשלכות הרגשיות של הסטיגמה, מאידך. קרובים להם בעבר

כמחצית מהמרואיינים , שים שיכלו לשתף אותם בקשייהםמההורים חשו בבדידות ובמחסור באנ

הורים רבים , בנוסף. על שאין מבינים את קשייהם -ולמעלה ממחצית  ,דיווחו על תחושת חריגּות

, נטייה זו על אף שאינה מתייחסת באופן ישיר לדחייה חברתית. דיווחו על נטייתם להתרחק מאחרים

עדות נוספת לסטיגמה ניתן . ת נובעת מהחשש ליחס שליליופעמים רבו ,היא קשורה אליה ככל הנראה

רבים מהמרואיינים ציינו שלא רק אנשים בסביבתם גורמים . היה למצוא ברגשות האשם של ההורים

יש לשער כי . אלא גם שהם עצמם חשים אחריות שכזו, יהםילדמחלת  לעלהם לחוש שיש להם אחריות 

הפנמה זו של הסטיגמה מוסיפה לעומס הרגשי של ההורים ומחבלת בתחושת ההערכה העצמית 

  . שלהם

  

מרבית המרואיינים תיארו הסתרה ממוקדת . גם בקרב ההורים נמצאו עדויות להתנהגות של הסתרה

וכזו שהיא יותר  ,)החשש לדחייה מצידם גדול במיוחדכלפי אנשים מסוימים ש; במקומות מסוימים(

כמו גם , בהקשר זה). שלהם" הסוואה"השמטת פרטים או ; צמצום בעצם ההתייחסות לנושא(עקיפה 

נראה כי הממצאים המעורבים שהתקבלו הושפעו ממאפייניהם , שהוזכרו לעילבהקשר לממצאים 

ינים היו ותיקים מבחינת ההתמודדות מרבית המרואי :מחקרהייחודיים של ההורים שהשתתפו ב

כן רובם היו פעילים בקבוצות למען משפחותיהם של מתמודדים -וכמו, שלהם עם מחלת הבן או הבת

ניתן לשער כי חוויית הסטיגמה והנטייה להסתרה בקרב הורים המצויים . עם מחלות פסיכיאטריות

היא חריפה , ם פעילים בקבוצותאו כאלה שאינ ,בשלבים מוקדמים יותר של ההתמודדות עם המחלה

ניתן לשער כי בשל מאפייניהם הייחודיים של המרואיינים הם השקיעו פחות מאמצים . עוד יותר

הדיווחים על הסתרה זכו , כאשר ההורים במחקר התייחסו לבני משפחה אחרים. בהסתרת המחלה

  . להתייחסות נרחבת עוד יותר
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אלא , הקושי שהסטיגמה יוצרת אינו מתמצה רק ביחס החברה ובהתנסות הממשית בדחייה ובאפליה

  . בציפיות לדחייה ובחששות מפניה -היינו , מתחיל כבר בתפיסת הסטיגמה

  

נבחנה תפיסתם את עמדות , במחקר שהתמקד בחוויותיהם של מטופלים במרפאות לבריאות הנפש

הציגו המטופלים , במרבית המקרים. )ב2007, שטרוך ואחרים( )י עצמםלא כלפ(הציבור כלפי נפגעי נפש 

ידי -וצפיותיהם לדחייה ואפליה היו גדולות משיעורי הדחייה שדווחו על, במרפאות תפיסה פסימית

מהמטופלים שהיו מאושפזים בעברם סברו כי רוב הציבור לא יסכים  60%, לדוגמה :הציבור הכללי

מקרב הציבור הכללי שהביעו התנגדות כזו  31%-בהשוואה ל ,זאת, לקבל אדם עם מחלת נפש כשכן

מהמטופלים שאושפזו בעברם סברו כי אנשים לא יהיו מוכנים לעבוד עם אדם עם מחלת  53% ;בפועל

מקרב הציבור הכללי  52%-ו 35%-בהשוואה ל ,זאת ,סברו כי הם לא יהיו מוכנים להעסיקו 71%-נפש ו

הורים לאנשים עם מחלות פסיכיאטריות נמצאו ציפיות שליליות עוד  בקרב. שהביעו התנגדות שכזו

ייתכן כי הפערים בין . יותר בכל הנוגע ליחס החברתי של האוכלוסייה הכללית כלפי המתמודדים

ציפיותיהם של המטופלים במרפאות לבריאות הנפש ושל ההורים למתמודדים עם מחלות 

נובעים מכך שהסטיגמה , ידי הציבור הכללי מאידך-בין העמדות שהוצגו עלל, פסיכיאטריות מחד

עקב בעיות הקשורות , ייתכן כי במחקר. הקיימת בציבור הרחב היא רחבה מזו שנמצאה במחקר

-כפי שהוא נתפס על, ולכן המצב, תופעת הסטיגמה בחברה לא באה לידי ביטוי מלא, לרצייה חברתית

  . תואם יותר את המצב הקיים במציאות ,המבוסס על ניסיונם בפועל, ידי המטופלים וההורים

  

גם אם הוא חורג מתפיסת המצב הקיים בפועל וגם , חשוב לציין כי החשש מסטיגמה ומדחייה, עם זאת

עלול בפני עצמו לחבל בתהליך ההשתקמות וההשתלבות , אם אינו מבוסס על חוויה ממשית של דחייה

לדחייה עלולה להוביל את המתמודדים עם  ציפייה. בקהילה של המתמודדים עם מחלות פסיכיאטריות

  . ובכך לתרום לבידודם החברתי, מהםמחלות פסיכיאטריות להימנעות ולהתרחקות 

  

  שומיות וכיווני התערבות להפחתת הסטיגמהיהשלכות י. ב
ממצאי המחקרים שתוארו לעיל יכולים להוות בסיס למספר המלצות יישומיות שמטרתן להקל על 

פרק זה -בתת. לסייע בתהליך השיקום של המתמודדים עם מחלות פסיכיאטריותהסטיגמה החברתית ו

נצביע על מספר כיווני התערבות אפשריים להפחתת הסטיגמה תוך התבססות הן על ממצאי המחקרים 

שינוי עמדות , והן על בסיסי ידע רלוונטיים מתחומים כדוגמת הפסיכולוגיה הקוגניטיבית, שהוזכרו

ניתן למצוא , הרחבות בנושא התערבויות בתחום הסטיגמה ותחומים אחרים. םקבוצתיי- ויחסים בין

שטרוך ; 2008, שטרוך ואחרים; 2007, שרשבסקי ואחרים; ג2007, ב2007, א2007, בשטרוך ואחריםגם 

  ).ד2007, ואחרים

  

   דרכי התערבות. 1

). Corrigan et al., 2001(ומגע  חינוך, מחאה ןה ןבה ותהמרכזי, קיימות אסטרטגיות התערבות שונות

בניגוד לכיוון ההתערבות של מתן מידע שבו . מתן מידע הינו אחד הדרכים לשינוי באמצעות חינוך

התערבויות , מתמקדים בשינוי העמדות בתקווה ששינוי זה יפעל ויוביל לשינוי התנהגות הציבור

מצדדות בשינוי הקונטקסט  - ומגע; שינויים מבניים; העדפה מתקנת; אחרות כדוגמת מחאה וחקיקה
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ורק בהמשך לשינוי המיוחל בעמדות  ,להפחתת נזקי הסטיגמה ,בשלב ראשון ,בדרך שתוביל

  . ובהתנהגות

  

הרי שכמעט שאין , )World Psychiatric Association, 2000(אף שקיימות תכניות התערבות שונות 

שההתערבויות אינן ות הקיימות עולה מן ההערכ). Pinfold, et al., 2003(הערכות לגבי מידת השפעתן 

, בעוד שהיבטים שונים מושפעים). Corrigan & Penn, 1999( בהכרח מצליחות להפחית סטיגמה

 ;Arikan & Uysal, 1999; Brunton, 1997(היבטים אחרים אינם מושפעים ואולי אף משתנים לרעה 
Farina et al., 1996; Gaebel et al., 2003; Rosen et al., 2000 .(בתכנית התערבות בקרב , למשל ,כך

נמצאו שינויים בעמדות שנחלשו עם , חשיפה לסרט ומפגש, שכללה מתן מידע, תלמידי תיכון בבריטניה

גם כאשר נראה שיש ). Pinfold et al., 2003(אך כמעט שלא מצאו שינויים במרחק חברתי מועדף , הזמן

  .  עמידים לאורך זמן הו מידה שינויים אלבאיזבדרך כלל המחקרים אינם בוחנים , שינויים

  

אוטיפים נוטים להיות עמידים ויציבים יסטר. סטיגמה קשורה במהותה לסטריאוטיפים וקשה לשנותה

)persistent( ,משום שקיימים מנגנונים , ואינם משתנים בהכרח בעקבות הספקת מידע הסותר אותם

אנשים  - )confirmation-bias(הטיית אישוש  כגון, אוטיפירבים המנציחים את הסטר) הכרתיים-תת(

 - ) biased processing(עיבוד נתונים מוטה ; ולא מידע הנוגד אותן, מחפשים מידע המאשש את דעותיהם

מתייחסים יותר למידע העולה בקנה כן הם -וכמו, מפרשים מידע באופן המתאים לדעותיהםאנשים 

כאשר מציגים  - )subtyping(סיווג -ותת; לדעותיהםהמנוגד אחד עם דעותיהם הקיימות מאשר למידע 

, בתוך הקבוצה" מיוחד"הם מסווגים אותו כאדם , אוטיפילהם אדם שאינו עולה בקנה אחד עם הסטרֵ 

, כך). Bodenhausen, 1988; Kunda & Oleson, 1995(כלומר הוא אינו נחשב למאפיין את הקבוצה 

   .אוטיפ נשאר בעינויהסטר

  

תוך הצבעה על תכנים רלוונטיים להקשר הנוכחי של סטיגמה , להתערבותלהלן נצביע על כמה דרכים 

חלקם רלוונטיים (תוך כדי כך יוזכרו מכשולים והטיות קוגניטיביות שונות . בבריאות הנפש בישראל

אך ככל שתגבר , יש מכשולים הות האלבבכל כיווני ההתער). לא רק בהתערבות שבה הם מוזכרים

  . ניתן יהיה לנסות לצמצם ככל האפשר את הסכנה שבהם, המודעות למכשולים אלה

  

  ) Provision of information(מתן מידע 
הינה ניסיון לפעול לשינוי , דרך רווחת לנסות לשנות את הסטיגמה כלפי אנשים שחלו במחלת נפש

רוב הזולות -פי-מידע הן עלהתערבויות של מתן . 'וכו, ניסיונות שכנוע, עמדות באמצעות מתן מידע

התועלת שבהן לא תמיד , עם זאת. התערבויות אלה דורשות השקעה מועטה יחסית. והפשוטות ביותר

 ,.Angermeyer et al(ידע יכול להתקיים בצד רמות גבוהות של התייחסויות שליליות , למשל, כך. ברורה
2003; Arboleda-Florez, 2003 .(  

  

לכאורה די היה במתן מידע לציבור המבהיר , למשל ,כך. כדי לשנות עמדות לכאורה די היה במתן מידע

 אוטיפיסטרוה, שאנשים שחלו במחלה פסיכיאטרית אינם יותר אלימים מאשר האוכלוסיה הכללית

וטיפים אמחקרים מראים שיש קושי רב בשינוי עמדות וסטרי, אולם. לגבי אלימות החולים היה נעלם
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נראה שהתועלת במתן מידע תלויה לא מעט בבסיס העמדות ). שפהניאות לא רק בתחום בר(

נדרשת התאמה בין , )Eagly & Chaiken, 1993(כפי שידוע מתחום השכנוע ושינוי עמדות . הבעייתיות

בעוד שעמדות בעלות בסיס קוגניטיבי עשויות להשתנות , לדוגמה. אופני ההשפעה לבין סוג העמדה

יטו פחות להשתנות ) כדוגמת פחד(אוטיפים בעלי בסיס רגשי יסטרהרי שתפיסות ו, בעקבות מתן מידע

 ).Penn et al., 1999(מידע כשלעצמו איננו מספיק , במקרים כאלה. בעקבות מידע
  

לעתים הקושי בשינוי עמדות קשור . גם כאשר הבסיס הינו קוגניטיבי אין השינוי ברור מאליו, אולם

אנשים ": מחיקת מידע"קיים קושי כללי ב, למשל ,כך .ולאו דווקא במוטיבציה, וני החשיבהנבמנג

אחד ההסברים לקושי זה הוא שכאשר מידע  .מתקשים למחוק מידע גם כאשר הובהר להם שהוא שגוי

ה אלמדובר ביצירת מעין רשת מידע שבה פריטים שונים קשורים , נקלט ועמדות ותפיסות נוצרות

לבטל מידע  ,בנוסף לקושי זה .פריט מידע בודד קשה יותר להכחיד מאשרהמידע הזו את רשת  .האלל

שינוי עמדות באמצעות מתן מידע הוא בעייתי בשל מגוון מנגנונים , לנוכח עובדת היותו בלתי נכון

ניסיונות לשינוי . ומקשים על שינוייהם, קוגניטיביים התורמים לשימור עמדות וסטריאוטיפים קיימים

בין מנגנונים אלו ניתן . עלולים להיכשל, מנגנונים אלועמדות והתנהגות שאינם לוקחים בחשבון 

-Sub(סיווג -ותת, )Biased processing(עיבוד מוטה , )Confirmation bias(הטיית אישוש , למשל, למנות
typing( , אסימטריה למשקל של מידע חיובי מול מידע שלילי)positive-negative asymmetry (ועוד 

הינם ) Biased processing and confirmation bias(בוד מוטה והטיית אישוש עי ).א2007, שטרוך ואחרים

לב למידע התואם את -אנשים נוטים מבלי משים להקדיש יותר תשומת .הטיות בעיבוד מידע

לעתים ההטיה בעיבוד המידע יכולה לבוא לידי ביטוי בכך . עמדותיהם ותפיסותיהם מלכתחילה

הוא יפורש באופן התואם ומאשש את תפיסותיו הקיימות של  ,משמעי-שכאשר יש מידע שאינו חד

ם גם מחפשים באופן לא מודע מידע שיאשש את תפיסתם הראשונית אנשי .ובכך מחזק אותן, האדם

אף שקשה להצביע על פתרונות  .ואינם נוטים לחפש מידע שסותר את עמדתם הראשונה, ויתמוך בה

ת קיומן עשויה להגביר את המודעות לכך שאין די במתן אנו מצביעים עליהן משום שהבנ, להטיות אלו

התייחסות של מנגנוני החשיבה הללו מקשים על שינוי  .פעמי-ובוודאי לא אם זהו מידע חד, מידע

כאשר מדובר על התייחסות בעלת  .יתית כאשר היא מבוססת על פריטי מידע או תפיסות קיימותיבע

לא ייקלט , ככל הנראה, מידע זה -מאוד יועיל  הוא לאאף הרי שמתן מידע , רגשי/רקע מוטיבציוני

   .ולעתים אף יעוות וישמש לחיזוק ההתייחסות הבעייתית

  

ניתן להצביע על מצבים בהם יש מקום לנסות לשנות התייחסות בעייתית , למרות הקשיים והמכשולים

וטיפים אטריאין עמדות ותפיסות וסבהם כאשר מדובר במצבים , למשל ,כך .באמצעות מתן מידע

ניתן לנקוט בשיטות של מתן מידע משום שאין עוסקים בשינוי , למשל בקרב ילדים ,וקיימשכבר הת

מתן מידע עשוי להועיל גם במצבים שהבסיס . כתחילהלעמדות ותפיסות אלא ביצירתן ועיצובן מ

עליהם מידע דהיינו כשמדובר בנושאים שאין , )ולא ידע מעוות(תית הינו חוסר ידע ילהתייחסות הבעי

  .קודם או תפיסות קיימות

  

: עלו מספר תחומים בהם נראה שניתן לשקול מתן מידע) א2007, שטרוך ואחרים( במחקר שערכנו

הציבור מודע יותר  - הגברת מודעות הציבור לעובדת קיומן של תרופות לטיפול בסכיזופרניה, למשל
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תכן יי .של תרופות לטיפול בסכיזופרניהופחות לקיומן  ,לקיומן של תרופות לטיפול בחרדה ודיכאון

פקוד של אנשים עם שהגברת המודעות לקיומן של התרופות ולהשלכות קיומן על יכולת הִת 

הרי , מתוך הידוע מהתחום של שינוי עמדות ושכנוע .שויה לשפר את ההתייחסותעה ,סכיזופרניה

סמכא -י מקור הנחשב כבריד-רצוי יהיה שהמידע יימסר על, שבמידה ששוקלים התערבות מסוג זה

 ,למשל ).Eagly & Chaiken, 1993; Petty & Cacioppo, 1986; Petty, Wegner & Fabrigar, 1997( בנושא

עשוי ש, אדם שחלה במחלת נפשלא אך (סמכא -פסיכיאטר עשוי להיות מקור בר, בהקשר הנוכחי

י ובמחקרים אחרים כתוכן תוכן נוסף שעלה במחקר הנוכח). סמכא בתחומים אחרים-להוות מקור בר

בקרב חלק לא קטן מהציבור רווחת תפיסה על פיה חולי הנפש הם . מרכזי הוא נושא האלימות

קיימת קבוצה קטנה מאוד וספציפית מאוד . למעשה אין קשר בין תפיסה זו לבין המציאות. אלימים

מים כמו כלל ואילו שאר האנשים החולים במחלת נפש אלי, יםלהיות אלימ יםהעלולשל אנשים 

ובהינתן העובדה שהפחד הוא כאמור אחד הבסיסים , לאור זאת. וחלקם אף פחות, האוכלוסייה

על מנת . אלימותם של החולים-יש מקום לשקול הפצת מידע על אודות אי, להתייחסות כלפי החולים

דהיינו , סמכא בתחום זה-ידי מקור שאמור להיות בר-רצוי שהמסר ינתן על, להגביר את השפעת התוכן

כפי בלבד התועלת תהיה חלקית , מכיוון שנושא זה ניזון במידה רבה גם מרגישות, עם זאת .המשטרה

  .שהוסבר לעיל

  

המחקר העלה שאחד ההיבטים . כיוון נוסף של מתן מידע העשוי להועיל הינו נושא האטיולוגיה

הבנת -ר הכעס הוא באינראה שמקו, על סמך הספרות. בהתייחסות לאנשים שחלו בדיכאון הינו כעס

"). להתפנק"ו" התחלות"ראייתו כמי שבוחר כביכול ל(חוס אחריות של החולה למצבו יהדיכאון ובי

ואיתו את ההתייחסות  ,הגברת מודעות הציבור למרכיב הכימי של הדיכאון עשויה להפחית את הכעס

מהווה שבמהותה ות ההתייחסלמעשה מדובר על שיטת שינוי . השלילית כלפי אנשים שחלו בדיכאון

על תפיסת מחלת נפש כבעיה מוחית  ,למשל ,מדובר, בהקשר הנוכחי .)reframing( "המשגה שונה"מתן 

)Corrigan et al., 2000.(  

  

  ) Protest and legislation(מחאה וחקיקה 
 ,)1998- ח"מוגבלות התשנ כדוגמת חוק השוויון לאנשים עם(וחקיקה , מחאה כנגד ביטויי אפליה

להבהיר מהי התנהגות שנחשבת , בשלב ראשון לפחות, עשויות, ירה מהי ההתנהגות הרצויההמבה

  . סבירה ומהי התנהגות המוגדרת כהתנהגות מפלה ולא תקינה

  

הרי שבכך שהחקיקה , דית והעיקרית לשינוי עמדות והתנהגותיאף שברור שדרך זו אינה הדרך המי

שיש לה השפעה רבה על ההתנהגות  המשמעות היא, מבהירה מהי הנורמה הרצויה מבחינת המדינה

כשמדובר על מחאה אין מדובר רק בעצם . בפועל בנושאים אליהם החקיקה מתייחסת במישרין

  .הצבעה על מקרים בהם נעשה עוול אלא גם על, החקיקה עצמה

  

לא "להתייחסות ומהי דרך " נכונה"אפשר לחשוב גם על מסע הסברה לציבור שבו מובהר מהי דרך 

חסרונה של צורת התערבות זו הוא בעיקר . פורמליים" חוקים"בלי קשר ל, זאת. להתייחסות" נכונה

 ,.suppression and rebound )Macrae et al-בשל הבעייתיות של אפקט ה ,בין היתר, בהשפעתה המוגבלת
 ,למשל. אפקט זה מתרחש כאשר אנשים משתדלים באופן מודע לא לחשוב בצורה מסוימת ).1994
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אוטיפים שלהם ועד כמה הללו יֵ כאשר יש ניסיון להבהיר לאנשים מהם הדעות הקדומות והסטר

מתרחש , כתוצאה מניסיונותיו של הפרט לא לחשוב בצורה זו. 'לא רצויים וכו, לא נכונים, מעוותים

לאותם קשרים עצמם ) priming(קוגניטיבי -יש חיזוק מחשבתי: תהליך שתוצאתו לעתים הפוכה

האדם יזכור דווקא טוב יותר את הִאפיונים שאותם ניסה . האדם וסביבתו להכחיד יםנסשאותם מ

   .לשכוח ולנטרל

  

גם אם אנשים מצליחים להימנע מביטוי , קרי, reboundלפעמים מדווח גם אפקט של , יתרה מזו

הניסיון לעסוק בדיכוי המחשבות . יופיעו בהזדמנות אחרת ההרי שאל, המחשבות והרגשות הבעייתיים

 ,במצב אחר, אולי ,הבעייתיות משאיר פחות משאבים קוגניטיביים ללמוד ולעבד מידע שיכול היה

ייתכן שניסיון להבהיר בצורה פשוטה לציבור כי אנשים שחלו , לדוגמה. אוטיפיםילפעול לשינוי הסטר

לחיזוק הקישור הקוגניטיבי בין דימויים , ת האלימות של החוליםיוביל לעיסוק בתפיס, אינם אלימים

האדם מנסה לא להתבטא כלפי חולים . הקשורים לחולים הומושגים הקשורים לאלימות לבין אל

. ומנסה לשכנע את עצמו שאינו מאמין באלימותם של החולים ,בצורה המשקפת את התפיסה הזו

ייתכן , אלא שבהמשך, למנוע ביטויי פחד מפני החולים" יצליח"ייתכן מצב שבו בשלב ראשון האדם 

העיסוק בדיכוי תפיסת . והימנעות רבה יותר מהם, שהתנהגותו תשקף דווקא פחד רב מהחולים

האנשים יהיו יותר עסוקים בדיכוי תפיסת , האלימות עלול להוביל לכך שבמפגש עם אנשים שחלו

. מידע שהיה מראה שאינם אלימים, הים אלחולי ויהיו פחות פתוחים לקלוט מידע חדש לגב ,האלימות

הוא צפוי להופיע פחות כאשר מדובר במצבים שבהם נורמת . לא תמיד נמצא rebound-יש לציין שה

במצב זה האנשים מודעים לאותן התבטאויות לא רצויות ). Monteith et al., 1998(ההתנהגות ברורה 

  ).Penn & Corrigan, 2002(ויותר שולטים על התבטאויותיהם 

  

ידי שלילת ההתנהגויות הבלתי -החקיקה והמחאה אמנם מנסות להציג נורמות התנהגות רצויות על

אין להתעלם מיתרונותיה , זאת עם). Corrigan, et al., 2000(חיוביות אך אינה יוצרת תפיסות , רצויות

כאשר , כן-כמו. העיוותיםמבחינת החולים יש חשיבות לכך שיש ניסיונות לצאת כנגד  .של התערבות זו 

הרי שהתערבות מוצלחת משמעה שהציבור ייחשף  ,במחאה כנגד אמצעי התקשורת ,למשל, מתמקדים

אין להתעלם מחשיבותה  ,לבסוף. בסרטים ובטלוויזיה, פחות לייצוגים שליליים של החולים בעיתונות

מדובר במצב שבו  .משום שלא ברור להם מהי ההתנהגות הרצויה ,של התערבות זו לאנשים המפלים

, אולם. האדם דוגל בערכים שוויוניים המנוגדים לאפליה. האדם אינו רוצה להכיר בעצמו כמי שמפלה

כאשר מוצגת . מובילות לנטייה להפלות ,אמונותיו על אודות הקבוצה המופלה, בבד עם ערכים אלו-בד

  ).Kleinpenning & Hagendoorn, 1993(האדם ינהג על פיה " בלתי מפלה"הו" תקינה"בפניו ההתנהגות ה

  

כיוון שני הנו . הנו הבהרת הנורמות נגד אפליה, כיוון אחד אליו התייחסנו למעלה, בהקשר של חקיקה

נושא זה של העדפה מתקנת נדון בעיקר בהקשר ). affirmative action(חוקים העוסקים בהעדפה מתקנת 

אחד הבסיסים לפיתוח כיוון . דומה שהיתרונות והחסרונות קיימים גם כאן ,אולם, תניותשל קבוצות א

ההנחה בהפעלת מדיניות של . נמוך, הסיכוי של חולים להשתלב בחברה, זה הוא שאם אין עושים זאת

ההתייחסות , העדפה מתקנת היא שכאשר אנשים יהיו במגע עם החולים מתוקף חוקים מסוג זה
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חשוב , אם פונים לכיוון זה). לכל הפחות ברמת הפרט שבמגע(הסטיגמה תצטמצם תשתפר ובעיית 

  . לבצע מדיניות זו מבלי להיכשל בכשלים העלולים לגרום לנזקים לפרט ולקבוצה כאחד

  

בהעדפת מועמד הסובל ממחלת נפש  יהיה, ביצוע תקין של מדיניות של העדפה מתקנת בהקשר הנוכחי

הנחת היסוד בהעדפה מתקנת היא . בהינתן שלשניהם יש אותם כישוריםאך זאת , על פני מועמד אחר

המטרה היא לסייע לו להתגבר על המחסום הקיים . שהמתמודד יתפקד בצורה טובה כמו כל אדם אחר

ההנחה היא שהמעסיק והסביבה ייווכחו לראות את תפקודו , לאחר שיתקבל. בשלב הקבלה לעבודה

לאדם הסובל ממחלת " הקלות"מצב שבו נותנים  .ינוי ההתייחסותוכך ייווצר גם ש ,התקין של האדם

ימשיך לעבודה האדם שהתקבל . ועלול לפגוע בסופו של דבר במתמודד, אינו העדפה מתקנת, נפש

ואף ייתכן שאחרים במקום העבודה לא יזהו את כישוריו לעבודה אם הם אכן  ,לסבול מהסטיגמה

רצוי להבהיר זאת , ה המתקנת מבוצעת בצורה נכונהגם כאשר מדיניות ההעדפ, לעתים. קיימים

אנשים חושבים לעתים שהעדפה מתקנת משמעותה קבלה לעבודה של אדם , שכן; במקום העבודה

 & Crosby, 2003; Crosby & Cordova, 1996; Dovidio(שכישוריו פחותים מאלו של המועמדים האחרים 
Gaertner, 1996; Maio & Essess, 1998.(  

  

כמו מתן סיוע  ,ותנוספשבצד מגמות של העדפה מתקנת רצוי להמשיך בניסיונות שילוב בדרכים מובן 

במצב זה  .להתאים בין יכולותיו ומוגבלויותיו לבין הסביבה ודרישותיה, למתמודד או לסביבה

  .המפורטות בנושא המגע הנטיות יותר הן אלווההתערבויות הרל

  

  )Structural changes(שינויים מבניים 
בדומה להעדפה , המיועדים לאפשר שינוי התייחסות, שינוים מבניים הינם שינויים במצב או בסביבה

דוגמה לכיוון זה ניתן . אלא בשינוי עקיף ,לא מדובר בניסיון ישיר להשפיע על ההתייחסות. המתקנת

שכיר המשיבים נשאלו האם יהיו מוכנים לה. לראות בממצאים שהצגנו לגבי הנכונות להשכרת דירה

כאשר הובטחה להם ערבות . מהציבור הכללי אמרו שהיו מסרבים 61%": חולה נפש"את דירתם ל

וכאשר הובטח שיש גם אדם שניתן לפנות אליו במקרה , 45%-לתשלום ירד אחוז המסרבים ל

במקום לנסות לצמצם את הפחד והרתיעה מפני , כלומר. 26%-שמתעוררת בעיה ירד אחוז המסרבים ל

לא לנסות לצמצם את הסטיגמה אלא לצמצם בשלב , דהיינו, ה שניתן לפעול גם בעקיפיןנרא, החולה

אם החשש מפני השכרה לאדם שחלה במחלת נפש יורד כאשר מספקים ערבות . ראשון את השלכותיה

אנו מניחים . הרי שניתן לנקוט בדרך זו כדי להגביר את הנכונות להשכרת דירה, כספית וכתובת

ייווכח בעצמו שלמעשה , לאחר שבעל הדירה יאות להשכירה לחולה, מהמקרים שלפחות בחלק ניכר

למרות שלא נעשה כאן ניסיון ישיר לפעול , זאת. ועם הזמן אף תשתפר התייחסותו לחולים, אין בעיה

  ".חולי נפש"כנגד הסטיגמה כדי לשפר את התייחסות בעל הדירה ל

  

התאמת מקום העבודה , למשל, היא) טיגמהשאינו קשור רק לס(דוגמה מסוג אחר לשינוי מבני 

אנשים המתמודדים עם מחלת נפש מתקשים . לתעסוקת אנשים עם מחלת נפש מבחינת שעות העבודה

הפניית משתקמים למקומות עבודה בהם יש משמרת צהריים או משמרת . לעתים לעבוד בשעות הבוקר

אדם כזה . השליליות ההשלכותי אך תמנע למעשה את, ערב לא תפתור אמנם את בעיית הקושי בבוקר
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אך קושי זה יהפוך להיות בלתי , ישאר אמנם עם הקושי לגבי הבוקר, שיעבוד במשמרת צהריים או ערב

  . רלוונטי

  

  ) Contact(מגע 
קבוצתיים נעשה שימוש רב בעניין - בתחום היחסים הבין). contact(שיטת התערבות נוספת הינה מגע 

המגע הטבעי הינו זה ". יזום"והן למגע " טבעי"ניתן להתייחס הן למגע . המגע לשיפור היחסים

כאשר דירה , לדוגמה". רגילים"בהקשרים " חולים"המתרחש כאשר אנשים נמצאים במגע עם 

לא תמיד המשכיר ידע . ר דירתו לאדם שחלהאו כאשר אדם משכי, וסטלהללדיור מוגן או משמשת 

מגע טבעי מסוג זה נוצר מפגישות . ולעתים יש בכך יתרון, מראש שמדובר באנשים שחלו במחלת נפש

הניסיון בישראל מלמד כי ברוב המקרים ישנה השפעה חיובית . 'עבודה וכו, טבעיות באזורי מגורים

  .למגע זה

  

התערבויות מסוג זה פותחו בין היתר . היא למפגשים יזומיםהכוונה , כאשר מדובר בהתערבות של מגע

פותחה בהקשר של יחסים השערה זו . Allport 1954)( The contact hypothesis)( על בסיס השערת המגע

 לעולא , על פי השתייכותם לקבוצה אלה לאלהדהיינו במצבים בהם אנשים מתייחסים  ,בין קבוצתיים

מגע , למעשה). Penn & Wykes, 2003(לא כל מגע מפחית סטיגמה . אדםמאפייניו הייחודיים של הפי 

   ).Brown, 1995; Brunton, 1997(עלול גם להביא לתוצאות שליליות 

  

 Brewer & Brown, 1998;(הסיכויים להגיע לשינוי חיובי גדולים יותר כאשר עומדים בתנאים מסוימים 
Brown, 1995; Pettigrew, 1997, 1998.(  והן פיתוחים מאוחרים יותר שלה ,רת המגע המקוריתהשעהן ,

מגע מתמשך ) א: (לכמה מהתנאים הדוגמ .(Allport, 1954; Pettigrew, 1998) העל תנאים כאל יםמצביע

. סטטוס שווה ככל האפשר) ב. (בהנחה ששינוי ההתייחסות הנו תהליך ממושך ,זאת. פעמי-ולא חד

ניתן למצוא פתרונות יצירתיים כדוגמת מצב שבו אנשים  ,עתיםל ,אך, דרישה זו עלולה להיות בעייתית

, בהכשרתם של אנשי מקצוע ,למשל ,נטיוורל(שחלו תורמים לזולת מתוך התנסותם העצמית במחלה 

או מצב שבו אדם שחלה במחלה פסיכיאטרית תורם מיכולתו  ;)כפי שנעשה כיום בהכשרות מסוימות

בהקשר . משימה משותפת) ג. ('להשכלתו וכו, אלא לכישוריו, בתחומים שאינם קשורים למחלה כלל

בהקשר של . הנוכחי הכוונה היא למצב של שיתוף פעולה שבו חולים תורמים להצלחת השגת המשימה

החולה אינו תורם , למשל, או, שאם המגע אינו מוצלח ישנה סכנה ,ובנקודה זו בפרט ,המגע בכלל

ייתכן שהדעות לגביו ולגבי החולים בכלל לא רק שלא ישתפרו אלא אף , בצורה טובה להשגת היעד

  . אוטיפים שהיו קיימים מראשיאישוש סטרלהתפקוד בהקשר הנוכחי ישמש אמצעי לחיזוק ו. יידרדרו

  

מפגשים שבהם זהותו הקבוצתית , קרי, קבוצתיים-במפגשים ביןמדובר , אוריית המגעילפי ניסוחי ת

הרי  ,וגם אינה בולטת לעין ,ההנחה היא שאם הזהות הקבוצתית אינה ידועה מראש. של כל יחיד ידועה

 Corrigan-מעניין לציין ש. שלא תיווצר כל הכללה לאותה קבוצה שכלפיה מנסים להוביל לשינוי עמדות
& Penn )(1999 , כמו  למפגשים מצב שבו החולים באים, קרי, על כיוון קצת שונה של מפגשמצביעים
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בצורה זו התרומה לשינוי תיווצר דווקא מכך  34.של קבוצתם" נציג" - "token"ו אילו היכולם ולא כ

הקומפטנטיות והתרומה (. כקומפטנטיים לפיכךשרואים שהחולים תורמים ומתפקדים ונתפסים 

בעוד שבמקרה הראשון הדגש הוא על  :אולם המוקד שונה ,הכיוונים בשני ותלהצלחה במשימה חשוב

הרי שבמקרה השני הדגש הוא על , זיהוי השייכות הקבוצתית ותוך כדי המפגש ישנה מודעות ליכולת

  ). היכולת ובהמשך ישנה מודעות לשייכות הקבוצתית

  

ם מתוך הספרות לגבי רצוי להתייחס גם לממצאי, ת המגעיאורייי תיד-לבצד הדרישות המוצבות ע

תקל במכשול של ימועדים לה קבוצתיים-ביןמפגשים  .שינוי עמדות ושינוי סטראוטיפים והקושי שבהם

היא להדגיש את תפקודו  היה הרווחת במפגשים אלינתן שהנטיבמיוחד בה, )sub-typing(סיווג -תת

שאנשים הנחשפים לאדם א יההנחה המובלעת בתוך דגש זה ה. התקין של האדם שחלה/הנורמטיבי

הינו מנגנון ) sub-typing(סיווג -תת .ואינו מאיים, מתפקד, רואים שהוא דומה להם, המתמודד

אוטיפים שלו בפני שינויים המתבקשים ריקוגניטיבי בו האדם שומר באופן בלתי מודע על הסט

קבוצה חריגה -ידי כך שהמקרים החריגים נתפסים כתת-אוטיפ עליממקרים שאינם הולמים את הסטר

   ).(Kunda & Oleson, 1995אוטיפ נשאר ללא שינוי יוכך הסטר

  

ייתכן , אם אדם חושב שחולים אינם מתפקדים ונתקל בחולה בעל רמת תפקוד גבוהה, למשל, כך

חולים " (חולי הנפש"קבוצה ייחודית בקרב -תת, שהחולה הספציפי הזה ייתפס כמקרה ייחודי

ואילו האדם , נשארים כפי שהם" חולי הנפש"וההתייחסות כלפי כך התפיסות ). המתפקדים היטב

ווצר הכללה מהמפגש אל ההתייחסות ילא ת, כלומר. מוגדר כמקרה מיוחד, אותו פגשו" ייחודי"ה

  .למתמודדים אחרים

  

מאפיין כלשהו בין אם  לשסיווג זה על ידי התפיסות -מסתבר שאנשים מוצאים לעצמם דרך לבצע תת

כיוון שחלה מ, הם עלולים להחליט שאותו אדם הוא חריג, למשל, כך. לא לנושאנטי או ווהוא רל

או להחליט שמדובר במקרה חריג משום , במחלה מסוימת שאינה שייכת מבחינתם לקטגוריה הכללית

בכל המקרים מדובר בניסיונות . ל ואז חלה"שִתפקד לפני שחלה או משום שמדובר באדם שעלה מחו

  . סיווג-שיאפשר תת" ירוץת"למצוא ) לא מודעים(

  

מאחר שמדובר על מצב בו האדם מוצא לו מאפיין שככל הנראה כלל לא , קשה לסתור תהליך זה

 .יש דרכים ליצור מצבים שיקשו על היווצרותו, עם זאת. ניבוילולפיכך לא ניתן לצפייה או , נטיוורל

, ד אלא עם אנשים שוניםפגש לא רק עם אדם אחרצוי לִה . חשוב לדאוג לשונות במגוון היבטים

ולהדגיש , ברמת התפקוד שלהם אלה מאלהשונים , במאפיינים רבים ככל האפשר אלה מאלההנבדלים 

רצוי אף  .תכונות שאינן קשורות למחלה, ההטרוגניות של התכונות השונות של האנשים שחלואת 

והן לתקופות של " טובות"הן לתקופות ה, קרי, יתייחסו לתקופות השונות בחייהם השאנשים אל

אלא תעודד , התייחסות לתפקוד התקין בלבד לא תסייע לשינוי ההתייחסות לכלל החולים. החולי

  "). הוא בסדר אך כל האחרים הם שונים("סיווג של האדם הזה כאדם ייחודי 

                                                   
34 Token -  הכוונה היא לעובד שנוכחותו משמשת את המעסיק כמייצג קבוצה מסוימת כדי להסיט מעצמו

 .ביקורת או האשמה שהוא נוקט באפליה נגד קבוצה זו
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החלק הן את ידי הדגשת - לתת סיווג על" צורך"כיוון אחר שניתן לחשוב עליו הוא לצמצם את ה

פחות " יצרום"האדם שחלה במחלה פסיכיאטרית אולי , בצורה זו. החלק החולהאת והן  הנורמטיבי

  .אוטיפיסטרמהויהיה מלכתחילה חריג פחות 

  

חשוב להצביע על  .נושא ההטרוגניות חיוני בממדים שונים, בעת קיום מפגשים עם אנשים שחלו, לפיכך

, ובין היבטים שונים של אותו האדם, חייובין אותו אדם בתקופות שונות של , ההטרוגניות בין האנשים

   .העובדה שההיבטים החולים קיימים בצד ההיבטים הנורמטיביים, קרי

  

הרחבות נוספות ובמיוחד התייחסות לתכנים רלוונטיים . פרק זה הצבענו על כיוונים מרכזיים-בתת

סטיגמה כלפי  :ראלאפליה ובריאות הנפש ביש, סטיגמה"על  בדוח 14ניתן למצוא בפרק המבוא ובפרק 

   ). א2007, שטרוך ואחרים( אנשים שחלו במחלה פסיכיאטרית וכלפי טיפול נפשי

  
  שירותים נחוצים לאור ממצאי מחקר הסטיגמה. 2

נראה כי , כך. השירותים החסרים והצרכים שאינם מסופקיםהמחקרים גם מסייעים בהבנת , לבסוף

הוא חשוב לא רק , ם להן ודרכי הטיפול בהןהגורמי, על אודות מחלות פסיכיאטריות מתן מידע

כי אם גם בעבור המתמודדים עם מחלות , במסגרת התערבויות לשינוי עמדות בקרב הציבור

הצורך במידע עלה בעיקר מצידם של הורים לאנשים המתמודדים עם . פסיכיאטריות ובני משפחותיהם

בעיקר בשלבים הראשונים של  ,שהתייחסו לכך שמידע כזה בולט בהיעדרו, מחלות פסיכיאטריות

. לפני שחלקם מצטרפים לארגונים שונים המגשרים על הפער ומספקים מידע, ההתמודדות עם המחלה

שהמסגרות הטיפוליות השונות יספקו מידע לגבי האטיולוגיה לכך נראה כי קיימת חשיבות רבה , לכן

העברת מידע שכזה היא בעלת נראה כי . לגבי מהלך המחלה ולגבי תחומים נוספים, של מחלת הנפש

ובמקביל למנוע חלק מן , היא עשויה לסייע בכל הקשור להסתגלות למצב החדש: חשיבות כפולה

דרך הפחתת , למשל(ההשלכות השליליות של הסטיגמה ושל הסטיגמה העצמית של בני המשפחות 

  ). תחושת האחריות והאשמה

  

במיוחד כאלה המיועדות , כה נוספות לבני המשפחותמחקר זה העלה גם את הצורך במסגרות תמי

מלבד (לאלה הנמצאים בשלבים מוקדמים מבחינת ההתמודדות עם המחלה ולבני משפחה נוספים 

המפגשים עם הורים , מהראיונות עלה כי מעבר ליכולתם של הארגונים לספק מידע רלוונטי). ההורים

הם מעניקים למשתתפים תמיכה : דולהנוספים המתאפשרים במסגרות אלה הם בעלי חשיבות ג

מפחיתים את תחושתם של ההורים כי הם אינם מובנים , מסייעים בפיתוח מיומנויות וכוחות, הדדית

המסגרת . מפחיתים בתחושת הבושה שלהם ומסייעים ביצירת סביבה חברתית מקבלת, לאחרים

הורים רבים עלולים החברתית התומכת שהקבוצות מעניקות חשובה במיוחד לנוכח העובדה כי 

העלול לפגום ברווחתם הנפשית מצב  ;להימצא במצב של היעדר תמיכה חברתית ונפשית מספקת

אצל הורים המצויים בשלבים , ככל הנראה, עם זאת. וביכולת התמודדותם עם מחלת בנם או ִּבתם

חושות הבלבול של תחילת ההתמודדות עם המחלה מלּווה בת, ראשונים של ההתמודדות עם המחלה

המגבילות מאוד את יכולתם להיעזר במסגרות התומכות , מבוכה ובושה ובהתנהגות של הסתרה

ויתאימו הן לרמות , חשוב לנסות וליצור פתרונות ביניים שיאפשרו מעבר הדרגתי, לכן. הקיימות

, כך. והן לדרכי ההתמודדות השונות שלהם ,הבלבול של ההורים בשלבים השונים ולנכונותם להיחשף
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דרך ליווי זוג הורים הנמצאים , בעלות אופי אישי יותר מערך פגישות פרטניותניתן לפתח , למשל

כאשר , ידי זוג הורים המצויים בשלב מתקדם יותר-בשלבים מוקדמים של ההתמודדות עם המחלה על

  .כמו אלה הקיימות היום, בהמשך ניתן יהיה לבחון את האפשרות להשתלב במסגרות לא פרטניות

  

עלולים לפגוע בלכידות  ,מהראיונות עלה כי השינויים במערכת המשפחתית בעקבות המחלה, סףבנו

עולה גם הצורך במתן מידע וייעוץ משפחתי , לפיכך. המשפחתית ולהקשות עוד יותר על ההתמודדות

מסגרות , אחים ובני זוג, כמו ילדים, ובהפעלתן של מסגרות קבוצתיות המיועדות לבני משפחה נוספים

מערך התמך למשפחות שהיה אמור להיות חלק מסל , נזכיר שכאמור. במצב הנוכחי בולטות בהיעדרןש

  . עדיין מצומצם מדי השיקום

  

ייתכן כי למיקום קבלת הטיפול הנפשי עשויות להיות . הטיפול הנפשיקבלת הסטיגמה ומיקום 

מרפאה : לטיפול נפשיבמחקר בחנו את ההעדפה לשתי מסגרות אפשריות . השלכות על הסטיגמה

מתשובות המרואיינים עלה . או מרפאה ייחודית לבריאות הנפש ;כללית ובה רופאים מומחים נוספים

מעדיפים להגיע לטיפול נפשי אמבולטורי במרפאות , כי אנשים המטופלים במרפאות לבריאות הנפש

יבור הכללי על המקום כאשר שאלנו את הצ). ולא במרפאות מומחים כלליות(ייחודיות לבריאות הנפש 

 יש לממצאים אלה. עלתה מגמה דומה, המועדף מבחינתו לקבלת טיפול נפשי במידה שיזדקק לו

יועבר , כמתוכנן במסגרת רפורמה זו, אם. חשיבות בכל הנוגע לרפורמה הצפויה במערכת בריאות הנפש

יתכן ששינוי זה יצריך י, הטיפול הנפשי ממסגרות ייחודיות לבריאות הנפש למסגרות של רפואה כללית

. כמו גם בקרב האוכלוסייה הכללית, התמקדות ביתר שאת בסוגיית הסטיגמה בקרב המטופלים עצמם

  . ייה למרפאה כללית לצורך קבלת טיפול נפשייידרש מסע הסברה להפחתת החששות מְּפנִ , כך

  

רצוי . וסטיגמה בפרט, הפרק הציג עקרונות וכיוונים בתקווה שיסייעו בתחום השיקום בכלל, לסיכום

ולא להסתפק בניסיונות לשינוי עמדות באופן , לנסות לתקוף את הנושא מכיוונים רבים ככל האפשר

יעילות , כך מובילות להפחתת הסטיגמה-ייתכן שהתערבויות שמשנות את המציאות ורק אחר. ישיר

  .לא פחות
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  : ב חלק
שימוש בבסיס נתונים משולב : אנשים עם בעיות נפשיות קשות

, מאפייניהם, מספרםממערכות שירותים שונות לבחינת 
  הקשר שלהם עם שירותי השיקום והשינויים לאורך זמן

   1נגה דניאל    1נועם פישמן    1דניז נאון    2יחיאל שרשבסקי    1נעמי שטרוך
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  טאובר. קרן לזלו ננדיב ממימון הודות ל המחקר התאפשר

  
  

  

  

  
  

  

  
  מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס 1
  משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש 2
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  מבוא .א
  רקע .1

. בריאות הנפשחלה התפתחות רבה במערכת השיקום ב) 2000(מאז נחקק חוק שיקום נכי נפש בקהילה 

. ולא ידוע מספיק על הצרכים להמשך התפתחותה, מערכת זו נמצאת עדיין בשלבי התפתחות, אולם

המשתמשים "של כלומר , היקף האוכלוסייה של אנשים הסובלים מנכות פסיכיאטרית כרונית

  . ועאינו יד ,ובשירותי השיקום בפרט ,בשירותי בריאות הנפש בכלל) בפועל או בפוטנציה" (הכבדים

  
הם השתמשו בנתונים . ניסו לאמוד את מספרם של חולי נפש כרוניים בישראל) 1998( ורוזןאבירם 

בשונה מהמחקר . ומקובץ האשפוזים הארצי, מקובץ מקבלי קצבאות נכות במוסד לביטוח לאומי

, לא בוצע קישור ברמת הפרט בין קובצי הנתונים של שתי המערכות ורוזןבמחקר של אבירם , הנוכחי

ולכן היקף  ,בכל הארץ ים בשתי המערכותכרבין המו לא ניתן היה לבחון את היקף החפיפה, כלומר

  .1998-ב בירושלים ממחקר שערכוהחפיפה התבסס על אומדנים 

  
 Levinson et(ידי משרד הבריאות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -סקר בריאות ממלכתי שנערך על

al., 2007( ,התמקדסקר זה , אולם. התייחס לכלל האוכלוסייה ולא רק אל המוכרים במערכות השונות 

, הפרעות חרדה ופוביות, הפרעות אפקטיביות(אבחנות מסוימות באוכלוסייה  שכיחותאומדן של ב

  . קשות כלל אוכלוסיית הסובלים מבעיות נפשיות פה שלבהיקולא , )ואלכוהול

  
אוכלוסיית האנשים הסובלים מנכות פסיכיאטרית פה וכוללת של עד היום אין תמונה מקי, לפיכך

צריכת השירותים ושילובי שירותים במערכות השונות בתוך המשרדים , מאפייניה ,היקפה :כרונית

אין מידע לגבי השינויים בצריכת השירותים לאורך זמן של כלל אוכלוסייה , כן-כמו. וביניהם ,השונים

   .רבהמאפיינים שונים בִק קבוצות בעלות -או של תת ,זו

  
נתמקד באוכלוסייה המוכרת במערכות ממשלתיות שונות המספקות שירותים  במחקר הנוכחי

זכאי קצבת נכות : משרד הרווחה ;טוח לאומייהמוסד לב ;משרד הבריאות :לאנשים עם בעיות נפשיות

 :ובלוחות; נפשיבסעיף ומעלה  40%בעלי  :בטקסט להלן( ומעלה 40% סעיף נפשי של על בסיסכללית 

; בריאות הנפשבמערכת השיקום ב אנשים; אנשים שעברו אשפוזים פסיכיאטריים; )ומעלה נפשי 40%

אנשים שקיבלו טיפול ; אנשים במערכת השיקום במוסד לביטוח לאומי שהינם בעלי סעיף נפשי כלשהו

ואנשים , הנפש בריאות לשאנשים שקיבלו טיפול במרפאות ממשלתיות ; ביחידות להתמכרויות

  . המזוהים במשרד הרווחה כסובלים מבעיה נפשית

  
מאפשר לראשונה שנהליים שהתקבלו מהמערכות השונות באופן יהדוח משלב ומנתח קבצים מ

אודות אנשים עם בעיות נפשיות המוכרים במערכות על קישור ברמת הפרט של נתונים לבצע , בישראל

דהיינו ניתן לבחון מגמות שינוי לאורך , ים הינם נתוני אורךחלק מהמערכות הנתונב, יתרה מכך .שונות

  . זמן

  
, מאפייני האוכלוסיות בהן; הרלוונטית בכל אחת מהמערכות ההדוח מציג את היקף האוכלוסיי

, בנוסף להתייחסות ברמה הארצית. גם במאפייניהן, וכשניתן ,שינויים לאורך זמן בהיקף האוכלוסיות
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על מנת , )המוגדרים לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(ברמת המחוזות  גםמוצגים חלק מהניתוחים 

  . או בשירותים הניתנים/מאפייניה ובלאפשר איתור פערים בהיקפי האוכלוסייה ו

  
אומדן היקף האוכלוסייה עם בעיות נפשיות המוכרת ) א: (מספר היבטים ייחודייםנם ישבדוח זה 

על פי , האנשים העשויים להפיק תועלת משיקוםמספר  לשאומדנים ראשוניים ) ב( ;במערכות

כלומר מהו , ניתוח מידת החפיפה בין המערכות השונות) ג(; מאפייניהם של אנשים במערכות שונות

הקשר בין קבלת שירותי שיקום , ובפרט, מספר האנשים המקבלים טיפול ביותר מאשר מערכת אחת

  .התייחסות למגמות לאורך זמן) ד( ;והמערכות האחרות

 
  של הדוח חלק זהמבנה  .2

 ימספר יםבאמובפרק הממצאים  1בסעיף . מוצגים הממצאים' מובאת שיטת המחקר ובפרק ג' בפרק ב

קבוצות -גם תת ותמוצגפרק ב .2007-ב בחיים וושהי, המוכרים במערכות, האנשים בעלי בעיות נפשיות

אחרות בו, נמצאים לאורך זמןאנשים המערכות מכיוון שבחלק מה .עיקריות בכל אחת מהמערכות

האנשים שהיו בכל אחת  כל-הנתונים מוצגים הן לגבי סך ,אנשים נמצאים לתקופות קצרותה

  .2007בשנת השונות והן לגבי האנשים שהיו במערכות , מהמערכות בשנה כלשהי

  
בין  הצלבמתבצעת הפרק ב .החפיפה בין האוכלוסיות המוכרות במערכות השונות נבחנת 2בסעיף 

פרק ב. מספר האנשים המוכרים במערכת אחת או בשתי מערכות אתלראות  ניתןו, מערכות השונותה

אדם המקבל  ,כלומר .זמנית לכל השנים לגביהן יש לנו נתונים-החפיפה כאשר מתייחסים בו נבחנת

 .יזוהה כמוכר בשתי המערכות, שירות במערכת אחת בשנה מסוימת ובמערכת אחרת בשנה אחרת

המזהה את , המוצגות בפרק זה מאפשרות הסתכלות מורכבת יותר) Venn diagrams(ון דיאגרמות 

שנתית בין המערכות השונות -הפרק מציג גם חפיפה רב .זמנית-שתי מערכות בומהחפיפה בין יותר 

- בושנתית -ההסתכלות הרב. 34או  33ומעלה בסעיף נפשי  40%קבלת קצבת נכות עם -קבלת או איב

הות את היקף החפיפה בין האוכלוסיות במערכות אך אינה מאפשרת לאמוד את מאפשרת לז זמנית

נתונים גם לגבי האנשים מציג הפרק  ,לפיכך .היקף קבלת השירותים ממערכות שונות בזמן נתון

שיקום במוסד , קצבת נכות(לגבי שלוש מערכות מרכזיות  .2007המוכרים בשני שירותים בשנת 

   .השנים האחרונות 10-מוצגת מידת החפיפה בכל אחת מ, )ת הנפשלביטוח לאומי ושיקום בבריאו

  
הסתכלות זו מאפשרת לזהות . במערכות לאורך השנים אנשים המוכריםה מובאים מספרי 3בסעיף 

-בפרק מפורטים סך .בה מתמקד דוח זה אוכלוסייהשינויים לאורך זמן בהיקף השירותים הניתנים ל

 האנשים שקיבלו כל סוג שירות ימספרמפורטים שלוש מערכות ב .האנשים שקיבלו שירות בכל שנה כל

   ).המוסד לביטוח לאומי והיחידה לטיפול בהתמכרויות, בריאות הנפששירותי שיקום מ(

  
דמוגרפיים -מאפיינים סוציו :השונות המוכרת במערכות ההאוכלוסיי מאפיינים של מוצגים 4בסעיף 

, ]מעורב/לא יהודי/יהודי[ מגורים יישוב, וליםח-תקופ(וכן מאפיינים נוספים  ,)מצב משפחתי, מין, גיל(

עבור חלק מהמערכות מוצגים מאפיינים נוספים ב ).המגורים יישובשל  כלכלי-חברתיוהאשכול ה

לפי הנתון  יםחלקם מוצג, לזמינות הנתונים בהתאם ).סעיף נכות נפשית ואחוז הנכות, הלדוגמ(
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מאפיינים לאורך זמן ב ים שינויים שחליםמוצגובחלקם  ,)יישוב, וליםח-תקופ(האחרון הקיים 

   ).גיל ומין, הלדוגמ(

  

מאפייניהם של  נבחניםפרק ב. למערכת בשנה מסוימת ואנשים שנכנסאנו בוחנים את ה 5בסעיף 

אפשר לזהות שינויים לאורך זמן בפרופיל הנכנסים תומ, האנשים הנכנסים למערכות לאורך השנים

האם שינוי שחל במאפייני , למשל ,מאפשרת לזהות, מאפייני הנכנסים למערכת בחינה של .מערכתלכל 

ה בגיל מקבלי יעליה ,הלדוגמ( כלל האוכלוסייה המוכרת במערכת נובע משינוי בפרופיל של הנכנסים

במערכת לאורך  אנשים הנמצאיםה בגיל הנכנסים או מהתבגרותם של היהשירותים יכולה לנבוע מעלי

  ).מןז

  
כך ניתן  .במערכות השונות על פי המחוזות לאורך השניםהמוכרים חלוקת האנשים  מוצגת 6בסעיף 

האנשים בכל מחוז בכל  ימספר מובאיםפרק ב .וכן שינויים לאורך זמן ,לזהות הבדלים בין מחוזות

סים על הניתוחים מבוס. תושבים באותו מחוז 10,000מתוך כל , קבוצות בתוכן-אחת מהמערכות ובתת

מקום המגורים האחרון של האדם ומתעלמים מהעובדה שחלק מן האנשים העתיקו מן הסתם את 

  .מקום מגוריהם לאורך השנים

  
האנשים עם בעיות נפשיות קשות המוכרים  מספר לשלתת אומדנים ראשוניים  יםמנסאנו  7בסעיף 

וזאת מתוך הנתונים , שבריאות הנפושל האוכלוסייה העשויה להפיק תועלת משיקום ב, במערכות

בעלת  ההאוכלוסיי כל-סך מוצגתפרק ב .נבדקו במחקר זהנהליות שיהקיימים במערכות המידע המ

קבוצות יעד אפשריות -כמה תת ותהוומז, בעיות נפשיות קשות המוכרת באחת או יותר מן המערכות

קבוצות יעד מתמקד הפרק בשלוש , לאחר זיהוי מספר קבוצות יעד .העשויות להפיק תועלת משיקום

  . האנשים המוכרים במערכות השונות בכל אחת מהן ובמספרי, מאפייניהןוב

  
הקבוצות . תוך ביצוע השוואות לאוכלוסייה הכללית, קבוצות היעד לפי מחוזות מוצגות 8בסעיף 

   .מיןמוצגות לפי קבוצות גיל ולפי 

   
באנשים  יםמתמקדאנו פרק ב .ין מיוחדיקבוצות בהן יש ענ-מאפייניהן של תת מושווים 9בסעיף 

בין אלו מתוכם שאינם מוכרים  יםומשוו, סעיף נפשיב ומעלה 40%שקיבלו קצבת נכות והיו בעלי 

בין , ובקרב המוכרים במערכת זו ;אלו המוכרים במערכת זובין ל, בריאות הנפשבמערכת השיקום ב

באנשים  יםמתמקד בהמשך אנו .אלו שאינם מקבלים בה שיקוםבין ם לאלו המקבלים בה שיקו

 ומעלה 40%פעם קצבת נכות עם -אנשים שקיבלו איים בין ומשוו, בריאות הנפשהמקבלים שיקום ב

ראה ( "אשפוז כבד"באנשים שעברו  אנו מתמקדים עודפרק ב .אלו שלא קיבלובין ל, סעיף נפשיב

) בסעיף נפשי ומעלה 40%(אלו מתוכם שקיבלו קצבת נכות  בין יםשוומו, )'נספח ד' בסעיף ג ההגדר

אשר פרק השוואה של אחת מקבוצות היעד לקבוצה נוספת ב מוצגתלבסוף  .אלו שלא קיבלובין ל

   .לגביה פחות ברור עד כמה היא אכן קבוצה בעלת סבירות גבוהה לצורך בשיקום

  
שהינם זכאים (סעיף נפשי בומעלה  40%ם באנשים המקבלים קצבת נכות ע יםמתמקד אנו 10בסעיף 

בפרק הקודם הושוו מאפייניהם של אנשים שקיבלו שיקום  ).בריאות הנפשעל פי חוק לקבל שיקום ב

אנשים בעלי מאפיין בכאן ההתבוננות היא  .שונה במקצת בפרק הנוכחיההתמקדות  .לאלו שלא קיבלו
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מוכר , ומקבל שיקום בריאות הנפשמוכר ב: קטגוריות 3-מאפיין להתוך הצגת התפלגות בעלי , מסוים

שיעור מקבלי  ביןה אשוונעשית הפרק ב, למשל ,כך .בריאות הנפשלא מוכר בשיקום , ולא מקבל שיקום

בחלקו השני של הפרק נבחן בדרך זו  .השיקום בקרב נשים ותשיעור מקבלבין השיקום בקרב גברים ל

  . את קבלת השיקום בביטוח הלאומי

  
השוואות  .אנשים שמעל גיל פרישהבין אנשים עד גיל פרישה לבין  ותבהשווא יםמתמקדאנו  11בסעיף 

ההשוואות מציגות את מאפייני הקבוצה וכן את היקף  .אלו נערכות בתוך כל אחת מקבוצות היעד

  .ערכותמהאנשים המוכרים ב

  

, ריאות הנפש ובביטוח הלאומיאנו בוחנים דפוסי אשפוז לפני הכניסה למערכת השיקום בב 12בסעיף 

  .ולאחר מכן

  
   .מרכזיות שעלו מחלק זה של הדוחהנקודות ה שלסיכום ' בפרק דמובא  בסופו של החלק השני

  

  הבדלים באוכלוסייה הנכללת בפרקים השונים ובלוחות שונים .3
מספרים שונים  עתיםצגים לולוחות שונים מב, אף שהפרקים השונים בדוח מבוססים על אותם נתונים

  :התמקדות שונותנקודות בשל 

אנו כוללים רק את האנשים שהיו  2007מוכרים במערכת בשנת אנשים הבניתוחים המתמקדים ב 

בניתוחים המציגים את מספר האנשים במערכת כלשהי  ).שחיו במהלך כל השנה(בחיים בשנה זו 

   .ואנו מציגים בכל שנה את האנשים שהיו בחיים בשנה ז, לפי שנים

 ,להכ-ךבניתוחים המנסים לאמוד את היקף האוכלוסייה שקיבלה שירותים במערכות השונות בס 

איננו כוללים את הנתונים של שנת , ואת מידת החפיפה בין האנשים המוכרים במערכות השונות

דבר העלול להוביל להטיה , משום שבמרבית המערכות נתונים אלו הם חלקיים בלבד 2008

   .באומדני החפיפה

 הםאלו גם נתן שיבה, 2008שנת  הקיים לגביבניתוחים על קבוצות היעד אנו כוללים גם מידע  

   .אנשים שידוע לנו על כך שהם צרכני שיקום פוטנציאליים

המגורים  יישוב היעדר נתונים לגבי, למשל(הבדלים בשל נתונים חסרים גם תכנו יי בלוחות השונים 

  35).של האדם
  

                                                   
לא , במקרים של נתונים חסרים בהיקף רחב .יצוין הדבר בלוח, 5%עבור יותר מאשר בכאשר חסרים נתונים    35

  .ת להיות מוטותכיוון שהתוצאות עלולוממתבצע ניתוח 
 



   

 64

  שיטה. ב
  ואופן קישורם ברמת הפרטהנתונים מקור  .1

  מקור הנתונים 1.1
לקוחים מתוך הקבצים המינהליים הקיימים במערכות משים בעבודה הנוכחית תמשבהם אנו  הנתונים

במוסד לביטוח לאומי , במערכות המידע של משרד הבריאותבשביל עבודה זו הוכנו במיוחד ו ,השונות

   .ובמשרד הרווחה

  

במחלקה למידע והערכה במשרד הבריאות קיים מאגר נתונים פרטני מזוהה של אנשים שהיו באשפוז 

מאגר זה קיים מתוקף החוק לטיפול . חולים כלליים-חולים פסיכיאטריים ובבתי- פסיכיאטרי בבתי

 פרטים דמוגרפיים וכן פרטים לגבי כל, בין היתר, המאגר כולל. בחולי נפש ומנוהל מאז קום המדינה

ושינוי בסטטוס החוקי של , חולים ובין מחלקות-שחרור מאשפוז ומעברים בין בתי, קבלה לאשפוז

  .  המאושפז

   

במאגר . 1997וזאת מאז , קיים במחלקה למידע והערכה גם מאגר המתעד את שירותי השיקום, בנוסף

  .  בפועל וכן שירותי השיקום שהאדם קיבל, זה יש מידע לגבי סל שירותי השיקום שאושר לאדם

  

, ידי המחלקה למידע והערכה במשרד הבריאות-קובץ המרפאות נוצר במיוחד בעבור עבודה זו על

המחלקה למידע והערכה קיבצה . ארצי מאוחד שבו ניתן לזהות את האנשים מאגרמשום שלא קיים 

 2003הקובץ מעודכן לשנת . אתרים מבוזרים של מרפאות ממשלתיות לבריאות הנפש 50-נתונים מכ

  . ואין עדכון מתקדם יותר בשל העבודה הרבה שהייתה דרושה להכנתו

  

לטיפול בהתמכרויות נוצר במיוחד בעבור הדוח הנוכחי והוא מבוסס על איחוד של  קובץ היחידותגם 

  .קובצי היחידות השונות בהן לא קיים קובץ משותף

  
השאיפה הייתה לעבוד על . אחתבוצעו עדכונים יותר מפעם , )למעט בקובץ הרווחה(במערכות האחרות 

בין המערכות בזמן העדכון ולשמור על פערים קטנים ככל האפשר , קבצים מעודכנים ככל האפשר

  ).המידע לגבי המרפאות, כאמור, למעט(השונות 

   

  הצפנה כפולה וקישור בין קבצים  1.2
ים הקיימים אחד ההיבטים הייחודיים בעבודה זו הינו הקישור שנעשה ברמת הפרט בין הנתונ

קישור זה מאפשר לזהות את המידה בה המערכות השונות משרתות את אותה . במערכות השונות

  .אוכלוסייה או קבוצות אוכלוסיות שונות

  
מספר תעודת הזהות של מדינת ישראל הינו . חד ערכי לכל אדם-קישור כזה דורש שיהיה זיהוי חד

לא ניתן היה להעביר את הנתונים אל , ותסודי/אלא שמטעמי שמירה על צנעת הפרט, מספר כזה

 ,לפיכך .בין המערכות השונותניתן להעבירם וגם לא  מכון ברוקדייל עם מספר זה-וינט'ג-מאיירס

. שנייהס שם עברו הצפנה "נשלחו ללמ הוצפנו בכל אחת מהמערכות בשיטה זהה ולאחריה הנתונים
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אך , לזהות את האנשים שאינו מאפשר באופן מכון ברוקדייל-וינט'ג-למאיירסוחזרו לאחר מכן ה

ה פירוט נוסף רא(של המערכות השונות בין הקבצים חד ערכי ברמת הפרט -קישור חדלקשר אפשר מ

  ).'בנספח ה

  

  הצלבת נתונים דמוגרפיים 1.3
ביטוח  נכויות, שיקום בריאות הנפש, אשפוז(ים ביותר מאשר מערכת אחת נכללחלק מהאנשים 

אנשים יכולים ). רווחה, ממשלתיות מרפאות בריאות נפש, התמכרויות, לאומישיקום ביטוח , לאומי

וזאת משום שמדובר , להופיע אף יותר מפעם אחת במערכת ההתמכרויות ובמערכת המרפאות

כתוצאה מכך היו אנשים עם נתונים . במערכות שאינן קיימות למעשה בצורת קובץ משולב ארצי

דוגמה קיצונית הינה מצב שבו במערכת . תים אף בתוך המערכותולע, סותרים בין מערכות םדמוגרפיי

הקבצים השונים כוללים בחלקם גם מידע משובש . כאישה -אחת האדם מוגדר כגבר ובמערכת שנייה 

  ). שנות לידה בלתי סבירותכגון (

  
ירה במקרים של סת קביעת הנתון הסופיאופן לגבי ) אלגוריתם(יתחנו בעבור כל נתון מערכת החלטות פ

ותאריכי  מין, לדוגמה( נתונים של מערכות שעברו אימות מול משרד הפנים .בנתונים בין המערכות

  . נחשבו מהימנים יותר מאשר כל נתון אחר) לידה ופטירה

  

ביררנו מול המערכות השונות את איכות , כאשר מדובר בנתונים שאינם מאומתים מול משרד הפנים

בחרה על פי איכות זו וגם על פי מידת החשיבות של הנתון למערכת והמערכת הקובעת נ, הנתונים שבהן

וזאת בעבור כל נתון , החלטנו על היררכיה מסוימת בין נתוני המערכות, בעקבות זאת. הספציפית

החשבנו , הסתירה בין נתונים לא אפשרה קביעת נתון ברמת מהימנות סבירה שבהםמצבים ב. בנפרד

  .חסר כערךהנתון  את

  

  י סעיף ואחוז נכותנתונ 1.4
בביטוח  והן בקובץ שיקום, נתונים לגבי סעיף הנכות ואחוזי הנכות מופיעים הן בקובץ קצבאות נכות

ואחרים שבעבורם יש נתונים , יש אנשים שבעבורם יש נתון אחד בלבד בקובץ כלשהו. לאומי

  .ים גם יחדלחלק מן האנשים יש נתון בשני הקבצ, כן-כמו. המתייחסים לשינויים לאורך זמן

  
  .התבססנו על נתונים ממערכת הקצבאות, במקרה של סתירות בין שני הקבצים

  
. אנו מתייחסים לסעיף שבו האחוז הגבוה ביותר של נכות, 34סעיף  גםו 33סעיף  גםכאשר לאדם יש 

  .33נחשב האדם כמי שיש לו סעיף , במקרים הנדירים שבשני הסעיפים יש אותו אחוז נכות

  
אנו מניחים . יכולים להופיע בתאריכים שונים לאותו אדםסעיפי הנכות ואחוזי הנכות , בקובץ הנכויות

בקובץ . נתון שונה בתאריך מאוחר יותר או עד סוף הקובץתקפים עד להופעת  שסעיף ושאחוז מסוים

ם מאחר שהיו מקרי, אולם. המתייחס לשיקום בביטוח הלאומי השתמשנו עקרונית בהנחות דומות

הרי , רבים של אנשים שקיבלו שיקום בשנה כלשהי ואילו הסעיף הנפשי הופיע בשנה מאוחרת יותר

  . שהנחנו קיומו של הסעיף גם לפני כן
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  הגדרת האוכלוסייה בקבצים  .2
או נפטרו אחרי  היו בחייםש, 1.1.1990אנשים שנולדו לפני : יתהיהגדרת האוכלוסייה שביקשנו לקבל ה

קובץ (). 'או בעלי דרכונים זרים וכו, לא כולל חסרי זיהוי(נם בעלי מספר תעודת זהות ושהי, 31.12.1989

  ).1.1.1986המרפאות לבריאות הנפש כלל אנשים שנולדו לפני 

  
- קודמות לל שנים עהמציגים נתונים ניתוחים ה, הגדרת שנות הלידה והפטירה שבעקבותחשוב לציין 

 ,משום שאדם שנפטר ,זאת .מקבלי השירותים בכל השניםאינם מציגים את ההיקף המלא של  1989

מאחר שהמוקד העיקרי בעבודה הוא בשנים המאוחרות . אינו כלול בקובץ הנוכחי, 1988-ב, למשל

נתן הדגש שניתן בעבודה על ניתוחים של יבמיוחד בהוזאת , אנו מעריכים שאין הדבר פוגם, יותר

   .2007-ב חייםיו בהשאנשים 

  

קובץ השיקום של . ומעלה בסעיף נפשי 40%המוסד לביטוח לאומי כלל רק אנשים עם  קובץ הנכות של

קובץ הרווחה כלל רק אנשים שבמהות . המוסד לביטוח לאומי כלל רק אנשים עם סעיף נפשי כלשהו

  .יש אינדיקציה לבעיה נפשיתשלהם הנזקקות או במצב הבריאות 

  

  תיאור הקבצים .3
מקבלי שיקום במוסד , מקבלי קצבאות נכות במוסד לביטוח לאומיהקבצים כוללים נתונים לגבי 

אנשים , אנשים שקיבלו שיקום במשרד הבריאות, אנשים שהיו באשפוז פסיכיאטרי, לביטוח לאומי

ואנשים , בריאות הנפשאנשים שקיבלו טיפול במרפאות הממשלתיות ל, שקיבלו טיפול בהתמכרויות

   .בה כבעלי בעיה נפשית שקיבלו שירותים במערכת הרווחה וזוהו

  
בחלק ( אליהן הם מתייחסיםהמלאות והשנים , בדוח זה שינותחולהלן פירוט נתוני המערכות 

  :)2008לשנת נתונים חלקיים בלבד יש מהמערכות 

 40%קובץ כולל אנשים בעלי ה .ומעלה 40%של ) 34או  33(בעלי סעיף נפשי לכללית קצבת נכות  .1

הקובץ אינו כולל אנשים . העיקרי של האדםהנכות ר בהכרח בסעיף אין מדוב .נפשי בסעיףומעלה 

אינו כולל אנשים המוכרים בביטוח הלאומי כבעלי ו בעלי סעיף נפשי עם אחוזי נכות נמוכים יותר

 בקובץ. אך אינם זכאים לקצבת נכות ולא היו זכאים לקצבה זו בעברסעיף נפשי בומעלה  40%

נתונים בקובץ זה ה .קנהיקצבת זלקבל ת נכות ועברו אנשים שקיבלו בעבר קצבגם נכללים 

  .2007-1980מתייחסים לשנים 

קובץ זה כולל אנשים שקיבלו שיקום  .34או  33בעלי סעיף נפשי , שיקום במוסד לביטוח לאומי .2

לא . 40%-כולל אנשים עם סעיף נפשי נמוך מ, והינם בעלי סעיף נפשי כלשהו, במוסד לביטוח לאומי

 . 2007-1990אנו מנתחים נתונים של השנים  .שפנו לצורך קבלת סיוע כספי בלבדנכללים אנשים 
או קיבלו /עדת שיקום וואו היו בו/ו, הקובץ כולל אנשים שפנו לקבל שיקום .שיקום בבריאות הנפש .3

מערכת האשפוז (בניתוחים אנו מצרפים לקובץ זה נתוני שיקום ממערכות משיקות  .שירותי שיקום

 .2007-1997נתוני השיקום מתייחסים לשנים  .וזאת לגבי יחידות ספציפיות, )ומערכת המרפאות
ולא לכל הנתונים , הניתוחים מתייחסים לסוגי אשפוז רלוונטיים בלבד .אשפוז פסיכיאטרי מלא .4

, בצי המרפאותולמשל נתוני טיפול מרפאתי כפוי אינם מנותחים אלא מועברים לק(שבקבצים 



   

 67

איננו כוללים בניתוח אנשים  ).ם מסוימות מועברים לנתוני השיקוםונתוני אשפוז במחלקות שיקו

 .2007-1955קובץ זה כולל נתונים משנת . שהיו באשפוז יום אחד או לילה אחד בלבד בחייהם
גם כאן בוצעו העברות לקבצים . 2007-1987בקובץ זה אנו מנתחים נתונים משנת  .אשפוז יום .5

 . אחרים
מתייחס ליחידות האמבולטוריות התמכרויות טיפול בהיחידות ל קובץ הנתונים של .התמכרויות .6

  .2007-1995עבור השנים במנותח ו ,אשפוזיחידות ולא ל
יאות קובץ זה כולל נתונים מהמרפאות הממשלתיות לבר .מרפאות ממשלתיות לבריאות הנפש .7

אחרי והינם בחיים או נפטרו  1.1.1986בקובץ נכללו אנשים שנולדו לפני ( 2003-1997בשנים  פשהנ

אין אנו מנתחים אנשים  .אך לא כולן, רוב המרפאות הממשלתיות היו ממוחשבות ).31.12.89

 ). תואם טיפול אך לא בוצע, למשל(הרשומים במרפאות אך לא קיבלו טיפול בפועל 
וזוהו , 2007שים שקיבלו שירות במשרד הרווחה בשנת קובץ זה כולל נתונים של אנ .משרד הרווחה .8

. בנתון המתייחס למצב הבריאותאו /מהות הנזקקות ובנתון המציין את בו כבעלי בעיה נפשית 

ואין בידינו כל אינדיקציה לחומרת , נדגיש שאין מדובר בהכרח באבחון פורמלי של מחלת נפש

 .הבעיה הנפשית
  

  קישור והתאמות בין קבצים .4
מאחר  .כל קובץ היה בנוי באופן שונה. ברוב מערכות השירותים הועבר אלינו יותר מקובץ אחד

. הרי שלא יצרנו קובץ אחד,  ומדובר בקובצי נתונים גדולים, שמדובר בצורות שונות של מערכי נתונים

צים כאשר לכל ניתוח נעשה שימוש בשילוב של מקבץ הקב, במקום זאת בחרנו לעבוד בצורה מודולרית

  .הרלוונטי לו

  
  . בוצעה עבודת הכנה מקיפה, על מנת לאפשר ניתוחים משולבים של הקבצים מהמערכות השונות

  

  ממצאים. ג
  קבוצות בתוכם-ותת 2007- פעם וב-במערכות אי מוכריםאנשים שהיו  .1

מובאים  1בלוח . 2007-ב היו בחייםבפרק זה נציג את מספרי האנשים המוכרים במערכות השונות וש

מוצגים לוח זה ב. בכל השנים לגביהן יש לנו מידע, מספרי האנשים בכל אחת מהמערכות השונות

בחלק מן המערכות אנשים מקבלים . למעשה המספרים המרביים אליהם נתייחס בכל אחת מהמערכות

יש מקום הן , לפיכך. ואילו במערכות אחרות אנשים נמצאים לתקופות קצרות יותר, שירות לאורך זמן

האנשים שהיו בקשר עם  ימספר מוצגים 2לוח ב. שנתית והן לבחינת שנה בודדת-להסתכלות רב

 בשני הלוחות מוצגים הנתונים בנפרד עד גיל פרישה ומעל גיל פרישה. 2007המערכות השונות בשנת 

  . )'ההגדרות מובאות בנספח ד(

  

  :עולה 1מהנתונים בלוח 

שישים . 2007-בבחיים  יוהומעלה בסעיף נפשי ו 40%ת נכות עם פעם קצב-ו איקיבלשאנשים  65,212

  .34הנותרים הם בעלי סעיף  34%ילו וא 33הם בעלי סעיף ושישה אחוזים מתוכם 
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  )במספרים ובאחוזים( 2007-בחיים ב ופעם ושהי-אנשים המוכרים במערכות איה: 1לוח 
  2007-ב מעל גיל פרישה   2007-ב מתחת לגיל פרישה   הכל-סך  
  באחוזים   במספרים    באחוזים   במספרים   באחוזים במספרים  

  100 5,355   100 59,857  100 65,212 ומעלה בסעיף נפשי40%מקבלי קצבת נכות בעלי
  60  3,187    67  40,111   66 43,298  33סעיף  
  40  2,168    33  19,746   34 21,914  34סעיף  

           
  100 22,612   100 79,917  100 102,529 אשפוז מלא

               מועד אשפוז אחרון 
  25  5,752    44  35,161   40 40,913  השנים האחרונות 5-היה באשפוז ב 
  15  3,280    18  14,133   17 17,413  השנים האחרונות 10-6-היה באשפוז ב 
  60  13,580    38  30,623   43 44,203  שנים 10- היה באשפוז לפני יותר מ 
               מספר האשפוזים ומשכם 
  17  3,900    24  18,805   22 22,705  *אשפוז אחד בלבד שהינו קצר מחציון  האשפוזים בתקופה זו 
  83  18,712    76  61,112   78 79,824  יותר מאשפוז אחד או אשפוז אחד שהיה  ארוך מחציון האשפוזים בתקופה זו 

           
  100 3,538   100 26,004  100 29,542 אשפוז יום

           
  100 2,668   100 27,700  100 30,368 שיקום בריאות הנפש

  24  643    21  5,743   21 6,386  **מוכר במערכת אך לא קיבל שירות 
  76  2,025    79  21,957   79 23,982  **קיבל שירות כלשהו 
  18  480    14  3,943   15 4,423  קיבל מועדון חברתי בלבד     
  76  1,545    65  18,014   64 19,559  קיבל שירות שאינו רק מועדון     

