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 תמצית

בריאותלטיפוליחוקיתזכאותשתקנההיסטוריתלרפורמהנערכתבישראלהנפשבריאותמערכת

שינויזההואמשמעותילכלל.החוליםקופותאלהממשלהמןלהספקתםהאחריותאתותעבירהנפש

הפועליםבתחוםזהולקופותהחוליםשמקבלותאתהאחריות המקצוע לאנשי וכן בישראל הציבור

 לקופות, השירות. ובמיוחדעםהעבודההאינטנסיביתלמתן פסיכולוגיםועובדיםעםאנשיהמקצוע,

צועיידרשולהסתגללעבודהבמסגרתטיפול;ואילואנשיהמקהיאהתנסותחדשהיחסית,סוציאליים

מבוקר,הכוללריסוןעלויותבדבבדעםהבטחתאיכותהטיפול,תוךבקרהופיקוחעלתהליךהטיפול

ותוצאותיו.

המטרותהעיקריותשלהרפורמהכוללות:

 שיפורהאיכותבאמצעותשילובטוביותרביןשירותיהבריאותהכללייםלשירותיבריאותהנפש 

 רחבתהזמינותוהנגישותשלהשירותים)בעיקרבקרבאוכלוסיותעםצרכיםלאמסופקים(ה 

 הגברתהיעילות,ביןהיתרבאמצעותכליםשלטיפול(מבוקרmanaged care). 

:בנושאיםכגוןרביםהרפורמהחששותהעלתהבצדהמטרות

 הלימותרמותהמימון 

 מדיקליזציהשלשירותיבריאותהנפש 

 שחיקהבקשריםביןמערכותהשירותים. 

רפורמהזו.שלבתהערכשלבהיענותלבקשתהממשלה,המכוןממלאתפקידמרכזיבעיצובובביצוע

שירותיםספקי,מדיניותקובעישלרחבמגווןבהשתתפותארצי-כללעיוןיוםקיוםעיקריבתהליךהיה

הבריאותמתחוםוחוקרים בהערכהןאליהלהתייחסשישהעיקריותהסוגיותאתלהגדירבמטרה,

,לרבותמןהסוגיותשהועלוביוםהעיוןמתייחסתממדיתשמבצעהמכון-(.ההערכההרב0007,)ניראל

ובהן:

 מציעות,כוחהאדםקופותהיערכותהקופותלרפורמה,השירותיםשהלבחינת:מחקרארגוני

 וכו'ותמגייסקופותשה

 סיהעבודהוהעמדותשלאנשיהמקצועאחרדפומעקבלצורךסקריספקים 

 סקרימטופלים/לקוחותלבחינתנגישותהשירותיםוחווייתהטיפול 

 ניתוחשלהשינוייםבדפוסיהשימושבשירותים 

 לאומיבהפעלתרפורמותרחבותבשירותיבריאותהנפש-מןהניסיוןהביןהסקתמסקנות

 והערכתן.

אינדיקטוריםשלתוצאותבינייםותוצאותסופיות,הןומידעעלביצועהרפורמההןמספקתההערכה

הרפורמהבזמןאמת.שללעיצובולשיפורתורמתהיאובכך
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הוא–המקיףהראשוןבישראלעלאנשימקצועבבריאותהנפשמציגממצאיםמןהמחקרה-דוחזה

 מקיף ממאמץ חלק בזה ביטוח חוק למסגרת הנפש לבריאות האחריות העברת את ריאותלהעריך

פסיכולוגים,פסיכיאטריםועובדיםסוציאלייםשלאתדפוסיהעבודהוהטיפולבוחןדוחהממלכתי.

הנפש בבריאות מקצועהעוסקים אנשי של עמדותיהם הואלואת שלפני,רפורמהכלפי בתקופה

החלתה.

 מטרות המחקר 

פסיכיאטריםועובדיםסוציאלייםפסיכולוגים,שלהטיפולומאפייניהעבודהלעמודעלהמחקרנועד

הרפורמה ביצוע ולפני תהליךיהםהשפעתהרפורמההביטוחיתעלכיצדהםתופסיםאתלבחון ועל

:שאלותהעיקריותשנבחנומהאחדותלהלןההכשרהוההדרכהלמקצוע.

 שליליאוחיוביבאורהרפורמהאתרואיםהמקצועאנשיכמהעד? 

 צפוייםש,מבוקרטיפוללפיעקרונותשלעבודהכמהדפוסיהעבודהוהטיפולהיוםתואמיםעד

 ?הרפורמהלאחרהחוליםקופותעםהעבודהאתלאפיין

 ?אלההישהבדליםביןהפסיכיאטרים,הפסיכולוגיםוהעובדיםהסוציאלייםבשאלותהאם

המחקרנועד:

  עתהלתרום ,כבר החולים,האחריותבתקופתההיערכותלהעברת לקופות המדינה לתכנוןמן

 .האופרטיבישלהרפורמה

 שמשל(בסיסbase lineלמחקרהמשךבעודמספרשנים)הטווחשל-אתההשפעהארוכתשיבדוק

.הנבחנותכאןהרפורמהעלהסוגיות

 שיטת המחקר

פתוחים.1 ,ראיונות של השנייה 0030במחצית , 56עם המעורבים מקצוע השירותאנשי במתן הן

הנפש בריאות שירותי בתחום החלטות בקבלת והן ,ראיונותה–וניהולו שעלהלענוסף מידע

שימשובסיסלבנייתשאלוןלסקרבקרבכללאוכלוסייתהמחקר.,מסקירתהספרות

מדגםשכללסקרדוארארציבעזרתשאלוןסגורלמילויעצמיבקרב–(cross-sectionalמחקרחתך).2

רפואית50% ו/או תעודתמומחהבפסיכולוגיהקלינית העבודה,מבעלי הפסיכיאטריםבגיל כלל

ו0,053) במסגרותנדגמים(פסיכיאטריםפסיכולוגים המועסקים סוציאליים עובדים של ומדגם

0030עדמאינמשךו0033בדצמבר.הסקרנערךנדגמים(086)בריאותהנפששלמשרדהבריאות

) לפני ממשלתיריהעבלההחלטה מהמדינהאבצו הנפש בריאות בתחום הביטוחית האחריות ת

בלולידיהםאתישיעורההיענותבקרבהפסיכולוגיםוהפסיכיאטריםשאותרווקלקופותהחולים(.

.54%.שיעורההיענותבקרבהעובדיםהסוציאלייםעמדעל48%השאלוןעמדעל

 ממצאים

אף המטפלותבאוכלוסייה מקצוע אנשי בשלושקבוצותשל בעלותשמדובר בעיות אףודומהמגוון

משמעותייםבמאפייניהרקעהאישיוהמקצועי,הבדליםביניהן,ישותרבהשקהנקודותבעבודתןישש

 .העבודהבמאפייניהעבודה,במעמדבעבודה,בסוגמקוםהעבודהואףבהיקףהמשרהושעות
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 (48%)הפסיכולוגיםמןגבוהשיעורהעיקריתשלהעבודהשהואהרקעבמאפייניהמרכזישוניה

הפרטיהיא ,במגזר שלואילו 80%-)כהפסיכיאטרים העובדיםכל)הציבוריבמגזר–(

גבוהבשיעורמאופייניםהפסיכולוגים,עלכךנוסף.(הציבוריבמגזרעובדיםבמחקרהסוציאליים

ילידישליותרהרבהגבוהובשיעורהפסיכיאטריםשלמזהבמקצתנמוךממוצעבגיל,נשיםשל

שיעוריםיששבמחקרבקרבהעובדיםהסוציאלייםגםהכשרהבישראל.שקיבלומיושלישראל

הכשרהבישראל. נשיםומקבלי רקעובדיםסוציאלייםגבוהיםשל נכללו במחקר כי ישלציין

דהבריאות.עלכןיכולתההכללהמממצאיהמחקרשמועסקיםבמסגרותבריאותהנפששלמשר

הנה הבריאות משרד של במסגרות שלא המועסקים הנפש בבריאות סוציאליים עובדים לגבי

.(המשךהדיוןבממצאיהמחקרבגם)יכולתמוגבלת

 דפוסיהטיפול,מידתהמחויבות–ביןהקבוצותבולטגםכשבוחניםאתמאפייניהטיפולהשוני

בק והכלים.לנוהלי הגישות ופיקוח, הפסיכולוגיםשליותרגבוהשיעורכיבולטבמיוחדרה

-הפסיכיאטריםומ36%כיו(56%)לפסיכיאטריםבהשוואה(38%)טווח-ארוכיטיפוליםנותנים

מ48% על מדווחים הסוציאליים הליונלבצעחובההעובדים ופיקוח הטיפולבמהלךבקרה

ווחעלהחובהלבצענוהליבקרהיההבדלבמשךהטיפולהממוצעובד.פסיכולוגיםמה06%עומתל

העיקרית העבודה למגזר גם קשור הפסיכולוגיםופיקוח ובקרב בכלל, המקצוע אנשי )בקרב

טווח)שללמעלהמשנה(גדוליותרבקרבמישעובד-הסיכוילתתטיפולארוך.כך,למשל,בפרט(

 במגזר שעובד למי בהשוואה הפרטי מןעולהעודהציבורי.במגזר גבוהים ששיעורים בעוד כי

 מעידים שיקולהומהוהואוכיראיותמבוססבטיפולעדכניידעלהםיששהפסיכיאטרים

,49%-ו34%)למטופליהםהטיפולתכניתבבחירת שיעוריםרק–הפסיכולוגיםמןבהתאמה(,

במגזרהציבוריסיכויגבוהפילמישעובדגםכאן,בהתאמה(.,36%-ו00%)כךמעידיםנמוכים

מבוסס בטיפול הואמתחשב כי הפרטי-שנייםלהשיב במגזר שעובד למי בהשוואה גם)ראיות

המקצועכאן, אנשי כלל הפסיכולוגים(,בקרב בקרב ובפרט כןכמו. אנשימכללכשלישרק,

עלדיווחוהפסיכיאטריםמן84%ועוד:.כלכלייםבשיקוליםרבהבמידהמתחשביםהמקצוע

50%-כלעומתהעיקריתבעבודתםראשונירופאעםקשר העובדיםמן40%-ומהפסיכולוגים

םהסוציאליי שיעור. הכול, מוְבניםהערכהבכלימשתמשיםהמקצועאנשיכללשלנמוךבסך

הטיפולאפקטיביותלמדידת החלתעםהמקצועאישבעבודתחשוביםרכיביםיהיואלוכל.

.הנפשבבריאותהביטוחיתהרפורמה

 כשנשאלו הם שינויים מהפסיכולוגיםמחציתענומקצועייםבסטנדרטיםצופיםאילו

יעדיהטיפולועמידההגדרתיודגשוהעובדיםהסוציאלייםכימןשלישיםוכשניוהפסיכיאטרים

 הן תהיה כי שחשבו המקצוע אנשי שיעור בסודיותפגיעהוהןשקיפותשלרבהמידהבהם.

.במקביל,כשלישמאנשיהמקצועחשבושהרפורמהתביאלשיפורבזמינותשלישעלעמדהטיפול

ונגישותהטיפול.

הרב     הניתוחים והפסיכיאטרים(-מן הפסיכולוגים )בקרב משתניים עלה שמקום:כי מי נשים,

 בישראל שלמדו ומי הציבורי במגזר מאחריםלחשובנוטיםעבודתםהעיקרי שהרפורמהיותר

העבודה,חוללהביטוחיתבבריאותהנפשת באיכותהטיפולשינוייםבדפוסי בתהליךהטיפול,

ובשוקהעבודה.
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  לפסיכיאטרים, בהשוואה תיותר הרפורמה כי רבה במידה צופים שינוייםחוללפסיכולוגים

,תרופתיטיפולעלדגש,הטיפולמשךקיצור,מועדקצרותשיטותעל)דגשתהליךמתןהטיפולב

מתאיםלא)טיפולבאיכותהטיפול;(יישוגוצמצוםפעולותםידיאגנוסטי-פסיכובמבחניםפגיעה

מספיקלאאו הקשיםהנפשבחוליבטיפולפגיעה, ויותרמתאימיםלאשירותבנותנישימוש,

למקצוע;(קבוצתילטיפולהפניות בהכשרה לצוותההדרכה)צמצום התייעצותשעותצמצום,

ההיקףצמצום,והשתלמויותמקצועיתלהתעדכנותהמוקדשבזמןצמצוםגםכמוצוותוישיבות

,יותר"זולים"למטפלים)העדפהשוקהעבודההעתידיוב;(למקצועההכשרהתחומישלוהמגוון

(.המטפליםשלההכנסהוברמתהעובדיםבזכויותפגיעה,שוניםטיפולנותניביןתחרות

 כייהיושינוייםפחותבטווחהבינוניצופיםטיפולטווחאו-יוםטיפולקצרהכבריםמטפלמיש

המטופלים.עםבדפוסיהעבודה

מי     צופים בישראל שלמדו ומי הציבורי במגזר בסוגשינוייםיהיושהאחריםמפחותשעובדים

.ובמספרםלטיפולהפונים

 יםטיפולמבוססראיותמטפל,אםכיעלגבולהמובהקות,מישמדווחיםכיכברכיוםהםבדומה

 שינויים יהיו כי מהאחרים פחות צופים כלכליים בשיקולים מתחשבים שכיום באיכותומי

הטיפול.

  מסקנות

 שלהיבטיםבסיוןינכברלהםשישועובדיםסוציאליים(פסיכיאטרים,פסיכולוגים)מקצועהאנשי

בעבודתםהעיקרית עובדיםבמגזרהציבורי שכבר ומי  מבוקר יותרמעטהבמידהצופיםטיפול

לאחרהרפורמה.לכןנראהשיזדקקופחותלתהליכיהסתגלותלעבודהאיכותובובטיפולשינויים

החולים.קופותעם

 זאתעם  הפסיכולוגים מן גבוה שיעור בעבודתם–, הפרטי במגזר עובדים ממחציתם יותר

מדווחים–העיקרית אין בלהםכי תחוםידע ראיות, מבוסס שיקולכיטיפול מהווה אינו הוא

איןלהםקשרעםהרופאהראשונישלמטופליהםוכיהםאינםצופיםכיבבחירתתכניתהטיפול,

וזמינות השירותים ובנגישות הטיפול באיכות בעקםשיפור הרפורמה; שולכןבות יזדקקונראה

.הנלוויםמאפייניהעלליותרתהליכיהסתגלותבעבודתםעםקופותהחולים

 אתהמאמציםלהטמיעשיטותעבודהוגישותהמתאימותלטיפולבעידןשלטיפולאפואכינראה

 .מבוקרישלמקדבקבוצהמקצועיתזו

 הפסיכולוגיםבהתמודדות בין יהיהחשובלשיםלבלהבדליםהשוניםשנמצאו עםאתגריםאלו

(.הדוחבגוףשמפורטהעובדיםבעיקרבמגזרהציבורילאלוהעובדיםבעיקרבמגזרהפרטי)כפי

 למדיניות שלכותה

במסגרותשלערךלקליטתאנשימקצועשרביםמהםאינםרגיליםלעבודהיעלקופותהחוליםלה א.

 מבוקר וטיפול כן ומיומנים מנוסים מומחים שיובילו מסלולים הציבורית.הלאלבנות מערכת

מודליםשוניםשלעבודהעםקופותהחולים,כמולאנשיהמקצועלהציעהקופותיוכלובמסגרתזו

ול)למשלמנגנוניהבקרהוהפיקוחשהןדורשותושיטותהטיפעבודהבסביבההחדשהגםהכשרהל



v 

פות(.חשובגםשקופותהחוליםיכינועצמןוילמדואתהשפהודרכיהחשיבהשלאנשיימעדשהן

מקצועאלה.זאתמשוםשבמידהרבהתהיהכאןנקודתפגישהשלשתיתרבויותארגוניותשונות.

יחלוכברבתקופותההכשרהוההתמחות.הםההתאמהלעבודהעםקופותהחוליםראוישתהליכיב.

ייםלכלולנושאיםהקשוריםבניהולקליניקה,שיטותלמדידתאפקטיביותהטיפולואףאופניעשו

.ובהםגםרופאיהמשפחה,בבריאותהנפשפעולהביןאנשימקצועףשיתו

.הבריאותומדיניותהבריאותשירותילחקרהלאומיהמכוןמןמחקרמענקבסיועמומןהמחקר

  



vi 

 תודות

 במהלכו אנומודים,ובכתיבתדוחזההסתייענובאנשיםרביםבהכנתהמחקר, נתונהלהם. ותודתנו

לד"רדל המשנהלמנכ"למשרדהבריאות, ראשהאגףלבריאותהנפשבמשרד"רבועזלב, לובין, גדי

ל לגב'גבהבריאות, הבריאות, הפסיכולוגיתהראשיתבמשרד גולדברג, 'ימימה ישראל, מנהלתחיה

 סוציאלית עבודה ולדתחום הבריאות במשרד הנפש לבריאות האגף"רבאגף מנהל שנון, אמיר

הבריאות במשרד רפואיים המחקר,למקצועות בביצוע ועזרתם תמיכתם לציונה. על תודה כן כמו

החקלאי ולצוות על הבריאות במשרד ומחשוב למידע הרופאיםהעזרהאגף מדגם בהכנת

הפסיכיאטריםוהפסיכולוגיםלצורךהמחקר.

לפרופתודה לבריאותהנפש,,האוניברסיטההעבריתמשפלרגבי'מיוחדתנתונה הרצוג מרכז מנהל

אנשיהמקצוענותניהטיפולבהוהןשלהןבהכרהובהבנהשלמערכתבריאותהנפשו,שייעץלנוועזר

הכנתכליהמחקר.ב

 אותנו שהנחו למחקר ההיגוי ועדת לחברי מודים אנו עיועוד את והאירו הצגתהעירו בעת נינו

הממצאים.

לפרופ תודה ר'ולבסוף, ברוך לד"ר חביב, ,וזןג'ק עבודת הלצוות המסורה, עבודתו על ולכלשדה

רעיה,לכמוכןתודותרייעצולנובמהלךביצועהמחקר.מכוןברוקדיילאש-ג'וינט-עמיתינובמאיירס

 .עלההפקהוההבאהלדפוסשערכהאתדוחהמחקר,ללסליקליינמןכהן
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69הנפשבבריאותהביטוחיתהרפורמההשפעתלגביתפיסות9.3

59לעתידוכיווניםמסקנותסיכום, .8

43ביבליוגרפיה

44הנפשבבריאותהמקצועאנשיעםהעומקבראיונותמרכזיותסוגיות:אנספח
 המקצועיותהסוגיות,ביניהןוהקשרמאפייניהן,הטיפולמסגרות:מצבתמונת3.א

המקצועותביןהגומליןויחסיהמרכזיות

44

36הנפשבריאותאנשישצופיםכפי,המקצועעלהרפורמההשפעת0.א

93מקצועיותסוגיותלביןהרפורמהביןהקשר6.א

96לוחות–לענותלמסרביםלשאלוןהמשיביםביןההבדל:בנספח

93במחקרהמדדים:גנספח

98לוחות–הסוציאלייםהעובדיםנתוני:דנספח

89עיקריתהתםעבודציבוריאופרטיבבחלוקהלפימגזר–פסיכולוגיםנספחה:

70לוגיסטיותרגרסיות–משתניים-רבניתוחים:ונספח

-רבניתוחים–הרפורמהעקבשינוייםצופיםבהשהמידהעלהמשפיעיםהמשתנים:זנספח
(לינאריותרגרסיות)משתניים


76



 




 

 הלוחות רשימת

ממצאים :7 פרק

39    פסיכולוגיםופסיכיאטרים- מקצועלפיאישייםרקעמאפייני:3לוח

38    פסיכולוגיםופסיכיאטרים- מקצועלפימקצועירקעמאפייני:0לוח

00    פסיכולוגיםופסיכיאטרים-פתוהנוסהעיקריתבעבודהמעמד: 6לוח

03  פסיכולוגיםופסיכיאטרים- והנוספתהעיקריתבעבודההטיפולמתןמסגרת:5לוח

00  ופסיכיאטריםפסיכולוגים- והנוסףהעיקרי–העבודהבמקומותהתגמולסוג:4לוח

 06     פסיכולוגיםופסיכיאטרים- עבודהושעותמשרההיקף:3לוח

05 פסיכולוגיםופסיכיאטרים- עבודהלמשימותהמוקדשותשבועיותשעותממוצע:9לוח

04      פסיכולוגיםופסיכיאטרים- טיפולמתןדפוסי:8לוח

03  פסיכולוגיםופסיכיאטרים-ופיקוחבקרהשלנהליםלבצעחייביםכמהעד:7לוח

08   ופסיכיאטריםפסיכולוגיםידי-עלהמטופליםעיקרייםנפשייםמצבים:30לוח

08  פסיכולוגיםופסיכיאטרים- גילקבוצותלפימטופליםתמהיל:33לוח

07   םפסיכיאטריהפסיכולוגיםוהמטופלישלכלכלי-חברתימעמד:30לוח

60 פסיכולוגיםופסיכיאטרים- המקצועאנשיעבודתאתהמנחותתאורטיותגישות:36לוח

63                  םפסיכולוגיםופסיכיאטרי- הטיפולומשךטיפולהסוג :35לוח

60   פסיכולוגיםופסיכיאטרים- מטופליםלאבחוןבכליםשימוש:34לוח

66  פסיכולוגיםופסיכיאטרים- הטיפולאפקטיביותלבחינתבכליםשימוש:33לוח

 - העיקריהעבודהבמקוםכלכלייםושיקוליםראיותמבוססטיפול:39לוח
66                                                          פסיכולוגיםופסיכיאטרים 

64 פסיכולוגיםופסיכיאטרים- העיקריתבעבודההמשפחהרופאיעםהקשרדפוס:38לוח

63 פסיכולוגיםופסיכיאטרים-הנפשבבריאותאחריםמקצועאנשיעםהקשראופי:19לוח

69 פסיכולוגיםופסיכיאטרים-וההתמחותהלימודיםבתקופתההכשרהלגביתפיסות:00לוח

68    פסיכולוגיםופסיכיאטרים- העבודהבדפוסיצפוייםשינויים:03לוח

 - :שינוייםצפוייםבתהליךהטיפול,בסוגהפוניםובמספרם00לוח
67        פסיכולוגיםופסיכיאטרים              

50   פסיכולוגיםופסיכיאטרים- מקצועייםבסטנדרטיםצפוייםשינויים:06לוח

53    פסיכולוגיםופסיכיאטרים- הטיפולבאיכותצפוייםשינויים:05לוח

50 פסיכולוגיםופסיכיאטרים-ובהתמחותבלימודיםההכשרהבתהליכיצפוייםשינויים:04לוח



 

50    פסיכולוגיםופסיכיאטרים-  העבודהבשוקצפוייםשינויים:03לוח

 56   הצפויההשינוימידתלגביוהפסיכיאטריםהפסיכולוגיםתפיסות:09לוח

55   פסיכולוגיםופסיכיאטרים-הרפורמהלאחרו:זמינותהטיפולונגישות08לוח

54  פסיכולוגיםופסיכיאטרים- :השינויהצפויבתמהילמצביהנפשהמטופלים07לוח

59            פסיכולוגיםופסיכיאטרים-  הצפויההשינוימידתעלהמשפיעיםהמשתנים:60לוח

 לוחות – לענות למסרבים לשאלון המשיבים בין ההבדל: ב נספח

96   לוגיסטיתרגרסיה,השאלוןעללענותסירובהמנבאיםהמשתנים:3בלוח

תוםעדהשאלוןהחזרת-איאונחקריםאיתור-איהמנבאיםהמשתנים:0בלוח
96 לוגיסטיתרגרסיה ,השדהעבודת

95–לוגיסטיתרגרסיה,באיחורהמחקרשאלוןהחזרתהמנבאיםרקעמשתני:6בלוח
     רקעמשתני

,באיחורהמחקרשאלוןהחזרתהמנבאיםעבודהכלפיעמדותמשתני:5בלוח
95                  מהעבודהרצוןשביעותמשתני–לוגיסטיתרגרסיה

:משתניעמדותכלפיעבודההמנבאיםהחזרתשאלוןהמחקרבאיחור,4לוחב
94      מדדיציפיותמהרפורמה–רגרסיהלוגיסטית

  במחקר המדדים : ג נספח

93   הביטוחיתמהרפורמהבציפיותהעוסקותשאלותשללמדדיםקיבוץ:3גלוח

99    ופיקוחבקרהבנוהליהעוסקותשאלותשללמדדקיבוץ:0גלוח

 לוחות – הסוציאליים העובדים נתוני: ד נספח

98         אישירקעמאפייני:3דלוח

98         מקצועירקעמאפייני:0דלוח

97       והנוספתהעיקריתבעבודהמעמד: 6דלוח

97     :מסגרתמתןהטיפולבעבודההעיקריתוהנוספת5דלוח

97     והנוסףהעיקרי–העבודהבמקומותהתגמולסוג:4דלוח

97        :היקףמשרהושעותעבודה3דלוח

80     עבודהלמשימותהמוקדשותשבועיותשעותממוצע:9דלוח

83         טיפולמתןדפוסי:8דלוח

83      ופיקוחבקרהשלנהליםלבצעחייביםכמהעד:7דלוח

80   סוציאלייםידיעובדים-:מצביםנפשייםעיקרייםהמטופליםעל30דלוח

80       גילקבוצותלפימטופליםתמהיל:33דלוח

80       המטופליםשלכלכלי-חברתימעמד:30דלוח



 

86    העובדיםהסוציאלייםעבודתאתהמנחותתאורטיותגישות:36דלוח

86        ךהטיפולומשהטיפולסוג :35דלוח

86       מטופליםלאבחוןבכליםשימוש:34דלוח

86      הטיפולאפקטיביותלבחינתבכליםשימוש:33דלוח

85   :טיפולמבוססראיותושיקוליםכלכלייםבמקוםהעבודההעיקרי39דלוח

85     :דפוסהקשרעםרופאיהמשפחהבעבודההעיקרית38דלוח

85     :אופיהקשרעםאנשימקצועאחריםבבריאותהנפש37דלוח

85    וההתמחותהלימודיםבתקופתההכשרהלגביתפיסות:00דלוח

84     העבודהבדפוסיצפוייםשינויים:03דלוח

84    :שינוייםצפוייםבתהליךהטיפול,בסוגהפוניםובמספרם00דלוח

84      המקצועייםבסטנדרטיםצפוייםשינויים:06דלוח

84       הטיפולבאיכותצפוייםשינויים:05דלוח

84    ובהתמחותבלימודיםההכשרהבתהליכיצפוייםשינויים:04דלוח

84       העבודהבשוקצפוייםשינויים:03דלוח

83      הרפורמהלאחרונגישותוהטיפולזמינות:09דלוח

 83 המטופליםהנפשמצביבתמהילהצפויהשינוי:08דלוח

 עיקריתה תםעבודציבורי או פרטי ב מגזר לפי בחלוקה – פסיכולוגים: ה נספח

89דפוסיעבודה:3לוחה

89דפוסימתןהטיפול:0לוחה

88ופיקוחבקרהשלנהליםלבצעחייביםכמהעד:6לוחה

88פסיכולוגיםידי-עלהמטופליםעיקרייםנפשייםמצבים:5לוחה

87המטופליםשלכלכלי-חברתימעמד:4לוחה

87הטיפולומשךהטיפולסוג:3לוחה

87מטופליםלאבחוןבכליםשימוש:9הלוח

70אפקטיביותלבחינתבכליםשימוש:8לוחה

70העיקריהעבודהבמקוםכלכלייםושיקוליםראיותמבוססטיפול:7לוחה

70הקשרעםאנשימקצועאחריםבבריאותהנפשאופי:30לוחה

73וההתמחותהלימודיםבתקופתההכשרהלגביתפיסות:33לוחה

 73לגבימידתהשינויהצפויהתפיסות:30לוחה



 

 לוחות  –משתניים -ניתוחים רב  :ונספח 

70   לוגיסטיתרגרסיה–טווח-ארוךטיפולמתןהמנבאיםמשתנים:3ולוח

 –טיפולתכניתבתכנוןראיותמבוססטיפולעלהסתמכותהמנבאיםמשתנים:0ולוח
70         לוגיסטיתרגרסיה              

70  לוגיסטיתרגרסיה–כלכלייםבשיקוליםהתחשבותהמנבאיםמשתנים:6ולוח

 -רב ניתוחים –הרפורמה  עקב שינוייםבה צופים ש המידההמשתנים המשפיעים על  : ז נספח
 משתניים

76  העבודהבדפוסישינוייםצופיםשבההמידהעלהמשפיעיםהמשתנים:3זלוח

76  טיפולמתןבתהליךשינוייםצופיםשבההמידהעלהמשפיעיםהמשתנים:0זלוח

75  הטיפולקבלתבמאפיינישינוייםצופיםשבההמידהעלהמשפיעיםהמשתנים:6זלוח

75   הטיפולבאיכותשינוייםצופיםשבההמידהעלהמשפיעיםהמשתנים:5זלוח

 74   בהכשרהשינוייםצופיםשבההמידהעלהמשפיעיםהמשתנים:4זלוח

 74   העבודהבשוקשינוייםצופיםשבההמידהעלהמשפיעיםהמשתנים:3זלוח
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 מבוא. 1

בריאותלטיפוליחוקיתזכאותשתקנההיסטוריתלרפורמהנערכתבישראלהנפשבריאותמערכת

)הרפורמההביטוחיתבבריאותהחוליםקופותאלהממשלהמןלהספקתםהאחריותאתותעבירהנפש

בוחןאתדפוסיהעבודהוהטיפולואתעמדותיהםשלאנשיהנוכחימחקרהמהלךזה,לקראת.הנפש(

בתקופהשלפניהחלתה.,רפורמהכלפיההנפשבבריאותמקצוע

 ממלכתי בריאות ביטוח חוק של חקיקתו מאז 3774בשנת בריאותפועלת ביטוח מערכת בישראל

ל גישה מבטיחה אשר סאוניברסלית נל כל הטבות. של רחב ישראל לאחתושבי להצטרף תזכאים

מערכתבריאותהנפשפועלתבמידהרבהבנפרדחוליםמתחרותשאינןלמטרתרווח.-מארבעקופות

ה הבריאות הואכלליתממערכת לכך והביטוי תכנונהבמימו, נה, נהרגוא, .שלההפעלההומסגרות

 :רקאחראיתלשירותיבריאותהנפש;היאגםהספקיתהעיקריתשלהםאינההממשלהבמערכתזו

םאתהרשתהגדולהביותרשלמרכזיוכןהחוליםהפסיכיאטרייםבמדינהמפעילהכמחציתמבתייאה

ל הנפשבקהילה. שניםבריאות הבמשך על ביקורת נשמעה של נפשיעדרו טיפול בין מספיק קישור

שאינםזוכיםבתחוםמחלותהנפשהקלותוהמתונותצרכיםעלרשימותהמתנהארוכות,עלגופני,ל

על,למענה זכות העדר לברורה וניתנת אכיפה חוק לפי וישירותלקבל נפש בריאות הנצחתעל

(.3778,ורוזןירםאב;Gross & Baruch, 2004)הןהסטיגמההקשורהבמחלותנפשובטיפולב

תוךשלוששניםמןבבחוקביטוחבריאותנקבעכיהאחריותעלהספקתשירותיבריאותהנפשתעבור

החולים. לקופות לקראת1המדינה הבריאות ובמשרד החולים בקופות הכנות נעשו לכך בהתאם

הנפש בריאות בשירותי ו,רפורמה פעמים כמה לביצועה. יעד תאריכי נקבעו ניסיונותה,אולםואף

מהמדינההרפורמהאתליישם הועברה לא הנפש בריאות לשירותי הביטוחית והאחריות נכשלו,

 בריאותביטוחבוטלההחובהשנקבעהבחוק3779בחוקההסדריםשלמכך,יתרהלקופותהחולים.

