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  תודות
שותפות על ההכספית המשמעותית ביותר וה התמיכאנו 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, חלקו השני של הדוח ביצוע

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  תהיא הייתה מעורב, 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

  מנתח מערכות מידע ,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, לגמלאות ארוכות טווחהאגף 

  .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
  

  לסטטיסטיקההלשכה המרכזית 
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



 

  

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

  . שהתגלו בקבצים ובהצפנות
  

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

  :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



 

  

  תמצית מחקר
גם  גוברת, זאת ועוד .בקהילה נפש לנפגעישיקום מתן הכרה בחשיבות של גוברת ה שנים האחרונותב

 .השירותים שהם מקבלים עלו ,םאנשים הזקוקים לשיקועל מידע הבסיס  להרחיב את הכרה בצורךה

בשל ביטוח לאומי נכות מהמוסד להמקבלים קצבאות במספר האנשים על רקע הגידול המהיר  ,זאת

חברה בהנפש להשתלב  נפגעישל  םולאור ההכרה שהמאמצים שנעשו לשקם את יכולת, בעיות נפשיות

הגדיר את אשר בקהילה נפש  נכיחוק שיקום  2000בשנת בתגובה לכך נחקק . מאוד יםהיו מוגבל

והפך אותם  המסופקים בקהילה הרחיב את היקף השירותיםחובתה של החברה לשלב את  נכי הנפש ו

של אנשים עם בעיות נפשיות קשות  מספרם הכוללעל הקיים המידע . יהים הרבה יותר לאוכלוסזמיניל

 –המשרדים השונים . כיום יש מערכות מידע מפותחות אודות כל אחד מהשירותים. ביותרהוא חלקי 

מדווחים לציבור באופן שוטף על ההתפתחויות במערכות  –כגון משרד הבריאות והביטוח הלאומי 

אין מידע אינטגרטיבי על סך כל האנשים המקבלים שירותי שיקום מן המערכות , עם זאת.  שלהם

אחת הסיבות . השונות ולא ידוע אחוז המקבלים שיקום מתוך כלל האנשים עם בעיות נפשיות קשות

אין ו ,אנשים עם בעיות נפשיות קשותל הנותנות שירותיםמספר מערכות  ישנןהמרכזיות לכך היא ש

בעבודה זו אנו בונים על תשתית  .השונות המספקות שירותים המערכותהמידע של  ימערכקשר בין 

  .המידע המפותחת שקיימת בכל משרד בכדי לבנות תמונה אינטגרטיבית

  

ניסיון לאמוד  מומכון ברוקדייל יז-וינט'ג-ומאיירס משרד הבריאותשירותי בריאות הנפש בעל רקע זה 

 ,היעד הפוטנציאלית לשיקום תהמהווים את אוכלוסיי האנשים עם בעיות נפשיות קשות מספראת 

ללא השותפות עם  מתבצעהמחקר לא היה . הספקתםודפוסי במערכות השונות שירותים הואת היקף 

המרכזיות היא לקדם את השירותים  יהמטרותמאחת ש, 2003שנת במה טאובר אשר הוק. לזלו נקרן 

במגוון כיוונים על  הקרן פועלת. בפרט שיקוםואת שירותי ה ,לאנשים עם מוגבלות פסיכיאטרית בכלל

המאמץ הלאומי  עידודלביותר חשוב  אתגרהרחבת בסיס המידע הקרן ראתה ב. מנת לקדם מטרה זו

   .בישראל הפעילות של כל הגורמים השונים בחברה םלקידוא זה ובנוש
  

מצב בשיאפשר התבוננות  ואינטגרטיבי ליצור בסיס נתונים רחב מחקר היאהשל המטרה המרכזית 

 על מנת, זאת .שיקוםהתכנון עתידי של שירותי ויתרום לשיפור השירותים הקיימים ול ,כיוםבעבר ו

להם לחיות חיים  ולאפשר, צורכיהם של אנשים עם בעיות נפשיות קשותיותר ללתת מענה הולם 

  . תוך שילוב בקהילה עצמאיים ככל האפשר
    

, של המוסד לביטוח לאומי םימינהלי בצי נתוניםוהמחקר מבוסס על שילוב המידע ברמה הפרטנית מק

שנתי של -ב רבקובץ משולליצור  ,לראשונה בישראל ,הדבר מאפשר. משרד הבריאות ומשרד הרווחה

ראייה משולבת מעין זו . והשירותים אותם הם מקבלים מאפייניהם, אנשים המוכרים במערכותנתוני 

 תושל כל הגורמים במערכ םביצוע העבודה התאפשר הודות לנכונות. גם במדינות אחרות, היא נדירה

למען המאמץ  נתונים הפרטניים על האנשים המוכרים במערכות שלהםב לאפשר את השימושהשונות 

  .המשותף לענות על השאלות המרכזיות של המחקר
  



 

  

 ,הנתונים שלבית של-בוצעה הצפנה דו הפרטני המזוהה על מנת לשמור על כללי שמירת סודיות המידע

פרטניים לא החוקרים קיבלו קבצים כך ש, ף פעולה עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהושיתב

תוך שמירה , טי המידע של הפרט בקובצי המערכות השונותבאופן זה ניתן היה לקשר בין פר .מזוהים

  .על האנונימיות שלו
  

חלק ב: מורכב משני חלקיםהדוח כולל מידע רב על אוכלוסיות אנשים בעלי בעיות נפשיות והוא 

, על המערכות השונות המספקות שירותים לאנשים עם בעיות נפשיות קשות סקירה מובאתהראשון 

על נתונים  ,השונים במשרדיםבמערכות ווהתכתבויות עם אנשי מפתח  ראיונותוהוא מבוסס על 

את מערכת  בחלק זה אנו מתארים .ועל מחקרים שנערכו בנושא ,ידי הגופים השונים-המתפרסמים על

 תחום. ואת מקומה של מערכת השיקוםבינה לבין מערכות נוספות את הקשר , בריאות הנפש בישראל

 ,כן-כמו .בעיקר על ידי משרד הבריאותמערכות המופעלות -מספר תתב פלוטמבישראל בריאות הנפש 

, משרד השיכון ומשרד החינוך, משרד הביטחון, משרד הרווחה, המוסד לביטוח לאומי ,קופות החולים

אנו מתייחסים להגדרת  מערכותכל אחת מהב. נפשה ם לאוכלוסיית נפגעימספקים גם הם שירותי

אנו גם . לסוגי השירותים הניתניםו, ות הזכאים לקבל שירותיםהאוכלוסייה של בעלי בעיות נפשי

יש  .בכל אחת מהמערכותמתארים בקצרה את הנתונים הרשמיים על היקף האוכלוסייה המוכרת 

ידי משרד -נפגעי הנפש המוכרים עלהרי ש, שמאחר שלא היו בידינו קבצים ממשרד הביטחוןלהדגיש 

בחלק , עם זאת. והמנותחת בחלק השני של הדוח, רנוהביטחון אינם נכללים במערכת המידע שיצ

  .הראשון אנו מתארים בצורה מפורטת יותר את הנתונים הקיימים לגבי אוכלוסייה זו
  

יש בו  .גם דיון בשינוים שחלו במערכת בריאות הנפש ובמערכות משיקות החלק הראשון כולל

הביטוחי והשיקומי , הרכיב המבני כולל, התייחסות לשינויים ולרפורמות במערכת בריאות הנפש

ובכלל זה חקיקת חוק שיקום נכי נפש בקהילה , התפתחות מערכת השיקום בבריאות הנפש .שלהן

, מיסוד וצמצום היקף האשפוזים הפסיכיאטריים מחד גיסא-ת האלמתוארת על רקע מגמ, )2000(

ממשרד הרווחה למשרד ותהליך הסטת מרכז הכובד של שיקום אנשים עם בעיות פסיכיאטריות קשות 

 ןהיבינ, חלק זה עומד גם על סוגיות הקשורות לפיתוח מערכת השיקום בעתיד .מאידך גיסא, הבריאות

   .זיהוי צרכים לא מסופקים וסטיגמה, השלכות פיצול האחריות על השיקום
  

עד ת יואת ההיקף של קבוצ, ממערכות שונותעל בסיס מידע אינטגרטיבי  ,לאמוד בחלק השני ניסינו

ל מקבלי קצבאות נכות במוסד לביטוח עהמידע האינטגרטיבי כולל נתונים  .םת לשיקוופוטנציאלי

אנשים שקיבלו שיקום , אנשים שהיו באשפוז פסיכיאטרי, מקבלי שיקום במוסד לביטוח לאומי, לאומי