           
  100 248   100 17,629  100 17,877 שיקום ביטוח לאומי

           
  100 67   100 8,267  100 8,334 קיבלו טיפול בהתמכרויות

           
  100 28,618   100 89,242  100 117,860 )2003-1997(מרפאות 

  12  3,467    17  15,509   16 18,976  "***כבדות"בעלי אבחנות  
  88  25,151    83  73,733   84 98,884  בעלי אבחנות אחרות 

           
  100 5,236   100 27,354  100 32,590 )בלבד2007(רווחה 

  79  4,116    66  17,959   68 22,075  "מהות זכאות"במשתנה  או " מצב בריאות" המופיע כבעל בעיה נפשית במשתנ
  21  1,120    34  9,395   32 10,515   "מהות זכאות"מצב בריאות ו"מופיע כבעל בעיה נפשית בשני המשתנים 

  וזאת כדי לתקן בעבור השינויים במשך אשפוזים בכלל לאורך השנים  , שנים 10-או לפני למעלה מ, השנים 10-6- ב, השנים האחרונות 5-החציון חושב בנפרד לאנשים שהאשפוז האחרון שלהם היה ב  *   
  של קבלת שירות כלשהו  , לא בהכרח ברציפות, חודשים 3קבלת שירות כשהאדם צבר  מגדירהלוח   **  
 בהינתן שיש שני אשפוזים לפחות  - F33-34; בהינתן שיש אשפוז אחד לפחות - F20-22, 24-29 ,F31אבחנות   *** 
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- נוספים היו באשפוז ב 17%, השנים האחרונות 5-ב ופזאושמלא  באשפוזמהאנשים שהיו  40%-כ 

אלא רק לפני  ,השנים האחרונות 10-באשפוז בהנותרים לא היו  43%-וכ, השנים האחרונות 10-6

בגילאים  44%השנים האחרונות לעומת  5-היו באשפוז ב 25%בקרב האנשים מעל גיל פרישה . כן

 .צעירים יותר

 חודשים 3קיבלו שירותים לפחות  בריאות הנפשבמערכת שיקום  אנשים המוכריםמה 79%-כ 

  ). חודשים ברצף 3דווקא - לאו(לאורך השנים 

  

  . בלבד 2007בשנת כלשהי ממערכת  ושירות כלשה והאנשים שקיבל ימוצגים מספר 2 בלוח

למספר דומה , והיו מתחת לגיל פרישה 2007-בבחיים יו השפעם - אימספר מקבלי קצבת נכות  

בסעיף ומעלה  40%(דבר המשקף את העובדה שאנשים המקבלים קצבת נכות , 2007-המקבלים ב

  .כתנשארים לאורך זמן במער) נפשי

לכל אחת מהמערכות האחרות ניתן להבחין בפערים במספרים משום שאדם המקבל , לעומת זאת 

 . לא בהכרח יקבל שירות גם בשנה אחרת, שירות בשנה כלשהי
  

   2007-מספר האנשים שקיבלו שירותים או שהיו בקשר עם המערכות ב: 2לוח 
  

  מערכת
  
  להכ-ךס

מתחת לגיל 
  2007-פרישה ב

מעל גיל 
  2007-בפרישה 

ומעלה בסעיף  40%מקבלי קצבת נכות בעלי 
  -   59,245  59,245   נפשי

  -   39,828  39,828  33סעיף  
  -   19,417  19,417  34סעיף  

  1,644  13,169  14,813  2007-ב אשפוז מלא

  135  2,339  2,474  אשפוז יום

        בריאות הנפששיקום 
  1,130  14,930  16,060  *קיבל שירות כלשהו 
  196  2,405  2,601  מועדון חברתי בלבדקיבל  
  934  12,525  13,459  קיבל שירות שאינו רק מועדון 

  7  4,797  4,804  שיקום ביטוח לאומי

  24  3,446  3,470  התמכרויותבקיבל טיפול 

  5,236  27,354  32,590  רווחה
 " מצב בריאות"ה נפשית במשתנה מופיע כבעל בעי

  4,116  17,959  22,075  "מהות זכאות"במשתנה או 
מצב "מופיע כבעל בעיה נפשית בשני המשתנים 

  1,120  9,395  10,515  " מהות זכאות"בריאות ו
   )לאו דווקא אותו שירות ולאו דווקא ברצף(השנים כל לאורך חודשים של קבלת שירות כלשהו  3צבר שאדם מוגדר כ  * 
  

  או יותר  ,בשתי מערכות ,אנשים שהיו מוכרים במערכת אחת בלבד. 2
או ביותר  ,מערכות בשתי, אחת בלבדשירותים האנשים המוכרים במערכת  מספרי ובפרק זה יוצג

שנתית מאפשרת לזהות את היקף החפיפה בין האנשים המוכרים -ההסתכלות הרב. מערכותמשתי 
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, לפיכך. אך אינה מאפשרת לאמוד את היקף החפיפה בקבלת שירותים במועד נתון, במערכות השונות

 מוצגים מספרי 3בלוח , כך. בלבד 2007-שנתית והן ב-מוצגת החפיפה בין המערכות הן בראייה רב

האנשים  מוצגים מספרי 4לוח בואילו , )זמנית-לא בהכרח בו(פעם - בשתי מערכות אי ונמצאשהאנשים 

  .בלבד 2007שנמצאו בשתי מערכות בשנת 

  

שכן הן מתמקדות , לות מורכבת יותרדיאגרמות ון המופיעות בהמשכו של הפרק מאפשרות הסתכ

  .פעם-בקבלת שירות במספר מערכות שונות אי

  

 לגבי כל מערכת: פעם-פרק גם חפיפה בין מערכת אחת לבין כל המערכות האחרות אימוצגת בבהמשך 

, 34או  33 פיםומעלה בסעי 40%פעם קצבת נכות עם -שיעור מקבלי השירות אשר קיבלו אי מפורטים

  . קיבלו קצבה כזו ושיעור אלו שלא

  

מקבלי שיקום , ומעלה בסעיף נפשי 40%מקבלי קצבת נכות בעלי  -  מערכות בהן יש עניין מיוחד 3לגבי 

- לא רק ב(החפיפה מוצגת לכל שנה בנפרד  - בבריאות הנפש ומקבלי שיקום במוסד לביטוח לאומי

2007.(  

  

בהכרח  אין בו התייחסותשחשוב לציין ו פעם-איבמערכות שהופיעו מוצגים מספרי האנשים  3לוח ב

הנתונים לגבי המרפאות מכיוון שחפיפה של מידת ההערכת חסר  מובאתלוח ב. קבלת שירותיםל

  .2007והנתונים לגבי משרד הרווחה מתייחסים רק לשנת , 2003-1997מתייחסים רק לשנים 
  
 65,212מתוך , למשל ,כך. פעם-איאת היקף החפיפה בין מערכות שונות אפשר לראות תמ 3 לוחב

פעם -היו אי) 60%(אנשים  39,218, )נפשיבסעיף ומעלה  40%(פעם קצבת נכות -אנשים שקיבלו אי

  . באשפוז פסיכיאטרי מלא

  

פעם -קיבלו אי) 38%(אנשים  39,218, פעם באשפוז פסיכיאטרי מלא-אנשים שהיו אי 102,529מתוך 

  ). נפשיבסעיף ומעלה  40%(קצבת נכות 

  

, האנשים שקיבלו שיקום בביטוח הלאומי והיו בעלי סעיף נפשי כלשהו 17,877מתוך : ספתדוגמה נו

אנשים שקיבלו שיקום  23,982מתוך , לעומת זאת. פעם באשפוז פסיכיאטרי מלא-היו אי, )49%( 8,756

 18%אנשים אלו מהווים  18,471; היו באשפוז פסיכיאטרי מלא, )77%( 18,471, במערכת בריאות הנפש

  .פעם באשפוז פסיכיאטרי מלא-האנשים שהיו אי 102,529מכלל 

  

שמתוך  ,הלדוגמ ,הלוח מראה. 2007מוצגים מספרי האנשים המוכרים במערכות השונות בשנת  4בלוח 

כולל אנשים () נפשיבסעיף ומעלה  40%(קצבת נכות  2007-ב קיבלוקיבלו בעבר או אנשים ש 64,501

אחוז זה נמוך בצורה . 2007היו באשפוז פסיכיאטרי בשנת  )15%(אנשים  9,365, )מעל גיל פרישה

 3לוח משום שב, זאת). 60%( 3פעם שהוצג בלוח -ות אימשמעותית משיעור החפיפה בין שתי המערכ

בשנת סעיף נפשי בומעלה  40%ה בעל אם אדם הי, דהיינו, שניםלאורך החפיפה בין מערכות מוצגת ה

  .4אך לא בלוח  3הרי שיזוהה כנמצא בשתי המערכות בלוח , בלבד 2000אך אושפז בשנת  2007
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  )במספרים(מערכות אחרות  והקשר שלהם עםפעם בקשר עם אחת המערכות - אישהיו , 2007-בחיים באנשים שהיו : 3לוח 

  

ומעלה  40%
 יף נפשיבסע
ביטוח ב

  לאומי

  
  

* אושפז
  פעם-אי

  
היה 

באשפוז 
  יום

מוכר 
במערכת 

שיקום 
בריאות 
  **הנפש

  
קיבל 

שיקום 
בבריאות 

  ***הנפש

קיבל 
שיקום 
ביטוח 
 ****לאומי

  
  

קיבל טיפול 
  בהתמכרויות

קיבל טיפול 
במרפאה 

ממשלתית 
לבריאות 

  *****הנפש

מופיע כבעל 
בעיה נפשית 

בקובץ 
 הרווחה

)2007(  
  32,590  117,860  8,334  17,877  23,982  30,368  29,542  102,529  65,212  להכ-ךס

מקבלי קצבת נכות בעלי 
                  65,212  ומעלה בסעיף נפשי 40%

                102,529  39,218  פעם-אי* אושפז

              29,542  26,080  17,877  היה באשפוז יום

מוכר במערכת השיקום 
            30,368  12,541  23,062  22,959  **בריאות הנפש

בריאות קיבל שיקום ב
          23,982  23,982  10,338  18,471  18,574  ***הנפש

קיבל שיקום ביטוח 
        17,877  5,875  7,055  5,469  8,756  10,664  ****לאומי

      8,334  251  88  145  165  1,358  1,785  קיבל טיפול בהתמכרויות

במרפאה  קיבל טיפול
בריאות ממשלתית ל

    117,860  1,521  6,409  12,051  14,616  12,881  30,433  23,704   *****הנפש

מופיע כבעל בעיה נפשית 
  32,590  9,862  220  3,042  6,409  7,921  5,619  14,612  13,443  )2007(בקובץ הרווחה 

  מלאבאשפוז פסיכיאטרי   כולל מי שאושפזו יותר מלילה אחד    * 
  פעם-חודשים אי 3- או שקיבלו פחות מ, שקיבלו שירותכולל אנשים המופיעים במערכת מבלי     ** 

  )לא בהכרח ברצף(פעם - חודשי קבלת שירות כלשהו אי 3אנשים שצברו     *** 
  בעלי סעיף נפשי****    

  בלבד 2003-1997קובץ מתייחס לשנים ה * ****
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  )במספרים( 2007-במערכות אחרות  והקשר שלהם עםמערכות האחת היו בקשר עם  2007-שב ,2007-בבחיים אנשים שהיו : 4לוח 

 

ומעלה  40%
ביטוח ב נפשי
  2007-ב לאומי

   אושפז
  *2007-ב

היה באשפוז 
  2007- יום ב

קיבל שירות 
בריאות שיקום ב
  ***2007-ב הנפש

קיבל שיקום 
ביטוח לאומי 

  ****2007-ב

בקובץ 
התמכרויות 

  2007-ב

מופיע כבעל 
בעיה נפשית 

 בקובץ הרווחה
  32,590  3,470  4,804  16,060  2,474  14,813  64,501  הכל-סך

 ביטוח לאומיבעיף נפשי  ומעלה בס 40%
              64,501  **2007-ב

            14,813  9,365  *2007-ב אושפז

          2,474  2,015  1,775  2007- היה באשפוז יום ב

-ב בריאות הנפשקיבל שירות שיקום ב
חודשי קבלת שירות כלשהו  3וצבר  2007
        16,060  744  3,294  13,339  ***פעם-אי

      4,804  1,050  166  495  2,858  ****2007-קיבל שיקום ביטוח לאומי ב

    3,470  23  7  8  101  917  2007-טופל בהתמכרויות ב

מופיע כבעל בעיה נפשית בקובץ הרווחה 
)2007(  13,333  3,171  416  4,488  734  75  32,590  

  באשפוז פסיכיאטרי מלא כולל מי שאושפזו יותר מלילה אחד  * 
  כולל מעל גיל פרישה 2007- ומעלה בסעיף נפשי ב 40%בעלי   ** 

אולם קיבלו שיקום כלשהו לפני  2007אנשים שנכנסו אחרי ספטמבר . (2007פעם הוא אחרי ספטמבר -בקבוצה זו חסרים אנשים שהחודש הראשון שלהם במערכת אי  *** 
  )כן יופיעו בקבוצה זו 2007

  סעיף נפשיבעלי **** 
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פעם במספר -מוכרים איבוחנים את מידת החפיפה בין האנשים שהיו להלן יוצגו תרשימים בהם אנו 

בו יש  תרשיםב, למשל ,כך. אנשים מעל גיל פרישהגם כוללים ם מיבתרשיהמספרים המוצגים . מערכות

גם אנשים שקיבלו קצבת נכות בסעיף נפשי אך עברו  בקבוצה זוייכללו למקבלי קצבת נכות  ותהתייחס

   .קנהיולמעשה כיום אינם מקבלים קצבת נכות אלא קצבת ז ,את גיל פרישה
  

ומעלה  40%(קבלת קצבת נכות לבין  בריאות הנפשהחפיפה בין קבלת שיקום ב מוצגת 1תרשים ב

  .ואשפוז) נפשיבסעיף 
  

לבין האנשים שהיו , )נפשיבסעיף ומעלה  40%( מקבלי קצבת נכותהיקף החפיפה בין  :1תרשים 
 האנשים שקיבלו שירותי שיקוםלבין , או באשפוז יום/באשפוז פסיכיאטרי מלא ו

  בבריאות הנפש
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

האנשים שהיו באשפוז פסיכיאטרי מלא והאנשים  מוצגים יחדיותרשים ב - אנשים שהיו באשפוז 

 59%; מהם קיבלו קצבת נכות) 40,362( 38% :אנשים 106,043 להכ-ךסב - 36שהיו באשפוז יום

 59% ,כלומר .בריאות הנפשאו שיקום ב) נפשיבסעיף  ומעלה 40%( לא קיבלו קצבת נכות) 62,873(

  . באף לא אחת משתי המערכות האלו מתוך האנשים שהיו באשפוז אינם מוכרים

מתוך כלל האנשים שקיבלו קצבת נכות  - )נפשיבסעיף  ומעלה 40%(אנשים שקיבלו קצבת נכות  

-ו, היו באשפוז או באשפוז יום) 40,362( 62%, )הכל-איש בסך 65,212) (נפשי בסעיף ומעלה 40%(

כלומר , לא היו לא בשיקום ולא באשפוז) 22,418( 34%אך , קיבלו שירותי שיקום) 18,574( 28%

  . אינם מוכרים לשתי מערכות בריאות אלו

הרוב , )איש 23,982( מתוך כלל האנשים שקיבלו שיקום - בריאות הנפשאנשים שקיבלו שיקום מ 

 40%קיבלו קצבת נכות עם ) 18,574( 77%-ו, היו באשפוז מלא או באשפוז יום) 18,950( 79% -

                                                   
  .היו גם באשפוז מלא) 88%(רוב האנשים שהיו באשפוז יום  3כפי שניתן לראות בלוח  36

22,418
24,220

  
2,600 

2,432

16,142

2,808 

65,212106,043 

23,982 

62,873 

 או אשפוז יום/ואשפוז קצבת נכות

קיבלו שיקום בבריאות 
  הנפש
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 ממקבלי השיקום אינם מופיעים בשתי המערכות האחרות) 2,600( 11%רק . ומעלה בסעיף נפשי

  .)לא היו באשפוז וגם לא קיבלו קצבת נכות נפשית, כלומר(

או שהיו באשפוז יום או  )נפשי בסעיף ומעלה 40%( האנשים שקיבלו קצבת נכותכל -מתוך סך 

  .קיבלו שיקום בבריאות הנפש, )16%(אנשים  21,382, )איש 130,893( באשפוז מלא

אנשים המוכרים במוסד לביטוח ה ,רכלומ ,)(133,493 ל"המערכות הנ 3-האנשים ב לכ-ךסמתוך  

או /ו, או באשפוז יום/או אנשים שהיו באשפוז ו/ו ,)נפשיבסעיף  ומעלה 40%(לאומי כבעלי נכות 

  :בריאות הנפשאנשים שקיבלו שיקום במערכת השיקום ב

   המערכות גם יחד 3-ב מוכרים 12% -

  במוסד לביטוח לאומיומעלה בסעיף נפשי  40%וגם קיבלו קצבת נכות של באשפוז  היו 30% -

במוסד ומעלה בסעיף נפשי  40%קצבת נכות של  קיבלוגם ו בריאות הנפשבשיקום  קיבלו 14% -

  לביטוח לאומי

  .וגם היו באשפוז בריאות הנפשבשיקום  קיבלו 14% -

  

לבעלי (לבין שיקום במוסד לביטוח לאומי ) נכות ואשפוז(מוצגת החפיפה בין שתי המערכות  2בתרשים 

פשרית גם עם אחוזי יש לציין שקבלת שירות במערכת השיקום במוסד לביטוח לאומי א). סעיף נפשי

  . 20%-39%נכות שבין 

לא ) 64,302( 61%, )106,043( מתוך כלל האנשים שהיו באשפוז פסיכיאטרי מלא או אשפוז יום 

 אינם מוכריםהם  ,כלומר. או שיקום בביטוח הלאומי) נפשיבסעיף  ומעלה 40%(קיבלו קצבת נכות 

  . של המוסד לביטוח לאומי כבעלי סעיף נפשי באף לא אחת משתי המערכות האלו

  
לבין האנשים שהיו , )נפשיבסעיף ומעלה  40%( מקבלי קצבת נכותהיקף החפיפה בין  :2תרשים 

שקיבלו שיקום בעלי סעיף נפשי אנשים לבין , יום אשפוזאו ב/פסיכיאטרי מלא ו אשפוזב
  במוסד לביטוח לאומי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

22,005
32,543

  
5,834 

2,845

7,819

1,379 

65,212106,043 

17,877 

  
64,302 

 או אשפוז יום/אשפוז וקצבת נכות

 שיקום ביטוח לאומי
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קיבלו ) 10,664( 16%)  65,212( ,)נפשיבסעיף  ומעלה 40%( כלל האנשים שקיבלו קצבת נכותמתוך  

  . לא היו לא בשיקום בביטוח הלאומי ולא באשפוז) 22,005( 34%  37,שיקום במוסד לביטוח לאומי

כמחצית , )17,877( שקיבלו שיקום במוסד לביטוח לאומיבעלי סעיף נפשי כלל האנשים מתוך  

 ומעלה 40%(קיבלו קצבת נכות ) 10,664( 60% 38,היו באשפוז מלא או באשפוז יום) 9,198( 51%

  39.)נפשיבסעיף 
   .אינם מוכרים בשתי המערכות האחרות, ממקבלי השיקום בביטוח הלאומי) 5,834( 33%-כ 

בסעיף ומעלה  40%( או קיבלו קצבת נכות/או אשפוז יום ו/באשפוז ומתוך כלל האנשים שהיו  

 .קיבלו שיקום בביטוח הלאומי) 12,043( 9%, )130,893) (נפשי
 40%(המקבלים קצבה ים אנש ,כלומר, )136,727( ל"המערכות הנ 3-כל האנשים ב-סךמתוך  

בעלי סעיף נפשי או אנשים /ו, או באשפוז יום/או אנשים שהיו באשפוז ו/ו ,)נפשיבסעיף ומעלה 

  :שקיבלו שיקום בביטוח הלאומי

    המערכות גם יחד 3-ם בנמצאי 6% -

   במוסד לביטוח לאומי סעיף נפשיקיבלו קצבת נכות בבאשפוז וגם  היו 29% -

   ומוכרים בנכות מוסד לביטוח לאומי לאומייטוח בבשיקום  קיבלו 8% -

   וגם היו באשפוז ביטוח לאומיבשיקום  קיבלו 7% -

  

בסעיף ומעלה  40%(ובינן לבין קבלת קצבת נכות , ת החפיפה בין שתי מערכות השיקוםמוצג 3בתרשים 

   .)נפשי

מקבלים שיקום בביטוח ) 5,210( 8% ,)65,212( )נפשיבסעיף ומעלה  40%( קצבת נכות מקבלימתוך  

קיבלו שיקום ) 5,454( 8%-ו ,בלבד בריאות הנפשמקבלים שיקום ב) 13,120( 20%, הלאומי בלבד

ף לא אחת משתי מערכות לא קיבלו שיקום בא) 41,428(הנותרים  64% ;בשתי מערכות השיקום

  .השיקום

האנשים שקיבלו גם שיקום שיעור  ,)23,982( האנשים שקיבלו שיקום בבריאות הנפשמתוך  

   ).5,875( 25% בביטוח הלאומי הינו

שירותי גם קיבלו ) 5,875( 33% 17,877),( שקיבלו שיקום בביטוח הלאומי בעלי סעיף נפשימתוך  

  .בריאות הנפששיקום ב

הביטוח (שקיבלו שיקום באחת משתי המערכות או בשתיהן  )35,984( כל האנשים-סךמתוך  

  .)נפשיבסעיף ומעלה  40%( קיבלו קצבת נכות) 23,784( 66%, )פשבריאות הנהלאומי או 
 93%, )5,875(כל האנשים שקיבלו שיקום הן בבריאות הנפש והן במוסד לביטוח לאומי -מתוך סך 

  ).נפשיבסעיף ומעלה  40%( קיבלו קצבת נכות) 5,454(

  

                                                   
 שקיבלו שיקום מבריאות הנפש 28%לעומת    37
 ממקבלי שיקום בבריאות הנפש שהיו באשפוז 77%לעומת    38
  ממקבלי שיקום בבריאות הנפש 77%-בהשוואה ל   39
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 שקיבלולבין אנשים , )נפשיבסעיף ומעלה  40%( מקבלי קצבת נכותהיקף החפיפה בין : 3תרשים 
שקיבלו שיקום במוסד לביטוח  לבין אנשים בעלי סעיף נפשי, נפשהיאות ברבשיקום 
  לאומי

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

המוסד , משרד הרווחה: משרדים 3-ב המוכרותהיקף החפיפה בין האוכלוסיות  מוצג 4תרשים ב

במשרד הרווחה מדובר על אותם אנשים המזוהים במערכת הרווחה . לביטוח לאומי ומשרד הבריאות

מדובר על אנשים המקבלים  לאומיבמוסד לביטוח  .2007-כבעלי בעיה נפשית ואשר קיבלו שירות ב

. קיבלו שיקום במוסד לביטוח לאומישבעלי סעיף כלשהו או /ו) נפשיבסעיף ומעלה  40%(קצבת נכות 

במערכת השיקום  מוכרים, באשפוז יום, מלא במשרד הבריאות אנו מתמקדים באנשים שהיו באשפוז

או קיבלו טיפול במרפאות , ותקיבלו טיפול בהתמכרוי, )גם אם לא קיבלו שיקום( בריאות הנפשב

   .יחסית קשותוהינם בעלי אבחנות  בריאות הנפשהממשלתיות ל

  ):161,135( כל האוכלוסייה המופיעה בתרשים-סךמתוך  

  )72,425( )קצבת נכות או שקיבלו סעיף נפשי( בביטוח הלאומי מוכרים 45% -

  )32,590( במשרד הרווחה 2007-קיבלו שירות ב 20% -

  )122,109( במשרד הבריאות מוכרים 76% -

  ).11,614( בשלוש המערכות מוכרים 7% -

ומעלה בסעיף נפשי או בעלי סעיף  40%קיבלו קצבת נכות של ש( האנשים בביטוח הלאומימתוך  

-במשרד הרווחה כבעלי בעיה נפשית וקיבלו שירות במשרד ב מוכרים 19% )נפשי שקיבלו שיקום

  .גם במשרד הבריאות מוכרים 65% ;2007

 51%, 2007-כבעלי בעיה נפשית וקיבלו שירות במשרד ב האנשים המוכרים במשרד הרווחהמתוך  

  .מופיעים בביטוח הלאומי 43%-ו, גם במשרד הבריאות מוכרים

נזכיר (בשתי המערכות האחרות  מוכריםלא  58%, האנשים המוכרים במשרד הבריאותמתוך  

והיו בעלי אבחנות  בריאות הנפשרפאות לשלא כללנו במשרד הבריאות אנשים שקיבלו טיפול במ

41,428
13,120

6,792

5,210

5,454

421

65,212 23,982 

17,877 

4,987

 קצבת נכות
 שיקום בריאות+ חודשים  3קיבל 
 הנפש 

 שיקום ביטוח לאומי קיבל
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מוכרים במשרד הרווחה כבעלי בעיה  13%-מוכרים גם בביטוח הלאומי ו 38%; )יחסיתקלות 

 . 2007- נפשית וקיבלו שירות במשרד ב
  

במוסד  קצבת נכותמקבלי או במוסד לביטוח לאומי שיקום היקף החפיפה בין מקבלי   :4תרשים 
במערכת בריאות הנפש של לבין אנשים  ,)נפשיבסעיף ומעלה  40%(לביטוח לאומי 
בין אנשים המזוהים במשרד הרווחה כבעלי בעיה נפשית ואשר קיבלו ול 1משרד הבריאות

  2007-בשירות 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
או , קיבלו טיפול בהתמכרויות, מוכרים במערכת שיקום בריאות הנפש, באשפוז יום, שהיו באשפוזאנשים    1

  קיבלו טיפול במרפאות והינם בעלי אבחנות קשות יחסית

  
 מובאים נתונים על 5לוח ב. פעם-לבין כל המערכות האחרות אי הנכותקצבת נתמקד בחפיפה בין  להלן

ומעלה בסעיף  40%פעם קצבת נכות עם -אשר קיבלו אי, בכל אחת מהמערכותמקבלי השירות  ישיעור

   .אלו שלא קיבלו קצבה כזו יושיעור, 34או  33

 - ו, 33בסעיף נפשי ומעלה  40%קיבלו קצבת נכות עם  32%, מתוך כלל האנשים שהיו באשפוז מלא 

אנשים שהיו באשפוז כבד יחסית עולה אחוז האנשים קרב ב. 34קיבלו קצבה זו בסעיף נפשי  6%

 . 38%-ל 33עם סעיף 
יורד כאשר עוברים מאשפוז , בסעיף נפשי ומעלה 40%קצבת נכות של  ושיעור האנשים שלא קיבל 

 ).לא קיבלו 40%(ואל אשפוז יום ) לא קיבלו 56%(לאשפוז מלא כבד יחסית ) לא קיבלו 62%(מלא 
מקבלים דומה בקרב אנשים המוכרים של אלה שאינם ו 34-ו 33 יפיםהתפלגות מקבלי קצבה בסע 

 . בריאות הנפשובקרב אלו שקיבלו שיקום במערכת  בריאות הנפשבמערכת השיקום ב
בקרב ). נפשיבסעיף  ומעלה 40%(לא קיבלו קצבת נכות  23%, בריאות הנפששיקום ב מקבליבקרב  

בקרב אנשים . 33אנשים עם סעיף בין ל 34בין אנשים עם סעיף  6-ל 1יש יחס של , אלו המקבלים

בקרב ). נפשיבסעיף  ומעלה 40%(לא קיבלו קצבת נכות  40%, שקיבלו שיקום בביטוח הלאומי

 . 33לאנשים עם סעיף  34בין אנשים עם סעיף  2.3-ל 1יש יחס של , המקבלים
גבוה מזה  33שיעורם של אנשים עם סעיף , ט ביחידות לטיפול בהתמכרויותלמע ,בכל המערכות 

  . 34של אנשים עם סעיף 

13,730
2,387

70,121

4,859

11,614

35,515

32,59072,425 

122,109  

22,909 

 שיקום/ביטוח לאומי נכותרווחה

  מערכת בריאות הנפש
 במשרד הבריאות



   

 78

במספרים (בתוך כל אחת מהמערכות , פעם-אי 34ובסעיף  33מקבלי קצבת נכות בסעיף  :5לוח 
  )אחוזיםבו

קיבלו קצבת נכות עם 
  נפשי ומעלה 40%

לא קיבלו קצבת 
 40%נכות עם 
 נפשי ומעלה

  
  
 להכ-ךס

  
    34סעיף  33סעיף 

43,298 

18% 

21,914 

9%  

178,992 

73% 

244,204 

100%  

 הכל-סך

  היה באשפוז 102,529 63,311 6,389 32,829

32% 6% 62% 100%   

  היה באשפוז כבד 79,950 44,394 5,152 30,404

38% 6% 56% 100%  

  אשפוז יום 29,542 11,665 2,477 15,400

52% 8% 40% 100%  

  בריאות הנפשמוכר בשיקום  30,368 7,409 3,539 19,420

64% 12% 24% 100%  

  בריאות הנפששיקום  קיבל 23,982 5,408 2,677 15,897

66% 11% 23% 100%  

  ומילאוח קיבל שיקום בביט 17,877 7,213 3,205 7,459

42% 18% 40% 100%  

  קיבל טיפול בהתמכרויות 8,334 6,549 1,483 302

4% 18% 78% 100%  

  2007מוכר במערכת הרווחה  32,590 19,147 3,154 10,289

31% 10% 59% 100%  

 2003-1997 פשהניאות במרפאות לבר טופל 117,860 94,156 5,346 18,358

16% 4% 80% 100%  

  2003-1997 במרפאות אבחנה קשהבעל  18,976 5,906 676 12,394

65% 4% 31% 100%  

 
קבלתה בכל אחת מהמערכות -מול אי 34-ו 33לפי סעיפים  ת נכותקבלת קצבשל נושא הנבחן  5בלוח 

ומעלה  40%(קבלת קצבה  :נבחן את מידת החפיפה בין שלוש מערכות לאורך שנים להלן. פעם-אי

 מובאים 6לוח ב. קבלת שיקום מבריאות הנפש וקבלת שיקום מהמוסד לביטוח לאומי, )נפשיבסעיף 

של  שיעורי החפיפה יובאו 9-7לוחות בו, בשתי מערכות או בשלושתן, מערכותאחת ההאנשים ב ימספר

  .עם שתי המערכות האחרות כל מערכת

במספרים המוחלטים של ) 1.7פי (ה ייש עלי 2007-1997לאורך השנים ניתן לראות כי  6בלוח  

 פעם-אישקיבלו ( הנפש בריאותשיקום בשל מקבלי  ,)נפשיבסעיף ומעלה  40%(קצבת נכות מקבלי 

כלומר ניכר שהגידול במספר ). 2.3פי ( ומילאוח ושל מקבלי שיקום בביט, )2.7פי ( )חודשים 3

  .מקבלי השיקום בשתי המערכות גבוה מהגידול במספר מקבלי קצבת נכות
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בקרב , )מספר האנשים בכל אחת מהמערכות והיקף החפיפה(ריאות הנפש בבביטוח לאומי וקבלת שיקום בם קבלת שיקו ,נכות קבלת קצבת :6 לוח
  )במספרים מוחלטים) (2007-1997( ניםלפי ש, אנשים עד גיל פרישה

  
  

  שנה

  מערכות 3-ב קבלת שירות  קבלת שירות בשתי מערכות  הכל-סך

מקבלי קצבת 
 40%(נכות 
  )נפשי ומעלה

מקבלים 
שיקום 

בבריאות 
   הנפש

מקבלים 
שיקום 
וח בביט
  ומילא

מקבלי קצבת נכות בעלי 
נפשי וגם  ומעלה 40%

  בבריאות הנפששיקום 

מקבלי קצבת נכות 
ומעלה  40%בעלי 
וגם שיקום נפשי 
  ומילאוח בביט

שיקום 
נפש היאות בבר

וגם שיקום 
  ומילאוח בביט

 40%מקבלים קצבת נכות עם 
נפשי וגם שיקום  ומעלה
וגם שיקום  פשהניאות בבר
  ומילאוח בביט

1997  34,219 5,606 2,100  3,972  1,156  370  334 

1998  37,004  6,245 2,757  4,460  1,440  425  376 

1999  39,751 6,454 3,201  4,735  1,726  498  444 

2000  42,248 9,067 3,636  5,350  2,069  624  575 

2001  44,474 7,717 3,750  6,012  2,104  596  554 

2002  47,149 9,067 4,145  7,265  2,396  776  726 

2003  50,038 10,439 4,079  8,562  2,304  815  759 

2004  52,711 11,637 4,302  9,787  2,396  846  781 

2005  55,220 13,096 4,605  11,173  2,670  987  917 

2006  58,188 13,960 4,865  11,952  2,924  1,071  1,001 

2007  59,245 14,930 4,797  12,925  2,857  1,050  977 
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ה במספרים המוחלטים של מקבלי ייש עלי 2007-1997לאורך השנים לעיל ניתן לראות ש 6מלוח  

או המקבלים גם  ,)3.3פי ( בריאות הנפשהמקבלים גם שיקום ב 40%קצבת נכות בסעיף נפשי של 

  ).2.8פי (מערכות השיקום גם יחד בשתי הנמצאים או  ,)2.5פי ( ביטוח לאומישיקום ב
  

 :עולה כי 7מהממצאים בלוח 
שיעור האנשים המקבלים שיקום בבריאות הנפש מקרב מקבלי , 2007-1997-מ, לאורך השנים 

  .2007בשנת  22%-ל 1997בשנת  12%-עלה מ )נפשיבסעיף ומעלה  40%(קצבת נכות 

 40%(מקרב מקבלי קצבת נכות  שיעור האנשים המקבלים שיקום בביטוח הלאומי באותן שנים 

  .2007בשנת  5%-ל 1997בשנת  3%-עלה מ )נפשיבסעיף ומעלה 

, המקבלים שיקום בשתי המערכות גם יחד, )נפשיבסעיף ומעלה  40%(אחוז מקבלי קצבת נכות  

  .1%-2%-הינו כ

  
הכל מקבלי שיקום -סך: עד גיל פרישה )ומעלה בסעיף נפשי 40%( מקבלי קצבת נכות :7 לוח

  ) באחוזים( 2007-1997, ריאות הנפש ובביטוח לאומי בקרבם לפי שניםבב
  
  
  
  

  שנה

הכל -סך
מקבלי קצבת 

 40%(נכות 
 )ומעלה נפשי

מקבלי שיקום 
 פשניאות הבר

מתוך מקבלי 
 40%(קצבת נכות 
  )ומעלה נפשי

מקבלי שיקום 
מתוך  ביטוח לאומי

מקבלי קצבת נכות 
  )ומעלה נפשי 40%(

שיקום  מקבלי
וגם יאות הנפש בבר
מתוך  ביטוח לאומיב

מקבלי קצבת נכות 
  )ומעלה נפשי 40%(

1997  34,219  12  3  1 

1998  37,004   12  4  1 

1999  39,751  12  4  1 

2000  42,248  13  5  1 

2001  44,474  14  5  1 

2002  47,149  15  5  2 

2003  50,038  17  5  2 

2004  52,711  19  5  1 

2005  55,220  20  5  2 

2006  58,188  21  5  2 

2007  59,245  22  5  2 

  
  :עולה כי 8לוח מ

בקרב אנשים המקבלים שיקום  )נפשיבסעיף ומעלה  40%(שיעור האנשים המקבלים קצבת נכות  

קבלת שיקום מותנית בכך שיש , עקרונית. 2007בשנת  87%-ל 1997-ב 71%-בבריאות הנפש עלה מ

 הוא נפשי אך ומעלה בסעיף 40%אך ייתכן גם מצב שיש לאדם בסעיף נפשי ומעלה  40%לאדם 

 . אינו מקבל קצבת נכות
שיעור האנשים המקבלים שיקום במוסד לביטוח לאומי בקרב אנשים המקבלים שיקום בבריאות  

 .7%-8%-הנפש נשאר יציב לאורך השנים והינו כ
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מקבלי נכות ומקבלי שיקום  ושיעור הכל-סך: עד גיל פרישה מקבלי שיקום בבריאות הנפש :8לוח 
  ) 2007-1997( שנים לפי, בקרבםביטוח לאומי ב

  
  
  
  

  שנה

מקבלי הכל -סך
יאות שיקום בבר

שקיבלו ( פשהנ
 3 פעם-אי

  )חודשים

מקבלי קצבת נכות 
 )ומעלה נפשי 40%(

מתוך מקבלי 
יאות שיקום בבר

   פשהנ

שיקום  מקבלי
 ביטוח לאומי
מתוך מקבלי 
יאות שיקום בבר

   פשהנ

ביטוח מקבלי שיקום ב
שהינם גם מקבלי  לאומי

ומעלה  40%(קצבת נכות 
מתוך מקבלי שיקום ) נפשי
   פשהניאות בבר

1997  5,606  71  7  6 
1998  6,245  71  7  6 
1999  6,454  73  8  7 
2000  9,067  59  7  6 
2001  7,717  78  8  7 
2002  9,067  80  9  8 
2003  10,439  82  8  7 
2004  11,637  84  7  7 
2005  13,096  85  8  7 
2006  13,960  86  8  7 
2007  14,930  87  7  7 

  
  :עולה כי 9מלוח 

והיו מתוך האנשים שקיבלו שיקום בביטוח לאומי בסעיף נפשי ומעלה  40%שיעור האנשים בעלי  

 .52%-60%בין , נע לאורך השניםבעלי סעיף נפשי 
המקבלים שיקום בעלי סעיף נפשי שיעור האנשים המקבלים שיקום בבריאות הנפש בקרב אנשים  

 .22%-והגיע ל, במוסד לביטוח לאומי עלה לאורך השנים
  

מקבלי נכות ומקבלי שיקום ושיעור  הכל-סך: עד גיל פרישה מקבלי שיקום בביטוח לאומי :9לוח 
  ) 2007-1997( לפי שנים, בקרבםבריאות הנפש ב

  
  
  
  

  שנה

  
 להכ-ךס

מקבלי שיקום 
במוסד 

 לביטוח לאומי

מקבלי קצבת נכות 
 )נפשי ומעלה 40%(

מתוך מקבלי 
ביטוח שיקום ב
  לאומי

שיקום  מקבלי
 פשהניאות בבר

מתוך מקבלי 
ביטוח שיקום ב
   לאומי

יאות שיקום בבר מקבלי
ומקבלי קצבת  פשהנ

 ,)נפשי ומעלה 40%(נכות 
מתוך מקבלי שיקום 

   ביטוח לאומיב
1997  2,100   55  18  16 
1998  2,757   52  15  14 
1999  3,201   54  16  14 
2000  3,636   57  17  16 
2001  3,750   56  16  15 
2002  4,145   58  19  18 
2003  4,079   56  20  19 
2004  4,302   56  20  18 
2005  4,605   58  21  20 
2006  4,865   60  22  21 
2007  4,797   60  22  20 
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  ושירותים עיקריים לאורך השנים, היקף האנשים המוכרים בכל שנה. 3
 :שקיבלו שירותים שונים לאורך השניםהשונות האנשים המוכרים במערכות  יפורטו מספריבפרק זה 

בחינה זו . ול בהתמכרויותות לטיפיחידלביטוח לאומי ומהמהמוסד , בריאות הנפשבשירותי שיקום 

ספקת שירותים האם היה שינוי בדפוסי הו ,מערכות גדלו או קטנו לאורך השנים לומאפשרת לזהות א

  .שונים

  

  בסעיף נפשי ומעלה 40%מקבלי קצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי בעלי  3.1
כפי . נפשי אשר מקבלים קצבת נכות כללית עלה בסעיףומ 40%זה אנו מתייחסים לאנשים בעלי  דוחב

, יש לוחות בהם אנו מתמקדים באנשים המקבלים קצבת נכות, שהובהר בסעיף ההגדרות בפרק המבוא

פיון אנשים ִא בבלוחות אחרים אנו מתמקדים בזיהוי ו. ועד גיל הפרישה 18דהיינו אנשים שהינם מגיל 

  . גם אם כיום כבר עברו לקצבת זיקנה ,שקיבלו קצבה זו בשלב כלשהו של חייהם

  

דהיינו עד גיל (אנשים המקבלים קצבת נכות ללוח ב יםמתייחסאנו בלוחות השונים יצוין האם 

כמובן נתן יבה(קנה יאו גם לאנשים מבוגרים יותר שקיבלו בעבר קצבת נכות ועברו לקצבת ז ,)פרישה

   ).שהנכות עצמה אינה מסתיימת בגיל פרישה

  

  :עולה כי 10מלוח 

בתחילת שנות מתוך כלל מקבלי קצבת נכות כללית נכות בסעיף נפשי  קצבתאחוז מקבלי  

עומד , ועד היום 90-מאמצע שנות ה .2007בשנת  32%-עד ל הועלה בהדרג) 1%(השמונים היה נמוך 

  .שיעור מקבלי קצבת הנכות בסעיף נפשי על כשליש מכלל מקבלי קצבת נכות

הכפיל , מתוך האוכלוסייה הכלליתסעיף נפשי ומעלה ב 40%נכות בעלי  קצבתמקבלי ם של שיעור 

 .2005בשנת  1.4%-ל 1990בשנת  0.7%-מ, 2005-ל 1990עצמו בין השנים 
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ושיעורם מכלל סעיף נפשי בומעלה  40%נכות בעלי  שקיבלו קצבתעד גיל פרישה  אנשים: 10לוח 
  )במספרים ובאחוזים( לפי שנים, נכות ומכלל האוכלוסייה קצבתמקבלי 

 שנה

הכל -סך
מקבלי קצבת 

 *נכות

מקבלי הכל -סך
קצבת נכות בעלי 

 נפשי ומעלה 40%

מקבלי קצבת נכות 
 נפשי ומעלה 40%בעלי 

מתוך כלל מקבלי 
 קצבת נכות

מקבלי קצבת נכות 
 ומעלה 40%בעלי 
מתוך כלל  נפשי

 האוכלוסייה
1980 42,871 581 1  

1981 48,000 768 2  

1982 -- 1,142 --  

1983 59,491 1,563 3  

1984 62,451 2,506 4  

1985 63,500 4,616 7  

1986 64,762 7,265 11  

1987 67,797 10,246 15  

1988 69,519 12,499 18  

1989 71,468 14,427 20  

1990 73,492 16,880 23 0.7 

1991 74,481 19,338 26  

1992 77,793 21,599 28  

1993 82,921 23,847 29  

1994 88,546 26,193 30  

1995 94,087 28,883 31 1.0 

1996 104,540 31,511 30  

1997 111,957 34,219 31  

1998 119,681 37,004 31  

1999 126,100 39,751 32  

2000 135,348 42,248 31 1.2 

2001 142,440 44,474 31  

2002 150,512 47,149 31  

2003 157,287 50,038 32  

2004 162,382 52,711 32  

2005 170,861 55,220 32 1.4 

2006 178,263 58,188 33  

2007 187,525 59,245 32  
  המוסד לביטוח לאומי , שנתונים סטטיסטיים: מקור* 
  

  מקבלי שיקום בבריאות הנפש 3.2
-נפשי על בסעיףומעלה  40%י נפש בקהילה מציע שירותי שיקום לאנשים שהוכרו כבעלי כחוק שיקום נ

שירותי , 2000-לפני החלת החוק בתחילת שנות ה. ידי המוסד לביטוח לאומי או גורם מוסמך אחר

  . כדי לקבלם נפשיומעלה בסעיף  40%יתה דרישה של ישיקום היו קיימים אך לא ה



   

 84

ם של נפגעי החסים להיבטים שונים בחיייהשיקום הם מגוונים ומתישירותי , כפי שנראה בהמשך

שירות אותו קיבלו , אחד השירותים המסופקים הוא מועדון חברתי. תעסוקה ועוד, חינוך, דיור: הנפש

  .נפשי בסעיףומעלה  40%לא מעט אנשים שלא היו להם 

  

כאשר אנו מציגים רק , ך השניםבריאות הנפש לאורבהאנשים שקיבלו שיקום יוצגו נתונים על  11בלוח 

מוצגים רק אנשים שצברו . אנשים שקיבלו שירותים בפועל ולא כל מי שהיה מוכר למערכת השיקום

אדם מוצג בלוח בשנה כלשהי אם בשנה זו . חודשים בהם קיבלו שירות כלשהו 3-לאורך השנים יותר מ

  .קיבל חודש אחד או יותר

 .2007עד  1997-מ) 2.7פי (נפש גדל באופן משמעותי בריאות הבמספר האנשים שקיבלו שיקום  
מספרם של . מאשר מועדון חברתיבמספר האנשים שקיבלו שירותים אחרים  בעיקרהגידול היה  

במספרם של אלה שקיבלו רק מועדון  1.2לעומת גידול של פי  3.6פי  2007-1997בין השנים אלו גדל 

 40.חברתי
  

: לפי שנים בהן קיבלו שיקום לפחות חודש אחד* הבריאותמשרד משירותי שיקום  יקבלמ :11 לוח
כולל אנשים מעל גיל (חברתי מועדון  לא רקקיבלו , בלבדחברתי קיבלו מועדון , להכ-ךס

  )במספרים( )פרישה
  

 שנה
  הכל -סך

 מקבלי שיקום 
  קיבלו מועדון 
 חברתי בלבד

   קיבלו שירותי שיקום אחרים
 ) לא מועדון חברתי בלבד(

1997 5,872 2,103  3,769 
1998 6,586 2,019 4,567 
1999 6,839 1,876 4,963 
2000 7,643 1,883 5,760 
2001 8,433 1,917 6,516 
2002 9,970 1,933 8,037
2003 11,404 2,016 9,388 
2004 12,659 2,205 10,454 
2005 14,220 2,381 11,839 
2006 14,975 2,506 12,469 
2007 16,060 2,601 13,459 

כולל (של שירותים כלשהם חודשים לפחות  3צברו לאורך כל השנים מקבלי שיקום מוגדרים כאנשים ש  * 
  )מעל גיל פרישה

  

  נפשי סעיףבעלי  שיקום במוסד לביטוח לאומימקבלי  3.3
נכות רפואית  20%אשר נקבעה להם דרגה של  לאנשיםהזכאות לשיקום במוסד לביטוח לאומי היא 

שהינם זקוקים , שעקב הליקוי הם אינם מסוגלים לעסוק בעבודתם או בעבודה מתאימה אחרת, לפחות

  . להכשרה מתאימה על מנת לשוב לעבוד ואשר נמצאו מתאימים לשיקום מקצועי

  

                                                   
כאשר מתמקדים בכל  2מספר מקבלי מועדון חברתי גדל בשנים אלו כמעט פי , בהמשך 19כפי שיוצג בלוח    40

  .מי שקיבלו שירותי שיקום ולא רק במי שקיבלו מועדון חברתי בלבד
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בהכרח  אין מדובר .2007-1990זה נתמקד רק במקבלי שיקום עם סעיף נפשי בין השנים  סעיףב

שהם ) או פחות( 20%נכללים כאן גם אנשים בעלי ליקוי נפשי של . באנשים שזהו הליקוי העיקרי שלהם

  . בוודאות בעלי ליקוי עיקרי אחר

המקבלים שיקום במוסד לביטוח לאומי עלה מעשרות  בעלי אחוזי נכות נפשיתמספר האנשים  

 .)12לוח ( 2007-ב 4,800-לכ 90-בתחילת שנות ה
 

  )במספרים( לפי שנים, שקיבלו שירותי שיקום בביטוח הלאומיעם סעיף נפשי אנשים : 12לוח 
 הכל מקבלי שיקום ביטוח לאומי-סך שנה

1990 17
1991 50  
1992 125 
1993 255 
1994 648 
1995 1,361 
1996 1,848
1997 2,102 
1998 2,758 
1999 3,204 
2000 3,639 
2001 3,753 
2002 4,149 
2003 4,085 
2004 4,305 
2005 4,610 
2006 4,868 
2007 4,804 

  

  אשפוז פסיכיאטרי מלא 3.4
כאשר נדרשת מסגרת , אשפוז פסיכיאטרי מיועד לסייע במצבים של משבר נפשי או מחלה פסיכיאטרית

- בבתי ניתןאשפוז פסיכיאטרי . טיפולית מקיפה וכאשר הטיפול בקהילה אינו יכול לתת מענה מספק

אשפוז פסיכיאטרי מלא . כלליים חולים- בתיבמחלקות פסיכיאטריות בחולים פסיכיאטריים ו

בניתוחים ). בשונה מאשפוז יום(הלילה ובמהלך כל שעות היום  החולים- ביתמשמעותו שהאדם נמצא ב

  .לא מוצגים אנשים שהיו באשפוז לילה אחד בלבד לאורך חייהם

  

כללנו באשפוז כל אדם שהיה באשפוז יותר . היו באשפוז לאורך השניםמוצג מספר האנשים ש 13בלוח 

  . מלילה אחד

   .יש עליות וירידות במספר האנשים שהיו באשפוז 1990לאורך השנים מאז  

 .ידה במספר האנשים שהיו באשפוזנראה שיש מגמת יר 2000מאז  
- ל, 1997-ב 0.40%-הבוגרת ירד מ השיעור האנשים שהיו באשפוז מלא מתוך כלל האוכלוסיי 

 .2007בשנת  0.31%
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. בעתיד נפרסם נתונים המתייחסים לנושא זה. כיום מתבצעים ניתוחים גם על מספר ימי אשפוז

  . מסתמן שישנה מגמת ירידה במספר ימי האשפוז לאורך השנים

  
 ההאוכלוסיי ל ושיעור מתוךהכ-ךס: במהלך כל שנה אנשים שהיו באשפוז פסיכיאטרי מלא: 13לוח 

  לפי שנים , 18הכללית שמעל גיל 
 אחוז מהאוכלוסייה הכללית  )במספרים מוחלטים(מלא  באשפוזהכל -סך  שנה

1990 13,891  
1991 14,327  
1992 14,574  
1993 15,022  
1994 14,974  
1995 15,778  
1996 15,518  
1997 15,673 0.40 
1998 15,916 0.40 
1999 16,021 0.39 
2000 15,818 0.38 
2001 15,185 0.35 
2002 15,191 0.34 
2003 15,066 0.34 
2004 15,433 0.34 
2005 15,634 0.34 
2006 15,131 0.32 
2007 14,813 0.31 

   'ד ראה הגדרות בנספח   1

  

  אשפוז יום פסיכיאטרי 3.5
ומשמשת מסגרת מעבר בין אשפוז מלא , מסגרת טיפולית המתבצעת במשך היום בלבדאשפוז יום הינו 

  .בין טיפול מרפאתיל

  

  .מספר האנשים שהיו באשפוז פסיכיאטרי לאורך השנים מוצג 14לוח ב

 4,139וזאת עד שיא של , ה במספר המוחלט של אנשים שהיו באשפוז יוםיתה עליילאורך השנים הי 

 .מגמת ירידהמאז ניכרת . 1999בשנת 
 0.05%-ל, 1997-ב 0.10%-הבוגרת ירד מ השיעור האנשים שהיו באשפוז יום מתוך כלל האוכלוסיי 

 .2007בשנת 
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שיעור מתוך האוכלוסייה ו הכל-סך: אנשים שהיו באשפוז יום פסיכיאטרי במהלך כל שנה :14לוח 
  )במספרים ובאחוזים( 18הכללית שמעל גיל 

18+אחוז מהאוכלוסייה מגיל  *יוםאנשים באשפוז הכל -סך שנה  
1987 660   
1988 1793   
1989 2496   
1990 2,714  
1991 2,855  
1992 2,926  
1993 3,029  
1994 3,230  
1995 3,804  
1996 3,808  
1997 4,010 0.10 
1998 4,055 0.10 
1999 4,139 0.10 
2000 3,822 0.09 
2001 3,553 0.08 
2002 3,658 0.08 
2003 3,393 0.08 
2004 3,246 0.07 
2005 3,351 0.07 
2006 3,140 0.07 
2007 2,474 0.05 

נכללים בשנתון . 1: מקור להבדלים. 2006 ,וב'יופה ופוגצ, נהוןהמספרים בלוח קטנים מאלו המופיעים ב  *
החולים -בבתי שיקום תעסוקתיאנו לא כוללים , בניגוד לשנתון. 2 ;18מגיל  - בעוד שכאן  15מגיל אנשים 

  אנו לא כוללים חסרי זיהוי. 3; הפסיכיאטריים
  

   מרפאות לבריאות הנפש של משרד הבריאות 3.6
, המרפאות לבריאות הנפש של משרד הבריאות מהוות מערכת של מרפאות הפרוסות בקהילה

מרפאות . ות הנפשומיועדות להעניק מענה זמין ונגיש לפונים בכל הגילים ובכל קשת ההפרעות ומחל

לתת תמיכה  ןמטרתו, אלו משרתות את כלל האוכלוסייה ולא רק אנשים עם בעיות נפשיות קשות

, קשיים בתפקוד על רקע נפשי, משבר, מחלה נפשית, נפשית-בעיה רגשית, וסיוע במצבים של מצוקה

  . וכיוצא בזה
  
בשנים , לפי שנים פשהנות יאהאנשים שקיבלו טיפול במרפאות ממשלתיות לבר מספר מוצג 15לוח ב

ראה (בעלי אבחנות קשות ושאר המטופלים  :חילקנו את האוכלוסייה לשתי קבוצות. 2003-1997

  ).'בנספח דהגדרות 

כאשר , פשניתן לראות עלייה במספר מקבלי הטיפול במרפאות לבריאות הנ 2003-1997בין השנים  

 . 50%-מספר המטופלים עלה בכ
מכלל המטופלים שטופלו במרפאות  17%אבחנות קשות מהווים  המטופלים המוגדרים כבעלי 

מטופלים בעלי אבחנות קשות מהווים באופן עקבי . 2003-1997לבריאות הנפש במהלך השנים 
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בשנים  כל המטופלים-בין שיעורם מתוך סך, פער זה. כשליש מהמטופלים במרפאות בכל שנה

מורה על כך שמדובר במטופלים , שנה כל המטופלים בכל-לבין השיעור שלהם מסך 2003-1997

 . שנוטים להימצא בטיפול משך זמן ארוך ביחס לשאר המטופלים
  

-2003( לפי שנים ,תוממשלתיהת בריאות הנפש ומספר האנשים שקיבלו טיפול במרפא: 15לוח 
  ) באחוזים( *ושיעור האנשים שהינם בעלי אבחנות קשות או פחות קשות) 1997

  מטופלים בעלי אבחנות פחות קשות  טופלים בעלי אבחנות קשות מ להכ-ךס שנה
  83  17 123,524כלה-ךס

1997 33,131 32 68 
1998 34,720  32  68  
1999 36,721 32 68 
2000 39,339 31 69 
2001 41,064 30 70 
2002 45,480 29 71 
2003 49,211 28  72  

  'ראה הגדרות בנספח ד* 

 
  .2003-1997בעבור השנים  מודגמת מגמה זו 16בלוח 

, נמצאים בטיפול שנה אחת בלבד קשהמהמטופלים שאינם מוגדרים כבעלי אבחנה  54%-ש בעוד 

. נמצאים בטיפול שנה אחת יחסית מהמטופלים המוגדרים כבעלי אבחנה קשה 20%הרי שרק 

בעוד , שנים 7נמצאים בטיפול  יחסית מהמטופלים המוגדרים כבעלי אבחנה קשה 24% ,במקביל

שחלקם נמצאים בטיפול אפילו יותר  ייתכן. שנים 7מקרב שאר המטופלים היו בטיפול  3%רק ש

 .בלבד שנים 7-הנתונים בידינו מתייחסים ל אךשנים  7-מ
 

מתוך השנים  אנשים קיבלו טיפול במרפאות בריאות הנפש הממשלתיות ןמספר השנים בה :16לוח 
 בקרב מטופלים בעלי אבחנות קשות ובקרב מטופלים בעלי אבחנות פחות קשות 2003-1997

  )באחוזים(
מספר שנים שהיו בטיפול בין 

 2003-1997השנים 
  טופלים בעלי מ

   *אבחנות קשות
  מטופלים בעלי אבחנות 

  פחות קשות
  100  100 הכל-סך

1 20  54  
2 15 22 
3  12  10  
411 6 
5 9 3 
6 9 2 
7 24 3 
  'בנספח דראה הגדרות    *
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  משרד הבריאות, ה לטיפול בהתמכרויותיחידה 3.7
. במסגרת שירותי בריאות הנפש של משרד הבריאות 1990ה לטיפול בהתמכרויות הוקמה בשנת יחידה

ומתפקדת כמתאם ארצי לנושא  ,ממונה על הטיפול הרפואי באנשים הסובלים מהתמכרויות מחלקה זו

חלק . הטיפול בהתמכרויות נעשה במסגרת מרכזים אמבולטוריים לטיפול בהתמכרויות. סמים

חלקם פועלים , ממרכזים אלה מטפלים במכורים באמצעות תחליפי סם בשילוב עם תכנית טיפולית

, טיפול פרטני, מקצועי מספק שירותי אבחון-כאשר צוות רב, במתכונת של תחנות לבריאות הנפש

במספר מרכזים קיימות גם תכניות שיקום . משפחתי וקבוצתי ושירותי דטוקסיפיקציה אמבולטורית

  .שונות ומושם דגש על קבוצות לעזרה עצמית

  

ה לטיפול בהתמכרויות לאורך יחידהאנשים שקיבלו שירותים מה ימספר ים נתונים עלמובא 17בלוח 

  .השנים

ה לטיפול יחידעלייה משמעותית במספר מקבלי השירותים בניתן לראות  2004-1995בשנים  

 . בהתמכרויות
מקבלי  3,500-על כ 2004ה לטיפול בהתמכרויות התייצב מאז יחידמספר מקבלי שירותים ב 

 . שירותים בשנה
  

   לפי שנים, לטיפול בהתמכרויות היחידמהאנשים שקיבלו שירותים מספר  :17 לוח
 ה לטיפול בהתמכרויותיחידשירותים מהמספר מקבלי שנה

1995 171

1996 1,000 
1997 1,525 
1998 1,929 
1999 2,348 
2000 2,586 
2001 2,604 
2002  2,606 
2003 2,913
2004 3,448  
2005 3,549 
2006 3,424 
2007 3,470 

  

  כבעלי בעיות נפשיות 2007-ב במשרד הרווחה מוכריםאנשים ה 3.8
כל האנשים המוכרים -מובאים נתונים על סך 18בלוח . משרד הרווחה מטפל באוכלוסייה הכללית

מחלות  זהובכלל , )'בנספח דראה הגדרות (והמזוהים בו כבעלי בעיה נפשית , 2007-במשרד הרווחה ב

   .הפרעות התנהגות שאינן מחלות נפש או/ונפש מאובחנות 
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לפי  ,והמזוהים בו כבעלי בעיה נפשית 2007- במשרד הרווחה ב אשר קיבלו שירותאנשים  :18 לוח
  הנזקקות  סיבתמצב הבריאות ו סעיפי

  הכל אנשים-סך  
  32,590  הכל-סך

  11,665  סובל מהפרעה נפשית וסיבת הנזקקות היא נפשית
  7,957  ת הנזקקות אינה נפשיתסיבסובל מהפרעה נפשית אך 

  12,968  הנזקקות היא נפשיתת סיבאינו סובל מהפרעה נפשית אך 
  

לא ידוע לנו מהו השירות . נשים אלו היו בקשר עם משרד הרווחה וקיבלו שירות אחד או יותרא

היחידה  אהיי מהאנשים אנחנו יודעים מ 5%-כ לגבירק (שקיבלו או מי היא היחידה האחראית 

ן משמעות כך שאי', וכו, חסות הנוער, שירות לזקן, שירות למפגר, השירות לילד ולנוער -האחראית 

כמה מהאנשים מקבלים , לדוגמה, מכאן שאין לדעת). להצגת נתונים על אודות היחידה האחראית

  . שירות באגף השיקום

  

  לאורך השנים בריאות הנפשבמערכת השיקום בהשירותים השונים שניתנו  3.9
ובשיתוף איתו בונות תכנית , מחליטות על התאמתו של הפונה לשיקום ועדות סל השיקום האזוריות

כולל מגוון שירותים , באחריות משרד הבריאות, מערך שירותי השיקום בקהילה. שיקום המתאימה לו

סיוע בטיפולי , תיאום טיפול, סמך, חברה ופנאי, חונכות, השכלה נתמכת, תעסוקה, ובהם שירותי דיור

  .שיניים ומתן מידע על מערכת השיקום

  

 20לוח בו, לפי סוג שירות בריאות הנפשהאנשים שקיבלו שירותי שיקום מ ימספר יםמובא 19לוח ב

  .ים של אנשים אלהשיעורה באיםמו

פי  בריאות הנפשמספר האנשים שקיבלו שיקום במערכת השיקום בכל -גדל סך 2007עד  1997-מ 

2.7.  

  : שוניםההגידול היה דיפרנציאלי בשירותים  

- ב, הם היוו כרבע מהמשתקמים 1997-ב .6פי מעט דיור גדל כשירותי מספר האנשים שקיבלו  -

הגידול בולט במיוחד במספר ובשיעור . מהמשתקמים שירותי דיור 51%קיבלו  2007

  . המשתקמים שקיבלו הוסטל או דיור מוגן

שיעורם של המשתקמים שקיבלו שירותי . 3פי מספר האנשים שקיבלו תעסוקה גדל כמעט  -

: חל שינוי משמעותי בסוג השירות התעסוקתי, עם זאת. 59%-ל 51%-מ, תעסוקה גדל במעט

מספר המקבלים מפעל מוגן או תעסוקה נתמכת גדל באופן משמעותי יותר מאשר הגידול במספר 

   .המקבלים מועדון תעסוקתי

אך שיעורם מתוך כלל המשתקמים ירד  2,41פי מספר האנשים שקיבלו מועדון חברתי גדל כמעט  -

  .43%-ל 58%-מ

  . רותי סמך התפתחו רק בשנים האחרונותחונכות ושי 

                                                   
ההתייחסות היא  19בלוח . במספרם של האנשים שקיבלו מועדון חברתי בלבד 1.2הוצג גידול של פי  11בלוח  41

  .לכל האנשים שקיבלו מועדון ומכאן הפער
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אנשים נכנסים , למשל ,כך. קיימים באופן טבעי מעברים ותחלופות בריאות הנפשבמערכת השיקום ב

של מת ימשירות ברמה מסו ,למשל ,אחרים מתקדמים .לשירות כלשהו ואינם נקלטים בו ונפלטים

להסתכל הן על מספר האנשים שעברו חשוב , לפיכך. ברמה פחות אינטנסיבית של סיועלשירות סיוע 

  .במערכת והן על מספר האנשים ברגע נתון
  

הוצגו למעשה מספרי  20-ו 19בלוחות , בהינתן שבמערכת השיקום יש כניסות ויציאות מהשירותים

יתר של מספרי -המספרים מהווים הערכת, לכן. בשירות במהלך השנה" עברו"ושיעורי האנשים ש

מוצג מספר האנשים  21בלוח . האנשים הנמצאים במערכת בממוצע בכל נקודת זמן על פני השנה

אנשים שקיבלו שירות בחודשים אחרים באותה שנה . ות בדצמבר בכל אחת מאותן השניםשקיבלו שיר

  . לא יופיעו בלוח, ולא קיבלו שירותים בדצמבר

  

דומים לאלו שזוהו  ,2007עד  1997-שונים בדצמבר כל שנה מ שיקוםהשינויים במספר מקבלי שירותי 

) 7פי (משמעותי מאוד בשירותי דיור גידול : מקבלי השירותים השונים לאורך השנה לכ-ךלגבי ס

ובמספר , בעיקר חל גידול במספר האנשים שקיבלו הוסטל ודיור מוגן). 3.5פי (ובשירותי תעסוקה 

  .האנשים במפעל מוגן ותעסוקה נתמכת

  

מוצג היחס בין מספר האנשים שקיבלו שירותים בשנה לבין מספר האנשים שקיבלו את  22בלוח 

  . יחס זה מהווה אומדן לגבי היקף התחלופה של האנשים במערכת .השירות בדצמבר בכל שנה

. 2007-ב 15%-לכ 1997- ב 30%-כל מקבלי השיקום יורד לאורך השנים מכ-היקף התחלופה בסך 

היה מספר האנשים שקיבלו שיקום במהלך השנה גדול בשליש ממספר , 1997בעוד שבשנת , כלומר

לאורך , כלומר. בלבד 15%-המספר היה גדול ב 2007-הרי שב, האנשים שקיבלו שיקום בדצמבר

  .השנים יש יותר יציבות ויש פחות תחלופה בין מקבלי שירותים

  . שהיקף התחלופה יורד לאורך השניםניכר , במרבית השירותים 

  . 10%-בדיור ישנה יציבות יחסית והתחלופה בשנים האחרונות היא בהיקף של כ 

אך הפערים אינם , מזה שבבתי האבות ובדיור המוגן היקף התחלופה בהוסטלים מעט גבוה יותר 

סטלים יש לציין שאין אנו מתייחסים כאן לתחלופה הקיימת מבחינת מעברים בין הו. גדולים

  ).או בין סוגים שונים של דיור מוגן(ברמות תגבור שונות 

 25%-כ עלוהיא עומדת בשנים האחרונות  ,התחלופה בתעסוקה מעט גבוהה יותר מאשר זו שבדיור 

  .שירות

במועדון התעסוקתי ובתעסוקה הנתמכת , )30%( שיעורי תחלופה גבוהה יותר במפעלים המוגנים 

)50%-40%(.  
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  קיבלו שירות בחודש אחד לפחות  בהן לפי סוג שירות ולפי שנים ,בריאות הנפשבאנשים שקיבלו שירותי שיקום מספר ה: 19 לוח
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 שנה
 16,060 14,975 14,220 12,659 11,404 9,970 8,433 7,643 6,839 6,586 5,872 מקבלי שיקוםהכל -סך

            :סוג שירות השיקום

  8,198  7,644  7,128  6,182  4,5785,376  3,297  2,692  2,089  1,813  1,383  דיור
 395 419 468 434 454 452 315 234 94 26 44  בית אבות 

 3,402 3,326 3,264 3,065 2,737 2,491 2,065 1,606 1,155 990 664  הוסטל 

 4,763 4,244 3,748 3,031 2,471 1,852 1,058 960 932 894 767  דיור מוגן 

  9,477  8,374  7,600  6,484  6,320  5,360  4,617  4,361  4,048  3,767  3,020  תעסוקה
 3,148 3,302 3,093 2,812 3,148 2,792 2,733 2,768 2,642 2,437 2,030  מועדון תעסוקתי 

 5,164 4,130 3,375 2,933 2,618 2,173 1,654 1,511 1,422 1,379 1,067  מפעל מוגן 

 2,335 1,995 1,791 1,551 1,296 961 579 292 199 154 -  תעסוקה נתמכת 

                        שירותים אחרים
 1,925 1,818 1,776 1,487 1,026 390 - - - - -  חונכות 

 52 - - - - - - - - - -  השכלה אקדמית נתמכת 

 785 638 589 490 362 250 149 88 22 - -  שירותי סמך 

 6,878 6,061 5,704 5,063 4,534 3,868 3,519 3,301 3,231 3,426 3,416 מועדון חברתי 

  .חודשים של שירותים כלשהם 3שלאורך כל השנים צברו לפחות ) מעל גיל פרישה כולל(בלוח מוצגים רק אנשים * 
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 קיבלו שירות בחודש אחד לפחות  בהן לפי סוג שירות ולפי שנים *,פשהניאות ברבאנשים שקיבלו שירותי שיקום ה אחוז :20 לוח
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 שנה
 16,060 14,975 14,220 12,659 11,404 9,970 8,433 7,643 6,839 6,586 5,872 שיקום מקבליהכל -סך

            :סוג שירות השיקום

  51  51  50  49  47  46  39  35  31  28  24  דיור
 2 3 3 3 4 5 4 3 1 0 1  בית אבות

 21 22 23 24 24 25 24 21 17 15 11  הוסטל

 30 28 26 24 22 19 13 13 14 14 13  דיור מוגן

   59   56   53   51   55   54   55   57   59   57    51  תעסוקה
 20 22 22 22 28 28 32 36 39 37 35  מועדון תעסוקתי

 32 28 24 23 23 22 20 20 21 21 18  מפעל מוגן

 15 13 13 12 11 10 7 4 3 2 0  תעסוקה נתמכת

                        שירותים אחרים
 12 12 12 12 9 4 0 0 0 0 0  חונכות

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  השכלה אקדמית נתמכת

 5 4 4 4 3 3 2 1 0 0 0  שירותי סמך

 43 40 40 40 40 39 42 43 47 52 58 מועדון חברתי
  חודשים של שירותים כלשהם 3שלאורך כל השנים צברו לפחות ) כולל מעל גיל פרישה(בלוח מובאים רק אנשים * 
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  )מספרים מוחלטיםב( שנהלפי ו סוג שירות לפי ,בדצמבר פשהניאות ברבאנשים שקיבלו שירותי שיקום  :21 לוח
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 שנה
 13,977 12,701 12,191 10,924 9,649 8,304 6,383 6,236 5,368 5,033 4,552 מקבלי שיקום הכל-סך

            :סוג שירות השיקום

   7,519   6,846   6,433   5,649   4,838   3,990   2,726   2,320   1,636   1,558   1,082  דיור
 348 365 410 370 395 351 268 217 70 25 38  בית אבות

 2,944 2,742 2,739 2,628 2,285 1,977 1,619 1,317 857 745 408  הוסטל

 4,256 3,763 3,295 2,676 2,168 1,675 853 794 714 797 668  דיור מוגן

   7,718   6,650   6,075    5,272   4,871   4,218   3,025   3,316   3,062   2,886   2,113  תעסוקה
 2,182 2,188 2,276 1,963 2,211 2,007 1,807 1,993 1,956 1,817 1,384  מועדון תעסוקתי

 3,901 3,143 2,597 2,239 2,008 1,768 991 1,160 1,029 1,018 744  מפעל מוגן

 1,719 1,418 1,293 1,132 838 643 257 207 105 93  -  תעסוקה נתמכת

                        שירותים אחרים
 1,221 1,171 1,193 1,047 745 326  -  -  -  -  -  חונכות

 42  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  השכלה אקדמית נתמכת

 577 337 403 336 260 157 66 51 20  -  -  שירותי סמך

 4,808 4,207 3,866 3,565 3,202 2,716 2,341 2,348 2,242 2,108 2,498 מועדון חברתי
  .חודשים של שירותים כלשהם 3שלאורך כל השנים צברו לפחות ) כולל מעל גיל פרישה(הלוח מציג רק אנשים * 
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קיבלו שירות במהלך חודש אחד או ש היחס בין מספר האנשים: לפי שירותים ולפי שנים ,אומדן ראשוני של היקף תחלופה במערכת השיקום   :22 לוח
   *בכל שנה בדצמברשקיבלו את השירות לבין מספר האנשים  יותר באותה שנה

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 שנה
 1.15 1.18 1.17 1.16 1.18 1.20 1.32 1.23 1.311.27 1.29 מקבלי שיקוםהכל -סך

            :סוג שירות השיקום

 1.09 1.12 1.11 1.09 1.11 1.15 1.21 1.16 1.28 1.16 1.28  דיור
 1.14 1.15 1.14 1.17 1.15 1.29 1.18 1.08  1.34 1.04 1.16  בית אבות
 1.16 1.21 1.19 1.17 1.20 1.26 1.28 1.22 1.35 1.33  1.63  הוסטל

 1.12 1.13 1.14 1.13 1.14 1.11 1.24  1.21 1.31 1.12 1.15  דיור מוגן

 1.23 1.26 1.25 1.23 1.30 1.27 1.53 1.32  1.32 1.31 1.43  תעסוקה
 1.44 1.51 1.36 1.43 1.42 1.39 1.51 1.39 1.35 1.34 1.47  מועדון תעסוקתי

 1.32 1.31 1.30 1.31 1.30 1.23 1.67 1.30 1.38 1.35 1.43  מפעל מוגן
 1.36 1.41 1.39 1.37 1.55 1.49 2.25 1.41 1.90 1.66    תעסוקה נתמכת

                        שירותים אחרים
 1.58 1.55 1.49 1.42 1.38 1.20       חונכות

 1.24            השכלה אקדמית נתמכת
 1.36 1.89 1.46 1.46 1.39 1.59 2.26 1.73 1.10      שירותי סמך
 1.43 1.44 1.48 1.42 1.42 1.42 1.50 1.41 1.44 1.63 1.37  מועדון חברתי

  .חודשים של שירותים כלשהם 3שלאורך כל השנים צברו לפחות ) כולל מעל גיל פרישה(הלוח מציג רק אנשים  *
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  מערכת השיקום של המוסד לביטוח לאומי לאורך השניםבהשירותים השונים  3.10
לאורך בעלי סעיף נפשי להלן יוצגו השירותים השונים שניתנו למקבלי שיקום מהמוסד לביטוח לאומי 

ים מספרי מוצג 23בלוח . ידי מערכת זו ממוקדים בתחום התעסוקה-השירותים המסופקים על. השנים

  .שקיבלו כל שירות לאורך השנים ,שיעור האנשים בקרב מקבלי שיקום -  24ובלוח  ,האנשים

, כולל אבחון פסיכולוגי(תי השיקום הנפוצים ביותר ושמספרם גדל לאורך השנים היו אבחון שירו 

שירותי . סיוע בהשמה והכשרה מקצועית, מעקב ואחזקה, )אבחון יכולת עבודה ואבחון רפואי

ומאז עלה לאורך השנים שיעור מקבלי השיקום שקיבלו  1998-האבחון למיניהם החלו לפעול ב

 ).2007-ב 59%-ל 1998-ב 33%-מ(אותם 

 .קיבלו שירות של מעקב ואחזקה, בכל שנה כשליש ממקבלי השיקום בעלי סעיף נפשי 

 . 18%על  2004-ירד לאורך השנים והתייצב בשיעור מקבלי הכשרה מקצועית  

  .25%בקירוב נשאר יציב לאורך השנים והוא שיעור מקבלי סיוע בהשמה  

  

  טיפול בהתמכרויות לאורך השניםה ליחידבשירותים השונים שניתנו ה 3.11
  .ה לטיפול בהתמכרויות לאורך השניםיחידידי ה-כעת נבחן את השירותים הניתנים על

  
שיעורי האנשים שקיבלו שירותים שונים מתוך כלל מקבלי  26לוח במוצגים מספרי האנשים ו 25בלוח 

 .שירותים

אלה ניתנו  ;תרופתי וטיפול נפשיטיפול  -לאורך כל השנים בולט בעיקר הדגש על שירותי טיפול  

כך שבשנים האחרונות הם ניתנים , בתחילה לכמחצית ממקבלי השירותים והתרחבו בהדרגה

ניתן לראות כי השימוש בשירותי התיאום וניהול , במקביל. רובם של מקבלי השירותים-לרוב

כמעט ע לושיעור המקבלים שירותים אלה עלה מכרב, התרחב גם הוא) Case manager(המקרה 

ניתן , בשירותי האבחון לתעסוקה ולשיקום וחוות דעת ויעוץ חיצוני, לעומת זאת. שלישים-שני

 .לאורך השניםקל צמצום בלהבחין 

  .ה להתמכרויות עוברים בדיקות שתןיחידרובם המוחלט של מקבלי השירותים ב 

להבדיל (ל פני טיפול בכל שנה כשליש עד מחצית ממקבלי השירותים מקבלים שירותי אבחון 

 .)מאבחון לתעסוקה ולשיקום
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  לפי סוג שירות ולפי שנים ,ביטוח לאומיבמספר האנשים עם סעיף נפשי שקיבלו שירותי שיקום  :23 לוח
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 שנה
4,6104,8684,804 4,1494,0854,305 3,2043,6393,753 1,8482,1022,758 1,361 שיקוםמקבלי הכל -סך

              :סוג שירות השיקום
 2,833 2,694 2,507 2,095 1,877 1,830 1,656 1,756 1,568 907 7 - - אבחון 
 265 247 196 209 285 257 228 231 162 121 97 74 61 השכלה או בגרות תהשלמ 
 282 251 212 194 176 177 155 129 102 78 68 60 54 הכשרה השכלה גבוהה 
 312 294 299 293 309 303 325 327 343 330 279 238 212 הקניית הרגלי עבודה/טרום הכשרה 
 852 897 817 782 811 817 781 690 644 556 514 487 351 הכשרה מקצועית 
 1,008 1,195 1,137 1,043 1,004 1,075 967 933 712 685 612 516 378 סיוע בהשמה 
 1,654 1,586 1,607 1,552 1,529 1,397 1,244 1,145 1,019 888 757 602 317 * מעקב ואחזקה 
 583 614 617 557 508 469 452 397 377 390 402 386 263 קידום בתפקוד אישי 
 156 171 149 176 224 237 226 218 205 254 329 341 220 הפנייה לעבודה מוגנת 
 247 204 203 187 197 211 231 183 168 172 159 119 61 **אחר 

  טיפול לא אינטנסיבי לאחר מתן שירות או בתקופות מעבר  * 
  שסיוע כספי וטיפול בנפגעי רא, לטיפול פסיכולוגי או אחר, לבריאות הנפש חברתייםכולל הפניה לשירותים  **
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  לפי סוג שירות ולפי שנים ,ח לאומיביטובהאנשים עם סעיף נפשי שקיבלו שירותי שיקום  אחוז :24 לוח
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 שנה
4,6104,8684,804 4,1494,0854,305 3,2043,6393,753 1,8482,1022,758 1,361 מקבלי שיקוםהכל -סך

              :השיקום סוג שירות
 59 55 54 49 46 44 44 48 49 33 0 0 0 אבחון 
 6 5 4 5 7 6 6 6 5 4 5 4 4 השלמה השכלה או בגרות 
 6 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 הכשרה השכלה גבוהה 
 6 6 6 7 8 7 9 9 11 12 13 13 16 הקניית הרגלי עבודה/טרום הכשרה 
 18 18 18 18 20 20 21 19 20 20 24 26 26 הכשרה מקצועית 
 21 25 25 24 25 26 26 26 22 25 29 28 28 סיוע בהשמה 
 34 33 35 36 37 34 33 31 32 32 36 33 23 * מעקב ואחזקה 
 12 13 13 13 12 11 12 11 12 14 19 21 19 קידום בתפקוד אישי 
 3 4 3 4 5 6 6 6 6 9 16 18 16 הפנייה לעבודה מוגנת 
 5 4 4 4 5 5 6 5 5 6 8 6 4 **אחר 