 להעביר שירותיממלכתי נפשבריאותשירותיגםובהםבריאות, אשר, השלישיתבתוספתנכללו

 לחוק החולים(בוהשנייהלתוספת,(המדינהשבאחריות)השירותים קופות באחריות .)השירותים

הכללייםהתנערובהמשך החולים בבתי הפסיכיאטריות האשפוז מיטות ממימון החולים קופות

הטיפולים החוליםהכלליים-במרפאותהנפשייםוממימון בבתי ישראל,החוץ מדינת עלוכך נטלה

-המשמעויותשלאי.אחת(0004,ואחרים)חברולמימוןשירותיםאלהבלעדיתאתהאחריותעצמה

,הכספייםהחלהשלמנגנוניהעדכון-הייתהאיהחוליםקופותאחריותלהעברתשירותיבריאותהנפש

אלו תקציבשירותינשחקעקבכך.לשירותיבריאותהנפשעשנקבעובחוקביטוחבריאותממלכתי,

2.(0004,ואחרים)חברנפגעהיצעהשירותיםלחוליםושחיקהראליתחריפההנפשבריאות

                                                   
1
ב  פסיכיאטרייהיתוספתהשנלמעשה, וטיפול ייעוץ אבחון, שירותי נכללו -לחוקביטוחבריאותממלכתי

/ד(.אולםבשלכפילותעםהשירותים00/ב(ושירותיאבחון,ייעוץוטיפולפסיכולוגי)סעיף3מרפאתי)סעיף
באחריותמשרדהבריאותשנכללובתוספתהשלישיתלחוקהחליטוחלקמקופותהחוליםכיאיןהןרואות

זאת,אףשבפועלהןסיפקוחלקמהם. התוצאההייתהבלבולשירותיםאלוכנתוניםלאחריותןהחוקית.
הנפש בריאות לשירותי הנזקקים על שהקשה החולים קופות לבין הממשלה בין האחריות חלוקת לגבי

לממשאתזכותםלטיפול.
כלשנהמתקציבהמדינה,לפיהיכולתבקבעכיתקציבהתוספתהשלישיתייגזר3779חוקההסדריםלשנת2

שנה.אותההכלכליתשלהמדינהב
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בבדב ד לקדםהמשיכה מספרהנפשבריאותבשירותימבניתרפורמההמערכת צמצום שעיקרה

בצדרפורמהמספרהמאושפזיםו והוצאתמטופליםלחייםבקהילה. מיטותהאשפוז קודםתחוםזו

על.כלזאת0003-ידיחקיקת"חוקשיקוםנכינפשבקהילה"ויישומוב-בקהילהעלשיקוםחוליהנפש

ה בסיס בקהילה הנפש נכי לקליטת תנאים שיצירת תפיסה היא לקידום הכרחי הרפורמהתנאי

ואחרים)אבירםהחוליםקופותלידיהנפשלבריאותהאחריותהעברתהשעיקרהביטוחית .(0003,

העשוריםהאחר שני יושמווניםבמהלך כך, אם שני, היםמתוך רפורמהרכיביםהמהוויםמשלושת

השימושבטיפולפסיכיאטריהפחתתהכוללתהאשפוזבמערכתהרפורמה(3):כוללתבבריאותהנפש

)הקהילהלמסגרתהחולים-ביתממסגרתהשירותיםהעברתבאשפוזו 0. הכוללתבשיקוםהרפורמה(

הקהילהעלהמבוססיםשיקוםשירותישלפיתוח . הרפורמהמהביצוע של והאחרון השלישי רכיב

תועברהאחריותעלשירותיבריאותהנפשבהשהרפורמההביטוחית–בשירותיבריאותהנפשהכוללת

.שניםרבותבמשךהתעכב–החולים-מהממשלהלקופות

פנימשבר,הןבשלגידולבמספרבבסוףשנותהתשעיםהייתהתחושהשמערכתבריאותהנפשעומדת

 צמצוםבמערךהאשפוז בשל שירותיםקהילתיים.שלאהתלווהאליוהחוליםוהן פיתוחמספקשל

ועדתלבחוןאתהמלצותיהעלקיבלההמועצההלאומיתלבריאותהנפששהוקמהבאותהעתלערך

בנוגע3(ועדתנתניהו)החקירההממלכתיתלבדיקתתפקודהויעילותהשלמערכתהבריאותבישראל

הנפש בריאות למערכת הקימה כך לשם . קוטלר(המועצה משה פרופ' )בראשות היגוי ועדתועדת .

 המלצותיהההיגוי את הבריאות משרד להנהלת והגישה בנושא עיקריאלה.דנה על למעשה חזרו

שני מרדכי פרופ' בראשות ועדות שתי קמו זו ועדה על נוסף נתניהו. ועדת המלצות היה. תפקידן

הביטוחיתהאחריותהעברתליישוםוהדרךהתפיסהאתולגבשרפורמהלהעריךולבחוןאתהיעדיםל

התקבלההחלטתממשלה0006(.בינואר0004,ואחרים)חברהחוליםלקופותמהמדינההנפשלחולי

,יושמהלאההחלטה.חודשיםשישהתוךבישלהשליםאתהרפורמההביטוחיתכישקבעה(0704)מס'

0004ביוני.אחריותהתהעברוהמנגנוןלעלותהלגביהמעורביםהסכמהביןהגורמיםעדרבעיקרבשלה

עתרו ושלושה ציבור משרדיסנגורארגוניאישי נגד הנפש בריאות שירותי צרכני את המייצגים

'נ"בזכות"4999/04"צבגיישוםהרפורמהבבריאותהנפש)-הבריאותוהאוצרומדינתישראלבגיןאי

אושרוהואנחתםהסכםהרפורמהביןמשרדהבריאותלמשרדהאוצר,0003בספטמבר.הבריאות(שר

0003באוקטובר5מיום438פרהמסשממשלההבהחלטת הצעתהחוקהממשלתיתלרפורמהאףש.

גם,0009ביולי04-בקריאהראשונהבהעבר(רמשךלהסכםהנזכבההועלתההצעהש)בבריאותהנפש

זה הנמצאמאז.הבחירותוהקדמתהכנסתפיזורשלבהרפורמההביטוחיתלפועללאיצאהבמועד

39-,לאחרכ0030באפריל.(0009רים,ואח)ניראלהכנסתועדתובהחקיקהלצורךהרפורמהבדיונים

שבסעיף)חוקביטוחבריאותממלכתימתוקףסמכותהלפיהחלטתממשלהשניםשלדיונים,התקבלה

המפורטיםשבאחריותהממשלה)להעבירבצוממשלתישירותיםמתחוםבריאותהנפש(,)א(לחוק37

לחוק השלישית הבריאותלא(בתוספת שירותי לחוק(סל השנייה בתוספת שבאחריות)המפורטים

החולים קופות ישראל, (0030-"בתשע)ממשלת דוח,כךלפי. כתיבת ,זהבעת בריאות הנפשמערכת

                                                   
ב3 העליון ביתהמשפט נשיא חקירהממלכתיתשמינה ועדת הייתה נתניהו להחלטת3788-ועדת בהמשך

פיחוקועדותחקירה.תפקידההיהלבחוןאתתפקודהויעילותהשלמערכתהבריאות-ממשלהבנושאועל
שתקבלוהוחלב בהתאםלהמלצותיהחוקקחוקביטוחבריאותממלכתי ועלתפפיו-עלו3774-בישראל.

 .בישראלהבריאותמערכת
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העברתהואעיקרה:ביצועהרפורמההביטוחיתשלשניםשלושןבמדורגתהליךבעיצומושלעומדת

.קופותהחוליםלאיאותהנפשמהממשלההאחריותלשירותיבר

יעדיהשלהרפורמה:

 בריאותהנפששיפורהאיכותבאמצעותשילובטוביותרביןשירותיהבריאותהכללייםלשירותי 

 הרחבתהזמינותוהנגישותשלהשירותים)בעיקרבקרבאוכלוסיותעםצרכיםלאמסופקים( 

 (הגברתהיעילות,ביןהיתרבאמצעותכליםשלטיפולמבוקרmanaged care). 

 השירותיםנובעותבמידהרבה יישומםשלממשלושההציפיותלשיפור הרפורמה: מפתחשל רכיבי

והגדלתוהגופניהטיפולהנפשישלשילוב,בתחוםבריאותהנפש(managed care)מבוקרטיפוליסודות

.המימוןלבריאותהנפש

בריאותמערכתעלוהשלכותיההביטוחיתהרפורמהעלהמקצועאנשישלהשקפתםתוצגבהמשך

הנפש חלקהוגשוהרפורמהלקראתהדיוניםבעת.שפורסמובמסמכיםביטוילידיבאההיאשכפי,

מאפייןעלהעולמימחקרמהידועהאתהספרותסקירתתציגךכאחר.הכנסתלוועדתאלוממסמכים

ושיטותיוהנוכחיהמחקרמטרות.המקצועעלותפעשהוהמבוקרטיפולה–הצפויהברפורמהעיקרי

3-ו4בפרקיםיפורטו המקצועבאנשיהקשורבכלהסקרמןממצאיםציגי9ופרק; מאפייניב,

הדוח.הצפויההרפורמההשפעתלבנוגעיהםעמדותבכןומטופליהםותמהילטיפולהדפוסיב,עבודתם

  .הרצויההעתידיתההתנהלותבענייןאופרטיביותבמסקנותייחתם

אנשי נציגי נקודת המבט של הרפורמה הביטוחית: הדיונים לקראת . 2

  בבריאות הנפשנותני הטיפול המקצוע 

חוליםפסיכיאטרייםקבוצותשונותובהן בתי מנהלי הצרכנים, משרדהבריאותהיוגםנציגי ונציגי

נציגיקבוצותמקצועיותעמדותיהן.ביניהןגםאתפעילותבעתהדיוןהציבוריבנוגעלרפורמהוהביעו

הנפש בריאות בתחום רבה. המקצועהשפעה אנשי של עבודתם הנפש,על בבריאות הטיפול ,נותני

במהלךהדיוניםהעלונציגיאיןפלאאפואש.מרכיביהרפורמהשעניינםטיפולמבוקרמעשויהלנבוע

והפסיכולוגיםחששות הרופאיםהפסיכיאטריים הן יישומה, בענייןחששותמקצועייםרביםמאופן

עתידםהתעסוקתי.ארגונייםהנוגעיםלחששותהןואיכותהטיפול

חוסר ביטאו הפסיכולוגיה מקצוע של נציגים מההסכם רצון שביעות שנחתם בין0003באוקטובר

המוצעןמשרדהבריאותלביןמשרדהאוצרבאשרלתיקו הםהקימולחוקביטוחבריאותממלכתי.

גםששיקוליםמקצועייםחששויהפסיכולוגיםנציג.תחוקחלופיהצעתואףניסחוושדולהבכנסתכנגד

זקקיםלטיפולפסיכולוגינהלכלמספקתמענהרפורמהאינההיים.הםטענושכלכללשיקוליםיוכפפו

אלארק שילמי מבוססווןאבחאובחן פסיכיאטרי חוקלאיכללובלהיכללהצפוייםשהשירותיםכן

בעקבותאירועיחייםמשמעותיים.משברוטיפולבמקריתומשפחתיהדרכותהספר,תבבתייוהתערבו

עלה בחששהעוד לקופותשלבהמטופליםןחסיומפגיעה לדווח הצורך על בהםהחולים .הטיפול

 החשש גם עלה עמדותיהם שבהצגת לא מתהרפורמה פחית משוםהסטיגמה הנפשי הטיפול של

לטפלבמטופליםעםבעיותקלותיחסיתשסלהבריאותיידרשוש אינוקודיםשלבריאותהנפשכדי
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מענה להן נותן גם. להוזכר חשש מערכות ההרס הציבוריותבושנוצרמניעתיתהעבודה מרפאות

ביןהמרפאותלביןשירותיהרווחהיילבריאותהנפשוהנזקש נזקגרםליחסיםהקרוביםשהתפתחו .

החששעלהכןוכמ.עתאותהעדבהצלחהשניתןניזיקלטיפולהכוללעלוללה,סברוהפסיכולוגים,זה

המקצועיתבמרפאותהציבוריותלבריאותתחומיהמאפיינתאתהעבודה-עבודתהצוותהרבפגיעהבמ

 שפלר)הנפש 3774, כךנוסף(.0009, )על הברית בארצות כמו בישראל, ,Feldman, 2003 (, ביןהיו

אנשייעדיפושאלומאחר,החוליםיושפעולרעהמהעברתהשירותלקופותכיהםטענושהפסיכולוגים

)שפלר,אנשימקצועשיספקושירותיםדומיםאךבעלותנמוכהיותר–כגוןעובדיםסוציאלייםמקצוע

(.0009,3774

 היו עוד שדוברי מודאגים בהפסיכולוגים או הממשלתיות המרפאות למרפאותבסגירת הפיכתן

שקופות יעצמאיות השירותים את מהן ירכשו לההחולים כדי היה לתהליך והזיק ייעוץההכשרה

בהן שלאושהתפתח למצוא אפשר כזהיהיה אחר.תהליך מקום בשום כמעט הם כי קופותטענו

י לא החולים הכשריהעלקבלו של המשימה את ן מש–הפסיכולוגיםת בה מפתח ייעוץ,רכיבי הם

אףעבהכשרהובייעוץ)יהשקלענייןלהןלאיהיהשירותיםספקיותכ,שכן–התייעצותועבודתצוות

 ביםנדרששאלה הפסיכולוגים( חוק לפי םעלותשל הגבוהה. כן עלהכמו את הפסיכולוגים החששו

 מוגדר טיפולים ובמספר נתון בזמן תוצאות להשיג עלשכדי הטיפוליכפו שיטת את לשנות :יהם

–טווח-קליניתבישראל,לטיפוליםקצריהפסיכולוגיההמשיטהפסיכודינמית,המאפיינתאתמקצוע

)שפלר,שינוייםהמתחייביםבמערכתהיחסיםביןהמטפללמטופלובמטרותהטיפולהגםולכךיתלוו

(.0000הלאומילחקרשירותיהבריאותומדיניותהבריאות,המכון;0009,3774

הרופאיםהפסיכיאטריםהביעואתתמיכתםהמקצועיתבעקרוןהשילובביןגוףלנפשובהקפדהנציגי

סבוריםכיהרפורמהיכולהלהביאעמהיתרונותהיוקהילה(.חלקם-נפש,אשפוז-י)גוףעלרצףטיפול 

 הנפשלמשלשתצמצםאתנוספיםלמערכת, שהיצעהסטיגמההמלווהאתנכי מכיוון כי עודסברו .

בתיהחוליםמחויבותו;ביןמטפליםלבחורשלהמטופלויכולתגםגדלתהמטפליםיהיהגדוליותר

שלבתיהחוליםיומי-תפקודםהיוםבשיפורתביאלידיקופותהחולים(יםלגוףהמממן)יהפסיכיאטר

תיעודואחריות,הפסיכיאטריים accountability)יותמבחינתשקיפות, הרופאבקופתכל( החולים.פי

ניתןיהיהלשלבחבירהלרפואההכלליתשבאמצעותהעלכךסברונציגיהרופאיםהפסיכיאטריםנוסף

תאונתבריאותהנפשאתלקוחות או סרטן )למשלבעקבותשבץ, שיקוםפיזיים"רגילים" בתהליכי

אתשפרהרפורמהעשויהלשהובעהדעהכמוכןדרכים(,ובכךלתרוםלשיפורהטיפולהרפואיבכלל.

מקצועותהקרבמקצועחורג"בבעלי"לאיהיויותרו,מעמדםהמקצועישלהרופאיםהפסיכיאטרים

 הרפואייםהאחרים.

הרווחהוהבריאותשלהכנסת,עדתהעבודהובמכתבשהגישונציגיאיגודהפסיכיאטריםלו,עםזאת

ובהםחששממחיקה,הועלוגםחששותמהשלכותהרפורמה0009בשנתבעתהדיוניםעלהצעתהחוק

מנגנוןושלהעדרהחששנבעמחסרשלהמערכת.עיקר-שלמערךבריאותהנפשהאמבולטוריומתקצוב

לו )בדומה וועדכון הכללית( ברפואה הסל מעדת מנגנון העדר מסוימים במקרים חריגהשיאשר

שלתקרהמ הקבועה ה כן כמו הטיפולים. הנציגיםמספר שלילייםהביעו תמריצים מיצירת חשש

קופו חוקהשיקוםאל העברתתקציבי כגון מיטבי, "צבועלטיפול שאינו תהחוליםבאופן )העברה"

הגדרהרחבהאו(להפנותמטופליםלשיקוםהחוליםלקופותתמריץכלכלישליליכזאתעלולהלהוות
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 וזוליםיותר חוליםפרטיים גםבתי שעשויהלכלול חולים" "בתי לקופותתעלולהלהיו)של תמריץ

 מממושכיםחוליםלהעביר פרטיים חולים לבתי האיכותיים החולים בעלויותכדיבתי לחסוך

(.33/07/0009,הפסיכיאטרים)איגוד(;האשפוז

אחר יםהנוגעיםחששות טיפוליים-מקצועייםלנושאים לעובדה ו/אונגעו כתובה התחייבות שאין

במקום הקופות של מרפאות לפתוח שתתמריצים הממשלתיות עיהמרפאות התוצאה לולהסגרנה.

הפסיכיאטריםנציגיחששוכןוכמ.בביקושלגידולהואהצפישכדווקאלהיותהקטנתהיצעהשירותים

שהתקצוב -תקצובואהלרפורמההמיועד הטיפולשלאיכותבובזמינותפגעישחסר א(.0003)בלייך,

שלהםהיהחשש -הסתמכותמנוסף תרופותעליתר הטיפולשל)"מדיקליזציה" -על( אתלקצרמנת

מספרםלצמצםאתאוהטיפוליםמשך 0003)בלייך, חששותהסיכיאטריםאףהפב(. שיקוליםמעלו

שיקוליםרפואיים ,מקצועיים-כלכלייםעלחשבון תפגעביתהחוליםשמחויבותכלומר לגוףהמממן

 הרופאים של המקצועית הכלכליים.תכפיףובעצמאות לשיקולים מקצועיים שלפןשיקולים נוסף

שירותהמבטחיםוספקיהגורמיםהיהיוהקופותשמשוםשהיהנציגיהפסיכיאטריםמצדחששאותו

עדותוהצעהלאפשרלנציגיקופותהחוליםלשבתבובלמשלכך)ניגודאינטרסיםאצלםייווצרכאחד

 לשיקום, הפניה על שההמחליטות בלבדאף מקצועית להיות צריכה לגורםוהחלטה קשר ללא

 (.0009,הפסיכיאטרים)איגוד(;מןהממ

אחר ליםחששות נגעו העבודהשיקולים שוק :של בשחשש השירותים יהיומגזאם הציבורי ר

ויקרים זמינים הפחותאיכותיים, ייפגעו הפרטי שבמגזר מהטיפוליםהפסיכיאטריםכנסותמאלה

הקופותיעדיפותועלת-שבשלשיקוליםשלעלותפסיכיאטריםהונציגיחששכמוכןבמסגרתהפרטית.

פסיכולוגים אצל לטיפול חולים ,להעביר או סוציאליים עובדים אחריםאנשי טיפוליים מקצועות

בדומהלפסיכולוגים,גםהפסיכיאטריםהביעוחשש.מזושלהפסיכיאטריםשעלותהעסקתםנמוכה

ש וההדתפגעהרפורמה ההכשרה ובמערך ליצירתרכה וביל עבודה צוותי מומחת )איגודיםנטולי

(.0009,הפסיכיאטרים

 הסוציאליים העובדים בפריהיו מועסקים ולהיות מהרפורמה ליהנות בתוךׂשצפויים יותר רחבה ה

 מערךבריאותהנפש. אךברפורמההםתמכו להתאימה, :סוציאלית-לתפיסתעולמםהפסיכוביקשו

ליצורגורםהמשכיבמטרהפניהרצףהטיפולי-כלהשירותיםעלאתאחדלמשרדיתו-מסגרתביןלגבש

ו המסגרות כל את הכולל אחד את הטיפול שלבי בקהילה.–כל ופתרונות יום אשפוז אשפוז,

היאתפיסתםשלפימערכתיתהעבודההתיפגעשמאיוההסוציאלייםהעובדיםנציגישלחששותיהם

הכרחית 3)מפגיעהחששולמשלכך. טיפולב( שוטפים, אתביוזמות(0)במקרים למנוע שנועדו

,למערכתמוכריםשאינםחדשיםגבולייםבמקריםמשותףהדיוןב(6)שלמקריםחדשים,יווצרותםה

,חוקגורמישלבהפניהובקהילהחירוםמצביבבמשפחותחולים,טיפולב(4),יםאפוטרופוסמינויב(5)

שעלונוספיםחששות.חוץ-מערכותמדיניותבשיתוףתיהתוויבויםטיפולניהולב(9),נגורס שעותב(3)

ונוערבילדיםהטיפולבסודיותפגיעהמ,בהןהידעשנרכשאיבודמונפשלבריאותמרפאותסגירתמהיו

שימורחשבוןעלהשיקוליםמערכתבאינטרסיםכלכלייםעירובמוהסטיגמותהעמקתמזאתובעקבות

אל.הטיפולאיכות מחששות לחלק חלקי ומענה למצוא יהיה לדעאפשר הסוציאלייםת העובדים

בהקצאתתקציב"צבוע"לבריאותהנפש,בתקינתעובדיםסוציאלייםבמערךבריאותהנפשובתקצוב

.(0030,הבריאותמשרדבבבריאותהנפשסוציאלייםעובדים)ניעתיתעבודהמערכתיתמ
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אלאלהיותיכוליםהביטוחיתרפורמהלכייצוין חסרונות רק לא פוטנציאליים יתרונות בעבורגם

המטופליםשלהרכבהושיעורהאתלשנותצפויההרפורמההייתהשונותתחזיותלפי.המקצועאנשי

שמספרהמאמיניםרביםישהמקצועאנשייןבב(.0003,בלייך;0003,האוצרומשרדהבריאות)משרד

מהאוכלוסייה0%-משופרותשלשירותיבריאותהנפש)מוזמינותמנגישותכתוצאהיגדלהמטופלים

קלים)למשלחרדהתסמיניםבהמטופליםשיבקשוטיפולבשיעורישהסובריםכי(.5%-4%-הבוגרתל

הןשמאחר(.0003,ואחרים)אבירםיותרחמוריםתסמיניםבעליבקרבמאשררבגידולצפויודיכאון(

השירותיםיהיוושירותמקצועילמטופליםמסוגזהנותניםוהןהעובדיםהסוציאלייםוגיםהפסיכול

זמיניםבקופותהחולים אלוהביקושלשירותיסבירשבעקבותיישוםהרפורמה, מקצוע יגדל,אנשי

שלשיטותגםיגדלעקבכךו שוקהעבודהיהיהפתוחיותרלמגוון יתרעלכן, שוקהעבודהשלהם.

טיפול.

 טרםכיום,  ,החולים קופות ידי-על הנפש בריאות שירותי אספקת. 3

 החוק החלת

ה וטיפולאחריותלהאתהטילהתוספתהשנייהלחוקביטוחבריאותממלכתי ייעוץ אבחון, שירותי

-פסיכיאטרי )סעיף ו3מרפאתי ל/ב( )סעיף פסיכולוגי וטיפול ייעוץ אבחון, /ד(00שירותי קופותעל

החולים ו. השירותים עם כפילות בשל שאולם, הבריאות משרד )באחריות בתוספתאשר נכללו

לחוק (השלישית החולים מקופות חלק שהחליטו רואות הן אלבאין הנתוניםושירותים שירותים

ל החוקית. אחריותן זאת, חובתןעם בדבר החוקית העמימות אף על לספק החולים קופות אתשל

בריאות החולים(הנזכרנפשהשירותי בבתי כלקופותהחוליםיםלעיל)שאינםכולליםאתהאשפוז

המחקר(כיוםמציעות אמבולטורי)בעת שירות הנפשבתחום)בקהילה(למבוטחיהן לצדבריאות

 הקייםבמסגרותהממשלתיותהאמבולטוריות. היערכותהשירות במהלך זה שירות התפתח בחלקו

פעםשהרפורמהעמדהבפתח.משלאבוצעההרפורמהאמנםבכלשירותיבריאותהנפשהקופותלמתן

המבוטחיםמצדקשורהגםלביקושהתפתחותהשירותבקופותלאהורחבהשירותאךגםלאבוטל.

במסגרתהסלהבסיסישלשירותיהשירותחלקמןהקופותמציעותאת.ביןקופותהחוליםתחרותול

הביטוחהנוספים במסגרתשירותי בהיקף)הביטוחהמשלים(הקופהוחלקן מזו הקופותנבדלותזו .

בריאותהנפש בקהלהיעדהאמבולטורייםשירותי בצורתהספקתהשירותים, אליוששהןמספקות,

.(0030,ורוזן)סמואלהשירותלקהלהלקוחותשלשיווקהוובמידתהפרסוםמכווניםהשירותים

למבו המוצע הבסיסי בסל כלול הפסיכיאטרי הקופותהייעוץ בריאותטחי ביטוח חוק במסגרת

לפיממלכתי . הקופותכך ומעקבטיפולוהמשךראשוניפסיכיאטריייעוץלמבוטחיהןמציעותכל

החוליםבקופות;הפסיכיאטריםשכיריםרוב,שירותיבריאותכלליתב.המשפחהרופאיאצלתרופתי

תשתיתנחשבותמקצועיות-רבמרפאותהקופה.עםהסכםוישלהםעצמאיםהאחרותרובםרופאים

רקלשירותיבריאותכלליתישמרפאותאך.בקהילה"הקשההפסיכיאטריה"במקרילטיפולהכרחית

הקשיםהחוליםיתהפנישלברורהמדיניותישמאוחדתקופתחוליםובמכבישירותיבריאותבכאלה.

לאומיתחוליםבקופת.הממשלתיותתחנותבריאותהנפשמקצועיל-ורבמערכתי-רבלטיפולהזקוקים

לרופאיםתמיכהמקיימותמערךהקופותכל,עלכךנוסף.הממשלתילשירותהפניהשלמדיניותאין

כיעולה(0036)ורוזןסמואלממחקרםשל.פסיכיאטריםעםלהתייעץהיכולתמיסודבדמותראשוניים
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 השירותהמתכונת בהצעתהחוקלענותהעשוישהקופותמספקותראשוני הדרישותהמסתמנות על

לביצועהרפורמההביטוחית.

לכאורה כן אם בקהילה השירות הנפש בריאות בתחום ניתן הרפורמההיוםכבר החלת טרם ,

ורוזןסמואלהתמונהבשלמותה.ומשקףאתאינהזתיאוראולם.קופותהחוליםידי-על,הביטוחית

(0036) יש כי מעטיםמציינים לא בקופותחסמים השירות קבלת ו:בפני בבראש בולטתראשונה

מספרמוגבלשכלקופהמעסיקהמפנימאוד,ביןהשארהיקףהשירותבכלקופהמצומצםשהעובדה

השתתפותעצמיתתמורתפסיכותרפיניתןהטיפולה.ישלזכורכיבהסכםאוישירות,שלאנשימקצוע

 כספית לא זכאי-עלועוד:מבוטלת. להיות פסיכותרפימנת מאחת,לטיפול חוץ הקופות נדרשבכל

מחויבותלתתאתהשירותבזמןסבירובמרחקסביראינןהקופותביטוחמשליםשלהקופה.כמוכן,

הןקרי,הלקוחממקום נגישותוזמינות, מחויבותלמדדיםשל .אינן ככלל, סלבקופותהחוליםאין

הטיפולבמסגרתהקופותלביןהטיפולבמערכתהאשפוזירותיבריאותנפשמחייבוגםאיןקשרביןש

הפסיכיאטרי.

כן נראהאם כי הטענות הנפשעל בריאות שירותי בעינןמערכת רבהעומדות :במידה קישוראין

לגופני נפשי טיפול בין מספיק ; מדיהמתנההזמני ארוכים ; מעט לא הנפשומתחצרכים מחלות ם

.אכיפהלקבלשירותבבריאותהנפשלתניתנוזכותברורהאיןו;מענהמספקמקבליםאינםהקלות

 מקצועה על הצפויה תוהשפעו מבוקר טיפול: ספרות סקירת. 4

מדגישהשהיעדיםהעיקרייםשל(managed care)מבוקרהספרותעלמתןטיפולנפשיבעידןשלטיפול

עלבקרהופיקוחהיאםלהשגת.הדרךהמוצעתהבטחתאיכותהטיפולועלויותריסוןטיפולמבוקרהם

(.Corcoran & Vandiver, 1996; Pingitore, 1998עבודתהמטפלים)עלוטיפולבבריאותהנפשהתוצאות

בדיון הנפש בבריאות המטפלים המקצועות על המבוקר הטיפול השלכות סוגיותעולותעל מספר

:זובזובותומפתחשל

וגוטליבקופרלפי - אנשי המקצוע בבריאות הנפש תעבודהשירות ובדפוסים חדשים במתן א. 

(Cooper & Gottlieb, 2000)טיפולמבוקרבארצות לטווחקצרארגוניםשל :הבריתמעדיפיםטיפול

הטיפולהיעילוהמועילביותר.לצורךותפרגמטי,קביעתמטרותמוגדרות,הערכהמהירהוממוקדת

ולהמבוקרהובילהלדפוסיםחדשיםשלמתןשירותים.ברובהמקריםמצאוכימסגרתהטיפמחקרים

פסיכיאטרים,:one stop shopליצירתקבוצתמטפליםבמתכונתתעברואנשיהמקצועמעבודהעצמאי

מתכונתאשרמקילה.כלאחדבתחומו,פסיכולוגיםועובדיםסוציאלייםנותניםשירותבאותומקום

 ולדיווח. לניירת הנדרשים המינהליים בשירותים השימוש את ההכנסה רמת על לשמור אנשיכדי

 נאלצו שלהםגםהמקצוע שהוקדשלכל:להתאיםאתשיטותהטיפול והזמן המטופליםגדל מספר

והמטרההגבילובדרךכללאתמספרמפגשיהטיפול;ארגוניהטיפולהמבוקר,שכן;מטופלהתקצר

ל–השתנתה אותה ולפתור הבעיה לשורש להגיע ממאמץ והפחתת בתפקוד התסמיניםשיפור

 & Murphy et al., 1998; Pingitore, 1998; Roback et al., 1999; Sperlingבאמצעותטיפולקצרטווח)

Sack, 2002 לנמצא(. המעבר כי השפיעמבוקרטיפולגם ה:פסיכיאטריםהעבודתעל אצלפגישות

כוללותפחותפסיכותרפיהו,קודםמשהיוקצרותמבוקרטיפולפסיכיאטריםהעובדיםבמסגרת הן
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תהליךעלהבקרהוהפיקוחםהפיםנוסנים(.מאפייOlfsonet al., 1999מרשמיםלתרופות)מתןויותר

ותוצאותיה.השיטהבאמצעותתיעודהטיפולודיווחתקופתיעלנעשיםאלה.הטיפול

במסגרתתתטיפוללבריאותהנפשצריכיםבםשירותיהכמעטכלנותנישלעומתהעברהואשינוינוסף

קליניות הנחיות ב, ביוצרותשהןהנחה להערכהאאחידות אמפירי בסיס ומהוות השירותים ספקת

נוגדותאתעצםמהותהשלכאלהנחיותהטועניםכיהיש,ואולםבבעיותשלבריאותהנפש.ולטיפול

Berlow, 1996הפסיכותרפיה) להיותנתונהלהתערבויותסטנדרטיותו( שהיאמורכבתופרטניתמכדי

(Sanchez & Turner, 2003)מספררבשלמטופליםשהופנושהיהלהםנמצאשפסיכולוגיםעלכךנוסף.

עליהםהיולהםיותרמגעיםעםהמטופלים,היה,יותרעבדושעותארוכותידיארגוניםמבוקרים-על

מקצועיפחותפיקוח עליותרהתנהגויותשליליותשלהמטופלים, הםדיווחו חווןהאחריםיותרמ,

(.Rupert & Baird, 2004כנסתם)מהפחותשבעירצוןגםעקהוהיו

- חיסיוןב.  הסוגיית המטופל הנפשיחסיון בבריאות המקצוע אנשי בקרב לדאגה מרכזי גורם .א

הבקרהוהניהולהנובעמהצורךבדיווחבעקבות עתעוצמהרבהבבזוסוגיהעלתההחדשיםתהליכי

 Sanchez & Turner, 2003; Murphy etטיפולמבוקרעלחסיוןהמטופל)לשההשפעהתמידעלדיוניםה

al., 1998 נמצא (. חסיוןכי את יבטיחו המבוקר הטיפול שארגוני מאמינים אינם הפסיכולוגים רוב

מאמיניםגםפוגעביחסיםביןהמטפללמטופל.הםכזהביטחוןשלעדרושהרגישיםהמטופליםוהםמ

אינםנותניםאבחנהשמטפליםרביםמשניםאתהאבחנהבדיווחיהם,אומטופליהםכדילהגןעלכי

(.Murphy et al., 1998מלאה)

עבודהלמעןארגוןשלטיפולהגבלותפסיכולוגיםרביםחוששיםשמ-. בדיקות והערכות פסיכולוגיותג

פסיכולוגיים במבחנים השימוש את יפחיתו –מבוקר יותרבבמיוחד רב זמן הדורשים –מבחנים

עודנמצאשמבחרהמבחניםומספרם.(Piotrowski et al., 1998דוחותעצמייםקצרים)רשימותולטובת

 להם המוקדש והזמן בשל  מקטנו טיפול במסגרות )העבודה נראהRupert & Baird, 2004בוקר .)

שהערכתאישיותהיאהמושפעתבמידההרבהביותרמהמעברממדדיםארוכיםלכליבחינהקצרים

(.Piotrowski, 1999)יםתסמינבהממוקדים

 - תחרות בקרב אנשי מקצועד.  החליפוHMOs-רבותמקופותהחולים)הבארצותהבריתנמצאכי )

 ,.Schlesinger et al)ועובדיםסוציאלייםכגוןפסיכולוגים,אחרים,זוליםיותרפסיכיאטריםבמטפלים

תחומיותאועודדושיתוףפעולהבין-בוצותרביצרוקהמבוקרטיפולהארגוני(.במקריםרבים2000

נותניתרופותזהפסיכיאטריםלמטפליםאחרים.מהלך הובילל"רדוקציה"שלהפסיכיאטריםלכדי

 ,Borenstein )עיקרהטיפולהפסיכותרפיעברלידימטפליםאחריםואילופוזשלחולינפש,ומנהליאש

.לעתיםרופאימשפחההםהרושמיםתרופותפסיכיאטריותו"מייתרים"את.Olfson et al);19991996

 בתחוםמבחינתהפסיכיאטרים מבוקר טיפול יסודות מיישומםשל שעשוייםלהרוויח מי המערכת.