אנשים שקיבלו טיפול , אנשים שקיבלו טיפול בגין התמכרויות, במשרד הבריאותבבריאות הנפש 

 קיבלו שירותים במערכת הרווחה 2007במהלך ואנשים ש, 1במרפאות הממשלתיות לבריאות הנפש

תבצע בעבודה הנוכחית מאפשר לזהות ברמת הפרט שההקישור הייחודי . כבעלי בעיה נפשיתה וזוהו ב

את מספרם לבחון ובאופן זה , את האנשים בעלי בעיות נפשיות קשות המוכרים במערכת אחת או יותר

ים מתייחסאנו השני חלק ב ,בנוסף .של אנשים המוכרים בכמה מערכות ביחד ובכל אחת לחוד להכול

ועל , ועומדים על מאפייני האוכלוסייה בכל מערכת לאורך השנים, לכל אחת מהמערכות בנפרד

                                                   
 .2003נתוני המרפאות הממשלתיות לבריאות הנפש של משרד הבריאות מעודכנים לשנת  1



 

  

תמקדנו ה. 2007-עדיין בחיים בהיו ואשר פעם -ים שהיו מוכרים בכל מערכת איאנשמאפייניהם של 

ידי המוסד -עלידי שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות ו-שמסופקים עלבמיוחד בשירותי השיקום 

דפוסי קבלת שירותי השיקום בקרב אוכלוסיות היעד שזוהו כפוטנציאליות בחנו את  ;לביטוח לאומי

וכלוסיות ובין סוגי א, בין אזורים גיאוגרפיים ועמדנו על הבדלים בקבלת שירותי שיקום ,לשיקום

על פי (כלכלית -מעורב ורמתו הסוציו/לא יהודי/סיווג יישוב המגורים כיהודי, מין, הנבדלות בגיל

  . וכדומהחומרת הנכות הנפשית , )ס"הלמ
  

להלן נתאר בקצרה את החלק  .בתמצית מחקר זו מובאים ממצאים נבחרים מתוך הדוח המלא

יש לציין שייתכנו פערים מסוימים בין הנתונים . הראשון ולאחר מכן נרחיב לגבי ממצאי החלק השני

לבין הנתונים המוצגים , המתבססים על פרסומי המערכות השונות, המוצגים בחלקו הראשון של הדוח

לכך יש מספר  2.י המערכותיד-להמבוססים על ניתוח הקבצים שנמסרו ע ,בחלקו השני של הדוח

    3.מי המערכות לעומת בניתוחים שלנושוני באופן הגדרת האוכלוסייה בפרסו, בהם, גורמים

  

מערכות השירותים לאנשים עם בעיות  -  ראשוןהחלק ממצאים עיקריים ב
הקשר בין , השירותים, סקירת האוכלוסייה הזכאית: נפשיות קשות

  המערכות וסוגיות מרכזיות בפיתוח מערכת השיקום
מפוזרים בין משרדים וגופים ירותים הניתנים למתמודדים עם מחלות פסיכיאטריות הש, כאמור 

. משרדיות-במקרים מיוחדים יש ועדות בין .כאשר כל אחד מהם מגדיר תנאי זכאות שונים שונים

וקשר מצומצם בין , קיים כיום קשר רופף בין מערכת בריאות הנפש לבין מערכת הבריאות הכללית

על ור האחריות פיז. המשרדים השונים המספקים שירותים לאנשים עם בעיות נפשיות קשות

נפילה בין "למצבים של  עלול להוביל, הספקת השירותים בין המשרדים והגופים השונים

כדוגמת אנשים עם הפרעות אישיות שאינם מתאימים , במיוחד לגבי אוכלוסיית תפר, "הכיסאות

 . לאף אחת מהמערכות

מחלת , כגון(ולה אנשים עם תחלואה כפל, לדוגמה, הפיצול גם מוביל להעדר שירותים מתאימים 

ואדם הסובל מריבוי , כל מערכת מציעה שירותים לנכות שבתחום אחריותה. )עיוורוןוגם נפש 

  . נכויות עלול לקבל שירות המותאם רק לאחת מן הנכויות שלו
חשיבות החוק . חוק השיקום היווה ומהווה צעד משמעותי ביותר בהתפתחות שירותי השיקום

בהסדרת סל השירותים ובקביעת מנגנונים מסודרים לקבלת , מתבטאת בעצם הקניית הזכאות

של התקציבים הזמינים  ביותר כמו כן החשיבות מתבטאת בהרחבת משמעותית. שירותים

                                                   
 .2008רוב הקבצים הוכנו במהלך שנת  2
בעבודה  18+לעומת  ,15+גיל האוכלוסייה הוא , הנוגעים לאשפוזבפרסומי משרד הבריאות , לדוגמה 3

עיקרי לפי סעיף נכות מוגדרת פרסומי הביטוח הלאומי האוכלוסייה בחלק מ –דוגמה נוספת ; הנוכחית
לאורך , כן-כמו. מעלהו 40%נכות נפשית של מוגדרת לפי האוכלוסייה ואילו בדוח שלנו  )נפשילמשל סעיף (

המערכות מעדכנות את הנתונים משנים קודמות בעוד אנו מציגים את הנתונים המעודכנים למועד  ,הזמן
ולפיכך בשנים  1990הקבצים אותם אנו מנתחים אינם כוללים אנשים שנפטרו לפני , בנוסף. הכנת הקבצים

 . יםהם חלקי 1990אך לפני , ואילך הנתונים המוצגים מלאים 1990- מ



 

  

יש לראות התפתחות זו גם על רקע המאמצים לצמצם את היקף האשפוז . קת שירותי שיקוםלהספ

 . ההפסיכיאטרי ולאפשר לאנשים לקיים אורח חיים נאות בקהיל

לא מסופקים הרכים הצ. החוק מופעל באופן הדרגתי ואינו מתיימר לענות על כל הצרכים הקיימים 

גם כאלה שמוגדרות כזכאיות (אוכלוסיות שאינן זוכות למענה הולם מתבטאים ב, בתחום השיקום

לטפל  מספיק מערכת השיקום אינה ערוכה, למשל, כך, )וגם כאלה שאינן מוגדרות כזכאיות

אחרים אינם אנשים . גם אם עקרונית הם זכאים לשיקום, שלבים הראשונים למחלהבאנשים ב

אנשים עם נכות לדוגמה , למרות שסביר להניח שיכלו ליהנות משיקום, זכאים לשיקום על פי חוק

 . 18או אנשים מתחת לגיל  40%-נפשית נמוכה מ

 . יש צורך בפיתוח שירותים נוספים שאינם מוגדרים כיום בסל השירותים, כמו כן 

עקב הגיל , ראשית. הנובעת מכמה סיבות, קיימת מורכבות בתקצוב של שיקום בבריאות הנפש 

לא , הצעיר של המערכת והאפשרות שעדיין יש אוכלוסיות שאין להן נגישות מספיק טובה למערכת

לא קיימת הערכה מבוססת , יתרה מזו. הנוכחי לצורך תקצוב עתידיניתן להתבסס על השימוש 

, שנית. ומכאן גם לגבי התקציב הנחוץ לקליטתם, לגבי סך כל מספר האנשים הזקוקים לשיקום

כבר קרה שהתקציב , אולם בפועל, כזכאות אישית, אמנם, חוק שיקום נכי נפש בקהילה מוגדר

מו כן אין מנגנון מוסדר המאפשר התאמת התקציב כ. השנתי נגמר והיו קשיים בהשגת השלמתו

 . לגידול באוכלוסייה

החלק הראשון דן גם בבעיית הסטיגמה ובמכשול שהיא מהווה לקבלת שירותים ומציג התערבויות  

מוזכרות התערבויות שונות בתחום הפחתת הסטיגמה ובהקשר .  שונות להתמודדות עם מכשול זה

 .ותמיכה למשפחות זה גם מחסור בשירותים כגון מידע

שימוש : אנשים עם בעיות נפשיות קשות: שניהחלק עיקריים ב ממצאים
, בבסיס נתונים משולב ממערכות שירותים שונות לבחינת מספרם

  הקשר שלהם עם שירותי השיקום והשינויים לאורך זמן, מאפייניהם
  אוכלוסיות יעד פוטנציאליות לצריכת שירותי שיקום. 1

עם בעיות הייתה לתת אומדנים ראשוניים של היקף האוכלוסייה  של המחקראחת המטרות המרכזיות 

באומדן . המוכרת במערכות השונות) 18מעל גיל (הבוגרת וזאת על בסיס האוכלוסייה נפשיות קשות 