  טיפול לא אינטנסיבי לאחר מתן שירות או בתקופות מעבר  * 
  סיוע כספי וטיפול בנפגעי ראש, לטיפול פסיכולוגי או אחר, לבריאות הנפש חברתייםכולל הפניה לשירותים  **
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   פי סוג שירות ולפי שניםל ,בהתמכרויותה לטיפול יחידמספר האנשים שקיבלו שירותים מה: 25לוח 
  2007 2006 2005 2004 2003 2002 2000 19992000 1998 1997 1996 1995 שנה
מספר מקבלי שירות הכל -סך

 3,470 3,524 3,549 3,448 2,913 2,606 2,604 2,586 2,348 1,929 1,525 1,000 171 במחלקה להתמכרויות
 1,240 1,242 1,461 1,561 1,450  1,071  906  790  654  723  648  300 -אבחון לפני טיפול

 3,136 3,103 3,072 2,791 2,292 1,852 1,257 1,5751,483 1,215 427832 40טיפול נפשי והדרכה
  211  186  214  255  234  163  170  123  173  150  156  92 -חוות דעת ויעוץ חיצוני

  217  249  314 385  238  148  317  258  242  193  173  186 -אבחון לתעסוקה ולשיקום
 2,109 2004,  1,644  1,660  1,171  722  682  813  786  558  467  263 -תיאום וניהול מקרה

 3,139 3,148 3,088  2,953  2,421  2,030  2,013 2,012  1,766  1,398 951  486 -מתן מתדון וסובוטקס
  3,236  3,235  3,267  3,151  2,720  2,402  2,326  2,238  2,092  1,519  1,351  906  171לקיחת שתן

  
  
  

   פי סוג שירות ולפי שניםל ,ה לטיפול בהתמכרויותיחידמה םשירותיהאנשים שקיבלו  אחוז :26 לוח
  2007 2006 2005 2004 2003 2002 2000 19992000 1998 1997 1996 1995 שנה
מספר מקבלי שירות הכל -סך

 3,470 3,524 3,549 3,448 2,6062,913 2,604 2,586 2,348 1,929 1,525 1,000  171 במחלקה להתמכרויות
 36 35 41 45 50  41  35  31  28  38  43  30 -אבחון לפני טיפול

 90 88 87 81 79 71 48 6757 63 4355 23טיפול נפשי והדרכה
  6  5  6  7  8  6  7  4  7  8  10  9 -חוות דעת ויעוץ חיצוני

  6  7  9 11  8  6  12  10  10  10  11  19 -אבחון לתעסוקה ולשיקום
 5761  46  48  40  28  26  31  33  29  31  26 -תיאום וניהול מקרה

 90 89 87  86  83  78  77 78  75  72 62  49 -מתן מתדון וסובוטקס
  93  92  92  91  93  92  89  87  89  79  89  91  100  לקיחת שתן
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בכל שנה לאורך השנים השונות מאפייני האוכלוסיות המוכרות במערכות  .4
  או לפי נתון אחרון

בה מידה ההמאפיינים של האוכלוסיות המוכרות בכל אחת ממערכות השירותים ו נבחניםפרק זה ב

, מין, גיל(דמוגרפיים -לגבי כל המערכות נבחן את המאפיינים הסוציו. ם אלהחלו שינויים במאפייני

 יישובשל  כלכלי-חברתיהמגורים והאשכול ה יישוב, יםולח-ותקופ(ומאפיינים נוספים  ,)מצב משפחתי

  .בחלק מהמערכות נבחן מאפיינים נוספים שיש לגביהם מידע). המגורים

  

משום , זאת. אינם מלאים ועלולים לכלול הטיה מסוימת 1990נתונים המתייחסים לשנים שלפני 

שקיבלו שירות בשנים שלפני מספר האנשים . 1990שקובצי הנתונים אינם כוללים אנשים שנפטרו לפני 

  .ואילך 1990בעיה זו אינה קיימת  משנת . יכול אם כן להיות גדול במקצת מהמדווח כאן 1990

  

  בסעיף נפשי  ומעלה 40%בעלי ) כיום או בעבר(מאפייני מקבלי קצבת נכות  4.1
הפרעות  :33סעיף  :אחד מהסעיפים הבאים נכות על רקע סעיף נפשי היא לפי קצבתהזכאות ל

 40%(נכות  קצבתמקבלי  ישיעורמוצגים  27לוח ב. נוירוטיות-הפרעות פסיכו :34סעיף או  ,פסיכוטיות

נוירוטית -או מהפרעה פסיכו ,)33סעיף (לפי סיווגם כסובלים מהפרעה פסיכוטית  )נפשיבסעיף ומעלה 

   ).'ספח אאה נר -  לפי רשימת סעיפי הליקוי של ביטוח לאומי() 34סעיף (

מתוך כלל ) 34סעיף (נוירוטיות -לך השנים עלה שיעור מקבלי הקצבה על בסיס הפרעות פסיכוהבמ 

  . 2007בשנת  33%-ל 1980בשנת  15%-מ, נפשיבסעיף ומעלה  40%בעלי מקבלי הקצבה 

  

  .)באחוזים(לפי אחוז נכות נפשית ) נפשיבסעיף  ומעלה 40%(התפלגות מקבלי הקצבה  מוצגת 28לוח ב

  הם בעלי ) ומעלה בסעיף נפשי 40%(שלישים מכלל מקבלי קצבת נכות -לאורך השנים כשני 

  . נכות 50%-69%

  לאורך השנים חלה ירידה בשיעור מקבלי הקצבה עם אחוזים גבוהים של נכות נפשית  

הייתה עלייה , במקביל. 2007-ב 13%-ועד ל, 1987-1980ומעלה בשנים  30%-מ): 70%-100%(

  שעלה ) 40%-49%(מקבלי הקצבה עם אחוז נכות נפשית נמוך יחסית ם של ניכרת בשיעור

 .2007-ב 26%-לעד  1987-1980בשנים  2%-4%-מ
  

  .לאורך השנים 34ובקרב בעלי סעיף  33מוצגים אחוזי הנכות הנפשית בקרב בעלי סעיף  29בלוח 

גבוה יותר בכל שנה ) 70%-100%( נפשיתנכות  ם גבוהים שלשיעור מקבלי קצבת הנכות בעלי אחוזי 

של  הנמוכים יחסית םאחוזיהבזמן ששיעור בעלי , 34בהשוואה לבעלי סעיף  33בקרב בעלי סעיף 

 . 33בהשוואה לבעלי סעיף  34גבוה יותר בקרב בעלי סעיף ) 40%-49%(נכות 

והן בקרב בעלי סעיף  34של נכות הן בקרב בעלי סעיף גבוהים  אחוזיםירידה בשיעור בעלי קיימת  

בעלי אחוזים גבוהים של נכות בקרב מקבלי קצבה עם שיעור הירידה ב, לפיכך. לאורך השנים 33

לאורך השנים והן מירידה  34הן מהגידול בשיעור בעלי סעיף  תומעלה בסעיף נפשי נובע 40%

 ).29לוח (בשתי הקבוצות גבוהה בעלי אחוזי נכות נפשית שיעור ב
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 לפי סעיף ליקוי ולפי שנים ,)עד גיל פרישה(סעיף נפשי בומעלה  40%עם  נכות קצבתמקבלי  :27 לוח
  )באחוזים(

  שנה
  מקבלי קצבת נכותהכל -סך

  ומעלה נפשי 40%בעלי 
  )אחוזיםב(סעיף הנכות 

33 34 
1980 581 85 15 

1981 768 85 15 

1982 1,142 85 15 

1983 1,563 85 15 

1984 2,506 84 16 

1985 4,616 86 14 

1986 7,265 85 15 

1987 10,246 85 15 

1988 12,499 83 17 

1989 14,427 82 18 

1990 16,880 81 19 

1991 19,338 79 21 

1992 21,599 78 22 

1993 23,847 77 23 

1994 26,193 76 24 

1995 28,883 74 26 

1996 31,511 73 27 

1997 34,219 72 28 

1998 37,004 70 30 

1999 39,751 70 30 

2000 42,248 69 31 

2001 44,474 69 31 

2002 47,149 68 32 

2003 50,038 68 32 

2004 52,711 68 32 

2005 55,220 68 32 

2006 58,188 67 33 

2007 59,245 67 33 
במקרה כזה סווג האדם בלוח זה לפי הסעיף שבו אחוזי . 34והן סעיף  33ש מקרים בהם יש לאדם הן סעיף י* 

  . 33סווג האדם לסעיף , במקרים הנדירים בהם היה אחוז זה זהה. הנכות גבוהים יותר
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  לפי אחוזי נכות , )עד גיל פרישה(סעיף נפשי ב ומעלה 40%מקבלי קצבת נכות עם    :28 לוח
  ולפי שנים                

 שנה
  מקבלי קצבת נכות הכל -סך

 ומעלה נפשי 40%בעלי 
100%-70% 

 תנפשינכות 
69%-50% 

 תנפשינכות 
49%-40% 

 תנפשינכות 
1980 581 34 62 4 

1981 768 34 62 4 

1982 1,142 35 62 3 

1983 1,563 32 65 3 

1984 2,506 33 65 2 

1985 4,616 34 64 2 

1986 7,265 33 65 2 

1987 10,246 32 65 3 

1988 12,499 30 67 3 

1989 14,427 29 67 4 

1990 16,880 27 67 6 

1991 19,338 26 68 6 

1992 21,599 25 67 8 

1993 23,847 24 67 9 

1994 26,193 23 67 10 

1995 28,883 21 67 12 

1996 31,511 20 66 14 

1997 34,219 20 65 15 

1998 37,004 19 64 17 

1999 39,751 17 64 19 

2000 42,248 17 63 20 

2001 44,474 16 63 21 

2002 47,149 16 63 21 

2003 50,038 15 62 23 

2004 52,711 14 62 24 

2005 55,220 14 61 25 

2006 58,188 13 61 26 

2007 59,245 13 61 26 
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אחוזי נכות , סעיףלפי , )עד גיל פרישה( ומעלה בסעיף נפשי 40% עםמקבלי קצבת נכות  :29 לוח
  )באחוזים( ושנים

 שנה

הכל מקבלי -סך
 עםקצבת נכות 

ומעלה  40%
 נפשי 

 34סעיף  33סעיף 

-סך
 הכל

70%-
100% 
 נפשי

50%-
69% 
 נפשי

40%-
49% 
 נפשי

-סך
 הכל

70%-
100% 
 נפשי

50%-
69% 
 נפשי

40%-
49% 
 נפשי

1980 581 493 38 60 2 88 16 73 11 
1981 768 651 37 60 3 117 17 73 10 
1982 1,142 970 38 60 2 172 15 77 8 
1983 1,563 1,329 36 62 2 234 14 80 6 
1984 2,506 2,113 36 62 2 393 15 79 6 
1985 4,616 3,949 37 62 1 667 17 78 5 
1986 7,265 6,188 36 62 2 1,075 13 81 6 
1987 10,246 8,690 36 62 2 1,555 13 80 7 
1988 12,499 10,427 34 64 2 2,069 11 79 10 
1989 14,427 11,768 33 64 3 2,659 10 78 12 
1990 16,880 13,619 32 65 3 3,257 9 76 15 
1991 19,338 15,326 30 66 4 4,010 9 74 17 
1992 21,599 16,880 30 66 4 4,716 9 71 20 
1993 23,847 18,336 29 67 4 5,509 8 68 24 
1994 26,193 19,802 28 67 5 6,389 8 66 26 
1995 28,883 21,397 26 68 6 7,483 7 62 31 
1996 31,511 22,939 26 68 6 8,567 7 59 34 
1997 34,219 24,461 24 69 7 9,752 7 56 37 
1998 37,004 26,038 24 69 7 10,959 6 54 40 
1999 39,751 27,660 23 69 8 12,084 6 51 43 
2000 42,248 29,178 22 70 8 13,063 6 49 45 
2001 44,474 30,565 21 70 9 13,902 6 47 47 
2002 47,149 32,269 20 70 10 14,872 6 46 48 
2003 50,038 34,168 19 71 10 15,862 6 45 49 
2004 52,711 35,896 19 70 11 16,807 5 44 51 
2005 55,220 37,440 18 70 12 17,771 5 43 52 
2006 58,188 39,178 17 71 12 19,000 5  42 53 
2007 59,245 39,816 16 71 13 19,417 5 42 53 
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והתפלגות שיעור הנשים ): עד גיל פרישה(סעיף נפשי בומעלה  40%עם מקבלי קצבת נכות  :30 לוח
  2007-ב, )עד גיל פרישה( ומעלה 18כלל האוכלוסייה שבגיל התפלגות ו, לפי שנים ,לפי גיל

 שנה

מקבלי הכל -סך
 40%קצבת נכות בעלי 

 נשים ומעלה נפשי
גילאי 
29-18 

גילאי 
39-30 

גילאי 
49-40 

 50גילאי 
עד גיל 
 *הפרישה

גיל 
ממוצע 

  )בשנים(
1980 581 37 62 26 11 1 28.6  

1981 768 39 58 31 10 1 29.2  

1982 1,142 38 53 35 10 2 21.0  

1983 1,563 39 49 37 11 3 30.7  

1984 2,506 41 47 38 12 3 31.1  

1985 4,616 40 47 37 12 4 31.3  

1986 7,265 41 42 40 13 5 32.2  

1987 10,246 42 34 43 18 5 33.8  

1988 12,499 41 30 40 22 8 35.0  

1989 14,427 41 28 39 24 9 35.8  

1990 16,880 41 26 36 25 13 36.9  

1991 19,338 41 24 34 28 14 37.7  

1992 21,599 41 22 33 29 16 38.3  

1993 23,847 41 21 32 30 17 38.8  

1994 26,193 41 20 31 31 18 39.2  

1995 28,883 41 20 30 32 18 39.6  

1996 31,511 41 19 29 32 20 39.9  

1997 34,219 41 20 28 31 21 40.1  

1998 37,004 40 20 27 31 22 40.3  

1999 39,751 40 19 26 32 23 40.5  

2000 42,248 40 19 26 31 24 40.7  

2001 44,474 40 18 25 31 26 41.0  

2002 47,149 41 18 25 30 27 41.2  

2003 50,038 41 18 24 29 29 41.4  

2004 52,711 41 18 24 28 30 41.6  

2005 55,220 41 18 23 28 31 41.9  

2006 58,188 41 17 23 27 33 42.4  

2007 59,245 41 17 23 26 34 42.7  

          **אוכלוסייה כללית 

2007  4,041,259  49  33  25  19  23  37.4  

גברים עד  61נשים עד גיל  2007-ו 2006-ב, )כולל( 65גברים עד גיל , )כולל( 60נשים עד גיל  2005בשנים עד   * 
   67גיל 

  )4-ב, 3- ראה לוחות ב(שימוש במשקלות היחסיים של שנתונים  תוך, ס"קובצי אוכלוסייה של הלמ: מקור  **
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  .ומעלה בסעיף נפשי 40%לעיל הוצגו שיעור הנשים והרכב הגילים של מקבלי קצבת נכות עם  30בלוח 

  .40%ונע סביב , ותר יציב לאורך השניםנכות בסעיף נפשי נ קצבתאחוז הנשים בקרב מקבלי  

השתנה בין השנים  )ומעלה בסעיף נפשי 40%(נכות  קצבתלי הרכב הגילאים של מקבממוצע הגיל ו 

לאורך השנים עלה  .2007-ב 42.7-עד ל 1980-ב 28.6-לאורך השנים עלה הממוצע מ, 2007-ל 1980

שיעור מקבלי הקצבה בקבוצות הגיל המבוגרות יותר והצטמצם שיעור מקבלי הקצבה בקבוצות 

 29-18היו גילאי זו נכות  קצבתממקבלי  50%מעל , 80-בתחילת שנות ה. הגיל הצעירות יחסית

, נכות קצבתצעירים המקבלים בשיעור העם הירידה , במקביל .2007בשנת  17%- ירד לואחוז זה 

י אנכות היו גיל קצבתרק אחוזים בודדים ממקבלי , 80-בתחילת שנות ה. עלה חלקם של המבוגרים

מגמה זו יכולה לשקף את  .30%-מ ליותרעלה במשך השנים ומאז שיעור זה עד גיל הפרישה  50

. למערכתאו את העלייה בגיל הנכנסים , העלייה בגיל של האנשים שנכנסו למערכת ונשארים בה

 . בהמשך נבחן באיזו מידה יש שינוי בגיל האנשים הנכנסים למערכת
  

סעיף בומעלה  40%מוצגים מאפיינים של כלל האנשים שקיבלו קצבת נכות והיו בעלי  34-31בלוחות 

בלוחות אלו נכללים גם אנשים מעל גיל פרישה אשר כבר אינם מקבלים קצבת נכות . פעם-נפשי אי

  .כללית

שיעור זה נמוך ביחס לאחוז , הם נשואים )ומעלה בסעיף נפשי 40%(כשליש ממקבלי קצבת נכות  

  .)31לוח ( 63%ם באוכלוסייה הכללית העומד על הנשואי

שיעור . שיעור גבוה מזה שבכלל האוכלוסייה. שירותי בריאות כללית חבריהם , שלישים-כשני 

חולים -חולים מאוחדת נמוך משיעור המבוטחים בקופות-מבוטחי מכבי שירותי בריאות וקופת

 .אלה בקרב כלל האוכלוסייה

נכות נפשית הגרים ביישובים לא יהודיים נמוך משיעור הגרים שיעור מקבלי קצבת נכות בעלי  

שיעור המתגוררים ). בהתאמה 12%לעומת  8%(ביישובים לא יהודיים בכלל האוכלוסייה 

שיעור המתגוררים ). 23%לעומת  27%( הביישובים מעורבים גבוה מהשיעור בכלל האוכלוסיי

 ). 32ח לו( הביישובים יהודיים זהה לשיעור בכלל האוכלוסיי

לא נמצאו הבדלים משמעותיים בהתפלגות מקבלי קצבת נכות לבין ההתפלגות של כלל  

 ). 33לוח (כלכלי של יישוב המגורים - האוכלוסייה לפי אשכול חברתי

 2007היו בשנת , 2007-ב היו בחייםפעם ו- מאלה שקיבלו קצבת נכות בסעיף נפשי אי) 31%(כשליש  

  ).34לוח (מעל גיל הפרישה  2007-היו ב, 8%, וך יחסיתאחוז נמ. עד גיל פרישה 50גילאי 

 34גדול פי שניים משיעור בעלי סעיף  33בסעיף  )ומעלה בסעיף נפשי 40%(שיעור המקבלים קצבה  

, 34לעומת  33בעלי סעיף  2היחס הוא למעלה מפי ) 39עד (בגילים הצעירים . קבוצות הגילבכל 

שיעור , כלומר. בלבד 1.5גיל פרישה היחס הוא פי  וככל שעולים בגיל הפער  מצטמצם כך שמעל

 .גבו יותר בקרב הצעירים מאשר בקרב המבוגרים 33בעלי סעיף 
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 2007-ב שהיו בחייםוסעיף נפשי בומעלה  40%נכות עם  קצבתפעם -איאנשים שקיבלו    :31 לוח
  )באחוזים( חוליםה-תוקופהתפלגות ו שיעור הנשואים :הכלליתהאוכלוסייה ו

 
 40%מקבלי קצבת נכות בעלי 

 נפשי ומעלה
  האוכלוסייה הכללית 

 *2007, ומעלה 18מגיל 
  4,864,325 65,212  הכל-סך

 63 35  נשואים

   חולים-קופת

 55 67 כללית שירותי בריאות 
 24 17 שירותי בריאות מכבי 
 12 8 מאוחדת וליםח- תקופ 

 9 8 לאומית וליםח- תקופ 

  ;)5- ראה לוח ב( )N=4,791,700( 2007, סקרי כוח אדם, הנשואיםמקור נתוני אחוז  * 
  )6-ראה לוח ב( 2008, בנדלק  :חולים-לנתוני קופות מקורה

  
 2007-חיים ביו בהשסעיף נפשי ובומעלה  40%קצבת נכות עם  פעם-אי אנשים שקיבלו :32 לוח

   םמגורי יישוביהתפלגות : והאוכלוסייה הכללית
  
 

מקבלי קצבת נכות בעלי 
 נפשי ומעלה 40%

האוכלוסייה הכללית מגיל 
 *2007סוף , ומעלה 18

 65,2124,824,146  הכל-סך
   ס"הלמלפי  יישובי מגוריםהגדרת 

 6565 יםיהודי יישובים 
 812 יםלא יהודייישובים  
 2723 יםמעורביישובים  
  )1- ראה לוח ב( ס"בצי האוכלוסייה של הלמועיבודים על ק: מקור *

  
 ,2007-ב שהיו בחייםסעיף נפשי ובומעלה  40%קצבת נכות עם פעם - איאנשים שקיבלו  :33 לוח

  המגורים  יישוב של כלכלי-חברתילפי אשכול : הכללית והאוכלוסייה
  כלכלי של היישוב-אשכול חברתי

  )גבוה ביותר 10, נמוך ביותר 1(
 40%מקבלי קצבת נכות בעלי 

  ומעלה נפשי
האוכלוסייה הכללית מגיל 

  *2007סוף , ומעלה 18
  4,806,443 65,212  הכל-סך
2-1  6  8  
4-3 2425 
6-5 3028 
8-7 3938 

10-9 11
  )2-לוח ב', נספח בראה (ס "עיבודים על קובצי האוכלוסייה של הלמ: מקור *
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לפי , 2007-ב שהיו בחייםוסעיף נפשי בומעלה  40%נכות עם  קצבתפעם -איאנשים שקיבלו  :34 לוח
  )אחוזים בתוך קבוצת הגיל( 2007-גיל ב ולפי *סעיף

 49-40 39-30 29-18  הכל-סך 
עד גיל  50

 פרישה
מעל גיל 
 פרישה

N65,212 10,149 13,600 15,853 20,255 5,355 
 8 31 24 21 16 100 באחוזים

       הכל-סך
 60 64 66 72 68 66 33סעיף  
 40 36 34 28 32 34  34סעיף  
במקרה של , או לפי הסעיף האחרון שמופיע בקובץ 2007-הסיווג של הסעיף הנפשי נעשה לפי המצב הקיים ב *

  ).לקצבת זיקנה מעברכולל (ת הקצבה הפסק
 

 מקבלי שיקום בבריאות הנפש במשרד הבריאות ם שלמאפייניה 4.2
האנשים  ים שלשיעורהו, מקבלי שיקום בבריאות הנפש לאורך השנים ים שלמספרה יםמוצג 35בלוח 

בעלי סעיף  השיעורים שלגם  יםבלוח מוצג. סעיף נפשיומעלה ב 40%בקרבם המקבלים קצבת נכות עם 

  .בקרב המקבלים קצבה זו 34סעיף ו 33

-מ )נפשיבסעיף ומעלה  40%(לאורך השנים יש ירידה בשיעור המשתקמים שאינם מקבלים קצבה  

ייתכן שמגמה זו משקפת את השינוי בעקבות חוק שיקום נכי נפש בקהילה שמתנה . 17%-ל 32%

  . נכות רפואית נפשית 40%קבלת שירותי שיקום בקיום של 

- ל 8%-מ( 34יה קלה בשיעור בעלי סעיף יישנה על) נפשיבסעיף ומעלה  40%(בקרב מקבלי קצבה  

 ).86%ל  92%-מ( 33וירידה קלה בשיעור בעלי סעיף ) 14%
  

קבלתה וסעיף נפשי בקרב -קבלת קצבת נכות או אי: הנפש בריאותבמקבלי שירותי שיקום : 35לוח 
  לפי שנים, הקצבה מקבלי

   מקבלי שיקום בריאות הנפשהכל -סך  
מקבלי קצבת נכות מקבלי שיקום ו

  נפשי ומעלה 40%בעלי 

  שנה

  
  

 הכל-סך

מקבלי קצבת נכות 
ומעלה  40%בעלי 

  בסעיף נפשי

  אינם 
  מקבלים

  קצבה 

  
  

 הכל-סך

  
בעלי סעיף 

33   

  
בעלי סעיף 

34   
1997  5,872  68  32  4,011  92  8  
1998  6,586  69  31  4,515  91  9  
1999  6,839  70  30  4,793  91  9  
2000  7,643  71  29  5,439  91  9  
2001  8,433  73  27  6,139  91  9  
2002  9,970  75  25  7,442  90  10  
2003  11,404  77  23  8,775  89  11  
2004  12,659  79  21  10,053  88  12  
2005  14,220  81  19  11,518  87  13  
2006  14,975  82  18  12,259  87  13  
2007  16,060  83  17  13,339  86  14  

 

מובאים מאפיינים של מקבלי שיקום שמקבלים גם קצבת נכות , 37ולוח  36לוח , בשני הלוחות הבאים

  ). ומעלה בסעיף נפשי 40%(
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 .נכות 50%-69%שלישים מהמקבלים שירותי שיקום הם בעלי -לאורך השנים שני 
  27%-מ, 70%-100%לאורך השנים ניכרת ירידה בשיעור מקבלי השיקום בעלי נכות נפשית של  
 ). 36לוח ( 17%-ל

  
  )במספרים ובאחוזים( לפי שניםולפי אחוזי נכות : בבריאות הנפשמקבלי שירותי שיקום : 36לוח 

מקבלי  להכ-סך  
שיקום בבריאות 

   הנפש

 נפשי 40%מקבלי שיקום בבריאות הנפש המקבלים גם קצבת נכות 
  

  הכל-סך
  )באחוזים(אחוזי נכות 

 40%-49% 50%-69%  70%-100%שנה

1997 5,872  4,011 27 67 6 
1998 6,586  4,575 27 66 7 
1999 6,839  4,793 25 67 8 
2000 7,643  5,439 26 66 8 
2001 8,433  6,139 25 67 8 
2002 9,970  7,442 25 66 9 
2003 11,404  8,775 23 67 10 
2004 12,659  10,053 21 68 11 
2005 14,220  11,518 19 68 13 
2006 14,975  12,259 18 69 13 
2007 16,060  13,339 17 69 14 

  
שיקום בבריאות הנפש המקבלים גם קצבת נכות  הנכות הנפשית של מקבלי יאחוז יםמוצג 37לוח ב

   .34ולבעלי סעיף  33וזאת בנפרד לבעלי סעיף נפשי , לאורך השנים) נפשיבסעיף ומעלה  40%(

הן  70%-100%לאורך השנים שיעור בעלי אחוזי נכות של בקרב מקבלי שיקום  בבריאות הנפש ירד  

  . 34והן בקרב אנשים עם סעיף  33בקרב אנשים עם סעיף 

עד  29%-מ( 40%-49%חל גידול משמעותי בקרב בעלי אחוזי נכות של  34בקרב אנשים בעלי סעיף  

45%.( 
ומעלה בסעיף  40%שתי מגמות אלו מקבילות למגמות שהוצגו לגבי כלל מקבלי קצבת נכות של  

  ).בלי קשר לשיקום(נפשי 

  
לפי , מובאים נתונים על מקבלי שירותי השיקום בבריאות הנפש בהשוואה לכלל האוכלוסייה 38בלוח 

  :וגיל מין

ועד  1997 -ב 39%-מ, יה קלה באחוז הנשים בקרב המשתקמים בכל שנהייש על 2007ועד  1997-מ 

  .2007-ב 45%

. 27%-ל 16%-עד גיל פרישה גדל מ 50שיעורם של בני  .המשתקמיםה בגיל ילאורך השנים יש עלי 

ותם של המשתקמים שנמצאים במערכת תבגרהסיבה העיקרית לכך היא ה, כפי שנראה בהמשך

 ).83לוח , 5ראה פרק (ולא הכניסה של משתקמים חדשים מבוגרים למערכת 
הכללית  ההאוכלוסיי השוואת התפלגות הגילאים של מקבלי שיקום במשרד הבריאות להתפלגות 

דבר שאינו מפתיע בהינתן שחלק ניכר , )29-18גילאי (מעלה שיש שיעור נמוך יותר של צעירים 

  . בגילים אלו פורצותמהמחלות הפסיכיאטריות 
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  *סעיף נפשי ולפי שנים, לפי אחוזי נכות ,)נפשיבסעיף  ומעלה 40%(שמקבלים קצבת נכות  בריאות הנפשבמקבלי שירותי שיקום : 37לוח 

 שנה

מקבלי שיקום הכל -סך
 40%(שמקבלים קצבה 

 )ומעלה נפשי

 34סעיף    33סעיף 

 הכל-סך
   **תנכות נפשי יאחוז

 הכל-סך
 **תנכות נפשי יאחוז

100%-70%  69%-50%  49%-40%    100%-70%  69%-50%  49%-40%  
1997 4,011 3,680 28 68 4   331 14 57 29  

1998 4,515 4,123 28 67 5   392 15 53 32 

1999 4,793 4,364 26 69 5   429 14 51 35 

2000 5,439 4,931 27 68 5  508 16 50 34 

2001 6,139 5,584 26 68 6  555 14 51 35 

2002 7,442 6,68726 68 6  755 12 52 36 

2003 8,775 7,82124 69 7  954 11 51 38 

2004 10,053 8,875 22 70 8  1,178 9 51 40 

2005 11,518 10,057 21 71 8  1,461 8 49 43 

2006 12,259 10,621 20 72 8  1,638 6 50 44 

2007 13,339 11,475 19 72 9  1,864 6 49 45 
  .לאורך כל השנים חודשים של שירותים כלשהם 3צברו לפחות ש) כולל מעל גיל פרישה(רק אנשים מוצגים לוח ב  * 
  . סעיף נפשיבומעלה  40%לגביהם נתונים והם בשנה זו בעלי האחוזים מחושבים מתוך האנשים שיש  **
  
  

 



   

 110

* ,לפי שניםושיעור הנשים והתפלגות לפי גיל : בבריאות הנפשמקבלי שירותי שיקום  :38 לוח
  )באחוזים( 2007-ב, ומעלה 18גיל שב כלל האוכלוסייה התפלגותו

  
  

 שנה

  
  
 הכל-סך

  
  

 נשים

קבוצת גיל
  גילאי 
29-18 

  גילאי 
39-30 

  גילאי 
49-40 

עד  50גילאי 
 גיל הפרישה

מעל גיל 
 הפרישה

        הכל מקבלי שיקום-סך
19975,872 39222928 16 5 
19986,586 39222828 17 5 
19996,839 39202728 19 6 
20007,643 39192528 20 8 
20018,433 40182527 22 8 
20029,970 41182426 23 9 
200311,404 42182426 23 9 
200412,659 43182425 25 8 
200514,220 44182425 25 8 
200614,975 44172425 27 7 
200716,060 45172425 27 7 

  **ומעלה 18בני , כלל האוכלוסייה בישראל
2007  4,837,752 51  28   21   16   19   16   

חודשים של שירותים  3שלאורך כל השנים צברו לפחות ) כולל מעל גיל פרישה(הלוח מציג רק אנשים   * 
  .כלשהם

  )4- ב, 3- ראה לוחות ב(תוך שימוש במשקלות היחסיים של שנתונים , ס"קובצי אוכלוסייה של הלמ: מקור  **
  

נמוך  )21%(שיעור הנשואים בקרב מקבלי שיקום במשרד הבריאות ניתן לראות כי  39מלוח  

והוא נמוך גם , )63%(הכללית הבוגרת בישראל  הבמידה ניכרת משיעור הנשואים בקרב האוכלוסיי

  .ומעלה בסעיף נפשי 40%בהשוואה למקבלי קצבת נכות של 

מהאנשים מבוטחים  55%ת בישראל הכללית הבוגר אוכלוסייהעוד שבמהלוח עולה גם שב 

שיעורם , בריאות הנפשהרי שבקרב אנשים שקיבלו שירותי שיקום ב, בשירותי בריאות כללית

שיעור מבוטחי שירותי בריאות כללית בקרב מקבלי  31נזכיר שכפי שראינו בלוח ( 72%עומד על 

  ). 67%ומעלה בסעיף נפשי הוא  40%קצבת נכות של 
 
והאוכלוסייה  2007-ב היו בחייםש, )פעם-אי(בבריאות הנפש מקבלי שירותי שיקום  :39 לוח

  חולים-קופתשיעור הנשואים ולפי : הכללית

 
  מקבלי שירותי שיקום 

 בריאות הנפשב
  האוכלוסייה הכללית 

 *2007, ומעלה 18מגיל 

  4,864,325 22,959 הכל-סך
 63 21  אחוז נשואים

    חולים-קופת
 55 72 כללית בריאותשירותי  
 24 15 שירותי בריאות מכבי 
 12 7 מאוחדת חולים- קופת 
 9 6 לאומית חולים- קופת 

  )5- ראה לוח ב( )N=4,791,700( 2007, סקרי כוח אדם -מקור נתוני אחוז הנשואים  * 
  )6-ראה לוח ב( 2008, בנדלק: וליםח-ותמקור נתוני קופ    
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ים לא יהודיים יישובמתגוררים ב מקבלי שירותי שיקוםשיעור נמוך יותר של עולה כי  40מלוח  

בהשוואה לשיעורים , יםבם או מעוריים יהודייישובושיעור קצת יותר גבוה של אנשים מתגוררים ב

  .המקבילים בכלל האוכלוסייה

  
והאוכלוסייה  2007-ב שהיו בחיים) פעם- אי(בבריאות הנפש מקבלי שירותי שיקום    :40 לוח

  )באחוזים( יישובי המגוריםהתפלגות : הכללית

 יישובי המגורים
  מקבלי שירותי שיקום 

 בריאות הנפשב
  האוכלוסייה הכללית 

 )*2007סוף (
  22,9594,824,146  הכל-סך

 65  68 יםיהודייישובים  
 12  5 יםלא יהודייישובים  
 23 27 יםמעורביישובים  
  )1- ראה לוח ב(ס "בצי האוכלוסייה של הלמועיבודים על ק: מקור  *
  

אליו משתייך  כלכלי-החברתילפי האשכול בריאות הנפש מקבלי שירותי שיקום ב התפלגות 

   .)41לוח ( הכללית הבוגרת הבו הם מתגוררים דומה לזו של האוכלוסיי יישובה

  
והאוכלוסייה  2007-ב שהיו בחיים) פעם-אי(בבריאות הנפש מקבלי שירותי שיקום  :41 לוח

  )באחוזים( יישובשל ה כלכלי-חברתי אשכוללפי : הכללית
  כלכלי של היישוב -אשכול חברתי

 )גבוה ביותר 10, נמוך ביותר 1(
מקבלי שירותי שיקום 

 בבריאות הנפש
האוכלוסייה הכללית 

 )*2007סוף (
  4,806,443   22,959  הכל-סך

 2-1 5 8 
 4-3 27 25 
 6-5 31 28 
 8-7 36 38 
 10-9 1 1 
  )2- ראה לוח ב(ס "בצי האוכלוסייה של הלמועיבודים על ק: מקור *
  

שקיבלו שיקום בבריאות מעליו פרישה ו מתחת לגילהאנשים  מובאים נתונים על התפלגות 42בלוח 

מאחר שהנתונים מתייחסים רק . פעם-שירותים השונים שהם קיבלו איסעיף נכות והלפי , הנפש

הרי שהמספרים שונים במקצת מאלו שהבואו בלוח , מידע על אודות סעיף הנכותלאנשים בעבורם יש 

  .שבו נכללו כל מקבלי השיקום 19

גבוה  33שיעור המקבלים בקרב בעלי סעיף , רותי הדיור וכן במועדון תעסוקתי ובמפעל מוגןיבש 

 .חונכות ומועדון חברתי, פער זה מצטמצם או מתהפך בתעסוקה נתמכת. 34מזה שבסעיף 

 3-מדהיינו צברו לאורך השנים יותר ( פעם-אימהאנשים שקיבלו שירותי שיקום ) 52%( כמחצית 

   .קיבלו דיור, )חודשים בהם קיבלו שירות כלשהו

 42%-כשם הוא עומד על , 34אחוז מקבלי הדיור נמוך יותר בקרב אנשים בעלי סעיף נפשי  -

אנשים מעל גיל קבוצה הקטנה יחסית של כאשר מתמקדים ב .)33בקרב סעיף  53%לעומת (

מול  56%( גדול יותר 34מול בעלי סעיף  33אחוז מקבלי הדיור בעלי סעיף  הפער בין, פרישה

34%(.  
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קיבלו שירותי דיור  33%-וכ, מהאנשים שקיבלו שיקום בבריאות הנפש קיבלו הוסטל 29%-כ -

אך בקרב אנשים בעלי ) בהתאמה 34%-ו 30%( 33יחס דומה קיים בקרב אנשים בעלי סעיף . מוגן

  ). בהתאמה 31%-ו 20%(האחוזים שונים  34סעיף 

הוא גבוה בצורה ניכרת בקרב  אך, הכל-סךשיעור האנשים המקבלים בית אבות נמוך ב ,כצפוי -

  .אנשים מעל גיל פרישה

  . קיבלו שירותי תעסוקה, מהאנשים שקיבלו שיקום) 73%( רבעים-קרוב לשלושה 

נמוך יותר בקרב ו) 75%( 33גבוה יותר בקרב אנשים בעלי סעיף נפשי  התעסוקהאחוז מקבלי  -

  .)63%( 34אנשים בעלי סעיף נפשי 
, ושיעור דומה, בריאות הנפש קיבלו שירות מועדון תעסוקתימהאנשים שקיבלו שיקום ב 43%-כ -

 .23%-אחוז האנשים שהיו בתעסוקה נתמכת נמוך יותר ועומד על כ. היו במפעל מוגן 41%
ניכר ששיעור האנשים שקיבלו את שני , 34ובבעלי סעיף  33כאשר מתמקדים בנפרד בבעלי סעיף  -

אך הוא גבוה יותר , ב כל אחד מהם דומהבקר) מועדון תעסוקתי ומפעל מוגן(סוגי התעסוקה 

 ).33%-ו 31%( 34ונמוך יותר בקרב בעלי סעיף ) 43%-ו 44%( 33בקרב בעלי סעיף 
הרי ששיעור , 34-ו 33בניגוד למועדון התעסוקתי ולמפעל המוגן שם יש הבדלים בין סעיף   -

 . 34-ו 33האנשים שקיבלו תעסוקה נתמכת זהה בקרב אנשים בעלי סעיף 
נמוך בצורה ) 4%(האנשים שקיבלו תעסוקה נתמכת בקרב אנשים מעל גיל פרישה שיעור  -

 ). 24%(משמעותית משיעורם בקרב אנשים מתחת לגיל פרישה 

 . קיבלו חונכות, פעם-מהאנשים שקיבלו שיקום אי) 19%(קרוב לחמישית  
  ).8%(שיעור מקבלי חונכות נמוך במידה ניכרת בקרב אנשים מעל גיל פרישה  -

) 19%( 33חונכות היא אחד השירותים הבודדים בהם נראה ששיעור המקבלים בקרב בעלי סעיף  -

   .קטןהוא אם כי ההבדל , )22%( 34הינו נמוך משיעור המקבלים בקרב בעלי סעיף 

  . השכלה אקדמית נתמכת הינה שירות חדש יחסית המופיע בשכיחות נמוכה מאוד 

שיעור . קיבלו שירותי סמך, פעם-יאות הנפש אימהאנשים שקיבלו שירותי שיקום בבר 8%-כ 

 .)11%(האנשים שקיבלו שירות זה גבוה יותר בקרב אנשים מעל גיל פרישה 

 ). 54%(קיבלו מועדון חברתי , פעם-למעלה ממחצית מהאנשים שקיבלו שירותי שיקום אי 

ומת בקרב לע) 53%( 33בקרב בעלי סעיף ) מועדון חברתי(יש הבדל קטן בשיעור מקבלי השירות  

 ).59%( 34בעלי סעיף 
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אחוזים ( )פעם-אי(קבלת שירותים שונים או לפי  *סעיף נכותלפי ו )ואו מעליפרישה גיל מתחת (לפי גיל : בריאות הנפששקיבלו שיקום ב אנשים :42 לוח
  )מהטור

הכל-סך  מעל גיל הפרישה מתחת לגיל הפרישה 
הכל-סך 33סעיף הכל-סך  34סעיף   33סעיף הכל-סך  34סעיף   33סעיף הכל-סך  34סעיף    

מקבלי שיקוםהכל -סך  17,75315,2442,509 17,10614,6772,429647567 80 

:סוג שירות השיקום        

 34 5153425356 525342   שירותי דיור     

 5 1111 0 11 1 11 בית אבות     

 6 2123 20 2931 20 2930     הוסטל     

דיור מוגן       3334 31 3434 31 3132 25 

 54 6060 63 7476 63 7375 שירותי תעסוקה

 43 4444 31 4244 31 4344 מועדון תעסוקתי     

מפעל מוגן       4143 33 4243 34 2729 16 

תעסוקה נתמכת       2323 24 2423 24 44 5 

אחריםשירותים         

חונכות       191922 20192287 14 

השכלה אקדמית נתמכת       00 1 00 1 00 0 

שירותי סמך        88 8 77 8 1111 13 

מועדון חברתי       5453 59 5554 59 4038 51 
  )19נתונים כל המשתקמים שהוצגו בלוח ( 34או  33ומעלה בסעיף  40%פעם - אנשים שהיה להם אימוצגים נתונים על לוח ב* 
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קבלת  על נתוניםמובאים  43לוח בו, פעם-אי השוניםקבלת שירותי השיקום  נתונים על ווצגה 42לוח ב

הנתונים בלוח זה כללו רק את אלו שבעבורם יש מידע לגבי סעיף ומכאן  .2007-שירותי השיקום ב

  .בו נכללו כל מי שקיבלו שיקום בבריאות הנפש 20הכל שונה מזה שהוצג בלוח - שהסך

למעלה , ומעלה בסעיף נפשי 40%אשר היו בעלי  2007אנשים שקיבלו שיקום במהלך בקרב  

  . קיבלו שירותי דיור) 54%(ממחצית 

 33אחוז מקבלי הדיור גבוה יותר בקרב בעלי סעיף נפשי  2007-בגם , לות הכוללתכמו בהסתכ -

כאשר מתמקדים בקבוצה הקטנה . 34 והוא נמוך יותר בקרב אנשים בעלי סעיף נפשי) 56%(

 34מול בעלי סעיף  33הפער בין אחוז מקבלי הדיור בעלי סעיף , יחסית של אנשים מעל גיל פרישה

 .יותרעוד גדול 
פער זה ). 33%(נמוך משיעור האנשים שקיבל דיור מוגן ) 23%(הוסטל  והאנשים שקיבלשיעור  -

  ).33%מול  29%(גדול מהפער שהוצג בלוח הקודם בהסתכלות על כל השנים 
). בהתאמה 31%-ו 33%( 34ובעלי סעיף  33שיעור מקבלי דיור מוגן דומה בקרב בעלי סעיף  -

מאשר בקרב בעלי סעיף ) 24%( 33ר בקרב בעלי סעיף שיעור מקבלי הוסטל גבוה יות, לעומת זאת

34 )15%.(   

קיבלו , 2007שקיבלו שיקום במהלך ומעלה בסעיף נפשי  40%בעלי אנשים שלישים מה-כשני 

  . שירותי תעסוקה

מאשר  33שיעור האנשים המקבלים מועדון תעסוקתי ומפעל מוגן גבוה יותר בקרב בעלי סעיף  -

 .יש הבדל קטן לכיוון השני בתעסוקה נתמכתכאשר מדובר , אתלעומת ז. 34בקרב בעלי סעיף 
) 43%(שיעור האנשים שקיבלו מועדון תעסוקתי עולה כי , 42בהסתכלות על כל השנים שבלוח  -

שיעור האנשים , 2007לעומת זאת בשנת ). 41%(היה דומה לשיעור האנשים שקיבלו מפעל מוגן 

גדול משיעור האנשים שקיבלו מועדון תעסוקתי  1.5הינו יותר מפי ) 36%(שקיבלו מפעל מוגן 

 .2היחס מגיע לפי  34בקרב אנשים בעלי סעיף ). 21%(

 אחוז המקבלים דומה. קיבלו שירותי חונכות, 2007אנשים שקיבלו שיקום במהלך ה מבין 14%-כ 

 . )בהתאמה ,16%-ו 13%( 34-ו 33בקרב בעלי סעיף  למדי

אחוז המקבלים נמוך . קיבלו מועדון חברתי 39%-כ, 2007בקרב אנשים שקיבלו שיקום במהלך  

  ). 49%( 34מאשר בקרב בעלי סעיף ) 37%( 33יותר בקרב בעלי סעיף 
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אחוזים ( *2007-ב לפי קבלת שירותים שונים ואסעיף נכות לפי ו )ומעליפרישה או  לגימתחת ( לפי גיל: בריאות הנפשב שקיבלו שיקוםאנשים    :43 לוח
  )מהטור

 מעל גיל הפרישהמתחת לגיל הפרישההכל-סך  
הכל-סך הכל-סך34סעיף 33סעיף הכל-סך34סעיף 33סעיף הכל-סך  33סעיף   34סעיף    
הכל מקבלי שיקום-סך   13,340  11,476  1,864 12,926 11,108  1,818  414   368   46  

:סוג שירות השיקום     
 46 67 54564454554465 דיור
בית אבות       111000.313 14 9 
הוסטל       23241523241520 21 11 
 26 34 33333133333133       דיור מוגן     

 37 43 66675866685943 תעסוקה
מועדון תעסוקתי       21231521231521 21 18 
 15 23 36373136373122    מפעל מוגן     
תעסוקה נתמכת       1716191717202 2 4 

        שירותים אחרים
חונכות       1413161414168 7 17 
השכלה אקדמית נתמכת       0010010 0 0 
שירותי סמך       5555558 8 9 
מועדון חברתי       39374940385025 24 35 

  .עבורם קיים מידע על אודות סעיף הנכותבאלא את אלו מתוכם ) 20כמו בלוח ( 2007- אינו כולל את כלל מקבלי השיקום בבלוח זה הכל -הסך  * 
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  המאפיינים של מקבלי שיקום במוסד לביטוח לאומי בעלי סעיף נפשי 4.3
. מאפייניהם של אנשים שקיבלו שיקום במוסד לביטוח לאומי ושהינם בעלי סעיף נפשי יוצגופרק זה ב

חלק מהאנשים המקבלים שירות במערכת זו של אחוזי הנכות הנפשית , 44כפי שניתן לראות בלוח 

לא , בריאות הנפשבניגוד למערכת השיקום ב, נתן שבמערכת זויפתיע בהדבר שאינו מ, 40%-נמוכים מ

   .נכות 20%-נכות אלא ל 40%-קיימת דרישה ל

עם סעיף נפשי מהמוסד לביטוח לאומי ממקבלי השיקום שלישים -כשני, 1995לאורך השנים מאז  

- מ פחותהיו בעלי , כשליש ממקבלי השיקום בעלי סעיף נפשי. נפשי ומעלה בסעיף 40%היו בעלי 

 .בסעיף נפשי 40%
לאורך השנים ניכרת ירידה באחוז עולה ש, בסעיף נפשי ומעלה 40%בעלי בכאשר מתמקדים  

-100%(האנשים המקבלים שיקום במוסד לביטוח לאומי שהם בעלי אחוזי נכות גבוהים יחסית 

האנשים בעלי אחוז נכות במקביל יש עלייה באחוז . 2007בשנת  42%-ל 1995בשנת  57%-מ - )50%

 . 2007בשנת  24%-ל 1995בשנת  9%-מ - )40%-49%(נמוך יותר 
  

  שנים לפי  *אחוז נכות נפשית :מקבלי שירותי שיקום במוסד לביטוח לאומי עם סעיף נפשי: 44 לוח

  
  

 שנה

מקבליהכל -סך
שיקום בביטוח 

סעיף עם לאומי 
  ינפש

100%-70% 
  נכות
 נפשית

69%-50% 
 נכות נפשית

49%-40% 
 נכות נפשית

39%-20% 
 נכות נפשית

19%-0% 
נכות 
 נפשית

1990 17  0750 6 19 
1991 50  0582 36 4 
1992 125  5432 42 8 
1993 255  10424 33 11 
1994 648  12447 26 11 
1995 1,361  10479 25 9 
1996 1,848  94312 26 10 
1997 2,102  94313 25 10 
1998 2,758  84114 25 12 
1999 3,204  84215 25 10 
2000 3,639  84217 23 10 
2001 3,753  74317 24 9 
2002 4,149  64219 23 10 
2003 4,085  54020 24 11 
2004 4,305  53921 24 11 
2005 4,610  53923 23 10 
2006 4,868  44024 22 10 
2007 4,804  33924 24 10 

כאשר האדם  .אחוזי הנכות מבוססים על האחוזים המופיעים בקובץ הנכויות של המוסד לביטוח לאומי   * 
במקרים שיש לאדם אחוזי נכות הן . אנו מתבססים על האחוזים המופיעים בקובץ השיקום, אינו מופיע שם

  .נחשיב את הגבוה ביניהם, 34 והן בסעיף 33בסעיף 
  

ניכרת מגמה של ירידה בשיעור מקבלי שיקום בעלי סעיף ליקוי  1995החל משנת עולה כי  45מלוח  

 47%-מ(בצד עלייה מקבילה , )2007בשנת  44%ועד  1995-ב 53%-מ(מתוך כלל מקבלי השיקום  33
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בקרב כלל מקבלי קצבת  מגמה זו דומה למגמה. 34בשיעור מקבלי השיקום בעלי סעיף ) 56%-ל

 .סעיף נפשיבומעלה  40%נכות בעלי 
  

  לפי שניםו *סעיף נפשילפי  :מקבלי שירותי שיקום במוסד לביטוח לאומי :45 לוח
 34סעיף  33סעיף   בעלי סעיף נפשי ביטוח לאומימקבלי שיקום בהכל -סך שנה

1990 17   56 44 
1991 50   52 48 
1992 125   37 63 
1993 255   46 54 
1994 648   52 48 
1995 1,361   53 47 
1996 1,848   52 48 
1997 2,102   52 48 
1998 2,758   48 52 
1999 3,204   48 52 
2000 3,639   50 50 
2001 3,753   49 51 
2002 4,149   47 53 
2003 4,085   46 54 
2004 4,305   46 54 
2005 4,610   46 54 
2006 4,868   47 53 
2007 4,804   44 56 

, כאשר האדם אינו מופיע שם. הסעיף מבוסס על הנתון המופיע בקובץ הנכויות של המוסד לביטוח לאומי   *
במקרים שיש לאדם אחוזי נכות הן . על נתוני קובץ השיקום של המוסד לביטוח לאומיאנו מתבססים 

  .הגבוה ביניהםאת ב ינחש, 34והן בסעיף  33בסעיף 
     
המקבלים  34ובקרב בעלי סעיף  33התבוננות בהתפלגות אחוזי הנכות הנפשית בקרב בעלי סעיף מ

   .)46לוח ראה ( לה שלאורך השנים יש שינויים בהתפלגויותעו, שיקום במוסד לביטוח לאומי

- ב 16%-מ( 70%-100%בשיעור בעלי ירידה  33בקרב אנשים עם סעיף יש  1997שמאז  ניתן לראות 

). 2007-ב 21%-ל 1997-ב 11%-מ( 40%-49%יה מקבילה בשיעור בעלי יועל, )2007-ב 5%-ל 1997

וגם שיעור בעלי אחוזים ) 68%-נשאר בקירוב כ(אין שינויים משמעותים  50%-69%בשיעור בעלי 

   ).4%-נשאר בקירוב כ(לא השתנה  40%-נמוכים מ

ועד  1997-ב 67%-מ( 40%-מ תה ירידה בשיעור בעלי אחוזים נמוכיםיהי 34בקרב אנשים עם סעיף  

 ).2007-ב 27%-עד ל 1997-ב 14%-מ( 40%-49%ה מקבילה בשיעור בעלי יועלי, )2007-ב 57%

בעלי  16%-השיעורים נשארו כ(לא חלו שינויים  70%-100%ובשיעור בעלי  50%-69%בשיעור בעלי 

  ).70%-100%בעלי  2%-וכ ,50%-69%
על מנת לאפשר השוואה לשיקום (נפשי  סעיףומעלה ב 40%כאשר מתמקדים באנשים בעלי  

שקיבלו בסעיף נפשי ומעלה  40%כל האנשים בעלי -ניתן לראות שמתוך סך, )בבריאות הנפש

 44%לעומת ( 34בעלי סעיף  38%-ו 33הינם בעלי סעיף  62%, 2007-שיקום במוסד לביטוח לאומי ב

   נכות נפשית אחוזיבכל  34-ו 33כאשר בוחנים את כלל בעלי סעיף , בהתאמה 56%-ו

, 1%-39%אין בעלי נכות שכמעט  33הפער נובע מכך שבקרב בעלי סעיף נפשי . )1%-39%כולל (

   .יש רבים 34ואילו בקרב בעלי סעיף 
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  לפי שניםונכות  יאחוזו סעיפילפי : *מקבלי שירותי שיקום במוסד לביטוח לאומי עם סעיף נפשי :46לוח 
  
  
  

שנה

מקבלי 
שיקום 

עם סעיף 
 נפשי

 34סעיף   33סעיף 
מספר 

מקבלי 
 שיקום

  
  

100%-70%  

  
  

69%-50%  

  
  

49%-40%  39%-1% 

מספר 
מקבלי 
 שיקום

  
  

100%-70%  

  
  

69%-50%  

  
  

49%-40%  

  
  

39%-1% 
199017 9  0 100 0 0   7  0 43 0 57 
199150 25  0 96  4 0   23  0 17 0 83 
1992125 46  9 80 4 7   77  3 21 1 75 
1993255 112  19 69 5 7   134  3 19 3 75 
1994648 325  20 67 7 6   297  3 18 7 72 
19951,361 703  15 71 8 6   614  4 19 11 66 
19961,848 920  16 68 11 6   862  2 17 13 68 
19972,102 1,054  16 67 11 5   979  2 16 14 67 
19982,758 1,270  15 67 13 5   1,394  2 17 15 65 
19993,204 1,498  13 70 13 4   1,611  2 16 18 64 
20003,639 1,765  13 68 14 5   1,759  3 17 19 61 
20013,753 1,782  11 70 13 5   1,872  2 16 20 61 
20024,149 1,913  11 71 14 5   2,131  2 16 23 58 
20034,085  1,829  9 70 16 5   2,163  2 16 23 60 
20044,305 1,923  10 67 19 4   2,269  2 15 22 62 
20054,610 2,079  8 67 20 4   2,411  2 15 26 58 
20064,868 2,224  8 68 20 4   2,524  2 15 27 57 
20074,804 2,053  5 70 21 4   2,646  2 15 27 57 

או שהוא מופיע בשנה מסוימת כבעל , כאשר האדם אינו מופיע שם .סעיפי ואחוזי הנכות מבוססים על האחוזים המופיעים בקובץ הנכויות של המוסד לביטוח לאומי  * 
  .נחשיב את הגבוה ביניהם, 34והן בסעיף  33במקרים שיש לאדם אחוזי נכות הן בסעיף . אנו מתבססים על האחוזים המופיעים בקובץ השיקום, תנפשינכות  0%
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מכלל מקבלי  44%-נותר שיעור הנשים יציב יחסית ועמד על כ 1995משנת ניתן לראות כי  47מלוח  

  .שיעור זה נמוך משיעורן של הנשים בכלל האוכלוסייה, השיקום בעלי סעיף נפשי

- ב 13%-עלה בהדרגה ל) 50+בני (המבוגרת  בקבוצת הגילשהינם שיעור מקבלי שירותי השיקום  

- ל 1995-ב 45%-מ, חלה ירידה) 29-18גילאי (בשיעור מקבלי השיקום הצעירים , לעומת זאת. 2007

הגידול בשיעור המשתקמים המבוגרים נובע בעיקר מעלייה בגיל  ,י שנראה בהמשךכפ. 2007-ב 38%

 ).5ראה פרק (שיקום של הנכנסים החדשים למערכת ה

שהינם בעלי  2007מקבלי שיקום במוסד לביטוח לאומי בשנת הגיל של התפלגות  ה ביןהשוואמ 

ה שבקרב מקבלי השיקום עול, )באותה קבוצת גיל(יה הכללית יהתפלגות האוכלוסבין לסעיף נפשי 

במוסד לביטוח לאומי יש שיעור גבוה יותר של צעירים ושיעור נמוך יותר של מבוגרים מאשר 

 .כלליתבאוכלוסייה ה

  
נשים והתפלגות לפי השיעור : שירותי שיקום במוסד לביטוח לאומי עם סעיף נפשימקבלי  :47 לוח

  )באחוזים( 2007-ב, ומעלה 18 שבגיל האוכלוסייההתפלגות כלל ו, לפי שנים ,גיל
  

 שנה
  
 הכל-סך

  
 נשים

גילאי 
29-18 

גילאי 
39-30 

  גילאי
 49-40 

עד גיל  50גילאי 
 הפרישה

  בעלי סעיף נפשי ביטוח לאומיב מקבלי שיקום
1990 17 59 5329 18 0 
1991 50 56 5032 12 6 
1992 125 49 5231 14 3 
1993 255 53 4829 19 4 
1994 648 47 4728 20 5 
1995 1,361 45 4428 22 6 
1996 1,848 43 4130 21 8 
1997 2,102 45 4030 22 8 
1998 2,758 43 4029 23 8 
1999 3,204 43 4031 22 7 
2000 3,639 42 4030 22 8 
2001 3,753 43 4030 21 9 
2002 4,149 43 4030 20 10 
2003 4,085 44 4029 20 11 
2004 4,305 44 3929 20 12 
2005 4,610 44 3929 20 12 
2006 4,868 43 3929 20 12 
2007 4,804 44 3829 20 13 

  **ומעלה 18בני  -כללית  אוכלוסייה
2007  4,041,259  49  33  25  19  23  

  )כולל( 65גברים עד גיל , )כולל( 60נשים עד גיל    *
  )4- ב, 3- ראה לוחות ב(תוך שימוש במשקלות היחסיים של שנתונים , ס"בצי אוכלוסייה של הלמוק: מקור  **
  

ונמוך בהרבה  30%אחוז הנשואים מקרב כלל מקבלי השיקום עומד על ניתן לראות כי  48מלוח  

אך דומה לשיעור הנשואים בקרב מקבלי קצבת , )63%(משיעור הנשואים באוכלוסייה הכללית 

 ).31ראה לוח ) (35%(בסעיף נפשי  40%נכות של 
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אשר ר משיעור גבוה יות, הם חברי שירותי בריאות כללית ממקבלי שירותי שיקום שלישים-שניכ 

 40%החולים בקרב מקבלי קצבת נכות של -ובדומה לדפוס התפלגות קופות, כלל האוכלוסייהב

  ).31לוח (ומעלה בסעיף נפשי 
  

  2007-שהיו בחיים ב, )פעם-אי( שירותי שיקום במוסד לביטוח לאומי עם סעיף נפשי מקבלי   :48 לוח
  חולים-קופתולפי אחוז הנשואים לפי : הכללית והאוכלוסייה

 
 ביטוח לאומימקבלי שיקום ב
 בעלי סעיף נפשי

 18האוכלוסייה הכללית מגיל 
 *2007, ומעלה

  4,864,325  17,600  הכל-סך
 3063 אחוז נשואים

   **חולים-קופת
 55 64 כללית 
 24 21 מכבי 
 12 8 מאוחדת 
 9 7 לאומית 

-לנתוני קופות מקור; )5- ראה לוח ב( )N=4,791,700( 2007, סקרי כוח אדם -מקור נתוני אחוז הנשואים    * 
  )6-ראה לוח ב( 2008, בנדלק: החולים

  , מהאנשים 75%חולים היה זמין בעבור -נתון קופת  **
  

שיעור מקבלי שיקום במוסד לביטוח לאומי שהינם בעלי סעיף נפשי המתגוררים עולה כי  49מלוח  

שיעור . שובים אלו באוכלוסייה הכלליתגבוה משיעור המתגוררים ביי ים יהודייםיישובב

ושיעור המתגוררים , יהודיים נמוך משיעורם באוכלוסייה הכלליתלא  המתגוררים ביישובים

  . ביישובים מעורבים דומה לשיעורם באוכלוסייה הכללית

 
 2007-ב שהיו בחיים ,)פעם-אי( נפשיסעיף  עםשיקום במוסד לביטוח לאומי  מקבלי שירותי :49 לוח

  )באחוזים( םמגוריה יישובי התפלגות לפי ,ה הכלליתיאוכלוסיהו

 
 ביטוח לאומימקבלי שיקום ב

  **סעיף נפשי עם
 18האוכלוסייה הכללית מגיל 

  *2007, ומעלה
 4,824,146 17,600 הכל-סך

 65 72 יםיהודייישובים  
 12 4  יםלא יהודייישובים  
 23 24 יםמעורביישובים  
  )7- ראה לוח ב(ס "בצי האוכלוסייה של הלמועל קעיבודים : מקור     *

  מהאנשים 74%-קיימים להמגורים  הנתונים על יישובי ** 
  

שיעור גבוה יותר יש בקרב מקבלי שיקום במוסד לביטוח לאומי בעלי סעיף נפשי עולה כי  50מלוח  

מאשר  ,)46%( )10-7( כלכליים גבוהים-מתגוררים ביישובים באשכולות חברתייםהשל אנשים 

-שיעור נמוך יותר מתגוררים ביישובים באשכולות חברתיים). 39%(באוכלוסייה הכללית השיעור 

מאשר ) 22%(בקרב מקבלי שיקום במוסד לביטוח לאומי בעלי סעיף נפשי  )4-1( כלכליים נמוכים

  ).50לוח ( )33%(באוכלוסייה הכללית 
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 2007-שהיו בחיים ב, )פעם-אי( סעיף נפשיעם  ביטוח לאומימוסד לבמקבלי שירותי שיקום  :50 לוח
  של יישוב המגורים כלכלי-אשכול חברתילפי  ,הכללית האוכלוסייהו

 כלכלי של היישוב-אשכול חברתי
 )גבוה ביותר 10, נמוך ביותר 1(

 ביטוח לאומימקבלי שיקום ב
 **האוכלוסייה הכללית **בעלי סעיף נפשי

  4,806,443  17,600 הכל-סך
2-1  48 
4-3 1825 
6-5 3228 
8-7 4538 

10-9   1 1 
  )2- ראה לוח ב(ס "בצי האוכלוסייה של הלמועיבודים על ק: מקור    *

  . מהאנשים 74%-כלכלי קיים ל-המידע על אשכול חברתי ** 
  

עד  50בני  20%-ו. 49-40בני  25%, 39-30הם בני  32%, 29-18ממקבלי שירותי שיקום הם בני  22% 

  42.)51לוח ( גיל פרישה
  

לפי סעיף ולפי גיל , )פעם-אי( סעיף נפשי עםמוסד לביטוח לאומי מקבלי שירותי שיקום ב :51 לוח
  םפע-ולפי סוג השירות שקיבלו אי

  הכל באחוזים-סך   הכל במספרים-סך 
 34סעיף  33סעיף  הכל-סך  34סעיף  33סעיף  הכל-סך 
 100 100 100  8,908 8,299 *17,207 הכל-סך
        גיל

 29-18 3,879 1,924 1,955 22 23 22  
 39-30  5,457 3,002 2,455 32 36 27 
 49-40 4,234 2,012 2,222 25 24 25 
 24 16 20 2,117 1,278 3,395 עד גיל פרישה 50 
 2 1 1  159 83 242  מעל גיל פרישה 

       **סוג שירות השיקום
 73 66 70  6,535 5,514 12,049 אבחון 

 השכלה או  תהשלמ
 976 504 1,480 בגרות

 
9 6 11 

 4 3 4  398 269 667 השכלה גבוהה/הכשרה 
  הקניית /טרום הכשרה 

 1,260 1,261 2,521 עבודה הרגלי    
 

15 15 14 
 31 25 28  2,747 2,036 4,783 הכשרה מקצועית 
 28 36 32  2,507 2,961 5,468 סיוע בהשמה 
 50 44 47  4,425 3,615 8,040 מעקב ואחזקה 
 21 18 20  1,913 1,493 3,406 קידום בתפקוד אישי 
  6 12 9  520 986 1,506 הפניה לעבודה מוגנת 

  2007-אנשים בעבורם אין מידע לגבי סעיף נפשי ב 275לא כולל *   
  .מכיוון שאנשים יכולים לקבל יותר משירות אחד 100%-לא מסתכם ל ** 
 

                                                   
אשר אנו בוחנים את קבלת השירות על , איננו מפרידים בלוח זה בין אנשים מעל גיל פרישה לעומת מתחתיו 42

 .משום שמספר האנשים מעל לגיל פרישה הוא זניח, )42כפי שעשינו בלוח (פי סעיף 
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 33גבוה משיעורם בקרב בעלי סעיף ליקוי ) 26%( 34בעלי סעיף ליקוי  50גיל מעל האנשים  שיעור 

 . )לעיל 51לוח ( )17%(
מאשר בקרב אנשים  34גבוה יותר בקרב אנשים בעלי סעיף  יםשיעור האנשים המקבלים שירות 

 .כמעט בכל השירותים, 33בעלי סעיף 

נוטים להיות צעירים יותר  33עלי סעיף ליקוי ב 2007-מקבלי שירות שיקום בעולה כי  52מלוח  

 61%, 34ואילו בקרב בעלי סעיף  39-18הם בגילאים  75%, 33בקרב בעלי סעיף : 34בעלי סעיף מ

 . הם בגילאים אלו
 ישיעור, אם כי לרוב, 34ובעלי סעיף  33שיעור המקבלים שירותים שונים דומה בקרב בעלי סעיף  

 . גבוהים במקצת 34עלי סעיף המקבלים שירותים שונים בקרב ב
 

 לפי גיללפי סעיף ו ,2007-ב סעיף נפשי עםמוסד לביטוח לאומי מקבלי שירותי שיקום ב   :52 לוח
  סוג השירות שקיבלו ולפי 

  באחוזים   הכל-סך 
 34סעיף  33סעיף  הכל-סך  34סעיף  33סעיף  הכל-סך 
 100 100 100  2,646 2,053 *4,699 הכל-סך

  
        :גיל

 29-18 1,811 861  950  39 42 36 
 39-30 1,331  670 661 28 33 25 
 49-40 955 341 614 20 16 23 
 16 9 13 421 181 602 עד גיל פרישה 50 

  
       :**סוג שירות השיקום

 60 57 59  1,598 1,171 2,769 אבחון 
השלמה השכלה או  

 174 86 260 בגרות
 

6 4 7 
 6 5 6  169 105 274 גבוהההכשרה השכלה  
  הקניית /טרום הכשרה 

 179 128 307 הרגלי עבודה    
 

7 6 7 
 19 17 18  497 340 837 הכשרה מקצועית 
 18 25 21  472 514 986 סיוע בהשמה 
 35 33 34  929 682 1,611 מעקב ואחזקה  
 13 11 12  345 226 571 קידום בתפקוד אישי 
  3 4 3  76 79 155 הפנייה לעבודה מוגנת 

  . 2007-אנשים שאין בעבורם מידע לגבי סעיף נפשי ב 29כולל   * 
  .כיוון שאנשים יכולים לקבל יותר משירות אחדמ 100%-לא מסתכם ל  **

  

 מאפייני אנשים שהיו באשפוז פסיכיאטרי 4.4
  .18 והינם מעל גיל, נשים שהיו באשפוז פסיכיאטרי מלאבפרק זה מוצגים מאפייניהם של א

שיעור  2007-ב. לאורך השנים יש ירידה בשיעור הנשים בקרב אנשים שהיו באשפוז פסיכיאטרי 

  .)51%לעומת  38%(הנשים נמוך בהרבה משיעורן באוכלוסייה הכללית 
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ירידה ניכרת באחוז האנשים ו 29-18ה מסוימת בשיעור הצעירים בגיל ילאורך השנים יש עלי 

בר משקף בחלקו את השחרור מאשפוז של אנשים שהתגוררו תכן שהדיי. שהינם מעל גיל פרישה

 .ומעברם לבתי אבות ומסגרות אחרות ,החולים- בתיבמשך שנים ב
  .)53לוח ( דומה לזו של האוכלוסייה הכללית 2007-ההתפלגות הגילית של אנשים שהיו באשפוז ב 

  
והתפלגות , שניםלפי ושיעור נשים והתפלגות לפי גיל : אנשים שהיו באשפוז פסיכיאטרי :53 לוח

  )באחוזים( 2007-בומעלה  18גיל כלל האוכלוסייה שב

  
  שנה

  
  הכל-סך

  
  נשים

  גיל                                                

29-18 39-30 49-40 
עד גיל  50

 מעל גיל פרישה הפרישה
  נשים שהיו באשפוז פסיכיאטריא

1990 13,891 44 21 23 17 18 21 
1991 14,327 45 19 23 18 18 22 
1992 14,574 44 19 23 20 17 21 
1993 15,022 44 19 22 21 17 21 
1994 14,974 45 19 22 21 17 21 
1995 15,778 43 20 22 22 16 20 
1996 15,518 43 21 21 21 17 20 
1997 15,673 43 21 21 21 17 20 
1998 15,916 42 22 21 21 17 19 
1999 16,021 41 22 21 22 17 18 
2000 15,818 41 22 21 22 18 17 
2001 15,185 41 23 21 22 18 16 
2002 15,191 41 23 20 22 19 16 
2003 15,066 41 23 21 21 20 15 
2004 15,433 41 23 21 22 20 14 
2005 15,634 40 24 22 21 20 13 
2006 15,131 39 24 22 20 22 12 
2007 14,813 38 25 23 20 21 11 

  *ומעלה 18בני  -אוכלוסייה כללית 
2007 4,837,752 51 28  21 16  19 16  

  )4- ב, 3- ראה לוחות ב(תוך שימוש במשקלות היחסיים של שנתונים , ס"קובצי אוכלוסייה של הלמ: מקור *

  
נמוך באופן משמעותי משיעור הנשואים ) 38%(שיעור הנשואים בקרב אנשים שהיו מאושפזים  

ודומה לשיעור הנשואים בקרב מקבלי קצבת נכות של , )63%(הכללית הבוגרת  הבקרב האוכלוסיי

 .)54לוח ( )35%(ומעלה בסעיף נפשי  40%
מהאנשים שהיו באשפוז פסיכיאטרי מבוטחים בשירותי בריאות ) 68%(שלישים -שנילמעלה מ 

אך , )55%(הכללית הבוגרת  השיעור שהינו גבוה משיעור מבוטחי קופה זו בקרב האוכלוסיי, כללית

  .)67%(דומה לשיעור מבוטחי קופה זו בקרב מקבלי קצבת נכות נפשית 

  



   

 124

 חולים-קופתו שיעור הנשואיםלפי  :ייהסוכלל האוכלו אנשים שהיו באשפוז פסיכיאטרי :54 לוח
  )באחוזים(

 
אנשים שהיו באשפוז 

 **פסיכיאטרי
 18האוכלוסייה הכללית מגיל 

 *2007, ומעלה
  4,864,325  100,895  הכל -סך

 3863 אחוז נשואים

   חולים-קופת
 55 68 כללית 
 24 16 מכבי 
 12 8 מאוחדת 
 9 8 לאומית 
  .מהאנשים 81.1%עבור בחולים היה זמין -נתון קופת    *

-מקור נתוני קופות; )5-ראה לוח ב( )N=4,791,700( 2007, סקרי כוח אדם :מקור נתוני אחוז הנשואים** 
  .)6-ראה לוח ב( 2008, בנדלק: חולים

  
כרבע , ים יהודייםיישובמתגוררים במהאנשים שהיו באשפוז פסיכיאטרי ) 66%( שלישים-שני 

 .)55לוח ( ים לא יהודייםיישובב 7%-ים מעורבים ויישובב) 27%(
וייצוג יתר קטן בהשוואה לכלל האוכלוסייה יש ייצוג חסר למתגוררים ביישובים לא יהודיים  

 .למתגוררים ביישובים מעורבים
  

לפי  :וכלל האוכלוסייה 2007-ושהיו בחיים ב באשפוז פסיכיאטריפעם -איאנשים שהיו  :55 לוח
  )באחוזים(יישובי מגורים התפלגות 

 
אנשים שהיו באשפוז 

 פסיכיאטרי
 18האוכלוסייה הכללית מגיל 

 *2007, ומעלה
 100,8954,824,146  הכל-סך

 6665 יםיהודי יםיישוב
 712  יםלא יהודי יםיישוב
 23  27  יםמעורב יםיישוב

   2007ס של "קובצי האוכלוסייה של הלמ: מקור *
  

בקרב האנשים שהיו באשפוז יש שיעור גבוה במקצת של אנשים המתגוררים ביישובים השייכים  
במקביל . בקרב כלל האוכלוסייה 39%לעומת  43%, )10-7(כלכליים גבוהים -לאשכולות חברתיים

, 28% -) 4-1(נמוכים השייכים לאשכולות יש שיעור נמוך יחסית של מתגוררים ביישובים 
 .)56לוח ( 33%  -בהשוואה לאוכלוסייה הכללית 

 
לפי : וכלל האוכלוסייה 2007-ושהיו בחיים ב באשפוז פסיכיאטריפעם -איאנשים שהיו    :56 לוח

  )באחוזים( יישובהשל  כלכלי-אשכול חברתי
כלכלי של היישוב -אשכול חברתי

 )גבוה ביותר 10, נמוך ביותר 1(
אנשים שהיו באשפוז 

 פסיכיאטרי
סוף (האוכלוסייה הכללית 

2007*( 
  4,806,443 100,895   הכל-סך

 2-1 5 8 
 4-3 23 25 
 6-5 29 28 
 8-7 42 38 
 10-9 1  1 
  )2- ראה לוח ב(ס "של הלמ בצי האוכלוסייהועיבודים על ק: מקור  *
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 מאפייני אנשים שהיו באשפוז יום 4.5
על שיעור הנשים נתונים מובאים  57בלוח . מאפייניהם של אנשים שהיו באשפוז יום מוצגיםפרק זה ב

  .ל האנשים שהיו באשפוז יוםוהתפלגות הגילים לפי שנים ש

לאורך או בשיעור הנשים לפי גיל אנשים באשפוז יום הלא נמצא שינוי משמעותי בהתפלגות  

 . השנים
  

 שיםשיעור הנ :וכלל האוכלוסייה 2007-שהיו בחיים בו באשפוז יוםפעם -איאנשים שהיו  :57 לוח
 2007-בומעלה  18גיל והתפלגות כלל האוכלוסייה שב שניםלפי ו גילוהתפלגות לפי 

   )באחוזים(
  

 הכל -סך שנה
  

 נשים
  גילאי
29-18 

  גילאי
39-30 

גילאי 
49-40 

עד  50גילאי 
 גיל הפרישה

מעל גיל 
 פרישה

  באשפוז יום
1987 660 42 28 28 18 18 8 
1988 1,793 44 28 29 18 16 9 
1989 2,496 44 30 30 18 14 8 
1990 2,714 45 28 29 20 14 9 
1991 2,855 46 26 29 21 15 9 
1992 2,926 46 26 29 22 14 9 
1993 3,029 45 28 26 23 13 10 
1994 3,230 45 26 27 24 14 9 
1995 3,804 45 26 25 26 14 9 
1996 3,808 44 29 25 22 15 9 
1997 4,010 45 29 25 24 14 8 
1998 4,055 43 29 24 23 15 9 
1999 4,139 43 30 23 23 16 8 
2000 3,822 44 31 22 22 17 8 
2001 3,553 45 30 23 22 17 8 
2002 3,658 46 30 23 22 17 8 
2003 3,393 44 31 23 20 19 7 
2004 3,246 44 30 25 21 18 6 
2005 3,351 43 31 24 20 19 6 
2006 3,140 42 31 24 21 19 5 
2007 2,474 41 32 26 19 18 5 

  *ומעלה 18בני  -אוכלוסייה כללית 
2007  4,837,752 51  28   21   16   19   16   

  )4- ב ,3- ראה לוחות ב(שימוש במשקלות היחסיים של שנתונים  תוך, ס"קובצי אוכלוסייה של הלמ: מקור  *
  

 ).63%לעומת  31%(שיעור הנשואים בקרב אנשים שהיו באשפוז יום נמוך בכלל האוכלוסייה  

ובקרב אנשים שהיו , ומעלה בסעיף נפשי 40%שיעור דומה נמצא בקרב מקבלי קצבת נכות של 

 .38%, באשפוז מלא
גבוה מזה שבאוכלוסייה  יוםת כללית בקרב אנשים שהיו באשפוז שיעור מבוטחי שירותי בריאו 

ודומה לשיעור מבוטחי קופה זו בקרב אנשים שהיו באשפוז , )בהתאמה 55%מול  67%(הכללית 

 ).58לוח ( )67%(ומעלה בסעיף נפשי  40%ובקרב מקבלי קצבת נכות של ) 68%(מלא 
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 לפי אחוז: וכלל האוכלוסייה 2007-ב שהיו בחייםו באשפוז יוםפעם -איאנשים שהיו  :58 לוח
  )באחוזים( חולים-קופתו הנשואים

 *2007, ומעלה 18האוכלוסייה הכללית מגיל  יוםאנשים שהיו באשפוז  
  4,864,325  29,005  הכל -סך

 3163 אחוז נשואים
   חולים-קופת

55 67 כללית 
 24 19 מכבי 
12 8 מאוחדת 
 9 6 לאומית 

-נתוני קופותלמקור ; )5-ראה לוח ב)(N=4,791,700( 2007, סקרי כוח אדם -אחוז הנשואים נתוני למקור   * 
  )6-ראה לוח ב( 2008, בנדלק: חולים

  
המתגוררים ביישובים יהודיים ומעורבים בקרב האנשים שהיו באשפוז  ישיעורעולה כי  59מלוח  

ים ביישובים לא יהודיים ואילו שיעור המתגורר, באוכלוסייה הכללית השיעוריםמ יםיום גבוה

 ).באוכלוסייה הכללית 12%לעומת  2%(נמוך משיעורם באוכלוסייה הכללית 
  

התפלגות לפי : וכלל האוכלוסייה 2007-ב שהיו בחייםו באשפוז יוםפעם -איאנשים שהיו  :59 לוח
  )באחוזים(יישובי מגורים 

 
  

 יוםאנשים שהיו באשפוז 
 18האוכלוסייה הכללית מגיל 

 *2007, ומעלה
 29,0054,824,146 הכל-סך

 7065 יםיהודייישובים  
 212  יםלא יהודייישובים  
 2823  יםמעורביישובים  

  )1- ראה לוח ב(ס "עיבודים על קובצי האוכלוסייה של הלמ: מקור*  
  

) 4-1(ים באשכולות הנמוכים של אנשים המתגוררים ביישובחסר  ייצוג קייםעולה כי  60מלוח  
ים באשכולות של אנשים המתגוררים ביישוביתר  ייצוגו, )הכללית אוכלוסייהב 32%לעומת  21%(

  .)הכללית אוכלוסייהב 39%לעומת  50%) (10-7(הגבוהים 

באשפוז הפערים אך , אשפוז המלאב שנמצאו לגבי אנשים שהיו ממצאיםממצאים אלה דומים ל 
 .יום גדולים אף יותר

  
 לפי אשכול: וכלל האוכלוסייה 2007-ב שהיו בחייםו פוז יוםבאשפעם -איאנשים שהיו  :60 לוח

  )באחוזים( יישובשל ה כלכלי-חברתי
כלכלי של היישוב -אשכול חברתי

 )גבוה ביותר 10, נמוך ביותר 1(
  

 יוםאנשים שהיו באשפוז 
 18האוכלוסייה הכללית מגיל 

 *2007 סוף, ומעלה
  4,806,443 29,005   הכל-סך

 2-1 3 8  
 4-3 18 25 
 6-5 29 28 
 8-7 49 38 
 10-9 1 1 
  )2- ראה לוח ב(ס "עיבודים על קובצי האוכלוסייה של הלמ: מקור  *



   

 127

  ות לטיפול בהתמכרויותיחידמאפייני אנשים שקיבלו טיפול ב 4.6
ה לטיפול יחידבקרב אנשים שקיבלו טיפול בלאורך השנים נשאר שיעור הנשים עולה כי  61מלוח  

 .12%-14%קבוע פחות או יותר ועמד על בהתמכרויות 
 1995בשנת  22%-מ, ירד לאורך השנים) 39-30ובני  29-18בני (שיעור מקבלי השירותים הצעירים  

-49בני (בזמן ששיעור מקבלי השירותים המבוגרים , בהתאמה 25%-ל 54%-ומ 2007בשנת  8%-ל

 . בהתאמה 22%-ל 3%-ומ ,2007-ב 45%-ל 1995-ב 21%-עלה מ) גיל פרישה-50ובני  40
מעל (ומבוגרים ) 29-18(הנמוכים של צעירים  בולטים השיעורים, בהשוואה לאוכלוסייה הכללית 

-ו 8% שתי קבוצות אלה מהוות; ה לטיפול בהתמכרויותיחידהמקבלים שירותים מה) לגיל פרישה

לית גבוה בזמן ששיעורן מקרב האוכלוסייה הכל, 2007-בהתאמה מכלל מקבלי השירותים ב 1%

, 49-40בולט השיעור הגבוה של מקבלי שירותים גילאי , במקביל). בהתאמה 16%-ו 28%(בהרבה 

שיעור זה  בזמן שמקרב האוכלוסייה הכללית, 2007-מכלל מקבלי השירותים ב 45%המהווים 

 . בלבד 16%עומד על 
 

- היו בחיים בשו 2007-1995בשנים  לטיפול בהתמכרויות ותיחידנשים שקיבלו טיפול בא :61 לוח
כלל  התפלגותו ,לפי שניםו גיל לפי והתפלגות הנשים שיעור: וכלל האוכלוסייה 2007

  )באחוזים( 2007-ב ,ומעלה 18גיל שבהאוכלוסייה 

 שנה

שירותים מספר מקבלי 
ה לטיפול יחידמה

  בהתמכרויות

  
  

  נשים

  
  

29-18  

  
  

39-30  

  
  

49-40  

  
עד גיל  50

  פרישה

  
מעל גיל 
  פרישה

      ה לטיפול בהתמכרויותיחידשירותים מהמקבלי 
1995 171 12  2254 21 3 0 
1996 1,000 13 18 53 24 5 0 
1997 1,525 11 1750 28 5 0 
1998 1,929 12 1446 33 7 0 
1999 2,348  11 1444 34 8 0 
2000 2,586 12 1539 37 9 0 
2001 2,604 13 1338 38 10 1 
2002 2,606 13 1334 40 12 1 
20032,913 14 1331 41 14 1 
2004 3,448 14  13 30 42 15 0 
2005 3,549 14  11 29 43 16 1 
2006 3,424 14  10 26 44 19 1 
2007 3,470 14  8 25 45 22 1 

          *ומעלה 18בני  –אוכלוסייה כללית 
2007  4,837,752  51  28  21  16  19  16  

  )4- ב, 3- ראה לוחות ב(תוך שימוש במשקלות היחסיים של שנתונים , ס"אוכלוסייה של הלמקובצי : מקור  *
  

כשליש . ות משום שחסרים נתונים לגבי כחמישית מהאנשיםיריש להתייחס בזה 62לנתונים בלוח  

שיעור נמוך בהרבה מהשיעור בכלל , ה לטיפול בהתמכרויות הם נשואיםיחידממקבלי השירותים ב

 .ך דומה לשיעור הנשואים בקרב קבוצות אחרות שהוצגוא, האוכלוסייה
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הכללית  אוכלוסייהשיעור הגבוה ביחס ל, כללית בשירותי בריאותמבוטחים  רבעים-שלושהכ 

 . זו על כמחצית חולים-בקופתבה עומד שיעור המבוטחים , בישראל
  

- ב שהיו בחייםו 2007-1995בשנים  לטיפול בהתמכרויותות יחידבאנשים שקיבלו טיפול  :62 לוח
  )באחוזים( חולים-שיעור הנשואים וקופת: וכלל האוכלוסייה 2007

 
לטיפול  ותיחידבקיבלו שירות 
 *בהתמכרויות

 18האוכלוסייה הכללית מגיל 
 **2007סוף  ,ומעלה

  4,864,325  8,002  הכל-סך
 3463 נשואיםהאחוז 

   חולים-קופת
 55 72 כללית 
 24 13 מכבי 
 12 7 מאוחדת 
 9 8 לאומית 

  מהאנשים  78%ולים היה זמין בעבור ח-נתון קופת ;מהאנשים 80%נתון מצב משפחתי היה זמין בעבור   * 
- נתוני קופותלמקור ; )5-ראה לוח ב( )N=4,791,700( 2007, סקרי כוח אדם - נתוני אחוז הנשואים למקור   ** 

  )6-ראה לוח ב( 2008, בנדלק: חולים
  

: שונה מזו שבאוכלוסייה הכלליתה לטיפול בהתמכרויות יחידב מקבלי השירותיםהתפלגות  

. באוכלוסייה הכללית) 65%(שלישים -בהשוואה לכשני, ים יהודייםיישובמתגוררים במחציתם 

 .באוכלוסייה הכללית 23%-בהשוואה ל, ים מעורביםיישובמתגוררים ב) 38%(מעל לשליש 
ה להתמכרויות זהה לזה ביחידטיפול הי שיעור המתגוררים ביישובים לא יהודיים בקרב מקבל 

לעומת זאת יש ייצוג יתר ניכר ליישובים מעורבים וייצוג חסר ). 12%(שבאוכלוסייה הכללית 

 .ליישובים יהודיים
תה ילטיפול בהתמכרויות לא הי ותיחידהתפתחות שירותי ה, כפי שיובהר בפרק העוסק במחוזות 

משקפים בין היתר את , חסית ביישובים המעורביםהשיעורים הגבוהים י. אחידה במחוזות השונים

, ואכן, 7כלכלי -חיפה נמצאת באשכול חברתי. שהיא יישוב מעורבבחיפה היחידות התפתחות 

  .8-7כרבע מן האנשים נמצאים ביישוב מעורב שהינו באשכול 

  
- ב שהיו בחייםו 2007-1995בשנים  לטיפול בהתמכרויותות יחידבאנשים שקיבלו טיפול  :63 לוח

  )באחוזים(יישובי מגורים התפלגות לפי  :וכלל האוכלוסייה 2007

 **יישובי מגורים
לטיפול  ותיחידבקיבלו שירות 
 בהתמכרויות

 18האוכלוסייה הכללית מגיל 
 *2007, ומעלה

  8,0024,824,146 הכל-סך
 5065 יםיהודייישובים  
 1212  יםלא יהודייישובים  
 3823  יםמעורביישובים  
  )1- ראה לוח ב(ס "עיבודים על קובצי האוכלוסייה של הלמ: מקור    *

  .מהאנשים 87%-קיימים ל םהמגורי ייישובעל הנתונים  ** 
  

 .)64לוח ( כלכלי של היישוב דומה לזו של כלל האוכלוסייה-לפי אשכול חברתיהאנשים התפלגות  
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- ב שהיו בחייםו 2007-1995לטיפול בהתמכרויות בשנים ות יחידבאנשים שקיבלו טיפול  :64 לוח
  )באחוזים( יישובשל ה כלכלי-חברתילפי אשכול  :וכלל האוכלוסייה 2007

   יישובשל ה כלכלי-חברתי אשכול
 )גבוה ביותר 10, נמוך ביותר 1(

לטיפול  ותיחידבקיבלו שירות 
 **בהתמכרויות

האוכלוסייה הכללית מגיל 
 *2007, ומעלה 18

  4,806,443   8,002  הכל-סך
 2-1 5 8  
 4-3 26 25 
 6-5 33 28 
 8-7 36 38 
 10-9 0 1 
  )2- ראה לוח ב(ס "עיבודים על קובצי האוכלוסייה של הלמ: מקור    *
  .מהאנשים 86%-כלכלי של היישוב קיימים ל-הנתונים לגבי מעמד חברתי **  

  

  מאפייני אנשים שקיבלו טיפול במרפאות ממשלתיות לבריאות הנפש 4.7
מאפייניהם של אנשים שקיבלו טיפול במרפאות ממשלתיות לבריאות  מוצגים נתונים עלפרק זה ב

  .בעבור מערכת זו 2007-2004אין אנו מציגים מידע לגבי השנים , כלומר. 2003-1997הנפש בשנים 
  

  . טיפול האמבולטורי הניתן במסגרות אחרותללתיות ולא מרפאות הממשל מתייחסיםנתונים ה
  

הם המוגדרים מעבור אלו בובנפרד , עבור כלל האנשים שקיבלו טיפול במרפאותבנתונים  מוצגיםפרק ב

  ).'נספח דראה להגדרות (בעלי אבחנות קשות יחסית 

לוח ( 2003 עד 1997-מ התפלגות הגילים של האנשים שקיבלו טיפול במרפאות הממשלתיות יציבה 

65( .  