רכיבברי המבוקר הטיפול בעידן כי הטוענים יש הסוציאליים. העובדים הם הנפש היחסיםיאות

הול המטופל של והחברתית האישית בסביבה וההתחשבות ומצטמצמיםיםכהאישיים גוברולכן,

 על המופקדים סוציאליים בעובדים )פןהצורך הטיפול של (.Dziegielewski & Holliman, 2001זה

יםזול(הם3)-משוםשטיפולהמבוקרכוחעבודהמתאיםביותרלגישתהגםסוציאלייםהםעובדים
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ולפסיכיאטרים לפסיכולוגים 0),יחסית יחסית( קצר הכשרתם 6),תהליך בשימוש( מיומנים הם
לטיפול מאוד המתאימה לעצמם' לסייע לאחרים 'לסייע תפיסת לפי ופועלים קהילתיים במשאבים

) כך.(Cohen, 2003; Siegal, 1999המבוקר גידולעקב היא מבוקר מעברלטיפול אחתההשלכותשל

.בהיקףהעסקתעובדיםסוציאלייםבמערךבריאותהנפש

הברית,הצביעהבארצותלמשל,בחינהשלשוקהעבודהבבריאותהנפשבמסגרתטיפולמבוקראכן,ו

.בעלימקצועאחריםבבריאותהנפשבעלימקצועלהבביקושיעליעלעלירידהבביקושלפסיכולוגיםו

התשעיםבשנות(.Pingitore, 1998שירותיםשהוסמכולספק)מתחריםעםהפסיכולוגיםעלמתןהאלו

שלעובדיםהכנסותיהםהבריתביןהכנסותהפסיכולוגיםלבין בארצותהפערקטןשלהמאההעשרים

תרעלכן,נראהשהביקושלשירותיםפסיכולוגייםירד.(.יFrank & Glied, 2006סוציאלייםקליניים)

ידיבקרהעל-להפחיתאתכוחהעבודהעלציעועודףהיצעשלפסיכולוגיםוהבעקבותזאתבאויהיושנ

(.Robiner & Crew, 2000ההכשרהבתחוםזה)גודלווצמצום

חשוב כי ישלזכור בין הבדל של בטההשפעה שניתנים הנפש בריאות בארצותשירותי מבוקר יפול

אל בשירותים הרפורמה של הצפויה ההשפעה לבין במערכתוהברית הצפוי השינוי אמנם בישראל.

 בישראלאולםבריאותהנפשכולליסודותשלטיפולמבוקר, כלמהשירותיינתן דהיינו, תוקףחוק.

הנפש בריאות שירותי סל באמצעות ושירות טיפול לקבל זכאית תהיה בחוק.האוכלוסייה המוגדר
בארצותעלכךנוסף.והשוקעשוילהתרחב,מספרהמטופליםעשויבשלכךלגדול תםהבריתמטר,

תהטיפולהוצאואתתיהפחלהיא(Managed Behavioral Health Organizations)MBHOsהעיקריתשל

(Frank & Glied, 2006.)ותהנפשאלקופותהעברתהאחריותלמתןשירותיבריאזאת,לעומתבישראל

 קופותנועדההחולים הציבור. לכלל ונגישותם זמינותם את להרחיב כולןגם הן בישראל החולים

יהיהאפשרלאזןביןהמטרהשלאיכותהטיפולומתןכיארגוניםשלאלמטרותרווח,כךשייתכןמאוד
 הרפורמה העלויות. והפחתת יעילות לבין מקצועי טיפול שאמגם ירה קופותהחלטות בידי רבות

לדרךשהשירותים באשר במיוחד קופותיאורגנוהחולים, של שלהחלטותיהן סביר החוליםויינתנו.

אל בתוךובסוגיות הטיפול סוגי ועל הטיפול נותני של העבודה דפוס על משמעותית השפעה תהיה

החולים.המסגרתשלקופות

הפעמיםבשלשלמערכתהבריאותומהיועלסדרעומדתהרפורמההביטוחיתשמשךהזמןעקבותב

משהתקבלההחלטתהממשלהעלהעברתהשירותלקופותשוכןמשוםשהקופותנערכולשינוי,הרבות

חד צעד אינה שהרפורמה הרי שנים, שלוש של מעבר תהליך על הוחלט תהליך-החולים זהו פעמי;
.מתמשךשלשינוי,ולפיכךללימודהשלכותיהישמשמעותבכלשלב

רפורמהזו.שלבתהערכשלבהיענותלבקשתהממשלה,המכוןממלאתפקידמרכזיבעיצובובביצוע

ארציבהשתתפותמגווןרחבשלקובעימדיניות,ספקישירותים-היהקיוםיוםעיוןכללעיקריבתהליך

אליה להתייחס שיש העיקריות הסוגיות את להגדיר במטרה הבריאות, מתחום הבהערכןוחוקרים

ממדיתשמבצעהמכוןמתייחסתלרבותמןהסוגיותשהועלוביוםהעיון.-(.ההערכההרב0007,)ניראל

אינדיקטוריםשלתוצאותבינייםותוצאותסופיות,הןמידעעלביצועהרפורמההןמספקתההערכה

הרפורמהבזמןאמת.שלעיצובולשיפורלתורמתהיאובכך
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 המחקרמטרות . 5

 זה –מחקר הנפש בבריאות מקצוע אנשי על בישראל הראשון המקיף –המחקר לבחון בקרבנועד
(0);הדפוסיוהעבודהמאפייניאת(3)פסיכולוגים,פסיכיאטריםועובדיםסוציאלייםבבריאותהנפש

על,השפעתהרפורמההביטוחיתעלדפוסיהעבודההשלתפיסהאת(6);ודפוסיוהטיפולמאפייניאת

זאת,כדרךללמודעלנושאיםאלהבמהלךכלתהליךההכשרהוההדרכהלמקצוע.עלופולהטידפוסי

 המדינהלידיבהמתבצעתההיערכותלהעברתהאחריותלתחוםבריאותהנפשתקופתהמעבר שמן

 גםקופותהחולים, למחקרהמשךbase lineכבסיס)כמו למספרשניםבעוד( ןאתההשפעהובחכדי

.מתוארבדוחזההרפורמהעלהסוגיותשנבחנובמחקרההטווחשל-ארוכת

 המחקר שיטות. 6

 מערך המחקר 6.1

ממגוון של ארגונים,  מקצוע אנשי עם, (מכוונות שאלות באמצעות) פתוחים מקדימים ראיונות. א

 מנהלי ובהם ,הנפש בריאות שירותי בתחום החלטות בקבלת והן וניהולו השירות במתן הן המעורבים

שרואיינומקצועאנשי:שלגכדורבשיטתנעשההמרואייניםאיתור-אקדמיה ואנשי ויחידות ארגונים

היהשניבמחציתלוהכבסך.לראיינםשכדאיבאותותחוםנוספיםמקצועלאנשיהחוקריםאתהפנו

הנפשבבריאותסוציאלייםעובדים36)מקצועאנשי56רואיינו0030של 33-ופסיכולוגים35,

נוספומידעשעלהמסקירתהספרותל.טלפונייםבראיונותוחלקםפנים-אל-פניםחלקם(,פסיכיאטרים

והםאלוראיונות )המחקראוכלוסייתכללבקרבלסקרשאלוןבנייתהלבסיסשימשו, אתסיכוםר'

.(אבנספחתוכןהראיונות

-(cross-sectionalמחקר חתך ). ב סקר שאלון בעזרת ארצי סגורדואר עצמי למילוי אנשיבקרב

ההעבר)טרוםההחלטהעל0030עדמאי0033דצמברשנערךבבתחוםבריאותהנפשבישראלמקצוע

.האחריותהביטוחיתבתחוםבריאותהנפשמןהמדינהלקופותהחולים(בצוממשלתישל

 בסקר מיםוהמדגהחתך  אוכלוסיית מחקר 6.2

 המחקר אוכלוסיית

:משלושהמקצועותאנשימקצוענכללואוכלוסייתהמחקרב

א . בתחומי מומחה תעודת בעלי הפסיכולוגים בפנקסרפואיתהוקליניתהפסיכולוגיה הרשומים

למידע-הפסיכולוגים קשורה אלו התמחות בתחומי מומחים בפסיכולוגים להתמקד ההחלטה

 בנוגע החולים מעסהפסיכולוגיםלהתמחותמקופות כמטפליםשהם ובין כשכירים )בין כיום יקים

ו עצמאיים( ותמתכננשהקופות לא הרפורמה. לאחר נלהעסיק כללו מתמחיםבמחקר פסיכולוגים

הפסיכולוגים( חוק לפי הנדרשת ההתמחות בתקופת הדרכה תחת שעובדים ןוכיו,)פסיכולוגים

לצורךבנייתהמדגם.ולאניתןלזהותםעליהםשברישוםבפנקסהפסיכולוגיםאיןמידע

בעליתעודתרופאמומחהבפסיכיאטריהרופאיםב.

נפשהןבתחנותלבריאותה)משרדהבריאותבאחריותשבריאותהנפשסגרותבמעובדיםסוציאלייםג.

.(והןבבתיהחולים
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 ופסיכיאטרים פסיכולוגים -הדגימה והמדגם  מסגרת

כלל0030בשנתבמשרדהבריאות.הפסיכולוגיםהרשומיםקובץיתהיהפסיכולוגיםמסגרתהדגימהל

עדגיל–בגילהעבודה,רפואיתהוקליניתהבתחומיההתמחותפסיכולוגיםמומחים0,800-כקובץזה

קובץמקצועותרפואייםבמשרדהייתהמסגרתהדגימהלפסיכיאטרים.(0030,הבריאותמשרד;)34

 בשנת בפסיכיאטריה. המומחים הרופאים רשימת ובו 0030הבריאות הכלל 3,300-לקרובקובץ

 בפסיכיאטריה מומחים העבודה –בגיל גיל הכ(0030,הבריאות)משרד34עד בסך ו, אוכלוסייתל

.(N=3,900)פסיכיאטריםופסיכולוגים6,700המחקרמנתה

פי-עלעשהחישובגודלהמדגםנדגימהאקראיתפשוטה.נעשתהבקרבהפסיכולוגיםוהפסיכיאטרים

במחקריכוחאדםבשירותישבסקרידוארסיוןהעבריעלנהענות.הנחהזונסמכיה90%-הנחהשלכה

 )למשל בישראל (0006ואחרים,ניראלהבריאות ההחיש. אחוזי לשיעוריוב גם קשור הצפויים ענות

כ במדגם. וכ90%-הנשים המומחים הפסיכולוגים הקשיים55%-מן נשים. הם הפסיכיאטרים מן

ק באיתורן נישואיםבעיקרשורים עקב משפחה שם .בשינוי לא רישומיהתמיד ם בקובץמעודכנים

,היענותאחוזי90בהנחהשלאישבכלמקצוע,980-כעלמנתלראיין,לכן.רישוםמקצועותהבריאות

איש3,300-כנדגמו מקצוע בפסיכולוגיה50%-)כבכל המומחה תעודת ההתמחותמבעלי בתחומי

.נדגמים0,353לובסךהכ4,(וכלהפסיכיאטריםבגילהעבודההנזכריםלעיל

 פסיכיאטרים ופסיכולוגים – הנתונים איסוף

מכתבמקדיםנדגמיםלנשלחלמשרדהבריאותהלשכההמשפטיתוועדתהמידעשנחיותבהתאםלה

וצייןאתהסביראתמטרותהמחקר.המכתבולרשומתאנשיהמקצועמטעםהגורםהאחראילרישוי

במעטפהלחוקריםמישלארצולענותעלהשאלוןהתבקשולהודיעעלכךאחריותהחוקריםלסודיות.

טלפוןבדוארחוזרת בשיחת או האלקטרוני הדואר באמצעות המח,, שאלון נשלח לא .קרואליהם

אפשרותל"הסכמהמדעת"לתתכדיכןנקבעולצורךעמידהבדרישותחוקמאגרימידעוהנחיותאלו

להשתת הנדגמים ש5.במחקרףשל 003-נמצא 7.5%)נדגמים והפסיכיאטרים( הפסיכולוגים מקרב

המאינם לאוכלוסיית בחקרשייכים הנפש בריאות בתחום במקצועם עובדים ישראל)אינם מתוך(.

3,750 אלהנדגמים הוממקצועות המחקר לאוכלוסיית השאלוןשייכים על איש3,060השיבו

(3,060n=;)בקרבהפסיכולוגים48%)46.0%(,שיעורהיענותשלפסיכיאטרים558-פסיכולוגיםו480)

היהפני;כלומר,לעילבשלהקשייםשצוינומןהנדגמים358לאאותרו.בקרבהפסיכיאטרים(58%-ו

אליהםהגיעהשמקרבהנדגמיםרקחישובאחוזההיענותב.לידיהםכלללאהגיעהלהשתתףבמחקר

שיעור,בקרבהפסיכיאטרים(46%-בקרבהפסיכולוגיםו30%)48%לעאחוזיההיענותעומדיםהיהפני

במחקרבאמצעותהשתתףבלוריסהניצלואתאפשרות.30.3%הסירובלקחתחלקבמחקרעמדעל

שיעור.אתשאלוןהמחקרלאקיבלוהםובעקבותמכתבם,נדגמים(306)3.4%מכתבסירובמשלוח

סירבולהשתתףאיש300)דומה עלאףפניותחוזרותבמכתבובטלפוןבשלבמאוחריותרבמחקר( .,

מןהנדגמים03%ואילו,מןהנדגמיםלאהשיבועלהשאלוןבשלקשיישפה(יםשנא9פחותמאחוז)

.איסוףהנתוניםבמסגרתהזמןשהוקצבלבמלואולאהשיבועלהשאלוןאיש(405)

                                                   
ידיהחוקר-כלילקבלתהחלטותעל–Sample Power, SPSSחישוביגודלהמדגםנעשובעזרתהתוכנההסטטיסטית4

ומעלה.80%לגביגודלהמדגםלצורךקבלתאפקט,בהינתןאלפאקבועהמראשועוצמתמבחןברמהנדרשתשל
עדתהלסינקי,מאחרשלפיחוותהדעתשלהיועציםהמשפטייםלאו-נוהלזהנועדלהחליףאתהפנייהלתת5

נדרשאישורשלועדתאתיקהלביצועמחקרזה.
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 פסיכיאטרים ופסיכולוגים –בין המשיבים ללא משיבים  השוואות

 לברר מכדי לחשוש יש כמה העד ממצאי של אפשרית איסקרהטיה שיעור הה-בשל או בשלשבה

ומסיבותשונותילעמישלאהשיבושאלוןהמחקרלביןלעהדמיוןביןהמשיביםנבחןהסירובלהשיב

 שםל)הנפל(. בדיקותבוצעהכך של המשיביםביןהבדליםישאםלבדוקנועדהונהראשה.שורה

ניתוחרבלמסרבים היה-. המשתנההתלוי שבו )רגרסיהלוגיסטית(, סירובלענותוהמשתניםמשתני

-הבלתי היו תלויים "מקצוע"רקעהמשתני פסיכיאטרים( לעומת "מין")פסיכולוגים קבלת", שנת

כיהעלה"ארץהלימוד")הרישוםבפנקסהפסיכולוגיםאוכרופאמומחה(ו"המומחיות"או"שיוןיהר

(ביןהעוניםלמסרביםהואשנתהרישוםבפנקסבמשרדחזקינואמובהק)אףכיההמשתנההמבחין

"צעיר" המקצוע שאיש ככל כלומר הבריאות. בתחום, יותר לענשיסרבהסיכויים שאלוןהלעות

שאלוןלשארמשתניהרקעאינםמנבאיםסירובלענות.תיקיםיותרולעומתהו3.06פי–נמוכיםיותר

(.בנספח,3בלוח)

החזרתשאלוןבתוךטווחהזמן-איתורהנדגםאואי-בוהמשתנההתלויהיהאישניתוח,בעלכךנוסף

שאלוןלהחזירלאאומאותריםלאלהיותיותרגבוהסיכוילפסיכיאטריםכינמצא,שהוגדרלמחקר

 הפסיכולוגים3.36)פי לעומת -אישלמובהקיםמנבאיםאינםהרקעמשתנישאר(. -איאואיתור

ר)שאלוןהחזרת בנפרדניתוחדומהשנעשהבכלמקצוע.(בנספח,0בלוח' פסיכיאטריםלהעלהכי

לאלהחזירשאלוןשלהיותלאמאותריםאו0.6פיגבוהשלמדובאחתמארצותדרוםאמריקהסיכוי

מנבאולעומתפסיכיאטריםשלמדובישראל.בקרבהפסיכולוגיםאףאחדממשתניהרקעשנבדקואינ

החזרתשאלון.-איתוראואי-שלאי

ן"מול"הקדיםלענותלשאלותנה"איחרלהשיבנבאבעזרתמשתניהמחקראתהמשלניסיוןנעשהעוד

דמיוןרבביןהמאחריםיששבספרותהמקובלתההנחהבסיס".בנייתמשתנהזהנעשתהעללשאלון

 להשיב שסירבו מי לבין Tourangeau et al., 2000)להשיב מאפשרת היא תשובות(. בין להשוות

 "המאחרים" תשובות לבין "המקדימים" להשיב(.ולקבל )המסרבים הנפל את לאפיין שעשוי מידע

ביןשתיקבוצותשלנחקרים:הבחנהנעשתהלצורךבדיקהזו

 .1 ה395–"המקדימים" מלאפסיכולוגיםשהשיבו יוםמשלוחבתוךשלושהשבועותמשאלון

פסיכיאטריםשהשיבובתוךשבועייםמיוםמשלוחהשאלוןה033-והשאלוןאליהם

 .2 וה96–"המאחרים" ה303-פסיכולוגים שהשיבו שלושהפסיכיאטרים כעבור מלא שאלון

.חודשיםויותרמיוםמשלוחהשאלוןאליהם

משתניים)מסוגרגרסיה-לבדיקתההבדליםביןה"מאחרים"ל"מקדימים"ביצענומספרניתוחיםרב

(לוגיסטית ניםהבלתיהמשתנההתלוי"איחורבמשלוחהשאלון".המשתהיהםניתוחיבכלאחדמה.

הנחקרים מאפייני תלוייםברגרסיההראשונההיו לימודים6,ותקבמקצועמין,)מקצוע, ארץ שפת,

עיקרית הפרטיטיפול במגזר עיקרית עבודה לעומת הציבורי במגזר עיקרית ועבודה תוצאות(.

להשיבאתהשאלון0.7פיגבוהשלמדובאחתמארצות"הגושהמזרחי"סיכוימילכיהרגרסיההראו

'ר)איחורבמשלוחהשאלוןכמנבאיםנמצאולאהאחריםהמשתנים.שלמדובארץמיבאיחורלעומת

                                                   
6
(,ולכןלאניתןהיהלהכניסאת0.87ביןהמשתנה"ותקבמקצוע"למשתנה"גיל"נמצאמתאםגבוהומובהק) 

שניהםלרגרסיה.
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הסיכוילהיותביןהמאחריםלפינבחן)רגרסיהלוגיסטית(נוסףמשתני-בניתוחרב.(בנספח,6בלוח

)שביעותרצוןממקוםהעבודה,שביעותרצוןמןהמקצוע,בחנובשאלוןהמחקרנשעבודהכלפיעמדות

המקצוע(.בניתוחזהנמצאכימשתניהעמדותכלפיכוונהלעזובאתמקוםהעבודהוכוונהלעזובאת

(.בנספח,5בלוח'עבודהאינםמנבאיםהחזרתשאלוןבאיחור)ר

רב -בניתוח נוסף לוגיסטית( )רגרסיה כלפינבחןמשתני העמדות לפי המאחרים בין להיות הסיכוי

בהחושביםכייהיהשג(.בניתוחזהנמצאכיהמידהנספח')רהרפורמהאשרנבחנובשאלוןהמחקר

וכמותםבשוקהעבודה,בדפוסיהעבודה,בתהליךהטיפולובסוגהפוניםלטיפול–שינויעקבהרפורמה

זאת, עם באיחור. שאלון החזרת מנבאה שחשבאינם מי של באיחור שאלון להחזיר כיהסיכוי

יהיהמישחשבכיסיכוייושלמ0.4הרפורמהתביאבמידהמעטהלשינויבאיכותהטיפולהיהגבוהפי
שאלוןשלמישחשבכיהרפורמהבאיחורבאיכותהטיפול.ואילוהסיכוילהחזיררבאורבמאודשינוי

ה להכשרהלמקצוע בנוגע רב תביאשינוי גבוהפי שינוי0.0יה שחשבשכמעטלאיחול מי מזהשל

(.בנספח,4בלוח')רבתחום

 המדגם ואיסוף הנתונים – הנפש בבריאות סוציאליים עובדים

,אילכךצריכיםלעמודבהעובדיםסוציאלייםשעובדיםבמערכתבריאותהנפששאיןהתמחותרשמית

לאהייתהגםמכאןשתחוםזה,ועובדיםסוציאלייםשעוסקיםבמסודרתשלרשומהתהבנמצאילאהי

בנייתהמדגםנסמכ מןהאגףלבריאותהתקבלהמותשעלרשימתשהבידינומסגרתדגימהמוגדרת.

שעסקהנפש סוציאליים עובדים הכוללת הבריאות, במשרד במסגרותו פסיכותרפי טיפול במתן
–לבריאותהנפששלמשרדהבריאותומחלקותבתיהחולים()תחנותבעתהסקרזהשבאחריותמשרד

לעבודהסוציאליתמסרובהתאםליחידותולארגוניםשמנהליהםנוחותמדגם באגףלגורםהאחראי

ל הבריאות במשרד הנפש שמותבריאות שליומספרםיהתוכתוב,עובדיהםאת או )שלהם טלפון
השאלוניםנשלחובמרוכז.והמעקבאחרקבלתםלצורךמשלוחהשאלוניםבההםעובדים(שהיחידה

לענותזה.רוףמכתבמקדיםמטעםגורםיליחידותולארגוניםבצ שלארצו התבקשוהלעמי שאלון

השיבועלהשאלוןעדמועדסיוםעבודתהשדהשנשלחושאלונים086מתוךלהודיעעלכךלחוקרים.

(.54%אנשים)שיעורהיענותשל360

 והמשתנים  המחקר שאלון 6.3

 השאלון נלמחקר הספרות סקירת סמך על בנה ועל שסמך המקדימיםהסוגיות בראיונות עלו

:כללהפתוחים.הוא

ותקבמקצוע)מועדיהסמכהלמקצועולתחוםההתמחות(,-נתוני רקע מקצועי;משתנים דמוגרפיים

 תחוםמומחיותבמקצועוהסמכהלהדרכהמודיהמשך,ילשלההכשרהוםשלומועדיםתהליכי

המעסיק/ספקאופןההתקשרותעם-)עיקריונוסף(מאפייני ההתקשרות עם המעסיק/ספק השירות

קיומושלמקוםעבודהשלישי, ונוסף, במקוםעבודהעיקרי עצמאי/מועסקבחוזה( השירות)שכיר/

דה)תחנהשלמשרדהבריאות,מתקןשלותקבמקוםעבודהעיקרי,תפקידניהולי)כן/לא(,מקוםעבו

)משכורתחודשית,תשלוםלפימספרביקורים,תשלוםישירגמול,אופןהתהקופה,משרדפרטיוכד'(

 מןהמטופלוכד'(
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 שעות עבודה והיקף משרה 

ניהולטיפול,-דפוסי מתן השירותשאלות הנוגעות ל ישיר, מטלות)טיפול עבודהלפי חלוקתשבוע

ו ממוצעת,ישיבות פגישה משך ליום, ממוצע פגישות מספר מטופלים, מספר וכד'(, התייעצויות

 התפלגותמטופליםלפימשךטיפולממוצע

יש-בקרה  כמה המטפליםונעד עבודת על ובקרה פיקוח ,הלי טיפולכגון אישוריםותיעוד קבלת

במידה–4כלללאועד-3-)מדרגות4שלולםנמדדהעלפניסאפקטיביותההערכת;לתכניתטיפול

 (0033,הבריאותמשרדהתבססועלטופסבקרהלשירותמרפאתי)ופריטיםאל,(דורבהמא

התפלגותמטופליםמבחינתסוגבעיה)מצביםנפשיים(,גיל/מצבמשפחתי,מעמד-תמהיל המטופלים

 אקונומי-סוציו

 ,Murphy et al. 1998))לפיגישהתאורטיתמנחה-מאפייני הטיפול הניתן

שימושבכליאבחון,שימושבכליהערכתטיפול,יחסלטיפולמגובה-EB-טיפול ויחס ל ישימוש בכל

 ראיות

 שיקולים תקציביים בטיפול 

דפוסהקשרעםרופאיםראשונייםומאפייניהקשרעםנותניטיפול-קשר לגורמים מקצועיים אחרים

–4ועד"כלללא"-3-)מדרגות4של)ההיגדיםהמתאריםאתאופיקשרזהנמדדועלסולםאחרים

 ("דובמידהרבהמא"

4שלעלסולםה)נמדדלאופי העבודה לאחר ההכשרהותוכנה כמות ההכשרה  ה שלהתאמהמידת 

("דובמידהרבהמא"–4ועד"כלללא"-3-)מדרגות

 בשאלון בעלהשפעת הרפורמה ל בנוגעאנשי המקצוע  תפיסותלבנוגעהמשתנים דפוסישינויים

 העבודההעבודה, המקצועבשוק אנשי של בתהליך , מתן מאפייניםבהטיפול, ,הטיפולקבלתשל

מורכביםממספרפריטיםהנבדקובאמצעותמדדיםבאיכותהטיפולובתהליכיההכשרהוההתמחות

העומק) מראיונות .(נשאבו התבססה בנייתם )על גורמים אקספלורטיבי.factor analysisניתוח )

לוח(שלקרונבך.פירוטהשאלותבכלמדדמובאבαמהימנותהמדדיםנבחנהבאמצעותחישובאלפא)

במידהרבה"–4ועד"כלללא"-3-)מדרגות4שלנמדדועלסולםופריטימשתניםאל.גנספחב3ג

ו,("דומא הוא קיבל נחקר שכל תשובהציון וממוצע בלעתיו הכלולים הפריטים מן אחד מדד.כל

 הוצגהלנחקרים היגדים סדרת גם בעקבותבהקשורה ובאתיקה מקצועיים בסטנדרטים שינויים

נמוכהלפי הייתה אךמהימנותו ,בניתוחהגורמים אמנםלגורםאחד התכנסו ההיגדים .הרפורמה
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) קרונבךαאלפא של ,( נבנה לא כמדדולכן כךנוסף. על גם הימנבדקו הטיפולדת וזמינות נגישות

7.יההצפוילאחרותמהילהמטופליםהצפויהלאחרהרפורמה

 ניתוחים סטטיסטיים 6.4 

ב לדייק כדי המדגם שוקלל המחקר ופסיכיאטריםאומדני פסיכולוגים שכלל קבוצ: יתמקצועהכל

 נוסחתהשקלול באוכלוסייתהמחקר. היחסי גודלה לפי גודלהביאהקיבלהמשקל את הן בחשבון

וסייתהמחקרוהןאתמספרהמשיביםלפיהנוסחה:אוכל


גודל אוכלוסייה

מספר משיבים
=משקל

הרלוונטילהםנתוניהמדגםשלעובדיםסוציאלייםנותחובנפרדבשלהאופןהשונהשלבנייתהמדגם

עיבודהנתוניםעםנתוניהפסיכולוגיםאתהלאאפשרתבנייהזורצו.גםנוחותשאינומדגםמקרי()מד

.מוצגיםבנפרדהממצאיםהנוגעיםלעובדיםהסוציאלייםאילכךוהפסיכיאטרים.

 המחקר נותחוממצאי המשתנים, מידתקיוםתלותבין אינםשמשתניםבבאמצעותלוחותצולבים.

 הבדקנכמותיים)נמדדיםעלסולםנומינלי( ממוצעייברChiבעזרתמבחן מובהקותההבדלבין בוע.

 כמותיים הבדקנמשתנים מבחן Tבעזרת ה. מובהקות משתניםשל של העצמאית ההשפעה מידת

.T(,בעזרתמבחןתלוגיסטיותאורגרסיותלינאריותמשתניים)רגרסיו-באמצעותניתוחיםרבהבדקנ

(.oblimin rotationספלורטיבי)לפיקבדקובעזרתניתוחגורמיםאנמדדיםהמורכביםממספרפריטים

שלקרונבך.(α)באמצעותחישובאלפאנבחנהמהימנותהמדדים

 אחתעל מתשובה יותר לענות אפשרות ניתנה בשאלון השאלות מן חלק . אלו האחוזיםבמקרים

.300%-המוצגיםבלוחותמסתכמיםביותרמ

 הפתוחות השאלות הראיונובניתוח הפתוחיםת עלנמקדימים תוכן-עשה ניתוח תוכנתידי בעזרת

 על המבוססת "אקסס"מחשב התשובות. כל של מלאה סדרה להעלות מאפשרת זו תוכנה

התשובותבהמשךמקודדותיות.לפיקטגורמקודדותכלהשאלותלענתונה.התשובות/סוגיהשאלהל

                                                   
לשלבהשנישלהמחקרשיערךלאחרסיוםתהליךהעברתbaseline-בשאלוןנבדקהגםסדרתמשתניםכ 7

שביעות בריאותהנפשלאחריותקופותהחולים.הנתוניםעלמשתניםאלואינםמדווחיםבדוחמחקרזה:
;עומס בעבודה במידהרבהמאוד(;–4כלללאועד3-)מדרגות4של)נמדדהעלסולםרצון ממקום העבודה

דה/המקצועכוונה לעזוב את מקום העבו נ-שליטהתפיסת אוטונומיה מקצועית ו; זה בדקמשתנה
חוליםממבוססעלמדדיםהפריטים30מדדבןבאמצעות בתי מחקריםבקרברופאיםראשונייםורופאי
Hadley &,Mitchell 1997)בעולם ;Schulz & Schulz 1988ובישראל ,ואחרים ניראלShirom et al., 2006;)(
פניסולםשל-בחנועלנפריטיהמדדאנשיהמקצועבתחוםבריאותהנפשהכלוליםבמחקר.לומותאם(0006

שליטהעלמתןושינויתרופות,אישהמקצועישלבמידהרבהמאוד(עדכמה–4כלללאועד-3-)מדרגות4
היחידהניהולאופןעלקביעתסדריעדיפויות,עלאימוץתהליכיםטיפולייםחדשים,עלטיפולבחולה,עלה
-גודלהצוותהלאכןעלווכמותוסוגהציודהרפואיעלמספרהחולים,עלסוגהחולים,עלבההואעובד,ש

 הואעובדשרפואי .=80)עמו שלוש(: Global Specialty Satisfaction)שביעות רצון מן המקצוע (. בן מדד
פניסולםבן-(.המרואייןהתבקשלדרגעלWilliams et al., 1999שאלותמתוךעבודתםשלויליאמסועמיתיו)

דרגותבאיזומידהימליץעלעבודהבמקצועשלולאדםהמבקשאתעצתו,עדכמההעבודהבמקצועעדיין4
ואםהיהבוחרשובבאותומקצועאילוהיהצריךלהתחילמחדשאתהקריירהשלו )ניראלמושכתאותו

(.0036,וסמואל
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בדרךזומצדאחדאפשרלניתוחכמותני.SPSSלתכניתלעילומועברותשלכלמרואייןלפיהקטגוריות

את ולהרחיב מסוימות תשובות לצטט ואף שניתנו בהסברים ולהשתמש פתוחה לשאלה לחזור

נוספים. עניין ההפרמטריםלתחומי תוכנהאףמאפשרתלהעביראתהתשובותהמקודדותמצדשני

ולכמתאתהתשובותלשאלותהפתוחות.SPSSלתוכנת

 . ממצאים7

  אישי ומקצועימאפייני רקע  7.1

רובה.(44-מהםבנייותרמ69%-כ)43הנושבמחקרהפסיכולוגיםוהפסיכיאטריםהגילהממוצעשל

העיקריהעבודהמקום(.83%מטפליםבעיקרבעברית)םה,(30%ילידיהארץ)הרוב(,30%שים)הםנ

במחוזירושלים.–34%שלומרכז)כוללביהודהושומרון(מחוזב–08%שלבתלאביב,נמצא60%של

(3)לוח8.בהתאמה(9%-ו8%דרום)בצפוןוב–פריפריהאחוזנמוךיותרעובדיםב

 בפסיכולוגיה(ההכשרהאת שני תואר או רפואה )לימודי בארץ99%קיבלו "הגוש33%, במדינות

בארצותאמריקההדרומית.5%-בארצותמערבאירופהו4%במדינותדוברותאנגלית,4%המזרחי",

 מחצי ו(45%)יותר בתחוםמומחיותם להדרכה.9%-מוסמכיםלהדריך ההסמכה נמצאיםבתהליך

יש64%-לשנותותקבמקצוע,30מהפסיכולוגיםוהפסיכיאטריםשבמחקרישעד33%-,לעלכךנוסף

)לוח.שניםבמקצוע63ותקשלמעל00%-שנותותקולכ60-ל03ישבין60%-שנותותק,ל00-ל33בין

(0

שלותק30%-ולכ(48%)העיקריעבודתםבמקוםשנה34עדשלותקממחציתםליותרכינמצאעוד

.לפסיכולוגיםהפסיכיאטריםביןמובהקהבדלללא,זהעבודהבמקוםשנה04מעל

בהשוואה:הרקעממשתניאחדבכלמזוזומובהקבאופןשונותוהפסיכולוגיםהפסיכיאטריםקבוצות

בגילממוצע,(58%לעומת96%)נשיםשליותרגבוהבשיעורמאופייניםהפסיכולוגים,לפסיכיאטרים

93%(,בשיעוריםגבוהיםיותרשלילידיישראל)46לעומת40הפסיכיאטרים)נמוךבמקצתמזהשל

 למקצוע,(67%לעומת הכשרה מקבלי )של 88%בישראל שפת54%לעומת היא שעברית מי ושל )