שהערכנו לפי מדדים שונים שהם בעלי , 5במערכות השונות 4פעם-אי יםמוכר ונכללו כל מי שהי

אוכלוסייה זו זוהתה . 2007-בחיים בהיו ורות גבוהה להיות בעלי בעיות נפשיות קשות הסתב

שלפחות חלק מהאנשים עם בעיות נפשיות ההנחה כאוכלוסיית יעד פוטנציאלית לשיקום על סמך 

  . להפיק תועלת משיקום קשות עשויים

  

יש לציין שהאומדנים של אוכלוסיות היעד הפוטנציאליות עלולים להיות אומדני יתר או  ,עם זאת

יחד עם  ,ורק אנשי מקצוע ,משיקוםהפיק תועלת יכולים לכולם לא בהכרח , מצד אחד. אומדני חסר

                                                   
 .מתייחס לשנים לגביהן יש מידע בכל אחד מן הקבצים" פעם-אי" 4
 .לא כולל את קופות החולים ומשרד הביטחון; המוסד לביטוח לאומי ומשרד הרווחה, כולל משרד הבריאות 5



 

  

חלק מהאנשים מתפקדים כך שהם . את הצורך בכל מקרה ומקרהבפועל לקבוע  יםלויכ ,אדם עצמוה

מצד שני ייתכן שישנם אנשים . לשיקום וחלק מהאנשים עשויים להפיק תועלת משיקוםאינם זקוקים 

  . שעשויים להפיק תועלת משירותי שיקום אך אינם מוכרים במערכות שנבחנות במחקר זה

  לשיקום הפוטנציאליות יעד ההיקף קבוצות  1.1
כללים בהן הנם בעלי לפי הסבירות שהאנשים הנ, שלוש קבוצות יעד לשיקום בדוח הנוכחי מוצגות

 שמתווספים בקבוצות הבאותהאנשים ו ,כל קבוצה כוללת למעשה את קודמתה. בעיות נפשיות קשות

כפי שמוצג בתרשים ,  קיום בעיות נפשיות קשות בקרבםאנו פחות בטוחים לגבי לגביהן הם אלה ש

  . להלן

  

 120,000אנו מזהים , 2007-ושהיו בחיים ב, מתוך האנשים שהיו מוכרים אי פעם במערכות השונות

סביר , )40,000(לגבי קבוצה נוספת . אנשים שהם בעלי סיכוי גבוה להיות בעלי בעיות נפשיות קשות

אך אין לנו , להניח שיש בקרבם אנשים בעלי בעיות נפשיות קשות שיכולים ליהנות משירותי שיקום

אין לנו סיבה להניח שהם בעלי , והאנשים שנותר 80,000לגבי , לבסוף. דרך לזהותם מתוך כלל הקבוצה

יש לציין . בעיות נפשיות חמורות ועל כן איננו מניחים שהם זקוקים לשירותי שיקום מבריאות הנפש

שסדר קבוצות יעד אינו מעיד על חומרת הבעיה הנפשית אלא על מידת הביטחון שיש לנו בכך שאנשים 

  .  בתוך הקבוצה הם בעלי בעיות נפשיות קשות

  

זכאים כיום או היו (זכאים על פי חוק לשיקום בריאות הנפש רוב רובם אנשים ש כוללת 'ד אקבוצת יע

ומעלה  40%ידי המוסד לביטוח לאומי כבעלי נכות נפשית של -אנשים שהוכרו על ,כלומר .)זכאים בעבר

לא כל האנשים . או אנשים שקיבלו שירות שיקום במערכת בריאות הנפש/ו 346או  33בסעיף 

אינם ישנם אנשים ש .ומעלה בסעיף נפשי 40% שלכיום שיקום אכן מקבלים קצבת נכות  המקבלים

למוסד  או שמעולם לא פנו, של אובדן כושר ההשתכרותמקבלים קצבה משום שאינם עומדים במבחן 

במסלול חלופי לביטוח  ומעלה בסעיף נפשי 40%-אלא קיבלו הכרה ב לביטוח לאומי מסיבות שונות

 ,עם זאת. אך עם הגיעם לגיל פרישה עברו לקבל קצבת זקנה, קיבלו בעבר קצבת נכותאחרים . הלאומי

ומעלה  40%קצבת נכות של  הם אכן בעלי, מבריאות הנפש שיקוםשירותי מרבית האנשים המקבלים 

 40%לא ניתן להניח בוודאות שהם בעלי , כאלה שקיבלו רק מועדון חברתי, לגבי חלק קטן. בסעיף נפשי

בין , הבודקת(משום שבעבר ניתן היה לקבל מועדון חברתי גם מבלי לעבור ועדת שיקום , יבסעיף נפש

עד גיל  63,537מתוכם , אנשים 70,085כוללת ' ת יעד אקבוצ). בסעיף נפשי 40%-גם זכאות ל, היתר

  .מעל גיל פרישה 6,548-פרישה ו

   

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 וצה זו כוללתקב. 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 

  . לבריאות הנפש או בבתי חולים

                                                   
  .נוירוטיות-הפרעות פסיכו -  34סעיף והפרעות פסיכוטיות מוגדר כ 33סעיף  6



 

  

  

 2007-שהיו בחיים ב אנשים עם בעיות נפשיות קשות -קבוצות יעד פוטנציאליות לשיקום 
  המוכרים במערכות 

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

    

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 אבחנותשאובחנו כבעלי נוספים אנשים + ' קבוצת יעד א: 'יעד ב תקבוצ

  קשות 

לא כולל , הפרעות סכיזואפקטיביות ודלוזיונליות, אנשים עם סכיזופרניה

  )ICD10-ב 20-22F ,24-29Fקטגוריות (הפרעות פסיכוטיות חריפות וחולפות 

לאשפוזים בהתאם , לפי חומרת המצב) 31F  ,F33 ,F34( הפרעות אפקטיביות

  )רובם הגדול(זכאים לשיקום על פי חוק : 'קבוצת יעד א

  * אנשים שקיבלו שירותי שיקום בבריאות הנפש

ומעלה  40%בעלי , המוסד לביטוח לאומימאנשים שקיבלו קצבת נכות 

   בסעיף נפשי

   70,085 להכ-ךס        

  

   לא ( פעם לאורך השנים-פי רישום במערכת השיקום במשך שלושה חודשים מצטברים איל קבלת שיקום מוגדרת ע  * 

  ).בהכרח ברצף     

 משך אשפוז מסוים בשנים האחרונות עשוי להעיד על חומרה רבה, כתוצאה מכך. משכי האשפוז התקצרו עם הזמן  ** 

  יותר 

  : חילקנו את כל מי שהיו מאושפזים פעם אחת בלבד לשלוש קבוצות, על כן. מאשר אותו משך אשפוז לפני עשר שנים     

  ואנשים שאושפזו לפני למעלה מעשר , שנים 10-6אנשים שאושפזו לפני , אנשים שאושפזו בחמש השנים האחרונות     



 

  

אנשים שהיו באשפוז  23,294ומתווספים אליה , )97,280(' כוללת את קבוצת יעד ב 'קבוצת יעד ג

כלומר אשפוז , פסיכיאטרי יותר מאשר פעם אחת או שהיו באשפוז פסיכיאטרי אחד ממושך יחסית

עם  משכי האשפוז התקצרו יש לציין כי. שנמשך יותר מאשר חציון משך האשפוזים באותה התקופה

משך אשפוז מסוים בשנים האחרונות עשוי להעיד על חומרה רבה יותר מאשר , כתוצאה מכך. הזמן

 פעם אחת בלבד לשלוש חילקנו את כל מי שהיו מאושפזים, על כן. אותו משך אשפוז לפני עשר שנים

ואנשים , שנים 10-6אנשים שאושפזו לפני , אנשים שאושפזו בחמש השנים האחרונות: קבוצות

 .חישבנו את חציון משך האשפוז לכל אחת מן הקבוצות האלה. שפזו לפני למעלה מעשר שניםשאו

  . מעל גיל פרישה 23,680- עד גיל פרישה ו 96,894מתוכם , אנשים 120,574 כוללת 'ת יעד גקבוצ

  

שלא עמדו  היא של אנשים נהלייםישניתן לאתר בתוך הקבצים המ ',קבוצה ד, קבוצה נוספת

 למרות, אבל יש בסיס לחשוב שגם הם סובלים מבעיות נפשיות קשות יחסית, בקריטריונים הקודמים

 מקבליםש אנשיםונכללים בה  ,אנשים 39,342קבוצה זו מונה . אין לנו אינדיקציה על חומרת הבעיהש