  
ושהיו בחיים ) 2003-1997(בריאות הנפש אנשים שקיבלו טיפול במרפאות הממשלתיות ל   :65 לוח

  )באחוזים( שנים לפיו גיל לפי והתפלגות הנשים שיעור :2003-ב

 שנה
מטופלים מספר 

  49-40  39-30  29-18  נשים בריאות הנפשבמרפאות ל
  עד 50

  גיל פרישה
  מעל
  פרישה גיל

1997 33,131 50  202223 17 18 
1998 34,720 50 202223 17 18 
1999 36,721 50 202223 17 18 
2000 39,339 49 202123 18 18 
2001 41,064 49 202023 19 18 
2002 45,480 49 192123 19 18 
200349,211 49 202022 20 18 

  

יש . נתונים לגבי כלל המטופלים במרפאותמוצגים  65בלוח . במרפאות ניתן טיפול לכלל האוכלוסייה

אנשים המוגדרים כבעלי אבחנות  -קבוצה בקרב המטופלים במרפאות -בהסתכלות בתת ין מיוחדיענ

וכן אנשים עם אבחנות אפקטיביות  F20-23, F24-F29מדובר באנשים בעלי אבחנות . קשות יחסית

הרי שהגדרת אנשים , שונות גדולה בחומרת המצב מאחר שבאבחנות האפקטיביות ישנה. מסוימות

הגדרתה המדויקת של קבוצה זו מופיעה . אלו כבעלי אבחנות קשות כללה התייחסות גם לאשפוז

  . 'בנספח ד
  

  . כבעלי אבחנות קשות יחסית הנוכחיתבאנשים המוגדרים בעבודה היא  66בלוח ההתמקדות 

 . מהמטופלים בעלי אבחנות קשות יחסית הן נשים פחות ממחצית 
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 מרוכזת, בהשוואה לכלל המטופלים, הגילים של מטופלים בעלי אבחנות קשות יחסיתהתפלגות  

, 39-30כרבע בכל קבוצת גיל (עד גיל פרישה  30ממטופלים אלה הם בגילאי  רבעים-שלושהכ: יותר

ואלה שמעל , הצעירים יחסית, 29-18בני (ת בזמן שקבוצות הגיל הקיצוניו, )עד פרישה 50, 49-40

  .בהתאמה 13%-ו 15% ,הן מצומצמות יותר) לגיל פרישה

  

מוגדרים שו) 2003-1997( בריאות הנפששקיבלו טיפול במרפאות הממשלתיות לאנשים    :66 לוח
 הנשים שיעור: וכלל האוכלוסייה 2003-ושהיו בחיים ב כבעלי אבחנות קשות יחסית

  )באחוזים( שנים לפיו גיל לפי והתפלגות

  שנה
ספר מטופלים המוגדרים מ

  49-40  39-30 29-18  נשים  כבעלי אבחנות קשות יחסית
עד גיל  50

  פרישה
מעל גיל 
  פרישה

1997  10,622  46  17  25  27  19  12  
1998  11,122  46  17  24  27  19  13  
1999  11,601  45  17  23  27  20  13  
2000  12,105  45  17  22  27  20  14  
2001  12,478  44  16  23  26  21  14  
2002  13,099  43  16  23  26  22  13  
2003  13,646  43  15  23  26  23  13  
 
בהשוואה , טופלים המוגדרים כבעלי אבחנות קשות יחסיתמכשליש מהעולה כי  67מלוח  

 .נשואים ,לכמחצית מכלל המטופלים במרפאות לבריאות הנפש
- שלושהכ. החולים שונה מזו שבאוכלוסייה הכללית- התפלגות המטופלים במרפאות בין קופות 

 . באוכלוסייה הכללית 55%לעומת  כללית שירותי בריאותהמטופלים מבוטחים במסגרת מ רבעים
להתפלגות מטופלים המוגדרים כבעלי אבחנות קשות יחסית דומה ה בין החולים-קופותהתפלגות  

מעל לעשירית , כללית שירותי בריאותמבוטחים במסגרת  רבעים- שלושהכ: םכלל המטופליבקרב 

לאומית ה החולים-ותוהיתר מתחלקים בצורה דומה בין קופשירותי בריאות מכבי במבוטחים 

  .מאוחדתהו
 

-ב שהיו בחייםו) 2003-1997( בריאות הנפשממשלתיות להאנשים שקיבלו טיפול במרפאות  :67 לוח
וכלל  כלל המטופלים, בעלי אבחנות קשות יחסיתכהמוגדרים  מטופלים - 2003

  )באחוזים( *חולים-קופתשיעור הנשואים ו :האוכלוסייה

 

 2003-1997 טופלים במרפאות לבריאות הנפש בשניםמ
    2003-ב שהיו בחייםו

האוכלוסייה הכללית מגיל 
  **2007, ומעלה 18

כבעלי  טופלים המוגדריםמ
  המטופליםכלל   אבחנות קשות יחסית

  4,864,325  20,173120,476 הכל-סך
 63 46 32 אחוז נשואים

    חולים-קופת
 55  74 73 כללית 
 24  11 13  מכבי 
 12  7 7 מאוחדת 
 9  8 7 לאומית 

  2003כי אין בידינו נתונים אלה על  2007-ההשוואה לכלל האוכלוסייה נעשתה לפי מאפייני כלל האוכלוסייה ב* 
  )5-ראה לוח ב( )N=4,791,700( 2007, סקרי כוח אדם -נתוני אחוז הנשואים למקור  ** 
  )6-ראה לוח ב( 2008, בנדלק: חולים-נתוני קופותלמקור      
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ים יישובמהמטופלים במרפאות הממשלתיות לבריאות הנפש מתגוררים ב) 70%( שלישים-שנימעל  
 . )68לוח ( לא יהודייםים יישובב 7%- ים מעורבים ויישובב) 23%(כרבע , יהודיים

דומה לזו , בקרב מטופלים המוגדרים כבעלי אבחנות קשות יחסיתיישובי המגורים  שלההתפלגות  
, ים יהודייםיישובמתגוררים ב) 67%( שלישים-שניכ: של כלל המטופלים במרפאות בריאות הנפש

  .ביישובים לא יהודיים 7%-ורבים וים מעיישובב) 26%(כרבע 
 

- ב שהיו בחייםו) 2003-1997( בריאות הנפשממשלתיות להשקיבלו טיפול במרפאות אנשים : 68לוח 
 :אוכלוסייהוכלל ה כלל המטופלים, בעלי אבחנות קשות יחסיתכהמוגדרים  מטופלים - 2003
  )באחוזים( *מגוריםהיישובי התפלגות לפי 

 ם מגורי יישובי

 2003-1997טופלים במרפאות לבריאות הנפש בשנים מ
    2003-בחיים בשנמצאים 

האוכלוסייה הכללית 
  **2007, ומעלה 18מגיל 

טופלים המוגדרים כבעלי מ
  כלל המטופלים  אבחנות קשות יחסית

  4,824,146  20,173120,476 הכל-סך
  65  6770 יםיהודייישובים  
  12  77  יםלא יהודייישובים  
  23  2623  יםמעורביישובים  

כי אין בידינו נתונים אלה על  2007-נעשתה לפי מאפייני כלל האוכלוסייה בההשוואה לכלל האוכלוסייה   * 
2003  

  )1- ראה לוח ב(ס "בצי האוכלוסייה של הלמועיבודים על ק: מקור  **
  

מתבסס על מקום המגורים האחרון הידוע לנו ועל שיוך היישוב לאשכול כפי הידוע  69בלוח הניתוח 
  . לנו כיום

מתגוררים  2003-1997במרפאות בריאות הנפש הממשלתיות בשנים מהמטופלים ) 26%(כרבע  
 מתגוררים ביישובים באשכולות 37%-כ). 4-1(כלכלי נמוך יחסית -ביישובים באשכול חברתי

 כלכלי גבוה יחסית-ביישובים באשכול חברתי) 37%(והנותרים ) 6-5(כלכליים אמצעיים -חברתי
)10-7.( 
בו הם  יישובשל ה כלכלי-חברתיאבחנה קשה לפי אשכול התפלגות המטופלים המוגדרים כבעלי  

  .בריאות הנפשמתגוררים דומה לזה של כלל המטופלים במרפאות 
  

-שהיו בחיים בו) 2003-1997( בריאות הנפשממשלתיות להאנשים שקיבלו טיפול במרפאות : 69לוח 
וכלל  כלל המטופלים, בעלי אבחנות קשות יחסיתכהמוגדרים  מטופלים - 2003
  )באחוזים( *יישובשל ה כלכלי-חברתילפי אשכול  ,אוכלוסייהה

 2003-1997טופלים במרפאות לבריאות הנפש בשנים מ  
  2003-שנמצאים בחיים ב

  
  

 18האוכלוסייה הכללית מגיל 
  ** 2007 ,ומעלה

טופלים המוגדרים כבעלי מ
  אבחנות קשות יחסית

  
  כלל המטופלים

  4,806,443   120,476 20,173  הכל-סך
 2-1 4 4  8  
 4-3 22 22  25  
 6-5 37 35  28  
 8-7 37 39  38  
 10-9 0 0  1  

משום שכאן נכללים אנשים שהיו  2007-מספר האנשים בלוח זה גבוה ממספר האנשים בלוחות המתייחסים ל* 
  2007-יופיעו אם כן בלוח זה ולא בלוחות המתייחסים ל 2007-2004אנשים שנפטרו בשנים . 2003- בחיים ב

ההשוואה לכלל האוכלוסייה נעשתה לפי ). 2-ראה לוח ב(ס "בצי האוכלוסייה של הלמועיבודים על ק: מקור** 
  . 2003כי אין בידינו נתונים אלה על  2007-מאפייני כלל האוכלוסייה ב



   

 132

  כבעלי בעיה נפשית 2007מאפייני אנשים המוכרים במשרד הרווחה בשנת  4.8
לגבי . שנתיים-בלבד ואינם רב 2007בעבודה זו מתייחסים לשנת נתוני משרד הרווחה המנותחים 

על  מחיהוכן לגבי מקור ה) תק במערכתוהו(ה ימוצגים גם לוחות לגבי שנת הפני, הנבחנת ההאוכלוסיי

  . פי הידוע במשרד הרווחה

הן  והמזוהים כבעלי בעיה נפשית 2007כמחצית האנשים שקיבלו שירות כלשהו במשרד בשנת  

 .)70לוח ( מה לכלל האוכלוסייהבדו ,נשים
עד  40(הים יחסית של המבוגרים יחסית בולטים השיעורים הגבו, בהשוואה לאוכלוסייה הכללית 

הכללית  אוכלוסייהבמשרד הרווחה בזמן ששיעורם ב מוכריםמה 50%-המהווים כ) גיל פרישה

מכלל  14%הווים המ) 29-18(בולט השיעור הנמוך של הצעירים , במקביל. עומד על כשליש בלבד

 . 28%בזמן ששיעורם בקרב האוכלוסייה הכללית עומד על , ברווחה מוכריםה
  

 שיעור: בו כבעלי בעיה נפשית ואנשים שהיו מוכרים כמקבלי שירות במשרד הרווחה וזוה  : 70 לוח
  )באחוזים( 2007-ב ,ומעלה 18שבגיל  כלל האוכלוסייהוהתפלגות  גיל לפי התפלגות ,הנשים

 שנה
  מוכרים  הכל-סך

  49-40  39-30  29-18  נשים  בשירות הרווחה
עד גיל  50

  פרישה
מעל גיל 
  פרישה

200732,590 50  14 20 25 25 16 

  *ומעלה 18בני  -אוכלוסייה כללית 
2007 4,837,752  51  28  21  16  19  16  

  ).4-ב, 3- ראה לוחות ב(תוך שימוש במשקלות היחסיים של שנתונים , ס"קובצי אוכלוסייה של הלמ: מקור  * 

  
והמזוהים כבעלי בעיה  2007-כמקבלי שירות במשרד הרווחה ב אנשים המוכריםקרוב למחצית ה 

 .)71לוח ( הם נשואים נפשית
גבוה בצורה ניכרת שיעור , כללית שירותי בריאותמבוטחים במסגרת  רבעים-שלושהלמעלה מ 

 ).55%( הכללית המבוטחים בקופה זו אוכלוסייהומעלה ב 18משיעור בני 
  

 בו כבעלי בעיה נפשית ווזוה 2007-במשרד הרווחה ב שירותכמקבלי  מוכריםאנשים שהיו  :71 לוח
  )אחוזיםב(חולים -קופתו שיעור הנשואים: וכלל האוכלוסייה

 *2007, ומעלה 18האוכלוסייה הכללית מגיל  **המוכרים במשרד הרווחהאנשים  
  4,864,325 32,590  הכל-סך

 63 46 אחוז נשואים

   חולים-קופת
 55 78 כללית 
  24 10  מכבי 
 12 5 מאוחדת 
 9 7 לאומית 

-נתוני קופותלמקור  ;)5- ראה לוח ב( )N=4,791,700( 2007, סקרי כוח אדם -נתוני אחוז הנשואים למקור   * 
  )6-ראה לוח ב( 2008, בנדלק: חולים

 85%-קיימים ל החולים-קופותהנתונים לגבי  .מהאנשים 86%-קיימים להנתונים לגבי מצב משפחתי   ** 
   .מהאנשים
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והמזוהים בו כבעלי  2007-כמקבלי שירות ממשרד הרווחה ב מוכריםמה) 62%( שלישים-שניכ 

 12%-ו, ים מעורביםיישובמתגוררים ב) 26%(כרבע , ים יהודייםיישובבעיה נפשית מתגוררים ב

  .הכללית הלגות זו דומה מאוד להתפלגות האוכלוסייהתפ. ים לא יהודייםיישובב
 

 בו כבעלי בעיה נפשית וזוהו 2007-מקבלי שירות במשרד הרווחה באנשים שהיו מוכרים כ :72 לוח
  )באחוזים(יישובי המגורים התפלגות לפי : הוכלל האוכלוסיי

 
בשירות  הכל מוכרים-סך

 **הרווחה
 18האוכלוסייה הכללית מגיל 

  *2007, ומעלה
  4,824,146 32,590 הכל-סך

  6265 יםיהודייישובים  
  1212  יםלא יהודייישובים  
  2623  יםמעורביישובים  
  ) 1- ראה לוח ב( ס"עיבודים על קובצי האוכלוסייה של הלמ: מקור   *

  מהאנשים 62%-קיימים ל םהמגורי יישוביהנתונים לגבי ** 
  

מתגוררים  והמזוהים בו כבעלי בעיה נפשית 2007-מקבלי שירות ממשרד הרווחה במכשליש  

 כלכלי-באשכול חברתיים יישובליש בשכ, (4-1) יתנמוך יחס כלכלי-באשכול חברתיים יישובב

התפלגות זו  ).10-7(ים שמעמדם מוגדר כגבוה יחסית יישובוכשליש ב) 6-5(בקטגוריות האמצע 

 .כמעט זהה לזו של האוכלוסייה הכללית
  

 בו כבעלי בעיה נפשית ווזוה 2007-מקבלי שירות במשרד הרווחה בשהיו מוכרים כ אנשים :73 לוח
   )באחוזים( יישובשל ה כלכלי-חברתילפי אשכול : וכלל האוכלוסייה

 יישובשל ה כלכלי-אשכול חברתי
 )גבוה ביותר 10, נמוך ביותר 1(

בשירות  הכל מוכרים-סך
 *האוכלוסייה הכללית **הרווחה

  4,806,443  32,590  הכל-סך
 2-1 8 8 
 4-3 26 25 
 6-5 30 28 
 8-7  36 38 
 10-9 0  1 
  )2- ראה לוח ב(ס "בצי האוכלוסייה של הלמועיבודים על ק: מקור  *

  .מהאנשים 62%-כלכלי של היישוב קיימים ל-הנתונים לגבי אשכול חברתי  **
 

זו כבעלי בעיה נפשית  והמזוהים במערכת קרוב למחצית מהאנשים שהיו מוכרים במשרד הרווחה 

 .)74לוח ( או לאחר מכן 2000פנו בשנת 
  

, בו כבעלי בעיה נפשית ווזוה 2007-בשירות במשרד הרווחה  יקבלהיו מוכרים כמשאנשים  :74 לוח
   )במספרים ובאחוזים( היפני שנת לפי

  הכל באחוזים-סך  במספרים הכל-סך  *הישנת פני
  0  28  1959עד 

1969-1960  181  1  
1979-1970  868  3  
1989-1980  2,364  10  
1999-1990  8,873  36  
2004-2000  7,153  29  
2007-2005  5,264  21  

  .מהאנשים 76%-הנתונים לגבי שנת פנייה קיימים ל  * 
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למעלה . העיקרי של האדם לפי נתוני משרד הרווחה היהמחימתייחסים למקור  75הנתונים בלוח  

ואשר מזוהים בו כבעלי בעיה  2007-עם משרד הרווחה ב בקשרהיו האנשים ש) 54%(ממחצית 

נסמכים על בני ) 18%(חלק גדול נוסף . נפשית מתקיימים מקצבאות המוסד לביטוח לאומי

 .משפחתם
 ). 12%(הכנסה מעבודה יש לעשירית מהם  

 
 ,בו כבעלי בעיה נפשית ווזוה 2007-בבמשרד הרווחה  שירות יקבלהיו מוכרים כמשאנשים  :75 לוח

  )במספרים ובאחוזים( קיום מקור לפי
  אחוזים  הכל-סך  מחיהמקור 
  100  32,590  בשירות הרווחה הכל מוכרים-סך

  54  17,565  קצבאות הביטוח הלאומי
  18  5,996  תלוי כספית בראש המשפחה

  12  3,994  הכנסה מעבודה
  5  1,666  קצבאות אחרות/ מזונות / פנסיה 

  8  2,531  הכנסה ממקורות אחרים
  3  838  אין מידע

  מאפייני נכנסים חדשים למערכות לפי שנים .5
בפרק זה נבחן את . פעם-ת איומערכהבפרק הקודם בחנו את המאפיינים של אנשים המוכרים בכל 

בחינה זו מאפשרת לזהות באיזו . המאפיינים של הנכנסים החדשים שנכנסים למערכות לאורך השנים

לאורך  בהםנובעים משינויים שחלים בכל מערכת המוכרים האנשים מידה השינויים במאפיינים של 

של  העלייה בגיל, לדוגמה ,כך. במאפייני האנשים החדשים הנכנסים למערכת יםאו משינוי, השנים

ה בגיל של יהאוכלוסייה המקבלת שירות יכולה לנבוע מהתבגרות האנשים הנמצאים במערכת או מעלי

  ). יחדאו משניהם גם (הנכנסים החדשים 

  

  בסעיף נפשי ומעלה 40%מקבלי קצבת נכות בעלי  5.1
 40%( שהתחילו לקבל קצבת נכותאנשים הבמספר  2003מתמדת עד ה ילאורך השנים ניכרת עלי 

מאז נראה שיש מגמת . אנשים 3,812נוספו  בה 2003-לעד  מגמה זו נמשכה. )נפשיבסעיף ומעלה 

 .מתמשכתלא ברור האם זוהי מגמה ין יעדירידה אך 
ירד , מתוך המצטרפים החדשים לקצבת נכות נפשית) הפרעות פסיכוטיות( 33שיעור בעלי סעיף  

 90-צב באמצע שנות היוירד בהדרגה עד שהתי, 1980בשנת  86%שיעור זה עמד על . לאורך השנים

 34במקביל עלה שיעורם של בעלי סעיף . מכלל מקבלי קצבת נכות נפשית 60%-בסביבות ה

  . )נוירוטיות-פסיכוהפרעות (
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 לפי סעיף ליקוי ולפי שנים ,סעיף נפשיבומעלה  40%קצבת נכות עם של חדשים  םמקבלי :76 לוח
  )באחוזים(

  שנה
הכל מקבלי קצבת נכות -סך

  ומעלה נפשי 40%בעלי 
  נפשי ומעלה 40%אחוז מקבלי קצבת נכות בעלי 

 34סעיף  33סעיף 
1980 162 86 14 
1981 180 83 17 
1982 362 85 15 
1983 414 85 15 
1984 919 83 17 
1985 2,081 87 13 
1986 2,627 84 16 
1987 3,023 83 17 
1988 2,276 76 24 
1989 1,925 69 31 
1990 2,509 72 28 
1991 2,577 69 31 
1992 2,502 67 33 
1993 2,552 63 37 
1994 2,701 60 40 
1995 3,132 58 42 
1996 3,189 57 43 
1997 3,329 57 43 
1998 3,459 55 45 
1999 3,490 59 41 
2000 3,299 57 43 
2001 3,061 57 43 
2002 3,480 60 40 
2003 3,812 61 39 
2004 3,591 61 39 
2005 3,562 59 41 
2006 3,334 57 43 
2007 2,367 58 42 

  

לקצבת נכות בעלי אחוזי נכות נפשית  עלה באופן משמעותי שיעור הזכאים החדשיםלאורך השנים  

מתוך ) נפשית אחוזי נכות 40%-49%(שיעור בעלי אחוזי הנכות הנמוכים יחסית  :נמוכים יחסית

ועד לשליש ומעלה מכלל בעלי  80-עלה מאחוזים בודדים בשנות ה, כלל המצטרפים החדשים

 . )77לוח ( 90-קצבת נכות נפשית מסוף שנות ה
מתוך ) 70%-100%-ו 50%-69%(גבוהים יותר נפשית במקביל חלה ירידה בשיעור בעלי אחוזי נכות  

 . המצטרפים החדשים בכל שנה
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 סעיף נפשי לפי אחוזי נכות ולפי שניםבומעלה  40%קצבת נכות עם ם חדשים של מקבלי :77 לוח
  )באחוזים(

 שנה
הכל מקבלי קצבת נכות -סך

 ומעלה נפשי 40%בעלי 
נכות  70%-100%

 תנפשי
69%-50% 

 תנפשינכות 
נכות  40%-49%

 תנפשי
1980 162 25 69 6 
1981 180 37 59 4 
1982 362 38 61 1 
1983 414 29 70 1 
1984 919 35 63 2 
1985 2,081 36 62 2 
1986 2,627 34 63 3 
1987 3,023 37 60 3 
1988 2,276 29 65 6 
1989 1,925 26 65 9 
1990 2,509 26 65 9 
1991 2,577 28 61 11 
1992 2,502 26 60 14 
1993 2,552 22 60 18 
1994 2,701 20 60 20 
1995 3,132 18 58 24 
1996 3,189 19 55 26 
1997 3,329 18 52 30 
1998 3,459 17 51 32 
1999 3,490 17 51 32 
2000 3,299 16 53 31 
2001 3,061 18 49 33 
2002 3,480 16 50 34 
2003 3,812 15 50 35 
2004 3,591 16 47 37 
2005 3,562 16 48 36 
2006 3,334 16 45 39 
2007 2,367 19 46 35 

 

שיעור מקבלי קצבת הנכות , לפיה, ניכרת מגמה כללית דומה )34- ו 33(בשני סוגי סעיפי הליקוי  

  .לאורך השניםעולה ) 40%-49%(החדשים בעלי אחוזי נכות נמוכים יחסית 
מקרב הזכאים החדשים בולט במיוחד  40%-49%נכות של  יהגידול לאורך זמן בשיעור בעלי אחוז 

בקרב ואילו , 50%-69%נכות  יבעלי אחוזבמשמעותית במקביל חלה ירידה  .34בקרב בעלי סעיף 

 .70%-100%נכות אחוזי  ירידה של בעלי חלה במקביל 33בעלי סעיף 
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 לפיואחוזי נכות ו סעיפי לפי ,נפשי סעיףבומעלה  40% עם נכות קצבת שים שלם חדמקבלי :78 לוח
  שנים

  
  
  

 שנה

הכל -סך
מקבלי קצבת 

 40% עםנכות 
 ומעלה נפשי

 34סעיף    33סעיף 
מספר 

מקבלי 
 קצבה

70%-
100% 
 נפשי

50%-
69% 
 נפשי

40%-
49% 
 נפשי

מספר   
מקבלי 
 קצבה

70%-
100% 
 נפשי

50%-
69% 
 נפשי

40%-
49% 
 נפשי

1980 162  14028 69 3    22 5 68 27 
1981 180 15040 56 4   30 20 73 7 
1982 362 30843 56 1   54 13 83 4 
1983 414 35232 67 1   62 11 87 2 
1984 919 76139 60 1   158 19 77 4 
1985 2,081 1,80739 60 1  274 19 78 3 
1986 2,627 2,20038 60 2  427 13 80 7 
1987 3,023 2,51041 57 2  513 15 77 8 
1988 2,276 1,73335 62 3  543 10 76 14 
1989 1,925 1,33733 63 4  588 11 70 19 
1990 2,509 1,81433 62 5  695 9 71 20 
1991 2,577 1,77235 59 6  805 12 65 23 
1992 2,502 1,68333 60 7  819 12 59 29 
1993 2,552 1,60729 63 8  945 9 55 36 
1994 2,701 1,62528 63 9  1,076 9 55 36 
1995 3,132 1,81226 64 10  1,320 8 48 44 
1996 3,189 1,82926 63 11  1,360 10 44 46 
1997 3,329 1,88426 61 13  1,445 8 41 51 
1998 3,459 1,90924 62 14  1,550 7 38 55 
1999 3,490 2,04324 62 14  1,447 8 35 57 
2000 3,299 1,88522 64 14  1,414 8 39 53 
2001 3,061 1,75423 62 15  1,307 12 31 57 
2002 3,480 2,10520 62 18  1,375 9 31 60 
2003 3,812 2,31820 62 18  1,494 8 32 60 
2004 3,591 2,17921 57 22  1,412 9 32 59 
2005 3,562 2,11621 59 20  1,446 9 31 60 
2006 3,334 1,91621 58 21  1,418 9 28 63 
2007 2,367 1,36524 59 17  1,002 12 29 59 

 

בכל שנה נותר  ומעלה בסעיף נפשי 40%בעלי קצבת נכות של חדשים  םאחוז הנשים מתוך מקבלי 

  .)79לוח ( ונמוך משיעורן בכלל האוכלוסייה ,40%ביב יציב במידה רבה ס

בשנים האחרונות  אך, הרכב הגילאים של מקבלי קצבת נכות חדשיםבלאורך השנים יש שינויים  

 .הרכב הגילאים התייצב
במקבלי הקצבה עלה גם שיעורם . 2007-ב 23%-לעד עלה עם השנים מבודדים  50+שיעורם של בני  

 .2007-ב 43%-ל) 32%-כ( 90-בעיקר מאמצע שנות ה) 29-18(של הצעירים 
מהשיעור המקביל גבוה  29-18לאוכלוסייה הכללית שיעור הנכנסים החדשים גילאי בהשוואה  

וייתכן שהדבר , בגילים אלוחדשים נכנסים יותר  ישדבר המצביע על כך ש ,באוכלוסייה הכללית

 .ים אלואשהמחלה פורצת לעתים בגיל קשור לכך
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שיעור ): עד גיל פרישה(סעיף נפשי בומעלה  40%קצבת נכות עם  ם חדשים שלמקבלי :79 לוח
עד גיל (ומעלה  18שבגיל  כלל האוכלוסייהוהתפלגות , לפי שנים ,הנשים והתפלגות לפי גיל

   2007-ב) פרישה

 נשים הכל -סך שנה
גילאי 
29-18 

גילאי 
39-30 

גילאי 
49-40 

עד  50ילאי ג
*גיל הפרישה

גיל ממוצע 
  )שנים(

    ומעלה בסעיף נפשי 40%מקבלי קצבת נכות בעלי 
1980 162 34 61 30 9 0 28.3  
1981 180 45 57 33 10 0 28.6  
1982 362 37 50 37 10 3 30.3  
1983 414 42 52 33 13 2 30.2  
1984 919 42 48 37 12 3 30.5  
1985 2,081 40 51 35 10 4 30.7  
1986 2,627 43 41 42 12 5 32.2  
1987 3,023 43 23 46 25 6 35.5  
1988 2,276 39 31 29 25 15 36.3  
1989 1,925 41 37 30 19 14 34.9  
1990 2,509 41 31 25 20 24 37.8  
1991 2,577 41 28 30 21 21 37.8  
1992 2,502 42 31 27 23 19 37.3  
1993 2,552 43 31 27 23 19 37.2  
1994 2,701 42 32 27 24 17 36.7  
1995 3,132 42 32 24 25 19 37.1  
1996 3,189 41 33 26 22 19 36.9  
1997 3,329 41 34 26 22 18 36.4  
1998 3,459 37 36 24 23 17 36.0  
1999 3,490 41 36 25 22 17 36.0  
2000 3,299 41 36 24 22 18 36.1  
2001 3,061 41 38 22 21 19 35.9  
2002 3,480 43 39 21 21 19 35.7  
2003 3,812 44 39 21 20 20 35.9  
2004 3,591 42 40 22 19 19 35.4  
2005 3,562 41 40 20 19 21 35.9  
2006 3,334 42 40 20 19 21 35.7  
2007 2,367 42 43 18 16 23 35.7  

    **ומעלה 18בני  ,אוכלוסייה כללית
2007  4,041,259 49  33  25  19  23  37.4  

  )כולל( 65גברים עד גיל , )כולל( 60נשים עד גיל   *
  )4-ב, 3- ראה לוחות ב(תוך שימוש במשקלות היחסיים של שנתונים , ס"הלמ קובצי אוכלוסייה של: מקור  **
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  מקבלי שיקום חדשים בבריאות הנפש במשרד הבריאות 5.2
 בריאות הנפשבקרב מקבלי שיקום מ) נפשיבסעיף  ומעלה 40%(שלא קיבלו קצבה האנשים אחוז  

את הפעלת מערכת סל דבר המשקף ככל הנראה , 23%-ל 32%-מ 2007עד  1997-ירד מהחדשים 

הירידה נובעת בעיקר מהירידה במספר האנשים שאינם . חוק השיקוםבלאחר ההגדרות  שיקום

בקרב אנשים  2007-ב 8%-ועד ל 1997-ב 27%-מ) נפשיבסעיף  ומעלה 40%(מקבלים קצבה 

בקרב אנשים המקבלים רק מועדון חברתי יש . רותים שאינם רק מועדון חברתיישמקבלים ש

   ).1-ג לוחראה (חוז האנשים שאינם מקבלים קצבה עלייה בא

 34לי סעיף בעשיעור : לאורך השנים יש שינוי בפרופיל הנכנסים למערכת השיקום בבריאות הנפש 

 .יורד 33ושיעור בעלי סעיף עולה 
  

ת כניסה לפי שנולפי סעיף נכות : שירותי שיקום בבריאות הנפש ם חדשים שלמקבלי: 80לוח 
  )במספרים ובאחוזים( לשיקום

  
שנכנסים  בריאות הנפשמקבלי שיקום  הכל-סך

  לראשונה
מתוך הנכנסים החדשים  

  בבריאות הנפשלשיקום 

  הכל-סך  שנה

מקבלי קצבת 
 40%נכות בעלי 
   ומעלה נפשי

ם לא מקבלי
   קצבת נכות

 
  
  34סעיף    33סעיף   הכל-סך

  8  92  4,151    32  68  6,112  *1997עד 
1998  1,618  66  34    1,073  90  10  
1999  1,270  67  33    852  88  12  
2000  1,545  67  33    1,032  88  12  
2001  1,421  74  26    1,045  90  10  
2002  2,133  73  27    1,561  86  14  
2003  2,060  78  22    1,606  85  15  
2004  2,074  80  20    1,664  83  17  
2005  2,217  80  20    1,779  80  20  
2006  1,785  76  24    1,361  80  20  
2007  2,160  77  23    1,672  79  21  

  1997ועד  1997-כלולים כל האנשים שנכנסו למערכת ב 1997- ב  *
 
 ומעלה 40%(הזכאים לקצבה , עולה כי בקרב הנכנסים החדשים לשיקום בבריאות הנפש 81מלוח  

ה בשיעור יועלי 70%-100%קיימת לאורך השנים ירידה בשיעור בעלי אחוז נכות של , )נפשי בסעיף

יותר  שהנכנסים החדשים הם בעלי אחוזי נכות נמוכיםנראה , כלומר .40%-49%בעלי נכות של 

 .34 והן בקרב אנשים עם סעיף 33וזאת הן בקרב אנשים עם סעיף , מאשר בעבר
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שנת כניסה לפי ולפי אחוזי נכות : הנפש בריאותבשירותי שיקום חדשים של  םמקבלי: 81ח לו
  לשיקום

  שנה
מקבלי הכל -סך

  חדשים שיקום

  יש מידע  לגביהם חדשיםמקבלי שיקום  הכל-סך  
  לגבי אחוז נכות נפשית

  40%-49%  50%-69%  70%-100%  הכל-סך  
 27676  4,151    6,112 * 1997עד 

19981,618    1,073  31609 
19991,270    852  276310 
20001,545    1,032  31618 
20011,421    1,045  276310 
20022,133    1,561  236512 
20032,060    1,606  206614 
20042,074    1,664  166816 
20052,217    1,779  166618 
20061,785    1,361  156718 
20072,160    1,672  136621 

וכן את אלו שקיבלו שיקום לפני , 1997- כוללת את האנשים שנכנסו לראשונה ב) 1997(השורה הראשונה   *
1997 .  

  
לאורך  שירותי שיקום במשרד הבריאות ם חדשים שלמובאים נתונים על מקבלי 83-ו 82בלוחות 

  ).83לוח (גיל קבוצות ולפי שיעור נשים ו, )82לוח (לפי סעיף ואחוז נכות השנים 

הן בקרב בעלי סעיף : לאורך השנים יש שינוי בפרופיל הנכנסים למערכת השיקום בבריאות הנפש 

בעלי  בשיעורוירידה  40%-49%ה בשיעור בעלי אחוזי נכות ייש עלי 34והן בקרב בעלי סעיף  33

   .)82לוח ( 70%-100%אחוזי נכות 

 .)83לוח ( רכתה באחוז הנשים בקרב הנכנסים החדשים למעייש מגמת עלי 1998מאז  

ה בשיעור ייש עלי: הנכנסים למערכת השיקום בבריאות הנפש בגיללאורך השנים יש שינוי  

מכאן  .כלומר כניסה מוקדמת יותר למערכת השיקום, )29-18(הנכנסים בגילאים צעירים יותר 

נובעת כאמור מהתבגרות  38ה בגיל מקבלי השירותים במערכת השיקום שהוצגה בלוח ישהעלי

 .ם שבמערכת ולא מעלייה בגיל הנכנסיםהאנשי

לזו של האוכלוסייה הכללית  2007-השוואת התפלגות הגילאים של הנכנסים החדשים לשיקום במ 

מאחר . ששיעור גבוה יותר בקרב המשתקמים החדשים הינם בגילאים צעירים יותרעולה 

להתפלגות  הרי שההשוואה המתאימה יותר הינה, שהכניסה לסל שיקום קשורה למגבלת גיל

 .השוואה זו מעלה ששתי ההתפלגויות מאוד דומות. הגילאים שעד גיל פרישה



   

 141

  *שיקוםל ולפי שנת כניסה נכות יואחוז פיסעילפי : הנפש בריאותבשירותי שיקום  ם חדשים שלמקבלי: 82לוח 
  

הכל -סך
ם מקבלי

 חדשים של 
    שיקום

  עבורם יש מידע לגבי סעיף ואחוז נכותבשיקום  ם חדשים שלהכל מקבלי-סך

 שנה

הכל -סך
ם מקבלי
של  חדשים

שיקום עם 
 ומעלה 40%

 34סעיף  33סעיף 
הכל -סך

מקבלי 
שיקום עם 

 33סעיף 

100%-70% 
  נכות 
 נפשית

69%-50% 
  נכות
 נפשית

49%-40% 
נכות 
 נפשית

  הכל-סך  
  מקבלי   
  שיקום עם   

 34סעיף   

100%-70% 
  נכות 
 נפשית

69%-50% 
  נכות 
 נפשית

49%-40% 
נכות 
 נפשית

 29 58 1 340 4 68 28 3,811 4,151 6,112**1997עד 
1998 1,618 1,073 968 32 62 6 105 14 46 35 
1999 1,270 852 752 28 66 5 100 15 41 44 
2000 1,548 1,032 904 33 62 5 128 13 50 37 
2001 1,421 1,045 936 29 65 6 109 16 49 35 
2002 2,133 1,561 1,343 25 67 8 218 9 52 39 
2003 2,060 1,606 1,358 22 69 9 248 10 47 43 
2004 2,074 1,664 1,373 18 72 10 291 6 49 45 
2005 2,217 1,779 1,432 18 70 12 347 6 47 47 
2006 1,785 1,361 1,084 17 72 11 272 6 45 49 
2007 2,160 1,672 1,317 15 72 13 355 6 45 49 

   40%- המספרים בלוח זה קטנים במקצת מהלוחות הקודמים משום שבלוח זה לא נכללים אנשים עם אחוז נכות נמוך מ  * 
  . 1997וכן את אלו שקיבלו שיקום לפני , 1997-כוללת את האנשים שנכנסו לראשונה ב) 1997(השורה הראשונה   ** 
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- ב כלל האוכלוסייההתפלגות ושנת כניסה לשיקום לפי , שיעור הנשים והתפלגות לפי גיל: הנפשבריאות בשירותי שיקום  שלם חדשים מקבלי: 83לוח  
  )באחוזים( 2007

 מעל גיל הפרישה עד גיל הפרישה 50גילאי  49-40גילאי  39-30גילאי  29-18גילאי  נשים הכל -סך שנה
      שיקום  ם חדשים שלמקבלי

 5 15 28 29 23 40  6,112 *1997עד 
1998 1,618 37 32 24 24 15 5 
1999 1,270 38 29 25 23 15 8 
2000 1,545 39 26 20 21 20 13 
2001 1,421 45 26 22 23 19 10 
2002 2,133 45 28 21 22 19 10 
2003 2,060 47 28 23 24 19 6 
2004 2,074 48 29 23 22 22 4 
2005 2,217 47 29 23 21 23 4 
2006 1,785 47 31 23 23 20 3 
2007 2,160 50 34 22 21 19 4 

  **ומעלה 18בני  -אוכלוסייה כללית 
2007  4,837,752 51  28  21  16  19  16  

  **ומעלה עד גיל פרישה 18בני  -אוכלוסייה כללית 
2007  4,041,259  49  33  25  19  23  -  

  . 1997וכן את אלו שקיבלו שיקום לפני , 1997-כוללת את האנשים שנכנסו לראשונה ב) 1997(השורה הראשונה   *
  )4-ב, 3- ראה לוחות ב(תוך שימוש במשקלות היחסיים של שנתונים , ס"קובצי אוכלוסייה של הלמ: מקור  **
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  לביטוח לאומי בעלי סעיף נפשיבמוסד  שיקום ם חדשים שלמקבלי 5.3
רך השנים ניכר גידול במספר הנכנסים החדשים למערכת השיקום בביטוח הלאומי שהינם לאו 

 .כלשהונכות בעלי סעיף נפשי עם אחוז 
התפלגות אחוזי הנכות של הנכנסים החדשים למערכת שיקום בביטוח הלאומי בעלי סעיף נפשי  

ה באחוז האנשים בעלי אחוז יעם מגמות של עלי, 2000אז נראית די יציבה לאורך השנים מ, כלשהו

מגמה . נכות נפשית 50%-69% וא 70%-100%וירידה באחוז האנשים בעלי , 40%-49%נפשי של 

וח ל(סעיף נפשי ב ומעלה 40% דומה הוצגה בקרב התפלגות המוכרים החדשים בקצבת נכות בעלי

76.( 
ועומד על ) 1994מאז ( נשאר יציב לאורך השנים 40%-משיעור האנשים בעלי אחוזי נכות נמוכים  

 .האנשים בעלי סעיף נפשי המקבלים שיקום במוסד לביטוח לאומי כל-מתוך סך 35%-כ

  
כניסה לפי שנת ו לפי אחוזי נכות, מוסד לביטוח לאומיבשירותי שיקום  ים חדשים שלמקבל: 84ח לו

  )באחוזים( לשיקום

  שנה

הכל -סך
ם מקבלי

 חדשים של
   שיקום

 םמקבלי
של חדשים 

יקום עם ש
  *סעיף נפשי

  נכות נפשית

100%-70%  69%-50% 49%-40%  39%-20%  19%-0% 
1990 11 10  0 80 0 10 10 
1991 35 34  0 50 3 47 0 
1992 79 77  7 40 1 42 10 
1993 150 143  14 42 4 27 13 
1994 395 377  14 44 8 23 11 
1995 734 714  11 47 11 23 8 
1996 880 849  10 42 11 26 11 
1997 919 894  11 43 12 24 10 
1998 1,420 1,361  8 41 14 25 12 
1999 1,327 1,293  9 44 14 25 8 
2000 1,471 1,411  9 41 16 23 11 
2001 1,312 1,280  8 40 15 28 9 
2002 1,524 1,480  7 41 19 22 11 
2003 1,343 1,307  5 39 19 26 11 
2004 1,631 1,587  7 38 20 25 10 
2005 1,657 1,615  6 39 23 23 9 
2006 1,641 1,606  4 40 22 22 11 
2007 1,566 1,535  4 38 21 27 10 

  )4-ב, 3- ראה לוחות ב(תוך שימוש במשקלות היחסיים של שנתונים , ס"קובצי אוכלוסייה של הלמ: מקור  *
  

 בביטוח לאומיה בשיעור הנכנסים החדשים למערכת השיקום ילאורך השנים ניכרת מגמת עלי 

היו  1997-וכך בעוד שב, )85לוח ( 33עור הנכנסים החדשים בעלי סעיף וירידה בשי 34בעלי סעיף 

  .מהנכנסים החדשים 41%-רד שיעורם לי 2007-ב הרי, 33מהנכנסים החדשים בעלי סעיף  53%
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   ולפי שנת כניסה נפשי לפי סעיף  ,מוסד לביטוח לאומישירותי שיקום ב ם חדשים שלמקבלי :85 לוח
  הכל מקבלי שיקום חדשים-סך    

 34סעיף  33סעיף   *עם סעיף נפשי הכל -סך   שנה
1990   11 10  70 30 
1991   35 34  50 50 
1992   79 77  35 65 
1993   150 143  52 48 
1994   395 377  55 45 
1995   734 714  55 45 
1996   880 849  52 48 
1997   919 894  53 47 
1998   1,420 1,361  46 54 
1999   1,327 1,293  51 49 
2000   1,471 1,411  48 52 
2001   1,312 1,280  46 54 
2002   1,524 1,480  45 55 
2003   1,343 1,307  45 55 
2004   1,631 1,587  48 52 
2005   1,657 1,615  46 54 
2006   1,641 1,606  45 55 
2007   1,566 1,535  41 59 

  ראה לוחות (תוך שימוש במשקלות היחסיים של שנתונים , ס"קובצי אוכלוסייה של הלמ: מקור  *
 )4-ב, 3-ב

 
 86לוח הנתונים ב. 40%-49%של  תנפשי י נכותבשיעור בעלי אחוז 1995ה מאז יהוצגה עלי 84בלוח  

 . 34והן בקרב סעיף  33שמגמה זו קיימת הן בקרב בעלי סעיף  צביעים על כךמ

עולה שפרופיל הנכנסים , 33בנוסף שכאשר מתמקדים בבעלי סעיף  יםמרא 86לוח הנתונים ב 

נמוך  70%-100%כך שכיום שיעור בעלי אחוזים  1995החדשים משתנה מעט לאורך השנים מאז 

עולה גם כן שפרופיל הנכנסים החדשים , 34כאשר מתמקדים לעומת זאת בבעלי סעיף . מבעבר

שהינו קטן מאוד  70%-100%משתנה מעט לאורך השנים אלא שכאן אין שינוי בשיעור בעלי 

 .50%-69%אלא שיש ירידה קלה בשיעור בעלי , מלכתחילה
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  ולפי שנת כניסהנכות  יואחוזפי לפי סעיביטוח לאומי מוסד לשיקום ב ם חדשים שלמקבלי: 86לוח 

  שנה

חדשים  םמקבלי
  שיקום של 

 

 33סעיף 

  
 34סעיף   

 הכל-סך

בעלי 
סעיף 
  *נפשי

 

 1%-39% 40%-49% 50%-69% 70%-100% הכל-סך

  
  

 1%-39% 40%-49% 50%-69% 70%-100% הכל-סך
199011 10  7 0 100 0 0  3  0 33 0 67 
199135 34  17 0 94 6 0  17  0 6 0 94 
199279 77  27 11 78 4 7  50  4 20 0 76 
1993150 143  74 23 65 5 7  69  3 17 3 77 
1994395 377  209 22 65 7 6  168  2 19 10 69 
1995734 714  395 15 70 9 6  319  4 19 14 62 
1996880 849  439 18 66 10 6  410  1 17 12 70 
1997919 894  477 19 65 10 6  417  2 18 14 66 
19981,420 1,361  622 15 68 12 4  739  2 17 17 64 
19991,327 1,293  661 15 70 11 3  632  3 17 17 64 
20001,471 1,411  684 15 67 13 5  727  4 16 20 61 
20011,312 1,280  593 13 70 11 5  687  3 14 19 64 
20021,524 1,480  666 12 71 13 4  814  3 17 24 57 
20031,343 1,307  592 10 69 17 4  715  1 15 20 64 
20041,631 1,587  755 12 66 17 4  832  2 13 22 63 
20051,657 1,615  744 10 68 18 4  871  2 15 26 57 
20061,641 1,606  722 8 70 19 3  884  2  15 26 57 
20071,566 1,535  363 6 74 16 4  899  2 13 24 61 

כאשר מסתכלים . אולם יש להם סעיף נפשי בשנה אחרת, שאין להם סעיף נפשי בשנה זו, מהאנשים המקבלים שיקום מהמוסד לביטוח לאומי 2%-3%-בכל שנה יש כ  * 
מדובר באנשים שמופיעים מהם  538-ב. אשר בשנה כלשהי אין להם סעיף נפשי) N=578(מהאנשים  2.7%-הכל ב- עולה שמדובר בסך) N=21,752(על כלל המשתקמים 

הנותרים הם אנשים שלפי קובץ השיקום לא  40. באותה שנה 0%או שהם מופיעים שם עם  ,אולם בקובץ הנכות אינם מופיעים, בקובץ השיקום כבעלי סעיף נפשי
  .ולפיכך לא נכללו בחישובים אלו, אלא לפני כן או אחרי כן 2008-1978תה להם נכות נפשית בשנים יהי
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התפלגות הגילאים של הנכנסים החדשים לשיקום בביטוח הלאומי , 1997לאורך השנים מאז שנת  
. 29-18כנסים החדשים הם גילאי מהנ 40%-כ. נראית יציבה למדי, שהינם בעלי סעיף נפשי כלשהו

ומעלה  50יקום בגילאי קיימת מגמה קלה של עלייה בשיעור האנשים המתחילים לקבל שירותי ש
  . )87לוח ( 39-30וירידה קלה בשיעור גילאי 

לאורך השנים יש תנודות מסוימות בשיעור הנשים בקרב הנכנסים החדשים אך לא ניתן לזהות  
 .מגמה ברורה

לבין האוכלוסייה הכללית  2007- מהשוואה בין הנכנסים החדשים למערכת שיקום ביטוח לאומי ב 
 .עד גיל פרישה 50וייצוג חסר לקבוצת הגיל ) 29-18(קבוצת הגיל הצעירה עולה שיש ייצוג יתר ל

  
והתפלגות לפי  שיעור הנשים :שירותי שיקום במוסד לביטוח לאומי ם חדשים שלמקבלי   :87 לוח

  )באחוזים( 2007-ב כלל האוכלוסייההתפלגות לפי ו שנת כניסה לשיקוםלפי  ,גיל

  )4-ב, 3- ראה לוחות ב(תוך שימוש במשקלות היחסיים של שנתונים , ס"קובצי אוכלוסייה של הלמ: מקור  *

  
  אנשים שהיו באשפוז פסיכיאטרי 5.4

אך למעשה מדובר באשפוז הראשון שהיה , אדםהנתונים לגבי האשפוז הראשון של  בפרק זה מובאים
  . 18מעל גיל 

ה במספר האנשים המתאשפזים לראשונה ייש עלי 1990לאורך השנים מאז ניתן לראות ש 88מלוח  
ים האחרונות יש צמצום במספר האנשים יבשנת .2005בשנת  4,114ועד  1990בשנת  2,670-מ

  .זוהי מגמהלומר האם לא ניתן עדיין  אך, המתאשפזים לראשונה

 נשים הכל -סך שנה
  גילאי 
29-18 

  גילאי
 39-30 

  גילאי
49-40 

 עד  50גילאי 
 גיל הפרישה

        מקבלי שיקום
1990 11 64 64 27 9 0 
1991 35 54 54 29 14 3 
1992 79 43 54 29 14 3 
1993 150 55 51 25 21 3 
1994 395 43 47 28 21 4 
1995 734 44 46 26 22 6 
1996 880 41 37 33 22 8 
1997 919 46 40 29 24 7 
1998 1,420 40 41 28 24 7 
1999 1,327 40 40 32 21 7 
2000 1,471 43 44 26 20 10 
2001 1,312 42 41 28 20 11 
2002 1,524 43 42 28 20 10 
2003 1,343 43 43 22 22 13 
2004 1,631 44 40 26 21 13 
2005 1,657 42 42 24 21 13 
2006 1,641 43 42 24 21 13 
2007 1,566 46 41 23 21 15 

  *ומעלה 18בני  -אוכלוסייה כללית 
2007  4,041,259  49  33  25  19  23  
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עולה שלאורך , 18כאשר מתמקדים באנשים שזהו האשפוז הראשון שלהם מעל גיל , בכל שנה 

 .4%-כ :18אחוז קבוע למדי של אנשים שהיה להם אשפוז ראשון לפני גיל יש השנים 
 

ומספר הכל -סך): *בשנה הראשונה בה התאשפזו( באשפוז פסיכיאטרי חדשיםאנשים : 88לוח 
  18שאושפזו גם לפני גיל האנשים מתוכם 

 שנה
  מאושפזים הכל -סך

 18מעל גיל 
מספר בעלי היסטוריה של 

 18אשפוז מתחת לגיל 
1990 2,670 112 
1991 2,985 131 
1992 2,956 136 
1993 3,092 142 
1994 3,118 132 
1995 3,475 122 
1996 3,495 131 
1997 3,594 135 
1998 3,738 140 
1999 3,873 137 
2000 3,879 150 
2001 3,728 164 
2002 3,738 160 
2003 3,663160 
2004 4,003 163 
2005 4,114 185 
2006 3,796 188 
2007 3,759 164 

ולא בשנה הראשונה בה נכנס ( 18כל אדם מופיע בשנה הראשונה שבה נכנס לאשפוז והיה מעל גיל   *
  ).לראשונה לאשפוז

  

ועד היום יש ירידה מתונה באחוז האנשים שהאשפוז הראשון  90-שנות המאז עולה כי  89מלוח  

   43.שלהם הוא מעל גיל פרישה
לזו של , 2007-כאשר משווים את התפלגות הגיל של אנשים הנכנסים לאשפוז לראשונה ב 

גבוה במידה ניכרת בקרב  29-18עולה ששיעור הצעירים בני , 2007-האוכלוסייה הכללית ב

דבר זה משקף ככל הנראה ). 28%לעומת שיעורם באוכלוסייה שהינו  41%(ונה המאושפזים לראש

את העובדה ששכיחות ההתפרצות של תחלואה נפשית קשה הינה גבוהה במיוחד בקבוצת הגיל 

 .הצעירה
  

                                                   
לעלייה ייתכן שמגמה זו משקפת בחלקה מגמות הקשורות , אף כי אין לדעת זאת מתוך הנתונים שבידינו   43

האשפוז הראשון מבחינתנו הוא , ל ולפיכך"אין אנו יודעים על אשפוז קודם בחו. המועצות לשעבר- מברית
נובע מכך שהאשפוז הראשון של האדם בישראל יהיה בגיל מבוגר . האשפוז הראשון של האדם בישראל

תופעה זו . צעיר יותרלמרות שבפועל ייתכן מאוד שהאשפוז הראשון אשר לא היה בישראל היה בגיל , יחסית
וייתכן שאז נרשמה עלייה באחוז האשפוז הראשון לאחר , עם העלייה הגדולה', 90- הייתה רלבנטית בשנות ה

 .יש ירידה באחוז זה, עם חלוף השפעה זו, כיום. גיל פרישה
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שיעור הנשים  ):שנה הראשונה בה התאשפזוב( אשפוז פסיכיאטריב חדשים אנשים   :89 לוח
 2007-האוכלוסייה בכלל התפלגות לפי ו אשפוז ראשונה לפי שנת,  והתפלגות לפי גיל

  )באחוזים(

  
 שנה

  
הכל -סך

*מאושפזים
  

 נשים
  גילאי
29-18 

  גילאי
39-30 

  גילאי
49-40 

 50גילאי 
עד גיל 
 הפרישה

ל גיל עמ
 פרישה

1990  2,670  43 40 20 11 11 18 
1991  2,985  47 35 20 13 12 20 
1992  2,956  46 36 21 14 10 19 
1993  3,092  48 36 19 16 10 19 
1994  3,118  48 37 20 15 9 19 
1995  3,475  43 38 19 15 9 19 
1996  3,495  42 41 19 13 11 16 
1997  3,594  44 43 18 14 9 16 
1998  3,738  42 40 18 15 11 16 
1999  3,873  42 41 19 15 11 14 
2000  3,879  43 40 19 15 12 14 
2001  3,728  42 42 19 14 11 14 
2002  3,738  42 40 19 15 12 14 
2003  3,663  42 41 19 14 12 14 
2004  4,003  43 39 18 16 13 14 
2005  4,114  41 39 20 15 13 13 
2006  3,796  42 39 19 15 15 12 
2007  3,759  40 41 20 13 13 13 

  **ומעלה 18בני  -אוכלוסייה כללית 
2007  4,837,752 51  28   21   16   19   16   

ולא בשנה הראשונה בה נכנס ( 18כל אדם מופיע בשנה הראשונה שבה נכנס לאשפוז והיה מעל גיל   *
  ).לראשונה לאשפוז

  ).4-ב, 3- ראה לוחות ב(תוך שימוש במשקלות היחסיים של שנתונים , ס"קובצי אוכלוסייה של הלמ: מקור  **

  

  אנשים שהיו באשפוז יום 5.5
שנכנסו לאשפוז יום ) 29-18בגיל (במשך השנים עלה שיעור האנשים הצעירים עולה כי  90מלוח  

 . 39-30חלה ירידה בשיעור של בני במקביל ו ,לראשונה
ייצוג יתר של קבוצת הגיל הצעירה בהשוואה  2007-בגם באשפוז יום ניכר , בדומה לאשפוז מלא 

  . לאוכלוסייה הכללית
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שיעור הנשים  :)בשנה הראשונה בה התאשפזו(אנשים חדשים באשפוז יום פסיכיאטרי   : 90לוח 
 2007-ב כלל האוכלוסייההתפלגות ו, לפי שנה ראשונה באשפוז יוםו והתפלגות לפי גיל

  )באחוזים(
  

 שנה
  
 הכל -סך

  
 נשים

  גילאי 
29-18 

גילאי 
39-30 

  גילאי 
49-40 

עד  50גילאי 
 גיל הפרישה

גיל  מעל
 פרישה

            *אנשים באשפוז יום
1987 331 46 33 29 17 14 7 
1988 1,326 46 31 30 17 14 8 
1989 1,474 45 35 29 16 12 8 
1990 1,381 49 32 29 19 11 9 
1991 1,352 50 31 27 20 13 9 
1992 1,282 49 31 28 20 11 10 
1993 1,340 48 34 22 21 12 11 
1994 1,447 47 32 25 21 13 9 
1995 1,784 46 33 22 23 12 10 
1996 1,684 45 38 22 18 13 9 
1997 1,708 48 38 21 21 12 8 
1998 1,725 42 38 21 19 13 9 
1999 1,701 44 39 19 21 13 8 
2000 1,599 46 41 20 17 15 7 
2001 1,493 47 40 20 18 14 8 
2002 1,628 48 42 20 18 13 7 
2003 1,436 46 41 21 15 16 7 
2004 1,486 47 40 21 17 16 6 
2005 1,601 45 39 22 17 15 7 
2006 1,425 43 40 21 18 15 6 
2007 1,095 41 42 23 15 15 5 

  **ומעלה 18בני  -כללית  אוכלוסייה
2007  4,837,752 51  28   21   16   19   16   

ולא בשנה הראשונה בה נכנס ( 18כל אדם מופיע בשנה הראשונה שבה נכנס לאשפוז יום והיה מעל גיל    *
  . וזאת לכל אחת מהשנים, 18אשפוז לפני גיל  3%-היה לכ, בעשר השנים האחרונות). לראשונה לאשפוז יום

  )4-ב, 3- ראה לוחות ב(של שנתונים  תוך שימוש במשקלות היחסיים, ס"קובצי אוכלוסייה של הלמ: מקור    **
  

  היקף אנשים במערכות לפי מחוזות .6
ובאיזו מידה  שירותים לפי מחוזות השתנו לאורך השניםהבאיזו מידה דפוסי קבלת  בפרק זה נבחן

הניתוחים מבוססים על מקום המגורים . קיימים הבדלים בין המחוזות בקבלת שירותים שונים

מוצגת התפלגות פרק ב. לאורך השנים מתייחסים לשינויים שייתכן שחלו בוהאחרון של האדם ואינם 

איזה אחוז , בעבור כל שנה ,כלומר. כל מערכת במחוזות השונים לאורך השניםהאנשים המוכרים ב

איזה אחוז  מהמקבלים נמצאים במחוז , ממקבלי השירות במערכת מסוימת נמצאו במחוז ירושלים

יש שינויים בחלקו של כל מחוז מתוך כלל מקבלי  השנים מראה האםהסתכלות לאורך . 'צפון וכו

בנוסף להצגת כל מערכת . 2007לצורך השוואה מוצגת התפלגות האוכלוסייה הכללית בשנת . השירות

 ת נכותגם לוח המציג את שיעור מקבלי השיקום בבריאות הנפש מתוך מקבלי קצבכולל הפרק , בנפרד

יחס זה הינו אינפורמטיבי בהינתן שקבלת שיקום בבריאות  ).93לוח (בסעיף נפשי ומעלה  40% בעלי
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הלוח גם מצביע על שיעור המממשים . ומעלה בסעיף נפשי בביטוח לאומי 40%-הנפש מותנית בזכאות ל

, בכל מחוז) פעם-אי(האנשים בכל מערכת  יגם מספרמובאים פרק ב ,לבסוף. את זכאותם לסל שיקום

השיעורים מצביעים על הבדלים בין המחוזות . )100לוח ( ת באותו מחוזהבוגר המתוך סך האוכלוסיי

במענה אנו למדים מכך על הבדלים . בקבלת שירותים ומראים באילו מחוזות יש יותר שירותים לנפש

  .על הצרכים אם מניחים שיעורי תחלואה זהים במחוזות השונים

  
לפי מחוז אחרון : 2007-וכלל האוכלוסייה בסעיף נפשי בומעלה  40%מקבלי קצבת נכות עם  :91 לוח

  )באחוזים( לפי שניםו
  מחוז  

 דרום תל אביב מרכז חיפה צפון ירושלים  הכל -סך שנה

  ומעלה בסעיף נפשי 40%מקבלי קצבת נכות בעלי 
1980 581 15 25 6 16 24 14 
1981 768 14 24 7 17 25 13 
1982 1,142 13 24 7 19 25 12 
1983 1,563 12 24 7 20 26 11 
1984 2,506 11 25 8 21 24 11 
1985 4,616 9 24 10 24 23 10 
1986 7,265 8 24 11 24 23 10 
1987 10,246 8 23 11 25 24 9 
1988 12,499 8 22 11 25 25 9 
1989 14,427 8 22 11 24 25 10 
1990 16,880 8 22 11 24 25 10 
1991 19,338 8 22 11 24 25 10 
1992 21,599 8 22 11 24 25 10 
1993 23,847 8 23 10 23 25 11 
1994 26,193 8 23 10 23 25 11 
1995 28,883 8 23 11 23 24 11 
1996 31,511 7 24 11 23 24 11 
1997 34,219 8 23 11 23 24 11 
1998 37,004 8 23 11 23 24 11 
1999 39,751 8 23 11 23 24 11 
2000 42,248 8 23 11 23 24 11 
2001 44,474 8 22 11 23 24 12 
2002 47,149 9 22 10 23 24 12 
2003 50,038 9 22 10 24 23 12 
2004 52,711 9 21 10 24 24 12 
2005 55,220 9 22 10 24 23 12 
2006 58,188 10 21 10 24 23 12 
2007 59,245 10 21 10 24 23 12 

  * ומעלה 18בני  -כללית  אוכלוסייה
2007  4,837,752 14  16  13  24  19  14  

  ).7-ראה לוח ב(תוך שימוש במשקלות היחסיים של שנתונים , ס"בצי אוכלוסייה של הלמוק: מקור* 
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במחוזות ) ומעלה בסעיף נפשי 40%(מאמצע שנות השמונים נותרה התפלגות מקבלי קצבת נכות  

במחוז תל אביב וכחמישית במחוז כרבע , כרבע מהם מתגוררים במחוז מרכז: השונים יציבה למדי

יש לשים לב כי בכל הלוחות כללנו . חיפה ודרום, הנותרים מתחלקים בין מחוזות ירושלים. צפון

 .יחד עם מחוז ירושלים) ש"יו(את מחוזות יהודה ושומרון 
התפלגות של כלל דומה ל) נפשיבסעיף ומעלה  40%(התפלגות מקבלי קצבת נכות  2007-ב 

נמוך משיעור  חיפה והדרום ירושליםמחוזות שיעור המקבלים ב: יש סטיותי אוכלוסייה אם כה

 משיעורגבוה ותל אביב צפון  ותושיעור המקבלים במחוז, במחוזות אלוהכללית האוכלוסייה 

 ). לעיל 91לוח ( ות אלובמחוזאוכלוסייה הכללית ה
  

 :עולה כי 92מהנתונים בלוח 
ניתן לזהות . ות הנפש במחוזות הינה יציבה למדיהתפלגות מקבלי שיקום בבריאלאורך השנים  

וירידה קלה , ה קלה בשיעור מקבלי השיקום במחוזות צפון וחיפהיעלי: שינויים קלים מאוד בלבד

 .וירושלים תל אביב, בשיעור מקבלי השיקום במחוזות מרכז
 . דומה לזו של האוכלוסייה הכללית 2007-התפלגות מקבלי שיקום בבריאות הנפש ב 

  
  לפי שניםולפי מחוז אחרון : וכלל האוכלוסייה בבריאות הנפשמקבלי שירותי שיקום  :92 חלו
  מחוז  

 דרום תל אביבמרכז חיפהצפוןירושליםהכל -סךשנה
            *מקבלי שיקום

19975,87215141028 18 15 
19986,58615151027 18 15 
19996,83915161027 19 13 
20007,64314161127 19 13 
20018,43313161127 19 14 
20029,97013161226 19 14 
200311,40412171226 18 15 
200412,65912171326 17 15 
200514,22012181226 17 15 
200614,97513171126 17 16 
200716,06013181125 17 16 

  **ומעלה 18בני  -כללית  אוכלוסייה
2007  4,837,752  14   16   13   24   19   14   

חודשים של  3שלאורך כל השנים צברו לפחות ) כולל מעל גיל פרישה(אנשים על רק  מובאים נתוניםלוח ב  * 
  .שירותים כלשהם

  )7- ראה לוח ב(תוך שימוש במשקלות היחסיים של שנתונים , ס"בצי אוכלוסייה של הלמוק: מקור  **
  

כולל ( ומעלה בסעיף נפשי 40%שנה בעלי  ו באותהבכל שנה באנשים שהי יםמתמקדאנו  93לוח ב

בקרב אנשים (באותה שנה  בריאות הנפשכמה מהם קיבלו שיקום ב ניםובוח, )אנשים מעל גיל פרישה

ניתן להתייחס  .בנפרד לכל מחוז, זאת ).חודשים בהם קיבלו שיקום 3שצברו לאורך השנים לפחות 

  .ר זה כאל שיעור המממשים את זכאותם לסל שיקוםלשיעו
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סעיף בומעלה  40%בשיעור בעלי כלומר , במימוש הזכאותה ייש בכל המחוזות עלי, לאורך השנים 

   .)93לוח ( בריאות הנפשנפשי המקבלים שיקום ב

הינו גבוה ) ובמידה פחותה גם מחוז מרכז(לאורך השנים השיעור במחוזות ירושלים ודרום  

והשיעור במחוז חיפה ; נמוך מהממוצע הארציהשיעור במחוזות צפון ותל אביב ; הארצי מהממוצע

  .דומה לממוצע הארצי

  
 ,ומעלה בסעיף נפשי 40%בקרב בעלי קצבת נכות של  בריאות הנפשבשיקום שירותי מקבלי : 93לוח 

  )באחוזים( מחוז אחרון ולפי שניםלפי 
  מחוז  

 דרום תל אביב מרכזחיפהצפוןירושלים  הכל-סךשנה
199711  188914 9 14 
199812  1981014 9 14 
199911  1991014 9 13 
200012  1891115 10 13 
200113  18101215 11 15 
200215  20111517 12 18 
200316  20131719 13 21 
200418  22141920 13 23 
200519  24162121 14 25 
200620  25162121 14 27 
200721  27172222 15 28 

  

בין נכות נפשית  יבעללא נמצאו שינויים משמעותיים בהתפלגות מקבלי שירותי שיקום  1994אז מ 

 . )94לוח ( המחוזות

גרים במרכז ותל עם סעיף נפשי קרוב למחצית ממקבלי שירותי השיקום , 90-מאמצע שנות ה 

 ).באזור הצפון 18%-בחיפה כ 12%-כ(גרים בצפון וחיפה יפו ועוד קרוב לשליש - אביב

 2007-ב עם סעיף נפשי שירותי שיקום במוסד לביטוח לאומיהשוואת התפלגות מקבלי  

אם כי שיעור המקבלים בירושלים נמוך , הכל ההתפלגות דומה-לאוכלוסייה הכללית מעלה שבסך

המקבלים במחוז תל אביב גבוה  ולעומת זאת שיעור, משיעור האוכלוסייה הכללית שבירושלים

 . משיעור האוכלוסייה הכללית במחוז זה
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לפי מחוז  :וכלל האוכלוסייה מקבלי שירותי שיקום במוסד לביטוח לאומי עם סעיף נפשי :94 לוח
  )באחוזים( שניםו אחרון

  מחוז  
 דרום תל אביב מרכז חיפה צפון ירושלים הכל -סך שנה

        במוסד לביטוח לאומי עם סעיף נפשי מקבלי שיקום
1990 17 0 12 6 29 41 12 
1991 50 10 14 10 28 30 8 
1992 125 8 22 13 22 25 10 
1993 255 14 13 13 19 23 18 
1994 648 12 14 15 22 24 13 
1995 1,361 10 16 14 26 24 10 
1996 1,848 10 19 12 26 25 8 
1997 2,102 8 19 12 26 25 10 
1998 2,758 11 18 11 26 24 10 
1999 3,204 11 17 12 26 24 10 
2000 3,639 11 16 12 27 24 10 
2001 3,753 10 17 12 27 24 10 
2002 4,149 10 17 12 28 23 10 
2003 4,085 10 16 12 28 23 11 
2004 4,305 9 16 12 28 24 11 
2005 4,610 9 17 11 28 24 11 
2006 4,868 9 18 11 27 23 12 
2007 4,804 10 18 11 26 22 13 

  ומעלה 18בני  -כללית  אוכלוסייה
2007  4,837,752  14   16   13   24   19   14   

  ).7-ראה לוח ב(תוך שימוש במשקלות היחסיים של שנתונים , ס"בצי אוכלוסייה של הלמוק: מקור  *

  
 :עולה כי 95מהנתונים בלוח 

חיפה ותל  ותמחוזבהדרום וקטן השיעור והצפון  ותהמאושפזים ממחוזלאורך השנים גדל שיעור  

 .אביב

אם כי  ,אוכלוסייה הכלליתהדומה לזו של  2007-התפלגות האנשים שהיו באשפוז פסיכיאטרי ב 

נמוך מעט משיעורם  2007-שיעור המתגוררים במחוז ירושלים בקרב האנשים שהיו באשפוז ב

 .הבכלל האוכלוסיי
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  )באחוזים( לפי שניםו לפי מחוז אחרון :וכלל האוכלוסייה אנשים שהיו באשפוז פסיכיאטרי :95 לוח
  מחוז  

 דרום תל אביב מרכז חיפה צפון ירושלים הכל -סך שנה
          אנשים באשפוז פסיכיאטרי

1990 13,068 10 14 18 25 24 9 
1991 13,420 11 15 17 24 23 10 
1992 13,654 11 15 17 24 23 10 
1993 14,018 11 15 16 24 23 11 
1994 13,944 11 15 17 24 22 11 
1995 14,549 11 15 16 24 23 11 
1996 14,271 10 15 16 25 22 12 
1997 14,435 10 16 16 24 22 12 
1998 14,980 11 15 15 24 23 12 
1999 15,028 11 15 15 24 22 13 
2000 14,791 10 16 15 24 22 13 
2001 14,234 11 16 14 24 22 13 
2002 14,181 11 16 13 25 22 13 
2003 14,045 11 16 14 26 21 12 
2004 14,314 11 17 13 26 21 12 
2005 14,396 11 17 14 26 20 12 
2006 13,818 11 18 14 25 20 12 
2007 13,369 11 18 14 24 20 13 