) עיקריתשלהם 70%הטיפול (80%לעומת . כן במקצועהםהפסיכולוגיםכמו יותר נמוך ותק בעלי

) לפסיכיאטרים מ44%בהשוואה פחות של ותק 00-בעלי לעומת הפסיכיאטרים50%שנים (בקרב

.(0-ו3ות)לוח

  

                                                   
להתפלגו8 בהשוואה לסטטיסטיקה, המרכזית )הלשכה ישראל אוכלוסיית והדרום0030ת הצפון במחוזות )

בהתאמה(,ואילו35%-ו39%לעומת9%-ו8%שיעוראנשיהמקצוענמוךיחסיתלהתפלגותהאוכלוסייה)
(.33%לעומת60%במחוזתלאביבשיעורםגבוהכמעטפישנייםמשיעורהאוכלוסייה)
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 )באחוזים( פסיכולוגים ופסיכיאטרים - רקע אישיים לפי מקצוע מאפייני: 1לוח 

 פסיכולוגיםפסיכיאטרים סה"כ

  גיל* 
4046 11 ממוצע
 33 21 2855-64
 32 36 3445-54
 33 37 3535-44
 2 7 4+34

  מין*

 27 52 38גבר
 73 48 62אשה

  יה*ישנת על

9367 06ילידהארץ
88 83737עד

3000 103787-3790
560 10ואילך3770

  *עבודה מחוז

 14 18 15ירושלים
 6 11 8צפון
 14 10 12חיפה
 26 30 283מרכז

 36 22 30תלאביב
 5 9 7דרום

    שפת טיפול עיקרית*

 90 82 86 עברית
 5 4 5 אנגלית
 1 3 2 ערבית
 1 10 5 רוסית

 2 1 2ספרדית
 1 1 1 אחר

N=3,900
n=1,030

>p 0.03*ההבדלביןהמקצועותמובהק,
כוללמחוזיהודהושומרון3


 אחת. ממומחיות יותר בעל שיהיה יכול מקצוע הפסיכיאטריםקרבמאיש מומחיות83%-ל,

המבוגרשלבפסיכיאטריה תעודת3%-ולוהמתבגרהילדשלבפסיכיאטריהמומחיות03%-ל;

גריאטריה-בפסיכוכגוןנוספתמומחיות טיפוליותבגישותמומחיותאומשפטיתפסיכיאטריה,

ספציפיות 9,במחקרהפסיכולוגיםמקרב. השארבין)קליניתבפסיכולוגיהמומחיות77%-ל

הילדשלקליניתפסיכולוגיה רפואיתבפסיכולוגיהמומחיות3%-ל(, מומחיותנוסףלאחוז,

,חינוכיתפסיכולוגיהכגון,נוספיםפסיכולוגיהבענפימומחיותתעודת33%-ולשיקומיתבפסיכולוגיה

                                                   
9
יכולוגיםבעלימומחיותבפסיכולוגיהקליניתופסיכולוגיהרפואית.במדגםנכללורקפס 
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אוהיפנוזהגוןכייחודיותטיפולבשיטותמומחיותאומחקריתופסיכולוגיההתפתחותיתפסיכולוגיה

.פסיכואנליזה

 אחוזים(ב) פסיכולוגים ופסיכיאטרים  - רקע מקצועי לפי מקצועמאפייני : 2לוח 


 ה"כס
1,6,6 n = 

 
 פסיכיאטרים

 
 פסיכולוגים

  ותק במקצוע*
0000 21ממוצע)בשנים(

 18 12 16שנים30עד
 37 30 3500-33
 27 37 3060-03
 18 20 19+63

בפסיכולוגיה()תוארשני)בי"סלרפואה(  מקום לימודים*
 88 45 77ישראל

 5 4 5ארצותדוברותאנגלית
 3 5 4דרוםאמריקה
 1 36 11"הגושהמזרחי"
 2 11 5 מערבאירופה

    הסמכה למתן הדרכה*
 45 75 54מדריך

 46 24 40לאמדריך
 9 1 7בתהליךהסמכה

N=3,900 
n=1,030

>p 0.03*ההבדלביןהמקצועותמובהק,

 

 לעובדים )אשר שבמחקר שהסוציאליים סוציאליים בלטיפעובדים ו תחום הנפש במסגרותבריאות

כמעטכולם(;54-63הוא50%-כגילשנים)55מדעלועהגילהממוצע10,הבריאות(שבאחריותמשרד

נשים70%) ( ); 99%מרביתם של הטיפול שפת הארץ, ילידי עברית70%( היא ,מהם 40%וכמעט

נספחד(,3דלוח).במרכזעובדים

-,לכמוכן(ישהסמכהלעבודכמדריכים.43%(וללמעלהממחציתם)78%כולםכמעטלמדובישראל)

שנה60–03ותקשל30%שנה,ל00-ל33ותקשלבין63%-שניםבמקצוע,ל30מהםותקשלעד67%

נספחד(,0דלוח)בעבודהסוציאלית.ומעלהשנים63ותקשל35%-במקצועול

ותק09%-ל,העיקריעבודתםבמקוםשנים30עדשלותקהסוציאלייםהעובדיםמן33%-ל,כןכמו

 .השנ00-מיותרשלותק30%-ולכשנה00עד33של

                                                   
כאמור,בשלהאופןהשונהשלבנייתהמדגםשלהעובדיםהסוציאליים,עיבודהנתוניםנערךבנפרדמזהשל10

 הפסיכולוגיםוהפסיכיאטריםוהממצאיםהנוגעיםלהםמוצגיםבנפרד.
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 עבודהה מאפייני 7.2

 השירות/ספק המעסיק עם ההתקשרות מאפייני

המקצועובמקוםהעבודההנוסףהמעמדבעבודההעיקריתנבחנוהמחקרבמסגרת מספרשלאנשי ,

בעבודהניהוליהתפקידההעיקריושיעורבעליבמקוםהעבודהשלהםתקו,הושלהםמסגרותהעבודה

הםנותניםאתהטיפולוסוגהםכמוכןנבחנוסוגמקוםהעבודההעיקריוהנוסףשב11.שלהםעיקריתה

התגמולבכלאחדממקומותהעבודה.

 בעבודה  מעמד

 בעבודה" אנשי"מעמד ההתקשרותבין והואקשורלאופן אישהמקצוע בסיסההעסקהשל פירושו

רבים מקצוע אנשי החולים ובקופות החולים בבתי אותם. המעסיקים הארגונים לבין המקצוע

מועסקיםכשכיריםלפיהסכםעבודהקיבוציעלכלרכיביו,חלקמאנשיהמקצועמועסקיםלפיהסכם

ב דהיינו קופותהחוליםבתנאיםמיוחדים, ברוב ניתןחוזהמיוחד. -עלגםהשירות מקצועידי אנשי

נותניםאתהשירותבתחוםהתמחותםעל רבים מקצוע ואנשי הרופאיםשבהם(; )בעיקר עצמאיים

בסיספרטי.

העיקריתמעמדבעבודהבבחינתה 40%)כמחציתעלהכי מועסקיםהפסיכולוגיםוהפסיכיאטריםמ(

וכ63%שכיריםבחוזהמיוחד(;חלקם)כשכיריםבה פרטי הםעצמאים7%-עובדיםבאופן כי ציינו

(6)לוח.עובדיםבהתקשרותעםקופותהחוליםה

הפסיכיאטריםמועסקים(85%לפימקצועמראהכימרבית)מעמדבמקוםהעבודהההתפלגותבחינת

בהתקשרותעם,כעצמאיםםעובדי5%-באופןפרטיוכבהעובדים33%העיקרית,כשכיריםבעבודתם

באופן53%ובדיםכשכיריםבעבודתםהעיקרית,ע50%-כקופתחולים.בקרבהפסיכולוגיםמצאנוכי

(6)לוח.העיקריתבתורעבודתםעובדיםכעצמאיםבהתקשרותעםקופתחולים33%-פרטיו

דיווחושישלהםמקוםעבודהנוסף.בחינתהמעמדבמקום98%מכללהפסיכולוגיםוהפסיכיאטרים

 שענו המקצוע מאנשי כי העלתה הנוסף נוסףהעבודה עבודה מקום להם מועסקים05%-כשיש

 כ57%כשכיריםבעבודתםזו, פרטי, או4%-עובדיםבאופן עובדיםבהתקשרותעםמשרדהביטחון

וכ הלאומי קופו36%-הביטוח עם בהתקשרות החוליםעובדים ב.ת ביןכךגם מובהק הבדל ניכר

הם36%,מןהפסיכיאטריםעובדיםבאופןפרטיבעבודתםהנוספת36%הפסיכולוגיםלפסיכיאטרים:

שכירים בקרבהפסיכולוגיםעובדיםבה35%ועודבעבודהזו במסגרתהתקשרותעםקופתחולים.

 על עומד הנוספת בעבודה פרטי באופן העובדים 56%שיעור וכ07%, כשכירים בה 30%-מועסקים

מהפסיכולוגיםעובדיםכךבמסגרתהתקשרותעםקופתחולים.

ביןההבדלאןכגם.עבודהמסגרותמשתיביותרעובדיםהמקצועמאנשי(66%)כשלישעודנמצאכי

מובהקהמקצועות עובדיםהפסיכיאטריםמן50%: שלישית מן63%-לבהשוואהבעבודה

                                                   
עובדים11 שבה העבודה היא העיקרית העבודה או השבוע, שעות דומים–רוב משרה בחלקי עובדים אם

זושמחשיביםלעבודההעיקרית.–במקומותשונים
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העיקרי.הפסיכולוגים עבודתם במקום ניהולי תפקיד שבמחקר המקצוע מאנשי לכשליש כי :יצוין

(6)לוח.(בהתאמה04%-ו46%ליותרממחציתהפסיכיאטריםלעומתכרבעמןהפסיכולוגים)

)כשבוחנים רובם כי עולה שבמחקר הסוציאליים העובדים של העבודה מאפייני שכירים74%את )

 העיקרי. עבודתם נוסף35%במקום עבודה מקום להם שיש דיווחו מהם אלו עובדים33%ומתוך

 הנוסף. עבודתם במקום פרטי כןבאופן לכמו עבודתם03%-, במסגרת ניהולי תפקיד יש מהם

ד(נספח,6דלוח).העיקרית

 (אחוזיםב) פסיכולוגים ופסיכיאטרים - פתנוסהו תעיקריהבעבודה מעמד : , וחל


N=3,900 
n=1,030

>p 0.03**


 העבודה מקום סוג

 הנבחנהעוד לפי התפלגות סוג הטיפולהעבודהמקום מתן מסגרת מהי קרי , מן. מחצית כי נמצא

או9%ועודבקליניקהפרטיתשבמסגרתעבודתםהעיקריתהפסיכולוגיםנותניםאתהטיפול במכון

 עוד של העבודה מקום סוג פרטי. בית36%במתקן הוא מהם אוחולים פסיכיאטרית )במחלקה

ועודכ-במרפאת טיפולבתחנותלבריאותהנפששלמשרדהבריאותאואתהמהםנותנים30%-חוץ(

  סה"כ    יםפסיכיאטר יםפסיכולוג

   **(=3060n)מקום עבודה עיקרי  
 סה"כ   166    166    166   
50 85  יםשכיר    12   

33 בהתקשרותעםקופתחוליםיםעובד-עצמאים  9    5
53  באופןפרטייםעובד 0,    33

 בהתקשרותעםמשרדהביטחון/ביטוחלאומייםעובד    1     1              1     

0.6 0  ידיחברתכוחאדם/עובדקבלן-עליםמועסק 6.1

 אחר   2    3 0
   (n=791) מקום עבודה נוסף 
 סה"כ   166    166    166   
07 36  יםשכיר 22   

30 בהתקשרותעםקופת/קופותחוליםיםעובד-םעצמאי   ,1    35
 באופןפרטייםעובד 29    35 56

 בהתקשרותעםמשרדהביטחון/ביטוחלאומייםעובד 1    5 4

 עובדקבלןידיחברתכוחאדם/-עליםמועסק  6.1 0.5 0.4

 אחר 9    5 30
   **(n=1030)מסגרת עבודה שלישית ב 
 סה"כ 166    166    166   
63 50  כן ,,   

90 לא 07    30
   **(=3060n) יתפקיד ניהולב 
 סה"כ 166      166    166   
04 46  כן ,,   

94 לא 07    59
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) חולים קופת של הנפש בריאות זאתלעומתבהתאמה(.0%-ו8%במרפאות הטיפולמסגרת, מתן

בריאותהנפשמטפליםבתחנותל06%חולים,אביתימןהפסיכיאטריםה40%בעבודההעיקריתשל

בקהילה חולים קופת במרפאות או הבריאות משרד ,של 33%ואילו הפרטיתמטפלים בקליניקה

(5)לוחשלהם.

יותר דומה והפסיכיאטרים הפסיכולוגים התפלגות הנוספת העבודה מקום סוג בבחינת כמחציתם:

במכון30%ים(ועודפסיכולוג58%-פסיכיאטריםו37%פרטית)בקליניקהנותניםאתהטיפול(45%)

נפשבריאותבמרפאת6%,הבריאותמשרדשלנותניםאתהטיפולבתחנהלבריאותהנפש0%-כ.פרטי

(5)לוח.אחרציבוריבמתקן3%-וכמפעילהחוליםקופתש

 אחוזים(ב)פסיכולוגים ופסיכיאטרים  - נוספתהת ועיקריה טיפול בעבודההמתן  מסגרת: 2 לוח

פסיכולוגיםפסיכיאטרים כ"סה

 166 166 166 **(n=1030) עיקרי עבודה מקום
 3 64 11 חוליםבביתפסיכיאטריתמחלקה

 9 39 16 חוליםביתשלחוץ-מרפאת

 8 33 9 הבריאותמשרד/נפשבריאותתתחנ

 0 30 1 בקהילהחוליםקופתמרפאת

 30 5 8 אחרציבורימתקן/מכון

 9 3 1 פרטימתקן/מכון

 43 33 9, פרטיתקליניקה

 33 8 16 3אחר

 166 166 166 **(n=791) ףנוס עבודה מקום
 0 3 2 חוליםבביתפסיכיאטריתמחלקה

 6 3 2 חוליםביתשלחוץ-מרפאת

 0 3 2 הבריאותמשרד/שפניאותברתתחנ

 6 5 , בקהילהחוליםקופתמרפאת

 3 5 0 אחרציבורימתקן/מכון

 36 6 16 פרטימתקן/מכון

 58 37 12 פרטיתקליניקה

 06 39 21 3אחר

N=3,900 
n=1,030

>p0.03**ההבדלביןהקבוצותמובהק,
קשורים3 תחומיםשאינם לאומי, ביטוח במכללה, או באוניברסיטה הוראה לסטודנט, הייעוץ שירותי כגון

לבריאותהנפש

בעבודה מקוםהעבודהבקרבהעובדיםהסוציאלייםשבמחקרעלהכי העיקריתכשלישבבחינתסוג

לבריאותהנפששלמשרדהבריאותותמהםעובדיםבמחלקהפסיכיאטריתבביתחולים,כשלישבתחנ

מהעובדיםבעבודהנוספתנותנים(49%)שלישיםמשניפחותוהנותריםבמתקניםאומכוניםפרטיים.

נספחד(,5ד)לוח.אתהטיפולבקליניקהפרטית
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 התגמול  סוג

מרביתאנשיהמקצועתשלוםשאנשיהמקצועמקבליםתמורתעבודתם.הבסיספירושו"סוגהתגמול"

 שעובדים בתור רכיביו. כל על קיבוצי שכר הסכם לפי חודשי שכר מקבלים שעובדיםשכירים מי

רובאנשיהמקצועשעובדיםכעצמאיםכשכיריםלפיחוזהמיוחדמתוגמליםלפיההסדריםשבחוזה.

,בעיקרבקהילה,אנשיהמקצועחלקמםתשלוםלפימספרהביקוריםאצלם.יבקופותהחוליםמקבל

במסגרת בקהילה ייעוץ הנותנים החולים מבתי בכירים אלו )לרוב גלובליות שעות לפי מתוגמלים
חולים( קופת של ,שירות פרטי באופן עובד המקצוע שירותוכשאיש עבור הוא מטופלהו,התשלום

משלםעלהשירותמכיסו.

מלו 4ח כי שמ53%עולה והפסיכיאטרים הפסיכולוגים ן עלבמחקר חודשית משכורת פי-מקבלים

 ועוד מיוחד-על4%הסכםשכר חוזה ,פי בעבודה67%ואילו המטופל. מן ישירות מקבליםתשלום
39%מאנשיהמקצועמקבליםאתהתשלוםישירותמןהמטופלואילו43%הנוספתהתמונההפוכה,

פיהסכםשכראוחוזהמיוחד.במקוםהעבודההנוסףעולהגםחלקם-מקבליםמשכורתחודשיתעל

(.8%שעה)שלוםגלובליל(אות35%שלמישמקבליםתשלוםלפיביקורים)

) הפסיכיאטרים מרבית של התגמול שסוג חודשית97%בעוד משכורת הוא העיקרית בעבודתם )

המתוגמליםכךבקרבהפסיכולוגים(הרישסוגהתגמולשל66%בהתאםלהסכםשכרקיבוצי)לעומת

(4)לוחהואתשלוםישירותמןהמטופל.,בעבודתםהעיקרית,הפסיכולוגים(מ40%)מחצית

 הפסיכיאטרים37%בעבודההנוספתדפוסהתגמולדומהיותר, מקבליםוכמחציתהפסיכולוגיםמן

(שלפסיכולוגיםופסיכיאטריםמקבליםתשלוםלפימספר35%-שיעורדומה)כו,תשלוםמןהמטופל

(4)לוחביקורים.

דשית,ובעבודההנוספתמקבליםבעבודתםהעיקריתמשכורתחו70%רבמחקמהעובדיםהסוציאליים

(דנספח,4דלוח).(מקבליםתשלוםמןהמטופל44%למעלהממחציתם)

 אחוזים(ב) פסיכולוגים ופסיכיאטרים - נוסףהעיקרי וה – עבודהה מותבמקו סוג התגמול: 1לוח 

פסיכולוגיםפסיכיאטרים כ"סה

 166 166 166 (*n=1030) עיקריה עבודהה מקום
 6697 20(קיבוצישכרלהסכםבהתאם)חודשית משכורת
 4 4 1 מיוחדחוזהלפיחודשיתמשכורת
 6 0 , לשעהגלובליתגמול
 9 0 1 ביקוריםמספרלפיתשלום
 40 33 9, המטופלמןפרטיתשלום
 6 3 2 אחר

 166 166 166 (*n=791) נוסףה עבודהה מקום
 33 4 ,1 (קיבוצישכרלהסכםבהתאם)חודשיתמשכורת
 4 0 2 מיוחדחוזהלפיחודשיתמשכורת
 7 3 8 לשעהגלובליתגמול
 35 36 12 ביקוריםמספרלפיתשלום
 43 37 10 המטופלמןתשלום
 4 4 1 אחר

n=1,030                N=3,900
 >p0.04*ההבדלביןהקבוצותמובהק,
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 עבודה ושעות משרה היקף

עובדיםעד68%.במשרהמלאהבמקוםעבודתםהעיקריעובדיםהפסיכולוגיםוהפסיכיאטריםמחצית

משרהוכ משרהלשלושת30%-חצי חצי -עובדיםבין הרבעי מובהקמשרה. אנשיבקרבנמצאהבדל

מן69%העיקרילעומתמןהפסיכיאטריםעובדיםבמשרהמלאהבמקוםעבודתם83%:אלומקצוע

35%במקביל,;הפסיכולוגים לעומת משרה חצי עד של בהיקף עובדים מן57%מהפסיכיאטרים

 הפסיכולוגים.

-כעובדיםהפסיכולוגיםוהפסיכיאטריםבממוצעבבחינתמספרשעותהעבודההממוצעלשבועעלהכי

67 שלהם. העבודה מסגרות בכל שבועיות המקצועשעות אנשי בין מובהק הבדל נמצא כאן :גם

עובדים הפסיכולוגים 64בממוצע שעות שבועיות שבועיות58עובדיםהפסיכיאטריםואילו שעות

(3)לוח.בממוצע

הציבורילאלובמגזרהפרטי:מגזרביןפסיכולוגיםשעבודתםהעיקריתהיאבהבדלמובהקגםנמצא

עובדיםעדהראשוניםמן35%;האחרוניםמן53%מהראשוניםעובדיםבמשרהמלאהלעומת04%

הפסיכולוגיםבשירותהציבוריכמוכן,בלבדמןהפסיכולוגיםבשירותהפרטי.63%הלעומתחצימשר

בממוצע כ68עובדים עובדים הפרטי במגזר הפסיכולוגים ואילו שבועיות שבועיות66-שעות שעות

(הנספח,3ה)לוח.בממוצע

 העובדיםהסוציאליים 53%בקרב משרהבעבודתםהעיקרית, חצי שלושה09%עובדיםעד עד חצי

ו משרה 03%-רבעי מלאה. במשרה עובדים בקרב לשבוע הממוצע העבודה שעות העובדיםמספר

נספחד(,3ד)לוח.63הואהסוציאליים

 )באחוזים( פסיכולוגים ופסיכיאטרים - : היקף משרה ושעות עבודה0לוח 

 "כסה
(16,6n=) 

 
פסיכיאטרים

 
פסיכולוגים

   **עיקריהעבודה הבמקום היקף משרה 
 49 14 38עדחצימשרה

 15 4 11חציעדשלושהרבעימשרה
 37 81 50משרהמלאה

   

 35 48 39  ממוצע שעות עבודה שבועי **

N=3,900;n=1,030
 p<0.01**

 
 העבודה שבוע במהלך פעילויותהבין  זמן חלוקת

)שעותבשבוע מתחלקהזמן כיצד לציין התבקשו המקצוע עבודהממוצעאנשי סוגי בין פעילויותה(

אתמרבזמנםמייחדיםלהןהפסיכיאטריםשהמשימותבמקוםעבודתםהעיקרי.מןהתשובותעלהכי

)במהלךשבועעבודה מעקברפואי קבלתמטופליםחדשים7הן מנהלה,שעות(3)intake–שעות(,

שעות5)טיפולניהול,שעות(4וניירת) לעומת(שעות5)ותרפיה( מרבזאת. זמנםשלהפסיכולוגים,

,שעות(,קבלתמטופליםחדשים,מנהלהוניירת5הדרכהובקרהמקצועית),שעות(35מוקדשלתרפיה)

 (9)לוח(.ישיבותצוותוהתייעצותעםעמיתים)שעתייםשבועיותבממוצעלכלפעילות,ניהולטיפול
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בממוצעהםמקדישים בקרבהעובדיםהסוציאלייםמראהכי שעותשבועיות9בחינתחלוקתהזמן

 זוגית, או משפחתית אישית, צוות5לתרפיה לישיבות דומה וזמן הטיפול לניהול שבועיות שעות

ע הקשורותוהתייעצות וכאלו וניירת מנהלה של משימות חדשים, מטופלים לקבלת עמיתים. ם

שעותשבועיותולעודשורהשלמשימותהםמקדישים,לכל6-להוראהוהדרכהמוקדשות,לכלאחת,כ

 ד(נספח,9דלוח)אחת,ביןשעהלשעתייםבשבוע.

  ופסיכיאטרים פסיכולוגים  -: ממוצע שעות שבועיות המוקדשות למשימות עבודה7לוח 

כיאטריםפסי יםפסיכולוג  1משימות "כ סה
 תרופתי** טיפול/רפואי מעקב 3 9 0
 **(intake) מטופלים קבלת 3 6 2
5 2  וניירת** מנהלה 3

 זוגית** או משפחתית,אישית תרפיה 11 4 14
 טיפול** ניהול 3 4 2
 * מקצועית בקרה/הדרכה/הוראה 2 3 4
 עמיתים** עם התייעצות ,צוות ישיבות 2 3 2
 חירום** טיפולי/במשברים טיפול 1 2 1
 אחרות** מחלקות/יחידות/למרפאות עוץיי 1 2 0.5
 המשך לימודי/קלאב ורנל'ז 1 1 1
 קבוצתית תרפיה 0.5 0.5 0.4
 0אחר 0.35 0.39 0.33

N=3,900;n=1,030
>p0.03**ההבדלביןהקבוצותמובהק,

כוללדיווחעלשעותכוננותלא 3
 כגוןאבחונים,קבלתהדרכות,כתיבתחוותדעתומחקר0


 טיפול דפוסי מתן ה 7.3

רקבקרבאנשיהמקצועשדיווחוכיבמסגרתעבודתםהעיקריתהםעוסקיםבחנודפוסימתןהטיפולנ

מכללאנשיהמקצוע(70%-)כבטיפולישירבמטופלים בנוגעלמספרהמטופליםהם. יםתונהננשאלו

עםמטופליםמספרהמגעיםהסקר,עלעתאחריותםאומשויכיםאליהםבמקוםעבודתםהעיקריבל

מספרהפגישותהתפלגותהמטופליםלפיעלוביוםעבודהרגילאורךמפגשממוצעעלליום,בממוצע

עמםבמהלךהטיפול.

מןהפסיכולוגים60%קיםביןהפסיכיאטריםלפסיכולוגים:עוליםהבדליםמובה8מןהנתוניםבלוח

 עד על 50%-ומטופלים30דיווחו באחריותם,מטופלים00-33על הפסיכיאטרים30%לעומת מן

 על ו30שדיווחו ושדיווח33%-מטופלים 00-33על באחריותם. זהמטופלים עם מן50%,

 על דיווחו 300הפסיכיאטרים לעומת מטופליםבאחריותם בלבדויותר אחוז הפסיכולוגים.חצי מן

הבדלמובהקביןהפסיכיאטריםב,9עמדעלבמהלךיוםעבודהמספרהמגעיםהממוצעעםמטופלים

ולטההבדלאשרלאורךהמפגשעםהמטופלים,כאןבמגעיםליום(.3מגעיםליום(לפסיכולוגים)30)

ויותרדקות40עלשעומדמטופליםעםממוצעמפגשאורךעלמדווחיםמהם75%–ביןהפסיכולוגים

.ויותרדקות40שלממוצעמפגשאורךעלמדווחיםםהמ09%–הפסיכיאטריםביןל–
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עםהםשלפגישותהמספרלעללמודעלאופיהטיפולומשךהזמןשלושאלנואתאנשיהמקצועכדי

שבמחקרמקבליםהפסיכולוגיםוהפסיכיאטריםמהמטופליםשל36%-הואשממוצעה12.המטופלים

פגישות30-ל9,ביןפגישות3-ל0מקבליםביןמהמטופלים30%בתהליךהטיפול,פגישהאחתבלבד

 7%מקבלים בין פגישות00-ל36מהמטופלים, 33%מקבלים בין פגישות50-ל03מהמטופלים,

המטופלים.גםכאןישהבדלמובהקמ50%מקבליםפגישותויותר50-ו,מהמטופלים34%מקבלים

50מןהמטופליםשלהפסיכולוגיםמקבליםבמהלךהטיפול59%:תהליךהטיפולביןאנשיהמקצועב

 .(8)לוח.מןהמטופליםשלהפסיכיאטרים39%לעומתבממוצעפגישותויותר

 פסיכולוגים ופסיכיאטרים )באחוזים( -טיפול  מתן דפוסי: 8 לוח


 סה"כ
(916n=) 

 
פסיכיאטרים

 
פסיכולוגים

166 166 166 מספר מטופלים **
6030 2130עד

5033 0,00-33
0304 2040-03
39 277-43
0.450 11ומעלה300

330 7 מספר מגעים ליום )ממוצע( **
   

166166 166** ממוצע מפגש אורך
160 9דקות00עד
334 11דקות60-כ
210 5דקות50-כ
6618 53דקות40-כ

289 23שעהומעלה

166 166 166 ** 1התפלגות מטופלים לפי מספר הפגישות עמם
3033 ,1 פגישהאחתבלבד

805 12  פגישות 3-0
338 9  פגישות30-9
3034 11  פגישות00-36
3933 11  פגישות50-03
5939 26  פגישות+50

N=3,597;n=950
אנשיהמקצועהתבקשולצייןכיצדמתפלגיםהמטופליםביןקטגוריותאורכיהטיפול.בלוחמופיעיםממוצעי3

התשובותבכלקטגורייתאורךטיפול.
p<0.0**


יש במגזרהפרטי:יותרהבדלמובהקביןפסיכולוגיםשעבודתםהעיקריתהיאבמגזרהציבורילאלו

) הראשונים מן ל44%ממחצית בעבודתם אחראים 30-( לעומת פחות או מן34%מטופלים בלבד

ע מטופלים עם הממוצע המגעים מספר כוהאחרונים; על הציבורי5.4-מד במגזר יומיים מפגשים

(הנספח,0הלוח).מפגשיםבמגזרהפרטי3.0לעומת

                                                   
3-0נוסחהשאלההיה:במהלךהטיפול,איזהאחוזמןהמטופליםשלךמקבלבממוצע:פגישהאחתבלבד,12

 …פגישות30-ל9פגישות,בין
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-ו;מטופלים00-33על06%;מטופליםבאחריותם30עלעד56%בקרבהעובדיםהסוציאלייםדיווחו

08% )י 40-03על ותרםדיווחמטופליםבאחריותם המגעיםהממוצע43על מספר מטופליםויותר(.

 על עמד עבודה יום במהלך מטופלים עם 4שלהם . המטופלים, עם המפגש לאורך מהם54%אשר

עלמפגשיםשלדיווחו39%דקותועוד54-דיווחועלמפגשיםשלכ00%דיווחועלמפגשיםבניכשעה,

00-כ מפגשיםקצריםיותר על )יתרםדיווחו –דקות 00עד 4%]דקות [ 30או –[7%]דקות עלאו

(.[6%]מפגשיםארוכיםמשעה

 נשאלולייםהסוציאהעובדיםגם מספר מעםמטופליהםפגישותהעל בממוצע. כי תשובותיהםעלה

9מהמטופלים,בין33%פגישותמקבלים3-ל0מהמטופליםמקבליםפגישהטיפוליתאחת,בין39%

50-ל03בין;מהמטופלים39%מקבליםפגישות00-ל36מהמטופלים,בין30%מקבליםפגישות30-ל

 נספחד(,8דוח)ל.מהמטופלים37%מקבליםפגישותויותר50-ו,המטופליםמ00%מקבליםפגישות

 המטפלים עבודת על ובקרה פיקוח הליונ

:העיקריתלבצענהליםשלבקרהופיקוחבעבודתםהםחייביםדכמהאנשיהמקצועבמחקרנשאלוע

 נהליםהנוגעיםלתיעוד יעדיםלטיפוללהאבחנה, לקביעת , הטיפולתכנית קבלתאישוריםלנהלים;

ה.אלכיוצאבווהערכתההטיפולאפקטיביותלטיפול,הלתכנית

שיעורגבוהבקרבהפסיכיאטרים הנתוניםעולהכי ה–73%-ל80%-כבין–מן כי םחייביםהשיבו

מא רבה דובמידה לתעד אבחנההמתןאת , את לנהל בהתיקי הוקבועהאחידמתכונתמטופלים

-כ,כמוכןמןהפסיכולוגיםשדיווחוכך.40%-כזאתלעומת;והמלצותלהמשךלרשוםסיכוםטיפולו

לעדכןאתדהחובהומאאורבהמןהפסיכיאטריםהשיבוכימוטלתעליהםבמידהרבה80%עד90%

ממוחשבת, במערכת המטופל תיק הטיפול, סיום סיבת את אתלתעד ולתעד לטיפול יעדים לקבוע

הטיפול תכנית ; לעומת הפסיכולוגיםשדיווחו שיעור כךזאת, 08%היה נמוכים40%עד שיעורים .