רווחה כבעלי מזוהים במערכת הש ;40%- נמוך מהשיקום במוסד לביטוח לאומי והם בעלי סעיף נפשי 

שפנו למערכת השיקום בבריאות הנפש ולא קיבלו  ;מקבלים טיפול בהתמכרויותש ;בעיה נפשית

סביר להניח שקבוצה זו כוללת  7.צר יחסיתואנשים שאושפזו פעם אחת בחייהם לאשפוז ק ;שיקום

ם האנשי כל-אך איננו יכולים לאמוד מהו חלקם בתוך סך, עשויים להפיק תועלת משיקוםשאנשים 

  .מעל גיל פרישה 29,000-כ-מתחת לגיל פרישה ו 131,000- מתוכם כ, איש 160,000-היא מונה כ. בתוכה

  

 120,000-הקבוצה שחבריה סובלים כפי הנראה מבעיות נפשיות קשות נאמדת בכ, הכל-בסך, כך
שיוכלו להפיק כוללת אנשים שסביר מאוד להניח  120,00הקבוצה המונה . איש 160,000עד 

יוכלו להפיק הנוספים ייתכן שחלקם  40,000ואילו , שירותי שיקום בבריאות הנפשמתועלת 
  .שירותים כאלה מ תועלת

  
-כ(אנשים שקיבלו טיפול במרפאות של בריאות נפש ולא עמדו בקריטריונים הקודמים , לבסוף

ה ואין אנו מתייחסים אלי 244,000- נכללו רק בקבוצה האחרונה שכוללת את כל ה) איש 80,000
   .כקבוצת יעד לשיקום

  
בדקנו באיזו מידה קיימים הבדלים בין המחוזות בשיעור האנשים השייכים לקבוצות היעד 

לצורך זה בחנו מהו שיעור האנשים בקבוצת יעד לאלף אנשים באוכלוסייה הכללית . השונות
כאשר השיעורים גבוהים יחסית , נמצא כי שיעור זה שונה בין המחוזות. המתגוררים במחוז

פערים אלו קיימים בכל אחת . ונמוכים יותר במחוזות דרום וירושלים, אביב במחוז צפון ובמחוז תל
יש לזכור שבהבדלים אלו באים לידי ביטוי פערים בהיקף האנשים המוכרים . מקבוצות היעד

מאחר שקבוצות היעד נבנו על בסיס , כלומר. ולא בהכרח הבדלים בהיקף התחלואה, במחוזות

                                                   
 .אשפוז אחד שנמשך פחות ממשך האשפוז החציוני באותה תקופה   7



 

  

יזוהו פחות אנשים , חוזות שבהם מוכרים פחות אנשיםהרי שבמ, אנשים שמוכרים במערכות
    .למרות שלמעשה ייתכן שיש שם רמת תחלואה גבוהה, בקבוצות היעד

  
  קבוצות היעד וקבלת שירותי שיקום  1.2
קיבלו  34%, אנשים הזכאים על פי חוק לשיקום בבריאות הנפש, דהיינו', קבוצת יעד א מתוך 

, ביקרו במועדון חברתי 20%, קיבלו שירותי תעסוקה 22%( םפע- אישירותי שיקום בבריאות הנפש 

' ובקבוצה ג 24%שיעור המקבלים הינו ' ב ת יעדבקבוצ). קיבלו שירותים בתחום הדיור 16%-ו

20%. 

-ו' מקבוצת יעד ב 12%', מקבוצת יעד א 16%שיעורי מקבלי שירותי שיקום מן הביטוח לאומי הם  

   .'מקבוצת יעד ג 10%

בבריאות הנפש או בביטוח (שתי המערכות אי פעם לפחות באחת משיקום שיעור מקבלי שירותי  

מכאן שרוב  .'בקבוצת יעד ג 25%-ו' בוצת יעד בבק 30%, 'בקבוצת יעד א 42%הוא , )הלאומי

מקבלים  קטן יותר -שיעור הלא, כצפוי. האנשים בשלוש הקבוצות לא קיבלו שיקום אי פעם

  .'ג- ו' ופן רציף בקבוצות בוגדל בא' בקבוצה א

  

  מערכות השיקום של בריאות הנפש והמוסד לביטוח לאומי. 2
נפרט לגבי השינויים לאורך זמן במספר מקבלי שיקום ושינויים לאורך השנים במקבלי בסעיף זה 

  .שירותי השיקום השונים

  

  שיקום במערכת בריאות הנפש 2.1
היקף האוכלוסייה ושינויים לאורך השנים. א  

מתוכם , הכל-בסך איש 16,060 ,בחודש אחד לפחות, בלו שיקום מבריאות הנפשיק 2007בשנת   

 . עד גיל פרישה 14,930

 6,286-כ. 30,368-פעם במערכת השיקום בבריאות הנפש מגיע ל-מספר האנשים שהיו מוכרים אי 

  ).דווקא ברצף-לאו(מתוכם היו רשומים אך לא קיבלו שירותים שלושה חודשים לפחות 

ועד  1997מאז . מספר האנשים המקבלים שיקום במערכת בריאות הנפש הלך וגדל לאורך השנים 

 בריאות הנפשבהאנשים שנמצאים בשיקום כי  יצוין). 16,000-ל 5,800-מ( 2.7פי  מספרם גדל 2007

  . לטווח ארוךבו נשארים 

 2,000-כל שנה כבנכנסים  2002מאז . אנשים 1,500-כל שנה כלשיקום בנכנסו  ,2001-1998בשנים  

  . אנשים חדשים

וחלקם מכיוון שהם מתקדמים  חלקם עקב פטירה, כמובן שיש גם אנשים שיוצאים מהמערכת 

קלט במסגרות השיקום יחלק אחר אינם מצליחים לה ,ככל הנראה. ואינם זקוקים עוד לשיקום

שקיבלו שירות פי היחס בין מספר האנשים -ה חושב עלאומדן לתחלופ. כפי שהן קיימות היום

לבין מספר האנשים שקיבלו את השירות בדצמבר של שיקום בחודש אחד או יותר במשך השנה 



 

  

ועד  1997-ב 30%-מהניתוח עולה כי שיעורי התחלופה בכל שנה ירדו לאורך השנים מכ. אותה שנה

  .2007-ב 15%-ל
  

  

לאורך השנים ושינויים, השירותים המסופקים. ב  

קיבלו שירותים בתחום  9,500-כ, אנשים שירותים בתחום הדיור 8,000-קיבלו כ 2007במהלך שנת  

  .קיבלו חונכות 1,900-אנשים קיבלו מועדון חברתי ו 7,000- קרוב ל, התעסוקה

אלא גם היקף השירותים הניתנים , גדללא רק שמספר האנשים המקבלים שיקום , לאורך השנים 

השינוי בשיעור המקבלים כל שירות בקרב המשתקמים שונה . מצא במערכת גדללכל אדם הנ

 . משירות לשירות
 מהמשתקמים קיבלו שירותי דיור 25%-כ .6מספר האנשים שקיבלו שירותי דיור גדל כמעט פי  -

  . 2007-מהמשתקמים ב 50%-לעומת כ, 1997-ב

המשתקמים שקיבלו שירות זה עלה אך שיעור  3מספר האנשים שקיבלו שירותי תעסוקה גדל פי  -

   .רק במעט

מקבלי שירות זה מקרב כלל  וראך שיע 2מספר האנשים שקיבלו מועדון חברתי גדל כמעט פי  -

  .המשתקמים ירד

, הלדוגמ ,כך. בגידול בסוגי השירותים הניתנים בתוך התחומים תדיפרנציאלי ותנוה שיתהי -

בשוק העבודה  שילוב( או תעסוקה נתמכתמקבלי מפעל מוגן מספר הגידול ב ,בתחום התעסוקה

מקבלי מועדון מספר גדול יותר מאשר הגידול בהיה  )בליווי מדריך ,החופשי כשכיר או כעצמאי

המקנה מיומנויות  שירות טרום תעסוקתי למי שאינו מתאים לעבודה במפעל מוגן( תעסוקתי

בתחום התעסוקה , רכלומ. המיועד לאנשים ברמת תפקוד נמוכה יותר )לקראת עבודה בעתיד

בתחום  .היה גידול במיוחד בשירותים המספקים תמיכה לאנשים ברמת תפקוד גבוהה יותר

 . הגידול היה יותר בתחום הדיור המוגן ופחות בתחום ההוסטלים, הדיור

 ומעלה 40%שיעור מקבלי שיקום מבריאות הנפש מקרב מקבלי קצבת נכות עם  ,לאורך השנים 

יש גם לזכור כי . 2007בשנת  22%-ועד ל 1997בשנת  12%-מ -את עצמו  סעיף נפשי כמעט הכפילב