  ומעלה 18בני  -כללית  אוכלוסייה
2007  4,837,752  14   16   13   24   19   14   

  )7-ראה לוח ב(תוך שימוש במשקלות היחסיים של שנתונים , ס"בצי אוכלוסייה של הלמוק: מקור  *

  
- מ מתוך כלל המאושפזים תל אביבמשקלם של האנשים שהיו באשפוז יום במחוז ירד  1988משנת  

 .)96לוח ( ה במעטאנשים שהיו באשפוז יום במחוזות אחרים על משקלם של. 2007-ב 28%-ל 38%

משיעור המתגוררים ) 28%(המתגוררים במחוז תל אביב גבוה  2007-שיעור האנשים באשפוז יום ב 

לעומת  27%(גם למחוז מרכז יש ייצוג יתר באשפוז יום ). 19%(במחוז זה באוכלוסייה הכללית 

והדרום יש ייצוג חסר באשפוז יום בהשוואה לשיעור  למחוזות צפון חיפה). באוכלוסייה 24%

 . זות אלו באוכלוסייה הכלליתומח
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  )באחוזים( לפי שניםולפי מחוז אחרון  :וכלל האוכלוסייה אנשים שהיו באשפוז יום :96 לוח
  מחוז  

 דרום תל אביב מרכז חיפה צפון ירושלים הכל -סך שנה
              יום אשפוזב

1987 660 21 17 14 24 17 7 
1988 1,793 13 9 7 25 38 8 
1989 2,496 12 8 7 29 37 7 
1990 2,714 11 9 9 30 35 6 
1991 2,855 11 9 9 27 36 8 
1992 2,926 11 9 10 24 37 9 
1993 3,029 11 10 10 25 36 8 
1994 3,230 10 10 11 27 34 8 
1995 3,804 11 9 10 29 32 9 
1996 3,808 12 9 10 25 33 11 
1997 4,010 13 9 9 26 32 11 
1998 4,055 12 9 8 27 31 13 
1999 4,139 12 10 9 26 30 13 
2000 3,822 14 11 8 26 29 12 
2001 3,553 11 10 7 27 31 14 
2002 3,658 11 11 7 27 31 13 
2003 3,393 11 10 7 29 31 12 
2004 3,246 10 10 9 30 29 12 
2005 3,351 11 10 10 31 26 12 
2006 3,140 11 11 11 28 25 14 
2007 2,474 14 12 9 27 28 10 

  ומעלה 18בני  -כללית  אוכלוסייה
2007  4,837,752  14   16   13   24   19   14   
  )7- ראה לוח ב(תוך שימוש במשקלות היחסיים של שנתונים , ס"קובצי אוכלוסייה של הלמ: מקור

 
ה לטיפול בהתמכרויות בעיקר יחידהשירותים של הניתנו ) 1995(נראה כי בשנה הראשונה  

בהדרגה . ומקבלי השירותים התחלקו באופן דומה בין שני מחוזות אלה ,במחוזות חיפה והצפון

-מ(מחוז תל אביב , )1996-החל מ(מחוז הדרום  :החלו להתפתח שירותים גם במחוזות נוספים

 ).97לוח ( )1998-מ(מחוז מרכז ומחוז ירושלים , )1997

ניכרת מגמה של ירידה בשיעור , תוצאה מהתפתחות דיפרנציאלית והדרגתית זו במחוזות השוניםכ 

שני מחוזות שבתחילה היו המחוזות (מקבלי השירותים במחוזות חיפה והצפון לאורך השנים 

 ).היחידים בהם ניתנו שירותים

  .מחצית ממקבלי השירותים מתגוררים באזור חיפה והצפוןיותר מ 

ה לטיפול בהתמכרויות המתגוררים במחוז הצפון יחידשיעור מקבלי השירותים מה, 2007בשנת  

גם . ומחוז חיפה גבוה באופן משמעותי משיעור האוכלוסייה הכללית המתגוררת במחוזות אלה

ביחס לשיעורם במקצת שיעור מקבלי השירותים המתגוררים במחוז הדרום היה גבוה 

  . באוכלוסייה הכללית
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לפי מחוז אחרון  :וכלל האוכלוסייה יבלו טיפול ביחידות לטיפול בהתמכרויותאנשים שק :97 לוח
  )באחוזים(* שניםלפי ו

  מחוז  
  דרום  תל אביב  מרכז  חיפה  צפון  **ירושלים  הכל-סך שנה

          ה לטיפול בהתמכרויותיחידשירותים מהמקבלי 
1995171 0   46   51   2   1   0   
1996 1,000 0  42  31  1  1  25  
1997 1,525 0  32  28  2  7  31  
1998 1,929 8  29  24  5  10  24  
1999 2,348 9  27  25  5  12  22  
2000 2,586 10  26  26  6  12  20  
2001 2,604 8  25  27  6  12  22  
2002 2,606 9  23  26  6  11  25  
2003 2,913 9  28  24  6  10  23  
2004 3,448 10  29  22  6  11  22  
2005 3,549 9  29  23  7  11  21  
2006 3,424 11  30  23  7  10  19  
2007 3,470 10  30  23  8  11  18  

          ***ומעלה 18בני  -כללית  אוכלוסייה
2007  4,837,752  14   16   13   24   19   14   

  .מהאנשים 88%-הנתונים לגבי מחוז קיימים ל  * 
  יהודה ושומרון צורפו למחוז ירושליםמחוזות   **

  )7- ראה לוח ב(תוך שימוש במשקלות היחסיים של שנתונים , ס"קובצי אוכלוסייה של הלמ: מקור  ***

  
באופן , נותרה יציבה, מחוזותפי התפלגות המטופלים במרפאות בריאות הנפש לעולה כי  98מלוח  

 .2003-1997בין השנים , יחסי
 14%-כ, כחמישית במחוז תל אביב, במחוז המרכז ותגוררהים כשליש מהמטופלבשנים אלו  

 .במחוזות הדרום וירושלים 10%-במחוזות חיפה והצפון ו
  

 שניםלפי לפי מחוז אחרון ו :בריאות הנפשאנשים שקיבלו טיפול במרפאות הממשלתיות ל :98 לוח
   )באחוזים(

  שנה
מטופלים במרפאות מספר 

  בריאות הנפשל
  מחוז

  דרום  תל אביב  מרכז  חיפה  צפון  *ירושלים
1997 33,131 11 14 12 33 24 6 
1998 34,720 11 14 13 33 22 7 
1999 36,721 11 15 13 32 22 7 
2000 39,339 10 14 13 31 22 10 
2001 41,064 111413 32 21 9 
2002 45,480 101413 32 21 10 
200349,211 101414 32 20 10 

  יהודה ושומרון צורפו למחוז ירושליםמחוזות *  
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ואשר  2007-המוכרים במשרד הרווחה ב ההתפלגות לפי מחוזות של אנשיםניתן לראות ש 99בלוח  

ישנו . עם חריגות מסוימות האוכלוסייה הכלליתלהתפלגות דומה , מזוהים כבעלי בעיה נפשית

מכלל המוכרים במשרד  22%שיעור גבוה יותר של אנשים המתגוררים במחוז הצפון ומהווים 

. בלבד 16%בעוד ששיעורם בקרב האוכלוסייה הכללית עומד על , כבעלי בעיה נפשית הרווחה

 2007-שיעור המתגוררים בירושלים נמוך מעט בקרב המוכרים במשרד הרווחה ב ,לעומת זאת

  ).14%ת ומלע 11%(מאשר שיעור המתגוררים בירושלים באוכלוסייה הכללית , בעלי בעיה נפשיתכ

  
וכלל , 2007-בוהמזוהים בו כבעלי בעיה נפשית במשרד הרווחה  שירותאנשים שקיבלו  :99 לוח

  )באחוזים( לפי מחוז ,האוכלוסייה
  מחוז  

 דרום  תל אביב מרכז חיפה צפון  *ירושלים   הכל-סך  
 13 19 22 13 22 11  32,590 **בשירות הרווחה מוכרים

  14  19  24  13  16  4,837,75214***ומעלה 18אוכלוסייה כללית מגיל 
  יהודה ושומרון צורפו למחוז ירושלים  * 

  ).21,035(מהאנשים  65%-הנתונים לגבי מחוז קיימים ל  ** 
  )7- ב לוחראה ( של שנתונים תוך שימוש במשקלות היחסיים, ס"למשל ה אוכלוסייהבצי וק: מקור  ***

  
 ומעלה 40%(ל מקבלי קצבת נכות שו ,הבוגרתהאוכלוסייה הכללית של ת יוהתפלגו תומוצג 5תרשים ב

מקבלי שיקום במוסד לביטוח לאומי ואנשים , פשהניאות מקבלי שיקום במערכת בר, )בסעיף נפשי

כלל אפשר לראות מהו חלקו של כל מחוז בתהתרשים ממ. 2007בשנת  לפי מחוזות ,שהיו באשפוז

    .ומהו חלקו של כל מחוז בקרב מקבלי כל שירות ,היאוכלוסיה

 .  ה בכל המערכותימחוז ירושלים מקבל פחות משיעורו באוכלוסי 

, עומת זאתל. הישיעור מקבלי קצבת נכות נפשית במחוז מרכז דומה לשיעור המחוז באוכלוסי 

יה ימחוזות באוכלוסמקבלים בירושלים חיפה ודרום נמוך משיעור ה ותבמחוזהמקבלים שיעור 

 . השיעור גבוה יותר ביבאל צפון ותמחוזות הואילו ב

התמונה של שיעור מקבלי השיקום בבריאות הנפש אינה דומה , בכל המחוזותניתן לראות ש 

  .  לתמונה של שיעור מקבלי קצבת נכות נפשית

  

, על פני המחוזות השונים כל אחת מהמערכותמקבלי השירות ב הוצגו התפלגויותלוחות הקודמים ב

מספר מקבלי  האחר להשוות ביןצד הומ, גמות לאורך השניםמצד אחד מ ועל פיהן ניתן היה לזהות

  .  2007-התפלגות האוכלוסייה הכללית הבוגרת במחוזות בבין ל 2007-השירות ב
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התפלגות האוכלוסייה הכללית ומקבלי שירותים במערכות השונות לפי מחוזות בשנת : 5תרשים 
2007  

  
, מחוז בכל אחת מהמערכותכל תושבים בוגרים ב 10,000 לכלמקבלי השירות  ימספר מוצגים 100לוח ב

בעוד , כלומר. 2007-פעם והיה בחיים ב-כאשר ההסתכלות היא על כל מי שקיבל שירות במערכת אי

הרי , 2007- שירותים ביחס לאוכלוסיית המחוז בההיקף  ניתן היה לבחון אתהלוחות הקודמים מש

כלוסייה המוכרת במערכת שירותים כלשהי על פני כל לראות את היקף האו ניתן 100לוח מהנתונים ב

באילו מחוזות מקבלים יותר או (בנוסף להשוואה בתוך מערכת . מתוך כלל אוכלוסיית המחוז, השנים

- למספר האנשים  (בין מקבלי השירותים במערכות השונות  סניתן לראות בלוח זה גם את היח, )פחות

התפלגות  בחינתמ). לעומת מספר האנשים שהיו באשפוז שיקום ,למשל ,תושבים אשר קיבלו 10,000

לה שיש מערכות שמתן השירותים בהן דומה יחסית במחוזות השונים והמערכות במחוזות באופן זה ע

 )אשפוז יום, קצבת נכות, התמכרויות(ות מערכות אחרבשד ובע ,)שיקום בבריאות הנפש, אשפוז מלא(

  . בין המחוזות יש פערים גדולים יותר

היחס בין המחוז הנמוך ביותר בשיעור . ערים גדולים מאוד קיימים בטיפול בהתמכרויותפ 

הדבר נובע ככל הנראה מהעובדה שזהו , כפי שהוזכר. 6.3המקבלים לבין המחוז הגבוה ביותר הינו 

 .שירות חדש יחסית שהתפתח בתחילה במחוזות מסוימים בלבד
בעוד שבמחוז : הנמוך ניכרים גם באשפוז יוםלבין גבוה הבין המחוז  )2.3פי (הבדלים לא קטנים  

הרי , )71ובמחוז מרכז ( אשפוז יום פעם-איתושבים מבוגרים קיבלו  10,000לכל  88 תל אביב

   .תושבים קיבלו שירות זה 10,000מכל  38שבמחוז צפון רק 
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בכל מערכת אנשים מספר (לפי מחוזות , 2007-הבוגרת ב המתוך כלל האוכלוסיי, 2007-ב בחייםהיו שובמערכות השונות פעם -שהיו איאנשים  :100 לוח
   *)תושבים 10,000לכל 

הכל אנשים -סך  
  במערכת 

)במספרים מוחלטים(

 מחוזות

  
הכל -סך

 דרום תל אביב מרכז חיפה צפון ירושלים  ארצי
617,9511,184,101911,033 669,827 777,963 676,511 4,837,752   במספרים - **הכל אוכלוסייה כללית-סך

 14 19 24 13 16  14 100   באחוזים                                                   

 אוכלוסייה 10,000מספר אנשים לכל     אנשים במערכות השונות
 118 166 132 107 179 90 135 65,209  ומעלה בסעיף נפשי 40%קצבת נכות  וקיבל

 95 104 94 69 104 59 89 43,295 33סעיף       
 23 62 38 38 75 30 45 21,914  34סעיף       

         
 66 64 65 54 64 58 63 30,288  בריאות הנפש במערכת שיקום יםמוכר

 55 48 51 42 52 47 49 23,928 ****שירותי שיקום וקיבל      
 11 16 15 11 12 11 13 6,360 שירותי שיקום ולא קיבל      

 32 43 39 34 44 24 37 17,855 ביטוח לאומישיקום ב וקיבל

 187 263 207 221 210 171 212 102,468  באשפוז והי
 141 206 162 174 166 131 165 79,896    ***באשפוז כבד והי      

 46 57 45 47 44 40 47 22,572  באשפוז פחות כבד והי      
          
 56 88 71 48 38 50 61 29,534  באשפוז יום והי
         

 22 9 4 33 25 8 15 7,316 טיפול בהתמכרויות וקיבל
  .מהאנשים ולכן איננו מציגים נתונים ממערכת זו 65% גבילרק  ניםזמי והי ותמחוז נינתו רכת הרווחהבמע  * 
  .)7- ראה לוח ב(תוך שימוש במשקלות היחסיים של שנתונים , ס"הלמבצי אוכלוסייה של וק: מקור  **

השנים  10-6, השנים האחרונות 5: תקופות 3- חציון חושב בנפרד ל(יותר מאשפוז אחד בחיים או אשפוז אחד שנמשך יותר מחציון האשפוזים לאותה תקופה *** 
  ).שנים 10האחרונות ולפני 

  .שירות כלשהו ושנים בהם קיבלחודשים לאורך כל ה 3לפחות  רוצב**** 
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ין לראות ימענ. )לבין מחוז ירושלים 263בין מחוז תל אביב ( 1.5באשפוז מלא הפערים עומדים על  

בניגוד ). 263(שאושפזו באשפוז מלא  10,000שמחוז תל אביב גבוה ביותר במספר האנשים לכל 

באשפוז מלא . באשפוז מלא הוא אינו נמוך, מספרים נמוכים לאשפוז יום שבו מחוז צפון הראה

 10,000לכל , בהתאמה, 187-ו 171( והדרום ירושליםות מחוזים שיעורים נמוכים יחסית בבולט

  ).לעיל 100לוח ) (אנשים

אנשים  10,000מכל  44בין מחוז צפון בו  1.8קבלת שיקום במוסד לביטוח לאומי מראה יחס של  

איש קיבלו  10,000מכל  24קום בביטוח הלאומי לעומת מחוז ירושלים בו רק קיבלו שירותי שי

  .שיקום

בביטוח הלאומי מראה אף היא פערים לא קטנים בסעיף נפשי ומעלה  40%נכות של קצבת קבלת  

איש בהתאמה  10,000מכל  166 -ו 179 תל אביבכך בעוד שבמחוזות צפון ו .)2פי ( בין המחוזות

 40%איש מקבלים קצבת נכות עם  10,000מכל  90רי שבמחוז ירושלים רק ה, מקבלים קצבה כזו

- שם היחס מגיע ל, 34הפערים גדולים עוד יותר כאשר מתמקדים בבעלי סעיף  .ומעלה בסעיף נפשי

  ).איש בהתאמה 10,000לכל  23-ו 75(למחוז דרום בין מחוז צפון  3.3

הן , ומעלה בסעיף נפשי 40%מענין לראות שמחוז ירושלים נמוך יחסית הן במקבלי קצבת נכות של  

  .גבוה יחסית במערכות אלו תל אביבואילו מחוז , והן בשיקום בביטוח הלאומי, באשפוז

 במערכות השונותמתוך כלל התושבים המוכרים שירותים הניתן לראות ששיעור מקבלי , כאמור 

ואחרות בהן  ,יש מערכות שמתן השירותים אחיד יותר בין המחוזות .ות השוניםבין המחוזשונה 

  .יש יותר פערים

 ,כך. לגבי הסיבות לפערים בין המחוזות לעיל 100יש לציין שלא ניתן להסיק מן הנתונים שבלוח  

אין משמעות להשוואת מספר מקבלי קצבת נכות למספר מקבלי שיקום משום שלא ידוע , למשל

  .ממקבלי השיקום הם חסרי קצבת נכות בכל אחד מהמחוזות איזה חלק
על ות נוספניתן לפרש את הנתונים בדרכים , אם מניחים שיעורי תחלואה דומים במחוזות השונים 

אם מניחים שהתחלואה במחוזות שונה אזי היינו מצפים שמספר מקבלי שירות . שהוצגו כאן אלה

. כל חריגה משמעה מענה שונה על צרכים. יהיה זהה תושבים במחוז 10,000לכל ) יהכלש(במערכת 

יש להיזהר בפירוש הלוח באופן זה כל עוד , אף שאין לנו סיבה להניח תחלואה שונה בין המחוזות

 .הנושא לא נבחן באופן ישיר
  

על , פוטנציאליות לשיקום לפי הגדרות שונותהיעד ההיקף אוכלוסיות  .7
והיקף מאפייניהן , פעם-בסיס אנשים המוכרים במערכות השונות אי

  ותשונהקשר שלהן עם מערכות 
הייתה לתת אומדנים ראשוניים של היקף האוכלוסייה העשויה  של המחקראחת המטרות המרכזיות 

המוכרת ) 18מעל גיל (הבוגרת לוסייה וזאת על בסיס האוכ, להפיק תועלת משיקום בבריאות הנפש

בעלי סיכוי גבוה , במערכות השונות 44פעם-אי יםמוכר ובאומדן נכללו כל מי שהי. במערכות השונות

אוכלוסייה זו נבחרה כאוכלוסיית היעד . 2007-בחיים בהיו ונפשיות קשות בעיות להיות בעלי 

                                                   
 .מתייחס לשנים לגביהן יש מידע בכל אחד מן הקבצים" פעם-אי" 44
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סיכוי להפיק תועלת יות קשות יש שלאנשים עם בעיות נפשההנחה הפוטנציאלית לשיקום על סמך 

  . משיקום

  

.  יש לציין שהנתונים על אוכלוסיות פוטנציאליות עלולים להיות אומדני יתר או אומדני חסר ,עם זאת

 ,אדם עצמוהיחד עם  ,ורק אנשי מקצוע ,משיקוםהפיק תועלת יכולים לכולם לא בהכרח , מצד אחד

חלק מהאנשים מתפקדים כך שהם אינם זקוקים . האת הצורך בכל מקרה ומקרבפועל לקבוע  יםלויכ

וחלק מהאנשים עשויים להפיק תועלת משיקום אך לא ) אולי מכיוון שקיבלו שיקום בעבר(לשיקום 

מצד שני ייתכן שישנם אנשים שעשויים להפיק תועלת משירותי שיקום . מהשירותים הקיימים כיום

  . אך אינם מוכרים במערכות שנבחנות במחקר זה

  

העוסקים בקבוצות ם נכללים בניתוחי, מאחר שהמטרה היא לזהות אנשים העשויים להזדקק לשיקום

למעט אנשים ) 2008 בשנת כולל(פעם -כל האנשים שקיבלו שירותים אי יעד פוטנציאליות לשיקום

  .שידוע לנו שאינם בחיים

  

זכאים ( בריאות הנפשבכוללת אנשים שזכאים על פי חוק לשיקום ) 4-1קבוצות -תת( 'יעד א תקבוצ

המוסד לביטוח לאומי כבעלי נכות נפשית  ידי-עלאנשים שהוכרו  ,כלומר ):כיום או היו זכאים בעבר

אשר ניתן ( או אנשים שקיבלו שירות שיקום במערכת בריאות הנפש/ו, 34או  33ומעלה בסעיף  40%של 

 -  נם מקבלים קצבת נכותנפשי גם אם איבסעיף ומעלה  40%הם בעלי עברו ועדת שיקום ולהניח ש

וחלקם אנשים , בסעיף נפשי בביטוח הלאומי שלא קיבלו קצבה ומעלה 40%חלקם אנשים בעלי 

קבוצה קטנה של כוללת גם ' יעד א תקבוצ ).שקיבלו זכאות במסלול חלופי למוסד לביטוח לאומי

  . )4קבוצה -תת(בסעיף נפשי  40%בעלי  םאינו שקיבלו מועדון חברתי בלבד אנשים

חודשים  3-צברו לאורך כל השנים יותר מאנשים ש תכולל, )1קבוצה -תת(נה ראשוהקבוצה ה-תת 

  45.אנשים שקיבלו רק מועדון חברתי לא נכללים. הנפש שיקום במערכת בריאותוקיבלו 
ומעלה  40%(מקבלי קצבה הם אנשים ) 3- ו 2 קבוצות- תת(של קבוצה זו והשלישי השני  יםהמרכיב 

חודשי  3אשר לא צברו , בהתאמה, 34או  33מהמוסד לביטוח לאומי בעלי סעיף ) נפשיבסעיף 

  .פעם-שיקום אי
רק מועדון חברתי  פעם-איכולל אנשים שקיבלו ) 4קבוצה -תת(של קבוצה זו הבא המרכיב  

ים כלולנדגיש שהאנשים ה .חודשים לאורך כל השנים 3לפחות במשך  בריאות הנפשבמשיקום 

אנו כוללים אותם בקבוצת היעד הראשונה אך ) ומעלה נפשי 40%(קצבה  בקבוצה זו לא קיבלו

נכות אך לא עברו את תהליך ההכרה הרשמי משום שלא  40%תכן שלמעשה הם בעלי יבהנחה שי

נכות  40%ושנכנסו למועדון בתקופה שהמערכת לא דרשה , נזקקו לשירותים מלבד מועדון חברתי

   .נפשית

  

                                                   
ו מועדון חברתי בלבד משום שניתן היה לקבל מועדון חברתי גם ללא איננו כוללים כאן אנשים שקיבל   45

חודשים כדי לבצע  3אנו מכניסים כאן את הדרישה לצבירה של . ומעלה בסעיף נפשי 40%עמידה בתנאי של 
סינון זה מוריד גם אנשים שנכנסו בשנה . סינון מינימלי המוריד אנשים שלמעשה לא נקלטו כלל במערכת

  .קבוצה זו-לו היה מתאפשר היו שייכים לתת, ולמעשה, חודשים 3ולא הספיקו לצבור האחרונה לקובץ 
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של אנשים עם אבחנות קשות יחסית  קבוצות-תתבתוספת שתי ' יעד א קבוצתכוללת את  'בת יעד קבוצ

ואשר לא נכללו בקבוצת יעד , הממשלתיות מרפאות בריאות הנפשבאשפוז והבמערכות  יםשהיו מוכר

  .'א

כוללת אנשים שלא שייכים לקבוצות הקודמות שאובחנו ) 5קבוצה -תת( הראשונהקבוצה ה 

הפרעות , באבחנות אחרות ביניהן הפרעות סכיזואפקטיביותאו , סכיזופרניה) F20(באבחנות 

לא נכללו אנשים עם אבחנת הפרעות ). F21 ,F22 ,F24-F29(ואחרות , דלוזיונליות מתמידות

 .פעם-היו מאושפזים אי 5יש לציין שרוב האנשים בתוך קבוצה . )F23( פסיכוטיות חריפות וחולפות
כולל אנשים שלא היו כלולים בקבוצות הקודמות  'בת יעד של קבוצ) 6קבוצה -תת(המרכיב השני  

מאחר שבאבחנות אלו יש שונות רבה יותר מבחינת . מסוימות אפקטיביות אבחנותושהיו להם 

נכללים : וזאת כאינדיקציה לחומרת המצב, הרי שהוספנו דרישה מבחינת אשפוז, חומרת המצב

 הפרעהבעלי . לפחות אחד אשפוז שיש בתנאי, )F31( קוטביות-דו הפרעותבקבוצה זו בעלי 

לא . אחד מאשפוז יותר שיש בתנאי - )F34( הרוח במצב מתמידות והפרעות )F33( חוזרת כאוניתיד

או ] מאניות או דפרסיביות[אפיזודות אפקטיביות ( נכללים אנשים עם הפרעות אפקטיביות אחרות

  . )הפרעות לא מסווגות במצב הרוח

  
ות הקודמות בתוספת אנשים שלא היו כלולים בקבוצות הקודמות אך כוללת את הקבוצ' קבוצת יעד ג

אנשים שהיו : הגדרת אשפוז כבד הינה כדלהלן ).7 קבוצה-תת(יחסית  הם בעלי עבר אשפוזי כבד

או אנשים שהיה להם יותר מאשפוז אחד בחיים או שהיה להם אשפוז אחד שנמשך יותר /באשפוז יום ו

בעבר האשפוזים (שמשך האשפוזים בכלל השתנה לאורך השנים  מאחר. מהחציון של משך האשפוזים

השנים  5-באנשים שהיו באשפוז (תקופות שונות  3הרי שחושב חציון עבור ) נטו להיות ארוכים יותר

 10- לפני יותר מ אנשים שהיו באשפוזו, השנים האחרונות 10-6-ב אנשים שהיו באשפוז, האחרונות

   ).שנים

  
  : נוספות קבוצות-תת שתיבנוסף לקבוצות היעד ישנן 

שייתכן שחלקם סובלים מבעיות קשות יחסית אך אין לנו אינדיקציה כוללת אנשים  8 קבוצה-תת

ושלא  ,למעט המרפאות ,מערכות האחרותמה שהיו בקשר עם אחתמדובר באנשים . ברורה מספיק לכך

שהיו באשפוז אחד שנמשך פחות מחציון קבוצה זו כוללת אנשים . נכללו בקבוצות הקודמות

; התמכרויותיחידה לאנשים שקיבלו טיפול ב; אנשים שקיבלו שיקום מביטוח לאומי; האשפוזים

אנשים המוכרים ; סובלים מבעיה נפשיתוזוהו בו כ 2007-בהרווחה שקיבלו שירות ממשרד אנשים 

לא (פעם -יחודשי שירות א 3צברו פעם או שלא -אך לא קיבלו שירות אי, במערכת שיקום בריאות הנפש

  .מעבר לכל השנים) ברצף

  

קבוצה זאת רחבה מאוד וכוללת . כוללת את כל האנשים שהיו מוכרים באחת מהמערכות 9קבוצה -תת

אנשים במרפאות שלא נכללו בקטגוריות ( אנשים רבים שאין כל סיבה להניח שהם זקוקים לשיקום

  .)קודמות
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 לשהכל המצטבר -הקבוצות והסך-האוכלוסייה בכל אחת מתת הרכב מוצגים נתונים על 101בלוח 

  . קבוצות היעד השונותהאנשים ב

  :לסיכום

 .לשיקום לפי חוק) כיום או בעבר(כוללת את האנשים שזכאים ' קבוצת יעד א 
ואנשים נוספים בעלי אבחנות חמורות ושיש סבירות ' כוללת את קבוצת יעד א' קבוצת יעד ב 

 .ומעלה בסעיף נפשי ויכולים להפיק תועלת משיקום 40%-לגבוהה שהם זכאים 
כוללת את שתי הקבוצות הקודמות ואנשים נוספים שהיו באשפוז כבד וייתכן ' קבוצת יעד ג 

  .שלפחות חלקם יכולים להנות משיקום

כוללת ' אנשים וקבוצת יעד ג 97,280כוללת ' קבוצת יעד ב, אנשים 70,085כוללת ' קבוצת יעד א 

 .אנשים 120,574
ואשר סביר להניח שלפחות  8קבוצה - אנשים הנמצאים בתת 39,342בנוסף לקבוצות אלה יש  

אין , שכאמור( 9קבוצה -אנשים הנמצאים בתת 84,288ועוד חלקם עשויים להפיק תועלת משיקום 

 .)סיבה להניח שהם זקוקים לשיקום
  .2007-בחיים באנשים שהיו מוכרים באחת המערכות והיו  244,204הכל ישנם -בסך 

  
: 2007-בחיים ב עם בעיות נפשיות קשות שהיואנשים  -לשיקום  פוטנציאליות יעד קבוצות: 101לוח 

  קבוצות ומספר מצטבר-מספר אנשים בתת
   -תת  

  קבוצת 
  יעד

 ותאנשים שלא היו בקבוצבכל קבוצה רק ( הקבוצות
  )תוהקודמ

מספר 
אנשים 
  שנוספו

הכל -סך
  מצטבר

קבוצת 
  'יעד א

1  

 
חודשים  3) (יותר ממועדון חברתי(שיקום בריאות הנפש 

 19,003 19,003  )*לפחות

 47,739 28,736  33ומעלה בסעיף  40%עם , פעם קצבת נכות-קיבלו אי  2

 67,293 19,554  34ומעלה בסעיף  40%עם , פעם קצבת נכות-קיבלו אי  3

 70,085 2,792  חודשים לפחות 3, שיקום בריאות הנפש מועדון בלבד  4

קבוצת 
  'יעד ב

 F20-22,F24-29  18,188 88,273אבחנות  5

6  

  
 F33 -F34אבחנת   עם אשפוז אחד לפחות או F31אבחנת 

 97,280 9,007  עם שני אשפוזים לפחות

קבוצת 
  'יעד ג

7  

  
אשפוז אחד שנמשך יותר  יותר מאשפוז אחד בחיים או

120,574 23,294  מחציון האשפוזים באותה תקופה או אשפוז יום

  
8  

  

  

שיקום ב, שיקום בריאות הנפשב, מוכרים במערכת האשפוז
או  ,לטיפול בהתמכרויות היחידב או, ביטוח לאומי

שאינם ו המוכרים במשרד הרווחה כבעלי בעיה נפשית
 159,916 39,342  נכללים בקבוצות הקודמות

 244,204 84,288  ) אנשים במרפאות שלא נכללו בקטגוריות קודמות(אחרים  9  
  החודשים אינם בהכרח ברצף אלא מצטברים מעבר לכל השנים  *
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 .יועד גיל פרישה ומעל: ההרכב של קבוצות היעד השונות לפי גיל מוצג 102בלוח 
 18%-הם מהווים כ' בקבוצת יעד ב. 9%-אנשים מעל גיל פרישה מהווים כ' בקבוצת יעד א 

 .20%-הם מהווים כ' ובקבוצת יעד ג
 .18%-הם מהווים כ 8קבוצה -בתתגם  

  
: 2007-בחיים ב עם בעיות נפשיות קשות שהיונשים א - לשיקום פוטנציאליותיעד קבוצות : 102לוח 

  ומעליו פרישההגיל למתחת , קבוצות ומספר מצטבר-מספר אנשים בתת

  

  -תת 
  קבוצת
  יעד

  
בכל קבוצה רק אנשים שלא (הקבוצות 

  )היו בקבוצות הקודמות

 הכל מצטבר-סך האנשים שנוספומספר 
עד גיל 
 פרישה

מעל גיל 
 פרישה

   עד גיל    
 פרישה   

מעל גיל 
 פרישה

קבוצת 
  'יעד א

  
  
  
  
  
  

  

1 
יותר ממועדון (שיקום בריאות הנפש 

 1,462 17,541 1,462 17,541  )*חודשים לפחות 3) (חברתי

2  
 40%עם , פעם קצבת נכות-קיבלו אי

 4,077 43,662 2,615 26,121  33ומעלה בסעיף 

3  
 40%עם , פעם קצבת נכות-קיבלו אי

 6,140 61,153 2,063 17,491  34ומעלה בסעיף 

4 
 3, שיקום בריאות הנפש מועדון בלבד

 6,548 63,537 408 2,384  חודשים לפחות

קבוצת 
  'יעד ב

  
  

 F20-22,F24-29  11,643 6,545 75,180 13,093אבחנות  5

6  
  

 

עם אשפוז אחד לפחות או  F31אבחנת 
עם שני אשפוזים  F33 -F34אבחנת 
 17,793 79,487 4,700 4,307  לפחות

קבוצת 
  'יעד ג

  

7  

  

 

יותר מאשפוז אחד בחיים או אשפוז 
אחד שנמשך יותר מחציון האשפוזים 

 23,680 96,894 5,887 17,407  באותה תקופה או אשפוז יום

  

8  
  
  
  
  

 

בשיקום , מוכרים במערכת האשפוז
, בשיקום ביטוח לאומי, בריאות הנפש

או , ה לטיפול בהתמכרויותביחידאו 
המוכרים במשרד הרווחה כבעלי בעיה 

ושאינם נכללים בקבוצות נפשית 
 28,906 131,010 5,226 34,116  הקודמות

  

9  

 
אנשים במרפאות שלא נכללו (אחרים 

 53,353 190,851 24,447 59,841  ) בקטגוריות קודמות
  החודשים אינם בהכרח ברצף אלא מצטברים מעבר לכל השנים   *

  
תוך השוואות בינן לבין , )103לוח ( ונבחן את מאפייניהן) 'ג-ו' ב', א(נתמקד כעת בשלוש קבוצות היעד 

  . וביניהן ,האוכלוסייה הכללית

הם  49%בעוד שבאוכלוסייה הכללית : בהשוואה לאוכלוסייה הכללית קבוצות היעד מבוגרות יותר 

  . נמצאים בגילאים אלה 31%-36%הרי שבקבוצות היעד  39-18בגילים 

  .באוכלוסייה הכללית 49%לעומת  54%-57%בקבוצות היעד יש ייצוג יתר לגברים  
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 דמוגרפיים ניםמאפיילפי  'ג-ו' ב ',אקבוצות יעד  : 103לוח 
אוכלוסייה כללית  

'קבוצת יעד ב 'קבוצת יעד ג  ****18מעל גיל    'קבוצת יעד א
  120,574 97,280 70,085   הכל-סך

 גיל    
28  13  13 15  29-18
21  18 18 21  39-30
16  21 22 24  49-40
19  29 29 31  *עד גיל פרישה 50 
16  19 18 9  **מעל גיל פרישה 
 מין    

49  55 54 57 גברים 
51  45 46 43 נשים 

 מצב משפחתי    
  

63  
42 41 43 רווק 
38 38 34 נשוי 
16 17 20 גרוש 

4 4 3 אלמן 

 ***חולים-קופת    
55  68 68 68 כללית 
24  17 17 17 מכבי 
12  7 7 7  מאוחדת 

9  8 8 8  לאומית 
 מחוז    

14  11 11 10  ש"ירושלים ויו 
16  17 18 21 צפון 
13  12 11 10 חיפה 
24  24 24 24 מרכז 
19  24 24 23  תל אביב 
14  12 12 12 דרום 

 יישוב מגורים     
65  66 66 65 יהודי 
12  7 7 8  לא יהודי 
23  27 27 27 מעורב 

 )גבוה ביותר 10, נמוך ביותר 1(חברתי -אשכול כלכלי  
8  5 6 6  2-1 

25  23 23 25  4-3
28  29 29 30  6-5
38  42 41 39  8-7

1  1 1 0  10-9
        ;65ולגברים עד גיל , )כולל( 60 גיל לנשים עד   * 

  66+ולגברים , 61+לנשים   ** 
  חולים- חסר נתון על קופת' מקבוצת יעד ג 15%-ולכ' מקבוצת יעד ב 10%-לכ  *** 
מין , לגבי גיל: מקור הנתונים. לא מוצג מספר אוכלוסייה כללית כי המספר שונה במקצת לגבי כל נתון  ****

- תולגבי קופ; 5-לוח ב 2007סקרי כוח אדם  -לגבי מצב משפחתי ; ס"קובץ אוכלוסייה של הלמ - ומחוז 
; )1-לוח ב(ס "של הלמעיבודים על קובץ אוכלוסייה  - לגבי יישוב מגורים ; )6-לוח ב( 2008 בנדלק - חולים 

 ).2- לוח ב(ס "עיבודים על קובצי אוכלוסייה של הלמ -לגבי אשכול יישובי מגורים 



   

 166

מבוטחי שירותי בריאות כללית מיוצגים יותר מאשר חלקם באוכלוסייה , בכל אחד מהשירותים 

בעוד שמבוטחי מכבי שירותי , )אם כי יש להיזהר בנתון בשל חלקיותו, 55%מול  68%(הכללית 

 .חולים מאוחדת נמצאים בקבוצות היעד פחות מאשר חלקם באוכלוסייה הכללית-בריאות וקופת
שיעור המתגוררים ביישובים . שיעור תושבי היישובים היהודיים זהה בקבוצות היעד ובאוכלוסייה 

ולעומת זאת שיעור המתגוררים ביישובים לא , מעורבים גבוה בקבוצות היעד מאשר באוכלוסייה

 ).לעיל 103לוח (מוך משיעורם באוכלוסייה יהודיים נ
חברתיים -התפלגות יישובי קבוצות היעד והאוכלוסייה הכללית על פני האשכולות הכלכליים 

  .דומה

בקבוצת  49שיעור האנשים עד גיל : הינה צעירה במקצת משתי הקבוצות האחרות' קבוצת יעד א 

  . התאמהב', ג-ו' בקבוצות ב 52%-ו 53%לעומת   60%הינו ' יעד א

 .לגבי כל המאפיינים האחרים לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין שלוש קבוצות היעד 
  
- אי(קבלת השירותים במערכות שונות בקבוצות היעד השונות מעבר לשנים  פיהיק מוצגים 104לוח ב

   ).בלבד 2007מציג נתונים לשנת בנספח  2-לוח ג( )פעם

נראה שבאופן כללי יש , כאשר משווים בין אחוז האנשים המקבלים שירותים בשלוש קבוצות היעד 

לקבוצת ' לקבוצת יעד ב' מגמה של ירידה בהיקף קבלת השירותים כאשר עוברים מקבוצת יעד א

קבלת שירותים  לפימוגדרות בחלקן הדבר זה הינו פועל יוצא של הגדרת קבוצות היעד . 'יעד ג

אחוז האנשים שעברו אשפוז נמוך יותר בקבוצת  - הכיוון הינו הפוך, באשפוז. שונותבמערכות ה

גם מגמה זו נובעת . 'הוא נמוך מאשר בקבוצת יעד ג' ובקבוצת יעד ב', מאשר בקבוצת יעד ב' יעד א

נוספים אנשים בעלי אבחנות ', לקבוצת יעד ב' במעבר מקבוצת יעד א. מהגדרת קבוצות היעד

' לקבוצת יעד ג' במעבר מקבוצת יעד ב. תוך דרישת אשפוז יםלק מקבוצה זו מוגדרח. קשות יחסית

 .עצם ההגדרה היו באשפוזמש, מצטרפים אנשים עם אשפוז כבד יחסית
נוספים  6%(קיבלו שירותי שיקום במשרד הבריאות בפועל  34%, )זכאים(' קבוצת יעד אמתוך  

מקרב הקבוצה אינם  66%כלומר ). א נקלטומוכרים במערכת אך לא קיבלו שירות או שנכנסו ול

 .במערכת בריאות הנפש שיקוםולא קיבלו בעבר מקבלים 
  

שהיו אנשים  :שונותהמערכות מה )פעם-אי( קבלת שירותלפי ', ג-ו' ב', את יעד קבוצו :104 לוח
  )אחוזיםבמספרים מוחלטים וב(* 2007-ב בחיים

   'קבוצת יעד א 'קבוצת יעד ב 'קבוצת יעד ג
100% 120,574 100% 97,280 100%   הכל-סך 70,085

 ומעלה בסעיף נפשי 40%קיבל קצבת נכות בעלי  64,770  92 64,770  67 64,770  54
73  87,739   היה באשפוז 41,597  59 66,195  68
 היה באשפוז יום 18,897  27 24,394  25 29,319  24
 **בריאות הנפשבשיקום  שירותיקיבל  23,787  34 23,787  24 23,787  20
 קיבל שיקום בביטוח לאומי 11,046  16 11,499  12 12,005  10

 קיבל טיפול בהתמכרויות 1,771  3 1,870  2 2,251  2
 2007-קיבל שירותי רווחה ב 14,228  20 16,333  17 17,759  15
 2003-1997קיבל טיפול במרפאות  25,549  37 32,522  33 36,543  30

  כולל אנשים מעל גיל פרישה  *
  חודשים לאורך כל השנים בהם קיבל שירות כלשהו 3צבר לפחות   **
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שיעור האנשים שקיבלו שיקום  )אבחנות קשות במערכות אחרות+ ' קבוצה א(' קבוצת יעד בב 

' מקבוצה א ראנשים המתווספים במעב 27,195-במדובר למעשה . 24%הינו  בריאות הנפשב

  .)לעיל 104לוח ( ושאינם מקבלים שירותי שיקום' לקבוצה ב
לעומת (סעיף נפשי בומעלה  40% ובעלימקבלי קצבת נכות הם ) 54%(רק כמחצית  ,'קבוצת יעד גב 

בלבד קיבלו שיקום  20%-ואשפוז פסיכיאטרי  ועבר 73%מקבוצת יעד זו  ;)'בקבוצה א 92%

 . בבריאות הנפש
  ' ב- ל' ד אקיבלו שיקום במוסד לביטוח לאומי יורד כאשר עוברים מקבוצת יעשיעור האנשים ש 

מאשר  1.73גדול פי ' בעוד שמספר האנשים בקבוצת היעד ג). בהתאמה 10%-ו 12%, 16%(' ג-ול

גדול רק פי ' בקבוצת יעד גבביטוח לאומי הרי שמספר האנשים המקבלים שיקום , 'בקבוצת יעד א

1.09.   

  

 3-לוח ג(פעם בקבוצות היעד השונות -קבלת שירותי שיקום בבריאות הנפש אי פיהיק יםמוצג 105בלוח 

- איהאנשים שקיבלו שירות כלשהו  נתונים על מובאיםלוח ב). בלבד 2007מציג נתונים לשנת בנספח 

המספרים אינם משקפים את מספר האנשים . חודשי שירות לאורך השנים 3אנשים שצברו ה מבין פעם

י של אנשים מרבהמספרים משקפים את המספר ה .רותים ברגע נתון שהינו נמוך יותרהמקבלים שי

   .שקיבלו שירות כלשהו ולו חודש אחד בשנה

כל האנשים שמספר האנשים שקיבלו שירותי שיקום בשלוש קבוצות היעד הינו זהה מאחר  

. 'ג-ו' יעד ב תווזו כלולה בקבוצ, 'שקיבלו שיקום במערכת בריאות הנפש נכללו בקבוצת יעד א

דבר המשקף את ', ועד קבוצה ג' האחוזים בחלקו התחתון של הלוח הולכים ויורדים מקבוצה א

  .בעוד שמספר מקבלי השיקום קבוע בשלוש הקבוצות, הגידול במספר האנשים בקבוצות היעד

שיעור זה ). כמחציתם בהוסטל וכמחציתם בדיור מוגן(קיבלו שירותי דיור ' מקבוצת יעד א 16%-כ 

 .'בקבוצת יעד ג 9%-ל' בקבוצת יעד ב 11%-יורד ל
  

 )פעם-אי(בבריאות הנפש שונים קבלת שירותי שיקום לפי  ,'ג-ו', ב', אקבוצות יעד : 105לוח 
   'קבוצת יעד א  'קבוצת יעד ב 'קבוצת יעד ג

  הכל-סך 70,085 97,280 120,574
  )במספרים(הכל קיבלו שירות שיקום -סך  23,787  23,787  23,787

  )באחוזים(                                                   34  24  20
  )כל הסוגים(שירותי דיור  16 11 9
   אבות בית 1 1 0
   הוסטל 9 6 5
   מוגן דיור 10 7 6

  )כל הסוגים(תעסוקה שירותי  22 16 13
   תעסוקתי מועדון 13 9 7
   מוגן מפעל 12 9 7
   נתמכת תעסוקה 7 5 4

  שירותים אחרים      
   חונכות 6 4 3
   נתמכת אקדמית השכלה 0 0 0
   סמך שירותי 2 2 1

   חברתי מועדון 20 14 12
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קיבלו יותר  כשליש מהם. קיבלו בשלב כלשהו שירותי תעסוקה' מהאנשים בקבוצת יעד א 22%-כ 

 16%שקיבלו שירותי תעסוקה הינו ' ג-ו' שיעור האנשים מקבוצת יעד ב. מאשר סוג תעסוקה אחד

  ).לעיל 105לוח (בהתאמה  13% -ו

בקבוצת יעד  14%-שיעור זה יורד ל .ביקרו במועדון חברתי' מהאנשים בקבוצת יעד א 20%-קרוב ל 

  .'בקבוצת יעד ג 12% -ו' ב

  

לוח (. פעם בקבוצות היעד השונות-קבלת שירותי שיקום בביטוח הלאומי אי פיהיק יםמוצג 106בלוח 

  ). בלבד 2007מציג נתונים לשנת בנספח  4-ג

' אל ב' מספר האנשים שקיבל שירותי שיקום בביטוח הלאומי גדל כאשר עוברים מקבוצת יעד א 

ד מהשירותים שיעור האנשים המקבל כל אח, למרות הגידול במספר האבסולוטי. 'וממנה אל ג

  .'ואל ג' אל ב' יורד כאשר עוברים מקבוצת יעד א

  
 )פעם-אי(ביטוח לאומי שונים במוסד לקבלת שירותי שיקום לפי  ,'ג-ו', ב', אקבוצות יעד : 106לוח 

  'קבוצת יעד א  'קבוצת יעד ב 'קבוצת יעד ג
120,574 97,280 70,085   הכל-סך

11,828  11,326  10,877  
  מביטוח לאומי הכל קיבלו שירותי שיקום -סך
  )במספרים(    

 )באחוזים(      16  12  10
1 1 1 השלמת הכשרה או בגרות
1 2 2 הקניית הרגלי עבודה/טרום הכשרה
2 3 4  הכשרה מקצועית
0 0 0  השכלה גבוהה/הכשרה
3 4 5  סיוע בהשמה
2 2 3  קידום בתפקיד אישי
4 5 7  מעקב ואחזקה
1 1 2  הפניה לעבודה מוגנת
7 8 11 אבחון

1 1 1 
 , סיוע כספי, כולל טיפול נפגעי ראש, סוג אחר

 הפניה לשירותים חברתיים ועוד
  

פעם שיקום -קיבלו אי 16%-פעם שיקום בבריאות הנפש ו-קיבלו אי 34%', מתוך קבוצת יעד א 

   .)107לוח (במוסד לביטוח לאומי 

עולה שבקרב , ומורידים את החפיפה בין שתי המערכות כאשר מצרפים את שני סוגי השיקום 

, פעם שיקום באחת משתי המערכות או בשתיהן גם יחד-מהאנשים קיבלו אי 42%' קבוצת יעד א

 .לא קיבלו מעולם שיקום באף לא אחת מהמערכות 58%ואילו 
אות קיבלו בברי 24%( מהאנשים קיבלו שיקום באחת המערכות או בשתיהן 30%' בקבוצת יעד ב 

 ).בשתי המערכות 6%-בביטוח לאומי ו 12%, נפש
שלא  75%לעומת , מהאנשים קיבלו שיקום באחת המערכות או בשתיהן 25%', בקבוצת יעד ג 

  .קיבלו שיקום
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או , בביטוח לאומי, בבריאות הנפש )פעם- אי( שיקוםקבלת  לפי ',ג-ו' ב', אקבוצות יעד : 107לוח 
מתוך  אחוזיםבמספרים מוחלטים וב( *2007-ב בחיים שהיואנשים , המערכות גם יחד בשתי

  )קבוצת היעד
    'קבוצת יעד א  'קבוצת יעד ב  'קבוצת יעד ג

אחוזי
  ם

-סך
 הכל

אחוזי 
  ם

-סך
 הכל

אחוזי 
  ם

-סך
   הכל

100 
120,57

4 
 

100 
97,28

0 
 

100 
70,08

  הכל-סך 5

20 23,787 
 

24 
23,78

7 
 

34 
23,78

 **קיבל שיקום בריאות הנפש 7

10 12,005 
 

12  
11,49

9 
 

16  
11,04

 קיבל שיקום בביטוח לאומי 6

5 5,849  
 

6 5,849  
 

8 5,849  
קיבל שיקום בבריאות הנפש וגם בביטוח 

 לאומי
  כולל אנשים מעל גיל פרישה*    

  חודשים לאורך כל השנים בהם קיבל שירות כלשהו 3צבר לפחות   **

  
 היעד גם כאשר בוחנים זאת בנפרד לכל מחוזבדקנו את שיעור מקבלי השירותים בתוך קבוצות 

יאות שיקום בבר, שיעור מקבלי קצבת נכות, כפי שניתן לראות. )'בנספח ג 5-הנתונים מופיעים בלוח  ג(

  .  שונה בתוך המחוזות בכל קבוצת יעד ,ושיקום בביטוח הלאומי פשהנ

  

הינו  'מקרב קבוצת יעד ג פשבבריאות הנשיעור מקבלי שיקום , בממוצע הארצי/להכ-ךבס, הלדוגמ ,כך

יש מחוזות בהם שיעור המקבלים  'בנספח ג 5-גכפי שניתן לראות בלוח ). 107כפי שהוצג בלוח ( 20%-כ

ומחוזות אחרים בהם  ,)במחוז ירושלים 24%-במחוז דרום ו 26%(גבוה יותר  בבריאות הנפששיקום 

  ).  מחוז חיפהב 18%-במחוז תל אביב ו 15%(שיעור המקבלים הינו נמוך יותר 

  

יש . 10%-הוא כ 'שיעור מקבלי שיקום מהמוסד לביטוח לאומי בקרב קבוצת יעד ג, בממוצע ארצי

, )תל אביב וצפון ותבמחוז 10%-במחוז מרכז ו 12%(מחוזות בהם שיעור המקבלים גבוה יותר 

  ).  במחוז ירושלים ודרום 8%(ולעומתם מחוזות בהם שיעור המקבלים נמוך יותר 

  

גם . 54%הינו ' בסעיף נפשי מקרב קבוצת יעד ג ומעלה 40%של  האנשים שקיבלו קצבת נכות שיעור

, 54%מרכז ודרום , 67%צפון (כאן ניכרים הבדלים בין מחוזות בהם שיעור המקבלים הינו גבוה יותר 

הן במחוז  45%(לבין מחוזות בהם שיעור המקבלים קצבת נכות נמוך יותר  ,)53%ומחוז תל אביב 

  ).ירושלים והן במחוז חיפה

  

קבלת השירותים , כפי שראינו.  על בסיס קבלת שירותים במערכות השונות, כזכור ,קבוצות היעד נבנו

מתוך דבר זה בא לידי ביטוח בסופו של דבר בהיקף קבוצות היעד . אינה אחידה בין המחוזות

  . שיוצג בפרק הבא כפי, ההאוכלוסיי
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  קבוצות יעד לפי מחוזות. 8
לפי יוצגו בחלקו הראשון של הפרק קבוצות היעד  כאשר בפרק זה יוצגו קבוצות היעד לפי מחוזות

  .)115-112לוחות ( מיןולפי מחוזות  -ובחלקו השני , )111-108לוחות ( קבוצות הגיל השונותומחוזות 

  

  לפי מחוז וקבוצות גיל קבוצות היעד 8.1
הכללית ושל כל אחת  המוצגים המספרים המוחלטים של האוכלוסיי) 108לוח (בלוח הראשון 

 מוצג מספרבלוח , לדוגמה. הכל ובתוך כל אחד מהמחוזות-בסך -לפי קבוצות גיל  מקבוצות היעד

כשייכים  אשר זוהובאוכלוסייה הכללית ומספר האנשים  29-18אנשים במחוז ירושלים גילאי ה

  . 'או ג' ב, 'ת יעד אולקבוצ

  

 לפי גיל במחוזות השונים' ג-ו' ב', וקבוצות יעד אאת התפלגות כלל האוכלוסייה ובמ 109לוח ב

השוואה בין ההתפלגות של כל קבוצת יעד לבין ההתפלגות בכלל האוכלוסייה . כאחוזים מהשורה

, פחות או יותר, בגילאים שונים מיוצגות באותה מידהמאפשרת לבחון באיזו מידה אוכלוסיות יעד 

, הכללית או את אחת מקבוצות היעד הכאשר בוחנים את האוכלוסיי, לדוגמה .שוניםהבמחוזות 

מקבוצת גיל זו נמצאים במחוז ירושלים  17%-ניתן לראות ש, 29-18ומתמקדים בקבוצת הגיל 

  .זה שבגיל' מקבוצת היעד א 14%מול , באוכלוסייה הכללית

ירושלים  ותמיוצגות פחות משיעורן באוכלוסייה הכללית במחוז' ג-ו' ב', שלוש קבוצות היעד א 

 .וזאת בכל קבוצת גיל, מרכז וצפון תל אביב ותויותר במחוז ,חיפה ודרום
  

השוואה בין האוכלוסייה הכללית לבין קבוצות היעד מאפשרת . מוצגים האחוזים מהטור 110בלוח 

לבחון באיזו מידה התפלגות הגילאים בתוך מחוז בקבוצת יעד מסוימת דומה להתפלגות הגילאים של 

ניתן לראות שגילאי , לדוגמה. או מהממוצע הארצי של קבוצת היעד, האוכלוסייה הכללית במחוז זה

ואילו בקבוצת , מתוך האנשים המתגוררים במחוז ירושליםלית באוכלוסייה הכל 34%מהווים  29-18

  .22%ירושלים מחוז גילאים אלו מהווים ב' יעד א

  

ובקבוצות היעד  תושבים באוכלוסייה הכללית הבוגרת 1,000מוצגים מספרי האנשים לכל  111בלוח 

  . לפי מחוז וגיל

  

ה קבוצות היעד מתוך האוכלוסייהבדלים בין המחוזות בשיעורי האנשים המזוהים במהלוח עולים 

  .הכללית

דרום הירושלים ומחוזות באיש אך  1,000כל לאנשים  15ממוצע ארצי ביש ' בקבוצת יעד א 

בעוד שבמחוזות הצפון ותל אביב מזוהים , איש 1,000בהתאמה מתוך כל אנשים  13-ו 10מזוהים 

  .בהתאמהאיש  18-ו 19

 16מזוהים  םדרוהאך במחוזות ירושלים ו, איש 1,000לכל  2הממוצע הארצי הינו ' בקבוצת יעד ב 

  . איש 1,000לכל , במחוז הצפון 23-במחוז תל אביב ו 25לעומת  17-ו
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- בירושלים ל 20ובמחוזות נעים הפערים בין  ;איש 1,000-ל 25הממוצע הארצי הינו ' בקבוצת יעד ג 

 . בתל אביב 31
  

 . פערים בגילאים בין המחוזותניתן לראות בלוח גם , בנוסף לפערים הכלליים הללו
איש באוכלוסייה המזוהים  1,000במחוז צפון ובמחוז תל אביב מספר האנשים מתוך  

  .ואילו במחוזות ירושלים ודרום המספר נמוך, קבוצות היעד 3- כפוטנציאליים הינו גבוה וזאת ב



   

 172

 )במספרים מוחלטים) (2007(פי גיל ל ,במחוזות) ומעלה 18(הבוגרת * האוכלוסייה הכלליתו 'ג-ו' ב', אקבוצות יעד  :108 לוח
הכל-סך ירושלים מחוז  מחוז צפון מחוז חיפה מחוז מרכז מחוז תל אביב דרוםמחוז   

 אוכלוסייה כללית
  הכל-סך 4,837,752 676,511 777,963  617,951 1,184,101 911,033 669,827
198,972 218,757 303,297 159,036 240,702 230,996  1,351,995 29-18  
129,974 197,055 251,905 117,832 167,993 141,694 1,006,447 39-30 
109,042 125,083 201,585 99,142 137,512 106,734 779,153 49-40 
 **עד גיל פרישה – 50 906,312 109,856 132,765 123,597 239,769 177,316 122,942
  ***מעל גיל פרישה 793,845 87,231 98,991 118,344 187,545 192,822 108,897

  'קבוצת יעד א
  הכל-סך 70,028 6,993 14,595 7,204 16,663 15,918 8,655
1,382 2,028 2,975 1,026 1,836 1,530 10,777 29-18  
1,809 3,228 3,552 1,485 2,879 1,536 14,489 39-30 
2,092 3,807 3,599 1,685 4,067 1,598 16,848 49-40 
 **עד גיל פרישה 50 21,373 1,801 4,515 2,193 5,002 5,326 2,536

  ***מעל גיל פרישה 6,541 52 1,298 81 1,535 1,529 83
  'קבוצת יעד ב

  הכל-סך 97,097 10,481 17,516 11,298 23,069 23,113 11,620
1,688 2,428 3,487 1,270 2,056 1,807 12,736 29-18  
2,221 3,966 4,339 1,877 3,249 2,000 17,652 39-30 
2,585 4,700 4,508 2,273 4,546 2,210 20,822 49-40 
 **עד גיל פרישה 50 28,139 2,689 5,288 3,165 6,634 7,116 3,247
  ***מעל גיל פרישה 17,748 1,775 2,377 27,132 4,101 4,903 1,879

  'קבוצת יעד ג
  הכל-סך 120,368 13,285 20,638 14,722 28,767 28,495 14,461

2,080 2,995 4,266 1,657 2,427 2,210 15,635 29-18  
2,674 4,770 5,262 2,393 3,798 2,426 21,323 39-30 
3,152 5,620 5,523 2,906 5,253 2,744 25,198 49-40 
 **עד גיל פרישה 50 34,590 3,505 6,119 4,105 8,228 8,628 4,005
  ***מעל גיל פרישה 23,622 2,400 3,041 3,661 4,488 6,482 2,550

  )8-ראה לוח ב(ס לפי גיל ומחוז "ידי שילוב קובצי האוכלוסייה של הלמ-על עובדו נתוני האוכלוסייה הכללית    * 
   65ולגברים עד גיל , )כולל( 60לנשים עד גיל    ** 

  66+ולגברים , 61+לנשים   *** 
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  )בתוך קבוצת גיל אחוזים() 2007(לפי גיל  ,במחוזות) ומעלה 18(הבוגרת * האוכלוסייה הכלליתו 'ג-ו' ב', אקבוצות יעד  :109 לוח
הכל-סך ירושלים מחוז  מחוז צפון מחוז חיפה מחוז מרכז מחוז תל אביב דרוםמחוז   

 אוכלוסייה כללית
14 19 24 13 16 14 100  הכל-סך
15 16 22 12 18 17 100 29-18  
13 20 25 12 16 14 100 39-30 
14 16 26 13 17 14 100 49-40 
14 20 25 14 15 12 100  **עד גיל פרישה 50
14 24 24 15 12 11 100   ***מעל גיל פרישה

  
 'קבוצת יעד א

12 23 24 10 21 10 100  הכל-סך
13 19 28 9 17 14 100 29-18  
12 23 24 10 20 11 100 39-30 
12 23 21 10 24 10 100 49-40 
12 25 24 10 21 8 100  **עד גיל פרישה 50
13 23 24 12 20 8 100   ***מעל גיל פרישה

  
 'קבוצת יעד ב

12 24 24 11 18 11 100  הכל-סך
13 19 28 10 16 14 100 29-18  
13 22 25 11 18 11 100 39-30 
12 23 22 11 22 10 100 49-40  
11 25 24 11 19 10 100  **עד גיל פרישה 50
11 28 23 15 13 10 100   ***מעל גיל פרישה

  
 'קבוצת יעד ג

12 24 24 12 17 11 100  הכל-סך
13 19 27 11 16 14 100 29-18  
13 22 25 11 18 11 100 39-30 
13 22 22 11 21 11 100 49-40 
 **עד גיל פרישה 50 100 10 18 12 24 25 11
11 27 23 16 13 10 100   ***מעל גיל פרישה

  ; )8- ראה לוח ב(ס לפי גיל ומחוז "בצי האוכלוסייה של הלמוידי שילוב ק-על עובדו נתוני האוכלוסייה הכללית    * 
  66+ולגברים , 61+לנשים ***                        65ולגברים עד גיל , )כולל( 60לנשים עד גיל    ** 
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 )בתוך המחוז אחוזים( )2007(לפי גיל  ,במחוזות) ומעלה 18(הבוגרת  *האוכלוסייה הכלליתו 'ג-ו' ב', אקבוצות יעד  :110 לוח
הכל-סך ירושלים מחוז  מחוז צפון מחוז חיפה מחוז מרכז מחוז תל אביב  דרוםמחוז   

 אוכלוסייה כללית
100 100 100 100 100 100 100  הכל-סך

30 24 26 26 31 34 28 29-18  
19 22 21 19 21 21 21 39-30 
16 14 17 16 18 16 16 49-40 
 **עד גיל פרישה 50 19 16 17 20 20 19 18
  ***מעל גיל פרישה 16 13 13 19 16 21 17

  
 'קבוצת יעד א

100 100 100 100 100 100 100  הכל-סך
16 13 18 14 13 22 15 29-18  
21 20 21 21 20 22 21 39-30 
24 24 22 23 28 23 24 49-40 
 **עד גיל פרישה 50 31 26 31 31 30 33 29
  ***מעל גיל פרישה 9 7 8 11 9 10 10

  
 'קבוצת יעד ב

100 100 100 100 100 100 100  הכל-סך
15 11 15 11 12 17 13  29-18  
19 17 19 17 18 19 18 39-30 
22 20 19 20 26 21 22 49-40 
 **עד גיל פרישה 50 29 26 30 28 29 31 28
  ***מעל גיל פרישה 18 17 14 24 18 21 16

  
 'קבוצת יעד ג

100 100 100 100 100 100 100  הכל-סך
14 10 15 11 12 17  13 29-18  
18 17 18 16 18 18 18 39-30 
22 20 19 20 25 21 21 49-40 
 **עד גיל פרישה 50 29 26 30 28 29 30 28
  ***מעל גיל פרישה 19 18 15 25 19 23 18

  ס לפי גיל ומחוז"בצי האוכלוסייה של הלמוידי שילוב ק-על עובדו נתוני האוכלוסייה הכללית     * 
   66+ולגברים , 61+לנשים *  **                      65ולגברים עד גיל , )כולל( 60לנשים עד גיל    ** 
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 לפי מחוז וגיל , )המעלו 18(הבוגרת  *לכל אלף אנשים באוכלוסייה הכללית 'ג-ו' ב', אקבוצות יעד באנשים ה מספר: 111לוח  
  הכל-סך ש"ירושלים ויו מחוז צפון מחוז חיפה מחוז מרכז מחוז תל אביב דרוםמחוז 

  'קבוצת יעד א
  הכל-סך  15 10 19 12 14 18 13

7 9 10 7 8 7 8  29-18  
14 16  14 13 17 11 14 39-30 
19 30 18 17 30 15 22 49-40 
 **עד גיל פרישה 50 24 16 34 18 21 30 21

 ***מעל גיל פרישה 8 6 13 7 8 8 8
  

  'קבוצת יעד ב
  הכל-סך 20 16 23 18 20 25 17

9 11 12 8 9 8 9 29-18  
17 20 17 16 19 14 18 39-30 
24 38 22 23 33 21 27 49-40 
 **עד גיל פרישה 50 31 25 40 26 28 40 26
 ***מעל גיל פרישה 22 20 24 23 22 25 17

  
  'קבוצת יעד ג

  הכל-סך 25 20 27 24 24 31 22
11 14 14 10 10 10 12 29-18  
21 24 21 20 23 17 21 39-30 
29 45 27 29 38 26 32 49-40 
 **עד גיל פרישה 50 38 32 46 33 34 49 33
 ***מעל גיל פרישה 30 28 31 31 24 34 23

  ). 8- ראה לוח ב(ס לפי גיל ומחוז "בצי האוכלוסייה של הלמוידי שילוב ק-על עובדו נתוני האוכלוסייה הכללית     * 
       65ולגברים עד גיל , )כולל( 60לנשים עד גיל    ** 

  66+ולגברים , 61+לנשים ***   
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 40איש באוכלוסייה הכללית גבוה במחוזות אלו במיוחד בגילאים  1,000מספר האנשים לכל  

  .ומעלה

במחוז ירושלים בגילאי , למשל, כך. הפערים בין המחוזות בולטים במיוחד בקבוצות גיל מסוימות 

אנשים באוכלוסייה הכללית מזוהים כשייכים לקבוצת  1,000אנשים מתוך  167כל , עד פרישה 50

כאשר בוחנים קבוצת גיל זו בקבוצת . בהתאמה 30-ו 34כל  -ז צפון ותל אביב ואילו במחו', יעד א

  .במחוזות הצפון ותל אביב 1,000לכל  497-ו 46בירושלים מול  32ההשוואה היא ' יעד ג

  
  מיןקבוצות היעד לפי מחוז ו 8.2

  .מיןמובאים נתונים על התפלגות קבוצות היעד לפי מחוזות ו 115-112בלוחות 

  
) 2007( מיןומחוז לפי  ,)ומעלה 18(הבוגרת  *האוכלוסייה הכלליתו 'ג-ו' ב', אקבוצות יעד  :112 לוח

  )מספרים מוחלטיםב(

 דרום
  מחוז

 מחוז מרכז תל אביב
מחוז 
 חיפה

מחוז 
 צפון

ירושלים 
  הכל-סך ש"ויו

  כללית אוכלוסייה
669,827 911,033 1,184,101 617,951 777,963 676,511   הכל-סך 4,837,752
  גברים 2,347,222 333,360 384,748 297,119 574,431 431,096 325,969
  נשים 2,490,530 343,151 393,215 320,832 609,670 479,937 343,858

  'קבוצת יעד א
8,655 15,915 16,659 7,204 14,595 6,991 70,019   הכל-סך
  גברים 39,835 4,145 8,591 4,048 9,370 9,039 4,642
  נשים 30,184 2,846 6,004 3,156 7,289 6,876 4,013

  'קבוצת יעד ב
11,619 23,110 23,064 11,296 17,516 10,478 97,083   הכל-סך

  גברים 52,505 5,876 10,012 5,884 12,341 12,344 6,048
  נשים 44,578 4,602 7,504 5,412 10,723 10,766 5,571

  'קבוצת יעד ג
14,460 28,492 28,762 14,720 20,638 13,282 120,354   הכל-סך

  גברים 65,896 7,440 11,952 7,774 15,550 15,380 7,800
  נשים 54,458 5,842 8,686 6,946 13,212 13,112 6,660

ראה לוח (ומחוז  מין, ס לפי גיל"בצי האוכלוסייה של הלמוידי שילוב ק- על עובדו נתוני האוכלוסייה הכללית * 
  )7-ב
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 )2007( מיןו מחוזלפי  ,)ומעלה 18(הבוגרת * האוכלוסייה הכלליתו 'ג-ו' ב', אקבוצות יעד  :113 לוח
  )שיעור המחוז בתוך המין(

 דרום
  מחוז 

 תל אביב
מחוז 
 מרכז

מחוז 
מחוז צפון חיפה

ירושלים 
  הכל-סך ש"ויו

  אוכלוסייה כללית
  הכל-סך 100 14 16 13 24 19 14
  גברים 100 14 16 13 24 19 14
  נשים 100 14 16 13 24 19 14

  'קבוצת יעד א
  הכל-סך 100 10 21 10 24 23 12
  גברים 100 10 22 10 23 23 12
  נשים 100 9 20 11 24 23 13

  'קבוצת יעד ב
  הכל-סך 100 11 18 11 24 24 12
  גברים 100 11 19 11 23 24 12
  נשים 100 10 17 12 24 24 13

  'קבוצת יעד ג
12 24 24 12 17 11   הכל-סך 100
  גברים 100 11 18 12 24 23 12
  נשים 100 11 16 13 24  24 12

ראה לוח ( ומחוז מין, ס לפי גיל"ידי שילוב קובצי האוכלוסייה של הלמ-על עובדו נתוני האוכלוסייה הכללית *  
  )7-ב

  

 ).114לוח (ייצוג היתר של הגברים קיים בכל המחוזות  .יתר של גברים ייצוגבכל קבוצות היעד יש  
  

) 2007( מיןו מחוזלפי  ,)ומעלה 18(הבוגרת * האוכלוסייה הכלליתו 'ג-ו' ב', אקבוצות יעד : 114 לוח
  )שיעור המין בתוך המחוז(

 דרום
  מחוז 

 מחוז מרכז תל אביב
מחוז 
 חיפה

מחוז 
 צפון

ירושלים 
  הכל-סך ש"ויו

  אוכלוסייה כללית
  הכל-סך 100 100 100 100 100 100 100

  גברים 49 49 49 48 49 47 49
  נשים 51 51 51 52 51 53 51

  'קבוצת יעד א
  הכל-סך 100 100 100 100 100 100 100

  גברים 57 59 59 56 56 57 54
  נשים 43 41 41 44 44 43 46

  'קבוצת יעד ב
  הכל-סך 100 100 100 100 100 100 100

  גברים 54 56 57 52 53 53 52
  נשים 46 44 43 48 47 47 48

  'קבוצת יעד ג
  הכל-סך 100 100 100 100 100 100 100

  גברים 55 56  58 53 54 54 55
  נשים 45 44 42 47 46 46 45

  ומחוז מין, ס לפי גיל"בצי האוכלוסייה של הלמוידי שילוב ק- על עובדו נתוני האוכלוסייה הכללית * 
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מתוך , לעומת זאת. 'משתייכים לאוכלוסיית יעד א 17, גברים באוכלוסייה הכללית 1,000מתוך כל  

דפוס זה שבו שיעור . 'משתייכות לקבוצת יעד א 12, נשים באוכלוסייה הכללית 1,000כל 

אנשים  1,000מתוך כל (המשתייכים לקבוצת היעד גבוה יותר בקרב הגברים מאשר בקרב הנשים 

וגם לגבי קבוצת ' מגמה זו נמצאה גם לגבי קבוצת יעד ב .חוזר על עצמו בכל המחוזות) מיןבאותו 

 ). 115לוח (' יעד ג
  

 18(שים באוכלוסייה הכללית הבוגרת אנ לכל אלף 'ג-ו' ב', אקבוצות יעד באנשים המספר  :115 לוח
   מיןלפי מחוז ו, )הלומע

 דרום
  מחוז 

 מחוז מרכז תל אביב
מחוז 
 חיפה

מחוז 
 צפון

ירושלים 
  הכל-סך ש"ויו

  'קבוצת יעד א
  הכל-סך 15 10 19 12 14 18 13
  גברים 17 12 22 14 16 21 14
  נשים 12 8 15 10 12 14 12

  'קבוצת יעד ב
  הכל-סך 20 16 23 18 20 25 17
  גברים 22 18 26 20 22 29 19
  נשים 18 13 19 17 18 22 16

  'קבוצת יעד ג
  הכל-סך 25 20 27 24 24 31 22
  גברים 28 22 31 26 27 36 24
  נשים 22 17 22 22 22 27 19

ראה לוח (ומחוז  מין, ס לפי גיל"בצי האוכלוסייה של הלמוידי שילוב ק- על עובדו נתוני האוכלוסייה הכללית   * 
  )7-ב

  

   קבוצות באוכלוסייה-תתמאפיינים של השוואה בין  .9
לפחות אחת אנשים המוכרים בהת המאפיינים של מספר קבוצות אוכלוסייה בקרב אזה נציג בפרק 

  .ונשווה ביניהן ,מערכות השירותיםבין מ

  

קבוצה נוספת לגביה בין ל' גקבוצת יעד  ביןפרק זה השוואה ב מובאת תחילה. לפרק יש מספר מוקדים

לאחר מכן אנו דנים  .)9.1( פחות ברור עד כמה היא אכן קבוצה בעלת סבירות גבוהה לצורך בשיקום

באוכלוסייה שהיא מעל גיל פרישה בהשוואה לאוכלוסייה שמתחת לגיל פרישה בתוך קבוצות היעד 

אלו מתוכם שקיבלו  ונשווה בין, באנשים שעברו אשפוז כבד יחסית נתמקד בהמשך). 9.2(לשיקום 

אנשים שקיבלו ב נתמקד 9.4 בסעיף .)9.3( אלו שלא קיבלובין ל) בסעיף נפשי ומעלה 40%(קצבת נכות 

בין אלו מתוכם שאינם מוכרים  נערכת השוואה ;נפשי בסעיף ומעלה 40%קצבת נכות והיו בעלי 

נערכת בקרב המוכרים במערכת זו  .אלו המוכרים במערכת זובין ל בריאות הנפשבמערכת השיקום ב

אנשים ה הואנוסף מוקד  .אלו שאינם מקבלים בה שיקוםבין בין אלו המקבלים בה שיקום להשוואה 

 40%קצבת נכות עם  פעם-איאנשים שקיבלו בין ה אשווך הות, בריאות הנפשהמקבלים שיקום ב

אנשים המקבלים שיקום בבריאות ב לבסוף התמקדנו .)9.5( אלו שלא קיבלובין ל, סעיף נפשיבומעלה 

 אלו שלא קיבלובין פעם גם שיקום במוסד לביטוח לאומי ל-אלו שקיבלו איבין  התוך השווא, הנפש

)9.6( .  
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רים כאך מו' שאינם בקבוצת יעד גלבין אנשים ' בקבוצת יעד גהשוואה בין אנשים   9.1
  במערכות

בקשר עם אחת מהמערכות אך היו , 'קבוצה מעניינת היא של אנשים שאינם נמצאים בקבוצת היעד ג

כוללת אנשים שהיו באשפוז קבוצה זו  .ושלא נכללו בקבוצות הקודמות, למעט המרפאות, האחרות

שקיבלו שיקום מביטוח  40%-בעלי סעיף נפשי נמוך מאנשים  ;אחד שנמשך פחות מחציון האשפוזים

זוהו במשרד הרווחה אנשים בקובץ הרווחה ש; התמכרויותביחידה ל אנשים שקיבלו טיפול ;לאומי

ש אך לא קיבלו שירות אנשים המוכרים במערכת שיקום בריאות הנפ ;)2007( סובלים מבעיה נפשיתכ

  .מעבר לכל השנים) לא ברצף( פעם-איחודשי שירות  3או שלא צברו  פעם-אי

  'הקבוצה הנוספת צעירה יותר מאשר קבוצת יעד ג-תת 

גבוה עוד ) 49%לעומת  55%(מאשר באוכלוסייה ' שיעור הגברים אשר גבוה יותר בקבוצת יעד ג 

  )60%(הקבוצה הנוספת -יותר בתת

  
, לפי גיל ,קבוצה הבאהה-תתב תאך נמצא ,'בקבוצת יעד ג השאינ הקבוצהו' צת יעד גקבו :116 לוח

 1מצב משפחתיו מין

אך ' אנשים שאינם בקבוצת יעד ג
 'קבוצת יעד ג נמצאים בקבוצה הבאה

  אוכלוסייה כללית 
  ****18מעל גיל 

39,342 120,574   הכל-סך  

 גיל    
16 13 28   29-18
22 18 21   39-30
26 21 16   49-40
23 29  *גיל פרישה עד 50   19
13 19  **מעל גיל פרישה   16
 מין    

60 55 גברים   49
40 45 נשים   51

 ***מצב משפחתי    
37 42 רווק   
45 38 נשוי   
13 16 גרוש   

5 4 אלמן   
  65ולגברים עד גיל , )כולל( 60לנשים עד גיל   *

  66+ולגברים , 61+לנשים   **
  . חסר נתון על מצב משפחתי הקבוצה הבאה- מתת 11%-ול' מקבוצת יעד ג 3%-לכ  ***

  )2007משקפים ממוצע של ( 2007הנתונים של האוכלוסייה הכללית מבוססים על סקרי כוח אדם **** 
משום ששיעור הערכים ' יישוב מגורים וכו, מחוז, החולים- בלוח זה לא מוצגים נתונים לגבי קופות  1

  .וצה זו גבוהקב-החסרים בתת
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 פרישה בתוךאוכלוסייה מעל גיל פרישה בהשוואה לאוכלוסייה שמתחת לגיל   9.2
  קבוצות היעד לשיקום

. בפרק זה נתאר את המאפיינים של אנשים שמעל גיל פרישה בהשוואה לאנשים שמתחת לגיל פרישה

 118-117בלוחות . 'ג-ו' ב', נתמקד באנשים מעל גיל פרישה ששייכים לקבוצות יעד פוטנציאליות א

  . מובאים נתונים על מאפיינים שונים של האנשים מתחת לגיל פרישה ומעליו
  

פעם -לפי קבלת שירותים אי, 2007-מובאים נתונים על המאפיינים של אנשים שהיו בחיים ב 117בלוח 

 .במערכות שונות
שיעור המוכרים   שיעור המוכרים במערכות השונות נמוך מאשר, בקרב אנשים מעל גיל פרישה 

' בקרב אנשים מעל גיל פרישה ניתן לראות שבקבוצת יעד א. בקרב אנשים מתחת לגיל פרישה

ושיעור זה יורד משמעותית , )ומעלה בסעיף נפשי 40%(קיבלו קצבת נכות ) 80%(שיעור גבוה 

בקרב אנשים מתחת לגיל פרישה , לשם השוואה). 22%(' וקבוצת יעד ג) 29%(' בקבוצת יעד ב

  .בהתאמה, 61%-ו 75%, 94%שיעור אלה שקיבלו היה 

, גם לגבי המערכות האחרות שיעור המוכרים נמוך באופן משמעותי בקרב האנשים מעל גיל פרישה 

דווקא אנשים מעל גיל פרישה אושפזו בשיעור גבוה יותר ' ג-ו' בקבוצות יעד ב. למעט אשפוז

 .מהצעירים יותר
  

לפי קבלת שירותים : 'ג-ו' ב', אקבוצות יעד בתוך ** ומעליו *אנשים מתחת גיל פרישה :117לוח 
  )אחוזיםבהכל ו-סך( 2007-שהיו בחיים ב )פעם-אי(מערכות שונות ב

   'קבוצת יעד א 'קבוצת יעד ב 'קבוצת יעד ג
מעל גיל 
 פרישה

מתחת גיל 
  פרישה

מעל גיל 
 פרישה

מתחת גיל 
  פרישה

מעל גיל 
 פרישה

מתחת גיל 
   פרישה

  הכל-סך  63,537 6,548 79,487 17,793 96,894 23,680

22 61 29 75 80 94 
ומעלה  40%מקבלי קצבת נכות בעלי 

 בסעיף נפשי
 33סעיף       63 48 50 17 41 13

 34סעיף       31 32 25 12 20 9
 היה באשפוז 60 58 66 79 70 83
 היה באשפוז יום 28 19 27 15 27 15
 במערכת שיקום בריאות הנפשמוכר  41 32 33 14 28 10