 עלמקצועהיותרשלאנשי דיווחו הערכהתקופתיתתעדלהחובה)הןפסיכיאטריםוהןפסיכולוגים(

(7)לוח.04%-ל33%מדידתתוצאותהטיפול)ביןאתתעדלושלעמידהבתכניתטיפול

 אחוזים(ב) פסיכולוגים ופסיכיאטרים - בקרה ופיקוחלבצע נהלים של  עד כמה חייבים: 9לוח 

פסיכולוגיםפסיכיאטרים סה"כ3לבצעאתהנהליםהבאים:/תבאיזומידהאת/החייב
4473 07תיעודמתןאבחנה**

5783 06**הוקבועהאחידמתכונתניהולתיקימטופליםב
5798 17רישוםסיכוםטיפולוהמלצותלהמשך**

4038 11טיפול**התיעודסיבתסיום
5399 11קביעתיעדיםלטיפול**

6094 ,2טיפול**התיעודתכנית
0839 9,מטופלבמערכתממוחשבת**העדכוןתיק

3358 21תיעודמדידתתוצאותהטיפול**
3363 22טיפול**התיעודהערכהתקופתיתשלעמידהבתכנית

N=3,597
n=950

3
שיעורמישהשיבו"במידהרבה"או"במידהרבהמאוד"  

>p0.03**ההבדלביןהקבוצותמובהק,
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דלתעדאבחנה,והעובדיםהסוציאלייםהשיבוכיהםחייביםבמידהרבהאורבהמאשלשיעורגבוה

לקבועיעדיםלטיפול ,98%,83%)ולתעדאתתכניתהטיפוללרשוםסיכוםטיפולוהמלצותלהמשך,

האחידמתכונתמהםדיווחוכךבנוגעלניהולתיקימטופליםב30%-כ,,כמוכןבהתאמה(,37%,37%

תיקהוקבוע ממוחשבתהמטופלבמערכתהובנוגעלעדכון . כךלגבי תיעודשיעוריםנמוכיםיותרענו

)ההערכהה 50%תקופתיתשלעמידהבתכניתטיפול תיעוד(, וקבלת60%)מדידתתוצאותהטיפול )

נספחד(,7דלוח)(.66%קופה)האישורלתכניתהטיפולממנהלאומ

לבצעהחובהתאתמידלכללהפריטיםהבודקיםאנשיהמקצועתשובותבחינתהציוןהממוצעשלב

הליבקרהונבצעדלובמידהרבה/רבהמאחייביםהליבקרהופיקוחעלהכישיעורהפסיכיאטריםהונ

.36%עומדעל(נספחג,0גלוחאתפריטיהמדדב'ר;זהבמדד6.9-ציוןממוצעגבוהמקיבלוופיקוח)

במדד6.94ציוןממוצעמעלבלוישקהפסיכולוגים.שיעורהעובדיםהסוציאלייםמ06%לעומת,זאת

.48%מדעלוהליבקרהופיקוח(עונבצעדלובמידהרבה/רבהמאחייבים)זה

בחינתההבדליםביןפסיכולוגיםשעבודתםהעיקריתהיאבמגזרהציבורילאלובמגזרהפרטימעלהכי

ופיקוח בקרה נוהלי לבצע חובה של גבוהה מידה על דיווחו הראשונים של יותר גבוהים שיעורים

 הציבורי במגזר הפסיכולוגים שיעור לאחרונים. דיווחם-עלשחייביםבהשוואה רבה/רבהפי במידה

ופיקוחבקרהנוהלילבצעדומא )ציון מעל (ופיקוחבקרההליונבמדד6.94ממוצע על 64%עומד

(ה נספח,6ה)לוח.הפרטיבמגזרהפסיכולוגיםמן35%לעומת

 מאפייני הטיפולו המטופלים תמהיל 7.4

 בטיפולהמצבים הנפשיים השכיחים  תמהיל

 30%-)יותרמהםהמצביםהנפשייםהעיקרייםהמצייןלנתבקשוהמקצועאנשי המקרים( שהםמן

המצביםהנפשייםהשכיחיםבטיפול תמהיל על הדיווח מן נתקליםבהםבעבודתם. עולה שיעורכי

 גבוה והפסיכיאטריםשל הפסיכולוגים מעי90%-ל35%)בין שםדי( העיקרייםהמצבים הנפשיים

אוהסתגלותהפרעת/חייםמשבריוכןאישיותאוחרדההפרעותהםבהםהםנתקליםבעבודתםש

הפסיכולוגיםשלשיעורגבוהיותר;רכה"(הפסיכיאטריהה"נכלליםבקטגוריית)כלאלהדיכאוןקל
משברישהםנתקליםבעתהטיפולב(מדווחים,בהתאמה40%-לעומתכ90%-)כלעומתהפסיכיאטרים

 (30)לוח(.40%-דיכאוןקל)כבחייםו

30מלוח עיקריהיאטראומהשיםדווחמהפסיכולוגיםוהפסיכיאטריםמ54%גםעולהכי מצבנפשי

 ובאופן בעבודתם, בו נתקלים שהם במובן, קשה""כשמדובר של,פסיכיאטריה יותר גבוה שיעור

לסוג  וסכיזופרניה מז'ורי דיכאון על מדווחים )פסיכיאטרים כמצבים,30%-כו90%יה בהתאמה(

בעבודתםהנפשיי בהם נתקלים שהם העיקריים ה.ם כךפסיכולוגיםשיעור המדווחים -ו09%הוא

בהתאמה.,30%

הפרעותחרדהומשברישיםדווחמ30%-הפרעותאישיותוכשיםדווחמהעובדיםהסוציאלייםמ38%-כ

עליהם,בהםהםנתקליםבעבודתם.נוסףשמצביםהנפשייםהעיקרייםהםהחיים/הפרעתהסתגלות

59% סווגו בעיותמשפחתיות/זוגיות)כלאלו בקטגוריה"מצייניםכךלגבי כמופסיכיאטריהרכה"(.
35%כן, שמציינים לסוגיה הסכיזופרניה היא המצב הנפשי בעבודתםשעיקרי נתקלים הם ,בו

.נספחד(,30ד)לוחכךלגביטראומהודיכאוןמז'ורימדווחיםומחציתם
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 ( אחוזיםב)ופסיכיאטרים  פסיכולוגיםידי -על המטופלים םעיקריי: מצבים נפשיים 16 לוח

(740n=)פסיכולוגיםפסיכיאטרים כ"סה

    רכה" פסיכיאטריה"

 73 69 72 חרדה הפרעות
 66 63 66 אישיות הפרעות
 70 50 64 **הסתגלות הפרעת /חיים משברי
 68 53 64 **קל דיכאון
 62 24 52 **זוגיות/משפחתיות בעיות
 44 22 38 **ונוער ילדים בקרב התנהגות בעיות
 20 13 18 *התפתחותיות בעיות

 1 18 6 **3דמנטיה

    קשה" פסיכיאטריה"
 45 44 45 טראומה
 27 70 39 **ורי'מז דיכאון

 1033 24 **לסוגיה סכיזופרניה
 21 14 19 *אכילה הפרעות

 8 21 11** התמכרויות
 11 13 12 2אחר

N=3,597;n=9500.03**ההבדלביןהקבוצותמובהק,;p<0.04;*ההבדלביןהקבוצותמובהק,p<
ןשניתןהיהלענותיותרמתשובהאחת.והאחוזיםאינםמסתכמיםלמאה,כיוהערה:

או3 נוירולוגית )בעיה למקורה בהתאם כקשה, והן רכה כפסיכיאטריה הן מסווגת להיות יכולה דמנטיה
נפשית(.

פסיכוטיים,הפרעותפסיכוסומטיותוהפרעותקשבוריכוז-קוטבית,מצביםטרום-מצביםכגוןהפרעהדו0
 

 לפי גיל  המטופלים תמהיל

(.83%מבוגרים)עובדיםעםרובהפסיכולוגיםוהפסיכיאטרים רביםמןהפסיכולוגיםאינםעםזאת,

:מייחדיםאתעבודתםרקלקבוצתגילאחת 40%-ל60%בין בנימדווחיםגםעלעבודהעםילדים,

(33)לוח.נוערוקשישים

ד(נספח,33ד)לוח.במבוגריםבעיקרמטפליםהםכידיווחו89%הסוציאלייםמהעובדים

 ( אחוזיםב) פסיכולוגים ופסיכיאטרים - לפי קבוצות גיל: תמהיל מטופלים 11 לוח

פסיכולוגיםפסיכיאטרים סה"כ
  3קבוצות גיל

5037 2,**ילדים
 4605 21**נוער

 8088 80**מבוגרים
608 12**קשישים

N=3,597;n=950
וןשניתןהיהלענותיותרמתשובהאחת.והאחוזיםאינםמסתכמיםלמאה,כיהערה:

 

 כלכלי-חברתי מצב לפי מטופליםה תמהיל

כלכלי.להערכת-נחלקיםהמטופליםשלהםמבחינתמצבםהחברתישאלנואתאנשיהמקצועכיצדעוד

והפסיכיאטרים הפסיכולוגים כלל 59%, ממוצע, נמוך00%ממטופליהםמשתייכיםלמעמד למעמד
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דו(אוגבוהמא39%כלכליגבוה)-שייכיםלמעמדחברתי03%.לדבריהם,דומאלמעמדנמוך7%ועוד

שיעורגבוהיותר5%) מהנתוניםבולטכי (. ידםפסיכולוגיםתואראצלהמטופליםשל כמשתייךעל

חברתי )-למעמד ממוצע )43%כלכלי גבוה או ה;(37%( מטופליהמקביליםשיעוריםואילו בקרב

(30)לוח.(,בהתאמה30%-ו64%)הםהפסיכיאטרים

-ממטופליהםשייכיםלמעמדחברתי08%מתשובותיהםשלהעובדיםהסוציאלייםעולהכילהערכתם

 ממוצע, ו53%כלכלי נמוך חברתי חברתי09%-שייכיםלמעמד כלכלי-ממטופליהםשייכיםלמעמד

נספחד(,30ד)לוח.דונמוךמא

  אחוזים(ב) ;(הפסיכולוגים והפסיכיאטרים)מטופלי  של המטופלים כלכלי-מעמד חברתי: 12לוח 

פסיכולוגיםפסיכיאטרים סה"כ 
 166 166 166 כלכלי**-מעמד חברתי
46 2גבוהמאוד

3730 17גבוה
4364 27ממוצע
3865 22נמוך

338 9נמוךמאוד

N=3,597
n=950

למדגמיםבלתיתלויים t,במבחן>p0.03**


מובהקבתמהילהמצביםהנפשיים המטפליםשנמצאהבדל למגזרפסיכולוגיםבבו תמהילהציבורי

הפסיכולוגיםבמגזרהפרטי:שיעוריםנמוכיםיותרשלהראשוניםדיווחוכיהםמטפליםשמטפליםבו

ה,הפרעותאכילדיכאוןקל,במשבריחיים,הפרעותחרדה,הפרעותאישיות,בעיותמשפחתיות/זוגיות

והתמכרויות האחרונים. זאתלעומת הציבורי,לעומת במגזר מהפסיכולוגים יותר גבוהים שיעורים

דיווחוכיהםמטפליםבבעיותהתנהגותבקרבילדיםונוער,בעיותהתפתחותיותובסכיזופרניהלסוגיה

 ,5ה)לוח ה נספח כצפוי(. במגזרפסיכולוגיםה, מטופליםשליותרגבוהשיעורעלדיווחוהציבורי

(36%)כאלהמטופליםשלשיעורם(לעומת56%)דומאנמוךאונמוךכלכלי-משתייךלמעמדחברתיה

אילושיעורגבוהיותרשלהמטופליםאצלפסיכולוגיםבמגזרהפרטיו.הפרטיבמגזרהפסיכולוגיםלפי

לעומת60%)דומאלמעמדגבוהאוגבוהמשתייךלעומתהמטופליםאצלפסיכולוגיםבמגזרהציבורי

(הנספח,4ה(.)לוח36%

 וכלים גישות 7.5

ובמקבילנבחנובמחקר אםהטיפולשהם–הגישותהתאורטיותהמנחותאתעבודתאנשיהמקצוע,

קצר הוא ארוךטווח-נותנים -או טווח. עוד לאבחוןהשאלהנבחנה שימוש נעשה כלים באילו

ואף בהם, הטיפול אפקטיביות נמדדת איך המטופלים, יש הטיפול במהלך בטיפולהתחשבותאם

 .כלכלייםובשיקוליםראיותמבוסס
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 המנחה התאורטית הגישה

מובהקכצפויעולה36מלוח הפסיכיאטריםלפסיכולוגיםשוני אתהמנחותתוהתאורטיבגישותבין

 שוניה.המקצועיתהעבודה המקצועי הרקע מן ודאי מנובע אחת כל מן38%.קבוצותהשל

 מציינים -הפסיכוהרפואיתהגישהשהפסיכיאטרים הביולוגית היא אתהגישה המנחה מרכזית

הןאינטגרטיבית-הגישההאקלקטיתש66%-דינמיתו-הגישההפסיכושמציינים04%עבודתם)ועוד

גישותמנחותעיקריות(.

 הפסיכולוגים, הפסיכו96%בקרב הגישה -מצייניםאת כגישה המנחההמרכזיתתאורטיתהדינמית

)ועוד בעבודתם האינטגרטיבית08%:אותם הגישה את -מציינים הגישה39%אקלקטית, את

ו ההתנהגותית35%-הפסיכואנליטית הגישה כגיש-את עבודתםתוהמנחותקוגניטיבית את

המקצועית(.

  אחוזים(ב) פסיכולוגים ופסיכיאטרים - ת המנחות את עבודת אנשי המקצועות תאורטיו: גיש,1לוח 

פסיכולוגיםפסיכיאטרים   סה"כ  
9604 60 **דינמית-פסיכו

 28 33 29 אינטגרטיבית -אקלקטית
 238 21 ביולוגית**-פסיכו רפואית

 14 29 18 ** התנהגותית-קוגניטיבית
 17 4 13 פסיכואנליטית**

 736 9 מערכתית**
 5 12 6 ממוקדתפתרונות**

 30 3אקזיסטנציאלית
 2 3 2 הומניסטית

 0 0.3 0.1 גשטלט
35    03אחר

N=3,597
n=950
ןשניתןהיהלענותיותרמתשובהאחת.והאחוזיםאינםמסתכמיםלמאה,כיוהערה:

התייחסותיתוההתפתחותיתהשיקומית,הגישותנוספותכגון  3
.>p0.03**ההבדלביןהקבוצותמובהק,



הסוציאליים 47%,מהעובדים הפסיכושמציינים -הגישה הדינמית העיקריתהיא התאורטית גישה

אתהגישההמערכתית07%אינטגרטיבית,-אתהגישההאקלקטיתמציינים07%המנחהאתעבודתם,

הקוגניטיבית37%-ו הגישה )יתר.התנהגותית-את פיזור ביןהתשובותהראו .(אחרותשונותגישות

נספחד(,36ד)לוח

 (טווח-ארוךטווח או -קצר) ומשכו טיפולה סוג

עלהכימרביתהפסיכולוגיםוהפסיכיאטריםמציעשאישהמקצועהעיקריהטיפולדיקהמהוסוגבב

74%-)כ כי נמצא כן, כמו פרטני. בטיפול עוסקים מ33%( מדווחיםוהפסיכיאטריםהפסיכולוגים

שלבינוניטווחלדווחיםעלטיפוליםמ06%מעללשנה.–טווח-בדרךכללהםנותניםטיפוליםארוכיש

ועוד עדחצישנה.גםכאןנמצאהבדלמובהקלפי–טווח-עלטיפוליםקצרי33%חצישנהעדשנה,
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שיעורגבוהיותרשלפסיכולוגים בהתאמה56%לעומת38%)מפסיכיאטריםהמקצוע. מציי, כינים(

שיעורנמוך-הםארוכילהםרובהטיפוליםש לעומת7%)לעומתפסיכיאטריםפסיכולוגיםשלטווח.

)לוחלהם.מאפייןאתרובהטיפוליםש–עדחצישנה–טווח-טיפולקצרשנים(מציי,בהתאמה65%

(35

 אחוזים(ב) ופסיכיאטריםפסיכולוגים  - הטיפול שךומ טיפולה סוג: 12 לוח
 
 סה"כ

(916n=) 
 
פסיכיאטרים

 
פסיכולוגים

 166    166    166 סוג טיפול
    96       95     96פרטני
1.4 0.4 1זוגי

    2      2 2משפחתי
 3    2   1קבוצתי

166   166    166**משך טיפול
765 10עדחצישנה–טווח-קצר
0606 ,2חצישנהעדשנה–בינוני
3856 01מעלשנה–טווח-ארוך

N=3,597
n=950

.>p0.03**ההבדלביןהמקצועותמובהק,


-ההבדלבמשךהטיפולקשורגםלהבדלביןעבודהבמגזרהפרטילעבודהבמגזרהציבורי:בניתוחרב

 בובחנושמשתני שונים משתנים של העצמאית ההשפעה כ)את תלויים( הטיפולבלתי משך על

 גדוליותרלתתטיפול)כמשתנהתלוי( סיכוי שעובדבמגזרהפרטי שעובדבקהילהולמי למי עלהכי

בהשוואהלמישעובדבמגזרהציבוריופישניים,בהתאמה(ה)פישלושטווח)שללמעלהמשנה(-ארוך

(ונספח,3ווחל).אובביתהחולים

ועודבעיקרעוסקים76%מהעובדיםהסוציאליים 9%בטיפולפרטני תשובותיהםבטיפולמשפחתי.

 בדבר לשאלה הסוציאליים העובדים שהםמשךשל ארוךטווח-קצר–מציעיםהטיפול -או –טווח

חצי–הבינוניטווחבעלטיפולודיווח64%,עדחצישנה–טווח-דיווחועלטיפולקצר09%כך:נחלקו

נספחד(,35ד)לוח.מעלשנה–טווח-עלטיפולארוךודיווח68%-ו,שנהעדשנה

 מטופלים לאבחון כלים

 מרבית כי עלה הנתונים מן המקצוע אנשי משתמשים אחד. אבחון מכלי ביותר הפסיכולוגיםכל

ציינו300%)והפסיכיאטרים כמומשתמכלישהםהואאיון/שיחהעםהמטופלירש( לאבחון. שיםבו

מרביתאנשיהמקצוע) ציינו36%-מןהפסיכיאטריםו89%–90%כן, שיחהעםשמןהפסיכולוגים(

 סובבות דמויות משמשת אבחון. הפסיכיאטרים06%-ומהפסיכולוגים08%אמצעי משתמשיםמן

אבחון. לצורך השלכתיים במבחנים אישיות ו08%משתמשיםבמבחני מן00%-מהפסיכולוגים

 למבהפסיכיאטרים. אבחון ישאלוני עצמי, ובלוי מילוליים לא נוירובכלים פסיכולוגיים-מבחנים

הפסיכיאטרים06%-וכ09%משתמשים מן 36%-כ,)בהתאמה( מן9%-ו34%, )בהתאמה(

 )00%הפסיכולוגים. מטופלים לאבחון ככלי בית ביקורי גם ציינו הפסיכיאטרים מן 4%לעומת
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ה,ניתוחציורים,מידערפואיימהפסיכולוגים(.כליםאחריםלאבחוןמטופליםכגוןצילוםאינטראקצי

(34)לוח.ובדיקותמעבדהצוינובאחוזיםנמוכיםבלבד

  אחוזים(ב) סיכיאטריםפפסיכולוגים ו - ימוש בכלים לאבחון מטופליםש: 11 לוח

פסיכולוגיםפסיכיאטרים סה"כ
 100 99 100 המטופל עם שיחה/איוןיר

 63 87 70 **סובבות דמויות עם שיחה
 41 23 36 **השלכתים מבחנים
 28 22 27 אישיות מבחני
 13 27 17 **עצמי למילוי אבחון שאלוני
 15 23 14 3מילוליים לא כלים

 7 22 11 **פסיכולוגיים-נוירו מבחנים
 5 20 9 **בית ביקור
 6 9 7 היאינטראקצי צילום
 3630 ,1 0אחר

N=3,597
n=950

>p0.03**ההבדלביןהמקצועותמובהק,
וןשניתןהיהלענותיותרמתשובהאחת.והאחוזיםאינםמסתכמיםלמאה,כיהערה:

חייםבעליעםהיאינטראקציאופאזליםהשלמתכגון  3
מגורמיםאחרים)מטפליםקודמים,מידעכגוןמשחק,ניתוחציורים,תצפיות,מידערפואיובדיקותמעבדה,0

 מורים,גורמירווחה(


) העובדיםהסוציאליים 78%גםמרבית ציינו ירש( עםהמטופל בוהואאיון/שיחה עושים שהם כלי

.שימושלאבחון כן 99%כמו זהשיחהעםדמויותסובבותשציינו משמשתלצורך יצי05%. גםשנו

 בית ביקור מטופלימשמש לאבחון הסוציאלייםכלי העובדים מקרב בודדים אחוזים גםם. הזכירו

נספחד(,34ד)לוחכליםאחריםלאבחון.

 הטיפול אפקטיביות להערכת כלים

להעריךאתאפקטיביותהטיפולשלהם.גםכאןכדיבאילוכליםהםמשתמשיםנשאלוהמקצועאנשי

 כל שכמעט הערכה כלי אחד. מכלי יותר ציינו המקצוע אנשי והפסיכיאטריםמרבית הפסיכולוגים

כן,משתמשים(70%) כמו מהםמעריכיםאתאפקטיביות83%בוהואההתרשמותהאישיתשלהם.

 כי עולה עוד המטופלים. של עצמי דיווח באמצעות ו30%הטיפול הפסיכיאטרים מן63%-מן

43%-,כלצורךבחינתאפקטיביותהטיפולבדיווחשלאנשיצוותאחריםהפסיכולוגיםעושיםשימוש

30%-מןהפסיכיאטריםוכ03%-וכמןהפסיכולוגיםמסתמכיםעלראיונות35%-מןהפסיכיאטריםו

כדיאינםמשתמשיםבכליכלשהונים.מעטיםביותרענוכימןהפסיכולוגיםמשתמשיםבשאלוניםמובְ

(33)לוח.להעריךאתאפקטיביותהטיפולשלהם

להעריךדיכיםמטפלבתורםבהתרשמותשימושעושיםהםכיציינוהסוציאלייםהעובדיםמן89%גם

-מסתמכיםעלדיווחעצמישלהמטופליםככלילבחינתאפקטיביותהטיפולו83%הטיפול.בנוסף,את

ושאלוניםראיונותבמשתמשיםשהםדיווחו(38%יותר)מעטיםעלדיווחשלאנשיצוותאחרים.30%

נספחד(,33ד)לוח(.9%)ניםמובְ
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  (אחוזיםב) פסיכולוגים ופסיכיאטרים - הטיפול אפקטיביות לבחינת בכלים שימוש :10 לוח

פסיכולוגיםפסיכיאטרים כ"סה 
    כלים להערכת אפקטיביות הטיפול

 92 92 92 המטפל התרשמות
 87 81 86 **מטופליםה של עצמי דיווח
 31 60 39 **אחרים צוות אנשי דיווח

 1443 26 **ראיונות
 10 26 14 **ניםמובְ שאלונים

03 2 3אחר
 1 0.3 0.8  בכלים יםמשתמש לא

N=3,597
n=950

.>p0.03**ההבדלביןהמקצועותמובהק,
ןשניתןהיהלענותיותרמתשובהאחת.והאחוזיםאינםמסתכמיםלמאה,כיוהערה:

;דיווחבנימשפחה,מסגרתחינוכיתאוגורמירווחה;סיומוולאחרהטיפולכגוןשימושבכליאבחוןבמהלך3
התייעצותבהדרכהאוהתייעצותעםעמיתים

 ראיות ובשיקולים כלכליים/תקציביים מבוססבטיפול  התחשבות

 evidenceראיות)עלמבוססהטיפוללהןהנוגעותוסוגיותבראיונותהעומקעםאנשימפתחבתחוםעל

based)ו להן הטיפול. בעת תקציביים בשיקולים להתחשב אנשילכללהופנוכךעלשאלותדרישה

דידעורבהמאבמידה.שיעורניכרמהפסיכיאטריםהשיבוכיישלהםבמידהרבהאובמחקרהמקצוע

הטיפולתכניתבחירתשיקולבמהווהראיותמבוססטיפולמתן(וכי34%עדכניבטיפולמבוססראיות)

)לוחשהשיבוכךהפסיכולוגיםמ)בהתאמה(36%-ו00%(.זאת,לעומת49%)העיקריתםעבודבמקום

רבו.(39 מניתוח זאת, רק שהם-לא לדווח שבעה פי גבוה סיכוי לפסיכיאטרים כי עלה משתני

מתחשביםבטיפולמבוססראיותבהשוואהלפסיכולוגים.בנוסף,למישעובדבמגזרהציבוריולגברים

ולנשים הפרטי במגזר שעובד בהשוואהלמי כך שנייםלהשיב פי הגבוה 0ו)לוחסיכוי על(.ונספח,

מתחשבים הם מידה באיזו מכללהשאלה כשליש השיבו בעבודתם כלכליים/תקציביים בשיקולים

   .(39)לוחדורבהמאבמידהאנשיהמקצועכיהםעושיםזאתבמידהרבהאו

פסיכולוגים  - עיקריהעבודה הלים כלכליים במקום טיפול מבוסס ראיות ושיקו :17 לוח
  (אחוזיםב) ופסיכיאטרים

פסיכולוגיםפסיכיאטרים סה"כ1:איזומידה/עדכמהב
 00 34 2, **ידעעדכניבטיפולמבוססראיותיש

שיקולמהווהטיפולמבוססראיותמתן
 36 49 21 בבחירתתכניתטיפול**

 60 69 2, התחשבותבשיקוליםכלכליים*יש
n=1030                    N=3,900 

שיעורמישהשיבו"במידהרבה"או"במידהרבהמאוד" 3
**>p0.03**ההבדלביןהמקצועותמובהק,

                .>p0.04ההבדלביןהמקצועותמובהק,                   

 

רב -מניתוח הציבורי במגזר שעובד למי כי עלה סיכוימשתני פי 3.5גבוה מתחשבהואכילהשיב

בהשוואהלמישעובדבמגזרהפרטי.כמוכן,,בעבודתומאודרבהאורבהבמידהכלכלייםבשיקולים

(ונספח,6ולוח)להשיבכךבהשוואהלנשים.3.3לגבריםסיכוישלפי
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דשלידעעדכניבטיפולמבוססורבהאורבהמאהעלמידשיעורהמדווחיםהעובדיםהסוציאלייםמ

 על המדווחיםעשו00%ראיותעמד ליעור מבוססראיותמהווה שטיפול בכך בחירתתכניתשיקול

09%.עלהשאלהבאיזומידההםמתחשביםבשיקוליםכלכלייםבעבודתםהשיבו38%עמדעלטיפול

נספחד(,39ד)לוח.דוכיהםעושיםזאתבמידהרבהאורבהמא

פסיכולוגיםאצלעומתמשךהטיפולפסיכולוגיםבמגזרהציבורילאצלבמשךהטיפולכשנבחןההבדל

הפר הקבוצותטיבמגזר שתי בין מובהקים הבדלים הראשוניםנמצאו של יותר גבוהים שיעורים :

(.נוסף00%(לעומתהאחרונים)50%דיווחוכירובהטיפוליםשלהםהםקצריטווחאובטווחהבינוני)

,שיעורגבוהיותרשלהפסיכולוגיםבמגזרהציבורידיווחוכיהםעושיםשימושבכליאבחוןכגוןעלכך

נוירו ומבחנים אבחון שאלוני אישיות, מבחני השלכתיים, דמויות-מבחנים עם ושיחה פסיכולוגיים

הפסיכולוגים בקרב יותר גבוהים שיעורים כן, כמו הפרטי. במגזר לפסיכולוגים בהשוואה סובבות

מובנים ושאלונים ראיונות אחרים, צוות אנשי דיווח על מסתמכים הם כי דיווחו הציבורי במגזר

 שהםנותניםבהשוואהלפסיכולוגילצורך נמצאכיבחינתאפקטיביותהטיפול עוד הפרטי. םבמגזר

 בטיפולמבוססשמדווחיםשיעורגבוהיותרמקרבהפסיכולוגיםבמגזרהציבורי ישלהםידעעדכני

(וכיהואמהווהשיקולבבחירתתכניתהטיפול35%(לעומתהפסיכולוגיםבמגזרהפרטי)03%ראיות)

(הנספח.7ה–3ה)לוחות.(בהתאמה7%לעומת39%)

 במערכת הבריאות אחרים מקצועיים יםלגורמ קשר

מידתהקשרלגורמיםמקצועייםאחריםהמספקיםטיפולבבריאותהנפשבמסגרותשונות.גםנבחנה

 ראשית המשפחהשאלההוצגה רופאי עם הקשר דפוס העיקריעל העבודה מקום במסגרת 99%.

עצםהרופאהראשוניעלשלמתבטאביידועומהפסיכיאטריםענוכיהקשרבינםלביןרופאהמשפחה

טיפוללצורךמהפסיכיאטריםענוכיהםמפניםמטופליםלרופאהמשפחה39%הטיפולבחולה.בנוסף,

וכירופאהמשפחהיוצר תםתרופתי מהפסיכיאטרים40%-כ(.34%קשרומפנהאליהםמטופלים)א 

הקשרעםרופאהמשפחה כי המשפחהבמרפאהמתבטאבהשיבו (.liaisonהראשונית)ייעוץלרופאי

 פגישותמשותפות33%עוד על רק03%-ו,דיווחו רופאהמשפחההואמנהלהטיפול. כי 34%ציינו

שלהם. למטופלים בנוגע המשפחה רופא עם מקצועי קשר כלל אין כי ציינו אשרמהפסיכיאטרים

30%-כ–לפסיכולוגים רופאהמשפחהשלהמטופלבנשאיןציינו קשרבינםלבין 60%וגעלמטופל.

 המשפחה לרופא המטופל את מפנים הם כי אמרו תרופתילצורך ,טיפול רופא63%ועוד כי ציינו

שיעוריםנמוכיםהרבהיותרציינו דפוסהקשרשהמשפחהיוצרעמםקשרומפנהאליהםמטופלים.

המשפחהמתבטאהםשל בעםרופאי )ייעוץ המשפחה 30%לרופאי א9%)תםא פגישותב(, שרופא( ו

(38)לוח.(6%מנהלהטיפול)הואהמשפחה

רב בין-בניתוח שההבדל מצאנו התלוי, המשתנה היה הראשוני הרופא עם הקשר שבו משתני

ומובהקגםכאשרמחזיקיםקבועמשתניםאחריםכמשתנים הפסיכולוגיםלפסיכיאטריםמשמעותי

קצועומין(.לפסיכיאטריםישסיכוישלפיבלתיתלויים)כגוןעבודהבקהילה,מקוםלימודים,ותקבמ

עשרהלקייםקשרעםרופאהמשפחהבהשוואהלפסיכולוגים.בנוסף,למישעובדבקהילהולמישעובד

במגזרהציבוריישסיכויגבוהיותרלקייםקשרעםרופאהמשפחהלעומתמישעובדבביתחוליםאו

(במגזרהפרטי.)לאמוצגבלוח
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  1(אחוזיםב) פסיכולוגים ופסיכיאטרים - עיקריתהרופאי המשפחה בעבודה  עם: דפוס הקשר 18 לוח

פסיכולוגיםפסיכיאטרים סה"כ
 48 34 20 **לאקייםקשר

 60 39 22 **לרופאמשפחהלמתןטיפולתרופתיהפניה

אישהמקצוערופאהמשפחהיוצרקשרומפנהאל
 63 34 21 **מטופלים

 38 99 1, **הראשוניעלהטיפוליידועהרופא

 2, 40 30 **(liaisonייעוץלרופאימשפחה/למרפאהראשונית)

 9 33 16 **קיוםפגישותצוותמשותפות

 6 03 8 **רופאהמשפחהמשמשכמנהלהטיפול

 0 3 , **הנחייתקבוצותבאלינטשלרופאימשפחה

N=3,900
n=1,030

.>p0.03**ההבדלביןהמקצועותמובהק,
וןשניתןהיהלענותיותרמתשובהאחת.והאחוזיםאינםמסתכמיםלמאה,כי 3

 

כי40%מחצית) מהעובדיםהסוציאלייםבמחקרהשיבו רופאהמשפחהשלאין( כלקשרבינםלבין

ענוכיהםמפנים04%ענוכירופאהמשפחהיוצרעמםקשרומפנהאליהםמטופלים,60%המטופל.