  .מספר מקבלי קצבת הנכות גדל מדי שנה באופן משמעותי

  

מאפייני האוכלוסייה ושינויים לאורך השנים. ג  
בקרב מקבלי שיקום מבריאות הנפש עד גיל ומעלה בסעיף נפשי  40%שיעור מקבלי קצבת נכות של  

זאת כנראה בעקבות חוק שיקום . 2007בשנת  87%-ל 1997בשנת  71%-ם מעלה עם השני פרישה

 . ומעלה בסעיף נפשי 40%המתנה מתן שירותי שיקום בנכות של , נפגעי נפש בקהילה

 69%; נכות נפשית 70%-100%בעלי היו  קרב מקבלי שיקום בבריאות הנפשמ 17%, 2007בשנת  

לאורך השנים חלה ירידה בשיעור בעלי נכות נפשית של  .40%-49%בעלי  14%-ו, 50%-69%בעלי 

  . 2007-ב 17%-ל 1997-ב 27%-מ, 70%-100%



 

  

לעמת , 86%על  2007-ועמד ב, 34משיעור בעלי סעיף גבוה בצורה משמעותית  33שיעור בעלי סעיף  

. יש מגמה דומה בקרב הנכנסים החדשים. 1997-ב 92%-שיעור זה ירד במעט מ .34בעלי סעיף  14%

ומגמה זו  ,הכל-לאורך השנים בסך ,כאמור, יורד 70%-100%של שיעור האנשים בעלי אחוזי נכות 

. המגמה דומה בקרב הנכנסים החדשים .34הן בקרב בעלי סעיף ו 33בקרב בעלי סעיף קיימת הן 

חלו בקרב כלל מקבלי  33מגמות דומות של ירידה באחוזי הנכות ובשיעורם של בעלי סעיף 

 .כפי שנראה בהמשך, ומעלה 40%בעלי סעיף נפשי של קצבאות נכות 

- ב 39%-בקרב מקבלי שיקום מבריאות הנפש עלה מ שיעור הנשים -מבחינת מאפיינים דמוגרפיים  

לא היו ) 79%(ורובם  40מן המקבלים היו מתחת לגיל  41%-כ, 2007-ב. 2007-ב 45%-ל 1997

יש לזכור ששירותי . 2007-ב 34%-ל 1997-ב 21%-עלה מ 50שיעור המבוגרים מעל גיל . נשואים

. שיקום בבריאות הנפש ניתנים לאורך זמן ולכן צפויה הזדקנות של האוכלוסייה המקבלת אותם

 .29-18בקרב המקבלים החדשים עלה דווקא שיעורים של הצעירים גילאי 
  

הבדלים בין המחוזות. ד  
בחנו את הנושא משלוש , שיקוםלבחון האם ישנם הבדלים בין המחוזות בהספקת שירותי מנת -על

שנית בקרב מקבלי קצבה . ראשית בקרב סך כל האוכלוסייה המתגוררת במחוזות: זוויות שונות

שתי הזוויות האחרונות ). 'קבוצה ג( במחוזות ושלישית בקרב אוכלוסיית היעד הפוטנציאלית לשיקום 

כפי שהוא משתקף  ,הצרכיםמנסות לבחון את ההבדלים בין המחוזות בהיקף השיקום ביחס להיקף 

  . בהיקף האוכלוסיות המוכרות במערכות

- נמצאו פערים קטנים יחסית בשיעור לאלף נפש בקרב המתגוררים במחוזות שקיבלו שיקום ב 

 6.6-מרכז וצפון ו, במחוזות תל אביב 6.5- כ, בירושלים 5.8, במחוז חיפה 5.4שיעור זה נע בין . 2007

 .במחוז דרום

מתגלים הבדלים , ם בחשבון אינדיקטורים של השונות בצרכים בין המחוזותכאשר מביאי, אולם 

 . גדולים יותר

היה שונה בין המחוזות ונע ' שיעור המקבלים שירותי שיקום מבריאות הנפש מתוך קבוצת יעד ג 

 .במחוזות ירושלים ודרום 25%-במחוזות חיפה וצפון  ועד ל 19%-במחוז תל אביב ל 15%-מ

ומעלה בסעיף נפשי ואשר זכאים על פי  40%שיעור המקבלים שיקום בקרב מקבלי קצבת נכות של  

במחוזות צפון ותל אביב לבין  15%-שונה בין המחוזות ונע בין כ, חוק לשיקום מבריאות הנפש

 . במחוזות ירושלים והדרום 27%-בחיפה ובמרכז ועד ל 22%

מחוז הדרום נשאר עם שיעור השיקום , וכריםכאשר מתחשבים בצרכים המ, כפי שניתן לראות 

.  הגבוה ביותר ומחוז ירושלים משנה את מקומו וכעת גם הוא עם שיעור השיקום הגבוה ביותר

 .הם עכשיו בין הנמוכים,  שהיו הגבוהים ביותר, מחוזות תל אביב והצפון, במקביל

ההבדלים בין התוצאות של שלושת הניתוחים נובעים מההבדלים בין המחוזות בשיעור מקבלי  

ממצאים אלה עולים בקנה אחד עם ממצאי . 'קצבת נכות ובשיעור המשתייכים לקבוצת יעד ג

 ).2.3ראו סעיף (בדוח משתני המוצגים -הניתוח הרב
 



 

  

חפיפה עם מערכות אחרות . ה  
במערכות  ושהיו מוכרים פעם-אישים שקיבלו שיקום מבריאות הנפש בחנו את מידת החפיפה בין אנ

  . פעם-איאחרות 

קיבלו  77%; פעם שיקום בבריאות הנפש היו באשפוז פסיכיאטרי-מבין האנשים שקיבלו אי 79% 

בלו טיפול במרפאות ממשלתיות לבריאות קי 8מחציתכ. ומעלה בסעיף נפשי 40% בגיןקצבת נכות 

קיבלו שיקום גם  25%-ו כבעלי בעיה נפשית )2007-ב(מערכת הרווחה ב היו מוכרים 27% ,הנפש

  .במוסד לביטוח לאומי
  

 שיקום במוסד לביטוח לאומי 2.2
האוכלוסייה והשינויים לאורך השנים היקף. א  

שקיבלו שיקום מן המוסד לביטוח לאומי גדל בעשור האחרון פי בעלי סעיף נפשי מספר האנשים  

  ).4,800-ל 2,100-מ( 2007-1997בין השנים  2.3

  .ישא 1,600-ל 1,400מספר הנכנסים למערכת בכל שנה הוא יציב בעשור האחרון ונע בין  
  

השירותים המסופקים והשינויים לאורך השנים. ב  

בשיקום מהמוסד לביטוח לאומי לבעלי סעיף נפשי הם  2007-השירותים העיקריים שסופקו ב 

). אנשים 1,000- כ(וסיוע בהשמה ) אנשים 1,650(שירותי מעקב  ,)אנשים 2,800(שירותי אבחון 

לגבי יתר . בעשור האחרון חלה עלייה משמעותית במספר האנשים שקיבלו שירותי אבחון ומעקב

 .השירותים חלה עלייה קלה בלבד במספר המקבלים
  

מאפייני האוכלוסייה והשינויים לאורך השנים. ג  

 . ומעלה נכות נפשית 40%הם בעלי  60%-כ, )17,877(מתוך סך כל מקבלי השיקום אי פעם  

בעלי פחות  םשיקום מהמוסד לביטוח לאומי ה םמקבליהבעלי סעיף נפשי מ 34%( כשליש 2007-ב 

בעלי הם  3%רק ונכות נפשית  40%-70%הם בעלי  )63%(רוב הנותרים . נכות נפשית 40%-מ

יחסית  נכות נפשית גבוהה ירד במקצת שיעור בעלי ,לאורך השנים. נכות נפשית 70%-למעלה מ

 .וגדל שיעור בעלי נכות נפשית נמוכה יותר  )50%-100%(

בעשור . 33הם בעלי סעיף  44%-ו 34ממקבלי שיקום בעלי סעיף נפשי הם בעלי סעיף  56% 2007-ב 

 .33וצמצום בשיעור בעלי סעיף  34האחרון חל גידול בשיעור בעלי סעיף 

הם  40%-כ, ממקבלי שיקום מהמוסד לביטוח לאומי בעלי סעיף נפשי הן נשים 44% 2007-ב 

 .בעשור האחרון לא חל שינוי משמעותי במאפיינים אלה. 50הם מעל גיל  13%-ו 29צעירים עד גיל 
  