 קיבל שיקום בביטוח לאומי 17 2 14 1 12 1
 קיבל טיפול בהתמכרויות 3 0 2 0 2 0

 2007-קיבל שירותי רווחה ב 21 15 18 11 16 10
 2003-1997קיבל טיפול במרפאות  37 33 35 28 32 25

             65ולגברים עד גיל , )כולל( 60לנשים עד גיל   *
   66+ולגברים , 61+לנשים **    

  

  : מובאים הנתונים לפי מאפיינים דמוגרפיים שונים 118בלוח 

 .בקרב אנשים מעל גיל פרישה יש שיעור גבוה יותר של נשים בכל קבוצות היעד 
 .שיעור הרווקים נמוך בהרבה בקרבם מאשר בקרב הצעירים יותר 
 .אנשים מעל גיל פרישה שיעור הגרים ביישובים לא יהודיים נמוך יותר בקרב 
' שיעור גבוה יותר מתגוררים ביישובים השייכים לאשכולות גבוהים בעיקר בקרב קבוצות היעד ב 

  .'ג-ו
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לפי  ,2007-חיים ביו בהש ,'ג-ו' ב', אקבוצות יעד בתוך  **יוומעל *אנשים מתחת גיל פרישה: 118לוח 
  )אחוזיםבו הכל-סך(מאפיינים דמוגרפיים 

              65ולגברים עד גיל , )כולל( 60לנשים עד גיל   *
   66+ולגברים , 61+לנשים **     

' מקבוצת יעד ב 2.5%, מעל גיל פרישה' מקבוצת יעד א 5.8%, מתחת לגיל פרישה' מקבוצת יעד א 2.5%-לכ  ***
- מתחת לגיל פרישה ול' מקבוצת יעד ג 2.5%-ל, מעל גיל פרישה' מקבוצת יעד ב 3.3%, מתחת לגיל פרישה

  . מעל גיל פרישה חסר נתון על מצב משפחתי' מקבוצת יעד ג 3.2%
  

  וקיבלו קצבת נכות נפשית לעומת מי שלא קיבלו ו אשפוז כבדאנשים שעבר 9.3
 ומעלה 40%(ולא קיבלו קצבת נכות " כבד"אנשים שהיו באשפוז  היא שלקבוצה מעניינת נוספת 

אין אנו יודעים מדוע לא קיבלו קצבה . אנשים 36,000-מדובר בקבוצה גדולה המקיפה כ). נפשיבסעיף 

ומעלה בסעיף נפשי אך אינם מקבלים קצבה מכיוון שאינם  40%י ייתכן שחלקם בעל. בסעיף נפשי

אנו מתמקדים באנשים שהיו באשפוז כבד ומשווים בין אלה  119בלוח . זכאים בגלל מבחן ההשתכרות

  .מביניהם שקיבלו קצבת נכות בסעיף נפשי לבין אלו שלא קיבלו

הם מבוגרים במידה ) יומעלה בסעיף נפש 40%(אנשים שהיו באשפוז כבד ולא קיבלו קצבת נכות  

ייתכן שהמחלה התפרצה אצל חלקם לאחר גיל פרישה ולכן אינם . ניכרת מאלה שקיבלו קצבה

 .ייתכן גם שחלקם עולים חדשים שהגיעו חולים ולאחר גיל פרישה.  זכאים לקצבת נכות
 ישנו שיעור גבוה יותר של נשים בקרב אלה שלא קיבלו קצבה וייתכן שהדבר נובע בחלקו מתנאי 

אישה נשואה שלא עבדה מחוץ למשק הבית לפני , כלומר, "עקרת בית"זכאות נוקשים יותר ל

   'קבוצת יעד א 'קבוצת יעד ב 'קבוצת יעד ג
מעל גיל 
 פרישה

מתחת גיל 
  פרישה

מעל גיל 
 פרישה

מתחת גיל 
 פרישה

מעל גיל 
 פרישה

מתחת גיל 
  פרישה

  הכל- סך  63,537 6,548 79,487 17,793 96,894 23,680
מין      
גברים 59 38 59 32 60 34
נשים 41 62 41 68 40 66
 ***מצב משפחתי      
רווק 46 14 48 13 49 12
נשוי 33 52 33 56 34 59
גרוש 19 23 17 16 16 15
אלמן 2 11 2 15 1 14
מחוז      
 ש"ירושלים ויו 10 8 11 10 11 10
צפון 21 20 19 13 18 13
חיפה 10 12 11 15 12 16
מרכז 24 24 24 23 24 23
 תל אביב 23 23 23 28 23 27
דרום 12 13 12 11 12 11
  מגורים ייישוב      
 יםיהודייישובים  65 69 66 68 66 68
 יםלא יהודייישובים  8 4 7 3 7 2

 יםמעורביישובים  27 27 27 29 27 30
 )גבוה ביותר 10, נמוך ביותר 1(חברתי -אשכול כלכלי   
3 6 3 6 3 7 2-1 

19 24 20 24 22 25 4-3
29 29 29 30 32 29 6-5
48 40 47 39 42 38 8-7
1 1 1 1 1 1 10-9
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בהתאם לכך לא מפתיע שגם שיעור הנשואים גבוה יותר בקרב אלה שלא קיבלו קצבת . הנכות

 ).119לוח (נכות 
  

פעם -יאאנשים שקיבלו : 2007-ושהיו בחיים ב "כבד"באשפוז  פעם-איאנשים שהיו  :119לוח 
    מאפיינים דמוגרפיים - אלו שלא קיבלו לעומתסעיף נפשי בומעלה  40% עםקצבת נכות 

   אנשים שהיו באשפוז כבד
 40%מקבלי קצבת נכות בעלי 

  ומעלה נפשי
   40%לא קיבלו קצבת נכות עם 

   ומעלה נפשי
35,556 44,394   הכל-סך

גיל  
15 9 29-18 
22 12 39-30 
24 16 49-40 
31 27  *עד גיל פרישה 50

8 36  **מעל גיל פרישה
מין  

57 52  גברים
43 48  נשים
  מצב משפחתי  

48 41 רווק
29 43 נשוי
20 10 גרוש

3 6  אלמן
 ***חולים-קופת  

71 69  כללית
15 16 מכבי

7 8  מאוחדת
7 7  לאומית
מחוז  
9 13  ש"ירושלים ויו

20 13 צפון
11 15 חיפה
25 23  מרכז
22 25  תל אביב
13 11 דרום
 יישוב מגורים  

66 66  יהודי
8 5  לא יהודי

26 29  מעורב
)גבוה ביותר 10, נמוך ביותר 1(**** חברתי-אשכול כלכלי

6 4 2-1 
24 22 4-3
31 28 6-5
38 45 8-7

1 1 10-9
  ;    65ולגברים עד גיל , )כולל( 60 גיללנשים עד   *

  66+ולגברים , 61+לנשים     **
  ;                 חולים-חסר נתון על קופת 20.7%-ל  ***

  ס "למ, 2003 -מבוסס על שיוך היישובים ב ****



   

183 

יש שיעור נמוך יותר של המתגוררים , )ומעלה בסעיף נפשי 40%(בקרב אלה שקיבלו קצבת נכות  

התפלגות . לא קיבלוכלכליים גבוהים יותר מאשר בקרב אלה ש- ביישובים באשכולות חברתיים

שיעור המתגוררים במחוז צפון גבוה יותר בקרב המקבלים . שתי הקבוצות במחוזות שונה גם היא

שיעור המתגוררים במחוזות ירושלים , לעומת זאת). 13%(מאשר בקרב מי שאינם מקבלים ) 20%(

רב אלה משיעור המתגוררים במחוזות אלו בק) בהתאמה 11%-ו 9%(וחיפה בקרב המקבלים נמוך 

 ).בהתאמה 15%-ו 13%(שלא קיבלו 
  

  בריאות הנפשבמוכרים ושאינם מוכרים בשיקום  -מקבלי קצבת נכות  9.4
ואינם מוכרים בשיקום של ) נפשיבסעיף ומעלה  40%(קבוצה של אנשים שמקבלים קצבת נכות ה

נשווה . זכאים לפי החוק לשירותי שיקום אנשים אלהבריאות הנפש מעניינת מכיוון שבאופן עקרוני 

  .האנשים המוכרים במערכת השיקום ם שלמאפייניבין הקבוצה זו ל ם שלמאפייניבין ה

  

  :עולה 120מהנתונים בלוח 

אלו שאינם מוכרים , נפשי בסעיף ומעלה 40%בקרב אנשים שקיבלו קצבת נכות והיו בעלי  

: נים דמוגרפייםיאפימ למערכת זו במספר שונים מאלו שמוכרים בריאות הנפשלמערכת שיקום 

, שיעור המתגוררים במחוז ירושלים, שיעור הרווקים קטן באופן משמעותי, הם מבוגרים יותר

 .ושיעור המתגוררים במחוז צפון ותל אביב גבוה יותר, מרכז ודרום נמוך יותר

שיעור גבוה ואינם מוכרים בשיקום ) נפשיבסעיף  ומעלה 40%(בקרב אנשים שקיבלו קצבת נכות  

בקרב האנשים המוכרים בשיקום אין הבדל בין המקבלים . ים לא יהודייםיישובב יםיותר מתגורר

 .לבין הלא מקבלים שיקום מבחינת שיעור המתגוררים ביישובים לא יהודיים

שיעור הגברים בקרב אלו שאינם מוכרים בשיקום דומה לשיעורם בקרב המוכרים בשיקום  

 .קיבלו שיקום ונמוך משיעורם בקרב המוכרים בשיקום שלא קיבלוש
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אנשים : אשר קיבלו קצבת נכות ומעלה בסעיף נפשי 40%בעלי מאפיינים דמוגרפיים של : 120לוח 
, לא קיבלו שיקוםשבמערכת זו  המוכרים עומתל, שקיבלו שירותי שיקום בבריאות הנפש

  )באחוזים( בבריאות הנפשבמערכת השיקום  מוכריםשאינם אלו  לעומתו
    )נפשיבסעיף ומעלה  40%בעלי (מקבלי קצבת נכות 

לא מוכרים 
במערכת השיקום 
  בבריאות הנפש

    מוכרים במערכת השיקום בבריאות הנפש
לא קיבלו שירותי 

 רותי שיקום יקיבלו ש שיקום
  
  הכל-סך

42,253 4,385 18,574   הכל-סך  65,212
גיל     

14 21 18 16  29-18 
18 26 26 21  39-30 
24 24 26 24  49-40 
33 26 27  *עד גיל פרישה 50  31
11 3 3  **מעל גיל פרישה  8
מין     

57 61 57  גברים  57
43 39 43  נשים  43
  מצב משפחתי     

34 56 58 רווק  43
43 24 20 נשוי  35
20 19 20 גרוש  20

3 1 2  אלמן  2
 חולים-קופת     

66 68 70  כללית  68
17 17 16  מכבי  17

8 8 7  מאוחדת  7
9 7 7  לאומית  8
מחוז     
8 10 12  ש"ירושלים ויו  10

23 17 17 צפון  21
10 10 10  חיפה  10
23 28 26  מרכז  24
25 23 19  תל אביב  23
11 12 16  דרום  12

  יישוב מגורים   
63 69 70  יהודי 65
10 4 4  לא יהודי 8
27 27 26  מעורב 27

  )גבוה ביותר 10, נמוך ביותר 1(*** חברתי-אשכול כלכלי  
7 5 5 6 2-1 

23 23 26 24 4-3
29 31 32 30 6-5
40 40 36 39 8-7

1 1 1 1 10-9
  65ולגברים עד גיל , )כולל( 60לנשים עד גיל   *

  66+ולגברים , 61+לנשים   **
  . ס"למ, 2003-מבוסס על שיוך היישובים ב  ***
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  :עולה 121מהנתונים בלוח 

ואילו , 33הם בעלי סעיף , נפשי בסעיףומעלה  40%מתוך כלל האנשים בעלי ) 66%(שלישים -שני 

  .34הם בעלי סעיף ) 34%(שליש 

לאלו  בריאות הנפשנפשי המוכרים במערכת השיקום ב בסעיףומעלה  40%כאשר משווים את בעלי  

שונה מאשר  ,34מול  33התפלגות סעיף , וכריםעולה שבקרב הלא מ, שאינם מוכרים במערכת זו

בקרב המוכרים במערכת השיקום בבריאות הנפש גבוה  33שיעור בעלי סעיף . בקרב המוכרים

בקרב המוכרים במערכת  34שיעור בעלי סעיף , בהתאמה. במידה ניכרת מאשר בקרב הלא מוכרים

  .ם במערכת זוהשיקום בבריאות הנפש נמוך במידה ניכרת מאשר בקרב הלא מוכרי

אלו שאינם מקבלים שיקום בקרב אלו שהינם בעלי בין אלו המקבלים שיקום ל ביןכאשר משווים  

בקרב  33שיעור בעלי סעיף עולה ש, נפשי והמוכרים במערכת השיקוםומעלה בסעיף  40%

המקבלים שיקום מעט גבוה יותר מאשר בקרב אלו המוכרים במערכת השיקום ואינם מקבלים 

  .גבוה יותר בקרב אלו שמוכרים ואינם מקבלים 34שיעור בעלי סעיף , תאמהבה. שירות

עבור בשקבלת שירותים במערכת השיקום בבריאות הנפש גבוהה יותר באופן יחסי  ,אם כן ,נראה 

  .34עבור אנשים בעלי סעיף במאשר  33אנשים בעלי סעיף 

 
המוכרים או , )פעם-אי( בסעיף נפשיומעלה  40%בקרב בעלי  34ובעלי סעיף  33בעלי סעיף  :121 לוח

בריאות ושקיבלו או לא קיבלו שיקום ב בריאות הנפשאינם מוכרים במערכת השיקום בש
  )אחוזיםבמספרים מוחלטים וב( הנפש

   )ומעלה נפשי 40%בעלי (מקבלי קצבת נכות 
לא מוכרים 

במערכת השיקום 
  בריאות הנפשב

    בריאות הנפשמוכרים במערכת השיקום ב
קיבלו שירותי לא 

 שיקום
רותי יקיבלו ש
   הכל-סך שיקום 

42,253 4,385 18,574   הכל במספרים-סך  65,212
23,878 3,523 15,897 43,298  33סעיף 
18,375 862 2,677 21,914  34סעיף 

     
100 100 100 100  הכל באחוזים-סך

56 80 86 66  33סעיף 
43 20 14  34  34סעיף 

  

 תומקבלים או אינם מקבלים קצבת נכ, מקבלי שירותי שיקום בבריאות הנפש 9.5
  )ומעלה בסעיף נפשי 40%(

לבין אלו שלא קיבלו קצבת נכות ) ומעלה בסעיף נפשי 40%(אנשים שקיבלו קצבת נכות  השוואה ביןמ

ברים שיעור הג; צעירים יותר: עולה שאלו שקיבלו הם, בריאות הנפשבקרב אנשים שקיבלו שיקום ב

שיעור מבוטחי שירותי בריאות כללית נמוך יותר ושיעור מבוטחי מכבי שירותי בריאות ; גבוה יותר

לוח ( שיעור האנשים במחוז ירושלים נמוך יותר ושיעור האנשים במחוז מרכז גבוה יותר; גבוה יותר

שיעור ו ,תשיעור המתגוררים ביישוב לא יהודי או מעורב נמוך בקרב אלו שקיבלו קצבת נכו .)122

נמוך יותר מאשר בקרב מקבלי שיקום שלא קיבלו , חברתיים נמוכים- המתגוררים באשכולות כלכליים

  .קצבת נכות
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פעם קצבת -איאנשים שקיבלו : בבריאות הנפש מקבלי שיקוםמאפיינים דמוגרפיים של : 122לוח 
 )באחוזים( אלו שלא קיבלו עומתלסעיף נפשי ב ומעלה 40%ל נכות ש

  פעם שירותי שיקום בבריאות הנפש-שקיבלו איאנשים 
לא קיבלו קצבת נכות 

  ומעלה נפשי 40%עם 
 40%מקבלי קצבת נכות בעלי 

  ומעלה נפשי
  
  הכל-סך

5,408 18,574   הכל-סך  23,982

 גיל   
12 18 14  29-18
18 26 24  39-30
20 26 24  49-40
25 27  *עד גיל פרישה 50  28
25 3  **מעל גיל פרישה  10
 מין  

51 57 גברים  56
49 43 נשים  44

  ***מצב משפחתי  
55 58 רווק  58
 נשוי  20 20 25
16 20 גרוש  20

4 2 אלמן  2

 חולים-קופת  
76 70 כללית  72
12 16 מכבי  15

6 7  מאוחדת  7
6 7  לאומית  6
 מחוז  

18 12  ירושלים   13
15 17 צפון  17
13 10 חיפה  11
22 26 מרכז  25
17 19  תל אביב  18
 דרום  16 16 15

 יישוב מגורים   
 יהודי 68 70 65

7 4  לא יהודי 5
28 26  מעורב 27

 )גבוה ביותר10,נמוך ביותר 1(חברתי -אשכול כלכלי  
6 5 5 2-1 

34 26 28 4-3
28 32 31 6-5
32 36 36 8-7

0 1 0 10-9
       65ולגברים עד גיל , )כולל( 60לנשים עד גיל     * 
      66+ולגברים , 61+לנשים   **  

  חסר נתון על מצב משפחתי 7.5%-ל***  
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מקבלים ולא מקבלים שיקום בביטוח  -מקבלי שירותי שיקום בבריאות הנפש   9.6
  לאומי

האנשים שקיבלו קצבת נכות  בין התמקדנו במקבלי שיקום בבריאות הנפש והשווינוהקודם  סעיףב

עדיין מתמקדים במקבלי שיקום בבריאות הנפש הנוכחי אנו  סעיףב. אלו שלא קיבלו קצבת נכותבין ל

אנו  משווים , כלומר. לבין אלו שלא קיבלושיקום במוסד לביטוח לאומי האנשים שקיבלו בין  משוויםו

  .שיקום בשתי המערכות גם יחד בין אלו שקיבלו שיקום בבריאות הנפש בלבד לבין אלה שקיבלו

  

  :עולה 123מהנתונים בלוח 

בריאות שיקום במערכת  פעם-אישיקום גם במוסד לביטוח לאומי בקרב אנשים שקיבלו  מקבלי 

ממקבלי השיקום בשתי  57%-כ. צעירים מאלו שלא קיבלו שיקום בביטוח הלאומי, הנפש

  .בלבד בריאות הנפשקבלי השיקום בבקרב מ 31%לעומת , 40הינם מתחת לגיל  גם יחד המערכות

בקרב מקבלי השיקום בשתי המערכות גם יחד גבוה שירותי בריאות שיעור מבוטחי מכבי  

ואילו שיעור מבוטחי שירותי  ,)13%מול  20%(בלבד  בריאות הנפשבקרב מקבלי שיקום מהשיעור 

 ).74%לעומת  65%(בריאות כללית נמוך יותר 

בקרב מקבלי השיקום בשתי המערכות גבוה מאשר שיעורם ים יהודיים יישובשיעור המתגוררים ב 

 ).67%לעומת  75%(בלבד  בריאות הנפשבקרב מקבלי שיקום ב

שיעור המתגוררים במחוזות : הבדלים מסוימים עוליםבין המחוזות  התפלגות שתי הקבוצותמ 

וררים במחוזות בקרב מקבלי שיקום בשתי המערכות גבוה במקצת משיעור המתגמרכז ותל אביב 

שיעור המתגוררים במחוזות ירושלים ודרום נמוך . בלבד בריאות הנפשאלו בקרב מקבלי שיקום ב

  .בלבד בריאות הנפשבמקצת בקרב מקבלי שיקום בשתי המערכות מאשר בקרב מקבלי שיקום ב

ים יישובב יםבצורה ניכרת של מקבלי שיקום בשתי המערכות גם יחד מתגורר) 46%(שיעור גבוה  

מאשר שיעור המתגוררים באשכולות ) 10-7(גבוהים  כלכליים-חברתייםהמשתייכים לאשכולות 

, בלבד בריאות הנפשבקרב מקבלי שיקום ב). 33%(בלבד  בריאות הנפשאלו בקרב מקבלי שיקום ב

מאשר בקרב מקבלי ) 36%(ים באשכולות נמוכים יישובשיעור גבוה במידה ניכרת מתגוררים ב

 .)22%(ערכות שיקום בשתי המ
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אנשים שקיבלו שירותי : מקבלי שירותי שיקום בבריאות הנפשמאפיינים דמוגרפיים של  :123לוח 
בביטוח לאומי גם קיבלו שירותי שיקום שלו לעומת א, בלבד בריאות הנפששיקום ב

  )באחוזים(

  

 מקבלי שיקום בבריאות הנפש
  
הכל-סך

  קיבלו שיקום בבריאות 
 הנפש בלבד

  גם קיבלו שיקום 
 בביטוח לאומי

  5,875  18,107  23,982  הכל-סך
        גיל

29-18 14 13 20 
39-30 24 20 37 
49-40 24 24 26 

 16 31 28 *עד גיל פרישה 50
 1 12 10 **מעל גיל פרישה

    מין
 57 56 56 גברים
 43 44 44 נשים

    מצב משפחתי
 65 55 58 רווק
 17 22 20 נשוי
 17 20 20 גרוש
 1 3 2 אלמן

    חולים-קופת
 65 74 72 כללית
 20 13 15 מכבי

 8 7 7 מאוחדת
 7 6 6 לאומית

    מחוז
 10 14 13 ש"ירושלים ויו

 16 17 17 צפון
 11 11 11 חיפה
 29 24 25 מרכז

 22 17 18 תל אביב
 12 17 16 דרום

 יישוב מגורים 
 75 67 68 יהודי

 2 5 5 לא יהודי
 23 28 27 מעורב

 )גבוה ביותר 10, נמוך ביותר 1*** (חברתי-אשכול כלכלי
2-1 5 6 3 
4-3 28 30 19 
6-5 31 31 32 
8-7 36 33 45 

10-9 0 0 1 
  65ולגברים עד גיל , )כולל( 60 גיללנשים עד        *

   66+ולגברים , 61+לנשים   **
  .ס"למ, 2003-מבוסס על שיוך היישובים ב  ***
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  :עולים הממצאים הבאים 124מלוח 

המקבלים שיקום בבריאות הנפש מקבלים גם שיקום  33ממקבלי קצבת נכות בסעיף נפשי  28%-כ 

המקבלים שיקום בבריאות הנפש  34ממקבלי קצבת נכות בסעיף נפשי  35%-כ. בביטוח הלאומי

 .מקבלים שיקום גם בביטוח הלאומי
  

, אנשים שקיבלו שירותי שיקום בבריאות הנפש בלבד - מקבלי שיקום בבריאות הנפש: 124לוח 
לפי סעיפי ואחוזי  ,שיעור המקבלים: שקיבלו שירותי שיקום גם בביטוח לאומי אלולעומת 

  *)ובאחוזיםמספרים מוחלטים ב( נכות נפשית

  

 מקבלי שיקום בבריאות הנפש
  
  
 הכל-סך

קיבלו שיקום 
בבריאות הנפש 

 בלבד

קיבלו שיקום 
בביטוח גם 

 לאומי
 5,875 18,107  23,982  הכל מקבלי שיקום בבריאות הנפש-סך

     

    במספרים
 5,454 13,120 18,574  פעם-ומעלה בסעיף נפשי אי 40%הכל בעלי קצבת נכות של -סך
 4,513 11,384 15,897 33סעיף    
 941 1,736 2,677 34סעיף    

 421 4,987 5,408  פעם- ומעלה בסעיף נפשי אי 40%ללא קצבת נכות של 
    

 5,454 13,120 18,574  פעם-ומעלה בסעיף נפשי אי 40%הכל בעלי קצבת נכות של -סך
    49%-40% 2,718 1,657 1,061 
    69%-50% 12,623 8,699 3,924 
    100%-70% 3,158 2,700 458 

 421 4,987 5,408  פעם- ומעלה בסעיף נפשי אי 40%ללא קצבת נכות של 
     

      באחוזים
 29 71  100  פעם-ומעלה בסעיף נפשי אי 40%הכל בעלי קצבת נכות של -סך
 28 72  100 33סעיף     
 35 65  100 34סעיף     

 8 92  100  פעם- ומעלה בסעיף נפשי אי 40%ללא קצבת נכות של 
      

 29 71  100  פעם-ומעלה בסעיף נפשי אי 40%הכל בעלי קצבת נכות של -סך
    49%-40% 100  61 39 
    69%-50% 100  69 31  
    100%-70% 100  85 15 

 8  92  100  פעם- ומעלה בסעיף נפשי אי 40%ללא קצבת נכות של 
   .40%-ל הלוח מקבץ את אלו שאין להם כל סעיף נפשי ואלו שיש להם סעיף נפשי מתחת  * 
  

  :עולים הממצאים הבאים 125מלוח 

בקרב אנשים שקיבלו בסעיף נפשי ומעלה  40%שיעורם של אנשים שאינם מקבלים קצבת נכות עם  

בריאות בקרב אנשים שקיבלו שיקום ב מהשיעור) 7%(שיקום בשתי המערכות גם יחד הינו נמוך 

 ). 28%(בלבד  הנפש
בקרב אלו נמצא כי ומעלה בסעיף נפשי  40%כאשר מתמקדים באנשים בעלי קצבת נכות של  

ואילו בקרב אלו , 13%הינו  34שיעור בעלי סעיף , בריאות הנפש בלבדהמקבלים שיקום ב

 .17%הינו  34המקבלים שיקום בשתי המערכות שיעור בעלי סעיף 
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בקרב אלו נמצא כי ומעלה בסעיף נפשי  40%כאשר מתמקדים באנשים בעלי קצבת נכות של  

בקרב  מהשיעורנכות גבוה  70%-100% שיעורם של בעלי, בלבד בריאות הנפשהמקבלים שיקום ב

 .)8%לעומת  21%(אלו המקבלים שיקום בשתי המערכות גם יחד 

  

, בלבדבבריאות הנפש  אנשים שקיבלו שירותי שיקום  - מקבלי שיקום בבריאות הנפש: 125לוח 
בקרב  סעיפי ואחוזי נכות לפי :בביטוח לאומיגם שירותי שיקום  ולעומת אלו שקיבל

   )אחוזיםבמספרים מוחלטים וב(המקבלים במערכת אחת או בשתיהן 
 מקבלי שיקום בבריאות הנפש  

  

  
  
 הכל-סך

קיבלו שיקום 
בבריאות 
 הנפש בלבד

קיבלו שיקום 
בביטוח גם 

 לאומי
    פעם-איקבלת קצבת נכות נפשית - לפי קבלת או אי

    במספרים
 5,875 18,107 23,982 הכל מקבלי שיקום בבריאות הנפש-סך
 5,454 13,120 18,574 פעם- ומעלה בסעיף נפשי אי 40%בעלי קצבת נכות של    
 421 4,987 5,408 פעם-ומעלה בסעיף נפשי אי 40%ללא  קצבת נכות של    

     באחוזים
  100 100 100 הכל מקבלי שיקום בבריאות הנפש-סך
 93 72 77 פעם- ומעלה בסעיף נפשי אי 40%בעלי קצבת נכות של    
 7 28 23 פעם-ומעלה בסעיף נפשי אי 40%ללא  קצבת נכות של    
    

     לפי סעיף נפשי
    במספרים

  5,454 13,120 18,574  פעם-ומעלה בסעיף נפשי אי 40%הכל בעלי קצבת נכות של -סך
 4,513 11,384 15,897 33סעיף     
 941 1,736 2,677 34סעיף     

       באחוזים
  100 100 100  פעם-ומעלה בסעיף נפשי אי 40%הכל בעלי קצבת נכות של -סך
 83 87 86 33סעיף     
 17 13 14 34סעיף     
       

       לפי אחוז נכות
    במספרים

 5,454 13,120 18,574  פעם-ומעלה בסעיף נפשי אי 40%הכל בעלי קצבת נכות של -סך
49%-40% 2,718 1,657 1,061 
69%-50% 12,623 8,699 3,924 

100%-70% 3,158 2,700 458 
    באחוזים

  100  100 100  פעם-ומעלה בסעיף נפשי אי 40%הכל בעלי קצבת נכות של -סך
49%-40% 15 13 19 
69%-50% 68 66 72 

100%-70% 17 21 8 
  

בעלי סעיף והינם בסעיף נפשי ומעלה  40%בקרב אנשים המקבלים קצבת נכות עם עולה כי  126מלוח 

שיקום  מקבליבקרב ) 70%-100%( באחוזים גבוהיםשל בעלי נכות ) 23%(יש שיעור גבוה יותר  33

  ).9%(שיקום בשתי המערכות גם יחד  מקבליבלבד מאשר בקרב  בריאות הנפשב
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, בלבד בריאות הנפשאנשים שקיבלו שירותי שיקום ב - בריאות הנפשמקבלי שיקום ב: 126לוח 
סעיף התפלגות אחוזי הנכות בתוך : בביטוח לאומיגם קיבלו שירותי שיקום שאלו  עומתל

  נפשי 

  
  אחוזי נכות

 מקבלי שיקום בבריאות הנפש

  הכל-סך
  קיבלו שיקום  

 בבריאות הנפש בלבד
  גם קיבלו שיקום  

 בביטוח לאומי
 34סעיף  33סעיף    34סעיף  33סעיף    34סעיף  33סעיף 

 941  4,513  1,736 11,384  2,677 15,897הכל במספרים-סך
49%-40% 1,486 1,232   899 758   587 474 
69%-50%  11,369  1,254    7,872  827    3,497  427  

100%-70%  2,985  173    2,566  134    419  39  

  100  100    100  100    100  100  הכל באחוזים-סך
49%-40% 9  46   8 44   13 50 
69%-50% 72 47   69 48   78 46 

100%-70% 19 7   23 8   9 4 

  
אלו המקבלים בנוסף גם שיקום במוסד לביטוח , בריאות הנפשאנשים המקבלים שיקום בה מבין

בריאות חבריהם המקבלים שיקום רק בבהשוואה ללאומי נבדלים מבחינת השירותים שהם מקבלים 

המערכות מקבלים שירותים שיעורים גבוהים יותר של מקבלי שיקום בשתי , כללית). 127לוח (הנפש 

  :הפערים בולטים במיוחד בשירותים מסוימים. שונים

  )25%לעומת  39%(דיור מוגן  יםשיעור גבוה יותר של מקבלי שיקום בשתי המערכות מקבל 

הפער בולט . סוגי התעסוקה 3את  יםשיעור גבוה יותר של מקבלי שיקום בשתי המערכות מקבל 

אם ) 32%לעומת  44%(אך קיים גם לגבי מפעל מוגן , )13%לעומת  38%(תעסוקה נתמכת במיוחד ב

  ).37%לעומת  40%(פער זניח אך באותו כיוון קיים גם לגבי מועדון תעסוקתי . כי הפער קטן יותר

  ).14%לעומת  21%(חונכות  יםשיעור גבוה יותר של מקבלי שיקום בשתי המערכות מקבל 

  
, בלבד בריאות הנפששירותי שיקום ב ובליקאנשים ש - בריאות הנפששיקום ב מקבלי :127לוח 

 לפי סוג השירות , בביטוח לאומי גםשירותי שיקום  ובלישקאלו לעומת 
  
  

 שיקוםה שירותסוג 

הכל מקבלי -סך
ם ושירותי שיק

 בבריאות הנפש

 מקבלי שירות בריאות הנפש
קיבלו רק שיקום 

 בריאות הנפשב
  גםקיבלו שיקום 

 ביטוח לאומיב
 5,875 23,98218,107 מקבלי שיקום הכל-סך

 464549 שירותי דיור
 0 23 בית אבות 
 22 2425 הוסטל 
 37 2724 דיור מוגן 

 625875 שירותי תעסוקה
 39 3736 מועדון תעסוקתי 
 43 31 34 מפעל מוגן 
 37 12 18 תעסוקה נתמכת 

    שירותים אחרים
 21 13 15 חונכות 
 1 00 השכלה אקדמית נתמכת 
 5 67 שירותי סמך 
 60 5553 מועדון חברתי 
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  מקבלים ושאינם מקבלים שיקום במוסד לביטוח לאומי - מקבלי קצבת נכות  9.7
הנוכחי מתמקד באנשים שקיבלו  סעיףה, בהקבלה להשוואה שנערכה לגבי שיקום בבריאות הנפש

ומשווה בין אלו מתוכם שקיבלו שיקום במוסד לביטוח , ומעלה 40%קצבת נכות בגין נכות נפשית של 
נזכיר שבניגוד לשיקום במערכת בריאות הנפש המותנה בנכות נפשית . לאומי לבין אלו שלא קיבלו

  .ומעלה 20%-ר החל מקבלת שיקום במוסד לביטוח לאומי אפשרית כב, ומעלה 40%בגובה 
  

אנשים : אשר קיבלו קצבת נכות ומעלה בסעיף נפשי 40%בעלי מאפיינים דמוגרפיים של : 128.לוח
שלא קיבלו שירותי שיקום בביטוח  ואלעומת שקיבלו שירותי שיקום בביטוח לאומי ל

  )באחוזים(לאומי 
    )ומעלה בסעיף נפשי 40%בעלי (מקבלי קצבת נכות 

לא קיבלו שירותי שיקום 
 ביטוח לאומיב

קיבלו שירותי שיקום 
 ביטוח לאומיב

  
  הכל- סך

54,548 10,664   הכל- סך  65,212
גיל    

14 25 16  29-18 
18 34 21  39-30 
24 24 24  49-40 
34 16  *עד גיל פרישה 50  31
10 1  **מעל גיל פרישה  8
מין    

57 57  גברים  57
43 43 נשים  43
  מצב משפחתי    

39 59 רווק  43
37 22 נשוי  35
21 18 גרוש  20
3 1 אלמן  2
 חולים-קופת    

68 63  כללית  68
16 22 מכבי  17
8 8  מאוחדת  7
8 7  לאומית  8
מחוז    

10 8  ש"ירושלים ויו  10
22 18 צפון  21
10 12 חיפה  10
23 28 מרכז  24
23 24  תל אביב  23
12 10 דרום  12
64 73 65 יהודי
9 3 8  לא יהודי

27 24 27  מעורב
7 4 6 2-1 

25 18 24 4-3
30 31 30 6-5
38 46 39 8-7
0 1 1 10-9

  ;  66+ולגברים , 61+לנשים  **       ;65ולגברים עד גיל , )כולל( 60לנשים עד גיל    * 
  . ס"למ, 2003-מבוסס על שיוך היישובים ב ***
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  :לעיל עולה 128מהנתונים בלוח 

שקיבלו שיקום במוסד אלו , נפשי בסעיף ומעלה 40%בקרב אנשים שקיבלו קצבת נכות והיו בעלי  

, שיעור הרווקים בקרבם גבוה יותר, הם צעירים יותר: לביטוח לאומי שונים מחבריהם שלא קיבלו

שיעור המתגוררים במחוז מרכז ובמחוז חיפה . גבוה יותרשירותי בריאות שיעור מבוטחי מכבי 

) ובמידה מסוימת גם במחוזות ירושלים ודרום(גבוה יותר ואילו שיעור המתגוררים במחוז צפון 

וכך גם שיעור המתגוררים ביישובים , שיעור המתגוררים ביישוב יהודי גבוה יותר. נמוך יותר

 .הינו גבוה יותר, גבוה כלכלי-חברתיבאשכול 
  

  : כי עולה 129.מהנתונים בלוח

ואילו , 33הם בעלי סעיף , נפשי בסעיףומעלה  40%מתוך כלל האנשים בעלי ) 66%(שלישים -שני 

שירותי שיקום שיעורים אלו נשמרים בקירוב בתוך אלו שקיבלו  .34הם בעלי סעיף ) 34%(שליש 

 .אותם ואלו שלא קיבלובמוסד לביטוח לאומי 
  

שקיבלו או , )פעם-אי( ומעלה בסעיף נפשי 40%בקרב בעלי  34ובעלי סעיף  33בעלי סעיף  :129 לוח
  )אחוזיםבמספרים מוחלטים וב( ביטוח לאומילא קיבלו שיקום ב

 )ומעלה נפשי 40%בעלי (מקבלי קצבת נכות 
 לא קיבלו שירותי שיקום
 במוסד לביטוח לאומי

 רותי שיקוםיקיבלו ש
   הכל-סך  במוסד לביטוח לאומי

54,548 10,664   הכל במספרים-סך  65,212
35,839 7,459 43,298  33סעיף 
18,709 3,205 21,914  34סעיף 

    
100 100 100  הכל באחוזים-סך

66 70 66  33סעיף 
34 30  34  34סעיף 

   

מקבלים או אינם מקבלים קצבת  - מוסד לביטוח לאומיבמקבלי שירותי שיקום  9.8
  )ומעלה בסעיף נפשי 40%( תונכ

מתמקד באנשים שקיבלו שירותי שיקום במוסד לביטוח לאומי ומשווה בין אנשים שקיבלו  130לוח 

מן . לבין אלו שלא קיבלו מעולם קצבת נכות זו) ומעלה בסעיף נפשי 40%(פעם קצבת נכות -אי

: יבלו קצבת נכות הםאלו שק, ההשוואה עולה כי בקרב אנשים שקיבלו שיקום במוסד לביטוח לאומי

שיעור המתגוררים  ;שיעור מבוטחי מכבי גבוה יותר ;שיעור הרווקים בקרבם גבוה יותר; צעירים יותר

צפון ודרום נמוך , ואילו שיעור המתגוררים במחוזות ירושלים ,במחוזות מרכז ותל אביב גבוה יותר

  .מאשר אלו שלא קיבלו קצבת נכות, יותר
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פעם -אנשים שקיבלו אי: מאפיינים דמוגרפיים של מקבלי שיקום במוסד לביטוח לאומי: 130 לוח
 )באחוזים(אלו שלא קיבלו  לעומתומעלה בסעיף נפשי  40%קצבת נכות של 

 ביטוח לאומימוסד לפעם שירותי שיקום ב-אנשים שקיבלו אי
לא קיבלו קצבת נכות 

  ומעלה נפשי 40%עם 
 40% עםקצבת נכות  קיבלו

  ומעלה נפשי
 

 הכל-סך
7,213 10,664   הכל-סך  17,877

 גיל   
19 25 23  29-18
28 34 31  39-30
25 24 25  49-40
26 16  *עד גיל פרישה 50  20

2 1  **מעל גיל פרישה  1
 מין  

55 57 גברים  57
45 43 נשים  43

  ***מצב משפחתי  
45 59 רווק  53
 נשוי  30 22 41
13 18 גרוש  16

1 1 אלמן  1

 חולים-קופת  
67 63 כללית  63
16 22 מכבי  21

8 8  מאוחדת  8
9 7  לאומית  8
 מחוז  

11 8  ירושלים   9
21 18 צפון  19
12 12 חיפה  12
23 28 מרכז  26
19 24  תל אביב  22
 דרום  12 10 14

 יישוב מגורים   
 יהודי 72 73 71

6 3  לא יהודי 4
23 24  מעורב 24

 )גבוה ביותר10,נמוך ביותר 1(חברתי -אשכול כלכלי  
4 4 4 2-1 

20 18 18 4-3
33 31 32 6-5
42 46 45 8-7

1 1 1 10-9
       65ולגברים עד גיל , )כולל( 60לנשים עד גיל *     

      66+ולגברים , 61+לנשים **    
   7.5% לשחסר נתון על מצב משפחתי ***  
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 מקבלים ולא מקבלים שיקום  - במוסד לביטוח לאומימקבלי שירותי שיקום  9.9
  בבריאות הנפש

מתמקד באנשים שקיבלו שירותי שיקום במוסד לביטוח לאומי ומשווה בין אלו מתוכם  סעיף זה

  .  שיקום גם במשרד הבריאות לבין אלו מתוכם שלא קיבלו) פעם-אי(שקיבלו 

  

  :עולה 131מהנתונים בלוח 

שיעור הצעירים גדול במעט משיעורם בקרב , בקרב מקבלי שירותי השיקום בשתי המערכות 

גם  ממקבלי השיקום בשתי המערכות 57%-כ(מקבלי שירותי השיקום במוסד לביטוח לאומי בלבד 

  .)בלבדביטוח לאומי בקרב מקבלי השיקום ב 51%לעומת , 40הינם מתחת לגיל  יחד

שיעור הרווקים בקרב מקבלי שירותי שיקום בשתי המערכות גבוה משיעורם בקרב מקבלי  

 ). 48%לעומת  64%(השיקום במוסד לביטוח לאומי בלבד 

מרכז גבוה משיעור המתגוררים  בקרב מקבלי שיקום בשתי המערכות שיעור המתגוררים במחוז 

עור המתגוררים במחוז הצפון בעוד ששי, ביטוח לאומי בלבדבקרב מקבלי שיקום ב זה במחוז

 . ביטוח לאומיבקרב מקבלי שיקום בבקרב מקבלי השיקום בשתי המערכות נמוך ביחס לשיעורם 

במקצת ים יהודיים בקרב מקבלי השיקום בשתי המערכות גבוה יישובשיעור המתגוררים ב 

 ).71%לעומת  75%(בלבד  ביטוח לאומימשיעורם בקרב מקבלי שיקום ב
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אנשים שקיבלו שירותי : ביטוח לאומימקבלי שירותי שיקום במאפיינים דמוגרפיים של : 131לוח 
 בריאות הנפשבגם קיבלו שירותי שיקום שאלו לעומת , ביטוח לאומי בלבדשיקום ב

  )באחוזים(

  

 מקבלי שיקום בביטוח לאומי
  
הכל-סך

קיבלו שיקום בביטוח לאומי 
 בלבד

  קיבלו שיקום גם 
 בבריאות הנפש

  5,875  12,002  17,877  הכל-סך
        גיל

29-18 23 22 23 
39-30 31 29 36 
49-40 25 24 25 

 15 23 20 *עד גיל פרישה 50
 1 2 1 **מעל גיל פרישה

    מין
 57 56 57 גברים
 43 44 43 נשים

    מצב משפחתי
 64 48 53 רווק
 17 36 30 נשוי
 18 15 16 גרוש
 1 1 1 אלמן

    חולים-קופת
 65 63 63 כללית
 20 21 21 מכבי

 8 8 8 מאוחדת
 7 8 8 לאומית

    מחוז
 10 9 9 ש"ירושלים ויו

 16 21 19 צפון
 11 12 12 חיפה
 29 24 26 מרכז

 22 22 22 תל אביב
 12 12 12 דרום

 יישוב מגורים 
 75 71 72 יהודי

 2 5 4 לא יהודי
 23 24 24 מעורב

 )גבוה ביותר 10, נמוך ביותר 1(*** חברתי-אשכול כלכלי
2-1 4 4 3 
4-3 18 18 19 
6-5 32 32 32 
8-7 45 45 45 

10-9 1 1 1 
  ; 65ולגברים עד גיל , )כולל( 60 גיללנשים עד      *

  ; 66+ולגברים , 61+לנשים     **
  .ס"למ, 2003-מבוסס על שיוך היישובים ב  ***
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  :עולים הממצאים הבאים 132מלוח 

גבוה  33מקבלי קצבת נכות בסעיף נפשי שיעור המקבלים שירותי שיקום משתי המערכות מתוך  

 .)29%לעומת  60%( 34מקבלי קצבת נכות בסעיף נפשי בהרבה משיעור זה בקרב 
בקרב  36%-מ( שיעור המקבלים שירותי שיקום משתי המערכות עולה ככל שאחוזי הנכות עולים 

מקרב בעלי  65%-ועד ל 50%-69%מקרב בעלי נכות של  57%דרך , 40%-49%בעלי אחוזי נכות של 

 .)70%-100%נכות של 
  

לעומת , אנשים שקיבלו שירותי שיקום בביטוח לאומי בלבד -מקבלי שיקום בביטוח לאומי : 132 לוח
לפי סעיפי ואחוזי נכות , שיעור המקבלים: שקיבלו שירותי שיקום גם בבריאות הנפש אלו

   )*במספרים מוחלטים ובאחוזים(נפשית 

  

 יטוח לאומימקבלי שיקום בב

  
הכל-סך

קיבלו שיקום 
בביטוח 

 לאומי בלבד

קיבלו שיקום 
בבריאות גם 

 הנפש
 5,875 12,002 17,877  ביטוח לאומיהכל מקבלי שיקום ב-סך

     
     במספרים

 5,454 5,210 10,664  פעם-ומעלה בסעיף נפשי אי 40%הכל בעלי קצבת נכות של -סך
 4,513 2,946 7,459 33סעיף    
 941 2,264 3,205 34סעיף    

 421 6,792 7,213  פעם- ומעלה בסעיף נפשי אי 40%ללא קצבת נכות של 
    
 5,454 5,210 10,664  1פעם-בסעיף נפשי איומעלה  40%הכל בעלי קצבת נכות של -סך
    49%-40% 2,945 1,884 1,061 
    69%-50% 6,931 3,007 3,924 
    100%-70% 707 249 458 

 421 6,792 7,213  פעם- ומעלה בסעיף נפשי אי 40%ללא קצבת נכות של 
     

      באחוזים
 51 49  100  פעם-איומעלה בסעיף נפשי  40%הכל בעלי קצבת נכות של -סך
 60 40  100 33סעיף     
 29 71  100 34סעיף     

  6 94  100  פעם- ומעלה בסעיף נפשי אי 40%ללא קצבת נכות של 
      
 51 49  100  פעם-ומעלה בסעיף נפשי אי 40%הכל בעלי קצבת נכות של -סך
    49%-40%  100  64 36 
    69%-50% 100  43 57  
    100%-70% 100  35 65 

 6  94  100  פעם- ומעלה בסעיף נפשי אי 40%ללא קצבת נכות של 
-לפחות בסעיף נפשי בעבר אך לא ב 40%שהיו להם ) פחות מאחוז( מעטים זה כולל אנשיםהכולל ה-הסך   1

הם מבוססים על שהיות הזה  הכל-לסךהנתונים המפרטים את אחוזי הנכות אינם מסתכמים . 2007
  .2007- אך לא ב, פעם-ומעלה אי 40%כוללים את האנשים שהיו להם אחוזי נכות של ואינם  2007- הנתונים מ

  

  :עולים הממצאים הבאים 133 מלוח

 40%רובם המכריע של מקבלי שירותי שיקום משתי המערכות הם אנשים בעלי קצבת נכות של  

פעם בעוד שחלק גדול יותר מבין מקבלי שירותי שיקום בביטוח לאומי -ומעלה בסעיף נפשי אי

 . ומעלה בסעיף נפשי 40%בלבד הם אנשים ללא קצבת נכות של 
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בקרב אלו נמצא כי ומעלה בסעיף נפשי  40%כאשר מתמקדים באנשים בעלי קצבת נכות של  

ן ששיעורם בקרב בזמ, 56%הינו  33שיעור בעלי סעיף , ביטוח לאומי בלבדהמקבלים שיקום ב

בקרב מקבלי  34שיעור בעלי סעיף , בניגוד לכך. 83%מקבלי השיקום בשתי המערכות עומד על 

בזמן שבקרב מקבלי שירותי השיקום בשתי המערכות  44%שיקום בביטוח הלאומי בלבד עומד על 

 .בלבד 17%הוא 
  

לעומת , בביטוח לאומי בלבדאנשים שקיבלו שירותי שיקום  -מקבלי שיקום בביטוח לאומי : 133 לוח
במספרים (לפי סעיפי ואחוזי נכות  ,ריאות הנפשבבשירותי שיקום גם  אלו שקיבלו

  ) מוחלטים ובאחוזים
 מקבלי שיקום בביטוח לאומי  

  
  
 הכל-סך

קיבלו שיקום 
בביטוח 

 לאומי בלבד

קיבלו שיקום 
בבריאות גם 

 הנפש
    פעם-קבלת קצבת נכות נפשית אי- לפי קבלת או אי

    במספרים
 5,875 12,002 17,877 הכל מקבלי שיקום בביטוח לאומי-סך
 5,454 5,210 10,664 פעם- ומעלה בסעיף נפשי אי 40%בעלי קצבת נכות של    
 421 6,792 7,213 פעם-ומעלה בסעיף נפשי אי 40%ללא  קצבת נכות של    

     באחוזים
  100 100 100 הכל מקבלי שיקום בבריאות הנפש-סך
 93 43 60 פעם- ומעלה בסעיף נפשי אי 40%בעלי קצבת נכות של    
 7 57 40 פעם-ומעלה בסעיף נפשי אי 40%ללא  קצבת נכות של    
    

      - לפי סעיף נפשי 
    במספרים

 5,454 5,210 10,664  פעם-ומעלה בסעיף נפשי אי 40%הכל בעלי קצבת נכות של -סך
 4,513 2,946 7,459 33סעיף     
 941 2,264 3,205 34סעיף     

       באחוזים
  100 100 100  פעם-ומעלה בסעיף נפשי אי 40%הכל בעלי קצבת נכות של -סך
 83 56 70 33סעיף     
 17 44  30 34סעיף     
       

       לפי אחוז נכות
    במספרים

 5,454 5,210 10,664  1פעם-ומעלה בסעיף נפשי אי 40%הכל בעלי קצבת נכות של -סך
49%-40% 2,945 1,884 1,061 
69%-50%  6,931  3,007 3,924 

100%-70% 707 249 458 
    באחוזים

  100  100 100  פעם-ומעלה בסעיף נפשי אי 40%הכל בעלי קצבת נכות של -סך
49%-40% 28 37 19 
69%-50% 65 58 72 

100%-70% 7 5 8  
. 2007- לפחות בסעיף נפשי בעבר אך לא ב 40%שהיו להם ) פחות מאחוז( יםמעטזה כולל אנשים ה הכל-הסך  1

-הם מבוססים על הנתונים משזה היות ה הכל-לסךהנתונים המפרטים את אחוזי הנכות אינם מסתכמים 
  .2007-אך לא ב, פעם-ומעלה אי 40%ואינם כוללים אנשים שהיו להם אחוזי נכות של  2007
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כי אלו המקבלים  134ומעלה ניתן לראות בלוח  40%נפשית של כאשר מתמקדים באנשים עם נכות 

שיקום בשתי מערכות השיקום הם בעלי אחוזי נכות גבוהים יותר מאשר אלו המקבלים שיקום רק 

  . 34והן בקרב בעלי סעיף  33וזאת הן בקרב בעלי סעיף , במוסד לביטוח לאומי

  

 לעומת, יטוח לאומי בלבדשירותי שיקום בבאנשים שקיבלו  -מקבלי שיקום בביטוח לאומי : 134 לוח
   התפלגות אחוזי הנכות בתוך סעיף נפשי: ריאות הנפשבבגם קיבלו שירותי שיקום ש אלו

  
  אחוזי נכות

 מקבלי שיקום בביטוח לאומי

  הכל-סך
  קיבלו שיקום 

 בביטוח לאומי בלבד
  קיבלו גם שיקום  

 בבריאות הנפש
 34סעיף  33סעיף    34סעיף  33סעיף   34סעיף  33סעיף 

 941  4,513  2,264 2,946  3,205 7,459 1הכל במספרים-סך
49%-40% 1,175 1,770  588 1,296   587 474 
69%-50%  5,642  1,289   2,145  862    3,497  427  

100%-70%  609  98   190  59    419  39  
  

  100  100  הכל באחוזים-סך
 

100  100  
  

100  100  
49%-40% 16  55  20 57   13 50 
69%-50% 76 40  73 38   78 46 

100%-70% 8 3  6 3   9 4 
. 2007- לפחות בסעיף נפשי בעבר אך לא ב 40%שהיו להם ) פחות מאחוז( יםזה כולל אנשים מעטה הכל-הסך  1

-הם מבוססים על הנתונים משזה היות ה הכל-לסךהנתונים המפרטים את אחוזי הנכות אינם מסתכמים 
  .2007-אך לא ב, פעם-ומעלה אי 40%אנשים שהיו להם אחוזי נכות של ואינם כוללים  2007

  
מקבלי כל אחד משירותי השיקום במוסד לביטוח לאומי בקרב אנשים של שיעור ה מוצג 135לוח ב

נראה שאין .  שקיבלו שיקום רק במוסד לביטוח לאומי ובקרב אלו שקיבלו שיקום גם בבריאות הנפש

אלא שיש שירותים מסוימים ששיעור  ,נוטה לקבל יותר שירותים אחת הקבוצות לפיו דפוס אחיד

  .היהמקבלים אותם גבוה בקבוצה אחת ושירותים אחרים ששיעור המקבלים גבוה יותר בקבוצה השני

  
לעומת , ביטוח לאומי בלבדשירותי שיקום ב אנשים שקיבלו -יטוח לאומי בשיקום ב מקבלי :135לוח 

  לפי סוג השירות , ריאות הנפשבב גםשירותי שיקום שקיבלו אלו 
  
  

 שיקוםה שירותסוג 

מקבלי  הכל-סך
ם ושירותי שיק

 ביטוח לאומיב

 מקבלי שירות בביטוח לאומי
קיבלו רק שיקום 

 יטוח לאומיבב
  קיבלו גם שיקום

 ריאות הנפשבב
 5,875 17,87712,002 הכל מקבלי שיקום-סך

 9 10 6 הכשרה או בגרות, השלמה
 14 13 18 הקניית הרגלי עבודה, טרום הכשרה

 27 29 24 הכשרה מקצועית
 4 5 2 השכלה גבוהה, הכשרה

 31 27 39 סיוע בהשמה
 20 21 16 דום בתפקיד אישייק

 46 47 45 מעקב ואחזקה
 9 6 14 הפניה לעבודה מוגנת

 6971 64 אבחון
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ובביטוח לאומי לפי מאפיינים , קבלת שירותי שיקום בבריאות הנפש. 10
ובקרב  )ומעלה בסעיף נפשי 40%(נבחרים בקרב מקבלי קצבת נכות 

  'קבוצת יעד ג
בפרק הקודם בחנו את המאפיינים של האוכלוסיות שקיבלו ושלא קיבלו שירותי שיקום  9.4בסעיף 

בפרק זה אנו רוצים לבחון באיזו מידה ). ומעלה בסעיף נפשי 40%(בבריאות הנפש בקרב מקבלי קצבה 

לפי מאפיינים ) ומעלה בסעיף נפשי 40%(בקבלת שירותי שיקום בקרב מקבלי קצבה קיימים הבדלים 

האם לנשים המקבלות קצבה יש סיכוי גדול יותר לקבל שיקום מאשר לגברים , לדוגמה. נבחרים

מביטוח , בחנו את הקשר בין קבלת שיקום תחילה: את הבדיקה ביצענו בשתי דרכים. המקבלים קצבה

שני בחנו את הבשלב . משתני-באמצעות ניתוח דו, לבין מאפיינים שונים, פשמבריאות הנאו לאומי 

מבריאות הנפש ו התרומה של מאפיינים שונים של האוכלוסייה לסיכוי לקבל שיקום מביטוח לאומי

ניתוח הראשון בו בחנו את הקשר בין מאפיינים שונים לקבלת מן השונה ב. ימשתנ-רבניתוח  ייד-על

את התרומה של כל מאפיין לקבלת שיקום מבריאות גם אנו אומדים  ימשתנ-רבבניתוח ה, שיקום

  .כאשר מפקחים על המאפיינים האחרים ,הנפש ולקבלת שיקום מביטוח לאומי

  

 10.2ובסעיף  ,משתני לגבי קבלת שירותי שיקום מבריאות הנפש-נתמקד בניתוח הדו 10.1בסעיף 

יובאו  10.3בסעיף . ם במוסד לביטוח לאומימשתני לגבי קבלת שירותי שיקו-נתמקד בניתוח הדו

משתניים מתייחסים -הניתוחים הדו. משתניים לגבי ביטוח לאומי ולגבי בריאות הנפש-הניתוחים הרב

 65,212(ומעלה בסעיף נפשי  40%רק לאנשים המקבלים כיום או שקיבלו בעבר קצבת נכות עם 

תייחסים לכלל האנשים עם בעיות נפשיות משתניים מ-הניתוחים הרב. 2007-ב היו בחייםוש, )אנשים

משתניים לגבי קבלת שיקום מבריאות הנפש ומביטוח -מופיעים הניתוחים הרב 10.3בסעיף  .קשות

  . 'ובקרב קבוצת יעד ג) ומעלה בסעיף נפשי 40%(לאומי בקרב מקבלי קצבת נכות 

  

שונים מהשירותים ידי מערכת השיקום של בריאות הנפש -יש לזכור שהשירותים המסופקים על

בשיקום בביטוח לאומי השירותים ממוקדים . ידי מערכת השיקום של הביטוח הלאומי-המסופקים על

מערכת השיקום של בריאות , לעומת זאת. ולרוב מכוונים לתעסוקה בשוק הפתוח ,בתחום התעסוקה

מבריאות מהמקבלים שיקום  51%, כך. גם שירותי דיורמהאנשים הנפש מספקת לשיעור משמעותי 

 59%-המסופקים ל(שירותי בריאות הנפש בתחום התעסוקה , יתרה מזו. הנפש מקבלים שירותי דיור

  . מועדון תעסוקתילמשל , לאוכלוסייה ברמת תפקוד נמוכה,בין היתר, מכוונים) ממקבלי השיקום

  

  קבלת שיקום בבריאות הנפש לפי מאפיינים שונים 10.1
המאפיינים הדמוגרפיים של אנשים המקבלים היום או קיבלו אנו מביאים ממצאים על  136בלוח 

  .ואשר מקבלים או שאינם מקבלים שיקום בבריאות הנפש) ומעלה בסעיף נפשי 40%(בעבר קצבת נכות 

אין הבדל בין , ומעלה בסעיף נפשי 40%בקרב אנשים המקבלים או קיבלו בעבר קצבת נכות של  

  .הנפש גברים לנשים בסיכוי לקבל שיקום בבריאות
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קיבלו בעבר קצבת נכות שקבלת שיקום בבריאות הנפש בקרב אנשים המקבלים כיום או : 136לוח 
  )באחוזיםבמספרים ו( מאפיינים דמוגרפייםלפי , )ומעלה בסעיף נפשי 40%(

הכל מקבלים -סך  
ומעלה  40%קצבה 

  בסעיף נפשי

מקבל שיקום 
מבריאות 

  הנפש

מוכר בבריאות 
הנפש אך לא 
  מקבל שירות

לא מוכר 
בשיקום 

  בריאות הנפש
          מין

  65  6  29  27,768  נשים
  65  7  28  37,444  גברים

          

          גיל
29-19  10,149  33  9  58  
39-30  13,600  35  8  57  
49-40  15,853  30  7  63  

  69  6  25  20,255  עד גיל פרישה 50
  85  3  12  5,355  מעל גיל פרישה

          

          מצב משפחתי
  52  9  39  27,649  רווק
  79  5  16  22,693  נשוי
  65  6  29  13,030  גרוש
  75  4  21  1,597  אלמן

          

          יישוב מגורים 
  62  7  31  42,238  יהודיים

  81  4  15  4,996  לא יהודיים
  65  7  28  17,290  מעורבים

          

          מחוז מגורים
  56  8  36  6,071  ירושלים

  71  6  23  13,889  צפון
  64  7  29  6,586  חיפה
  61  8  31  15,612  מרכז

  71  7  22  15,122  תל אביב
  56  7  37  7,929  דרום
 
ההסתברות להיות , )ומעלה בסעיף נפשי 40%(בקרב אנשים המקבלים או קיבלו בעבר קצבת נכות  

  . מוכר במערכת שיקום בריאות הנפש גבוהה יותר בעבור אנשים שהינם מתחת לגיל פרישה

ההסתברות לקבל , )ומעלה בסעיף נפשי 40%(בעבר קצבת נכות בקרב אנשים המקבלים או קיבלו  

. ויורדת בקבוצות הגיל הבאות) 39עד (שיקום בבריאות הנפש גבוהה יותר בקבוצות הגיל הצעירות 

עולה שהשיעור יציב , כאשר מסתכלים על שיעור המקבלים מתוך המוכרים במערכת השיקום

  .למדי בקבוצות הגיל השונות

ההסתברות לקבל , )ומעלה בסעיף נפשי 40%(לים או קיבלו בעבר קצבת נכות בקרב אנשים המקב 

  . והנמוכה ביותר לנשואים, לרווקים יותרבגבוהה הינה ה בריאות הנפששיקום ב
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להיות מוכר ההסתברות , )ומעלה נפשי 40%(בקרב אנשים המקבלים או קיבלו בעבר קצבת נכות  

יהודיים וביישובים מעורבים מאשר ביישובים לא למערכת בריאות הנפש גבוהה יותר ביישובים 

 . יהודיים

אין פערים משמעותיים בין ההסתברות , כאשר מתמקדים באלו המוכרים למערכת בריאות הנפש 

, מכלל המוכרים במערכת 80%-בשלושתם כ(סוגי היישובים  3לקבל מול לא לקבל שיקום בקרב 

 ).מקבלים שיקום

, לי שיקום מבריאות הנפש גבוה במחוזות דרום וירושליםאחוז המוכרים בשיקום ואחוז מקב 

  .ונמוך במחוזות תל אביב וצפון

  

ומעלה  40%(אנו מביאים נתונים על אנשים המקבלים היום או קיבלו בעבר קצבת נכות  137בלוח 

  . לפי סעיפי ואחוזי נכות, ואשר מקבלים או שאינם מקבלים שיקום בבריאות הנפש) בסעיף נפשי

ההסתברות לקבל , )ומעלה בסעיף נפשי 40%(ים המקבלים או קיבלו בעבר קצבת נכות בקרב אנש 

מאשר בעבור אנשים בעלי  33שיקום בבריאות הנפש גבוהה יותר בעבור אנשים שהינם בעלי סעיף 

 .34סעיף 

 לאההסתברות , )ומעלה בסעיף נפשי 40%(בקרב אנשים המקבלים או קיבלו בעבר קצבת נכות  

 34גבוהה יותר בעבור אנשים שהינם בעלי סעיף , להיות מוכר במערכת שיקום בריאות הנפש

  .33מאשר בעבור אנשים בעלי סעיף 

 .אחוז המוכרים בשיקום בבריאות הנפש ואחוז מקבלי השיקום עולים ככל שאחוז הנכות עולה 
 

סעיפי לפי , )ף נפשיומעלה בסעי 40%(קיבלו בעבר קצבה שאנשים המקבלים כיום או : 137לוח 
 )במספרים ובאחוזים(ואחוזי נכות 

הכל מקבלים -סך  
ומעלה  40%קצבה 

  בסעיף נפשי

מקבל שיקום 
מבריאות 

  הנפש

מוכר בבריאות 
הנפש אך לא 
  מקבל שירות

לא מוכר 
בשיקום 

  בריאות הנפש
          סעיפי נכות

33  43,298  37  8  55  
34  21,914 12  4  84  
          

          נפשית אחוזי נכות
49%-40%  16,499  16  5  79  
69%-50%  39,614  32  7  61  

100%-70%  8,388  37  9  53  

  
ומעלה  40%(אנו מביאים נתונים על אנשים המקבלים היום או קיבלו בעבר קצבת נכות  138בלוח 

  .מוכרים ביחידה לטיפול בהתמכרויות ומוכרים ברווחה, לפי אשפוז ואבחנה כבדה) בסעיף נפשי

למערכת השיקום בבריאות הנפש ואחוז מקבלי שיקום גבוהים בקרב אלו שהיו  אחוז המוכרים 

 .באשפוז משמעותי
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אחוז המוכרים למערכת השיקום בבריאות הנפש ובתוכם אחוז מקבלי שיקום גבוהים בקרב אלו  

 .שהייתה להם אבחנה כבדה במרפאות
  

לפי אשפוז , )עיף נפשיומעלה בס 40%(קיבלו בעבר קצבה שאנשים המקבלים כיום או : 138לוח 
במספרים (מוכרים ביחידה לטיפול בהתמכרויות ומוכרים ברווחה , ואבחנה כבדה

 )ובאחוזים
הכל מקבלים -סך  

ומעלה  40%קצבה 
  בסעיף נפשי

מקבל שיקום 
מבריאות 

  הנפש

מוכר בבריאות 
הנפש אך לא 
  מקבל שירות

לא מוכר 
בשיקום 

  בריאות הנפש
          אשפוז

  84  4  12  29,657  משמעותילא היו באשפוז 
  49  9  42  35,555  היו באשפוז משמעותי

          

קיבלו אבחנה כבדה במרפאה 
  ממשלתית

        

 לא היו במרפאה או היו 
  במרפאה ללא אבחנה כבדה

  
52,142  

  
22  

  
6  

  
72  

היו במרפאה עם אבחנה 
  כבדה

  
13,070  

  
53  

  
9  

  
38  

          

היחידה לטיפול 
  בהתמכרויות

        

  64  7  29  63,427  בטיפול ביחידהלא היו 
  92  3  5  1,785  היו בטיפול ביחידה

          

          מוכרים ברווחה
לא היו מוכרים ברווחה 
  כבעלי בעיה נפשית

  
51,769  

  
25  

  
6  

  
69  

  49  10  41  13,443  היו מוכרים ברווחה

  
  קבלת שיקום במוסד לביטוח לאומי לפי מאפיינים שונים 10.2

באיזו מידה קיימים הבדלים בקבלת שירותי שיקום במוסד לביטוח לאומי בקרב בחלק זה אנו בוחנים 

  46.לפי מאפיינים נבחרים) ומעלה בסעיף נפשי 40%(מקבלי קצבה 

  

אנו מביאים ממצאים על מאפיינים דמוגרפיים של אנשים המקבלים היום או קיבלו בעבר  139 .בלוח

  .שאינם מקבלים  שיקום בביטוח הלאומיוהמקבלים או ) ומעלה בסעיף נפשי 40%(קצבת נכות 

אין הבדל בין , ומעלה בסעיף נפשי 40%בקרב אנשים המקבלים או קיבלו בעבר קצבת נכות של  

  ). בדומה לשיקום בבריאות הנפש(גברים לנשים בסיכוי לקבל שיקום במוסד לביטוח לאומי 

                                                   
בעוד שבפרקים אחרים בדוח , )ומעלה בסעיף נפשי 40%(יש לזכור שהניתוח מתמקד כאן במקבלי קצבה    46

ומעלה בסעיף  40%שאינם בהכרח בעלי (התמקדנו בכלל מקבלי שיקום בביטוח לאומי בעלי סעיף נפשי 
  .)נפשי
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ההסתברות , נפשי ומעלה בסעיף 40%בקרב אנשים המקבלים או קיבלו בעבר קצבת נכות של  

ויורדת בקבוצות הגיל ) 39עד (לקבל שיקום בביטוח הלאומי גבוהה יותר בקבוצות הגיל הצעירות 

  ). בדומה לשיקום בבריאות הנפש(הבאות 

ההסתברות לקבל , )ומעלה בסעיף נפשי 40%(בקרב אנשים המקבלים או קיבלו בעבר קצבת נכות  

  . והנמוכה ביותר לאלמנים, ווקיםלר גבוהה יותרהינה ה בביטוח לאומישיקום 

לקבל ההסתברות , )ומעלה בסעיף נפשי 40%(בקרב אנשים המקבלים או קיבלו בעבר קצבת נכות  

שיקום במוסד לביטוח לאומי גבוהה יותר ביישובים יהודיים וביישובים מעורבים מאשר 

 . ביישובים לא יהודיים

לקבל ההסתברות , )ומעלה בסעיף נפשי 40%(בקרב אנשים המקבלים או קיבלו בעבר קצבת נכות  

 .שיקום במוסד לביטוח לאומי גבוהה יותר במחוזות חיפה ומרכז
  

והמקבלים או , )ומעלה בסעיף נפשי 40%(אנשים המקבלים כיום או שקיבלו בעבר קצבה : 139 לוח
במספרים (לפי מאפיינים דמוגרפיים , שאינם מקבלים שיקום במוסד לביטוח לאומי

  )ובאחוזים
 40%הכל מקבלים קצבה -סך  

  ומעלה בסעיף נפשי
מקבל שיקום 
  בביטוח לאומי

מקבל שיקום לא 
  בביטוח לאומי

        מין
  84  16  27,768  נשים
  84  16  37,444  גברים

       
        גיל

29-19  10,149  26  74  
39-30  13,600  27  73  
49-40  15,853  16  84  

  92  8  20,255  עד גיל פרישה 50
  98  2  5,355  מעל גיל פרישה

       
        מצב משפחתי

  77  23  27,649  רווק
  90  10  22,693  נשוי
  85  15  13,030  גרוש
  95  5  1,597  אלמן

       
        יישוב מגורים 

  82  18  42,238  יהודיים
  92  8  4,996  לא יהודיים
  85  15  17,290  מעורבים

       
        מחוז מגורים

  86  14  6,071  ירושלים
  86  14  13,889  צפון
  81  19  6,586  חיפה
  81  19  15,612  מרכז

  83  17  15,122  תל אביב
  86  14  7,929  דרום
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  .  מובאים אחוזי וסעיפי הנכות 140בלוח 

שיעור המקבלים , )ומעלה בסעיף נפשי 40%(בקרב אנשים המקבלים או קיבלו בעבר קצבת נכות  

. 34ובעבור אנשים בעלי סעיף  33דומה בעבור אנשים שהינם בעלי סעיף , שיקום בביטוח לאומי

זאת בשונה מהשיקום בבריאות הנפש בו הסיכוי לקבל שיקום גבוה יותר בקרב אנשים עם סעיף 

33. 