אמרוכיהםמיידעיםאתרופאהמשפחה05%טיפולתרופתיועודצורךלרופאהמשפחהלמטופלים

נספחד(,38דלוח).הטיפולשלקיומועצםעל

הסכמתםעםהיגדיםהנוגעיםלדפוסהקשרעםתמידאתלדרגהמקצועאנשיהתבקשונוספתשאלהב

 הנפש. בריאות מתחום אחרים מקצוע שיעוריםאנשי מכלל והפסיכיאטריםהפסיכולוגיםגבוהים

התייעצותשמתאריםהיגדיםעםדומארבהבמידההסכימובמידהרבהואףבמחקר פעולהשיתוף,

.הדדיתהזנהואף גבוהשיעור.שנבחנוההיגדיםרובבמובהקיםהמקצועותביןההבדליםעםזאת,

כגוןמאודעםהיגדיםרבהבמידהבמידהרבהאומוהסכימאשרמהפסיכולוגיםהפסיכיאטריםמריות

זהניזוניםהשונים"המקצועות(,,בהתאמה80%לעומת70%)"פעולהולשתףלהתייעץנכונות"ישנה

ייחודייםתפקידיםגם"ישנםתחומיחפיפהביןהמקצועות,אבלו(בהתאמה,46%לעומת85%")מזה

עובדים"לאהםכיווחוידהפסיכולוגיםמןכרבע,בבדדב(.בהתאמה,90%לעומת80%")מקצועלכל

יחד 06%)"הצורךלפיאחריםמקצועלאנשימפניםאך, מהפסיכיאטרים30%לעומת 30%(;

ווחוידהפסיכולוגיםמ כי כלשלהייחודמהגדירלהוקשהמטושטשיםהמקצועותבין"הגבולות

קשראיןבפועלכיווחוידמהפסיכיאטרים(9%)לעומת30%-ו(;מהפסיכיאטרים4%לעומת")מקצוע

המקצועותבין עלאנשיכללמנמוכיםשיעורים. המקצועות בין תחרות ישנה כי הסכימו המקצוע

מטופלים,"מעמד על או והשפעה" .יוקרה (37)לוח יחסי באופן גבוהים שיעורים 93%). של(

"פעולהולשתףלהתייעץנכונות"ישההיגדעםהסכימוהפרטיבמגזרהעיקריתשעבודתםפסיכולוגים

במגזרהציבוריהפסיכולוגיםמשיעורנמוךגםשיעורזהאם,הנפשבבריאותאחריםמקצועאנשיעם

עםהיגדזה) (88%שהסכימו זאתעם. במגזרםפסיכולוגימה64%רק, המקצועותשהסכימוהפרטי

הציבורי94%)לעומתמזהזהניזוניםהשונים במגזר הפסיכולוגים (מן כךנוסף. על מן66%,
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 הסכימו הפרטי במגזר להיגדהפסיכולוגים מקצועלאנשימטופליםמפניםאךיחדעובדים"לא

(הנספח,30הלוח).הציבוריבמגזרהפסיכולוגיםמן7%לעומת"אחרים

שיעורים גבוהיםמהעובדיםהסוציאלייםבמחקרהסכימוכעמיתיהםהפסיכולוגיםוהפסיכיאטרים,

ב ואף רבה מידה מאבמידה )ורבה הדדית והזנה התייעצות שמתארים היגדים עם ,85%-ו83%ד

(בהתאמה שישתחומיחפיפהאךגםתפקידיםייחודייםלכלמקצועלהיגדהובעהגםהסכמהרבה.

היוגםשהסכימובמידהרבהאורבהמא80%) יוקרהההיגדהקובעדעםו(. שישתחרותעלמעמד,

וכיהגבולותמטושטשיםוקשהלהגדירמה05%והשפעה) העובדיםמ(.38%ייחודושלכלמקצוע)ו(

נספחד(,37ד)לוח.םדשישתחרותעלמטופליומאבמידהרבהאורבה30%הסוציאלייםהסכימו

  אחוזים(ב) ופסיכיאטרים פסיכולוגים - : אופי הקשר עם אנשי מקצוע אחרים בבריאות הנפש19 לוח

פסיכולוגיםפסיכיאטרים  סה"כ 1:כמהעד
 80 70 82 ישנכונותלהתייעץולשתףפעולה**

 ישתחומיחפיפה,אבלגםתפקידיםייחודיים
 90 80 ,7 לכלמקצוע**

 46 85 02 המקצועותניזוניםזהמזה**

 אםישצורךמפניםמטופלים;לאעובדיםיחד
 06 30 26 לאנשימקצועאחרים**

 30 9 11 בפועלאיןקשרביןנותניטיפולממקצועותשונים*

 7 7 9 ישתחרותעלמעמד,יוקרהוהשפעה

 הגבולותמטושטשים,קשהלהגדירמהייחודו
 30 4 8 שלכלמקצוע*

 4 6 2 ישתחרותעלמטופלים

N=3,900
n=1030

.>p0.03**ההבדלביןהמקצועותמובהק,
.>p0.04ההבדלביןהמקצועותמובהק, *
שיעורמישהשיבו"במידהרבה"או"במידהרבהמאוד"  3


 והתמחות הכשרה לגבי תפיסות

לדרגאתמידתהסכמתםעםהיגדיםהנוגעיםלתקופתההכשרהוההתמחות.התבקשוהמקצועאנשי

אם לציין התבקשו כן ישכמו הםתחומיםהנלמדיםבמסגרתההכשרהלמקצוע אםויםמיותראך

הכשרה.לשכדאילהוסיףישנםתחומים

00מלוח 68%עולהכי במידהרבהאו שיטותהטיפולבמידהמהפסיכולוגיםהסכימו רבהמאודכי

הסכימוכימהם60%,רקדבבד.במהפסיכיאטרים(07%-בהשוואהל)הנלמדותאינןמגוונותמספיק

עוד.מפסיכיאטרים(53%-בהשוואהל)טיפוללצורךהלימודיםוההתמחותנותניםאתכלהידעהדרוש

 כי 03%עלה מהפסיכולוגים תחומשהסכימו כוללים בהמשךהלימודים שימוש להם יהיה שלא ים

במקצוע העבודה מהפסיכיאטרים(30%)לעומת . זאת, עם הסכימו מהפסיכיאטרים במידהכשליש

מסשדורבה/רבהמא )לוח.בלבדמהפסיכולוגים(כעשיריתיקשעותהדרכה)לעומתפבהתמחותאין

(00



69 

סבוריםכיישנםתחומיהכשרהמיותריםהנלמדיםבמחקרהפסיכולוגיםוהפסיכיאטריםכללמ39%

 וההתמחות. הלימודים בתקופת כיום כאן גם מובהק: המקצועות בין מן30%-כההבדל

מןהפסיכולוגים.ביןהמקצועותשצוינוכמיותריםניתןלמצוא00%הפסיכיאטריםסובריםכךלעומת

עב נוירולוגיה(, )ילדים, אחרים רפואה במקצועות בקרברוטציות ופסיכותרפיה מחקר ודות

.הפסיכולוגיםבקרבסטטיסטיקהודיאגנוסטיקה-פסיכו,ופסיכותרפיהדינמיתהפסיכיאטרים;

)ךשיעורנמו הואבמגזרהפרטי כי06%יותרבקרבהפסיכולוגיםשמקוםעבודתםהעיקרי הסכימו )

עבודתםשמקוםפסיכולוגיםהלשיעור"הלימודיםוההתמחותנותניםאתכלהידעהדרוש"בהשוואה

לוגיםשעובדיםבמגזרהפרטיהסכימוהפסיכומן39%-כ,כןכמו(.50%)הציבוריבמגזרהואהעיקרי

מספיקשעותהדרכה"לעומת "בהתמחותאין שעובדיםבמגזרהציבורי.יםפסיכולוגהבקרב8%כי

(הנספח,33ה)לוח

 הבאים: התחומים הפסיכולוגים בקרב עלו חסרים הכשרה תחומי על לשאלה העמקהבתשובה

פסיכו וקצר-בתאוריות ממוקד טיפול טיפול, שיטות של רחב למגוון חשיפה טיפול-דינמיות, מועד,

קליניקה. וניהול כגוןבטראומה נושאים עלו חסרים הכשרה תחומי על הפסיכיאטרים מתשובות

מקצועיועבודה-סיכיאטריהמשפטית,פסיכיאטריהשלגילהינקות,עבודהבצוותרבפסיכותרפיה,פ

.בממשקעםמקצועותאחריםוגורמיםבקהילה

דששיטותהלימודבמהלךהלימודיםומסכימיםבמידהרבהאורבהמא50%מהעובדיםהסוציאליים

מסכימים05%תהדרכה.רקשעודיבהתמחותאיןסבוריםש05%-ו,וההתמחותאינןמגוונותמספיק

דשהלימודיםוההתמחותכיוםנותניםאתכלהידעהדרושלטיפול.עםזאת,ובמידהרבהאורבהמא

5%נלמדיםתחומיםשלאיהיהלהםשימושבהמשךורקשמסכימיםבמידהרבהעםהטענה35%רק

.נספחד(,00ד)לוחדיארוכהמעםהטענהשההתמחותכיום

 פסיכולוגים ופסיכיאטרים - וההתמחות הלימודים בתקופת ההכשרה לגבי  תפיסות: 26 לוח
  אחוזים(ב)

פסיכולוגיםפסיכיאטרים סה"כ 1א:הבההיגדעםה/מסכימה/אתמידהבאיזו
שיטותהטיפולהנלמדותבמהלךהלימודים

 68 07 0, וההתמחותאינןמגוונותמספיק*

כלהידעהלימודיםוההתמחותכיוםנותניםאת
 60 53 ,, הדרושלמתןטיפול**

 36 60 19 בהתמחותאיןמספיקשעותהדרכה**

 03 30 18 תחומיםשלאיהיהלהםשימושבהמשך**נלמדים

 33 30 11 ההתמחותכיוםארוכהמדי

N=3,900
n=1030

"מאודרבה"במידהאו"רבה"במידהההיגדעםמסכימיםהםכישציינומישיעור 3
.>p0.04ההבדלביןהמקצועותמובהק, *

.>p0.03**ההבדלביןהמקצועותמובהק,
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 בבריאות הנפש הביטוחיתלגבי השפעת הרפורמה  תפיסות 7.6

אנשילהצגנו של סדרה שבמחקר שינוייםלהנוגעיםהיגדיםהמקצוע תהביטוחיהרפורמהעקב

דפוסישנהאתהרפורמהתשבאיזומידההםחושבים)צופים(נשאלוהם.בעבודתםשוניםיבטיםבה

 העבודה, את מתןתהליך מאפייניםהטיפול, הטיפולקבלתשל , הטיפולאת אתאיכות תהליכי,

,אתיקהה,מקצועייםהסטנדרטיםהוכןאתשוקהעבודהשלאנשיהמקצועאתוההכשרהוההתמחות

הטיפול 13וזמינותו.נגישות נשענו אלו שבגםשאלות העומק ראיונות תוכן שליעל א' בשלב צענו

מקצוע)משלושתהמקצועותשבמחקר(המעורביםהןבמתןהשירותוניהולווהןהאנשיבקרבהמחקר

בקבלתהחלטותבתחוםשירותיבריאותהנפש.

  עבודהשינויים בדפוסי ה

קביעההעםדורבהמאאויםבמידהרבהמסכימהפסיכולוגיםוהפסיכיאטריםשיעוריםגבוהיםמכלל

בבילועדגשעלשיקוליםתקציבייםיושםהרפורמהשבעקבות תהיהיותרורוקרטיהועיסוקמוגבר

מן,במובהק,שיעורגבוהיותרבהתאמה(.,30%-ו,90%,84%התערבותבשיקולהדעתשלהמטפלים)

כמובהתאמה(.מהפסיכיאטרים,40%-ו30%,95%לעומת39%-ו99%,70%הפסיכולוגיםציינוזאת)

פיקוחעלאבחנותועליהיההרפורמהבעקבותכיציינוהפסיכולוגיםוהפסיכיאטריםכללמ36%,כן

 יותר נמוכים שיעורים הטיפול. מתכנית הם הסכימו תביא הרפורמה לכי תיאוםשלצמצוםידי

מסגרותהטיפולהשונותהשירותים ו64%)בין ( כן )לעלויותולריסון מכלל50%(.66%חיסכוןכספי

ישיריםמגעיםדגשעליושםהרפורמהשבעקבותהסכימועםהקביעהפסיכולוגיםוהפסיכיאטריםה

(03)לוח.ביןהמטפללמטופל

 רק מעטים והפסיכיאטרים מהפסיכולוגים הם כי ציינו מאמסכימים רבה או רבה עםדובמידה

36%)העומסעלהמטפליםאתםתצמצויתזשיפורסביבתהעבודההפיידיהרפורמהתביאלשהקביעה

 .בהתאמה(,3%-ו

 אחוזים(ב) פסיכולוגים ופסיכיאטרים - עבודההבדפוסי צפויים : שינויים 21לוח 

 פסיכולוגים פסיכיאטרים כ"סה 1:הבאיםהשינוייםאתתהא תביאהרפורמה
 70 95 81 דגשעלשיקוליםתקציביים**

 99 30 72 רוקרטיה**ומוגברבביעיסוק
 34 30 ,0 פיקוחעלאבחנותותכניתטיפול

 39 40 02 התערבותבשיקולהדעתשלהמטפלים**
 68 54 26 עםמטופליםישיריםדגשעלמגעים

 63 65 1, שירותיםתיאוםצמצום
 64 09 ,, ריסוןעלויותוחיסכוןכספי*

N=3900
n=1030

""במידהרבה"או"במידהרבהמאודשיעורמישהשיבו  3
.>p0.04ההבדלביןהקבוצותמובהק, *

.>p0.03**ההבדלביןהקבוצותמובהק,

                                                   
13

דהאת/החושב/תשהרפורמהתביאאיתהאתהשינוייםנוסחהשאלההיה:"לעומתהמצבהיום,באיזומי 
"?…הבאיםב
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תה(חושביםכיהרפורמהתביא75%גםרובהעובדיםהסוציאליים),בדומהלתשובותהפסיכולוגים א 

כתדגשהדלובמידהרבהאורבהמא בנוסף, בעקבותיהמהםחושביםכי80%-שיקוליםתקציביים.

ויהיה אבחנות על פיקוח ותכניעל המטפליםתהיהתטיפול, הדעתשל גםהתערבותבשיקול ויהיה

עםהמטופליםדגשעלמגעיםישיריםושםרוקרטיה.למעלהממחציתםחושביםשיועיסוקמוגברבבי

השירותיםתיאוםוה נותני עלישיעוריםנמוכיםיותרד.יצומצםבין עלויותוחיסכוןכספיברו ריסון

הרפורמה(50%) בעקבות דובר עוד הפילע. העבודה סביבת )זשיפור חשבו8%וכן,(.03%ית

 נספחד(,03דלוח)העומסעלהמטפלים.אתשהרפורמהתצמצם

 םמספרוב הפונים בסוג ,הטיפול תהליךב שינויים

 לתהליךהטיפול נמצאבנוגע הפסיכולוגיםו70%כי הפסיכיאטריםסבוריםכי83%-אחוזיםמן מן

ל תביא הרפורמה שימת ידי שיטות על דגש -קצרותטיפול מכלל גבוה שיעור הפסיכולוגיםמועד.

הרפורמהתקצרנוצייוהפסיכיאטרים הפגישות(אתכי )מספר הטיפול תרופתיותעודדמשך טיפול

הפסי93%-ו87%) מן ,כולוגיםבהתאמה לשימוש34%-ו94%לעומת אשר הפסיכיאטרים(. מן

מאשרמן(33%מןהפסיכולוגים)במובהקיותרשיעורגבוה,כצפוי–דיאגנוסטיים-במבחניםפסיכו

(53%)הפסיכיאטרים מאמסכימים רבה או רבה דובמידה הקביעה פגיעהעם תהיה בשימושכי

םמבחניב ולהנוגעיםהיגדיםעםהמסכימיםשיעור. 50%נמוךיותר:הפוניםלטיפולשלכמותלסוג

 והפסיכיאטריםמכלל בהפסיכולוגים רבהמסכימים מאמידה רבה מטופלידואו יותר שיהיו

רכה" "פסיכיאטריה בנוסף, מהפסיכיאטרים60%. הפסיכולוגים(34%)אולםרק מסכימיםעםמן

במקביל, הנפשי. הטיפול על הסטיגמה להפחתת תביא הרפורמה כי מן03%רקהקביעה

הרפורמהתביאלאינטגרציהשלהטיפולשמסכימיםמןהפסיכולוגים(34%)אולםרקהפסיכיאטרים

(00)לוח.יזהנפשיוהפי

 פסיכולוגים ופסיכיאטרים -ובמספרם סוג הפונים ב ,הטיפול תהליךבצפויים : שינויים 22לוח 
 אחוזים(ב)

 פסיכולוגים פסיכיאטרים "כסה 1:הבאיםהשינוייםאתתהא תביאהרפורמה

  הטיפול תהליךבשינויים 
 70 83 96 מועד**-דגשעלשיטותקצרות

 87 94 81 קיצורמשךהטיפול)מספרהפגישות(**

 93 34 ,7 דגשעלטיפולתרופתי**

 33 53 11 דיאגנוסטיים**-במבחניםפסיכופגיעהבשימוש

 50 64 8,(outreachצמצוםפעולותיישוג)

  ובמספרםסוג הפונים שינויים ב
 50 63 26 "הפסיכיאטריההרכה"יותרמטופליםשל

 00 03 22 פוניםמסיבותכלכליותאינםשכיוםמייהשליפנ

 34 60 26 הפחתתהסטיגמהעלהטיפולהנפשי**

 34 08 19 עלאיתורמוקדםוטיפולמונע**דגש

 34 03 18 **יזאינטגרציהשלהטיפולהנפשיוהפי

N=3900 
n=1030

"שיעורמישהשיבו"במידהרבה"או"במידהרבהמאוד
.>p0.03**ההבדלביןהקבוצותמובהק,
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להש העובדיםהסוציאלייםבנוגע ופעתתשובותיהםשל הטיפול תהליך הרפורמהעל קבלתאופןעל

במידהתעודדהטיפולדומותלתשובותיהםשלהפסיכולוגים.גםבקרבםהרובחושביםכיהרפורמה

ו,73%-ו75%קיצורמשךהטיפול)אתמועדו-דשיטותטיפולקצרותורבהאורבהמא כןבהתאמה(

בשימושבמבחניםשתהיהפגיעההקביעההסכימועם40%עלכך,(.נוסף97%תרופתי)הטיפולאתה

ו-פסיכו 30%-כדיאגנוסטיים עם הקביעה צמצום בשיהיה יותרהפעולות נמוכים שיעורים יישוג.

מא רבה או רבה במידה והסכימו עם קביעההד של מטופלים יותר הרכה"שיהיו ,"הפסיכיאטריה

והפי הנפשי הטיפול של אינטגרציה זשתהיה ודגששיוי, מונע, וטיפול מוקדם לטיפולופנשיאיתור

,03%,65%פחתהסטיגמהעלהטיפולהנפשי)שתוואף,פוניםמסיבותכלכליותאינםאנשיםשכיום

(דנספח,00דלוח)בהתאמה(;,33%,33%,39%

 אתיקהבו מקצועיים בסטנדרטים שינויים

כיבעקבותהרפורמהיושםדובמידהרבהאורבהמאהסכימופסיכולוגיםוהפסיכיאטריםכמחציתמה

הטיפולועמידהבהם  .דגשעלהגדרתיעדי הרפורמהתוביל60%בנוסף, כי במידהזו מהםהסכימו

) הטיפול בתהליכי היהלשקיפות המקצועות, בין מה 64%שוני לעומת הפסיכיאטרים מן08%מן

שישדורבהאורבהמאבמידההביעוהסכמההפסיכולוגיםוהפסיכיאטריםמכלל03%הפסיכולוגים(.

(06)לוח.הרפורמהתביאלפגיעהבסודיותהטיפולשחשש

שלישיםשניבקרבהעובדיםהסוציאלייםכ וודגששיוחשבו הטיפול ועודההגדרתיעדי עמידהבהם,

מ מאיותר רבה או רבה במידה הטיפול.ושלישהסכימו תהליכי שקיפותשל תהיה כי כעמיתיהםד

הרפורמהשחשששישדוכשלישמהםהסכימובמידהרבהאורבהמא,כיאטריםהפסיכולוגיםוהפסי

(דנספח,06דלוח).תפגעבסודיותהטיפול

 אחוזים(ב) פסיכולוגים ופסיכיאטרים - סטנדרטים מקצועייםבצפויים שינויים : ,2לוח 

 פסיכולוגים פסיכיאטרים כ"סה 1:הבאיםהשינוייםאתתהא תביאהרפורמה
 46 57 11 הגדרתיעדיהטיפולועמידהבהםדגשעל

 08 64 6, שקיפותשלתהליכיהטיפול*
 09 05 20 פגיעהבסודיותהטיפול

N=3900 
n=1030 

"שיעורמישהשיבו"במידהרבה"או"במידהרבהמאוד 3
.>p0.04,מובהקהקבוצותביןההבדל*
 

 הטיפול באיכות שינויים

במידהרבהאומסכימיםמפסיכיאטריםפסיכולוגיםשלבאופןברורומובהקשיעוריםגבוהיםיותר

טיפוללאמתאיםאולאמספיק,פגיעהבטיפולבעקבותיההרפורמהתביאשעםהקביעותדורבהמא

מתאימים לא שירות בנותני ושימוש קבוצתי לטיפול הפניות יותר הקשים, הנפש בחולי

,53%,46%,54%–ולעומתםמהפסיכיאטרים,,בהתאמה44%-ו45%,35%,90%–מהפסיכולוגים)

,66%-ו המקצועותהסכימו מקצועמשני שיעוריםנמוכיםשלאנשי רבהבהתאמה(. במידהרבהאו

דומא הקביעה שעם תשפר הרפורמה )את הטיפול ו36%איכות הפסיכיאטרים מן0%-מן

(05)לוח.הפסיכולוגים(
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 אחוזים(ב) ופסיכיאטרים פסיכולוגים - איכות הטיפולבצפויים שינויים : 22לוח 

 פסיכולוגים פסיכיאטרים כ"סה 1:הבאיםהשינוייםאתתהא תביאהרפורמה
 90 54 02 טיפוללאמתאיםאולאמספיק**

 35 46 06 פגיעהבטיפולבחוליהנפשהקשים**
 45 53 16 יותרהפניותלטיפולקבוצתי**

 44 66 28 שימושבנותנישירותלאמתאימים**
 0 36 1 שיפוראיכותהטיפול**

N=3900 
n=1030 

"שיעורמישהשיבו"במידהרבה"או"במידהרבהמאוד  3
.>p0.03**ההבדלביןהקבוצותמובהק,



הסוציאלייםדומותלאלוגםבנוגעלהשלכותהרפורמהעלשינוייםבאיכותהטיפולתשובותהעובדים

פגיעהבטיפולבחוליהנפשהקשיםמדומהםחוששיםבמידהרבהאורבהמא93%:שלהפסיכולוגים

קביעהדלומהםמסכימיםבמידהרבהאורבהמא35%טיפוללאמתאיםאולאמספיק.מ90%-כו

9%אינםמתאימים.שיהיהשימושבנותנישירותש–43%-שתהיינהיותרהפניותלטיפולקבוצתיו

(דנספח,05דלוח).חשבושיהיהשיפורבאיכותהטיפול

  התמחותהו לימודיםמסגרת הב ההכשרה בתהליכי שינויים

הבדלים מצאנו ובהתמחות בלימודים ההכשרה תהליכי על הרפורמה השלכות לתפיסת בנוגע גם

כ לפסיכיאטרים. הפסיכולוגים בין 90%-מובהקים הפסיכולוגיםמסכימים רבהמן או רבה במידה

הרפורמהתביאלצמצוםההדרכהלצוותבמקוםהעבודהולצמצוםשעותהתייעצותשלקביעהדומא

צוות זאתוישיבות לכ, כ40%-בהשוואה בנוסף, כך. הפסיכיאטריםשענו הפסיכולוגים30%-מן מן

ביאלצמצוםבזמןהמוקדשלהתעדכנותהרפורמהתשעםהקביעהדובמידהרבהאורבהמאהסכימו

 למקצועית, עיון, ולימי ,כנסיםלהשתלמויות כ55%-לבהשוואה הפסיכיאטרים. מכלל35%-מן

עםהקביעה30%-מהפסיכיאטריםו37%המשיבים) הסכימו אתהרפורמהתייעלשמהפסיכולוגים(

(04לוח).תהליכיההכשרהוההתמחות

 הסוציאליים העובדים במקום80%בקרב לצוות ההדרכה לצמצום תביא הרפורמה כי חוששים

כיהעבודהולצמצוםשעותההתי בנוסף, רבה90%-עצותוישיבותהצוות. מסכימים)במידהרבהאו

מגווןבהיקףובטווח,בד(עםהקביעהשיהיהצמצוםבזמןלהתעדכנותמקצועיתולהשתלמותוכןומא

של זאת, עם למקצוע. ההכשרה תהליכי60%-כתחומי של ייעול שיהיה הקביעה עם מסכימים

(דנספח,04דלוח).ההכשרהוההתמחות
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 פסיכולוגים ופסיכיאטרים - בתהליכי ההכשרה בלימודים ובהתמחותצפויים : שינויים 21לוח 
 אחוזים(ב)

 פסיכולוגים פסיכיאטרים כ"סה 3:יםהבאהשינוייםאתתהא תביאהרפורמה
 90 40 01 במקוםהעבודה**צמצוםהדרכהלצוות

 37 46 02 צמצוםשעותהתייעצותוישיבותצוות**

 צמצוםבזמןלהתעדכנותמקצועית,ימיעיון
 47 55 11 השתלמויותוכנסים**

 40 68 28 **למקצועההכשרהתחומיומגווןהיקף,טווחצמצום

 30 37 12 **וההתמחותההכשרהתהליכיייעול

N=3900 
n=1030 

"שיעורמישהשיבו"במידהרבה"או"במידהרבהמאוד 3
.>p0.03**ההבדלביןהקבוצותמובהק,

 

 העבודה  שוקב שינויים

ובקשרבשוקהעבודהקשוריםהשלכותהרפורמהעלנושאיםהבנוגעלתפיסותאנשיהמקצועגםנבחנו

במידהרבההסכימוהפסיכיאטריםמן30%-פסיכולוגיםומןה94%ביןסוגימטפליםבבריאותהנפש.

מהפסיכולוגים30%-כיבעקבותהרפורמהעשויהלהיותהעדפהלמטפליםזוליםיותר.כדואורבהמא

הרפורמהתעוררתחרותביןנותניהטיפולממקצועותשהסכימועםהקביעהמהפסיכיאטרים40%-ו

ציינוגםפגיעהבזכויותהעובדים.מןהפסיכיאטרים(63%-מןהפסיכולוגיםו43%שונים,וכמחצית)

 הפסיכולוגים)לעומת55%בנוסף, 03%מן הסכימו רבהמאמהפסיכיאטרים( עםדובמידהרבהאו

פסיכולוגיםוהפסיכיאטריםמכללה33%הקביעהשעלולהלהיותפגיעהברמתההכנסהשלהמטפלים.

כיהרפורמהעשויהדואורבהמאבמידהרבהמהפסיכולוגים(הסכימו36%-מןהפסיכיאטריםו03%)

(03)לוח.להוביללשיתוףפעולהביןנותניטיפולממקצועותשונים

הרפורמהתביאשדעםהקביעהומןהעובדיםהסוציאלייםהסכימובמידהרבהאורבהמא84%גם

כ נותניומהםהסכימומא90%-להעדפהשלמטפליםזוליםיותר. דעםהקביעהשתהיהתחרותבין

בזכויותהעובדים)ט פגיעה ממקצועותשוניםואף ,(34%יפול פגיעה30%אולםרק תהיה כי חשבו

הרפורמהתביאשהסכימועםהקביעה56%-דברמתההכנסהשלהמטפליםוובמידהרבהאורבהמא

נספחד(,03ד)לוח.לשיתוףפעולהביןנותניהטיפולממקצועותשונים

 אחוזים(ב) פסיכולוגים ופסיכיאטרים - בשוק העבודהצפויים : שינויים 20לוח 

 פסיכולוגים פסיכיאטרים כ"סה 1:הבאיםהשינוייםאתתהא תביאהרפורמה
 94 30 71 העדפהלמטפליםזוליםיותר

 36 40 19 תחרותביןנותניטיפולממקצועותשונים)**(
 43 63 16 פגיעהבזכויותהעובדים)**(

 55 03 8, שלהמטפלים)**(פגיעהברמתההכנסה
 36 03 10 שיתוףפעולהביןנותניטיפולממקצועותשונים)**(

N=3900
n=1030 

"שיעורמישהשיבו"במידהרבה"או"במידהרבהמאוד  3
.>p0.03**ההבדלביןהקבוצותמובהק,
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מדדיםנבנו(לעיל03-03בלוחותים)המפורטבנוגעלשינוייםעקבהרפורמההיגדיםעלבסיססדרתה

כיהרפורמהצופההאישהמקצועעדכמבחנוש(היגדים)פריטיםממספר,מהםאחדכל,המורכבים

)חוללת יפ'רשינויים בנספח מדד כל  (.גרוט 09לוח שיעור את מציג יאטריםהפסיכוהפסיכולוגים

מאצופיםש רבה או רבה ובמידה בד שינויים עמה תביא הרפורמה כי עבודתםסדרי יםפונהסוגב,

המקבילשיעורהמגדולזאתשיעורהפסיכולוגיםשצופיםכיבמובהקמןהלוחעולה.ובמתןהטיפול

.פסיכיאטריםהשל בלוחהואהממצאכי הקבוצות,שלשיעורגבוהיוצאדופן אנשיהמקצועבשתי

עקבהרפורמה.הטיפולקבלתשלמאפייניםבניכרשינויאינםצופים,יכיאטריםהפסיכולוגיםוהפס

  אחוזים(ב) הצפויהלגבי מידת השינוי הפסיכולוגים והפסיכיאטרים : תפיסות 27ח לו

 פסיכולוגים פסיכיאטרים 3המדד
 40 67 שינויבדפוסיעבודה**
 90 40 שינויבתהליךהטיפול**

 9 33 **הפוניםובמספרםסוגבשינוי
 47 64 שינויבאיכותהטיפול**

 40 65 שינוייםבתהליכיהכשרהוהתמחות**
 58 05שינויבשוקהעבודה**

.>p0.03**ההבדלביןהקבוצותמובהק,
היהגבוהמ3 שלהםבמדד הממוצע שהציון מי מ6.94-שיעור לא"3-בסולםשנע "כלל במידהרבה"4ועד

"דומא


 הפסיכולוגים מן יותר גבוה שיעור כי הנתונים מן עלה שעוד צופים הציבורי בדפוסייבמגזר נוי

התאמה(עמיתיהםבמגזרב,44%-ו95%,30%העבודה,בתהליךהטיפולובתהליכיהכשרהוהתמחות)

מןהפסיכולוגיםבמגזרהציבוריצופיםכייחול5%בהתאמה(.לעומתזאת,,55%-ו33%,54%)הפרטי

(הנספח,30ה)לוח.הפסיכולוגיםבמגזרהפרטימן30%שינויבמאפייניקבלתהטיפוללעומת

כי עלה הסוציאליים לעובדים בבאשר לפסיכולוגים יותר דומים הם אתתפיסתאופן השפעתם

הרפורמהעלשינויי הטיפול. םבהיבטיםשלהעבודהומתן -ל43%גםבקרבםשיעוריםגבוהים)בין

.יםשלשינוימידהרבהתהיה(חושביםכיעקבהרפורמה80%

 למטופלים ובזמינותו שינויים בנגישות הטיפול

הרפורמה.ותעקבבשהםחוזיםבעבודתםשלהםעדכאןבחנואתעמדותאנשיהמקצועכלפישינויים

למטופלים השירות על הרפורמה של אפשריות להשלכות בנוגע גם שאלנו מעבר:בהמשך כמה עד

צהחוליםקופותאלהאחריותלבריאותהנפש מבחינתהטיפולשלזמינותהלשפראתהנגישותופוי

רבהמא08%רק.םהמטופלי במידהרבהאו הרפורמהצפויהשדעםהקביעהומהמשיביםהסכימו

תור.שיעורנמוךעודתלקבלעדלהגיעלמקוםהטיפולואתהזמןכדילמטופלהנדרשראתהזמןקצל

אתמהירותהמענהבזמןמשבראובמקרההרפורמהצפויהלשפרשיותרהסכיםבמידהזולקביעה

רום.יח

כךנוסף )על מהפסיכולוגים כשליש )66%, הפסיכיאטרים מן וכמחצית בעקבות(57%( כי סברו

שליש כשני הממוצע. המפגש משך יתקצר )יםהרפורמה הפסיכולוגים וכמחצית33%מן )
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) 58%מהפסיכיאטרים הרפורמה. מן יושפע לא המפגשים משך כי סברו )( מן6%בודדים

.הפסיכיאטריםוחציאחוזמהפסיכולוגים(סברוכיהמפגשיםיתארכולאחרהרפורמה

 אחוזים(ב) פסיכולוגים ופסיכיאטרים -לאחר הרפורמה  וונגישותהטיפול : זמינות 28לוח 

 פסיכולוגים פסיכיאטרים סה"כ 3:עדכמהיהיהשיפורב

 03 64 28 להגיעלמקוםהטיפול**הנדרשהזמן

 04 60 27 תור*תקבלעדזמןהמשך

 37 05 21 רוםימהירותהמענהבזמןמשבר/מקרהח

N=3900;n=1030 
"דובמידהרבהמא"או"במידהרבה"שיעורמישהשיבו  3

.>p0.03**ההבדלביןהקבוצותמובהק,


מא רבה או רבה )במידה שיפור יהיה כי חשבו הסוציאליים העובדים מן וכשליש בזמן הנדרשד(

במהירותכחמישיתותורתלקבלעדשיהיהשיפורבזמןכחמישיתלהגיעלמקוםהטיפול,כדילמטופל

(דנספח,09ד)לוח.רוםימקרהחבהמענהלמטופלבזמןמשבראו

  המטופלים של הנפש מצבי בתמהיל הצפוי השינוי

יתקלובהםיעדכמהיחולשינויבשכיחותהמצביםהנפשייםהעיקרייםשהםהמקצועאנשינשאלועוד

 הרפורמה. לאחר )מיחולקותשובותיהםבעבודתם המצבים בשכיחות ירידה שתהיה שהעריכו למי

("הרבהיותר"או"יותר")ענוםמישהעריכושתהיהעלייהבשכיחות,("הרבהפחות"או"פחות"שענו

(07לוח).כמקודםשאריהמצביםהנפשייםתשהעריכוששכיחותומי

בשכיחות שינוי יהיה שלא חושבים שבמחקר והפסיכיאטרים הפסיכולוגים מכלל שלישים כשני

) קלות הפרעות שהם הנפשיים "המצבים רכה"( שפסיכיאטריה ושיעוריבהם בעבודתם, יתקלו

הפסיכיאטריההקשה""שלבנוגעלמצביםהנפשייםהכלוליםבקטגוריה90%-חושביםכךעולהלכה

זאת עם טראומה(. או לסוגיה סכיזופרניה מז'ורי, דיכאון מן,רוריבב,)למשל יותר גבוה שיעור

עלי צופים יהפסיכיאטרים הפסיכיאטריה של השכיחות בשיעור חיים/הפרעות:הרכהה משברי

) חרדה הפרעות אישיות, הפרעות משפחתיות, בעיות קל, דיכאון 60%,65%הסתגלות, 09%, ,63%,

בהתאמה(.,05%,37%,38%,00%,39%בהשוואהלפסיכולוגיםשענוכך)וכדומה,בהתאמה(,60%

(03%התמכרויות)של(ו03%בנוסף,יותרפסיכיאטריםחושביםשתעלההשכיחותשלדיכאוןמז'ורי)

 (07לוח).בהתאמה(,33%-ו00%בהשוואהלפסיכולוגיםשענוכך)

שבטיפולכאשרנפשייםהמצביםהמןהעובדיםהסוציאלייםלאחושביםשיהיהשינויבתמהיל50%-כ

ב מדובר טראומה. הפרעותאישיותואף קל, דיכאון חיים, משברי כשלישבעיותמשפחתיות/זוגיות,

שיעורחושביםשתהיהעלייהבטיפולבמצביםאלועקבהרפורמהוכשליש חושביםהשתהיהירידה.