הבדלים בין המחוזות לאורך השנים. ד  

                                                   
ויש לזכור שמדובר רק , 2003-1997מכיוון שנתוני המרפאות מתייחסים רק לשנים , אחוז זה הנו הערכת חסר 8

 .בטיפול האמבולטורי במרפאות הממשלתיות ולא בטיפול הציבורי הניתן בקופות החולים



 

  

שיקום  פעם-קיימים פערים משמעותיים בין המחוזות השונים בשיעור האנשים שקיבלו אי 

מחוז ב 4.4-ירושלים למחוז ב 2.4תושבים במחוז נע בין  1,000-שיעורם ל: מהמוסד לביטוח לאומי

 . צפון

 האינדיקטורים של היקף הצרכים  תוצאה שלההבדלים הם באיזו מידה  גם כאן אנו בוחנים 

 .במחוזות השונים
וח הלאומי מתוך יש הבדלים בין המחוזות השונים בשיעור המקבלים שירותי שיקום מהביט 

במחוזות תל אביב גבוה יותר  )8%(נמוך במחוזות ירושלים ודרום  שיעור המקבלים. 'קבוצת יעד ג

 .)12%(במחוז מרכז והגבוה ביותר ) 10%(וצפון 

הם הפוכים מאשר בשירותי השיקום של בריאות בביטוח לאומי מכאן שההבדלים בין המחוזות  

 .הנפש
 

חפיפה עם מערכות אחרות. ה  

 60%; היו באשפוז פסיכיאטרי ביטוח לאומיפעם שיקום ב-שקיבלו איבעלי סעיף נפשי מבין  49% 

בלו טיפול במרפאות ממשלתיות לבריאות קי 36%; ומעלה בסעיף נפשי 40%קיבלו קצבת נכות של 

כמחצית ממקבלי שיקום . קיבלו שיקום גם מבריאות הנפש 33%- ו ;)2003-1997בשנים ( הנפש

  .בסעיף נפשי קיבלו שיקום מבריאות הנפש 40%שהינם בעלי מביטוח לאומי 

 

  מאפיינים שונים ביןקבלת שירותי שיקום להקשר בין  2.3
בחנו  )1( :י דרכיםתבשביצענו את הבדיקה . בחנו את הקשר בין קבלת שיקום לבין מאפיינים נבחרים

). משתני-בניתוח דו(ינים מאפיבין המבריאות הנפש ל או/את הקשר בין קבלת שיקום מביטוח לאומי ו

בחנו את  )2. (האם בקרב נשים יש שיעור גדול יותר של מקבלות שיקום מאשר בקרב גברים, לדוגמה

מבריאות הנפש ו התרומה של מאפיינים שונים של האוכלוסייה לסיכוי לקבל שיקום מביטוח לאומי

- דוניתוח המן הבשונה . סיכום הניתוחים מוצג בלוח שיובא להלן. 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
  

ת לכל מי סמשתני בסעיף זה מתייח-ההגדרה של קבלת שיקום שהשתמשנו בה לצורך הניתוח הרב .א

לגבי קבלת שיקום מבריאות . ה האחרונה או בשנים האחרונותפעם ולא רק בשנ-שקיבלו שיקום אי

הרי שהנתונים , מכיוון שהיה שינוי משמעותי בהיקף מקבלי השיקום בשנים האחרונות, הנפש

שיקום מבין אלה שקיבלו  75%, למעשה. משקפים יותר את הדפוס שאפיין את עשר השנים האחרונות

לגבי שני השירותים התייחסנו .  האחרונות מבריאות הנפש התחילו לקבל שיקום בעשר השנים פעם-אי

   .2007עד  1997לשנים 

בשיקום בביטוח לאומי : שתי מערכות השיקום מספקות שירותים שונים, כפי שתיארנו לעיל

הנפש  מערכת השיקום של בריאות, לעומת זאת. השירותים ממוקדים בהשמה בתעסוקה בשוק הפתוח

  . חברה ופנאי וקשת רחבה יותר של שירותי תעסוקה, חונכות, כולל דיור, מספקת מגוון שירותים
  



 

  

הראשונה כוללת את כל . בחנו את התרומה של מאפיינים שונים לקבלת שיקום בקרב שתי קבוצות .ב

שיקום זו אוכלוסייה שזכאית לפי חוק לקבל . ומעלה בסעיף נפשי 40%מי שקיבל קצבת נכות בעלי 

פעם -השנייה כוללת את כל האנשים שהיו מוכרים אי. איש 65,000-מבריאות הנפש והיא כוללת כ

קבוצת יעד (במערכות השונות שהערכנו שהם בעלי הסתברות גבוהה להיות בעלי בעיות נפשיות קשות 

  נו וכן את הקבוצה הנוספת שייתכן שיש בקרבה אנשים בעלי בעיות נפשיות קשות אבל אין א, )'ג

פעם מהמוסד לביטוח לאומי ומשירותי -משתני של הסיכוי לקבל שיקום אי-סיכום הניתוח הרב
ומעלה בסעיף נפשי ובקרב כלל האנשים בעלי  40%בריאות הנפש בקרב מקבלי קצבת נכות בעלי 

  )יחס צולב(* בעיות נפשיות קשות

 
בקרב כלל האנשים 

בעלי בעיות נפשיות 

  קשות

 בקרב מקבלי קצבת נכות  

ומעלה בסעיף  40%בעלי 

  נפשי

 
שיקום 

מביטוח 

 לאומי

שיקום 

מבריאות 

 הנפש

שיקום   

מביטוח 

 לאומי

שיקום 

מבריאות 

 הנפש

  **סעיף ואחוז נכות נפשית

 )40%-49%-ו 34לעומת סעיף ( 40%-49%-ו 33סעיף 
  

  
  + 

 + -      )40%-49%-ו 34לעומת סעיף ( 50%-69%-ו 33סעיף 
-49%-ו 34לעומת סעיף ( 70%-100%-ו 33סעיף 

40%( 
   - + 

   34לעומת סעיף ( 50%-69%ואחוז  34סעיף 

 )40%-49%ואחוז      
   - + 

-49%-ו 34לעומת סעיף ( 70%-100%-ו 34סעיף 

40%( 
   - + 

       

 +   +  אישה: מין

       )29-18לעומת ( 39-30גיל 
  -   -  )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 

  יישוב

  )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 (אשפוז משמעותי 

  )או העדר אשפוז     
-  +  + + 

 + +  + +  עם אבחנה כבדה, היה במרפאות
  - -  - -  קיבל טיפול בהתמכרויות

 +     +  +  היה מוכר ברווחה כבעל בעיה נפשית וקיבל שירות
 + +   ++  ביטוח לאומי/קיבל שיקום בריאות הנפש

למעט המוכרים רק במרפאות של בריאות הנפש שאינם בעלי , כל האנשים המוכרים במערכות השונות  * 

  אבחנות קשות 

  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 



 

  

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 : יחסים לארבע קבוצות משתניםאנו מתי .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
  

גם כאשר , כלומר, משתני דומים מאוד-משתני ושל הניתוח הרב-ממצאים של הניתוח הדומצאנו שה

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
  

  שיקום מבריאות הנפשהסיכוי לקבל 

להלן נסכם את הממצאים העיקריים לגבי הסיכוי לקבל שיקום בבריאות הנפש ולאחר מכן נתייחס 

  . להבדלים בקבלת שיקום מביטוח לאומי

  +.50עיקר ההבדל הוא לעומת מבוגרים בני . גיל מוריד את הסיכוי לקבל שיקום

לקבל שיקום בהשוואה למגורים ביישוב  מגורים ביישוב יהודי מעלים באופן משמעותי את הסיכוי 

ודעות בקרב מ: הןסיבות אפשריות לכך ). ובמקצת בהשוואה ליישוב מעורב; לא יהודי

זמינות שירותי השיקום באזורים , נכונות להיכנס לתהליכי שיקום, האוכלוסיות השונות לשיקום

 .מהאו הימנעות מפנייה בגלל חשש מסטיג התאמה תרבותית של השירות ,שונים

 .כלכלית נמוכה מעלה את הסיכוי לקבל שיקום-מגורים ביישוב ברמה סוציו 

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 33ף או היות האדם בעל סעי/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 . בה לקבל שיקוםיש סיכוי גבוה בהר ,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 

אנשים לשירותי בריאות הנפש לקבלת ייתכן שההסבר לכך הוא שהמוסד לביטוח לאומי מפנה 

   .או שאנשים פשוט פונים לשני השירותים, ולהיפך, מספקים שהוא אינו שירות

למתגוררים ביישובים  ,צעירים יותרהסיכוי לקבל שיקום מבריאות הנפש גבוה יותר ל ,לסיכום