שיעור המקבלים , )ומעלה בסעיף נפשי 40%(בקרב אנשים המקבלים או קיבלו בעבר קצבת נכות  

  .רנמוך יותר לאנשים בעלי אחוזי נכות גבוהים יות, שיקום בביטוח לאומי

 
והמקבלים או , )ומעלה בסעיף נפשי 40%(אנשים המקבלים כיום או שקיבלו בעבר קצבה : 140לוח 

במספרים (סעיפי ואחוזי נכות לפי , שאינם מקבלים שיקום במוסד לביטוח לאומי
 )ובאחוזים

 40%הכל מקבלים קצבה -סך  
  ומעלה בסעיף נפשי

מקבל שיקום 
  בביטוח לאומי

מקבל שיקום לא 
  לאומיבביטוח 

         סעיפי נכות
33  43,298  17  83  
34  21,914 15  85  
        

        אחוזי נכות נפשית
49%-40%  16,499  18  82  
69%-50%  39,614  18  82  

100%-70%  8,388  8  92  

  
  :כיניתן לראות  141בלוח 
שיעור מקבלי שיקום במוסד לביטוח לאומי בקרב אנשים שהיו באשפוז משמעותי גבוה רק במעט  

באופן דומה ניתן לראות שיעור מעט גבוה יותר בקרב . משיעורם בקרב אנשים שלא היו באשפוז

אנשים שקיבלו אבחנה קשה במרפאות הממשלתיות לבריאות הנפש מאשר בקרב אנשים שלא היו 

וכן שיעור גבוה במעט בקרב אלו שהיו , או שהיו בהן אך לא קיבלו אבחנות אלו ,במרפאות אלו

בשלושת . הרווחה כבעלי בעיה נפשית מאשר בקרב אלו שלא היו מוכרים שםמוכרים במשרד 

 .המקרים ההבדלים אינם גדולים

בכיוון ההפוך עולה ששיעור מקבלי שיקום במוסד לביטוח לאומי בקרב אנשים שקיבלו טיפול  

בדומה לממצא לגבי (ביחידות לטיפול בהתמכרויות נמוך משיעורם בקרב אנשים שלא טופלו שם 

  ).השיקום בבריאות הנפש
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לפי אשפוז , )ומעלה בסעיף נפשי 40%(אנשים המקבלים כיום או שקיבלו בעבר קצבה : 141לוח 
במספרים (מוכרים ביחידה לטיפול בהתמכרויות ומוכרים ברווחה , ואבחנה כבדה

 )ובאחוזים
הכל מקבלים קצבה -סך  

 ומעלה בסעיף נפשי 40%
מקבל שיקום 
 בביטוח לאומי

ל שיקום מקבלא 
  בביטוח לאומי

        אשפוז
  87  13  29,657  לא היו באשפוז משמעותי

  81  19  35,555  היו באשפוז משמעותי
        

קיבלו אבחנה כבדה במרפאה 
  ממשלתית

      

לא היו במרפאה או היו במרפאה 
  ללא אבחנה כבדה

  
52,142  

  
15  

  
85  

  78  22  13,070  היו במרפאה עם אבחנה כבדה
        

        לטיפול בהתמכרויותהיחידה 
  83  17  63,427  לא היו בטיפול ביחידה

  92  8  1,785  היו בטיפול ביחידה
        

        מוכרים ברווחה
  לא היו מוכרים ברווחה כבעלי 

  בעיה נפשית    
  

51,769  
  

16  
  

84  
  81  19  13,443  היו מוכרים ברווחה

  

הסיכוי לקבל שיקום משתני של התרומה של מאפיינים שונים על - ניתוח רב 10.3
  מביטוח לאומי ומבריאות הנפש

בסעיף זה נבחן את התרומה של מאפיינים שונים של האוכלוסייה לסיכוי לקבל שיקום הן מביטוח 

בשונה מהסעיף הקודם בו בחנו רק את הקשר בין מאפיינים שונים לבין . לאומי והן מבריאות הנפש

זה אנו אומדים את התרומה של כל מאפיין לקבלת שיקום מבריאות הנפש  סעיףב, קבלת שיקום

להלן מספר הערות לגבי . כאשר מפקחים על המאפיינים האחרים, ולקבלת שיקום מביטוח לאומי

  :הניתוח

פעם ולא רק בשנה האחרונה או -ת לכל מי שקיבלו שיקום איסההגדרה של קבלת שיקום מתייח. א

היות שהיה שינוי משמעותי בהיקף מקבלי , בלת שיקום מבריאות הנפשלגבי ק. בשנים האחרונות

. הרי שהנתונים משקפים יותר את הדפוס שמאפיין את העשור האחרון, השיקום בשנים האחרונות

. פעם מבריאות הנפש התחילו לקבל שיקום בעשור האחרון-מאלו שקיבלו שיקום אי 75%, למעשה

  .1997-מי מתייחס לכל מי שקיבלו שיקום מהניתוח לגבי קבלת שיקום מביטוח לאו

   

האוכלוסייה . בחנו את התרומה של מאפיינים שונים לקבלת שיקום בקרב שתי אוכלוסיות. ב

זוהי אוכלוסייה . או יותר בסעיף נפשי 40%הראשונה כוללת את כל אלה שקיבלו קצבת נכות בעלי 

האוכלוסייה השנייה . איש 65,000-שזכאית לפי חוק לקבל שיקום מבריאות הנפש והיא כוללת כ

למעט אנשים שמוכרים רק , פעם במערכות השונות-כוללת את כל בעלי בעיות נפשיות שהיו מוכרים אי

איש  160,000-הכל האוכלוסייה כוללת כ- בסך. במרפאות לבריאות הנפש ואינם בעלי אבחנות קשות

  ). 'הקבוצה הנוספת על קבוצת יעד ג-תתאת כולל (
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משתנים ; )מצב משפחתי, מין, גיל(משתנים דמוגרפיים : מתייחסים לארבע קבוצות של משתניםאנו . ג

כלכלית של האזור והאם -דהיינו הרמה החברתית, שקשורים לאזור וליישוב מגורים ולסוג האזור

משתנים ; משתנים שקשורים לחומרת הנכות; לא יהודי או מעורב ,שוב יהודייהיישוב מסווג כי

, הכנסנו כל אחת מהקבוצות בזו אחר זו, משתני-בניתוח הרב. ימצאות במערכות נוספותהקשורים לה

ולעמוד על השוני בתרומת המאפיין כאשר מפקחים על , כדי לבחון את תוספת התרומה של כל קבוצה

ניתן לראות את ) 11-עד ג 6-לוחות ג(' בנספח ג). משתני בשלבים-ניתוח רב(המאפיינים האחרים 

לא נמצא שינוי משמעותי במקדמים בכל פעם , באופן כללי. פורטים לגבי כל שלבהממצאים המ

  . שהתווספה קבוצה

  

עבור כל בצענו יב, הרי שבנוסף להתייחסות למובהקות הממצאים, מאחר שמספר המקרים גדול. ד

לגבי כל אחת : (cross-validation)אחת מהרגרסיות המוצגות גם פרוצדורה של תיקוף צולב 

צענו את ניתוח הרגרסיה על יב. קבוצות מקריות-יות פיצלנו את כלל המקרים לשתי תתמהרגרס

טחון ידבר זה מגביר את הב.  הקבוצות-לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין שתי תת. שתיהן בנפרד

 .ביציבות הממצאים המדווחים
 

משתני של קבלת שיקום בקרב מקבלי קצבת נכות של -מוצגות התוצאות של הניתוח הרב 142בלוח 

קבלת שיקום בבריאות הנפש וקבלת : אנו מתייחסים לשני משתנים תלויים. ומעלה בסעיף נפשי 40%

ממקבלי ) 40%-קרוב ל(יש לציין שהבדל מרכזי ביניהם הוא שאחוז משמעותי . שיקום בביטוח הלאומי

בניתוח זה אנו . ואינם מקבלים קצבה 40%-וח לאומי הם בעלי דרגת נכות מתחת לשיקום בביט

ומעלה  40%בודקים את תרומתם של מאפיינים שונים לקבלת שיקום בביטוח לאומי רק של בעלי 

לכלל מקבלי שיקום מביטוח  סנתייח 143בלוח (בסעיף נפשי ולא של כל מקבלי שיקום מביטוח לאומי 

  . שיקום מבריאות הנפש הם מקבלי קצבה ונכללים בניתוח רוב מקבלי). לאומי

נמצא כי אנשים בגילים מבוגרים יותר הם בעלי סיכוי נמוך יותר לקבל שיקום מביטוח לאומי גם  

השפעת הגיל קטנה יותר לגבי שיקום מבריאות הנפש והיא . כשמפקחים על משתנים אחרים

מכיוון שביטוח לאומי מספק שירותים בתחום  ייתכן שכך הוא הדבר. 50+משמעותית רק לגבי בני 

ולצעירים יש , התעסוקה לאנשים שמוערכים כבעלי סיכוי להשתלב בעבודה בשוק הפתוח בעתיד

לנשואים יש סיכוי נמוך יותר לקבל שיקום הן מביטוח לאומי והן . סיכוי גבוה יותר בתחום זה

  .ום מבריאות הנפשאך ההשפעה משמעותית יותר ביחס לקבלת שיק, מבריאות הנפש

לאנשים המתגוררים ביישובים לא יהודיים יש סיכוי נמוך בהרבה לקבל שיקום הן מביטוח לאומי  

). כלכלית של היישוב ועל אזור המגורים-זאת גם שמפקחים על רמה חברתית(והן מבריאות הנפש 

יכנס לנכונות לה, הסיבות האפשריות קשורות למודעות בקרב האוכלוסיות השונות לשיקום

 .או להתאמה תרבותית של השירות, לזמינות שירותי השיקום באזורים שונים, לתהליכי שיקום

כלכלית של היישוב יש השפעה שונה ביחס לקבלת שיקום מביטוח לאומי או -לרמה חברתית 

כלכלית נמוכה מורידים את הסיכוי לקבל שיקום -מגורים ביישוב ברמה חברתית: מבריאות הנפש

 .אך מעלים את הסיכוי לקבל שיקום מבריאות הנפש מביטוח לאומי
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  1פעם בקרב מקבלי קצבת נכות-הסיכוי לקבל שיקום אי: רגרסיה לוגיסטית: 142לוח 
 בריאות הנפש ביטוח לאומי  

 Exp(B) Exp(B)  משתנה
  *1.530  0.994)40%-49%- ו 34לעומת סעיף ** (40%-49%-ו 33סעיף 
 *2.172 *0.686)40%-49%- ו 34 לעומת סעיף** (50%-69%-ו 33סעיף 
 *2.771 *0.263)40%-49%-ו 34לעומת סעיף ** (70%-100%-ו 33סעיף 
  *1.208 *0.873)40%-49%- ו 34לעומת סעיף ** (50%-69%-ו 34סעיף 
 *1.237 *0.423)40%-49%-ו 34לעומת סעיף ** (70%-100%-ו 34סעיף 

 *2.893 *1.357  אשפוז משמעותי
  *1.107 *1.070  אישה: מין

 *1.084 0.994  )29-18לעומת ( 39-30גיל 
 1.005 *0.557  )29-18לעומת ( 49-40גיל 
 *0.858 *0.267  )29-18לעומת (ועד פרישה  50גיל 

 *0.404 *0.065  )29-18לעומת (גיל פרישה ומעלה 
 *0.446 *0.841  )לעומת לא נשוי(נשוי 

 *2.301 *0.718  )לעומת תל אביב(ירושלים 
 *1.383 *0.919  )לעומת תל אביב(צפון 

 *1.358 0.997  )לעומת תל אביב(חיפה 
 *1.379 *0.915  )לעומת תל אביב(מרכז 
 *1.952 *0.641  )לעומת תל אביב(דרום 

 *0.375 *0.477  )לעומת יישוב יהודי(יישוב לא יהודי 
 *0.887 *0.759  )לעומת יישוב יהודי(יישוב מעורב 

 *1.275 *0.521 )10-7לעומת אשכול ( 2-1אשכול 
 *1.146 *0.692  )10-7לעומת אשכול ( 4-3אשכול 
 *0.930 *0.817  )10-7לעומת אשכול ( 6-5אשכול 

 *2.270 *1.225  ***קיבל אבחנה כבדה במרפאות
  *0.220 *0.521  היה ביחידות לטיפול בהתמכרויות
 *1.787 1.023  מוכר ברווחה כבעל בעיות נפשיות

 *2.901 *2.837  מביטוח לאומי/קיבל שיקום מבריאות הנפש
 *0.067 *0.414  קבוע

R2 Cox & Snell 0.119 0.225  
R2 Nagelkerke  0.201  0.332  

N****63,275  63,275  
אנשים עם  711-ל. פעם-הסעיפים מתייחסים לסעיף שהיה לאדם אי. 2007אחוזי הנכות מתייחסים לשנת   ** 

  .ולכן לא נכללו בניתוח 2007- ב 40%היה אחוז נכות מעל  לא 34או  33סעיף 
או שהיו במרפאות ולא קיבלו  2003-1997לעומת אנשים שלא היו כלל במרפאות הממשלתיות בשנים   *** 

  .אבחנה כבדה
  . מספר המקרים בניתוח נמוך יותר מאשר בפרקים אחרים בשל ערכים חסרים בחלק מהמשתנים**** 

  7-ג-ו 6-ח ברגרסיה לוגיסטית בשלבים מופיעים בלוחות גהממצאים של הניתו   1
  

למתגוררים במחוזות . השפעה שונה על קבלת שיקום משתי המערכות יש גם למחוז מגורים 

ירושלים והדרום יש סיכוי נמוך יותר לקבל שיקום מביטוח לאומי לעומת למתגוררים במחוז תל 

ירושלים והדרום יש סיכוי גבוה בהרבה מאשר לאנשים המתגוררים במחוזות , לעומת זאת. אביב

גם למתגוררים במחוזות הצפון . למתגוררים במחוז תל אביב לקבל שירותי שיקום מבריאות הנפש
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והמרכז וחיפה יש סיכוי גבוה יותר לקבל שירותי שיקום מבריאות הנפש מאשר למתגוררים 

 .אך ההשפעה קטנה יותר, במחוז תל אביב

לגבי קבלת . ת שיקום משתי המערכות יש גם לסעיף נכות ואחוז נכותהשפעה שונה לגבי קבל 

וירידה זו משמעותית יותר , שיקום מביטוח לאומי נמצא שהסיכוי יורד ככל שאחוז הנכות עולה

הסיכוי לקבל שיקום מבריאות הנפש גבוה יותר בקרב בעלי , לעומת זאת. 33בקרב בעלי סעיף 

 .ולהועולה ככל שאחוז הנכות ע, 33סעיף 

למעט (מצאנו קשר חיובי בין קבלת שיקום מבריאות הנפש לבין קבלת שירותים ממערכות אחרות  

לאנשים שהיו באשפוז משמעותי או לאנשים עם אבחנות , כלומר). ביחידה לטיפול בהתמכרויות

קשות שהיו בטיפול מרפאתי או לאנשים שמוכרים ברווחה כבעלי בעיה נפשית יש סיכוי גבוה 

ייתכן שהוא , או, ייתכן שהדבר משקף את חומרת מצבם של אנשים אלה. בל שיקוםבהרבה לק

אשר ) למשל המשפחה(נובע מהעובדה שהמערכות האחרות הן גורם מפנה לשיקום או שגורם אחר 

ההשפעות של . דואג לקבלת השירות במערכת אחת דואג גם לקבלת שירות במערכות אחרות

 . וח לאומי היו מתונות בהרבהמאפיינים אלה על קבלת שיקום מביט

היות האדם מוכר ביחידה לטיפול בהתמכרויות מקטין בהרבה את הסיכוי לקבל שיקום מבריאות  

 . הנפש או מהמוסד לביטוח לאומי

קבלת שיקום באחת המערכות מעלה באופן משמעותי את הסיכוי לקבל שיקום במערכת , לבסוף 

שירות במערכת כלשהי לבין קבלת שירות במערכת בנוסף להסברים על הקשר בין קבלת . ההשניי

ייתכן שהסבר נוסף לכך הוא שהמוסד לביטוח לאומי מספק חלק , אחרת אשר הוזכרו למעלה

ובריאות הנפש מספק את , מהשירותים התעסוקתיים לאנשים ברמת תפקוד גבוהה יחסית

 . השירותים הנוספים

ום מהביטוח הלאומי לאנשים ברמת תפקוד נראה כי קיים סיכוי גבוה יותר לקבל שיק, לסיכום 

הגרים באזורים שקל יותר להשתלב בהם בשוק , צעירים יותר, )עם פחות אחוזי נכות(גבוהה יותר 

וייתכן שעובדה זו קשורה לכך ; )כלכלית גבוהה-יישובים ברמה חברתית, אזור תל אביב(העבודה 

תמונת המצב לגבי בריאות . וחששירותי שיקום בביטוח לאומי ממוקדים בתעסוקה בשוק הפת

למבוגרים יחסית ולגרים ביישובים  -ובאופן כללי לאנשים ברמת תפקוד נמוכה יותר , הנפש שונה

 . יש סיכוי רב יותר לקבל שיקום ממערכת זו, כלכלית נמוכה יותר-ברמה חברתית
  

מרכזיים מתוך בדקנו גם את השפעת הגורמים השונים כאשר מתמקדים בשני שירותי שיקום , בנוסף

לא מצאנו הבדל בין שני השירותים בהשפעות . שירותי תעסוקה ושירותי דיור: הסל של בריאות הנפש

ראו (ולא בהשוואה להשפעה של המאפיינים על הסיכוי לקבל שירותי שיקום , של המאפיינים השונים

. תמשו בשירות בפועלחלק מהמוכרים במערכות השיקום לא הש, כפי שהצגנו). 'ג בנספח 9-ג-ו 8-לוח ג

ראו לוח (מצאנו שאין הבדלים כאשר מסתכלים על המוכרים בהשוואה למקבלים בפועל את השירות 

  ).בנספח 10-ג

  

משתני של הקשר בין קבלת שירותי שיקום בביטוח לאומי או -מוצגות תוצאות ניתוח רב 143בלוח 

במערכות השונות אשר סביר  בבריאות הנפש לבין מאפיינים שונים בקרב כלל האנשים המוכרים
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כלומר לא כולל את האוכלוסייה המוכרת רק במרפאות (להניח שהם סובלים מבעיות נפשיות קשות 

 ). בריאות הנפש שאינם בעלי אבחנות קשות
מאחר שמידע על סעיפי לקות ואחוזי נכות קיימים רק לגבי מקבלי קצבת נכות לא כללנו משתנים  

 . אלה בניתוח
  

פעם בקרב כל האנשים בעלי בעיות נפשיות -הסיכוי לקבל שיקום אי: רגרסיה לוגיסטית: 143לוח 
  )למעט מוכרים במרפאות שאינם בעלי אבחנות קשות(קשות 

 בריאות הנפש ביטוח לאומי  
 Exp(B) Exp(B)  משתנה

 *5.391 *2.966)קיבל קצבת נכות(ומעלה בסעיף נפשי  40%
 *2.882 *0.902  אשפוז משמעותי

 *1.037 *1.144  אישה: מין
 *1.115 1.027  )29-18לעומת ( 39-30גיל 
 *1.068 *0.602  )29-18לעומת ( 49-40גיל 
 0.969 *0.305  )29-18לעומת (ועד פרישה  50גיל 

 *0.686 *0.047  )29-18לעומת (גיל פרישה ומעלה 
 *0.426 *0.951  )לעומת לא נשוי(נשוי 

 *1.914 0.905  )לעומת תל אביב(ירושלים 
 *1.288 1.014  )לעומת תל אביב(צפון 

 *1.308 1.040  )לעומת תל אביב(חיפה 
 *1.392 *0.920  )לעומת תל אביב(מרכז 
 *1.774 *0.688  )לעומת תל אביב(דרום 

 *0.430 *0.566  )לעומת יישוב יהודי(יישוב לא יהודי 
 *0.890 *0.770  )לעומת יישוב יהודי(יישוב מעורב 

 *1.420 *0.527 )10-7לעומת אשכול ( 2-1אשכול 
 *1.294  *0.682  )10-7לעומת אשכול ( 4-3אשכול 
 0.991 *0.863  )10-7לעומת אשכול ( 6-5אשכול 

 *2.887 *1.209  **קיבל אבחנה כבדה במרפאות
 *0.143 *0.504  היה ביחידות לטיפול בהתמכרויות

 *2.079 *1.058  תנפשי ההיה מוכר ברווחה כבעל בעי
 *2.927 *2.940  קיבל שיקום בבריאות הנפש או בביטוח לאומי

 *0.020 *0.103  קבוע

R2 Cox & Snell 0.110 0.215 
R2 Nagelkerke   0.234  0.366 

N***135,225  135,225  
או שהיו במרפאות ולא קיבלו  2003-1997לעומת אנשים שלא היו כלל במרפאות הממשלתיות בשנים   ** 

  .אבחנה כבדה
  . מספר המקרים בניתוח נמוך יותר מאשר בפרקים אחרים בשל ערכים חסרים בחלק מהמשתנים*** 
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הממצאים מהניתוח לגבי קבלת שיקום בקרב כלל האוכלוסייה דומים לממצאי הניתוח הקודם  

 ).ימצב משפחת, גיל, מין(לגבי ההשפעה של המשתנים הדמוגרפיים 

מגורים ביישוב  -גם השפעת המשתנים הקשורים למקום מגורים דומה לממצאי הניתוח הקודם  

כלכלית נמוכה מורידים את הסיכוי לקבל שיקום מביטוח לאומי ומעלים את -ברמה חברתית

מגורים במחוז דרום  -השפעה דומה יש למחוז המגורים . הסיכוי לקבל שיקום מבריאות הנפש

י לקבל שיקום מביטוח לאומי ומגדילים את הסיכוי לקבל שיקום מבריאות מקטינים את הסיכו

 . גם מגורים במחוז ירושלים מגדילים את הסיכוי לקבל שיקום מבריאות הנפש. הנפש

להיות בקשר עם מערכות אחרות מעלה מאוד את הסיכוי לקבל שיקום מבריאות הנפש אך לא  

למעט להיות מוכר במערכת  ,מביטוח לאומימשפיע באופן משמעותי על הסיכוי לקבל שיקום 

ולמעט , המטפלת ההתמכרויות מוריד באופן משמעותי את הסיכוי לקבל שיקום בשתי המערכות

 .קבלת שיקום בבריאות הנפש אשר מעלה את הסיכוי לקבל שיקום בביטוח הלאומי

  

ישנם , נו קודםיכפי שהרא. כלל משתנה של קבלת קצבת נכות 142הניתוח המוצג בלוח , כפי שצוין

רצינו לבדוק את , לכן. )11-ראו לוח ג( הבדלים בין המחוזות בשיעור המקבלים קצבת נכות נפשית

במודל . 144מודל זה מוצג בלוח  .ההשפעה של המאפיינים השונים כאשר לא מפקחים על משתנה זה

 ,צבת נכותזה ההשפעות המוצגות בלוח של המשתנים השונים משקפות גם את ההשפעה על קבלת ק

. מצאנו אמנם שההשפעה של מחוז מגורים שונה בשני המודלים. םובעקבות זאת גם קבלת שיקו

אזורים ב ביותרהסיכוי לקבל שירותי שיקום עדיין יותר גבוה אבל ההבדלים הצטמצמו , בירושלים

   .אחריםה
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בעיות נפשיות  פעם בקרב כל האנשים בעלי-הסיכוי לקבל שיקום אי: רגרסיה לוגיסטית: 144לוח 
 סעיפי ואחוזי נכותללא , )למעט מוכרים במרפאות שאינם בעלי אבחנות קשות(קשות 

   במנבאים
 שיקום בבריאות הנפששיקום בביטוח לאומי  

 Exp(B)Exp(B)  משתנה
 *2.651*0.861  אשפוז משמעותי

 *1.061 *1.155  אישה: מין
 0.9811.049  )29-18לעומת ( 39-30גיל 
 1.013*0.583  )29-18לעומת ( 49-40גיל 
 *0.938*0.297  )29-18לעומת (ועד פרישה  50גיל 

 *0.374*0.033  )29-18לעומת (גיל פרישה ומעלה 
 *0.428 0.978  )לעומת לא נשוי(נשוי 

 *1.501*0.790  )לעומת תל אביב(ירושלים 
 *1.411*1.073  )לעומת תל אביב(צפון 

 *0.9321.120  )לעומת תל אביב(חיפה 
 *1.349*0.896  )לעומת תל אביב(מרכז 
 *1.658*0.654  )לעומת תל אביב(דרום 

 *0.404 *0.519  )לעומת יישוב יהודי(יישוב לא יהודי 
 *0.912*0.780  )לעומת יישוב יהודי(יישוב מעורב 

 *1.624 *0.582 )10-7לעומת אשכול ( 2-1אשכול 
 *1.391  *0.717  )10-7לעומת אשכול ( 4-3אשכול 
 1.022*0.879  )10-7לעומת אשכול ( 6-5אשכול 

 *3.926 *1.386  **קיבל אבחנה כבדה במרפאות
 *0.120*0.417  היה ביחידות לטיפול בהתמכרויות

 *2.623*1.173  נפשיתה היה מוכר ברווחה כבעל בעי
 *4.093*4.065  קיבל שיקום בבריאות הנפש או בביטוח לאומי

 *0.058 *0.197  קבוע

R2 Cox & Snell 0.096 0.172 
R2 Nagelkerke   0.204  0.293 

N***135,225  135,225  
או שהיו במרפאות ולא קיבלו  1997-2003לעומת אנשים שלא היו כלל במרפאות הממשלתיות בשנים   ** 

  .אבחנה כבדה
  . מספר המקרים בניתוח נמוך יותר מאשר בפרקים אחרים בשל ערכים חסרים בחלק מהמשתנים  *** 

  

  :אנו רואים 144לבין לוח  142מההשוואה בין לוח 

הסיכוי לקבל שיקום בבריאות הנפש גבוה יותר . השפעת מחוז המגורים שונה בשני הניתוחים 

אך השפעה זו קטנה , תל אביב לאנשים המתגוררים במחוז ירושלים מאשר למתגוררים במחוז

שם (בהרבה ממה שמצאנו לגבי הסיכוי לקבל שיקום בבריאות הנפש בקרב מקבלי קצבת נכות 

 היה פער ניכר בין הסיכוי לקבל שיקום למתגוררים במחוז ירושלים לעומת המתגוררים במחוז תל

כוי הקטן יותר דבר זה מבטא את הסי. ממצא דומה קיים לגבי המתגוררים במחוז דרום). אביב

 .  לעומת במחוז תל אביב) וחיפה(רום לקבל קצבת נכות במחוזות ירושלים ד
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השפעה זו .  כלכליים נמוכים-גבוה יותר באשכולות חברתיים בריאות הנפשהסיכוי לקבל שיקום ב 

דבר המשקף את העובדה , מאשר בקרב מקבלי קצבת נכות' חזקה יותר בקרב קבוצת יעד ג

 ).  11-ח גלוראה (ת נכות גבוה יותר באשכולות נמוכים שהסיכוי לקבל קצב

בקרב  בריאות הנפשהעובדה שהאדם היה באשפוז משמעותי משפיעה על הסיכוי לקבל שיקום ב 

זאת משום . 'יותר מאשר בקרב קבוצת יעד ג) בסעיף נפשי ומעלה 40%(מקבלי קצבת נכות 

  .  שהסיכוי לקבל קצבת נכות נמוך יותר בקרב אנשים שהיו באשפוז משמעותי

  
   דיון וסיכום. 11

ולא ידוע מספיק על הצרכים להמשך , מערכת השיקום בבריאות הנפש נמצאת עדיין בשלבי התפתחות

האוכלוסייה של אנשים הסובלים מנכות עד היום אין תמונה מקיפה וכוללת של . התפתחותה

בשירותי בריאות הנפש ) בפועל או בפוטנציה" (המשתמשים הכבדים"כלומר של , פסיכיאטרית כרונית

צריכת השירותים ושילובי , יהיאין מידע לגבי היקף האוכלוס. ובשירותי השיקום בפרט, בכלל

כן לשינויים בצריכת השירותים לאורך ו, וביניהם, שירותים במערכות השונות בתוך המשרדים השונים

  .רבהקבוצות בעלות מאפיינים שונים בִק -ושל תת, זמן של כלל אוכלוסייה זו

  
מידע ממערכות  קובצי נתוניםממצאים מתוך ניתוח משולב של  הוצגו של הדוח השניחלק ב

מקבלי קצבאות נכות במוסד  עלהקבצים כוללים נתונים  .שנתיים-רבמרביתם , ממשלתיות שונות

אנשים , אנשים שהיו באשפוז פסיכיאטרי, מקבלי שיקום במוסד לביטוח לאומי, לביטוח לאומי

אנשים שקיבלו טיפול , אנשים שקיבלו טיפול בהתמכרויות, שקיבלו שיקום במשרד הבריאות

ו בה כבעלי ואנשים שקיבלו שירותים במערכת הרווחה וזוה, בריאות הנפשבמרפאות הממשלתיות ל

   .בעיה נפשית

  

כגון משרד הבריאות , המשרדים השונים. יש מערכות מידע מפותחות בכל אחד מהשירותים, כיום

עד היום , עם זאת. והביטוח הלאומי מדווחים לציבור באופן שוטף על התפתחויות במערכות שלהם

ספרם של כלל האנשים אך לא מהו מ, ניתן היה לדעת מהו מספר האנשים בכל אחת מהמערכות בנפרד

בעבודה זו אנו בונים , לפיכך. המוכרים במערכות השונות מכיוון שחלקם מוכרים ביותר ממערכת אחת

זו , ידי  קישור-על, על תשתית המידע המפותחת שקיימת בכל משרד כדי לבנות תמונה אינטגרטיבית

פשר לבחון את היקף זה ִא קישור ייחודי . הפרטבין נתוני המערכות השונות ברמת , הפעם הראשונה

. ואת מידת החפיפה לאורך השנים, החפיפה בין האנשים המקבלים שירותים במערכות השונות

הקישור הווה גם את הבסיס ליצירת אומדנים ראשוניים של היקף האנשים המוכרים במערכות 

בבריאות  ואשר עשויים להפיק תועלת משיקום, שהינם בעלי בעיות נפשיות קשות השונות שניתחנו

תכן יי, כפי שצוין בחלקו הראשון של הדוח; הנדרש מהות השיקוםב דניםבנקודה זו איננו . הנפש

בה שחלק מהאנשים הזקוקים לשיקום אינם יכולים כיום להסתייע במערכת הקיימת משום שחסרים 

  .להםשירותים מתאימים 

  

ים בדוח נתונים על מאפייני מובא, בנוסף לנתונים על מספרי האנשים המוכרים במערכות השונות

לגבי שירותי השיקום והטיפול במתמכרים הוצגו גם . לאורך השנים, האנשים והתפלגותם לפי מחוזות
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נבחנו גם השינויים שחלו במספרם ובמאפייניהם של הנכנסים . סוגי השירותים השונים שניתנו

ונים המוצגים בחלקו הראשון יש לציין שייתכנו פערים מסוימים בין הנת. החדשים למערכות השונות

לבין הנתונים המוצגים בחלק השני של , המתבססים על דיווחים של המערכות השונות, של הדוח

בניתוחים שנערכו בחלק זה נעשה שימוש בקובצי נתונים שהוכנו במערכות וזאת משום ש, הדוח

שלא תמיד חופפות  הייתוך שימוש בהגדרות ספציפיות של האוכלוס, השונות במיוחד בעבור עבודה זו

בפרסומים המתייחסים למערכת האשפוז  ,לדוגמה. ותהשונ המערכותאת ההגדרות בפרסומים של 

אנו מציגים רק נתוני אנשים שהינם  ואילו, ומעלה 15לגילאי לעתים הנתונים מתייחסים , הפסיכיאטרי

  . ומעלה 18מגיל 

ר המוביל לעתים גם לפערים בין דב, במערכות שונות מתבצע טיוב רטרואקטיבי של הנתונים 

בדוח זה אנו מתבססים על הנתונים . פרסומים שונים של אותן מערכות לגבי אותם נתונים עצמם

  . המעודכנים ביותר שהיו קיימים בעת קבלת הקבצים

מוקד העניין בעבודה זו מחייב לעתים התייחסות שונה מההתייחסות המופיעה בפרסומי המערכת  

ולסעיף נכות " עיקרי"פרסומי המוסד לביטוח לאומי מתייחסים לסעיף נכות , כך. הרלוונטית

, ומעלה בסעיף נפשי 40%בעבודה הנוכחית ניתנה חשיבות מיוחדת לעובדה שלאדם יש ". כלשהו"

. והי הרמה הנדרשת לקבלת זכאות לשיקום על פי חוק שיקום נכי נפש בקהילהזאת משום שז

יכלול גם אנשים עם , פרסום של הביטוח הלאומי המתייחס למספר האנשים עם סעיף נפשי עיקרי

, במקביל. כלומר שאינם נכללים בהגדרה המעניינת אותנו כאן, 40%- סעיף נפשי עיקרי של פחות מ

יש לו סעיף , דהיינו. אך אין זה הסעיף העיקרי שלו, מעלה בסעיף נפשיו 40%ייתכן אדם שיש לו 

ומעלה  40%החפיפה בין הסעיף העיקרי לבין סעיף נפשי של , לפיכך. אחר ובו נכות גבוהה אף יותר

  . הינה חלקית בלבד

בניתוחים שביצענו התייחסנו לסוג השירותים הניתנים ולא למערכת המינהלית במסגרתה הם  

, החולים הפסיכיאטריים-שירותי שיקום מסוימים אשר ניתנו במסגרת בתי, למשל, כך. רשומים

ובעבודה זו התייחסנו אליהם כאל שירותי שיקום , הופיעו במסגרת המערכת המינהלית האשפוזית

נתוני טיפול מרפאתי כפוי המופיעים מבחינה טכנית , באותו אופן. ולא כאל שירותי אשפוז

 . נותחו כחלק מהמערכת האמבולטורית, אשפוזבמערכת המינהלית של ה
  

  .להלן הממצאים העיקריים

 
  היקף האוכלוסייה המוכרת במערכות השונות  11.1

  שינויים בהיקף האוכלוסייה והשירותים לאורך השנים . א

שינויים אלו אינם . שירותים במערכות השונותה לישל מקב יהםשינויים במספר חלו, לאורך השנים

 ,2007-1997כאשר מתמקדים בשנים  ,דוגמהל. הם נבדלים בכיוון ובעוצמהואחידים במערכות השונות 

  :עולה כי

  .1.7ומעלה בסעיף נפשי גדל פי  40%מספר מקבלי קצבת נכות בעלי  

  .2.7מספר האנשים שקיבלו שיקום בבריאות הנפש גדל פי  
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כלומר לא בהכרח ( ם שקיבלו שיקום בביטוח הלאומי והיו בעלי סעיף נפשי כלשהומספר האנשי 

 .2.3גדל פי  )ומעלה 40%

  .מספר האנשים שהיו באשפוז פסיכיאטרי לא גדל 
  

  .1.25עד גיל פרישה פי  18ושל בני , 1.24ומעלה פי  18בישראל האוכלוסייה של בני בתקופה זאת גדלה 

  
  אשפוז פסיכיאטרי מלא ואשפוז יום 

כלל נתן שיבה. לאורך השנים גדל אינויום  אשפוזפסיכיאטרי מלא או  אשפוזמספר האנשים שעוברים 

הלך  אשפוז יםהעובר אוכלוסייהגדלה הרי שהמשמעות היא ששיעור האנשים בבישראל יה יהאוכלוס

  .יםאשפוזות לצמצום היקף הדינידבר ההולם את המ ,וקטן

  

   סעיף נפשיב ומעלה 40%לי קצבת נכות עם מקב
מדובר . 1.7פי  2007ועד  1997מאז  ,כאמור, עלהסעיף נפשי בומעלה  40%מספר מקבלי קצבת נכות עם 

אנשים שנכנסים , בדרך כלל. במידה זו או אחרת לאורך חייוהאדם מלווה את  בדרך כללבנכות ש

הדבר . לגיל הפרישה ועוברים לקבל קצבת זיקנהעד שהם מגיעים , למערכת נשארים בה לאורך שנים

ברור שכאשר מתייחסים לצורך בשירותים . הולך וגדלבמערכת  המוכרים שמספר האנשים תורם לכך

  . קנהייש להתייחס גם לאנשים שעברו לקצבת ז

  

ומעלה  40%בעלי הדרגתית במספר האנשים הה יעליכל המוכרים הוא ה-גורם נוסף התורם לגידול בסך

צמצום במספר האנשים  ה שלמאז נראה שיש מגמ. 2003-מדי שנה וזאת עד ל יף נפשי המצטרפיםבסע

  .מגמה זו תמשיך בעתידין מוקדם לומר אם יאם כי עד, מדי שנה צטרפיםהחדשים המ

  

   שיקום במערכת בריאות הנפש

ועד  1997מספר האנשים המקבלים שיקום במערכת בריאות הנפש הלך וגדל לאורך השנים ומאז  

האנשים שנמצאים בשיקום , יש לציין שבדומה למקבלי קצבת נכות. 2.7המספר גדל פי  2007

  . בבריאות הנפש נשארים שם לטווח ארוך

 2,000-נכנסים למערכת כ 2002מאז . אנשים בכל שנה 1,500-נכנסו למערכת זו כ 2001-1998בשנים  

  . אנשים חדשים בכל שנה

חלקם עקב פטירה וחלקם מכיוון שהם מתקדמים , כמובן שיש גם אנשים שיוצאים מהמערכת 

להיקלט במסגרות השיקום , ככל הנראה, חלק אחר אינם מצליחים. ואינם זקוקים עוד לשיקום

 . כפי שהן קיימות היום

אומדן ( 2007-ב 15%-ועד ל 1997-ב 30%-רך השנים מכשיעורי התחלופה בכל שנה ירדו לאו 

פי היחס בין מספר האנשים לאורך השנה לבין מספר האנשים שקיבלו את -לתחלופה חושב על

  . )השירות בדצמבר של אותה שנה
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השירותים הניתנים לכל אדם  מספראלא שגם , לא רק שמספר האנשים המקבלים שיקום גדל 

השינוי בשיעור המקבלים כל שירות בקרב המשתקמים שונה משירות . הנמצא במערכת גדל

 . לשירות
מהמשתקמים קיבלו  25%-כ, יתרה מזאת. 6דיור גדל כמעט פי שירותי מספר האנשים שקיבלו  -

  . 2007-בהמשתקמים מ 50%-כ לעומת, 1997-ב שירותי דיור

   .3תעסוקה גדל כמעט פי  שירותי לומספר האנשים שקיב -

מקבלי שירות זה מקרב כלל  ורשיע אך, 2מספר האנשים שקיבלו מועדון חברתי גדל כמעט פי  -

  .המשתקמים ירד

בתחום , לדוגמה. היה שינוי דיפרנציאלי בגידול בסוגי השירותים הניתנים בתוך התחומים, בנוסף 

תמכת היה גדול יותר מאשר הגידול במקבלי התעסוקה הגידול במקבלי מפעל מוגן או תעסוקה נ

היה גידול במיוחד בשירותים , כלומר. מועדון תעסוקתי המיועד לאנשים ברמת תפקוד נמוכה יותר

  .המספקים תמיכה לאנשים ברמת תפקוד גבוהה יותר

  

   שיקום במוסד לביטוח לאומי

אומי גדל לאורך מספר האנשים בעלי נכות נפשית כלשהי המקבלים שיקום במוסד לביטוח ל 

  . 2007-1997בין השנים  2.3פי  ההשנים ועל

 . איש 1,400-ל 1,600בעשור האחרון מספר הנכנסים בכל שנה הוא יציב והוא נע בין  
  

  היחידה לטיפול בהתמכרויות
, למעשה. 3.5פי  2007-ל 1997-התמכרויות גדל מיחידה לטיפול בטיפול ב ומספר האנשים שקיבל

   .מספר האנשים המקבלים טיפול התייצב 2004מאז ו, 2003 -ל 1997-הגידול חל מ

  

  הבדלים בין מחוזות בהספקת שירותים  .ב

יש מחוזות בהם יש  .הנתונים מצביעים על כך שהשירותים אינם ניתנים באופן דומה במחוזות השונים

אוכלוסייה ביחס ל מחוזות בהם יש פחות שירותיםישנם ולעומתם  ,ביחס לאוכלוסייהיותר שירותים 

 2007-אם משווים את התפלגות מקבלי השירותים השונים בין המחוזות השונים ב .הכללית הבוגרת

  :נמצא כי 2007-לבין ההתפלגות של כלל האוכלוסייה ב

חיפה , ומעלה מיוצגים בייצוג חסר במחוזות ירושלים 40%מקבלי קצבת נכות בעלי סעיף נפשי של  

  .ון ותל אביבוייצוג יתר במחוזות צפ, והדרום

ובייצוג , חיפה ותל אביב, יצוג חסר במחוזות ירושליםימקבלי שיקום בבריאות הנפש מיוצגים ב 

  .מרכז ודרום, יתר במחוזות צפון

  .חיפה ותל אביב, וייצוג יתר בצפון, חסר בירושלים ודרום גמקבלי אשפוז מיוצגים בייצו 

קבלי השירות במחוזות לבין ההתפלגות באשפוז יום נמצאו פערים גדולים יחסית בין התפלגות מ 

. זמינותו של שירות זה שונה בצורה משמעותית בין המחוזות, ככל הנראה. הבכלל האוכלוסיי

  .ובייצוג יתר במרכז ובתל אביב, חיפה ודרום, אשפוז יום מיוצג בייצוג חסר בצפון
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רות במחוזות לבין גם ביחידות לטיפול בהתמכרויות יש פערים גדולים בין התפלגות מקבלי השי 

ככל הנראה עקב ההתפתחות הדיפרנציאלית של שירות זה במחוזות , ההתפלגות כלל האוכלוסיי

  .חיפה ודרום, מול ייצוג יתר בצפון, מרכז ותל אביב, כאן יש ייצוג חסר בירושלים. השונים

 :כיבהסתכלות מעבר למערכות נראה אם כן 
למעט באשפוז , נמוך מחלקו באוכלוסייה הכלליתמחוז ירושלים מיוצג בכל השירותים בשיעור  

  .שיעור מקבלי השירותים נמוך יחסית בהשוואה למחוזות אחרים, כלומר. יום

למעט בשיקום בריאות הנפש , המערכותמחוז דרום מיוצג אף הוא בשיעור נמוך יותר בכל  

  . וביחידה לטיפול בהתמכרויות

. שירותים בשיעורים גבוהים מחלקם באוכלוסייהמיוצגים ברוב ה, מרכז ותל אביב, מחוזות צפון 

  .שיעור המקבלים גבוה יחסית בשלושת המחוזות, כלומר

  

יש לזכור שיש מערכות בהן אנשים . 2007-למקבלי השירותים ב והתייחס הדברים האמורים לעיל

אנשים ה לכן בחנו גם את כל). אשפוז(ויש מערכות בהן אנשים נכנסים ויוצאים , נשארים לטווח ארוך

מנת להשוות בין המחוזות את -על, בנוסף. 2007-ב שהיו בחייםשירותים במערכת ופעם -אישקיבלו 

פעם כל -בחנו את שיעור האנשים שקיבלו אי, פעם עם אחת מהמערכות-מספר האנשים שהיו בקשר אי

מספרי  נמצאו פערים בין המחוזות גם ביחס של. 2007-אנשים המתגוררים בכל מחוז ב 1,000-שירות ל

  .הפערים קטנים יותר ומערכות בהןהפערים גדולים יותר  ישנן מערכות בהןאם כי , פעם-המוכרים אי

 פעם קצבת נכות-ומעלה בסעיף נפשי שקיבלו אי 40%פערים נמצאו במיוחד בשיעור האנשים עם  

 תלמחוז ב 17-בצפון ו 18לעומת , אנשים לאלף תושבים 9 -ירושלים מחוז ב ):2פערים של פי (

לאלף  2.3: 3.3כאן הפערים הם פי : 34הפער גדול עוד יותר כאשר מתמקדים בבעלי סעיף  .אביב

 .אנשים לאלף תושבים במחוז צפון 7.5תושבים במחוז דרום לעומת 

- כאשר שיעור המקבלים ל, הפערים בין המחוזות במקבלי שיקום מבריאות הנפש קטנים יותר 

 .בדרום 6.6-ל חיפהמחוז ב 5.4אנשים נע בין  1,000

ירושלים מחוז לאלף ב 2.4פעם שיקום מהמוסד לביטוח לאומי נע בין -שיעור האנשים שקיבלו אי 

 .בצפון 4.4-ל

מחוז ב 26.3-ירושלים למחוז ב 17.1פעם נע בין -שיעור האנשים שהיו באשפוז פסיכיאטרי מלא אי 

 .תל אביב

  .תל אביבמחוז ב 8.8-בצפון ל 3.8פעם נע בין -שיעורי האנשים שהיו באשפוז יום אי 

  

באיזו מידה הם תוצאה של הבדלים בזמינות : ממצאים אלו מעלים שאלות לגבי מקור הפערים

מהנתונים . בהיקף התחלואה או בדפוסי הפנייה של האוכלוסייה, השירותים במחוזות השונים

או מהיקפי שירות  ,הנוכחיים לא ניתן לדעת האם ההבדלים נובעים משיעור תחלואה שונה במחוזות

אם מניחים ששיעור התחלואה יכול להיות שונה במחוזות  - שונים הניתנים לאותו היקף תחלואה

. אזי לא ניתן לדעת האם קיימת הטיה בין המחוזות מבחינת מתן שירותים לעומת הצרכים, השונים
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ות מקבלי אזי התפלג, אם מניחים ששיעור התחלואה אמור להיות דומה במחוזות השונים, אולם

, במצב כזה. הכללית ההשירותים במחוזות השונים אמורה להיות זהה לזו של התפלגות האוכלוסיי

אלא שיש מחוזות , הנתונים מצביעים על כך שהשירותים אינם ניתנים באופן דומה במחוזות השונים

ירושלים ( ולעומתם מחוזות בהם יש פחות שירותים ,)וצפון ביבאל ת, מרכז(בהם יש יותר שירותים 

גורמים , כדוגמת הבדלים בהפניה, כמובן שהיקף שירותים שונה יכול לנבוע מסיבות שונות). ודרום

אנשים אמידים המוצאים , לדוגמה(גורמים כלכליים , )הימנעות עקב הסטיגמה, למשל(תרבותיים 

  .   ועוד, )פתרונות חלופיים ואינם נזקקים לשירותים הממלכתיים

  

היקף באו  ,שונה של תחלואההבהיקף  הואהפערים בין המחוזות מקורם של האם  אף שלא ניתן לדעת

ניתן להצביע על היבט אחד בו ניתן לתת מענה , עם היקף שונה של שירותיםאך דומה של תחלואה 

, ומעלה 40%מספר האנשים בכל מחוז שהינם בעלי סעיף נפשי של  בבחינת .ל"חלקי לשאלה הנ

לה שיש פערים בין וע ,2007-בבבריאות הנפש שירותי שיקום  ושקיבלמי  שלבחינת השיעור בקרבם בו

. בריאות הנפששיקום ב 2007-נפשי קיבלו בומעלה בסעיף  40%מבעלי  21%, בממוצע הארצי .המחוזות

צפון  ותואילו במחוז ,)בהתאמה 28%-ו 27%(במחוז ירושלים ובמחוז דרום השיעורים גבוהים יחסית 

 40%אם מניחים שמספר בעלי , כלומר). בהתאמה 15%-ו 17%(ותל אביב השיעורים נמוכים יחסית 

במתן בין המחוזות הרי שניכר כאן הבדל , תחלואה לשהינו אינדיקציה גסה בסעיף נפשי ומעלה 

- שבחשוב להדגיש שהנתונים מורים אמנם  .שיעורי הנכות ידי-עלהמענים לתחלואה כפי שהיא מיוצגת 

יש , אולם. הבדל בין המחוזות במתן שירותי שיקום לאותם אנשים שהוכרו כבעלי נכות היה 2007

מאחר שאין אנו יודעים אם . שיעור המוכרים כבעלי נכות שונה במחוזות השונים, לזכור שבו בזמן

ופן או מהבדלים בא/ו, היאו מהבדלים בשיעורי פני/ו, שיעור ההכרה השונה נובע מהבדלים בתחלואה

  .זהר במסקנותיהרי שיש לה, הפעולה של המערכת

  

או  לגבי שתי מערכות ספציפיות אנו סבורים שההבדל בין המחוזות נובע מהבדלים בזמינות השירותים

אנו מניחים שהפערים באשפוז יום בין : ולא מהבדלים בהיקף התחלואה ,שימוש בשירותים/יהיבפנ

מכיוון שהפערים  זאת. הבדל בתחלואהמולא יתנים בהיקף השירותים הנמשקפים הבדל  המחוזות

לו היה מדובר . המלאהפסיכיאטרי בקבלת השירות גדולים בהרבה מהפערים בתחום האשפוז 

  . האשפוז באופן דומה בשני סוגיאמורים להתבטא  אלו תחלואה היוהיקף הבבהבדלים 

  

   ההאוכלוסיי מאפייני 11.2
  פעם במערכות השונות- אישל האוכלוסיות המוכרות  2007מאפיינים בשנת  .א

  מין
במרבית  )38%-45%( 40%-כ הנשים מהוות .שיעור הנשים במערכות השונות נמוך משיעור הגברים

בקרב אנשים  וגבוה יחסית, )בלבד 14%-כ(שיעור הנשים נמוך במיוחד בטיפול בהתמכרויות  .המערכות

   .)50%(ה כבעלי בעיה נפשית המזוהים במשרד הרווח

  

  החולים-שייכות לקופות
שונה מזו של האוכלוסייה , החולים השונות- התפלגות האוכלוסיות שנבחנו בעבודה זו לפי קופות

כללית גבוה מהשיעור של כלל  בשירותי בריאותשיעור המוכרים בכל המערכות המבוטחים . הכללית
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מאוחדת , מכבי -מבוטחי שלוש הקופות האחרות  שיעור, האוכלוסייה המבוטחת בכללית ובהתאם

הוא  18שמעל גיל  הבעוד ששיעור המבוטחים בכללית בקרב האוכלוסיי, למשל. נמוך יותר, ולאומית

  .78%-ל 65%ובכל המערכות האחרות הוא נע בין ; 67%בקרב מקבלי קצבת נכות הוא , 55%

   

  יישובי מגורים  
 12%, שוב יהודיימהאנשים מתגוררים ביישוב המוגדר כי 65%, 18באוכלוסייה הכללית שמעל גיל 

אחוז האנשים המתגוררים ביישובים הלא ). 2007בשנת (ביישובים מעורבים  23%-ו, ביישוב לא יהודי

יהודיים מתוך המוכרים במערכות השונות הוא קטן יותר מאחוז כלל האוכלוסייה המתגוררת 

שובים יים והייישובים היהודיבמקביל ה). תמכרויותלמעט ביחידות לטיפול בה(ביישובים אלו 

  .  יצוג יתריהמעורבים מופיעים בשיעור דומה לשיעורם באוכלוסיה או ב

 ומעלה 40%של אנשים שקיבלו קצבת נכות מה 65%-כ, ה הכלליתיבדומה להתפלגות האוכלוסי 

שובים לא יים בישיעור מקבלי הקצבה המתגורר, אולם. שובים יהודיםימתגוררים בי בסעיף נפשי

ושיעור המתגוררים , שובים אלו באוכלוסיה הכלליתייהודיים נמוך משיעור המתגוררים בי

  .  שובים מעורבים גבוה משיעורם באוכלוסיה הכלליתיבי

שובים לא יהודיים נמוך משיעור ישיעור המתגוררים בי, בקרב מקבלי שיקום בבריאות הנפש 

ם ישובים יהודייואילו שיעור המתגוררים בי, כלליתשובים אלו באוכלוסיה היהמתגוררים בי

נתונים אלו . ישובים אלו באוכלוסיה הכלליתיישובים מעורבים גבוה משיעור המתגוררים ביו

יש לציין שחלק מהאנשים המתגוררים ביישובים לא . מבוססים על מקום המגורים של האדם

הכיוון ההפוך כמעט שאינו . מעורביםיהודיים מקבלים את שירותי השיקום ביישובים יהודיים או 

, מסר אישי, שרשבסקי) (אדם המתגורר ביישוב יהודי ומקבל את השירות ביישוב לא יהודי(קיים 

  ). 2009יולי 

שיעור המתגוררים ביישובים לא יהודיים בקרב האנשים שקיבלו שיקום במוסד לביטוח לאומי והם  

ואילו שיעור המתגוררים ביישובים יהודיים , ייהנמוך משיעורם באוכלוס, בעלי סעיף נפשי כלשהו

שיעור המתגוררים ביישובים מעורבים דומה לזה שבאוכלוסייה . גבוה משיעורם באוכלוסייה

  .הכללית

שיעור המתגוררים ביישובים יהודיים בקרב האנשים שהיו באשפוז פסיכיאטרי דומה לזה  

ושיעור , א יהודיים נמוך יותראך שיעור המתגוררים ביישובים ל, שבאוכלוסייה הכללית

בדומה להתפלגות בקרב (המתגוררים ביישובים מעורבים גבוה יותר מזה שבאוכלוסייה הכללית 

 ).ומעלה בסעיף נפשי 40%מקבלי קצבת נכות בעלי 

גבוה משיעור , שיעור המתגוררים ביישובים יהודיים ומעורבים בקרב האנשים שהיו באשפוז יום 

ואילו שיעור המתגוררים ביישובים לא יהודיים , לו באוכלוסייה הכלליתהמתגוררים ביישובים א

בריאות בבדומה להתפלגות בשיקום (נמוך משיעור המתגוררים ביישובים אלו באוכלוסייה הכללית 

 ).הנפש

כאן שיעור המקבלים ביישובים יהודיים נמוך משיעורם  :תמונה שונה עולה בטיפול בהתמכרויות 

ואילו שיעור , המקבלים ביישובים לא יהודיים זהה לשיעורם באוכלוסייהשיעור , באוכלוסייה

, בין היתר, פערים אלו נובעים. המקבלים ביישובים מעורבים גבוה משיעורם באוכלוסייה
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קיומן של היחידות , למשל, כך. מההתפלגות הלא אחידה של הקמת היחידות ברחבי הארץ

  .ישובים מעורביםים בהוותיקות בחיפה מסביר את השיעורים הגבוהי

  

 המגורים יישובשל  כלכלי-חברתיאשכול 
, מקבלי שיקום בבריאות הנפש ,ומעלה בסעיף נפשי 40%של  נכותמקבלי קצבת (בחלק מהמערכות 

כלכלי -הייצוג של המוכרים במערכות לפי המעמד החברתי ,)והמקבלים טיפול ביחידות להתמכרויות

יישובים של אנשים הגרים ביש ייצוג יתר , לעומת זאת. של היישוב דומה לזה של כלל האוכלוסייה

בקרב אנשים שהיו ובקרב מקבלי שיקום במוסד לביטוח לאומי  )יישובים חזקים(באשכולות גבוהים 

  . באשפוז יום

  

  אחוזי נכות
ומעלה בסעיף  40%עם (מקבלי קצבת נכות : כות הנפשית בקרב אנשים בשלוש מערכותהתמקדנו בנ

: דרגות נכות 4הבחנו בין . ומקבלי שיקום במוסד לביטוח לאומי, מקבלי שיקום בבריאות הנפש, )נפשי

  .ומטה 39%-ו, 40%-49%, 15%-69%, 70%-100%

 13%): עד גיל פרישה( 2007-בומי בביטוח הלא) ומעלה בסעיף נפשי 40%(בקרב מקבלי קצבת נכות  

  .40%-49%בעלי  26%-ו, 50%-69%בעלי  61%; 70%-100%בעלי 

 14%: הם כולל אנשים מעל גיל פרישה, 2007-ב השיעורים בקרב מקבלי שיקום בבריאות הנפש 

  . 40%-49%בעלי  17%-ו; 50%-69%בעלי  69%; 70%-100%בעלי 

 38%; 70%-100%בעלי  3%: הם  2007-ב לאומי השיעורים בקרב מקבלי שיקום במוסד לביטוח 

אם . 40%-נוספים הם בעלי אחוזי נכות הנמוכים מ 35%; 40%-49%בעלי  24%-ו, 50%-69%בעלי 

אזי , ומעלה בסעיף נפשי 40%בבעלי , לצורך השוואה לשתי המערכות האחרות, מתמקדים

 .  40%-49%בעלי  37%-ו, 50%-69%בעלי  59%; 70%-100%בעלי  4%: השיעורים הם
  

בריאות מקבלי שיקום בבקרב , בסעיף נפשיומעלה  40%בהשוואה לכלל מקבלי קצבה עם  ,כלומר

בעלי אחוזי נכות שיעור גבוה יותר של ו 40%-49%בעלי אחוזי נכות של יש שיעור נמוך יותר של  הנפש

בקרב מקבלי שיקום בביטוח לאומי יש שיעור גבוה יותר באופן משמעותי של אנשים עם . 50%-69%

  . 70%-100%ושיעור נמוך יותר של אנשים עם סעיף נפשי , 40%-49%סעיף נפשי 

  

  סעיף נכות
הם  במוסד לביטוח לאומי )ומעלה בסעיף נפשי 40%עם (שלישים ממקבלי קצבת נכות -שניכ להכ-ךבס

החלוקה . )נוירוטיות-הפרעות פסיכו( 34וכשליש הם בעלי סעיף  ,)הפרעות פסיכוטיות( 33בעלי סעיף 

  : שונה בשתי מערכות השיקום בצורה בולטת 34-ו 33לסעיף 

 2007- ועמד ב, גבוה בצורה משמעותית בקרב מקבלי שיקום בבריאות הנפש 33שיעור בעלי סעיף  

 .34בעלי סעיף  14%לעמת , 86%על 

, 43%על  2007-ועמד ב, נמוך בקרב מקבלי שיקום במוסד לביטוח לאומי 33יף שיעור בעלי סע 

מתוך מקבלי שיקום במוסד לביטוח  65%כאשר מתמקדים באותם  .34בעלי סעיף  57%מת ולע

 34לסעיף  33כאן החלוקה בין סעיף : התמונה משתנה, בסעיף נפשי ומעלה 40%לאומי שהם בעלי 
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הם  38%-ו 33הם בעלי סעיף  62%: ומעלה 40%דומה להתפלגות כלל מקבלי קצבאות בסעיף נפשי 

  .  34בעלי סעיף 

  
ומערכת השיקום במוסד  ,33מערכת השיקום בבריאות הנפש מטפלת יותר באנשים עם סעיף , כלומר

  . 34באנשים עם סעיף לביטוח הלאומי מטפלת יותר 

שיעור המקבלים כל אחד מסוגי , 33בקרב אנשים שקיבלו שיקום בבריאות הנפש והינם בעלי סעיף  

. 34גבוה מזה שבקרב חבריהם שהינם בעלי סעיף , השירותים המתאימים לרמת תפקוד נמוכה

ותר גבוה י, במקביל שיעור המקבלים שירותים המתאימים לאנשים ברמת תפקוד גבוהה יותר

נוטים  33דבר זה מתיישב עם העובדה שאחוזי הנכות בקרב בעלי סעיף . 34בקרב בעלי סעיף 

  .34להיות גבוהים מאלו של בעלי סעיף 

, )שירותים בתחום התעסוקה(בקרב אנשים שקיבלו שיקום במוסד לביטוח לאומי , לעומת זאת 

מאשר בקרב אנשים עם  34שיעור מקבלי מרבית השירותים גבוה יותר בקרב אנשים עם סעיף 

  .33 סעיף

  

 מגמות במאפייני אוכלוסיות מקבלי השירותים לאורך השנים  .ב
  מין

יש מערכות בהן שיעור . נמוך משיעורן באוכלוסייההוא , כאמור, שיעור הנשים במערכות השונות

הן מערכות ב; )מקבלי קצבת נכות ומקבלי שיקום בביטוח הלאומי(הנשים נשאר דומה לאורך השנים 

ומערכות בהן יש ירידה בשיעור הנשים ; )שיקום בריאות הנפש והתמכרויות(יש עלייה בשיעור הנשים 

  .דומותמגמות בקרב הנכנסים החדשים נמצאו ). אשפוז יום, אשפוז(

  

  גיל 
השינויים נובעים בחלקם . לאורך השנים ניתן לזהות שינויים בגיל מקבלי השירותים השונים

 .ובחלקם משינויים בפרופיל הנכנסים החדשים למערכות ,של אנשים הנמצאים במערכת הזדקנותמה

 ,ביטוח לאומיובקרב מקבלי שיקום ב בריאות הנפשבקרב מקבלי שיקום ב, בקרב מקבלי קצבת נכות

  .לאורך השנים ניכרת ירידה בגיל האנשים באשפוזבקרב , זאתלעומת . ה בגיליניכרת עלי

יורד לאורך השנים שיעורם של הצעירים , ומעלה 40%עם סעיף נפשי של  בקרב מקבלי קצבת נכות 

דווקא -ולאו, דבר זה נובע מהתבגרות האנשים במערכת. ומעלה 40וגדל שיעורם של בני ) 39-18(

אך עולה גם ,  50+בקרב הנכנסים החדשים עולה שיעורם של בני : מעלייה בגיל הנכנסים החדשים

גבוה משיעור גילאים  ,29-18גילאי  ,שיעורם של הזכאים החדשים. )29-18(שיעורם של הצעירים 

דבר שהינו סביר בהינתן שההסתברות לפריצת חלק מהמחלות גבוהה , הכללית האלו באוכלוסיי

  .יותר בגילאים אלו

הדבר נובע . גם במערכת השיקום בבריאות הנפש ניכרת עלייה בגיל האנשים המקבלים שיקום 

ולא מעלייה בגילאי הנכנסים , נמצאים במערכת ומקבלים שיקוםמהתבגרותם של אנשים ה

כלומר אנשים , )29-18(בקרב הנכנסים החדשים דווקא עולה שיעורם של הצעירים . החדשים

  .נכנסים למערכת השיקום בגילאים צעירים יותר



   

222 

ניכרת ירידה , בקרב אנשים המקבלים שיקום בביטוח הלאומי והינם בעלי סעיף נפשי כלשהו 

שינוי זה קשור לשינוי בפרופיל . 50יעור הצעירים ועלייה בשיעור האנשים שמעל גיל בש

לאורך השנים משתנה במקצת פרופיל הנכנסים החדשים למערכת השיקום : המשתקמים החדשים

ואילו , ומעלה עולה 50כך ששיעור האנשים המתחילים לקבל שיקום בגיל , בביטוח הלאומי

  .יורד 39-18שיעורם של בני 

שיעורם של הצעירים עולה לאורך השנים . שיעורם של הצעירים עולה עם השנים, באשפוז המלא 

 . גם כאשר מתמקדים בנכנסים בפעם הראשונה לאשפוז
  

  :לסיכום

אנשים נשארים לאורך ) בריאות הנפשבמקבלי קצבאות נכות ושיקום (בשתי המערכות הראשונות  

לעומת . כרים הוא הזדקנות האוכלוסייה המטופלת בהןזמן ולכן הגורם העיקרי בעלייה בגיל המו

הגורם להזדקנות , לכן. מקבלי שיקום בביטוח הלאומי אינם נשארים במערכת שנים ארוכות, זאת

  .במערכת זו הוא עלייה בשיעור המבוגרים הנכנסים למערכת עם השנים

לל המוכרים שיעורם של הצעירים עולה עם השנים בקרב כ, באשפוז המלא יש מגמה הפוכה 

  . למערכת וגם בקרב הנכנסים

  

  סעיף נכות ואחוזי נכות
מול  33לאורך השנים ניכרים שינויים בהרכב האוכלוסיות במערכות השונות מבחינת החלוקה לסעיף 

  . ומבחינת אחוזי הנכות בסעיפים אלו, 34

בשיעור בעלי סעיף ירידה  1985ומעלה בסעיף נפשי ניכרת מאז  40%בקרב מקבלי קצבת נכות בעלי  

ב הנכנסים בקר. 2007-ב 67%-ל, 1985-ב 33בעלי סעיף  86%-מ, 34ועלייה בשיעור בעלי סעיף  33

לעומת שיעור  33לא חל שינוי בשיעור בעלי סעיף  2007ועד  1997אך מאז , 1996יש מגמה דומה עד 

אחוזי נכות גבוהים  ניכרת גם ירידה בשיעור האנשים בעלי. בקרב הנכנסים החדשים 34בעלי סעיף 

זאת הן בקרב בעלי , )40%-49%(נמוכים  ועלייה בשיעור האנשים עם אחוזי נכות) 70%-100%(

הירידה באחוזי הנכות בקרב כלל מקבלי הקצבה אינה , כלומר. 34והן בקרב בעלי סעיף  33סעיף 

מהירידה אלא גם , 33לעומת סעיף  34נובעת רק מן העלייה היחסית בשיעורם של בעלי סעיף 

, לאורך השנים. ניכרות גם בקרב הנכנסים החדשים מגמות אלו. 34-ו 33באחוזי הנכות בתוך סעיף 

בשני הסעיפים גם יחד יש עלייה של שיעור האנשים החדשים : משתנה פרופיל הנכנסים החדשים

-100%יש ירידה משמעותית בשיעורם של בעלי  33בקרב בעלי סעיף ). 40%-49%(בעלי אחוז נמוך 

מגמות אלו . 50%-69%יש ירידה משמעותית בשיעור בעלי  34ואילו בקרב בעלי סעיף , 70%

  2006-1997.47קיימות גם כאשר מתמקדים בשנים 

 33יש ירידה בשיעור אנשים עם סעיף  2007ועד  1997בקרב מקבלי שיקום בבריאות הנפש מאז  

שם ל. 2007בשנת  86%עד  1997שנת ב 33בעלי סעיף  91%-מ: 34ועלייה בשיעור האנשים עם סעיף 

 40%עם בקרב מקבלי קצבת נכות  33השוואה נזכיר שבשנים אלו ירד שיעורם של בעלי סעיף 

                                                   
  .הכל קטן בצורה משמעותית- גם הסך. המספרים שונים 2007בשנת    47



   

223 

בקרב הנכנסים החדשים כאשר שיעור קיימת מגמה דומה . 65%-ל 72%- ומעלה בסעיף נפשי מ

בסעיף ומעלה  40%של בקרב מקבלי קצבת נכות  ,לעומת זאת. 79%-ל 92%-ירד מ 33בעלי סעיף 

שיעור האנשים בעלי אחוזי נכות גבוהים . בשנים אלו 33נפשי לא היה שינוי בשיעור בעלי סעיף 

המגמה דומה בקרב . כאחד 34-ו 33ובקרב בעלי סעיף , הכל-יורד לאורך השנים בסך) 70%-100%(

  .הנכנסים החדשים

בשיעור האנשים עם סעיף  2007ועד  1997בקרב מקבלי שיקום בביטוח לאומי נמצאה ירידה מאז  

 2007בשנת  43%עד  1997בשנת  33בעלי סעיף  51%- מ: 34ועלייה בשיעור האנשים עם סעיף  33

 50%-100%שיעור האנשים בעלי אחוזי נכות של . )41%-ל 53%-מ( והמגמה דומה בקרב הנכנסים

אחוזי נכות אין שינוי לאורך השנים בשיעור מקבלי השיקום שהינם בעלי . יורד לאורך השנים

 .מגמה דומה קיימת בקרב הנכנסים). 35%-כ( 40%-נפשית נמוכים מ
  

 שינויים לאורך זמן , היקפה: החפיפה בין מקבלי שירותים במערכות השונות 11.3
  והשוואות ספציפיות

במחקר זה ניסינו להגיע לאומדן ראשוני של מספר האנשים הסובלים מבעיות נפשיות והמוכרים 

לא היה קשר שעד עכשיו מאחר  .ביותר ממערכת אחתהאנשים המוכרים וכן מספר , ות השונותבמערכ

לאמוד את ידי כך -לבדוק את מידת החפיפה בין המערכת ועללא ניתן היה , בין מערכות המידע השונות

מספר האנשים המקבלים שירות ביותר מאשר  ואת ,המוכרים לפחות במערכת אחתכל האנשים -סך

  . חתבמערכת א

  

כל -בחנו את סך, ראשית. בחנו את מספר האנשים המוכרים במערכת אחת או יותר בשתי דרכים

את מספר בחנו , ושנית; 2007-פעם במערכת אחת או יותר ושהינם בחיים ב-האנשים שהיו מוכרים אי

 שנתית-הבחינה הרב. לאורך השנים, האנשים אשר היו מוכרים ביותר ממערכת אחת בכל שנה בנפרד

 לענותנת מענה ו, פעם-אחת אימערכת יותר מכלל האנשים המוכרים ב לשמדן ואלהגיע למאפשרת 

כל  ,לאורך שנים ההסתכלות, לעומת זאת .השונות מוכרים במערכותהכל -בסךשאלה כמה אנשים ה

בכל אחת שאלה כמה אנשים מקבלים שירות באותה שנה ה לענותנת מענה  ,שנה אחת פעם

מובאות מספר השוואות בעלות זה בחלקו השלישי של פרק  .מערכת אחתבאשר ביותר מו, מהמערכות

כלומר בין אנשים המקבלים שירות במערכת אחת לבין אנשים , בין קבוצות חופפות חלקית ןעניי

  . המקבלים שירות הן במערכת זו והן במערכת אחרת
  

  שנתית- חפיפה רב .א

קיבלו קצבת , פעם באשפוז פסיכיאטרי-שהיו אימבין האנשים ) 38%(כשליש : אשפוז פסיכיאטרי 

, קיבלו שיקום במערכת בריאות הנפש) 18%(כחמישית , ומעלה בסעיף נפשי 40%נכות של 

קיבלו טיפול במרפאות ) 30%(וקרוב לשליש , קיבלו שיקום במוסד לביטוח לאומי) 9%(כעשירית 

 . הממשלתיות לבריאות הנפש

- ומעלה בסעיף נפשי היו אי 40%פעם קצבת נכות עם -לו אימבין האנשים שקיב 60%: קצבת נכות 

למעלה ). ל"אין בידינו מידע על אודות אשפוזים של עולים חדשים בחו(פעם באשפוז בישראל 

קיבלו שיקום במוסד לביטוח ) 16%(וכשישית , קיבלו שיקום במערכת בריאות הנפש) 28%(מרבע 
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ביטוח לאומי בקיבלו  8%(ביטוח לאומי בש או בריאות הנפבקיבלו שיקום  28%הכל - בסך. לאומי

למעלה משליש קיבלו ). שתי המערכותבקיבלו  8%-בריאות הנפש בלבד ובקיבלו  20%, בלבד

  . מוכרים במערכת הרווחה כבעלי בעיה נפשית) 21%(כחמישית . טיפול במרפאות הממשלתיות

ריאות הנפש היו באשפוז פעם שיקום בב-מבין האנשים שקיבלו אי 77%: שיקום בבריאות הנפש 

קיבלו שיקום גם ) 24%(כרבע ; ומעלה בסעיף נפשי 40%קיבלו קצבת נכות של  77%; פסיכיאטרי

 לפחות מחצית ממקבלי השיקום בבריאות הנפש קיבלו טיפול במרפאות. במוסד לביטוח לאומי

  . עיה נפשיתכבעלי ב 2007-מערכת הרווחה בב מוכריםהיו ) 27%(כרבע . בריאות הנפשממשלתיות ל

האנשים שקיבלו שיקום במוסד לביטוח לאומי ) 49%(כמחצית : שיקום במוסד לביטוח לאומי 

ומעלה בסעיף  40%קיבלו קצבת נכות של  60%-וכ; היו באשפוז, והינם בעלי סעיף נפשי כלשהו

למעלה משליש מהם קיבלו טיפול . קיבלו שיקום גם בבריאות הנפש) 33%(כשליש מהם . נפשי

  . ות הממשלתיות לבריאות הנפשבמרפא

קיבלו , מהאנשים שקיבלו טיפול בהתמכרויות) 21%(כחמישית : היחידה לטיפול בהתמכרויות 

קיבלו טיפול במרפאות  18%-היו באשפוז וכ 16%-כ, ומעלה בסעיף נפשי 40%קצבת נכות של 

הינו זניח היקף קבלת השירותים של אנשים אלו במערכות האחרות . ממשלתיות לבריאות הנפש

  .שאוכלוסייה זו פחות חופפת למערכות האחרות, אם כן, נראה). 3%-פחות מ(

  

  :כיבחינת החפיפה בין יותר מאשר שתי מערכות מעלה 

מכלל האנשים שהיו באשפוז מלא או באשפוז יום לא קיבלו שיקום בבריאות הנפש וגם לא  59% 

  .ומעלה בסעיף נפשי 40%קיבלו קצבת נכות עם 

אינם מוכרים לא במערכת , ומעלה בסעיף נפשי 40%מכלל האנשים שקיבלו קצבת נכות עם  34% 

 .השיקום בבריאות הנפש ולא במערכת האשפוז

 40%או קיבלו קצבת נכות של /ו ,)מלא או אשפוז יום(באשפוז  פעם-אימתוך כלל האנשים שהיו  

 .שיקום במוסד לביטוח לאומיקיבלו  9% ;בריאות הנפשקיבלו שיקום ב 16%, ומעלה בסעיף נפשי
מקבלים שיקום , ומעלה 40%האנשים המקבלים קצבת נכות עם סעיף נפשי של  כל-מסך 8% 

מקבלים שיקום בשתי  8%-ו ,בלבד בריאות הנפשמקבלים שיקום ב 20%, בביטוח הלאומי בלבד

   .המערכות
  

  מערכותהשינויים לאורך זמן במידת החפיפה בין . ב

מקבלי שיקום מהמוסד לביטוח : במידת החפיפה לאורך זמן בחלק מהמערכותבדקנו את השינויים 

בעוד שלגבי מערכות . ומעלה בסעיף נפשי 40%ת נכות של בומקבלי קצ, שיקום בבריאות הנפש, לאומי

לגבי מערכות אחרות אין משמעות להיקף חפיפה כזו משום , אלו יש משמעות להיקף החפיפה בכל שנה

לא בדקנו את מידת החפיפה השנתית , הלדוגמ ,כך. ליציבות או למגמה כלשהישמלכתחילה אין סיבה 

וזאת משום שאנשים , בין הנמצאים באשפוז לבין מקבלי השירותים בשלוש המערכות הללו

  . מתאשפזים מדי פעם ולא באופן קבוע בכל שנה
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בריאות הנפש בשיעור מקבלי שיקום , קרי, המממשים את הזכאות לשיקום שיעור ,לאורך השנים 

בשנת  12%-מ -ומעלה בסעיף נפשי כמעט הכפיל את עצמו  40%מקרב מקבלי קצבת נכות בעלי 

  .2007בשנת  22%-ועד ל 1997

 ותלאורך השנים ניתן לראות שבמחוז: במימוש הזכאות לשיקום מחוזות השוניםה יש הבדלים בין 

 שיעור, קרי, כאות לשיקוםמממשי הז שיעור, )מה גם במחוז מרכז-ובמידת(ירושלים ודרום 

מאשר הממוצע  גבוה יותר ,בסעיף נפשי ומעלה 40% עם מקרב מקבלי קצבת נכות שיקוםמקבלי ה

פערים אלו בין המחוזות יציבים . שיעור נמוך מאשר הממוצע הארציהצפון  ואילו במחוז, הארצי

 .למדי לאורך השנים

ומעלה בסעיף  40%צבת נכות בעלי שיעור מקבלי שיקום במוסד לביטוח לאומי מקרב מקבלי ק 

  .בהתאמה 5%-ל 3%-נפשי עלה בשנים אלה מ

עלה בסעיף נפשי ומעלה  40%עם מקבלי שיקום בבריאות הנפש שיעור מקבלי קצבת נכות בקרב  

 - ושיעור מקבלי שיקום במוסד לביטוח לאומי נשאר יציב , 2007 בשנת 87%-ל 1997 בשנת 71%-מ

 . 7%-8%-כ

בסעיף נפשי ומעלה  40%עם שיעור מקבלי קצבת נכות , במוסד לביטוח לאומי בקרב מקבלי שיקום 

שיעור מקבלי שיקום גם . 52%-60%מראה עליות וירידות מסוימות לאורך השנים ונע בין 

  .15%-22%בבריאות הנפש בקרבם נע בין 
  

  חלקיבאופן השוואות בין קבוצות חופפות  .ג

 בסעיף נפשי ומעלה 40%בין מקבלי קצבת נכות בעלי השוואה : אנשים שעברו אשפוז כבד יחסית
 לבין מי שאינם מקבלים

 עם קצבת נכות שקיבלובין אלו  - השוואה נוספת שערכנו היא בקרב אנשים שעברו אשפוז כבד יחסית

מצאנו שאלו שעברו אשפוז כבד יחסית ולא . קצבה זו שלא קיבלוומעלה בסעיף נפשי לבין אלו  40%

ייתכן  .הם מבוגרים בצורה משמעותית מאלו שקיבלו קצבת נכות, פעם-אינפשית קיבלו קצבת נכות 

גם בקרבם יש  .שהמחלה התפרצה אצל חלקם לאחר גיל פרישה ולפיכך לא היו זכאים לקצבת נכות

  .חלשים כלכליים-חברתייםים באשכולות יישובמתגוררים בושל מי ש, שיעור גבוה יותר של נשים
  

השוואה בין מי שאינם מוכרים לבין מי שמוכרים : נפשי סעיףב ומעלה 40% עםמקבלי קצבת נכות 
   במערכת שיקום בריאות הנפש ומקבלים או שאינם מקבלים שיקום

, אולם. בריאות הנפשזכאים לפי חוק לשיקום ב, בסעיף נפשי ומעלה 40%מקבלי קצבת נכות בעלי 

בריאות שליש מהם אכן קיבלו שיקום ברק ככי עולה , פעם-איכאשר בוחנים קבלת שירותי שיקום 

כי לה וע, לאלו שאינם מוכרים בה בריאות הנפשמוכרים למערכת השיקום בה בין מי שהשוואמ. הנפש

ים לא יישובב יםשיעור גבוה יותר מהם מתגורר, אלו שאינם מוכרים למערכת השיקום מבוגרים יותר

  . 33סעיף  יעלב הםושיעור נמוך יותר בצורה משמעותית בקרבם , יהודיים
  

אלו  בין בריאות הנפשמוכרים במערכת השיקום באשר כאשר משווים בקרב מקבלי הקצבה 

. עולה שאלו שאינם מקבלים מבוגרים קצת יותר, אלו שאינם מקבלים שיקוםבין המקבלים שיקום ל
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 .יםים לא יהודייישובשאינם מקבלים מבחינת שיעור המתגוררים בלבין מי אין הבדל בין המקבלים 

  .קצת יותר מאשר בקרב אלו המקבלים שיקוםנמוך בקרב אלו שאינם מקבלים  33שיעור בעלי סעיף 
  

לבין  בסעיף נפשי  ומעלה 40% עםמקבלי קצבת נכות  ה ביןהשווא: בריאות הנפשמקבלי שיקום ב
  אלו שאינם מקבלים 

מצאנו . ומעלה 40%אמורים להיות בעלי נכות נפשית של  בריאות הנפשמקבלי שיקום ב, עקרונית

תכן שהם מוכרים כבעלי יי .אך חלקם לא ,סעיף נפשיב ומעלה 40%קצבת נכות עם  יםשחלקם מקבל

טחון יאו שהם מקבלים קצבה ממשרד הב, אך אינם מקבלים קצבה, בסעיף נפשי ומעלה 40%נכות של 

שיעור , מקבלים קצבה הם צעירים יותרש מיו שמצאנ. או שאינם מוכרים בשתי המערכות הללו

ושיעור האנשים  ,כללית נמוך יותר בשירותי בריאותשיעור המבוטחים , הגברים בקרבם גבוה יותר

  .יותר והמרכז גבוה ביבאל ת ותנמוך יותר ובמחוזוחיפה ירושלים  ותבמחוז
  

אלו בין אלו שקיבלו שיקום גם במוסד לביטוח לאומי ל ה ביןהשווא: הנפשבריאות מקבלי שיקום ב
  שלא קיבלו 

אנשים שקיבלו שיקום בבריאות הנפש וגם שיקום מביטוח לאומי הם צעירים יותר מאלה שקיבלו 

שיעור גבוה מהם מתגוררים . שיעור גבוה יותר מהם הם רווקים. שיקום בבריאות הנפש בלבד

כן שיעור גבוה יותר -כמו. יותר במחוזות ירושלים והדרום במחוזות תל אביב והמרכז ושיעור נמוך

  .מתגוררים ביישובים יהודיים
  

  אוכלוסיות יעד פוטנציאליות לצריכת שירותי שיקום 11.4
הייתה לתת אומדנים ראשוניים של היקף האוכלוסייה העשויה  של המחקראחת המטרות המרכזיות 

המוכרת ) 18מעל גיל (הבוגרת סיס האוכלוסייה וזאת על ב, להפיק תועלת משיקום בבריאות הנפש

בעלי סיכוי גבוה , במערכות השונות 48פעם-אי יםמוכר ונכללו כל מי שהי באומדנים. במערכות השונות

אוכלוסייה זו נבחרה כאוכלוסיית היעד . 2007-בחיים בהיו ונפשיות קשות בעיות להיות בעלי 

סיכוי להפיק תועלת בעיות נפשיות קשות יש  שלאנשים עםההנחה הפוטנציאלית לשיקום על סמך 

  . משיקום

  

 ס ומשרד הבריאות"י הלמיד-לסקר שנערך ע. עד היום ה לא התבצעיל האוכלוסילסקר מתאים על כ

אמנם התייחס לאוכלוסיה הכללית בישראל אולם התמקד באבחנות מסוימות ולא בכלל קבוצת 

וצעים כאן לפיכך האומדנים הראשוניים המ .האבחנות הקשות יחסית שהינן במוקד העבודה הנוכחית

יש לציין שהאומדנים על אוכלוסיות פוטנציאליות עלולים להיות  ,עם זאת. עשויים להביא תועלת

  .  יתר או אומדני חסראומדני 
  

הפיק תועלת יכולים לכולם לא בהכרח יתר משום ש-האומדנים עלולים להוות הערכת, מצד אחד

. את הצורך בכל מקרה ומקרהבפועל לקבוע  יםלויכ ,אדם עצמוהיחד עם  ,ורק אנשי מקצוע ,משיקום

הפיק תועלת וחלק מהאנשים עשויים ל, חלק מהאנשים מתפקדים כך שהם אינם זקוקים לשיקום

לא  'ניתן להניח שלקבוצת יעד א. קבוצות יעד 3להלן נציג . משיקום אך לא מהשירותים הקיימים כיום

                                                   
 .מתייחס לשנים לגביהן יש מידע בכל אחד מן הקבצים" פעם-אי" 48
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או קיבלו קצבת נכות /מדובר באנשים המקבלים שיקום בבריאות הנפש ו. יתר- קיימת בעיית הערכת

שיקום לא היו סביר להניח שאנשים המתפקדים היטב ואינם זקוקים ל. ומעלה בסעיף נפשי 40%של 

  .בסעיף נפשי ומעלה 40%או מזוהים כבעלי נכות של /נמצאים בשיקום ו
  

ייתכן שישנם אנשים שעשויים להפיק תועלת משירותי שיקום אך אינם מוכרים במערכות  ,מצד שני

אנשים המוכרים במוסד ) א: (מתבססים על קבצים שאינם כולליםמדנים והא) 1. (שנבחנות במחקר זה

אך מאחר שאינם זכאים לקצבת נכות ולא היו בסעיף נפשי ומעלה  40%לביטוח לאומי כבעלי נכות של 

הם לא הרי ש ,)כושר השתכרות או סיבות מינהליות משפטיות, מסיבות כלכליות, למשל(זכאים בעבר 

אנשים ) ג. (טחוןימשרד הב ידי-עלאנשים המוכרים ) ב. (בקובץ נתוני הקצבאות שקיבלנו נכללים

ם בשלוש אנשיהסביר להניח שאנו מזהים חלק מ, עם זאת .הנמנעים מכל מגע עם המערכות השונות

ניתן להניח , אנשים עם בעיות נפשיות קשותב מכיוון שעבודה זו מתמקדת, שכן, ל"הקבוצות הנ

מקור ) 2( ).ערכות אחרותולמ(בשלב זה או אחר למערכת האשפוז הפסיכיאטרי  ושלפחות חלקם הגיע

בהן שאין משום אנשים אינם טורחים לפנות למערכות  עתיםלנוסף להערכת חסר הוא העובדה ש

הם יפנו למערכות לקבלת , יתפתחו שירותים המתאימים להםשבמידה . שירותים המתאימים להם

או אדם , למתמסגרת תעסוקה הובשבילו אדם ברמת תפקוד גבוהה יחסית שאין , למשל ,כך .שירותים

  .לעתים למערכת השיקוםלא יפנה , הסובל מנכות נוספת על הנכות הנפשית
  

נתן שהם מאפשרים קבלת סדרי גודל ייש בהם תועלת בה, למרות המגבלות באומדנים הראשוניים

  .כפי שניתן להעריכו על בסיס המידע הקיים במערכות, היקף הצורך בשיקום לשראשוניים 
  

  לשיקום וטנציאליות הפיעד ההיקף קבוצות 
לפי הסבירות שהאנשים הנכללים בהן הם בעלי , שלוש קבוצות יעד לשיקום בדוח הנוכחי מוצגות

האנשים ו ,כל קבוצה כוללת למעשה את קודמתה. בעיות נפשיות קשות ועל כן יזדקקו לשירותי שיקום

  . הם אלה שאנו פחות בטוחים לגבי הצורך שלהם בשיקום שמתווספים בקבוצות הבאות
  

מתוכם . 244,000-הגיע ל, 2007-פעם במערכות השונות ושהיו בחיים ב-מספר האנשים שהיו מוכרים אי

לגבי קבוצה . להיות בעלי בעיות נפשיות קשותאנשים שהם בעלי סיכוי גבוה  120,000אנו מזהים 

רבם אנשים בעלי בעיות נפשיות קשות שיכולים ליהנות משירותי סביר להניח שיש בק) 40,000(נוספת 

ייתכן שבקרבם ישנם אנשים בעלי בעיות נפשיות . אך אין לנו דרך לזהותם מתוך כלל הקבוצה, שיקום

לגבי , לבסוף. אך אין לנו דרך לזהותם מתוך כלל הקבוצה, קשות שיכולים ליהנות משירותי שיקום

נו מניחים אינלנו סיבה להניח שהם בעלי בעיות נפשיות חמורות ועל כן אין , האנשים שנותרו 80,000

  . שהם זקוקים לשירותים מבריאות הנפש
  

זכאים כיום או היו (זכאים על פי חוק לשיקום בריאות הנפש רובם אנשים ש כוללת 'קבוצת יעד א

ומעלה  40%פשית של ידי המוסד לביטוח לאומי כבעלי נכות נ-אנשים שהוכרו על ,כלומר .)זכאים בעבר

לא כל האנשים המקבלים . או אנשים שקיבלו שירות שיקום במערכת בריאות הנפש/ו 34או  33בסעיף 

אינם מקבלים ישנם אנשים ש .ומעלה בסעיף נפשי 40% שלכיום שיקום אכן מקבלים קצבת נכות 

מי מסיבות למוסד לביטוח לאו או שמעולם לא פנו, קצבה משום שאינם עומדים במבחן ההכנסות

מרבית  ,עם זאת. במסלול חלופי לביטוח הלאומי ומעלה בסעיף נפשי 40%-אלא קיבלו הכרה ב שונות
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. ומעלה בסעיף נפשי 40%קצבת נכות של בעלי הם , מבריאות הנפש שיקוםשירותי האנשים המקבלים 

צבת נכות של קלא ניתן להניח בוודאות שהם בעלי , כאלה שקיבלו רק מועדון חברתי, לגבי חלק קטן

מעל גיל  6,548-עד גיל פרישה ו 63,537מתוכם , אנשים 70,085כוללת  'ת יעד אקבוצ. בסעיף נפשי 40%

  .פרישה
   

אנשים שידוע שהם בעלי  27,195אליה  יםספוותומ) 70,085(' כוללת את קבוצת יעד א' קבוצת יעד ב

ואינם מקבלים , ומעלה בסעיף נפשי 40% שלאך אינם מקבלים קצבת נכות  ,אבחנות חמורות יחסית

מדובר באנשים בעלי אבחנות שסביר להניח שלו היו פונים . שיקום במערכת השיקום בבריאות הנפש

, אנשים 97,280 קבוצה זו כוללת. בסעיף נפשי ומעלה 40%היו מזוהים כבעלי , למערכות המתאימות

הם אותרו על בסיס אבחנות שניתנו במרפאות  .מעל גיל פרישה 17,793-עד גיל פרישה ו 79,487מתוכם 

  . חולים-לבריאות הנפש או בבתי
  

היו באשפוז שאנשים  23,294 ם אליהיפוסתוומ, )97,280(' כוללת את קבוצת יעד ב 'קבוצת יעד ג

קבוצה זו  49.פסיכיאטרי יותר מאשר פעם אחת או שהיו באשפוז פסיכיאטרי אחד ממושך יחסית

  .מעל גיל פרישה 23,680-עד גיל פרישה ו 96,894מתוכם , אנשים 120,574 כוללת
  

שקיבלו שירותים נוספים אנשים וכן ' כוללת את קבוצת יעד ג ,'ד הקבוצ ,רביעית, קבוצה נוספת

 ,אנשים 39,342קבוצה זו מונה  .למעט אנשים במרפאות בריאות הנפש, כלשהם ממערכת אחת לפחות

 ;40%- נמוך מהמקבלים שיקום במוסד לביטוח לאומי והם בעלי סעיף נפשי ש אנשיםונכללים בה 

אנשים  ;אנשים המקבלים טיפול בהתמכרויות ;אנשים המזוהים במערכת הרווחה כבעלי בעיה נפשית

חת בחייהם ואנשים שאושפזו פעם א ;שפנו למערכת השיקום בבריאות הנפש ולא קיבלו שיקום

אך , עשויים להפיק תועלת משיקוםששקבוצה זו כוללת אנשים  סביר להניח 50.לאשפוז קצר יחסית

מתוכם  ,איש 160,000-היא מונה כ. האנשים שבקבוצה זו כל-איננו יכולים לאמוד מהו חלקם בתוך סך

  .מעל גיל פרישה 29,000-כ- מתחת לגיל פרישה ו 131,000-כ
  

עד  120,000-ת נאמדת בכהקבוצה שחבריה סובלים כפי הנראה מבעיות נפשיות קשו, הכל-בסך, כך

 שיוכלו להפיק תועלתכוללת אנשים שסביר מאוד להניח  120,000הקבוצה המונה . איש 160,000

שירותים וכלו להפיק תועלת מהנוספים ייתכן שחלקם י 40,000ואילו , שירותי שיקום בבריאות הנפשמ

  . כאלה
  

- כ(נפש ולא עמדו בקריטריונים הקודמים האנשים שקיבלו טיפול במרפאות של בריאות , לבסוף

 לקבוצה זוואין אנו מתייחסים  244,000-נכללו רק בקבוצה האחרונה שכוללת את כל ה) איש 80,000

  .כקבוצת יעד לשיקום
  

                                                   
  .נמשך יותר מאשר חציון משך האשפוזים באותה תקופה   49
 .אשפוז אחד שנמשך פחות ממשך האשפוז החציוני באותה תקופה   50
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   לפי מחוזות לשיקוםהפוטנציאליות יעד הקבוצות 
. יעד השונותהוצות נו באיזו מידה קיימים הבדלים בין המחוזות בשיעור האנשים השייכים לקבדקב

שיעור האנשים בקבוצת יעד לאלף אנשים באוכלוסייה הכללית המתגוררים  ולצורך זה בחנו מה

 כאשר. פערים קיימים בכל אחת מקבוצות היעדה .שונה בין המחוזות נמצא כי שיעור זה. באזור

ונמוכים , אביב תל צפון ובמחוז השיעורים גבוהים יחסית במחוז ,'בקבוצת יעד א ,לדוגמה ,מתמקדים

ונמוכים , השיעורים גבוהים יחסית במחוז תל אביב', בקבוצת יעד ג .ירושליםו דרוםות במחוזיחסית 

האנשים המוכרים הבדלים אלו באים לידי ביטוי פערים בהיקף ב. ירושליםו דרוםות במחוזיחסית 

מאחר שקבוצות היעד נבנו על בסיס אנשים , כלומר .ולא בהכרח הבדלים בהיקף התחלואה, במחוזות

  . יזוהו פחות אנשים בקבוצות היעד, הרי שבמחוזות שבהם מוכרים פחות אנשים, שמוכרים במערכות
  

  קבוצות היעד וקבלת שירותי שיקום 

קיבלו  34%, אנשים הזכאים על פי חוק לשיקום בבריאות הנפש, דהיינו', מתוך קבוצת יעד א 

, ביקרו במועדון חברתי 20%, קיבלו שירותי תעסוקה 22%(פעם - שיקום בבריאות הנפש אישירותי 

' ובקבוצה ג 24%שיעור המקבלים הינו ' בקבוצת יעד ב). קיבלו שירותים בתחום הדיור 16%-ו

20%. 