ואףמעללכךבמצביםנפשייםכגוןהפרעותאכילה,התמכרויות,בעיות30%-שינויעולהלכשלאיהיה

שיעורזהמגיעלכ וסכיזופרניהלסוגיה. מז'ורי דיכאון כשמדובר90%-התנהגותבקרבילדיםונוער,

 (דנספח,08ד)לוח.בבעיותהתפתחותיותודמנציה
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 )אחוזים( פסיכולוגים ופסיכיאטרים -טופלים : השינוי הצפוי בתמהיל מצבי הנפש המ29לוח 

פסיכולוגיםפסיכיאטרים סה"כ
 ↓ ↔ ↑ ↓ ↔ ↑ ↓ ↔ ↑

373539344060 18 06 22משבריחיים/הפרעתהסתגלות**

363300354065 ,1 02 21דיסטימיה/דיכאוןקל**

333338374509 17 02 21בעיותמשפחתיות/זוגיות**

333437334863 12 ,0 ,2אישיות**הפרעות

83805304360 9 02 27הפרעותחרדה**

9900383509 7 09 ,2טראומה

8900083904 8 76 22הפרעותאכילה

30380039338 16 76 19בעיותהתנהגותבקרבילדיםונוער

8930069303 0 71 ,2דיכאוןמז'ורי*

309533333603 11 71 19התמכרויות**

33963389638 16 ,7 17סכיזופרניהלסוגיה

30993689439 9 77 12בעיותהתפתחותיות

886779433 8 86 11דמנציה*

השכיחותתרד-↓שאראותוהדבר;ישכיחותת-↔השכיחותתעלה;-↑מקרא:
.>p0.04,*ההבדלביןהקבוצותמובהק
.>p0.03**ההבדלביןהקבוצותמובהק,



  ההצפוי שינויה תמיד על המשפיעים המשתנים

 העצמאיתשלמשתניםעלהמידהeffect)לאמודאתההשפעהכדי עקבהרפורמהבהצופיםשינויש(

המשתניםהתלוייםבניתוחיהרגרסיההיומדדימשתנייםמסוגרגרסיהלינארית.-ערכנוניתוחיםרב

משתניםבלתיתלויים:מקצוע)פסיכולוגיםמולוללנכרגרסיהמודלכלבבנספחג(.השינוי)מפורטים

 מיןפסיכיאטרים(, גברים(, מול שלמגזרה)נשים המקום אורךהעבודה פרטי(, מול )ציבורי עיקרי

ה )טווחקצרהטיפול ממוצע שנה: שנהעדשנה:בינוניחווט;עדחצי חצי טווחארוך; שנה(,: מעל

שיקולהואראיותהטיפולמבוססהראיות)מישדיווחכיבמקוםעבודתוהעיקריעלמבוססהטיפול

 טיפול תכנית הואמולבבחירת כי שדיווח )מי כלכליים בשיקולים התחשבות כן(, דיווח שלא מי

מישלאדיווחכן(ומקוםלימודים)מישלמדמולמתחשבבשיקוליםכלכלייםאותקציבייםבעבודתו

מישלמדבחו"ל(.מולבישראל

ל וללימודיםבישראלהשפעהעצמאיתחיוביתעלהציוןמיןנמצאכי לעבודהבמגזרהציבורי במדד,

במגזרהרפורמהבעקבותהעבודהבדפוסישינויים" העיקרי עבודתם שמקום מי נשים, כלומר, ."

האחרים.בנוסף,למתןמיותרבדפוסיהעבודההציבוריומישלמדובישראלצופיםשינוייםעתידיים

כבריםמספקטיפולבטווחהקצרוהבינוניהשפעהעצמאיתשליליתעלציוןהמדד.קרי,אנשימקצועה

 טיפול ע קצרטווחלכיום תביא שהרפורמה יותר מעטה במידה צופים בדפוסיובינוני שינויים מה

(זנספח,3זלוח).טווחשללמעלהמשנה-עבודתםבהשוואהלאנשימקצועהמספקיםטיפולארוך
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 המדד,מיןלמקצוע, ציוני על חיובית עצמאית השפעה בישראל ולימודים הציבורי במגזר עבודה
"הרפורמהבעקבותטיפולהבתהליךשינויים" שעובדיםבמגזרהציבורי,כךו. מי נשים, פסיכולוגים,

צופיםבמידהרבה בישראל שלמדו מאחריםומי לאורך הטיפול. טיפולהשינוייםעתידייםבתהליך

,0זלוח).הייתהעלגבולהמובהקות.ההשפעהנמצאההשפעהשליליתעלציוניהמדדבטווחהבינוני

(זנספח

ו ללעבודהבמגזרהציבורי בסוגשינוייםמדד"הלימודיםבישראלהשפעהעצמאיתשליליתעלציוני

םמישעובדיםבמגזרהציבוריומישלמדובישראלמקבלי:"הרפורמהבעקבותטיפוללהפוניםובכמות

זה במדד יותר נמוכים ;ציונים צופים הם שינוייםבפחותמקרי, יחולו כי אחרים שלסוג ובמספר

טווח)עדחצישנה(נמצאההשפעהחיובית,-לטיפולקצרלעומתזאת,.הפוניםלטיפוללאחרהרפורמה

(זנספח,6זלוח).עלגבולהמובהקות,עלציוניהמדד

ל אשר "הטיפולבאיכותשינויים"מדד למקצוע, כי ולימודיםמין,נמצא הציבורי במגזר עבודה

ציוניישבישראל צופים;והשפעהעצמאיתחיוביתעל בישראל שלמדו נשיםומי פסיכולוגים, קרי,

 )בהתאמה(מיותר בחו"ל שלמדו מקצוע ואנשי גברים יחולופסיכיאטרים, הרפורמה בעקבות כי

למתןטיפולבטווחהבינונינמצאההשפעהעצמאיתשליליתעללעומתזאת,שינוייםבאיכותהטיפול.

כ המדד. לומר,ציוני מעטה במידה צופים הבינוני בטווח טיפול המעניקים מקצוע מאחריםאנשי
למטופלים. הניתן הטיפול באיכות שינויים תחולל ראיותשהרפורמה מבוסס והתחשבותטיפול

עלגבול,השפעהעצמאיתשליליתעלציוניהמדדהיובעליהעיקריבשיקוליםכלכלייםבמקוםעבוד

(זנספח,5זחלוהמובהקות.)

כךנוסף ועל למקצוע ציוניל, על ומובהקת חיובית עצמאית השפעה נמצאה הציבורי במגזר עבודה

פסיכולוגים)לעומתפסיכיאטרים(ומישעובדיםבמגזר:"הרפורמהבעקבותבהכשרהשינוייםהמדד"

הציבורי)לעומתמישעובדיםבמגזרהפרטי(צופיםבמידהרבהיותרשיהיהשינויבהכשרהלמקצוע

 גם הרפורמה. במדדלולמיןבעקבות הציון על חיובית עצמאית השפעה נמצאה בישראל ,לימודים

(זנספח,4זחלו).עלגבולהמובהקותזוהיהשפעהאולם

 למקצוע, כי נמצא בישראלמיןעוד ישולימודים ציון על חיובית עצמאית ההשפעה שינויים"מדד

הרפורמהבעקבותהעבודהבשוק לאורך וכי ה" הבינוניהטיפול בטווח עצמאיתישממוצע השפעה
שליליתעלציוןזה.ניתןללמודמכךכיפסיכולוגים)לעומתפסיכיאטרים(,נשים)לעומתגברים(ואנשי

שלמד מי )לעומת בישראל שלמדו שינוייםבשוקומקצוע יחולו כי יותר רבה צופיםבמידה בחו"ל(
ואנותניםבדרךכללהואילואנשימקצועשאורךהטיפולהממוצעשהם,העבודהבעקבותהרפורמה

בינוניצופיםבמידהמעטהיותרכייחולושינוייםבשוקהעבודהלעומתאנשימקצועהעוסקיםבטיפול

14.מסכםאתתוצאותניתוחיהרגרסיהבכלאחדמןהמדדים60.לוח(זנספח,3זלוח)טווח-ארוך

                                                   
מידתהמהימנותשלהםבעזרתאלפאשלקרונבך.נבחנהעבורהעובדיםהסוציאלייםונבנואותםמדדים14

 מהםשלושה לשמש מתאימים נמצאו בתור מעל קרונבך של )אלפא אל0.9מדד מדדים עבור ביצענוו(.
,"מקצוע"רסיהלינארית.משורתהמשתניםהבלתיתלוייםהורדנואתהמשתניםמשתנימסוגרג-ניתוחרב

בישראל" ציבורי"ו"לימודים במגזר מזערית.",עבודה הייתה בהם שהשונות "שינוייםמאחר במדד רק
נמצאכי:מצאנוהשפעהעצמאיתמובהקתשלאחדהמשתניםהבלתיתלוייםטיפול"סוגוכמותהפוניםלב

"התחשבותבשיקוליםכלכלייםבבחירתתכניתטיפול"ישנההשפעהעצמאיתחיוביתומובהקתלמשתנה
בבחירתתכניתטיפולצופהבמידהודיווחכיהואמתחשבבשיקוליםאלכיוםעלציוןהמדד.כלומר,מיש
הטיפול.קבלתשלמאפייניםברבהיותרכייחולושינויים
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)ניתוחי פסיכולוגים ופסיכיאטרים  - ההצפוישינוי ה תמיד: המשתנים המשפיעים על 6,לוח 
 רגרסיה לינארית(

 תלויים בלתי משתנים

 שינויים
 בדפוסי
 עבודה

 שינויים
 מתן בתהליך
 הטיפול

 בסוג שינויים
 הפונים וכמות

 טיפולל

 שינויים
 באיכות
 הטיפול

  שינויים
 בהכשרה

 שינויים
 בשוק

 העבודה

+ +++ פסיכולוג

 +(†)+ +++נשים

+ +-+ +הציבוריבמגזרעבודה

 (†)+-שנהחציעדטווח-קצרטיפול
 –בטווחבינוניטיפול

 --(†)--חצישנהעדשנה
)†(-ראיותמבוססטיפול

(†)-כלכלייםבשיקוליםהתחשבות

+(†)++-++בישראללימודים
+השפעהעצמאיתחיוביתומובהקת

עצמאיתשליליתומובהקתהשפעה-
)עלגבולהמובהקות( p<0.1†

בסיסלפסיכולוגים –הערה: בסיסלנשים –פסיכיאטרים; בסיסלעבודהבמגזרהציבורי עבודה–גברים;
מעלשנה;–טווחארוך–חצישנהעדשנה–בינוניטווחעדחצישנה,–במגזרהפרטי;בסיסלטווחקצר

מישלאדיווחכך;–מישלאדיווחכך;בסיסלהתחשבותבשיקוליםכלכליים–בסיסלטיפולמבוססראיות
לימודיםבחו"ל–בסיסללימודיםבישראל



  לעתיד וכיווניםמסקנות סיכום, . 8

 החולים לקופות הנפש לבריאות האחריות העברת ונבחנולקראת העבודה הדפוסי כלפיעמדות

.נמצאכיאףשמדוברבקבוצותשלשלושקבוצותאנשימקצועבבריאותהנפשהרפורמההביטוחית

שישבעבודתןואףבעלתמגווןבעיותדומה)אםכיבתמהילשונה(אנשימקצועהמטפלותבאוכלוסייה

השקה ותרבנקודות ביניהן משמעותיים הבדלים יש במאפי, והמקצועי, האישי הרקע יניבמאפייני

העבודהובדפוסימתןהטיפול.

נשיםשלגבוהבשיעורמאופייניםהפסיכולוגים הפסיכיאטריםשלמזהבמקצתנמוךממוצעבגיל,

בלוישקמיושלישראלילידישליותרהרבהגבוהובשיעור בישראל. העובדיםגםהכשרה בקרב

הכשרהבישראל.יששבמחקרהסוציאליים נשיםומקבלי במחקרשיעוריםגבוהיםשל כי ישלציין

יכולת עלכן, נכללורקעובדיםסוציאלייםשמועסקיםבמסגרותבריאותהנפששלמשרדהבריאות.

מממצאי שלהמחקרההכללה במסגרות שלא המועסקים הנפש בבריאות סוציאליים עובדים לגבי

..הדברנכוןגםלגביהמשךהדיוןבממצאיהמחקרמוגבלתיכולתמשרדהבריאותהנה

דהואףהיקףמעמדבעבודה,סוגמקוםהעבוה:מאפייניהעבודהנמצאוגםבנוגעלהבדליםמובהקים

העבודה. ושעות למשהמשרה לכך עבודתםכשכיריםמועסקיםהפסיכיאטריםמרבית, במקום

 לעומתהעיקרי, פחותמחצירק הפסיכולוגים. חוליםיתכמחצמן הפסיכיאטריםעובדיםבבתי מן

במסגרתפרטיבמכוןאובקליניקהעובדיםהפסיכולוגיםממחציתיותרםלעומתובעבודתםהעיקרית,
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).העיקריתעבודתם הפסיכיאטרים מן גבוה עבודתם(83%שיעור במקום מלאה במשרה עובדים

 50%-כלעומתהעיקרי, בלבד הפסיכולוגים שמן כך. בממוצעעובדים יותרעובדיםהפסיכיאטרים,

(30%-כהפסיכולוגים.השוניהמרכזיבתחוםזההואששיעורגבוהמןהפסיכולוגים)מןבשבועשעות

במגזרהציבורי–נותניםטיפולבמגזרהפרטיבעבודתםהעיקריתואילושיעורגבוהמןהפסיכיאטרים

עםזאתהמשותףלאנשיהמקצועהואשמרביתםנותניםטיפולביותרממסגרתאחת.דפוס.(80%-כ)

העבודההאופייניהואמתןטיפולבעבודהעיקריתובמסגרתנוספת,ובקרבהפסיכיאטריםאףשיעור

שלמתןטיפולבמסגרתעבודהשלישית.(50%)גבוהיחסית

הקבוצותבולטגםכשבוחניםאתמאפי בין הטיפולהשוני מתן הטיפול:יני מידתהמחויבות,דפוסי

הגישותוהכליםו לנוהליבקרהופיקוח, במיוחדבולטתהעובדהכן שיעורגבוהשתמהילהמטופלים.

פסיכולוגים של 38%)יותר ארוכינותנים( )-טיפולים לפסיכיאטרים בהשוואה ההבדל.(56%טווח

 במגזר עבודה בין להבדל גם קשור הטיפול )במשך הפסיכולוגים(שהפרטי מן גבוה שיעור עובד בו

טווח)שללמעלהמשנה(-משתנינמצאכיהסיכוילתתטיפולארוך-תוחרבילעבודהבמגזרהציבורי.בנ

גדוליותרבקרבמישעובדבקהילהומישעובדבמגזרהפרטיבהשוואהלמישעובדבמגזרהציבוריאו

-בבתי בקרבהחולים. הסוציאלייםהפסיכיאטרים היותרגבוהשיעורישוהעובדים שהםמדווחים

הליונלבצעחייבים ופיקוח בתהליךבקרה לפסיכולוגיםבהתאמה(48%-ו36%)הטיפול בהשוואה

בקרבפסיכולוגיםשעבודתםהעיקריתבמגזרהציבורישיעורהמדווחיםעלחובהלבצענוהלי.(06%)

בולטתמןהפסיכולוגיםשעבודתםהעיקריתבמגזרהפרטי.35%לעומת64%פיקוחובקרהעומדעל

בסךהכ וגםהעובדהכי הערכהמובְמשתמשמקצועהלשיעורנמוךשלכללאנשי ניםלמדידתבכלי

 הטיפול החולים–אפקטיביות לקופות המעבר עם להשתנות שצפוי ,דבר בספרותכפישכן, שדווח

 עם בארמבוקרלטיפולהמעברבנושא, נריתהבצות תוצאה במדדי יותר רב שימוש וגברהעשה

) ההתערבויותהפסיכולוגיות של יעילותן  ;Berlow, 1996; Phelphs et al., 1998הדרישהלהוכיחאת

Drabick & Goldfried, 2000; Clark et al., 2006; Huey & Britton, 2002)שיעורניכרמןהפסיכיאטרים.

וכיהשיבוכיישלהםמידהרבהשליד מתןטיפולמבוססעעדכניבתחוםשלטיפולמבוססראיות,

בהתאמה(,לעומת,49%-ו34%)מהווהשיקולבבחירתתכניתהטיפולבמקוםעבודתםהעיקריראיות

)ועובדיםשיעוריםנמוכיםיותרשלפסיכולוגים כך .בהתאמה(,36%-כו00%-כסוציאלייםשהשיבו

בניתוחרב שבעהלדווחשהםמתחשביםבטיפול-אכן, פי גבוה לפסיכיאטריםסיכוי כי עלה משתני

במגזר לעבודה הפרטי במגזר עבודה בין להבדל גם אולם לפסיכולוגים, בהשוואה ראיות מבוסס

 הציבורי במגזר שעובד למי לכך. תרומה הפסיכולוגים)הציבורי ובקרב המקצוע, אנשי כלל בקרב

בפרט ( הגבוהפי הםמתחשביםבטיפולמבוססראיותשנייםלהשיבסיכוי שעובדכי בהשוואהלמי

 .הפרטיבמגזר כי נראה המטופלים, לתמהיל הפסיכולוגיםבאשר רוב , והעובדיםהפסיכיאטרים

 מבוגריםהסוציאליים עם בעיקר עובדים אך שיעורים, הפסיכולוגיםמקרביותרגבוהיםמעט

הפסיכהסוציאלייםוהעובדים )לעומת בנוסף,יאטרים( וקשישים. נוער בני ילדים, עם גם עובדים

כלכלי-שיעוריםגבוהיםיותרשלמטופליםממעמדחברתיישלפסיכיאטריםולעובדיםהסוציאליים

הפסיכולוגים. לעומת העיקרי עבודתם במקום מאוד ונמוך הממצאמצאמנמוך עם מתיישב זה

שיעורגבוהיותר,אכן.הפרטיבמגזרעבודתםהעיקרישיעורגבוהשלהפסיכולוגיםעובדיםבמקוםש

 מטופלי במגזרהפסיכולוגיםשל חברתיכמשתייךידם-עלתוארהציבורי ונמוך-למעמד נמוך כלכלי

הפרטיבמגזרעיקריתלעבודההקשורנוסףממצא.הפרטיבמגזרעמיתיהםלמטופליבהשוואהדומא
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קצועאחריםבתחוםמהדיווחשלכרבעמןהפסיכולוגיםכיהםאינםמקיימיםכלקשרעםאנשיהנו

מהפסיכולוגים30%-כ(.בדומהלכך,שדיווחועלכךמןהפסיכיאטריםכעשיריתבריאותהנפש)לעומת

40%-)וכ דיווחו הסוציאליים( העובדים לגבישמן משפחה רופא עם בקשר כלל עומדים אינם

לעומת זאת הפסיכיאטרים34%מטופליהם, קופות.מן אל הנפש בריאות של המעבר כי לזכור יש

הפי הטיפול של יותר גדולה אינטגרציה לייצר צפוי ביןזהחולים הקשר את גם ולשנות והנפשי י

המטפליםלרופאיהמשפחה.

מ שיש סבורים המקצוע מאנשי חלק כי עלה למקצוע ההכשרה לגבי הממצאים לשינוייםמן קום

המקצועהסכימובמידהרבהאורבהמאנשיבתכניתהלימודיםובתהליכיההתמחותלמקצוע.כשליש

 מגוונות אינן למקצוע ההכשרה בתהליך הנלמדות השיטות כי דייןמאוד מןמנגד. כחמישית

בנוסף,הפסיכולוגיםהסכימוכיתכניתהלימודיםכוללתתחומיםשאינםרלוונטייםלעיסוקבהמשך.

.חשיםכיהלימודיםוההתמחותנותניםאתכלהידעהדרושלמתןטיפולאנשיהמקצועכשלישמרק

שעותהדרכה.דיכיבהתמחותאיןציינואףמהפסיכיאטריםכשליש

אלמנטתפסוהבריאותהנפשלקופותהחוליםהואלאחדמרכיביהמפתחבהעברתהאחריות,כאמור

מבוקר טיפול הנפששל בריאות למערכת כן. אם שינוייםבהיבטיםשל, בחובו לטמון עשוי המעבר

העבודתאנשיהמקצועו הםמספקיםאתאופן שינוייםחוזיםשבו אילו כאשרשאלנו אכן, הטיפול.

העובדיםמן90%-וכוהפסיכיאטריםמהפסיכולוגיםמחציתענואנשיהמקצועבסטנדרטיםמקצועיים

תהיהכישחשבוהמקצועאנשישיעור.בהםועמידההטיפוליעדיהגדרתעלדגשיהיהכיהסוציאליים

שלישעלעמדהטיפולבסודיותפגיעהוהןשקיפותשלרבהמידההן אולם. במקביל, כשלישרק,

,מןהניתוחיםכמוכןהטיפול.שלנגישותבמקצועחשבושהרפורמהתביאלשיפורבזמינותוהמאנשי

משתניים-הרב והפסיכיאטרים( הפסיכולוגים כלל משבחנו)בקרב עלה המשפיעים המשתנים הם

כינשים,מישמקוםעבודתםהעיקריבמגזרהציבוריעלהבהצופיםשינוייםעקבהרפורמה,שהמידה

ו צופיםיותרכן בישראל שלמדו שהרפורמההביטוחיתבבריאותהנפשתמאחריםמי שינוייםחולל

בת העבודה, בדפוסי העבודה. ובשוק הטיפול באיכות הטיפול, מתן הליך כי נמצא בהשוואהעוד

)דגשתהליךמתןהטיפולשינוייםבחוללפסיכולוגיםצופיםבמידהרבהכיהרפורמהתלפסיכיאטרים,

פסיכו במבחנים פגיעה תרופתי, טיפול על דגש הטיפול, משך קיצור מועד, קצרות שיטות -על

)טיפוללאמתאיםאולאמספיק,פגיעהבטיפולבאיכותהטיפול;םוצמצוםפעולותיישוג(ידיאגנוסטי

קבוצתי( לטיפול הפניות ויותר לאמתאימים שירות בנותני שימוש הנפשהקשים, בהכשרה;בחולי
)צמצוםההדרכהלצוות,צמצוםשעותהתייעצותוישיבותצוותכמוגםצמצוםבזמןהמוקדשלמקצוע

למקצוע(להתעדכ ההכשרה תחומי של והמגוון ההיקף צמצום והשתלמויות, מקצועית נות שוקוב;
העתידי בזכויותהעבודה פגיעה שונים, טיפול נותני בין תחרות יותר, "זולים" למטפלים )העדפה

המטפלים( של ההכנסה וברמת העובדים צופים. בישראל שלמדו ומי הציבורי במגזר שעובדים מי

-כברכיוםטיפולקצרנותניםמיש,עלכך.נוסףובמספרםוייםבסוגהפוניםלטיפולפחותשיהיושינ

 או טווח טיפול העבודה בדפוסי שינויים יהיו כי יותר מועטה במידה צופים הבינוני עםבטווח

כן,מישמדווחיםכיכברכיוםהםנותניםטיפולמבוססראיותומישכיוםמתחשביםוכמ.המטופלים

 פחותהמהאחריםבשיקולים המובהקות,,כלכלייםצופיםבמידה גבול שינוייםבאיכותעל יהיו כי

לעומקסוגיותהנוגעותלמידהשבהאפשרלקשורביןהטיפול. יהיהלבחון במחקריםעתידייםניתן
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הבדליםשזוהובקרבאנשיהמקצועלביןהבדליםאחרים,למשלבמקוםההכשרה,במסגרתהעבודה

ובאיךאנשיהמקצוערואיםאתהקשרביןהרפורמהלתהליכיםולתוצאותשהםצפו.העיקרית

שישלהם)פסיכיאטרים,פסיכולוגיםועובדיםסוציאליים(מןהממצאיםניתןללמודכיאנשימקצוע

מיבהםוקוח,יהליבקרהופוטווחומחויבותלנ-כגוןטיפולקצר,היבטיםשלטיפולמבוקרבסיוןיכברנ

ע שכבר מעטה במידה צופים העיקרית, בעבודתם הציבורי במגזר במתןמהאחריםובדים שינויים

פחותבהטיפולו נראהשיזדקקו לכן לאחרהרפורמה. לתהליכיהסתגלותלעבודהמהאחריםאיכותו

עם שיעורגבוהמןהפסיכולוגיםעםזאתקופותהחולים. יותרממחציתםעובדיםבמגזרהפרטיש),

 (העיקריתבעבודתם כי מדווחים אין להם ראיות, מבוסס בטיפול ידע שיקולכי מהווה אינו הוא

הםאינם,עלכך.נוסףאיןלהםקשרעםהרופאהראשונישלמטופליהםוכיבבחירתתכניתהטיפול

ובנגישותהשירותים באיכותהטיפול םוזמינותצופיםשיפור נראהשאתלפיכךבעקבותהרפורמה.

לה למקדהמאמצים יש מבוקר טיפול של בעידן לטיפול המתאימות וגישות עבודה שיטות טמיע

)ומפורטים.בהתמודדותעםאתגריםאלויהיהחשובלשיםלבלהבדליםשנמצאובקבוצהמקצועיתזו

הדוח( בגוף במגזרלעיל בעיקר העובדים לאלו הציבורי במגזר בעיקר העובדים הפסיכולוגים בין

 הפרטי.

קופות להעל שליהחולים במסגרות לעבודה רגילים אינם מהם שרבים מקצוע אנשי לקליטת ערך

מומחיםמנוסיםומיומניםלמערכתהציבורית.במסגרתשיובילולבנותמסלולים.עליהןטיפולמבוקר

זוניתןיהיהלהציעמודליםשוניםשלעבודהעםקופותהחולים,כמוגםהכשרהלדרישותשהןמעלות

(.חשובגםשקופותבעיניהןמנגנוניהבקרהוהפיקוחשהןדורשותושיטותהטיפולהמועדפות)למשל

הפגישהביניהםמשוםש,והחוליםיכינועצמןוילמדואתהשפהודרכיהחשיבהשלאנשימקצועאל

ביןבמידהרבהפגישהתהיה תרבויותארגוניותשונות. שתי בתקופותתהליכיםהשראוי כבר יחלו

למשלההכשרהוההתמחות שיטותלמדידתאפקטיביותויכללו קליניקה, נושאיםהקשוריםבניהול

.ובהםגםרופאיהמשפחה,בבריאותהנפשפעולהביןאנשימקצועףהטיפולואףאופנישיתו

מקצועותהתמחקרזההואהמחקרהמקיףהראשוןבישראלעלאנשימקצועבבריאותהנפשבשלוש

,ובמיוחדאתםעבודהאינטנסיביתדפוסיהעבודהוהטיפול.מספקיםמידעמפורטעלו.ממצאישנבחנו

 סוציאלייםעם ועובדים לקופות,פסיכולוגים יחסית חדשה התנסות ממצאיהיא המחקרהחולים.

לסייע אתלקופותעשויים לשפר ובכך לטיפול, גישותיהם ובהבנת אלו מקצועות בלימוד החולים

 התקשורת הטיפולבינן נותני כךנוסף.לבין על ב, המחקר ממצאי למוסדותכדיגםיש לסייע

אילוהחלטהןבה,מקצועותאלומתעתדיםללמודהלשמקצועוהאנשיםשלהכשרת,הןבהאחראים

ולהתמחות.לתלפתחובאיומחשבתיותשיטותאואסכול

 הממצאים יספקו גם המשך למחקר שיאחדותשניםבעודבסיס מחקר ארוכתב, ההשפעה את -חן

לתהליךשלתכנוןושיפורעשוייםלתרוםמחקרהנוכחי.בדרךזוהםבהנבדקותהטווחשלהסוגיות

שירותיבריאותהנפשבטווחהארוך.ב
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בארץאזוריםוביןחוליםקופותביןהבדליםישכיהראיונותמןעודעלה היקףעלמשפיעיםואלה,

מדינותשתיזהמאוחדת":הקופותעםהעבודה .האחרתישראלכלמדינתוישירושליםמדינתיש.
פסיכיאטריםעםמאורגנתומערכתהכללמןיוצאנפשבריאותשירותישבירושלים פסיכולוגים,
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)...(סוציאלייםועובדים שולחתוהיאאליהמגיעבעיהלושישמישכלXר"דישנהאביבתלבמחוז.

 ."אביב-בתלמאוחדתשלהנפשבריאותזה.וזהולאיכילובאותו

במגזרעבודהלביןהציבוריבמגזרעבודהביןלשלבמאודמקובל:כלכליים מגזרים בין עבודה שילוב

פרטיבאופןרקאוציבוריתבמסגרתרקעובדיםיםבודדו,הפרטי החיסרוןכיעלההראיונותמן.

גםלעבודהמקצועאנשיאת"דוחף"שכרזה.נמוךשכראהוהציבוריותבמסגרותעבודהשלהעיקרי

מעמדלהחזיקלבכיריםקשה";"התנדבותחציזו,כאןמהעבודהלהתפרנסאפשר-אי":הפרטיבשוק
תגמולשלהיבטיםמספרבראיונותעלובמקביל".שישהקשותהמשכורותעםהציבוריתבמערכת

היבטהםוסטטוסמקצועיתהתקדמות.חלקיבאופןולּוהציבוריתבמערכתלהישארלרצוןגורמיםה

[...]התנדבותחציזה,כאןמהעבודהלהתפרנסאפשר-איכיפרטיעובדיםכולםכמעט":שכזהאחד
"סטטוסמבחינתלהתקדםשלענייןזהכאןלעבוד הואהציבוריתבמערכתלהישארנוסףתמריץ.

כיאלא,השכרבגלללאבפירושזהשנשארמי:"הציבוריבשירותהמשענתוקיוםהשייכותתחושת
חשובההיאההשתייכות קולגיאליותיש, שותפיםעםבקליניקהלאאפילופרטיכשעובדים. פהיש.

רתגמסבתוךדבועוהקשיםהמקריםאתחולקאתה.הדרךשלשותפותיש,אחריותחולקים,דיונים
"להתפתחאפשרשבתוכה ;בדידותחשיםפרטיותבמסגרותעבודהבכינאמרעוד. במגזרואילו

מוסדיתאחריותישנההציבורי אתשמאפייןמה":עמיתיםעםלהתייעצותואפשרותהדרכה,
"מטפליםקבוצתבתוךולאלבדשעובדיםזההפרטיתהפרקטיקה הציבוריבמגזרהעבודה,בנוסף.