יותר ולבעלי סעיף  לבעלי אחוז נכות גבוה, כלכלית נמוכה-יהודיים ולמתגוררים ביישובים ברמה סוציו



 

  

ולמוכרים ובמיוחד במחוזות ירושלים והדרום , למתגוררים בכל המחוזות לעומת תל אביב, 33

  . 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 ה, כך. מלבד גיל ומגורים ביישוב יהודי, שיקום משירותי בריאות הנפש

בקרב מי שאינם מתגוררים , יותר נמוכיםבעלי אחוזי נכות גדול יותר בקרב , מביטוח לאומי

- יישובים ברמה חברתיתבקרב המתגוררים ב, )לעומת מחוז תל אביב(שלים ודרום במחוזות ירו

השפעת היות האדם מוכר במערכות . ובקרב המתגוררים ביישובים יהודיים כלכלית גבוהה

  .אך מתונה יותר, השונות דומה
  

  אנשים המוכרים במערכות אחרות. 3
  ומעלה בסעיף נפשי  40%מקבלי קצבת נכות עם  3.1

ף האוכלוסייה ושינויים לאורך השניםהיק. א  

 . סעיף נפשיומעלה ב 40%קצבת נכות עם  2007בלו בשנת יאנשים ק 59,000 -כ 

 2007-והיו בחיים בסעיף נפשי ומעלה ב 40%קצבת נכות בעלי  פעם-אי מספר האנשים שקיבלו 

 67%', מקבוצת יעד א 92%-הם מהווים כ. מעל גיל פרישה 5,000-מתוכם כ, 65,000-מגיע לכ

 ' מקבוצת יעד ג 54%-ו ,'מקבוצת יעד ב

שיעור . 1.7פי  2007ועד  1997ומעלה בסעיף נפשי עלה מאז  40%מספר מקבלי קצבת נכות עם  

ומעלה בסעיף נפשי בקרב כלל האוכלוסייה עלה באופן  40%האנשים שקיבלו קצבת נכות בעלי 

גידול זה נובע הן מהגידול במצטרפים . 2005-ב 1.4-ל 0.7-משמעותי מתחילת שנות התשעים מ

בדרך כלל עד ( נשארים בה לאורך שנים, והן מהעובדה שאנשים שנכנסים למערכת, חדשים כל שנה

 . )קצבת זקנה עוברים לקבלגיל פרישה שבו הם 

ומעלה בסעיף נפשי  40%יתה עלייה הדרגתית במספר האנשים בעלי יה 2003לאורך השנים ועד  

 ). חדשים כל שנהמצטרפים  3,000-ל 2,000בין (י שנה שהצטרפו מד
  

מאפייני האוכלוסייה ושינויים לאורך השנים. ב  
  .40%-49%בעלי  26%- ו, 50%-69%בעלי  61%; נכות נפשית 70%-100%בעלי  היו 13% 2007-ב 

של נכות ) 70%-100%( חלה ירידה בשיעור מקבלי הקצבה עם אחוזים גבוהים ,לאורך השנים 

עלייה ניכרת  ההיית, בהתאם. 2007-ב 13%-ועד ל, 1987-1980ומעלה בשנים  30%-החל ב, נפשית

שיעור שעלה , )40%-49%(בשיעורם של מקבלי הקצבה עם אחוזים נמוכים יחסית של נכות נפשית 

 .מגמות אלו ניכרות גם בקרב המצטרפים החדשים .2007-ב 26%עד  1987-1980בשנים  2%-4%-מ

במהלך השנים עלה . 34ושליש בעלי סעיף  33הם בעלי סעיף  2007-שלישים ממקבלי קצבה ב-כשני 

 15%-מ, )נפשיבסעיף ומעלה  40%(מתוך כלל מקבלי הקצבה  34שיעור מקבלי הקצבה בעלי סעיף 

  .החדשים הדבר משתקף גם בירידה באחוזי הנכות של המקבלים. 2007בשנת  33%-ל 1980בשנת 



 

  

שיעור  .ונשאר יציב לאורך השנים 2007-ב 41%- גיע לשיעור הנשים ה - וגרפייםמאפיינים דמ 

 ,בילקבמ. 2007-ב 34%-ל 1990בשנת  13% -עלה בהתמדה לאורך השנים מכ 50מעל גיל המבוגרים 

העלייה בגיל נובעת ממי . 17%-ל 26%-מ) 29-18בני (של הצעירים  םבאותם השנים ירד שיעור

שיעור המצטרפים . חיים ופחות מכניסה של מצטרפים מבוגרים יותרשנשארים במערכת לאורך ה

 . 2007-ב 43%-מגיע ל 29-18החדשים בגיל 
  

הבדלים בין המחוזות. ג  

ומעלה  40%פעם קצבת נכות של -נמצאו פערים בין המחוזות בשיעור האנשים לאלף שקיבלו אי 

, לאלף 11במחוז חיפה , נכותאנשים לאלף תושבים קיבלו קצבת  9במחוז ירושלים . בסעיף נפשי

 . לאלף 18לאלף ובמחוז צפון  17במחוז תל אביב , לאלף 13במחוז מרכז , לאלף 12במחוז דרום 

פעם קצבת נכות -שקיבלו אי' יש הבדלים בין המחוזות השונים בשיעור האנשים בתוך קבוצת יעד ג 

וגבוה , )45%(ים וחיפה שיעור המקבלים נמוך יותר במחוזות ירושל). ומעלה 40%(בסעיף נפשי 

 .)67%(צפון ומחוז ה) 54%(מרכז ודרום מחוזות  ,)53%(ז תל אביב ויותר במח
  

חפיפה עם מערכות אחרות. ד  

) 28%(למעלה מרבע , סעיף נפשיב ומעלה 40%פעם קצבת נכות עם -מבין האנשים שקיבלו אי 

בסך . במוסד לביטוח לאומיקיבלו שיקום ) 16%(וכשישית , קיבלו שיקום במערכת בריאות הנפש

 20%, קיבלו מביטוח לאומי בלבד 8%(קיבלו שיקום מבריאות הנפש או מביטוח לאומי  36%, הכל

פעם באשפוז -היו איכשישים אחוזים ). קיבלו משתי המערכות 8%-קיבלו מבריאות הנפש בלבד ו

- בכת הרווחה מוכרים במערהיו  21%; קיבלו טיפול במרפאות הממשלתיות 35%-כ. פסיכיאטרי

אינם מוכרים לא במערכת השיקום בבריאות הנפש ולא במערכת  34%-ו כבעלי בעיה נפשית 2007

  .הפסיכיאטרי האשפוז
  

 אשפוז פסיכיאטרי מלא ואשפוז יום 3.2
מספר האנשים שעוברים . במהלך השנה איש היו באשפוז פסיכיאטרי מלא 15,000 -כ, 2007-ב 

 . מתחילת שנות התשעיםאשפוז פסיכיאטרי מלא אינו גדל 

התחיל  2000ומשנת  ,4,000-עד לכ 90-מספר האנשים באשפוז יום עלה בהתמדה במשך שנות ה 

 . 2,500-להגיע עד  2007ובשנת לרדת 

בהינתן שכלל האוכלוסייה בישראל גדלה הרי שהמשמעות היא ששיעור האנשים באוכלוסייה  

בשנת  .המדיניות לצמצום היקף האשפוזיםדבר ההולם את , לך וקטןוהעוברים אשפוז ההבוגרת 

מגמה זו ברורה עוד יותר . 2007-ב 0.3%-וירד ל 0.4%היה שיעור האנשים שהיו באשפוז מלא  1997

 .במדד של  ממוצע ימי אשפוז למאושפז

 100,000-כאי פעם  הכל באשפוז פסיכיאטרי מלא-סךהיו ב ,2007-בקרב אנשים שהיו בחיים ב 

 .איש 29,000 -  ובאשפוז יום ,איש



 

  

- שיעור הנשים ב. לאורך השנים יש ירידה בשיעור הנשים בקרב אנשים שהיו באשפוז פסיכיאטרי 

שיעור הנשים בקרב ). 51%לעומת  38%(נמוך בהרבה משיעורן באוכלוסייה הכללית היה  2007

 .2007-ב 41% -הוא  אנשים שהיו באשפוז יום נמוך גם

וירידה ניכרת באחוז האנשים  ,29-18 איהצעירים גילה מסוימת בשיעור ילאורך השנים יש עלי 