 10%-ו' מקבוצת יעד ב 12%', מקבוצת יעד א 16%לאומי הם השיעורי מקבלי השיקום מן הביטוח  

  .'ד גמקבוצת יע

בבריאות (כאשר בוחנים את מספר האנשים שלא קיבלו שיקום באף לא אחת משתי המערכות  

 לא קיבלו מעולם שיקום באף לא אחת' בקבוצת יעד א 58%-עולה ש, )הנפש או בביטוח הלאומי

לא קיבלו שיקום לא  75%' ובקבוצת יעד ג, לא קיבלו 70%' בקבוצת יעד ב. משתי המערכות

  .לא בביטוח הלאומיבבריאות הנפש ו
  

  קבוצות יעד 3מאפייני 

כל קבוצה מוכלת בקבוצה ) א: (חשוב לזכור שני היבטים .קבוצות היעד 3מאפייני  בחנו והשווינו בין

קבוצות היעד מוגדרות בחלקן על בסיס קבלת  )ב. (מוביל ליציבות יחסית במאפייניםמה ש, הבאה

 ם שללמעשה גם במאפייני ותבטאימקבלי שירות מסוים  ם שלהטיות במאפייני, לפיכך .שירותים

ובקרב מקבלי , מורכבת בחלקה הגדול ממקבלי קצבת נכות' אם קבוצת יעד א, לדוגמה .קבוצת היעד

נמצא שיעור ' הרי שגם בקבוצת יעד א, שיעור גבוה יותר של גברים מאשר נשים, למשל, קצבת נכות יש

  . גבוה יותר של גברים

  

בכל שלוש , למשל ,כך .ומחוזות, חולים-קופות, מצב משפחתי, מיןהיעד דומות מבחינת קבוצות  שלוש

צעירה במקצת משתי הקבוצות  'קבוצת היעד א .שיעור הגברים גבוה משיעור הנשים, קבוצות היעד

  .'ג-ו' ות בים חלשים מאשר בקבוציישובבהנמצאים של אנשים  שיעור מעט גבוה יותרבה יש והאחרות 

שיעור הנשים ). בתוך קבוצות היעד(אלו שמעל גיל פרישה בין אנשים עד גיל פרישה לבין גם השווינו 

ים יישובשיעור המתגוררים ב. אנשים מעל גיל פרישה גבוה יותר משיעורן עד גיל פרישההבקרב 

שיעור וכן  ;עד גיל פרישה האנשיםמאשר בקרב  ,מעל גיל פרישה האנשיםבקרב  יהודיים גבוה יותר

  .חזקים כלכליים-חברתייםים באשכולות יישובב יםיותר מתגוררגבוה 
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  מאפיינים שונים ביןקבלת שירותי שיקום להקשר בין  11.5
בחנו  )1( :י דרכיםתבשביצענו את הבדיקה . בחנו את הקשר בין קבלת שיקום לבין מאפיינים נבחרים

). משתני-בניתוח דו(מאפיינים בין המבריאות הנפש ל או/את הקשר בין קבלת שיקום מביטוח לאומי ו

בחנו את  )2. (האם בקרב נשים יש שיעור גדול יותר של קבלת שיקום מאשר בקרב גברים, לדוגמה

מבריאות הנפש ו התרומה של מאפיינים שונים של האוכלוסייה לסיכוי לקבל שיקום מביטוח לאומי

- דוניתוח המן הבשונה . לןסיכום הניתוחים מוצג בלוח שיובא לה. יםמשתני-רב יםניתוח ייד-על

אנו אומדים את התרומה של כל מאפיין כאשר מפקחים על המאפיינים  משתני-בניתוח הרב ,משתני

  :להלן מספר הערות לגבי הניתוח. האחרים
  

פעם ולא רק בשנה האחרונה או -ת לכל מי שקיבלו שיקום איסההגדרה של קבלת שיקום מתייח .א

מכיוון שהיה שינוי משמעותי בהיקף מקבלי , ום מבריאות הנפשלגבי קבלת שיק. בשנים האחרונות

הרי שהנתונים משקפים יותר את הדפוס שאפיין את עשר השנים , השיקום בשנים האחרונות

בריאות הנפש התחילו לקבל שיקום ב פעם-אישיקום מבין אלה שקיבלו  75%, למעשה. האחרונות

הניתוח מתייחס לכל מי שקיבלו שיקום , ביטוח לאומיבלגבי קבלת שיקום . האחרונות בעשר השנים

  . כי אין בידינו נתונים מוקדמים יותר, 1997-מ
  

בשיקום בביטוח לאומי : שתי מערכות השיקום מספקות שירותים שונים, כפי שתיארנו לעיל

מערכת השיקום של בריאות הנפש , לעומת זאת. השירותים ממוקדים בהשמה בתעסוקה בשוק הפתוח

  . כולל דיור וקשת רחבה יותר של שירותי תעסוקה, ת מגוון שירותיםמספק
  

הראשונה כוללת את כל . בחנו את התרומה של מאפיינים שונים לקבלת שיקום בקרב שתי קבוצות .ב

זו אוכלוסייה שזכאית לפי חוק לקבל שיקום . ומעלה בסעיף נפשי 40%מי שקיבל קצבת נכות בעלי 

פעם -השנייה כוללת את כל האנשים שהיו מוכרים אי. איש 65,000-כמבריאות הנפש והיא כוללת 

קבוצת יעד (במערכות השונות שהערכנו שהם בעלי הסתברות גבוהה להיות בעלי בעיות נפשיות קשות 

וכן את הקבוצה הנוספת שייתכן שיש בקרבה אנשים בעלי בעיות נפשיות קשות אבל אין אנו , )'ג

לא נכללו אנשים שמוכרים רק במרפאות לבריאות הנפש ). איש 40,000עוד (יכולים לאמוד את היקפם 

  . איש 160,000-הכל האוכלוסייה כוללת כ-בסך. ואינם בעלי אבחנות קשות
  

משתנים ; )מצב משפחתי, מין, גיל(משתנים דמוגרפיים : אנו מתייחסים לארבע קבוצות משתנים .ג

כלכלית של היישוב והאם היישוב הוא -רמה חברתית, מחוז -שקשורים לאזור וליישוב מגורים 

משתנים הקשורים להימצאות במערכות ; משתנים שקשורים לחומרת הנכות; מעורב/לא יהודי/יהודי

  .נוספות
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 פעם מהמוסד לביטוח לאומי -משתני של הסיכוי לקבל שיקום אי-סיכום הניתוח הרב: 145לוח 
ומעלה בסעיף נפשי ובקרב  40%קצבת נכות בעלי  ומשירותי בריאות הנפש בקרב מקבלי
  )יחס צולב(* כלל האנשים בעלי בעיות נפשיות קשות

 
בקרב כלל האנשים 
בעלי בעיות נפשיות 

  קשות

בקרב מקבלי קצבת  
 40%בעלי  נכות
  בסעיף נפשי ומעלה

 
שיקום 

מביטוח 
 לאומי

שיקום 
מבריאות 

 הנפש

שיקום  
מביטוח 
 לאומי

שיקום 
מבריאות 

 הנפש

xסעיף ואחוז נכות נפשית

 )40%-49%-ו 34לעומת סעיף ( 40%-49%-ו 33סעיף 
  

  
  + 

 + -      )40%-49%-ו 34לעומת סעיף ( 50%-69%-ו 33סעיף 
 + -    )40%-49%-ו 34לעומת סעיף ( 70%-100%-ו 33סעיף 
 + -    )40%-49%-ו 34לעומת סעיף ( 50%-69%-ו 34סעיף 
 + -    )40%-49%-ו 34לעומת סעיף ( 70%-100%-ו 34סעיף 
 +    +  אישה: מין
       )29-18לעומת ( 39-30 גיל
  -   -  )29-18לעומת ( 49-40גיל 
 - -   -  )29-18לעומת (ועד פרישה  50גיל 

 - -  - -  )29-18לעומת (גיל פרישה ומעלה 
 - -  -   )לעומת לא נשוי(נשוי 
  מחוז

  )לעומת תל אביב(ירושלים 
- +  - + 

 +   +   )לעומת תל אביב(צפון 
  +    +   )לעומת תל אביב(חיפה 
 +   + -  )לעומת תל אביב(מרכז 
 + -  + -  )לעומת תל אביב(דרום 

 - -  - -  )לעומת יישוב יהודי(יישוב לא יהודי 
  - -   -  )לעומת יישוב יהודי(יישוב מעורב 

  כלכלי של יישוב המגורים-סיווג חברתי
 )10-7לעומת אשכול ( 2-1אשכול 

- + 
 

- + 

 + -  + -  )10-7לעומת אשכול ( 4-3אשכול 
  -   -  )10-7לעומת אשכול ( 6-5אשכול 

לעומת אשפוז פחות משמעותי או (אשפוז משמעותי 
  )עדר אשפוזיה

-  + 
 

+ + 

 + +  + +  עם אבחנה כבדה, היה במרפאות
  - -  - -  קיבל טיפול בהתמכרויות

 +     +  +  כבעל בעיה נפשית וקיבל שירות היה מוכר ברווחה
 + +   ++  ביטוח לאומי/קיבל שיקום בריאות הנפש

למעט המוכרים רק במרפאות של בריאות הנפש שאינם בעלי , כל האנשים המוכרים במערכות השונות  * 
  אבחנות קשות 

x  ולכן משתנים אלה לא נכנסו לניתוח , אין נתונים על סעיף ואחוז נכות לגבי כלל האוכלוסייה  
   1.1-יחס צולב גדול מ: קשר חיובי משמעותי + = 

   0.9- יחס צולב קטן מ: קשר שלילי משמעותי =  -
  1.1-ל 0.9יחס צולב בין : אין קשר משמעותי= תא ריק 
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גם כאשר , כלומר, משתני דומים מאוד-י ושל הניתוח הרבמשתנ-מצאנו שהממצאים של הניתוח הדו

כפי שניתן לראות , כן-כמו. משתני נשמר-מפקחים על משתנים אחרים הקשר שנמצא בניתוח הדו

ממצאי הניתוח בקרב כל בעלי בעיות נפשיות קשות דומים מאוד לממצאים בקרב מקבלי , בלוח

  .הקצבה

  

  הסיכוי לקבל שיקום מבריאות הנפש

ולאחר מכן נתייחס  ,נסכם את הממצאים העיקריים לגבי הסיכוי לקבל שיקום בבריאות הנפשלהלן 

 המקבלי הקצבאות וקבוצ(הממצאים דומים בשתי הקבוצות . להבדלים בקבלת שיקום מביטוח לאומי

 ).'ד
  .50+עיקר ההבדל הוא לעומת מבוגרים בני . גיל מוריד את הסיכוי לקבל שיקום 

מעלים באופן משמעותי את הסיכוי לקבל שיקום בהשוואה למגורים ביישוב  מגורים ביישוב יהודי 

ודעות בקרב מ: הןסיבות אפשריות לכך ). ובמקצת בהשוואה ליישוב מעורב(לא יהודי 

זמינות שירותי השיקום באזורים , נכונות להיכנס לתהליכי שיקום, האוכלוסיות השונות לשיקום

 .שונים או התאמה תרבותית של השירות

 .כלכלית נמוכה מעלה את הסיכוי לקבל שיקום-חברתיתמגורים ביישוב ברמה  

במיוחד , מעלים את הסיכוי לקבל שיקום, תל אביבמחוז לעומת ב, מגורים בכל המחוזות 

 .משתני-ממצא זה הוא בכיוון דומה למה שנמצא בניתוח הדו. בירושלים ובדרום

 .מעלים את הסיכוי לקבל שיקום 33או היות האדם בעל סעיף /אחוז נכות גבוה יותר ו 

. מעלה את הסיכוי לקבל שיקום) למעט טיפול בהתמכרויות(היות האדם מוכר במערכות אחרות  

לאנשים שהיו באשפוז משמעותי או לאנשים שטופלו במרפאות ממשלתיות ואובחנו כבעלי  , כך

ייתכן . לקבל שיקום יש סיכוי גבוה בהרבה ,בעיות נפשיות חמורות או לאנשים שמוכרים ברווחה

ייתכן שהוא נובע מהעובדה שהמערכות , או, שהדבר משקף את חומרת מצבם של אנשים אלה

 . האחרות הן גורם מפנה לשיקום

. קבלת שיקום מהביטוח הלאומי מעלה באופן משמעותי את הסיכוי לקבל שיקום מבריאות הנפש 

לשירותי בריאות הנפש לקבלת ייתכן שההסבר לכך הוא שהמוסד לביטוח לאומי מפנה אנשים 

   .או שאנשים פשוט פונים לשני השירותים, ולהיפך, מספקים שהוא אינו שירות

למתגוררים ביישובים  ;צעירים יותרהסיכוי לקבל שיקום מבריאות הנפש גבוה יותר ל ,לסיכום

ולבעלי  לבעלי אחוז נכות גבוה יותר ;כלכלית נמוכה-חברתיתיהודיים ולמתגוררים ביישובים ברמה 

ולמוכרים  ;ובמיוחד במחוזות ירושלים והדרום, למתגוררים בכל המחוזות לעומת תל אביב ;33סעיף 

  . במערכות אחרות

  

  הסיכוי לקבל שיקום מהמוסד לביטוח לאומי

השפעת רוב המשתנים על הסיכוי לקבל שיקום מביטוח לאומי היא שונה מהשפעתם על הסיכוי לקבל 

סיכוי לקבל שיקום מביטוח ה, כך. מלבד גיל ומגורים ביישוב יהודי, נפששיקום משירותי בריאות ה
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בקרב מי שאינם מתגוררים במחוזות ירושלים , יותר נמוכיםבעלי אחוזי נכות גדול יותר בקרב , לאומי

השפעת . כלכלית גבוהה-יישובים ברמה חברתיתובקרב המתגוררים ב ,)לעומת מחוז תל אביב(ודרום 

  .אך מתונה יותר, במערכות השונות דומההיות האדם מוכר 
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  טוח לאומיירשימת סעיפי הליקוי של המוסד לב: נספח א
, ניידות, מס הכנסה, כללי, נפגעי עבודה, רשימת מבחנים ולקט סעיפי חוק ותקנות נכות כללית :מתוך

  .2005דצמבר ; איבה

  

  :הסעיפים מחולקים לפרקים

  

  11-2סעיפים   ברים הפנימייםיפציעות ומצב לאחר ניתוחים בא, מחלות פנימיות  . 1

  28-22סעיפים             המערכת האורוגניטלית  . 2

  32-29סעיפים         וירולוגיות והפרעות פרכוסיותתסמונות נ  .3

  34-33סעיפים           נוירוטיות-הפרעות פסיכוטיות ופסיכו  .4

  33סעיף               הפרעות פסיכוטיות   

    34סעיף             נוירוטיות-הפרעות פסיכו  

  51-35סעיפים         מחלות ופגימות במערכת הלוקומוטורית  .5

    68-52סעיפים           ייםפציעות ומחלות עינ, ליקויי ראייה  .6

  72-69סעיפים             אוזן וגרון, פה, מחלות אף  .7

   74-73סעיפים                 לסתות ושיניים  .8

  90-75סעיפים             מחלות ופגימות בעור, צלקות  .9

    91סעיף                 פיגור שכלי  .10
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  הכללית בישראל  הנתונים לגבי האוכלוסיי: נספח ב
קיימים  יישובי המגורים על םנתוניה. ס"האוכלוסייה של הלמ עיבודים של קובצימבוסס על  1-בלוח 

ומעלה עשינו עיבוד מיוחד  18אך מאחר שהדוח מתייחס לאוכלוסייה מגיל , כלל האוכלוסייהי בלג

לא /יהודיים(סיווג יישובי המגורים צריך מידע על ההעיבוד . ס"מקובצי האוכלוסייה השונים של הלמ

  .גיל בכל יישובלפי התפלגות על ו) רביםמעו/יהודיים

  

תפלגות נתונים של ה ,לעומת זאת .ויישוב קיימים לגבי כל יישוב יישובי המגוריםנתונים על סיווג 

, קיימים ברמה של רשות מקומית) ומעלה 18לצורך חישוב האוכלוסייה מגיל (אוכלוסייה לפי גיל 

  ). שכוללת מספר יישובים(ורשות אזורית , עירייה

  

משום שרשות אזורית אחת יכולה , ומעלה ביישובים קטנים 18מתעוררת בעיה לגבי חישוב מספר בני 

השתמשנו במידע  ,כדי להתגבר על הבעיה. ם ומעורביםילא יהודי, םילכלול יישובים המסווגים כיהודי

אחוז  לחישוב, לכל רשות אזוריתים אבכל הגיל הקיים על אחוז התושבים הערביים והיהודיים

החישוב מבוסס על ההנחה שאחוז הערבים מכל . ומעלה 18התושבים הערביים והיהודיים מגיל 

כאשר בפועל אחוז הערבים  -ומעלה  18ים ברשות אזורית מסוימת זהה לזה המחושב מגיל אהגיל

שהאוכלוסייה הערבית  משום ,ומעלה עשוי להיות נמוך מאחוז הערבים בקרב כל הגילים 18בקרב בני 

גרים ברשויות אזוריות בהן הומעלה  18 בנימכלל התושבים  2.7%- חישוב זה מתייחס ל .יותר עירהצ

  .ישנם יישובים יהודיים וערביים

  

  . ומעלה גרו ברשויות אזוריות 18מהאוכלוסייה מגיל  8.7%-כ, 2007בסוף 

  

  *2007סוף , ביישובי המגוריםומעלה  18מגיל הכללית אוכלוסייה ה: 1-לוח ב
  הכל-סך                                     

 באחוזים במספרים **םמגורי יישובי
 100 4,824,146  להכ-ךס

 65 3,124,637 יםיהודי יישובים
 12 567,394  יםלא יהודי יישובים 

 23 1,132,115 יםמעורב יישובים
  ס"עיבודים לקובצי האוכלוסייה של הלמ: מקור  *

  יהודיים -ים בתוך היישובים הלאנכלליישובים בדווים   ** 
  

 2003כלכליים בשנת -ם על שיוך היישובים לאשכולות חברתייםמבוססי 2-בלוח בהנתונים המוצגים 

נעשה השיוך לאשכול . יישובים חדשים שהוקמו מאז לא שויכו, כךלפי). השיוך המאוחר ביותר הזמין(

ואילו , בודד יישובה הינם ימקומית ועירי מועצה. ה ומועצה אזוריתיעירי, מקומית מועצהברמה של 

  .קטנים יםיישובמועצה אזורית מכילה מספר 
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מקומיות  מועצותהינו דירוג של  הדירוג האחד. כלכליים-חברתייםדירוגים -קיימים שני אשכולות

משויכים  ים בתוך אותה מועצה אזוריתיישובכל ה. הכל-בסך של מועצותהדירוג השני הוא . ועיריות

  .אשכול ומקבלים לפיכך אותו דירוג לאותו

  

הנתונים שמוצגים כאן הם לאחר . יש לבצע המרה כדי לשלבם, מאחר שהסקלה בשני הדירוגים שונה

  .המקומיות והעיריות המועצותהאזוריות לדירוג של  המועצותהמרה של הדירוג של 

  

, כלכלי-חברתילאשכול יישוב המגורים שיוך לפי , ומעלה 18מגיל הכללית האוכלוסייה : 2-לוח ב
  *2007סוף 

  כלכלי של היישוב-אשכול חברתי
 )גבוה ביותר 10, נמוך ביותר 1(

  הכל-סך                                     
 באחוזים במספרים

100  4,806,443   להכ-ךס
2-1  365,371  8  
4-3 1,204,43225
6-5 1,331,52728
8-7 1,850,99338

10-9 54,1201 
   2007ס של "קובצי האוכלוסייה של הלמ: מקור  *
  

ולפי ) 3-לוח ב( מיןמובאים נתונים על האוכלוסייה הכללית לפי  - 4-עד ב 3-בלוחות  -בלוחות הבאים 

  ).4- לוח ב(קבוצות גיל 

  

  *2007סוף , מיןהאוכלוסייה הכללית לפי : 3-לוח ב
   **גיל פרישהועד  18מגיל    )כולל מעל גיל פרישה( ומעלה 18מגיל 

  הכל-סך באחוזים   הכל-סך באחוזים
 הכל-סך 4,041,259 100   4,835,253  100

 גברים 2,059,920 51    2,346,200  49
 נשים 1,981,339 49    2,489,053  51

 ס"למ, קובצי האוכלוסייה: מקור  * 
  )כולל( 65ולגברים עד גיל , )כולל( 60 גיל לנשים עד  **

  
  * 2007סוף , לפי קבוצות גיל האוכלוסייה הכללית : 4-לוח ב

   ועד גיל פרישה 18מגיל    )כולל מעל גיל פרישה( ומעלה 18מגיל 
  הכל-סך באחוזים   הכל-סך באחוזים

 הכל-סך 4,041,259 100  4,835,253  100
28  1,349,496    34 1,349,496 29-18 
21  1,006,447   25 1,006,447 39-30 
16  779,153   19 779,153 49-40 
 **עד גיל פרישה 50 906,163 22   906,163  19
 ***מעל גיל פרישה  --- --    793,994  16

  ס "למ, קובצי האוכלוסייה: מקור  * 
  )כולל( 65ולגברים עד גיל , )כולל( 60לנשים עד   **

   66לגברים מגיל , 61לנשים מגיל   ***
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ולפי חברות ) 5-לוח ב(כללית לפי מצב משפחתי בלוחות הבאים מובאים נתונים על האוכלוסייה 

  ).6-לוח ב(חולים - בקופת

  

  *2007ממוצע , לפי מצב משפחתי ,ומעלה 18האוכלוסייה הכללית מגיל  :5-ב לוח
   הכל-סך                                           

  במספרים באחוזים
 הכל-סך 4,791,700 100

 רווק  1,236,100 26
 **נשוי 2,996,300 63

 גרוש 255,100 5
 אלמן 304,200 6

 4כי הסקרים נערכים , נתוני סקרי כוח אדם משקפים ממוצע. ס"עיבודים לסקרי כוח אדם של הלמ: מקור  *
  .הנתונים לשנה כלשהי מתבססים על איחוד תוצאות ארבעת מחזורי איסוף הנתונים. פעמים במהלך השנה

  ).1%-כ(ד כולל נשואים הגרים בנפר  **

  
  *2007נובמבר , חולים-קופתלפי חברות ב, האוכלוסייה הכללית: 6-ח בלו

  האוכלוסייה הכללית
  ומעלה 18מגיל 

 הכללית ההאוכלוסיי  
  )18כולל מתחת גיל (

  הכל-סך באחוזים   הכל-סך באחוזים חולים-קופת
100  4,864,325   100 7,251,566  הכל-סך

55 2,676,517   53 3,856,180  כללית שירותי בריאות
24 1,172,569   24 1,761,561  שירותי בריאות מכבי
 מאוחדת חולים-קופת 947,146 13    576,418 12

 לאומית חולים-קופת 686,679 9   438,820 9
 10בדוח הביטוח הלאומי מופיעים בקבוצות של הנתונים . 2008, בנדלק: הנתונים על קופות החולים מקור  *

-24 בניתוך מ 24-18 בני של היחסיים במשקלות השתמשנו, 18+לצורך הצגת הנתונים בעבור גילאי . שנים
  .בודד שנתון לפי ס"הלמ של האוכלוסייה בציומק 15

  
) 5של  בקפיצה(נבנה על נתונים מקובץ אוכלוסייה שמשלב אוכלוסייה לפי קבוצות גיל  7-בלוח 

שנים אינן בהכרח  5מאחר שהקפיצות של . מיןומחוזות וגם מקובץ אוכלוסייה שמשלב שנתון בודד ו

שנתונים של  גודלצורך לחשב  הרי שהיה, בדוח הנוכחימתאימות לקבוצות הגיל בהן נעשה שימוש 

ובץ מק השחושב(בתוך קבוצות הגיל  התפלגות לפי מיןהפעלנו  במקרים אלו. )מסוימים( בודדים

   .)בקובץ המשלב קבוצות גיל ומחוז(על ההתפלגות המחוזית לפי קבוצות גיל ) מיןו שנתון בודדהמשלב 
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  *2007סוף , מיןלפי מחוז ו ,ומעלה 18מגיל הכללית אוכלוסייה ה: 7-לוח ב
  מחוז
 דרום

  מחוז 
 תל אביב

מחוז 
 מרכז

מחוז 
 חיפה

  מחוז 
 צפון

ירושלים 
  הכל-סך ש"ויו

669,827 911,033 1,184,101 617,951 777,963 676,511 4,837,752   הכל-סך
14 19 24 13 16 14 100   
         

325,969 431,096 574,431 297,119 384,748 333,360 2,347,222   גברים
14 19 24 13 16 14 100  
         

343,858 479,937 609,670 320,832 393,215 343,151 2,490,530  נשים
14 19 24 13 16 14 100  

  תוך שימוש במשקלות היחסיים של שנתונים, ס"למ, קובצי האוכלוסייה: מקור  *
  

) 5בקפיצה של (נבנה על נתונים מקובץ אוכלוסייה שמשלב אוכלוסייה לפי קבוצות גיל  8-בלוח 

שנים אינן בהכרח  5מאחר שהקפיצות של . ומחוזות וגם מקובץ אוכלוסייה שמשלב שנתון בודד

שנתונים  גודל שלצורך לחשב  הרי שהיה, בדוח הנוכחימתאימות לקבוצות הגיל בהן נעשה שימוש 

של אותם ) שחושב מקובץ השנתון הבודד(משקל הפעלנו את ה במקרים אלו .)מסוימים( בודדים

הקובץ המשלב קבוצות גיל (על ההתפלגות המחוזית לפי קבוצות גיל  שנתונים מתוך קבוצת הגיל

   .)ומחוז

 
במספרים מוחלטים ( *2007סוף , לפי מחוז וגיל ,ומעלה 18מגיל הכללית  ההאוכלוסיי  : 8-לוח ב

 )ובאחוזים
ז מחו
 דרום

  מחוז 
 תל אביב

מחוז 
 מרכז

מחוז 
 חיפה

  מחוז 
 צפון

ירושלים 
 ש"ויו

  
  הכל-סך

669,827 911,033 1,184,101 617,951 777,963 676,511 4,837,752   הכל-סך
14 19 24 13 16 14 100   
         

198,972 218,757 303,297 159,036 240,702 230,996 1,351,995 29-18  
15 16 22 12 18 17 100   
         

129,974 197,055 251,905 117,832 167,993 141,694 1,006,447 39-30 
13 20 25 12 16 14 100  
         

109,042 125,083 201,585 99,142 137,512 106,734 779,153 49-40 
14 16 26 13 17 14 100  
         

עד גיל  50 906,312 109,856 132,765 123,597 239,769 177,316 122,942
 100 12 15 14 25 20 14 **פרישה

         
מעל גיל  793,845 87,231 98,991 118,344 187,545 192,822 108,897

 100 11 12 15 24 24 14 פרישה
  תוך שימוש במשקלות היחסיים של שנתונים, ס"למ, קובצי האוכלוסייה: מקור  *

  65ולגברים עד גיל , )כולל( 60 גיל לנשים עד  **
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  ניתוחים נוספים על בסיס הקבצים שבעבודה הנוכחית : נספח ג
 ומעלה 40%שקיבלו שיקום בבריאות הנפש ולא קיבלו קצבת נכות של חדשים אנשים : 1-לוח ג

האנשים  כל-סךהאנשים שקיבלו שיקום מועדון חברתי בלבד ו כל-סך: בסעיף נפשי
  )יםמספרם ובאחוזיב( לפי שנים, שקיבלו שירותים אחרים

  
  
  
  

  שנה

אחוז האנשים שקיבלו שיקום ולא קיבלו 
  ומעלה נפשי 40%קצבת נכות של 

מספר האנשים שקיבלו שיקום ולא קיבלו 
  ומעלה נפשי 40%קצבת נכות של 

כל מקבלי -מתוך סך
שירותים שאינם רק 

 מועדון חברתי

כל -מתוך סך
מקבלי מועדון 
  חברתי בלבד

כל -סך
הלא 

 מקבלים

קיבלו שירותים 
שאינם רק מועדון 

 חברתי
קיבלו מועדון 
 חברתי בלבד

1997 27   41  1,961   1,109  852  
1998 29   45  545   344   201  
1999 28   44  418   249   169  
2000 30   46  513   361   152  
2001 21   46  376   240   136  
2002 22   44  572   352   220  
2003 13   54  454   203   251  
2004 10   51  410   153   257  
2005 9   53  438   148   290  
2006 8   57  424   94   330  
2007 8   56  488   127   361  

  
, יום אשפוז, אשפוז, נכויות :2007בשנת , שונותהמערכות המוכרות באוכלוסיות היעד  :2-לוח ג

שהיו אנשים , רווחה ומרפאות, התמכרויות, ביטוח לאומישיקום , בריאות הנפששיקום 
  *)אחוזיםבמספרים מוחלטים וב( כולל אנשים מעל גיל פרישה, 2007-ב בחיים

    'קבוצת יעד א 'קבוצת יעד ב 'קבוצת יעד ג
 הכל-סך 70,085 100 97,280 100 120,574  100

 )נפשיבסעיף ומעלה  40%(קיבל קצבה  64,077   91 64,077  66 64,077  53

 33סעיף      42,703 61 42,970 44 42,970 35
 34סעיף      21,374 30 21,531 22 21,531 18
        
 היה באשפוז 9,802 14 12,030 12 13,771 11
        
 היה באשפוז יום 1,838 3 2,196 2 2,461 2

       
 

13 
 

15,942 
 

16 
 

15,942 
 

23 
 

15,942 
  ** שיקום בריאות הנפש

  הכל-סך   

 קיבל שירותי שיקום לא רק מועדון    13,351 19 13,351 14 13,351 11
 קיבל מועדון חברתי    6,848 10 6,848 7 6,848 6

        
 קיבל שיקום בביטוח לאומי 2,975 4 3,060 3 3,162 1

        
 קיבל טיפול בהתמכרויות 915 1 942 1 1,107 15
        

 ***2007-קיבל שירותי רווחה ב 14,228 20 16,333 17 17,759 
משום שחלק מההגדרות המופיעות בלוח  101בלוח זה מופיע הקשר עם המערכות בצורה שונה מאשר בלוח    *

  . 2007הנתונים לגבי המרפאות אינם קיימים לגבי שנת . אינן רלוונטיות כאשר מתייחסים לשנה אחת 101
  .חודשי שיקום לאורך השנים 3מתוך אנשים שצברו **  
  .2007משום שהם קיימים רק בעבור  101וחה זהים לאלו שבלוח הנתונים לגבי שירותי הרו***  
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 2007בבריאות הנפש בשנת שונים קבלת שירותי שיקום לפי  ,'ג-ו', ב', אקבוצות יעד : 3-לוח ג
  )במספרים ובאחוזים(

   'קבוצת יעד א  'קבוצת יעד ב 'קבוצת יעד ג
  הכל-סך 70,085 97,280 120,574

  שירות שיקום  15,942  15,942  15,942
  )כל הסוגים(שירותי דיור  8,106 8,106 8,106

   אבות בית 364 364 364
   הוסטל 3,365 3,365 3,365
   מוגן דיור 4,735 4,735 4,735
  )כל הסוגים(שירותי תעסוקה  9,438 9,438 9,438
   תעסוקתי מועדון 3,129 3,129 3,129
   מוגן מפעל 5,143 5,143 5,143
   נתמכת תעסוקה 2,331 2,331 2,331

  שירותים אחרים      
   חונכות 1,917 1,917 1,917

   נתמכת אקדמית השכלה 52 52 52
   סמך שירותי 774 774 774

   חברתי מועדון 6,848 6,848 6,848
  

  :הכל-סךאחוזים מה
  שירות שיקום  23  16  13

  )כל הסוגים(שירותי דיור  12 8 7
   אבות בית 1 0 0
   הוסטל 5 3 3
   מוגן דיור 7 5 4
  )כל הסוגים(שירותי תעסוקה  13 10 8
   תעסוקתי מועדון 4 3 3
   מוגן מפעל 7 5 4
   נתמכת תעסוקה 3 2 2

  שירותים אחרים      
   חונכות 3 2 2
   נתמכת אקדמית השכלה 0 0 0
   סמך שירותי 1 1 1
   חברתי מועדון 10 7 6
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במספרים ( 2007-ביטוח לאומי בשונים בקבלת שירותי שיקום לפי  ,'ג-ו', ב ',אקבוצות יעד : 4-לוח ג
 )ובאחוזים

  'קבוצת יעד א  'קבוצת יעד ב 'קבוצת יעד ג
120,574 97,280 70,085   הכל-סך

142 134 131 השלמת הכשרה או בגרות
204 199 197 הקניית הרגלי עבודה/טרום הכשרה
521 499 477  הכשרה מקצועית
173 169 160  השכלה גבוהה/הכשרה
722 703 684  סיוע בהשמה
375 363 352  קידום בתפקיד אישי

1,067 1,031 997  מעקב ואחזקה
123 122 120  הפניה לעבודה מוגנת

1,811 1,747 1,696 אבחון
  

119 
  

114 
  

114 
, סיוע כספי, כולל טיפול נפגעי ראש ,סוג אחר

 הפניה לשירותים חברתיים ועוד

   
  

 הכל-סךאחוזים מה
0.1 0.1 0.2 השלמת הכשרה או בגרות
0.2 0.2 0.3 הקניית הרגלי עבודה/טרום הכשרה
0.4 0.5 0.7  הכשרה מקצועית
0.1 0.2 0.2  השכלה גבוהה/הכשרה
0.6 0.7 1.0  סיוע בהשמה
0.3 0.4 0.5  קידום בתפקיד אישי
0.9 1.1 1.4  מעקב ואחזקה
0.1 0.1 0.2  לעבודה מוגנתהפניה 
1.5 1.8 2.4 אבחון

  
0.1 

  
0.1 

  
0.2 

, סיוע כספי, כולל טיפול נפגעי ראש ,סוג אחר
 הפניה לשירותים חברתיים ועוד

  
לפי  ',ג-ו' ב', אקבוצות יעד שיעור מקבלי שיקום בבריאות הנפש או בביטוח לאומי מתוך : 5-לוח ג

 היעדובאחוזים מתוך קבוצת * 2007-אנשים החיים ב, מחוז
מחוז 
 דרום

מחוז תל 
 אביב

מחוז 
 מרכז

מחוז 
 חיפה

מחוז 
 צפון

ירושלים 
 ש"ויו

-סך
 הכל

 

  'קבוצת יעד א
  קיבל קצבת נכות נפשית  92.5  86.2  94.5  90.8  93.1  94.3  91.0
 *קיבל שיקום בבריאות הנפש  33.9  45.3  27.4  35.9  35.8  27.2  42.6
 קיבל שיקום בביטוח לאומי  15.8  13.1  13.3  17.6  18.6  16.8  13.0

  'קבוצת יעד ב
  קיבל קצבת נכות נפשית  66.7  57.5  78.7  57.9  67.2  65.0  67.7
 *קיבל שיקום בבריאות הנפש  24.4  30.2  22.9  22.9  25.8  18.7  31.7
 קיבל שיקום בביטוח לאומי  11.8  9.1  11.5  11.8  13.9  12.1  10.1

  'יעד גקבוצת 
  קיבל קצבת נכות נפשית 53.8  45.4  66.8  44.5  53.9  52.7  54.4
 *קיבל שיקום בבריאות הנפש 19.7 23.8 19.4 17.6 20.7 15.2 25.5

  קיבל שיקום בביטוח לאומי 10.0 7.6 10.1 9.6 11.6 10.2  8.4
  חודשים לאורך כל השנים בהם קיבל שירות כלשהו 3צבר לפחות *  
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  בקרב מקבלי קצבת נכות  מביטוח לאומישיקום פעם -אי לקבלהסיכוי : רגרסיה לוגיסטית: 6-לוח ג
 9מודל 8מודל  7מודל  6מודל 5מודל 4מודל 3מודל 2מודל   1מודל   

 Exp(B) Exp(B) Exp(B) Exp(B) Exp(B) Exp(B) Exp(B) Exp(B) Exp(B)  משתנה
 0.994 1.057 *1.165 *1.153 *1.118 1.088 1.070 *1.219 *1.520)40%-49%-ו 34לעומת סעיף ** (40%-49%- ו 33סעיף 
 *0.686 *0.794 *0.896 *0.877 *0.845 *0.844 *0.832 *0.898 *1.226)40%-49%-ו 34לעומת סעיף ** (50%-69%- ו 33סעיף 
 *0.263 *0.319 *0.353 *0.342 *0.338 *0.346 *0.360 *0.345 *0.495)40%-49%-ו 34לעומת סעיף ** (70%-100%- ו 33סעיף 
 *0.873 *0.899 *0.906 *0.909 *0.902 *0.896 *0.872 *0.830 *0.881)40%-49%-ו 34לעומת סעיף ** (50%-69%- ו 34סעיף 
 *0.423 *0.432 *0.450 *0.447 *0.441 *0.436 *0.440 *0.427 *0.470)40%-49%-ו 34לעומת סעיף ** (70%-100%- ו 34סעיף 

 *1.357 *1.653 *1.802 *1.814 *1.808 *1.798 *1.870 *1.815   אשפוז משמעותי
 *1.070 *1.097 *1.122 *1.130 *1.148 *1.154 *1.139     אישה: מין
 0.994 1.009 1.046 1.053 1.049 1.059 0.981     )29-18לעומת ( 39-30גיל 
 *0.557 *0.557 *0.577 *0.581 *0.584 *0.588 *0.527     )29-18לעומת ( 49-40גיל 
 *0.267 *0.258 *0.269 *0.275 *0.285 *0.291 *0.255     )29-18לעומת (ועד פרישה  50גיל 

 *0.065 *0.056 *0.058 *0.060 *0.063 *0.065 *0.054     )29-18לעומת (גיל פרישה ומעלה 
 *0.841 *0.725 *0.722 *0.700 *0.645 *0.635      )נשוילעומת לא (נשוי 

 *0.718 *0.859 *0.862 *0.677 *0.615       )לעומת תל אביב(ירושלים 
 *0.919 0.983 0.949 *0.896 *0.754       )לעומת תל אביב(צפון 

 0.997 1.059 1.081 1.068 1.016       )לעומת תל אביב(חיפה 
 *0.915 0.971 0.994 1.025 *1.057       )לעומת תל אביב(מרכז 
 *0.641 *0.733 *0.736 *0.659 *0.700       )לעומת תל אביב(דרום 

 *0.477 *0.401 *0.418 *0.324        )לעומת יישוב יהודי(יישוב לא יהודי 
 *0.759 *0.740 *0.749 *0.801        )לעומת יישוב יהודי(יישוב מעורב 

 *0.521 *0.537 *0.535       )10-7אשכול לעומת ( 2-1אשכול 
 *0.692 *0.704 *0.706         )10-7לעומת אשכול ( 4-3אשכול 
 *0.817 *0.802 *0.827         )10-7לעומת אשכול ( 6-5אשכול 

 *1.225 *1.462          עם אבחנה כבדה, היה במרפאות
 *0.521 *0.448          תיולטיפול בהתמכרוקיבל 
 1.023 *1.144          כבעל בעיה נפשית ברווחהמוכר היה 

 *2.837           בריאות הנפשבקיבל שיקום 
 *0.414 *0.460 *0.421 *0.372 *0.352 *0.310 *0.294 *0.164 *0.188  קבוע

R2 Cox & Snell 0.011 0.020 0.075 0.079 0.083 0.089 0.092 0.096 0.119 
R2 Nagelkerke   0.019  0.034  0.126  0.133  0.140  0.151  0.155  0.162  0.201  

N 63,275  63,275  63,275  63,275  63,275  63,275  63,275  63,275  63,275  
P<=0.05    * 

לא היה אחוז נכות מעל , 34או  33אנשים עם סעיף  711-ל. פעם-הסעיפים מתייחסים לסעיף שהיה לאדם אי, 2007אחוזי הנכות מתייחסים לשנת ** 
  .ולכן הם לא נכללו בניתוח 2007- ב 40%
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  בבריאות הנפש בקרב מקבלי קצבת נכות שיקום פעם -אי לקבלהסיכוי : רגרסיה לוגיסטית: 7-לוח ג
 9מודל  8מודל 7מודל  6מודל 5מודל 4מודל 3מודל 2מודל   1מודל   

 Exp(B) Exp(B)Exp(B)Exp(B)Exp(B)Exp(B) Exp(B)Exp(B) Exp(B)  משתנה
 *1.530 *1.523 *1.851 *1.855 *1.813 *1.945 *1.870 *1.952 *3.076)40%-49%-ו 34לעומת סעיף ** (40%-49%- ו 33סעיף 
 *2.172 *2.022 *2.563 *2.578 *2.495 *2.657 *2.547 *2.567 *4.755)40%-49%-ו 34לעומת סעיף ** (50%-69%- ו 33סעיף 
 *2.771 *2.303 *2.762 *2.787 *2.730 *2.787 *2.959 *2.760 *5.588)40%-49%-ו 34לעומת סעיף ** (70%-100%- ו 33סעיף 
  *1.208 *1.174 *1.187 *1.189 *1.185 *1.218 *1.153 *1.111 *1.268)40%-49%-ו 34לעומת סעיף ** (50%-69%- ו 34סעיף 
 *1.237 1.083 1.151 1.155 1.144 *1.231 *1.221 *1.140 *1.389)40%-49%-ו 34לעומת סעיף ** (70%-100%- ו 34סעיף 

 *2.893 *3.020 *3.659 *3.646 *3.638 *3.582 *3.774 *3.693   אשפוז משמעותי
  *1.107 *1.122 *1.163 *1.162 *1.176 *1.179 *1.141    אישה: מין
 *1.084 *1.090 *1.217 *1.214 *1.213 *1.174 1.026    )29-18לעומת ( 39-30גיל 
 1.005 *0.909 1.044 1.042 1.048 1.006 *0.829    )29-18לעומת ( 49-40גיל 
 *0.858 *0.704 *0.794 *0.789 *0.813 *0.777 *0.616    )29-18לעומת (ועד פרישה  50גיל 

 *0.404 *0.305 *0.345 *0.343 *0.358 *0.340 *0.249    )29-18לעומת (גיל פרישה ומעלה 
 *0.446 *0.437 *0.452 *0.456 *0.427 *0.433     )לעומת לא נשוי(נשוי 

 *2.301 *2.172 *2.127 *2.233 *2.135      )לעומת תל אביב(ירושלים 
 *1.383 *1.360 *1.310 *1.308 *1.136      )לעומת תל אביב(צפון 

 *1.358 *1.356 *1.513 *1.482 *1.394      )לעומת תל אביב(חיפה 
 *1.379 *1.348 *1.437 *1.429 *1.431      )לעומת תל אביב(מרכז 
 *1.952 *1.812 *1.808 *1.819 *1.853      )לעומת תל אביב(דרום 

 *0.375 *0.339 *0.410 *0.449       )לעומת יישוב יהודי(יישוב לא יהודי 
 *0.887 *0.849 *0.898 *0.910       )לעומת יישוב יהודי(יישוב מעורב 

 *1.275 *1.154 *1.148      )10-7לעומת אשכול ( 2-1אשכול 
 *1.146 *1.082 *1.081        )10-7לעומת אשכול ( 4-3אשכול 
 *0.930 *0.898 0.978        )10-7לעומת אשכול ( 6-5אשכול 

 *2.270 *2.335         היה במרפאות עם אבחנה כבדה
  *0.220 *0.207         טיפול בהתמכרותקיבל 
 *1.787 *1.787         כבעל בעיה נפשית ברווחהמוכר היה 

 *2.901          קיבל שיקום בביטוח לאומי
 *0.067 *0.101 *0.085 *0.086 *0.085 *0.115 *0.107 *0.088 *0.127  קבוע

R2 Cox & Snell 0.073 0.1260.1440.1630.1710.176 0.176 0.2040.225 
R2 Nagelkerke   0.104  0.180 0.205 0.232 0.245 0.251  0.251  0.292 0.322  

N 63,275  63,275 63,275 63,275 63,275 63,275  63,275 63,275 63,275  
P<=0.05  * 

לא היה אחוז נכות מעל , 34או  33אנשים עם סעיף  711-ל. פעם-הסעיפים מתייחסים לסעיף שהיה לאדם אי, 2007אחוזי הנכות מתייחסים לשנת  **
  .ולכן הם לא נכללו בניתוח 2007- ב 40%
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בקרב בריאות הנפש בבשיקום שירותי דיור פעם - איהסיכוי לקבל : רגרסיה לוגיסטית: 8-לוח ג
  מקבלי קצבת נכות 

 שירותי דיור  
 Exp(B)  משתנה

 *1.207)40%-49%- ו 34לעומת סעיף ** (40%-49%-ו 33סעיף 
 *1.923)40%-49%- ו 34לעומת סעיף ** (50%-69%-ו 33סעיף 
 *3.250)40%-49%-ו 34לעומת סעיף ** (70%-100%-ו 33סעיף 
 *1.289)40%-49%- ו 34לעומת סעיף ** (50%-69%-ו 34סעיף 
 *1.509)40%-49%-ו 34לעומת סעיף ** (70%-100%-ו 34סעיף 

 *4.065  אשפוז משמעותי
 *1.062  אישה

 1.046  )29-18לעומת ( 39-30גיל 
 1.018  )29-18לעומת ( 49-40גיל 
 0.998  )29-18לעומת (ועד פרישה  50גיל 

 *0.544  )29-18לעומת (גיל פרישה ומעלה 
 *0.229  )לעומת לא נשוי(נשוי 

 *2.714  )תל אביבלעומת (ירושלים 
 *1.761  )תל אביבלעומת (צפון 

 *1.679  )תל אביבלעומת (חיפה 
 *1.705  )תל אביבלעומת (מרכז 
 *3.144  )תל אביבלעומת (דרום 

 *0.310  )לעומת יישוב יהודי(יישוב לא יהודי 
 0.959  )לעומת יישוב יהודי(יישוב מעורב 

 1.142)10-7לעומת אשכול ( 2-1אשכול 
 *1.132  )10-7לעומת אשכול ( 4-3אשכול 
 1.015  )10-7לעומת אשכול ( 6-5אשכול 

 *1.993  עם אבחנה כבדה, במרפאותהיה 
 *0.233  תיובהתמכרוקיבל טיפול 

 *1.495  כבעל בעיה נפשית ברווחהמוכר היה 
 *2.134  יטוח לאומיבקיבל שיקום 

 *0.019  קבוע
R2 Cox & Snell 0.172 
R2 Nagelkerke   0.300  

N  63,275  

P<=0.05    *  

אנשים עם  711- ל. פעם-מתייחסים לסעיף שהיה לאדם איהסעיפים , 2007אחוזי הנכות מתייחסים לשנת   **
  .ולכן הם לא נכללו בניתוח 2007-ב 40%לא היה אחוז נכות מעל , 34או  33סעיף 
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בקרב בשיקום בריאות הנפש שירותי תעסוקה פעם -איהסיכוי לקבל : רגרסיה לוגיסטית: 9-לוח ג
  מקבלי קצבת נכות 

שירותי תעסוקה  
 Exp(B)  משתנה

 *1.690)40%-49%- ו 34לעומת סעיף ** (40%-49%-ו 33סעיף 
 *2.340)40%-49%- ו 34לעומת סעיף ** (50%-69%-ו 33סעיף 
 *2.608)40%-49%-ו 34לעומת סעיף ** (70%-100%-ו 33סעיף 
 *1.195)40%-49%- ו 34לעומת סעיף ** (50%-69%-ו 34סעיף 
 *1.328)40%-49%-ו 34לעומת סעיף ** (70%-100%-ו 34סעיף 

 *2.782  אשפוז משמעותי
 *1.069  אישה

 *1.134  )29-18לעומת ( 39-30גיל 
 0.980  )29-18לעומת ( 49-40גיל 
 *0.782  )29-18לעומת (ועד פרישה  50גיל 

 *0.343  )29-18לעומת (גיל פרישה ומעלה 
 *0.458  )לעומת לא נשוי(נשוי 

 *2.104  )לעומת תל אביב(ירושלים 
 *1.453  )לעומת תל אביב(צפון 

 *1.465  )לעומת תל אביב(חיפה 
 *1.555  )לעומת תל אביב(מרכז 
 *2.185  )לעומת תל אביב(דרום 

 *0.387  )לעומת יישוב יהודי(יישוב לא יהודי 
 0.990  )לעומת יישוב יהודי(יישוב מעורב 

 *1.401 )10-7לעומת אשכול ( 2-1אשכול 
 *1.223  )10-7לעומת אשכול ( 4-3אשכול 
 0.969  )10-7לעומת אשכול ( 6-5אשכול 

 *2.402  עם אבחנה כבדה, היה במרפאות
 *0.211  תיובהתמכרו קיבל טיפול

 *1.525  כבעל בעיה נפשית ברווחהמוכר היה 
 *2.903  קיבל שיקום ביטוח לאומי

 *0.037  קבוע
R2 Cox & Snell 0.193 
R2 Nagelkerke   0.299 

N  63,275 

P<=0.05  *   
אנשים עם  711 -ל. פעם-הסעיפים מתייחסים לסעיף שהיה לאדם אי, 2007אחוזי הנכות מתייחסים לשנת   **

 .ולכן הם לא נכללו בניתוח 2007 -ב 40%לא היה אחוז נכות מעל , 34או  33סעיף 
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 ,בקרב מקבלי קצבה בריאות הנפשבהסיכוי להיות מוכר בשיקום : רגרסיה לוגיסטית: 10-לוח ג
   בריאות הנפשוהסיכוי לקבל שיקום בריאות הנפש בקרב המוכרים במערכת השיקום ב

להיות מוכר   
בשיקום 

בריאות הנפש 
בקרב מקבלי 
  קצבת נכות

לקבל שיקום 
בקרב מקבלי 
 קצבת נכות

לקבל שיקום 
בקרב מקבלי 

נכות  קצבת
המוכרים בשיקום 

  בריאות הנפש
 Exp(B) Exp(B) Exp(B)  משתנה

 *1.227 *1.530 *1.492)40%-49%- ו 34לעומת סעיף ** (40%-49%-ו 33סעיף 
 *1.430 *2.172 *2.121)40%-49%- ו 34לעומת סעיף ** (50%-69%-ו 33סעיף 
 *1.311 *2.771 *2.935)40%-49%-ו 34לעומת סעיף ** (70%-100%-ו 33סעיף 
 *1.235  *1.208 *1.151)40%-49%- ו 34לעומת סעיף ** (50%-69%-ו 34סעיף 
 1.303 *1.237 1.151)40%-49%-ו 34לעומת סעיף ** (70%-100%-ו 34סעיף 

 *1.163 *2.893 *3.218  אשפוז משמעותי
 *1.204  *1.107 *1.054  אישה: מין
 1.094 *1.084 *1.066  )29-18לעומת ( 39-30גיל 
 *1.231 1.005 *0.921  )29-18לעומת ( 49-40גיל 
 *1.279 *0.858 *0.754  )29-18לעומת (ועד פרישה  50גיל 

 *1.359 *0.404 *0.323  )29-18לעומת (גיל פרישה ומעלה 
 *0.718 *0.446 *0.443  )לעומת לא נשוי(נשוי 

 *1.535 *2.301 *2.263  )לעומת תל אביב(ירושלים 
 *1.354 *1.383 *1.315  )לעומת תל אביב(צפון 

 *1.298 *1.358 *1.294  )לעומת תל אביב(חיפה 
 1.103 *1.379 *1.405  )לעומת תל אביב(מרכז 
 *1.653 *1.952 *1.839  )לעומת תל אביב(דרום 

 0.952 *0.375 *0.329  )לעומת יישוב יהודי(יישוב לא יהודי 
 0.929 *0.887 *0.888  )לעומת יישוב יהודי(יישוב מעורב 

 1.178 *1.275 *1.249)10-7לעומת אשכול ( 2-1אשכול 
 1.090 *1.146 *1.133  )10-7לעומת אשכול ( 4-3אשכול 
 0.927 *0.930 *0.941  )10-7לעומת אשכול ( 6-5אשכול 

 *1.501 *2.270 *2.328  עם אבחנה כבדה, היה במרפאות
 *0.393  *0.220 *0.261  תיוטיפול בהתמכרוקיבל 

 1.036 *1.787 *2.011  היה מוכר ברווחה כבעל בעיה נפשית
 *1.460 *2.901 *3.187  קיבל שיקום בביטוח לאומי

 *1.559 *0.067 *0.103  קבוע
R2 Cox & Snell 0.269  0.225 0.023 
R2 Nagelkerke   0.368  0.322  0.036  

N 63,275  63,275  22,680  
P<=0.05  *  

אנשים עם  711- ל. פעם-הסעיפים מתייחסים לסעיף שהיה לאדם אי, 2007מתייחסים לשנת אחוזי הנכות ** 
  .ולכן הם לא נכללו בניתוח 2007-ב 40%לא היה אחוז נכות מעל , 34או  33סעיף 
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הסיכוי לקבל קצבת נכות בקרב כל האנשים בעלי בעיות נפשיות קשות : רגרסיה לוגיסטית: 11-לוח ג
  )ת שאינם בעלי אבחנות קשותלמעט מוכרים במרפאו(

 ביטוח לאומי  
 Exp(B)  משתנה

 *0.720  אשפוז משמעותי
 *1.089  אישה: מין
 *0.821  )29-18לעומת ( 39-30גיל 
 *0.837  )29-18לעומת ( 49-40גיל 
 *0.836  )29-18לעומת (ועד פרישה  50גיל 

 *0.185  )29-18לעומת (גיל פרישה ומעלה 
 *0.912  )לעומת לא נשוי(נשוי 

 *0.557  )לעומת תל אביב(ירושלים 
 *1.571  )לעומת תל אביב(צפון 

 *0.621  )לעומת תל אביב(חיפה 
 *0.919  )לעומת תל אביב(מרכז 
 *0.822  )לעומת תל אביב(דרום 

 *0.602  )לעומת יישוב יהודי(יישוב לא יהודי 
 *1.036  )לעומת יישוב יהודי(יישוב מעורב 

 *1.504)10-7אשכול לעומת ( 2-1אשכול 
 *1.236  )10-7לעומת אשכול ( 4-3אשכול 
 *1.063  )10-7לעומת אשכול ( 6-5אשכול 

 *3.356  עם אבחנה כבדה, היה במרפאות
 *0.360  טיפול בהתמכרויותקיבל 

 *2.392  היה מוכר ברווחה כבעל בעיה נפשית
 *1.294  קבוע

R2 Cox & Snell 0.147 
R2 Nagelkerke   0.196 

N 135,225  

P<=0.05 *  
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  הגדרות: 'נספח ד
  .הגדרות למונחים בהם נעשה שימוש בדוחבנספח זה מובאות כמה 

  

  כלליותהגדרות . א
אדם נחשב כמי שמוכר במערכת כלשהי אם קיבל  .שנת קבלת שירות או היות האדם מוכר במערכת

קבלת במדובר  בדרך כלל .לפי יחידת הזמן המינימלית המזוהה בנתונים שלנו מערכת זושירות ב

   ).ראה אשפוזים ושיקום לגבי הגדרות נוספות(בשנה לפחות שירות חודש אחד 

הניתוחים המוצגים בדוח זה מותאמים לשינויים  .גיל הפרישה השתנה בשנים האחרונות .גיל פרישה

 2004עלה מאז , לנשים ולגברים בהתאמה 65-ו 60גיל הפרישה שהיה בעבר , כך .שחלו בשנים אלו

- ו 61-כ 2006מאז בעבודה זו אנו מגדירים את גיל הפרישה  .כאשר השינוי הינו בכמה חודשים בכל שנה

בדוח הנוכחי אין אנו עובדים עם תאריך לידה מדויק אלא עם שנת  .לנשים ולגברים ,בהתאמה ,66

  . יואו מתחת תכן פער של שנה בסיווגו של האדם מעל גיל פרישהילידה ולפיכך י

חי במהלך כל האדם המשמעות הינה ש" 2007-ב שהיו בחייםאנשים "כאשר רשום בדוח  .ירהשנת פט

בשנה שבה האדם נפטר הוא לא נחשב בעבודה זו כמי שקיבל  .2007כלומר שלא נפטר במהלך , השנה

חשב כאילו יי, 31.12.2000-אדם שקיבל שירות במערכת כלשהי ונפטר ב, הלדוגמ. שנהאותה שירות ב

  . 2000בשנת ירות לא קיבל ש

, ולפי יישוב זה, לכל אדם הוגדר יישוב המגורים על בסיס הנתונים המופיעים במערכות השונות. מחוז

לכל אדם יש נתון אחד . וזאת בהתאם להגדרות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סווג האדם למחוז

מניחים למעשה הנחת  ,יש לציין שלוחות המציגים נתונים לאורך זמן, לפיכך. לגבי מקום המגורים

שומרון נכללים באנשים המתגוררים ביהודה ו. עבודה שהאדם לא שינה את מחוז מגוריו לאורך השנים

  . בלוחות המוצגים בדוח זה במחוז ירושלים

. בדווים ומעורבים, יהודיים לא, יישובים יהודייםכהוגדרו ם המגורי יישובי .יישובי המגורים

כדי לחשב . יהודיים ים בעבודה זו בנפרד אלא יחד עם היישובים הלאהיישובים הבדווים אינם מוצג

, 18שמעל גיל  היהודיים ומעורבים בכלל האוכלוסיי לא, את שיעור המתגוררים ביישובים יהודיים

   .1-בלוח בהסבר על כך מופיע . תוך ביצוע התאמות לגבי רשויות אזוריות, ס"התבססנו על נתוני הלמ

, כלכליים-אשכולות חברתיים 10-ס מסווג את היישובים ל"הלמ. ל היישובכלכלי ש-אשכול חברתי

הינו אשכול  10ואילו אשכול , כלכלית נמוכה-הינו אשכול עם יישובים ברמה חברתית 1כאשר אשכול 

, הסבר על בניית משתנה זה תוך ביצוע ההמרות הנדרשות. כלכלית גבוהה-עם יישובים ברמה חברתית

   .2-בלוח במופיע 

  

  נכות כללית במוסד לביטוח לאומי. ב
וכן , בביטוח הלאומי מוגדרים לאדם אחוזי נכות בסעיפים שונים .אחוז נכות כללית בביטוח הלאומי

הניתוחים  .שהינו שקלול מסוים של האחוזים בסעיפי הליקוי השונים ,אחוז נכות רפואית כוללת

ומעלה  40%ת מתייחסים רק למקבלי קצבת נכות כללית ולא לכל המוכרים כבעלי ישבעבודה הנוכח

נפשי שאינם זכאים ומעלה בסעיף  40%אינם כוללים אנשים בעלי הניתוחים לפיכך  .בסעיף נפשי
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משום שהם משתכרים מעל שכר מסוים ולפיכך אין הם עומדים בקריטריונים של אי  ,הלדוגמ(לקצבה 

  .דינו נתונים על מספרם של אנשים אלואין בי). כושר עבודה

ראה ', שמיעה וכו, ראייה(המוסד לביטוח לאומי מגדיר סעיפי ליקוי בתחומים שונים . סעיף נפשי

הפרעות  - 34סעיף והפרעות פסיכוטיות מוגדר כ 33סעיף . שניים מהם הינם סעיפים נפשיים). 'נספח א

  .נוירוטיות- פסיכו

הזכאות לקצבת נכות של המוסד לביטוח לאומי מותנית בקביעת  .יקצבת נכות כללית בביטוח הלאומ

או בתפקוד במשק הבית לעקרת (השתכרות הלפחות בכושר  50%ואובדן של מתאימה  נכות רפואית

במקרים בהם לאחד הליקויים  40%או של  60%בשיעור של  הנכות הרפואית הנדרשת הינה). בית

הזכאות מותנית  ,עקרות בית ,עבדובעבור נשים שלא  .לפחות 25%נקבעה נכות רפואית בשיעור של 

  .לפחות 50%נכות רפואית ברמה של בקביעת 

 60וגיל , לגברים 65היה זה גיל  2006עד . ועד גיל פרישה 18הזכאות לקצבת נכות כללית היא החל מגיל 

. בשנים האחרונות חל שינוי בגיל הזכאות והוא הולך ועולה כל שנה בהדרגה במספר חודשים. לנשים

לאור . דהיינו אנו מסתכלים ברמת השנה ולא ברמת החודשים ,אחראנו מתייחסים לזכאות באופן 

 61הזכאות לנשים היא עד גיל  2007-ו 2006 יםבשנ :הזכאות אליה נתייחס להלן תוגדר כך, זאת

  . 66ולגברים עד גיל 

נכות  40%זה אנו מתייחסים לאנשים בעלי  דוחב .ומעלה בסעיף נפשי 40%מקבלי קצבת נכות בעלי 

   .אשר מקבלים קצבת נכות כללית )34או  33(בסעיף נפשי 

היא אינה מקבילה להגדרות בהן  .שמשת בדוח הנוכחי מקבילה לדרישה שבחוק השיקוםההגדרה המ

לפי סעיף ליקוי עיקרי או לפי סעיף  המציגים נתונים נעשה שימוש בדוחות של המוסד לביטוח לאומי

בסעיף נפשי  ומעלה 40%לאנשים בעלי , כאמור, אין חפיפה עם הדוח שלנו המתייחס. ליקוי כלשהו

מצד שני יכול גם . 40%-ומעלה ואנו מתייחסים ל 25%-ליקוי עיקרי יכול להתייחס ל משום שסעיף

כולל גם " כלשהו"סעיף ליקוי  ,בנוסף. בסעיף אחר 60%-בסעיף נפשי ו 40%, למשל, להיות שלאדם יש

  .40%-נכויות מתחת ל

 כשאדם מגיע לגיל .סעיף נפשיב ומעלה 40%קצבת נכות עם  ,או קיבלו בעבר ,אנשים המקבלים כיום

ן ייש לנו עני, בעבודה הנוכחית .קנהיוהאדם עובר לקבל קצבת ז, פרישה נפסקת קצבת הנכות הכללית

היות שאין סיבה להניח כי . גם אלה שהם מעל גיל הפרישה, בכלל האנשים בעלי בעיות נפשיות קשות

הנוכחית לעסוק גם ן בעבודה יהרי שיש עני, הנכות הנפשית מסתיימת עם המעבר לקצבת זיקנה

בלוחות השונים יצוין האם הלוח מתייחס  .קנהיבאנשים שקיבלו בעבר קצבת נכות ועברו לקצבת ז

   .שמעל גיל זה או גם לאנשים ,)דהיינו עד גיל פרישה(לאנשים המקבלים קצבת נכות 

במקרים אחרים אנו מתייחסים . יש ניתוחים בהם אנו מתייחסים לסעיף ולאחוז בשנה מסוימת

במצבים אלו אנו מתייחסים גם לאנשים שמעל גיל . פעם עם הסעיף והאחוז-להיותו של האדם אי

קצבת קבל קצבת נכות אלא עברו ל םמקבלי אינםהם כבר למרות ש ,פרישה כבעלי הסעיף והאחוז

   .קנהיז
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  אשפוז פסיכיאטרי. ג
ובמחלקות  חולים פסיכיאטריים-בבתי אשפוז פסיכיאטרי קיים. אשפוז פסיכיאטרי מלא

החולים -אשפוז פסיכיאטרי מלא משמעותו שהאדם נמצא בבית. חולים כלליים-פסיכיאטריות בבתי

בניתוחים לא מוצגים אנשים שהיו ). בשונה מאשפוז יום(במהלך כל שעות היום כמו גם בשעות הלילה 

   .לאורך חייהם) כלומר יומיים(באשפוז לילה אחד בלבד 

החל מאנשים שהיו , תה באשפוז הינה מאוד הטרוגניתיוסייה שהיהאוכל .אשפוז פסיכיאטרי כבד

בכל מקרה איננו כוללים אנשים (וכלה באנשים המאושפזים לאורך שנים רבות  ,פעמי קצר-באשפוז חד

אנו עורכים חלוקה גסה לאשפוז כבד יותר מול , לפיכך ).פעמי של יום או יומיים-שהיו באשפוז חד

, יחסית נכללים אנשים בעלי אשפוז אחד בלבד שהינו קצר יחסית באשפוז הקל .אשפוז כבד פחות

 .ואילו באשפוז הכבד יותר נכללים אנשים בעלי יותר מאשפוז אחד או בעלי אשפוז אחד ממושך

הגדרתו של אשפוז כקצר או כארוך נעשתה בהשוואה לחציון משך האשפוזים בתקופה שבה היה 

כיום משך האשפוז הינו קצר ו, ם השתנו לאורך השניםמשום שמשכי האשפוז הממוצעי ,זאת. האשפוז

, השנים האחרונות 5-ב החציון חושב בנפרד לאנשים שהיו באשפוז. יותר בממוצע ממשך האשפוז בעבר

  . שנים 10ולאלו שאשפוזם האחרון היה לפני  ,השנים האחרונות 10-6

לק מהממצאים בנפרד לאנשים מוצגים ח, לאור ההטרוגניות הרבה בנושא האשפוז. מועד אשפוז אחרון

 10-6השנים האחרונות אך היו לפני  5-לאלו שלא היו באשפוז ב, השנים האחרונות 5-שהיו באשפוז ב

  . שנים ומעלה 10ולאלו מתוכם שאשפוזם האחרון היה לפני , שנים

  

  שיקום במערכת בריאות הנפש . ד
גיעים למערכת השיקום אנשים המהחלק מ .אנשים מוכרים במערכת השיקום בבריאות הנפש

, ונדחים שיקום עדותומגיעים לוחלקם . אינם נקלטים במערכת השיקום, בצי השיקוםווהמופיעים בק

וחלקם , אך הם אינם מגיעים למימוש ההחלטה קבלת שירותי שיקום הועדה מאשרת לחלק אחר

כרים מאחר שיש קבוצה לא קטנה של אנשים המו. לאחר זמן קצרנושרים מקבלים שירות אך 

אנו מבחינים בדוח בין אנשים מוכרים במערכת השיקום , למעשה במערכת השיקום אך לא נקלטו בה

  .)ראה להלן( לבין אלו המקבלים שיקום) כל מי שמופיע במערכת הממוחשבת, דהיינו(

אדם שקיבל השתמשנו כדי להגדיר הקריטריון בו  .אנשים המקבלים שירותי שיקום בבריאות הנפש

 חודשי שירות 3כל השנים יותר מאשר  במשךאדם שקיבל  :קריטריון לא מחמירשירות שיקום הינו 

מקבלי "המשמעות היא שאנו כוללים בהגדרת . נחשב כמי שקיבל שיקום ,גם אם לא ברציפות, שיקום

סופו של קלט ולא נקלטו בילה ניסואלא (אנשים שלמעשה לא נקלטו בסופו של דבר במערכת  "שירות

אנשים שנכנסו למערכת השיקום  .2008-1997חודשי השיקום אנו מתמקדים בשנים  3בספירת ). דבר

  . כללו כמקבלי שירותילא י, ולא הופיעו בה קודם, החודשים האחרונים של קובץ הנתונים 3-ב

 ת הנפשבריאוהנתונים לגבי השיקום ב .מועדון חברתי בלבד מול שירותים שאינם מועדון חברתי בלבד

מוצגים גם תוך הפרדה בין אנשים שקיבלו מועדון חברתי בלבד לבין אנשים שקיבלו שירותים נוספים 

הסיבה לכך היא שאמנם יש אנשים שאינם זקוקים לשירותים אחרים הנמצאים . מלבד מועדון חברתי

לא עברו ואף , אך במקביל יש אנשים שמקבלים מועדון חברתי, בסל השיקום מלבד המועדון החברתי
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תופעה זו מקורה בשנים הראשונות להפעלת סל . ולמעשה אינם זכאים לסל שיקום ,ועדת סל שיקום

  .השיקום וכיום היא הולכת ומצטמצמת

  

  שיקום במוסד לביטוח לאומי . ה
נכות רפואית  20%אשר נקבעה להם דרגה של  לאנשים ניתנתהזכאות לשיקום במוסד לביטוח לאומי 

שהינם זקוקים , י הם אינם מסוגלים לעסוק בעבודתם או בעבודה מתאימה אחרתשעקב הליקו, לפחות

בדוח זה אנו . ואשר נמצאו מתאימים לשיקום מקצועי ,להכשרה מתאימה על מנת לשוב לעבוד

איננו כוללים . שירות שיקום במוסד לביטוח לאומיבפועל מנתחים את נתוניהם של אנשים שקיבלו 

  .סיוע כספי בלבדשפנו לצורך קבלת אנשים 

  

  משרד הרווחה . ו
במשרד הרווחה יכול להופיע ברישומים של מצב הבריאות של האדם אדם כבעל בעיה נפשית  זיהוי

לעתים הדוח מבחין בין אנשים שבעיה נפשית מופיעה באחד ". מהות הנזקקות"או ברישומים של /ו

מדובר בהכרח באבחון פורמלי של  נדגיש שאין. המשתנים לבין אלו שהבעיה הנפשית מופיעה בשניהם

  .בלבד 2007הנתונים מתייחסים לשנת  .מחלת נפש

  

  מרפאות ממשלתיות לבריאות הנפש . ז
מדובר . בלבד 2003-1997מתייחסים לשנים  מקבלי טיפול במרפאות לבריאות הנפשהנתונים על 

כלומר הנתונים אינם כוללים את כלל הטיפול , בנתוני המרפאות הממשלתיות לבריאות הנפש

המוצגים מתייחסים רק לאנשים שקיבלו הנתונים . האמבולטורי אלא רק את החלק הממשלתי שלו

  . מרפאותטיפול בפועל ולא לאנשים שנרשמו לטיפול או שעברו תהליך קליטה ב

טיפול ה ימקבל תמאחר שחלק מאוכלוסיי .בעלי אבחנות קשות יחסית במרפאות לבריאות הנפש

לזהות אנשים שישנה  ניסיוןנעשה , לעבודה הנוכחית יםרלוונטי םאינ בריאות הנפשבמרפאות ל

בעלי "אנשים אלו יכונו להלן  .סבירות גבוהה יותר שהם שייכים לאוכלוסייה שבמוקד העבודה

 ,סכיזופרניה( F20-22, F24-29בקטגוריה זו כלולים אנשים שאובחנו באבחנות  ".ות קשות יחסיתאבחנ
לא נכללים אנשים עם אבחנת  ).ואחרות, הפרעות דלוזיונליות מתמידות, הפרעות סכיזואפקטיביות

 אבחנותבנוסף נכללים בהגדרה זו אנשים בעלי . )F23( הפרעות פסיכוטיות חריפות וחולפות

 ולא, ]כאוניתימאנית או ד[ אפקטיביות אפיזודות כולל לא( לחומרתן בכפוף מסוימות אפקטיביות

מאחר שבאבחנות אלו יש שונות רבה יותר  .)הרוח במצב מסווגות הפרעות או אחרות הפרעות כולל

: וזאת כאינדיקציה לחומרת המצב, הרי שהוספנו דרישה מבחינת אשפוז, מבחינת חומרת המצב

 והפרעות )F33( חוזרת כאוניתיד הפרעה ;לפחות אחד אשפוז שיש בתנאי, )F31( קוטביות-דו הפרעות

  .אחד מאשפוז יותר שיש בתנאי ,)F34( הרוח במצב מתמידות

  

  טיפול ביחידות להתמכרויות . ח
הכוונה היא ליחידות האמבולטוריות ולא , כאשר בעבודה זו מדובר בטיפול ביחידות להתמכרויות

  . לאשפוז
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  הצפנה כפולה וקישור בין קבצים : 'נספח ה
אחד ההיבטים הייחודיים בעבודה זו הינו הקישור שנעשה ברמת הפרט בין הנתונים הקיימים 

קישור זה הוא המאפשר לזהות את המידה בה המערכות השונות משרתות את . במערכות השונות

  .אותה אוכלוסייה או קבוצות אוכלוסיות שונות

  

מספר תעודת הזהות של מדינת ישראל הינו . חד ערכי לכל אדם-שיהיה זיהוי חדקישור כזה דורש 

שכללו  לא ניתן היה להעביר את הנתונים , סודיות/אלא שמטעמי שמירה על צנעת הפרט, מספר כזה

  .מכון ברוקדייל-וינט'ג-אל מאיירסמספר זה 

  

. מצעות נוסחה אחידהוזאת בא, לאור זאת בוצעה בכל אחת מהמערכות הצפנה של מספר הזיהוי

מספר מאחר שהיו מערכות בהן הובע חשש שמא ניתן יהיה לחזור מהזיהוי המוצפן אחורנית אל 

. הצפנה זו בוצעה בעזרת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בוצעה הצפנה שנייה, הזיהוי המקורי

ר שנוסחת מאח). ללא הזיהוי המקורי(ס קיבלה כל אחד מהקבצים עם הזיהוי המוצפן הראשון "הלמ

. יכולה לחזור אחורנית לזיהוי המקוריהייתה לא ס "הלמ, ס"אינה ידועה ללמהראשונה ההצפנה 

ס ואינה ידועה לאף לא אחת "נוסחת ההצפנה השנייה ידועה רק ללמ. ס בוצעה הצפנה שנייה"בלמ

ם ס העבירה לחוקרים את הקבצים השונים ובה"הלמ. או לחוקרים, מהמערכות שסיפקו את הנתונים

  . הנתונים מזוהים באמצעות הזיהוי המוצפן בשנית בלבד

  

קובצי הנתונים הועברו לחוקרים בלוויית מספר : בוצע שלב נוסף, )ביטוח לאומי(באחת המערכות 

ס הועבר קובץ אשר לא כלל את הנתונים אלא רק את המספר הפיקטיבי "ללמ. זיהוי פיקטיבי אחר

הסירה את הזיהוי המוצפן , ס ביצעה את ההצפנה השנייה"הלמ. ואת הזיהוי המוצפן הראשון, האחר

והעבירה לחוקרים קובץ המקשר בין המספר הפיקטיבי האחר לבין מספר הזיהוי המוצפן , הראשון

  .בשנית

  

באמצעות זיהוי זה . בסופו של התהליך כללו קובצי הנתונים מכל המערכות את הזיהוי המוצפן בשנית

  . ובין קבצים שונים בין המערכות השונות, נים בתוך אותה מערכתבוצעו הקישורים בין קבצים שו

  

  

  
 