ייתכן שהדבר משקף בחלקו את השחרור מאשפוז של אנשים . מעל גיל פרישה שהיו באשפוז מלא

התפלגות הגילאים . מסגרות אחרותלהחולים ומעברם לבתי אבות ו-שהתגוררו במשך שנים בבתי

 .באשפוז יום לא עברה שינויים גדולים לאורך השנים

פעם באשפוז פסיכיאטרי קיבלו שיקום -מבין האנשים שהיו אי 18%-כ: אחרותיפה עם מערכות חפ 

קיבלו קצבת נכות עם  38%, קיבלו שיקום במוסד לביטוח לאומי  9% ,במערכת בריאות הנפש

 60%-כ. קיבלו טיפול במרפאות הממשלתיות לבריאות הנפש 30%-ומעלה בסעיף נפשי ו 40%

היו באשפוז פסיכיאטרי לא קיבלו שיקום בבריאות הנפש וגם לא קיבלו אחוזים מכלל האנשים ש

 .ומעלה בסעיף נפשי 40%קצבת נכות עם 
 

  ידות לטיפול בהתמכרויותיח 3.3
ישנה עלייה משמעותית במספר מקבלי השירות ביחידות לטיפול  2007- ו 1996בין השנים  

צבות במספר מקבלי יחלה התי) 2004-מ(בשנים האחרונות . 3,500-ל 1,000-מ, בהתמכרויות

  .השירות

ירד ) 39-18(ור מקבלי השירות הצעירים שיע. 2007-ל 1995איש קיבלו טיפול בין  8,000, בסך הכל 

- ל 3%-מ+ 50במקביל עלה שיעור המבוגרים בני . 2007-ב 33% -ל 1995-ב 76%-לאורך השנים מ

23% . 

 .12%-14%ת נמוך במיוחד ועומד על שיעור הנשים שקיבלו שירות ביחידות לטיפול בהתמכרויו 

לא נמצא שיעור גבוה יותר של מקבלי שירותי שיקום ביישובים , בשונה מהמערכות האחרות 

 . יהודיים לעומת היישובים הלא יהודיים

ומעלה בסעיף  40%קיבלו קצבת נכות עם , מהאנשים שקיבלו טיפול בהתמכרויות) 21%(כחמישית  

לפחות קיבלו טיפול במרפאות ממשלתיות לבריאות  18%-יאטרי וכהיו באשפוז פסיכ 16%-כ, נפשי

 .שאוכלוסייה זו פחות חופפת לאוכלוסיות במערכות האחרות, אם כן, נראה. הנפש
  

  והשירותים החברתיים משרד הרווחה 3.4
סובל מהפרעה נפשית (כבעלי בעיה נפשית  איש היו מוכרים במשרד הרווחה 33,000-כ, 2007-ב 

  ).זקקות הינה נפשיתאו מהות הנ/ו

מהמוכרים  50%-הם מהווים כ. עד גיל פרישה 40בולט השיעור הגבוה יחסית של אנשים בגיל  

בולט שיעור , במקביל. בזמן ששיעורם באוכלוסייה הכללית עומד על כשליש בלבד, במשרד הרווחה

וכלוסייה בא 28%לעומת , מכלל המוכרים ברווחה 14%המהווים , 29-18נמוך של צעירים גילאי 

 . הכללית



 

  

שיעור המוכרים במשרד הרווחה המתגוררים ביישובים לא יהודיים או מעורבים דומה לשיעורם  

כלכלית של יישוב דומה לזו של כלל -גם ההתפלגות שלהם לפי רמה סוציו. בכלל האוכלוסייה

  . האוכלוסייה

יו מוכרים לפני שנת ה, 2007-כמחצית מן האנשים המוכרים במשרד הרווחה כבעלי בעיה נפשית ב 

 .כלומר נמצאים במערכת זמן רב, 2000

ומעלה  40%פעם קצבת נכות עם -קיבלו אי 40%- כ, 2007מתוך המוכרים במשרד הרווחה בשנת  

פעם בשיקום בריאות -היו אי 24%; פעם באשפוז מלא-היו מאושפזים אי 40%-כ, בסעיף נפשי

פעם טיפול במרפאות לבריאות -קיבלו אי 30%-פעם שיקום מביטוח לאומי ו-קיבלו אי 10%; הנפש

 .הנפש של משרד הבריאות
 

   מרפאות לבריאות הנפש של משרד הבריאות  3.5
-ל 33,000-מ, 50%-ב 2003-ל 1997-מספר האנשים שקיבלו טיפול במרפאות בריאות הנפש עלה מ 

 . איש 49,000

 .2003-1997קיבלו טיפול במרפאות בין השנים  120,000-כ, בסך הכל 

ביישובים יהודיים לעומת ביישובים לא  קבלי הטיפול במרפאותמשל שיעור גבוה יותר נמצא  

 .יהודיים

. בסעיף נפשי 40%פעם במרפאות קיבלו קצבת נכות עם -מן האנשים שקיבלו טיפול אי 20%-כ 

קיבלו שיקום מבריאות  12%-כ. באשפוז יום 10%- פעם באשפוז מלא וכ-כרבע היו מאושפזים אי

 . קיבלו שיקום מביטוח לאומי 5%-הנפש ו
 

  סיכום
מן המחקר עולה כי ניתן להגיע לתובנות חשובות לגבי היקף האנשים עם בעיות נפשיות קשות ולגבי 

.  היקף שירותי השיקום באמצעות שילוב של נתונים מן המערכות השונות המטפלות באוכלוסייה זו

של אנשים המוכרים , שנתי-בפעם הראשונה בישראל התאפשר ליצור בסיס נתונים משולב רב

באמצעות זיהוי מדויק וכמעט מלא , זאת, מאפייניהם והשירותים שהם מקבלים, השונות במערכות

יש לציין שלמרות שהנתונים אינם מתבססים על זיהוי של אנשים בעלי .  של האנשים על פני המערכות

ניתן להניח , במדינה בה שירותי הבריאות והרווחה מפותחים, בעיות נפשיות קשות בכלל האוכלוסייה

  . בים מהאנשים עם בעיות נפשיות קשות היו אי פעם מוכרים לשירות כלשהוכי ר

  

מספר ופן משמעותי מאשר באהמחקר מראה שהיקף האוכלוסייה בעלת בעיות נפשיות קשות הוא גדול 

עד  120,000-המספר נאמד בכ .האנשים בעלי בעיות נפשיות קשות המזוהים בכל מערכת בנפרד

חל גידול משמעותי בזמינות שירותי שיקום מאז , פרסומי משרד הבריאותכפי שמדווח ב. איש 160,000

ממצאי המחקר מצביעים על כך שרוב האנשים שזוהו , יחד עם זאת. 2000חקיקת חוק השיקום בשנת 

כבעלי בעיות נפשיות קשות אינם מקבלים ולא קיבלו בעבר שיקום מבריאות הנפש או מהמוסד 

ותיים בשיעור מקבלי השיקום בין קבוצות אוכלוסייה ואזורים לביטוח לאומי ושיש הבדלים משמע

יש .  חלה ירידה משמעותית בהיקף האשפוז 1997משנת , כפי שראינו. שחשוב להתייחס אליהם, בארץ



 

  

בעתיד נערוך . להגדלת היקף השיקום, בין היתר, עדויות מן העולם וגם מן הארץ שהדבר קשור

הדוח מהווה בסיס לתכנון כוללני יותר של פיתוח . הקשר הזה ניתוחים נוספים אשר יבחנו לעומק את

   .שירותי שיקום ולחיזוק הקשר בין המערכות השונות המטפלות באוכלוסייה זו
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   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
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  130  הנפש לבריאות ממשלתיות במרפאות טיפול שקיבלו אנשים מאפייני 4.7
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  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  -מקבלי שירותי שיקום במוסד לביטוח לאומי  9.9
  195                         בבריאות הנפש      

   בקרב נבחרים מאפיינים לפי לאומי ובביטוח, הנפש בבריאות שיקום שירותי קבלת. 10
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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  )מתוך קובץ נתוני יסוד של משרד הרווחה(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  נפשי לעומת אלו שלא קיבלו ומעלה בסעיף 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
  

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

  
  , ם בביטוח לאומי בלבדאנשים שקיבלו שירותי שיקו -מקבלי שיקום בביטוח לאומי : 133לוח 

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

  , אנשים שקיבלו שירותי שיקום בביטוח לאומי בלבד -מקבלי שיקום בביטוח לאומי : 134לוח 
  ת בתוך התפלגות אחוזי הנכו: 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, דהלפי אשפוז ואבחנה כב   

  
  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  
  

  
  תרשימים רשימת
               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  
  
  