מגעזההתשלוםמןאחוזמאה]בעבודהפרטית[:"מקצועיתלהתעדכנותיותררבותאפשרויותמזמנת
."וכדומהמקריםעלדן,מתעדכןאתהמתי,בעיהוזוחולהעםישיר

מצבהביןשילובבהמרואייניםמןרביםהסבירו,הציבוריזהלצד,גדולפרטישוקשלההתפתחותאת

נותניאתלבחוריכולתםועלפרטיותםעללשמורהמטופליםרצוןלביןהציבורישירותבהקשה

אין,יתזהפיברמהמושקעותלא,לחוצותהמרפאות":נאמרהממשלתיבשירותהמרפאותעל.הטיפול
לחכותיכוליםאנשים.ביקורתלכלמתחתהואהמרפאתיהטיפולמצב"וכי"תקניםוהעדרשיפוצים

לטיפולשנהחצי שלאאנשיםיש"כישמענופרטיטיפולשוקלהתפתחותהמטופליםתרומתעל".
,וכן"פרטיתלרפואהלשלםומעדיפיםלפסיכיאטרשהולךכמיבקופהכתוביהיהשלהםשהשםרוצים

הרצון".מקוםבשוםכרטסתעליהםתהיהשלאכדיוגםמטפללבחורכדיגםלפרטיהולכיםאנשים"

עםאנשים":יותרמנוסיםוהמטפליםיותראיכותיהפרטישהטיפוללתחושהגםקשורבמטפללבחור
."הציבוריבמגזרמטפליםשפחות,ביותרלמומחיםגישהרוציםאמצעים

 המקצוע את אנשי  המעסיקות מקצועיות סוגיות 

בתחוםהמקצועאנשיאתכיוםהמעסיקותהעיקריותהסוגיותהןהמלשאלהרבמקוםניתןבראיונות

.הטיפולנותניכללאתמאפיינותאחרותואילו,מסויםלמקצועייחודיותחלקן.הנפשבריאות

וטיפול אבחון הפסיכיאטריםמןרבים: וןאבחשלבסוגיותהמקצועשלהמתמשךלעיסוקהתייחסו

לפתולוגיהנורמלישביןהרצףוניתוחנפשמחלות שהפסיכיאטריההמרכזיתשהשאלהברורדי":
חשיבתיתפרדיגמהאין.נפשמחלותשלוקלסיפיקציהאבחנותשלהשאלהזהבהעסוקהתהיהבעולם
אומרים?הנורמהאיפה,האפידמיולוגיהזהנוסףנושא";"התקינה,הנורמליתהנפשפועלתאיךלגבי
יותרמאבחניםאנחנואולי,מדיכאוןסובלתמהאוכלוסייה04%אםאבל,הדיכאוןבכמותיהיעלשיש
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מדי קביעתבתהליךומעבדההדמיהבדיקותשלמקומןעוסקתבלאבחוןהקשורהנוספתשאלה?".

הפסיכיאטריתהאבחנה שלותרומתםמקומםשאלתעלתהפסיכולוגיםעםהראיונותמןברבים.

.לאבחוןםיפסיכולוגימבחנים

מגבלותבדברהמתפתחתההכרהאהילטיפולוקשורההפסיכיאטריםעםבראיונותשעלתהסוגיה

":ריפוי"ולא"המחלהניהול"שלבמונחיםלחשובוהצורךהתרופתיהטיפול

וארץשמיםמשנההפסיכיאטריהטיפול אתכשעושיםיעילנוראטיפולזהאחדמצד.
הנכונההאבחנה שנימצד. תקרהלאיזושהיהגיעהזהפוליהט, גדולבחלקכלומר,
נשארנו,הזהבעניין.בסימפטומיםירידהרקאלאהחלמהיוצרותלאהתרופותמהאנשים

מראשלצפותשאפשרמשהולאוזה,בקלותמתרפאיםשלאהחוליםעם הזהבעניין.
חוליםשלגביהרגשהויש"טריקים"כמעטאין.שלהןהיכולתשללתקרההגיעוהתרופות
הבעיה.בינייםבמצבאותםמשאיריםאנחנואותםלרפאמסוגליםלהיותצריכיםשהיינו

סכרתלושישמי–פנימיתברפואהכמולזהלהתייחסאפשר,הפסיכיאטריהשלהעיקרית
שלאהרגשהיש,שנימצד.זמןלאורךבומטפלאלאאותומרפאלאאתה,דםלחץיתראו

חולהאותואצלהפרעהלאותההפרמקולוגיותהיכולותאתמיצו שלהזוהתקרה.
.דרךפריצתרואיםלאעוד,אליהמודעיםשאנחנוהתרופתיתהיעילות

בטיפולהפסיכותרפיהשלמקומההיאהתרופתיהטיפולשלמקומולשאלתהמשיקהסוגיה כפי.

בהמשךשנראה הפסיכיאטריהעםבעברמזוהההייתהשהפסיכותרפיהאף, בקרבמעמדהכינראה,

גםבקרבהפסיכולוגים.כמעטלאעוסקיםבהכיוםופסיכיאטרים,השניםעםהועםזהמקצועאנשי

מולסוגיטיפולחדשים.אספקטאחדשרואיינועלתהשאלתמקומהשלהפסיכותרפיההקלסיתאל

נוגעל ישנההעדפהו,הטיפולאתהמנחיםלשיקולים"ראיותמבוססשיח"תחדירשלסוגיהזו לפיו

יעילים.אחתהטענותשלאנשיהמקצועהיאכינקיטתגישהכזושהםחויהוכמחקריםלסוגיטיפולש

פחות שלהשיטותשנחקרו הןהדינמיותשהגישותשבגללעמדהיש:"יוצרתהפסדבתחוםהטיפולי

;"יותרהמובנותהגישותהןפתרונותלתתשיכולותשהגישותרושםנוצרevidence basedלאלכאורה

"Evidence basedטיפולזהכי)הספרלפילטפלחייבאניאם[...]העולםבכלעליושמדבריםדברהוא

".הטיפולמןהחוצהשיצאודבריםיהיו(,Evidence basedשהוא

סוגיהנוספתשעלתהברביםמןהראיונותנוגעתלרצוןשלהמטפליםלהגיעאלכלהזקוקיםלטיפול,

החייםבמהלךשזקוקיםמהאוכלוסייה00-60%לאותםמגיעיםאיך"גםלכאלושאינםפוניםבעצמם:
הממשלתי."?אותומקבלמהםקטןחלקורקפסיכיאטרילטיפול בשירות התקציבית המגבלה

מחריפהאתהקושילטפלבכלהזקוקיםלטיפולומניחהלפתחםשלאנשיהמקצועאתהדילמהבמי

מטיפולטוביותרהואאיש30-לטובטיפולהאם[...]?לזקניםוגםלילדיםגםדואגיםאיך"לטפל:
."?איש00-לגרוע

לאחריםביחסמקצועכלשלהמעמדטשטושהיאמקצועות-חוצתסוגיה:יווגבולות המקצוע מעמד

הפרופסיותביןהגבולותוטשטוש אתהשאםלכולםברורלא":הסוציאלייםהעובדיםשלמהזווית.
פסיכותרפיסטלהיותיכולאתהסוציאליעובד הקדומהבדעה. בלשכתשעובדמיזהסוציאליעובד,
"כסףונותןסעד במערךהפרופסיהבהצדקתהצורךשלבהיבטזוסוגיהעלתההפסיכולוגיםבקרב.
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טיפולנותניםאחריםתחומיםיותרשהיוםמזהנובעתנוספתסוגיה":הטיפול מבדיליםאנחנואיך.
"?מהםעצמנואת מוטרדיםהפסיכיאטרים. צמצוםשלבהקשרהמקצועגבולותמטשטושגם

.אחרותמקצועיותקבוצותלטובתתחומיםמאבדיםשאנחנוהיאשליהתחושה":שלהםההתמקצעות
ויותריותרשעוסקיםפסיכיאטריםשלהעצמיתהתפיסהלגביוגםבתחוםהעשייהלגביגםנכוןזה

."ההתנהגותטווחבכלולאביולוגיתפסיכיאטריהכמומצומצמיםבתחומים

שהםיכוליםלעסוקבוהמקצועגבולותאתמצמצמתאשרמהתמקצעותהפסיכיאטריםחששלצד

הפסיכיאטריםאתלפנותבמטרהאחריםמקצועלבעליסמכויותליהאצלאפשרותהלגבישאלהעולה

להיעשותיכוליםםיהפסיכיאטרימהטיפוליםכמה:"מהםאחדלפיכך.המצומצםםמבתחולעיסוק
הפסיכיאטרים".המשפחהרופאיידי-על בקרב מחלוקת קיימת כי עולה הראיונות מן לכך, בדומה

משמעותיככלילפסיכותרפיההמתייחסיםישבנוגעלשאלתהעיסוקשלפסיכיאטריםבפסיכותרפיה.

הפסיכיאטרשלהכליםבארגז ורצוי שניתן שלשטועניםאחריםואילובו,השתמשל, מקומה

רפואיים.במקצועותאחרים,לאפסיכותרפיהה

דורשיםאינטגרטיבייםשלהםהעיסוקתחומיאםבלבטיםלפסיכולוגיםהצטרפוהפסיכיאטרים או

רוציםהאם?מומחיויותעודרוציםהאם?לאןפנינו,ולשאוללעצורצריךהיום":התמחויותיצירת
כמהעד–בפסיכיאטריהשלישוניטיפולשלמקומו";"?השונותלמומחיויותמשותפתלימודיםליבת

."פסיכיאטריהשלהתחוםבתוךמסוימיםבנושאיםשמתמחיםרופאיםלהיותצריכים

.המקצועגבולותבטשטושהעיסוקשלנוסףפןמהווההטיפולנותניזהות:הטיפול נותני זהות

ומאופןלטפלרשאימימהשאלה,המקצועיתמזהותםמוטרדיםוהפסיכולוגיםהסוציאלייםהעובדים

הפסיכותרפיהחוקניסוח זוסוגיהעםהתמודדותועלמספרהסוציאלייםהעובדיםאחד. אצלנו":
פסיכולוגי'כותביםשפסיכולוגיםכמוהסוציאליתהעבודהאתידגישולא',יםטסיפסיכותרפ'כותבים
הגדרותהעדרבעקבותתפקידםעלאיוםהמשקפתתמונהמציגים,זאתלעומת,הפסיכולוגים."'קליני

פסיכותרפיסטיםשלהמקצועיתלזהותברורות כך,המקצועותביןבידולשיהיההואשחשובמה":
,ומטופשהיסטוריעוולפהנעשה"";מושכלבאופןשלוהמטפליםאתלבחורויוכלוידעיביןשהקהל
מגלגלישבהאנומליהנוצרה.קלינייםמוגדריםלאהםכילטפליכוליםלאלטפלשלומדיםשאנשים
לזודומהמאודהכשרהלהםשיששיקומייםפסיכולוגיםאבלמטפליםלהיותיכוליםקודמיםגלגולים

"יכוליםלאקלינייםפסיכולוגיםשל שלהמתמשךלעיסוקמתייחסמהפסיכיאטריםאחד.

מיניבכלמתבחבשיםהפסיכולוגיםהציניתלדעתי":המקצוענותניזהותבשאלתהפסיכולוגים
לאכברהעבודהשרובויגלובודדאיעלעצמםאתימצאוהםהדיוןאתיגמרושהםועד,הגדרות
."וכדומהבמיסטיקה,בהבעה,בריקודלמטפליםעברהאלא,אצלםנמצאת

הפסיכיאטריםואתהפסיכולוגיםאתבמיוחדמעסיקהההכשרהסוגיית:הכשרה הפסיכולוגים.

ולגביבפועללעבודהההכשרההתאמתלגבי,הנדרשיםוההתמחותההכשרהמשךלגבילבטיםמעלים

שלנוההכשרההאם";"?לקצרשאפשראושניםארבעשלהתמחותצריךהאם":הנדרשהכשרההסוג
המקצועיהידעאתתואמת המעמדאת? הפסיכולוגעבודתאתתואמתהאקדמיתההכשרההאם?
העבודה."?בשטח במהלך גם במחקר, להתעדכנות מספיק מקום למתן קשורה נוספת התלבטות
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 במחקר?"בשטח: ששואלשאלותנכונותומתעדכן יוצריםפסיכולוג "איך מתמודדיםעםהשאלה".
.איךלהישארחכם?"

גיוון.(א)ובהם,האחרוןבעשורפסיכולוגיםשלבהכשרהשחלושינוייםהעלגםדוברלהכשרהבנוגע

הנלמדותהטיפולבשיטות CBTיותר: חדשותתאוריותולימודהנלמדיםהאבחוןבכליגיוון,

ראיותעלמבוססותהלגישותמעבר:ובסטנדרטיםבגישהשינויים.(ב)והאחרונותבשניםשהתפתחו

.מההכשרהכחלקאתיקהרכיביוהוספת

מספיקראשוןותואר,הנפשבריאותבתחוםמיוחדתלהכשרהנדרשיםאינםהסוציאלייםעובדיםה

הספרמבתיבחלק:דרישהבגדראינןאלואך,זמינותהכשרותכמהישנן.הקליניבמערךםלהשתלבות

 סוציאלית הנפשבבריאותהתמחותישנהלעבודה פסיכותרפיהללימודייעודייםיספרבתיישנם,

העבודהבמסגרותפורמלית-לאהכשרהוישנה מ. כיהראיונותן ישנהבשטחעולה להעסקתהעדפה

סוציאליתלעבודההספרבבתיההכשרה.קליניניסיוןבעליאו/ושניתוארבעליסוציאלייםעובדים

האקדמיהצוותמזהותומושפעתלמקוםממקוםמשתנה כללכ. לימודי, הראשון כולליםהתואר

במהלך.הדרכהתחתנרחבתטיפולית-מעשיתעבודהןוכוהסוציולוגיההפסיכולוגיהמתחוםקורסים

מהבוגריםחלקהראשוןהתוארלאחר.הנפשבריאותבתחוםלימודחובותאיןהראשוןהתוארלימודי

בריאותתחוםמקורסיםביםלומדושניתוארללימודיממשיכיםרבים:נוספותלהכשרותממשיכים

הנפש הדרכהקוניםולפעמיםהדרכהתחתמטפליםלפסיכותרפיהספרבבתיהלומדים. עובדים;

כוללתההדרכה.העבודהבמסגרתהדרכהמקבליםהציבוריובשירות;הדרכהקוניםפרטיתבקליניקה

 מיוחדיםבנושאיםהבריאותמשרדשלהשתלמויותגם בכיריםסוציאלייםעובדיםשלהדרכה,

.כלליתעמיתיםתמיכתלענוסף"עמיתיםפיקוח"עלוהקפדהומנוסים

להבהירשהמושגכדינושאזהחלקמהמרואייניםניצלוהזמן המוקדש לה בהכשרה: –פסיכותרפיה 

למנותאת ניתן הטענותשעלו בין במחלוקת. נחמו–פסיכותרפיהמונחהעמימותפסיכותרפיהשנוי

והשאלההפסיכותרפיהמהותסביבהפוליטייםהדעותחילוקיואת–התערבויותמגווןלכלולשיכול

היא כוללתמה לפרופסיהבהתאםמשתנהבפסיכותרפיהלהכשרההמוקדשהזמן. מבחינת.

זוהישיטתהטיפולהמרכזיתהפסיכולוגים פסיכותרפיההיאמהותההכשרה. ,משתמשיםהםבהש,

לפיכךו מוקדש לה רב: כולו"זמן כל את שמקדיש היחידי המקצוע הם קליניים פסיכולוגים
"לפסיכותרפיה מעבר למתן. מיוחד הכשרה במסלול צורך יש הפסיכותרפיה חשיבות בגלל לאמור,

ההכשרהלפסיכותרפיהומההואצריךלדעת.בומייכוללהדריךוחשובלשקול,הדרכהפסיכותרפית

יםלטפלדפסיכולוגיםלומ"ההתמחותמוקדשתברובהלהכשרהזו:;ניתנתבאוניברסיטהובהתמחות
."יםוכמתמחים,והןבקורסיםשמקבליםבלימודיםהפורמלייםנטקכפרקטי–הןבהתנסות

 הפסיכולוגים, הפסיכיאטריםלעומת לפסיכותרפיה: יחסית מועט זמן לעובדים"מקדישים יחסית
נמוכה יותר בנושא המושקעת והזמן הלמידה כמות ולפסיכולוגים, חובה"סוציאליים קיימת .

בחינה ונדרשת פסיכיאטריה ללימודי מינימלית לזה"בפסיכותרפיה: לתת מנסה המקצועי האיגוד
על ולא-מקום לבחינה נקודתית עצמם את מכינים הם בפועל אבל בבחינה, מרכזי מקום מתן ידי

יותר בזה "עוסקים עםזאת, לפסיכותרפיהיש. שישלתת המשקל לגבי הפסיכיאטריה בתוך ויכוח

ישבמסגרת ואם מקוםלהההכשרה בכלל בעיקר פסיכותרפיה, ראיות: נתמכת רוב"שאינה
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 האלה הפסיכותרפיות ותוצאהopen endedהם זמן עדות,מבחינת לתת להם קשה מאוד היה וזה
."ותיעודשלאפקטיםשלטיפול

 נראהשהם.הייתהפחותהתייחסותלמקוםהפסיכותרפיהבהכשרתםהעובדיםהסוציאלייםבקרב

תלימודיהמשךהמיועדותלכך.ובמסגרשסיוןבהכשרהירוכשיםאתהידעוהנ

ישבסיסקבועשלמבחנים:הזמן המוקדש למבחנים בהכשרה בראיונותעםהפסיכולוגיםעולהכי

לגביהתאמתהמבחניםלמציאותהמחקריתהמשתנהחלוקותדעותהאך,מהווהרכיבשלההכשרהה

ב התמיכה בשטח. הולעבודה ייחוד למבחנים מתבטאתזמן חשוביםמבשבאמירה ואבחונים חנים

,לסייעלבעליהמקצועלדעתלאןלהפנותמטופליםכדיחשוביםםאוכלוסיותקצהובטענהשהלבעיקר

 גםאם יששהזכירואינםהםעצמם במבחנים, הבעותהתמיכה לצד במבחנים. אתעוסקיםבפועל

 .תרומההמעטהשלהכשרהבתחוםביחסלזמןהמושקעאתהתשלהםובעיותהתקפּו

עולההפסיכיאטריםעםמהראיונות:הראשונית הרפואה עם והקשר המקצוע מעמד – פסיכיאטריה

.רפואימקצועכאללמקצועהתייחסותם רופאיםכובראשונהבראשעצמםאתמגדיריםרובם עם.

חורגבן"הפסיכיאטריהאתשמכניםישהרפואהשבתוךהוזכרזאת הביםרואשאוהרפואהשל"

מקצוע פחותיוקרתי השקהבעלתבהיותהיחודיתיתחשבנהפסיכיאטריה. עםותרבנקודות

מן.ועודשיקום,סיעוד,משפט,פסיכולוגיה,רפואהשביןגבולובשלמקומהעלהאחרותדיסציפלינות

:הראשוניתהרפואהלביןהפסיכיאטריהביןקשרמודליםשלהראיונותעלומספר

פסיכיאטריםה:עוץיי .א הדוקקשראתםמקיימיםואלה,םיהראשונילרופאיםיועציםמשמשים

ממדי-ורב מתמשךייעוצימודלמקיימיםאנחנובושיעוץימערךלנויש": מגיעפסיכיאטר:
לעשותמהידעלאראשוניכשרופאבעבר";"מביאיםשהםמקריםעללרופאיםומייעץלמרפאה

עושים,הרופאיםאליותרמגיעיםהפסיכיאטריםהאחרונותשניםחמשב.למומחהשולחהיההוא
 ."משותפותדיוןקבוצותיש,משותפיםכנסים

הגעתמתוקףהטיפולםלאאחתאתמנהליהמשפחהרופאי:הטיפול מנהלמשמש  ראשוני רופא .ב

אליהםראשוןבשלבהמטופלים המשפחהרופאיביןפעולהשיתוףמחייבהקשרשלזהמאפיין.

מגיעיםלאנפשילטיפולהזקוקיםמןשחלקזהמעצםמתחייבהזההקשר"הפסיכיאטריםלבין
 ."משפחהרופאדרךאז,כןואםכללאליו

ידי-עלנקודתימטיפולהנובעכזההואפעולהשיתוףשלנוסףמודל:ומעקב ראשוני טיפול .ג

להגיעצריךלאשאדםלאזה":הראשוניהרופאשלומעקבשוטףטיפול–ובהמשך,פסיכיאטר
.בלבדראשוניתרפואהידי-עלמטופליםלהיותשיכוליםמקריםישאבל,הנפשבריאותלמערכת

ידי-עלנעשההשוטףהטיפולבל,אקרדיולוגשלמעקבצריך.לבספיקת-באיהטיפולמודלכמוזה
 ."ראשונירופא

שהוצגוהקודמיםמודליםלדוגינב:קשר כך כל אין .ד ביןרבקשראיןבפועלכיהטועניםיש,

לקיוםהקשרהראשוניתהרפואהלביןהפסיכיאטרים משאבים העדר בשל אם רצוןםא,, בשל

:להסירחסמיםבפניהפוניםלטיפול



33 

להיותשצריךמה לזהשמתקרבותמרפאותשישיודעואני, זהלכאןשמפנהשמיזה,
עושיםלאאנחנואצלנו,בפועל.אתוהדוקבקשרלהיותצריכיםושאנחנוהראשוניהרופא
לבלותיכוללאואנימזכירהליאין,אדםכוחאין–פרקטיתאחת:סיבותמשתיזהאת
בארץהיוםמקובל–שנייה.מכתביםבהדפסתאומשפחהלרופאיטלפוןבשיחותייימאת
 .מבורךוזה,הנפשלבריאותהפניהצריךשלא

מתן,קלותבהפרעותטיפולכגוןיותטיפולפונקציותששרואיינושוררתהסכמההפסיכיאטריםבקרב

תרופות כרונייםלמצביםמרשמיםחידוש, להעבירהטיפולותיאוםפסיכותרפיה, לגורמיםאפשר

ךצריפסיכוטיות-אנטיתרופות,לדעתםהםמסויגיםיותר;התרופותבתחום,זאתעם.בכךשמתמחים

עלולההטיפולהתרופתיאלהרופאיםהראשונייםהעברתכללכו;פסיכיאטרבהמלצתלתתלהמשיך

הזמןלמגבלתנוגעתשלהםנוספתהסתייגות.אחריםראוייםטיפוליםחשבוןעללמדיקליזציהלהוביל

וןוכיאך,לטיפולהמפנההגורםלהיותצריךהראשוניהרופאאמנם:יםיהראשונהרופאיםשלוהידע

זמןציםשנחו נפשיותבבעיותלטפלכדיומיומנותידע, לטיפולהאחריותהעברתאתללוותיש,

.עוץיוביבהכשרההראשונילרופאהנפשבבריאות

בעיניהסוציאליתהעבודהמהות:הנפש בריאות מערך בתוך המקצוע מקום – סוציאלית עבודה

החברתיבהקשרתחשבמהטיפול/שירותמתןהמרואייניםהיא היהאמרנאחדהדבריםש. שבניגודו

אוזוטיפולבמתודתולא,יהיבאוכלוסמומחיותמפתחיםהסוציאלייםהעובדיםאחריםמקצועלבעלי

אחרת הצוותלשאריעוץילואחראיםהקהילהלביןהאשפוזביןמקשרגורםעצמםברואיםהם.

בשירותהרואיםישהסוציאלייםהעובדיםבקרב.סוציאלי-פסיכומבטמטיפולהנושאוללמידת

,ייחודישירותבוהרואיםויש,הבריאותבתחוםאחריםכמושירותיםשירותהנפשבריאותבמסגרת

האליושמגיעהטועניםו,רבהיוקרהבעל הסוציאלייםעובדיםשבעילית הנפשבבריאותהעבודה.

זאתבכלאך,אחרותציבוריותבמסגרותמעבודהפחותרווחית מושכתהיא בגללהשארבין,

.פרטיתלקליניקההאפשרות

 יחסי הגומלין בין המקצועות

:הפרופסיותביןקשרשלמודליםמספרעוליםמהראיונות:השונים המקצוע אנשי בין הקשר אופי

חדצדאממנה.מרצוןשביעותשלמשתנותומידותצוותעבודתשלדפוסיםמספריש:צוות עבודת .א

צוותשעבודתכדיוש,שצריךכמופועלתמידלאאךחשובהמקצועותביןהפעולהששיתוףנאמר

למלחמהעדיםאנחנו":המקצועותביןבבירורשמבדליםנהליםלהיותחייבים,תצליחמקצועי-רב
בגללשבוטל,חוליםבביתלפרקטיקוםסטודנטיםלשלוחאמוריםהיינו,למשל.מקומותמיניבכל

מקצועי-רבבצוותלעבודכדי;""הפסיכולוגיהמקצועעםבעימותנמצאשםהמנהלשהפסיכיאטר
יעבדוושאנשיםהשוניםהמקצועותאתבבירורשמבדליםנהליםלהיותחייביםהרמוניתבצורה
ביחדבכיף בכיףעובדיםלאאם. "המקצועעלזהאתמשליכים, שמשתפיםמקצועאנשייש";

ומתייעצים המיעוטהםאבל, המיעוטיהיולאשהםהואהחזון. הפסיכולוגיםהמקריםברוב.
מ."משתפיםולאאחריםמקצועותמולסגוריםמאוד שני צוותעבודתשלמודליםמוזכריםצד

ברורהתפקידיםבחלוקת–מוצלחת המקצועותביןמסוימתבחפיפהאו הואבסיסיעיקרון":
לרופאתפקידיששבומקצועי-רבצוותעבודת ;"רפואי/הקליניולפסיכולוגהסוציאלילעובד,
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עםביחדדבריםולעשותלשלבשאפשרזההנפשבבריאותהציבוריתבמערכתעבודהשלהיתרון"
"אחריםמטפלים מכולםלוקחיםכולםכינפלאמשהויוצרבתחנההחיבור"; הפסיכולוגים:
דרךרקלאהאדםאתפוגשיםוהרופאיםוהמשגהתאוריהלומדיםסים"העו,ההכורסאתעוזבים

,התרפיהמילייהזההנפשבריאותשלהיסודמאושיותאחת";"והסימפטומיםהתרופהשל'החור'
."הצוותעבודת

תחרות .ב כאן.המקצועותביןתחרותשלהואנוסףמודל: מקצועכלשלהסקטוריאליתהתפיסה,

המקצועותביןלמתחמובילה .הסוציאלייםהעובדיםעםבראיונותבעיקרעולההתחרותמודל.

לפסיכותרפיההקשורבכלהפסיכולוגיםלביןבינםושליטהכוחלמאבקימתייחסיםהם יש":
ספקאין(;"306)"קלינייםפסיכולוגיםלביןפסיכותרפיהשלמדוסוציאלייםעובדיםביןתחרות

הסוציאלייםשהעובדים טיפולשלהנושאבכל, הפסיכיאטריהשלשהיולתחומיםפלשו,
היוקרה,המעמדעלהיאשהתחרותברור";"הזההנושאעלתרעומתישפעםומדי,והפסיכולוגיה

 ."השוניםהמקצועותשלוההשפעה

המקצוע גבולות טשטוש .ג נוסףמודל: התחרותלמודלזיקהבעל, ביןגבולותטשטוששלהוא,

 ותהמקצועתפקידי ביןחפיפהנמצאמקצועי-רבצוותעבודתבמסגרתשגםנאמרזהבהקשר.

הפסיכותרפיהבתחוםבמיוחדבולטתושהחפיפההתפקידים סוציאלייםעובדים": פסיכולוגים,

פסיכולוגיםוגםפסיכיאטריםגם";"case managerלהיותיכולמהםאחדכל–ופסיכיאטרים

מאודהמקצועותביןהגבולות";"פסיכותרפיהלעשותאמוריםהמקצועותשלושת.אבחוןעושים
והמרפאהפסיכולוגלעומתהפסיכיאטרשלהמיוחדמקומומהלהגדירוקשה,מטושטשים

 ."בעיסוק

מקצועכלשומקצועלכלייחודייםתפקידיםישהחפיפהבתוךשגםריםסבומהמרואייניםחלק

:האחריםפני-עליתרוןהמהווהאחרידעגוףעםמגיע

הטיפולסוגיבכלעוסקיםהמקצועותסוגימכלהמטפליםסוגיכל הדבריםמןחוץ,
המבדילים רפואיותאבחנותעושיםפסיכיאטרים: [...]מבחניםעושיםפסיכולוגים,
רקעושיםלאהם,וקבוצתיתפרטניתפסיכותרפיהגםבתחנהעושיםסוציאלייםעובדים
.סידורים

השתלמויותועובריםפסיכותרפיהללמודהולכיםכולם והשפהגבוהההרמהאז,
לכולםמשותפת ייחודייםדבריםגםיש. ,סוציאליתעובדתזושיקוםסלשעושהמי.
  .תרופתימעקבעושיםורופאים.פסיכולוגיםרקעושיםאבחונים

תקשורתשלאותקשורתהעדרשלהואשהוזכרהאחרוןהמודל:לקויה תקשורת או קשר העדר .ד

עםפורמליקשרישהפרטיבסקטורשציינוהם.הפסיכיאטריםבקרבבעיקרעלהזהמודל.לקויה

חושביםאחרים.הצרכיםוזיהויהטיפולניתובעלהדדיתהשפעהאיןאךהאחריםהמקצועאנשי

.פעולהולשיתוףטובהלתקשורתמתאתהדרךסוחהטיפולמנותניאחדכללפיהפציינטתהגדרכי

ולבסוף ספציפייםאנשיםבועבודהמקוםבהתלוישהתקשורתשציינוהיו, הפרטיבסקטור".
פורמליהואהקשר וזיהויהטיפולניתובעלהדדיתהשפעהאיןאבל,לטיפולמישהושולחאתה,

settingבאיזהתלוי";"אינטראקציהישתמידלאבמרפאותואפילופרטייםבטיפולים";"הצרכים
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מאודזה.צוותעבודתקייםמהבמקוםעובדיםהםכמהעד,אישיות,עולמםהשקפת,עובדיםהם
 ."משתנה

 בריאות הנפש אנשי  שצופיםעל המקצוע, כפי  הרפורמה תהשפע 2.א

בבריאותהרפורמהשלהחזויהלהשפעההנוגעבכלהמרואייניםמדברישעלוהסוגיותמגווןכאןמובא

כמו.השירותומתןהטיפולאיכותועלהמקצועותביןהקשריםעל,המטפליםעל,המקצועעל–הנפש

עקבלעבוריהיהצריךשהמקצועהתאמותלולשינוייםהמרואייניםשלהתייחסותםמובאתכאןכן

שישהסיכוייםלמולברפורמההטמוניםהסיכוניםלגביהתשובותעיקריםימפורטולבסוף.הרפורמה

.בה

 ותהשפעת הרפורמה על המקצוע

השפעתהבאופןמסוימיםלהבדליםלהובילצפוייםולאחריההרפורמהלפניהמקצועותביןההבדלים

המקצועלבעליהתייחסותב,שהוזכרואפשריותהשפעותמרוכזותזהבחלק.מהמקצועותאחדכלעל

:הרלוונטייםבמקומותהספציפיים

,הרפורמהבעקבותיפתחוישהניהוליותלהזדמנויותההתייחסותהסוציאליותהעובדתאח:ניהול .א

עובדתבתורהאם–דופןיוצאתהיאניהלתישאניהעובדה:"רפואייםשאינםמקצועותלבעליגם
 ".?חוליםבביתמחלקהלנהליכולתיסוציאלית

למטפליםהסףבדרישותשינוייחולכיגיסאמחדמצייניםהסוציאלייםהעובדים:הטיפול נותני .ב

הנפשבבריאות כימאידךו, :יתרחבהנפשבריאותבמערךסוציאלייםבעובדיםהשימושגיסא

";הנפשבריאותשלהתחוםאתלנהליכולמיגםאלאלטפליכולמיאתרקלאתשנההרפורמה"

."הפסיכותרפיהבאיגודחברותבעליאולפסיכותרפיהחוגבוגרייהיושמטפליםבעתידידרשו"

ופחותצעיריםמקצועאנשייעסיקוהחוליםשקופותטועניםמצדםוהפסיכיאטריםהפסיכולוגים

יסגרואם";"ילכוואזהקליניקהאתלבנותכדיצריכיםשהםלמינימוםיישארואנשים:"מנוסים
ים'יהיההתחנהאת צעיריםמטפליםשל' אפקטיביפחותאבלזוליהיהזה, הפסיכיאטרים".

יעדיפוכןועל,לקופותמדיגבוההתהיהשעלותםמוסיפים אצללפסיכותרפיהלהפנותהקופות

לעומתהזובמערכתמשמעותיתיקרהיותרהאדםכוחהםפסיכיאטרים":אחריםמקצועותבעלי
מהותיתיותרזולעבודהפוטנציאלשהםהסוציאלייםהעובדים הפסיכיאטריםשלהזהות[...].
פסיכותרפיהלתתשרוציםלפסיכיאטריםמאפשרתבעבודהוהקביעותמדינהכעובדיבתחנות
".הרפורמהאחרייצומצםוזה,זאתלעשות

שלמודליםעלההשפעהובהם,נושאיםשלשורהעלתהכאן:הטיפול נותני בין הגומלין יחסי .ג

כלכלי)מדרגהיווצרותוהטיפולניהול ב( פסיכיאטרים–המטפליםותמקצועקרב ,פסיכולוגים,

סוציאלייםעובדים ואחיותרופאיםפחות)האדםכוחבתמהילשינוי; ביןקשריותר(;

ראשוניתרפואהכולל)אחריםטיפוללגורמיפסיכיאטרים ;המקצועבמעמדשיפור/ירידה(;

אתתשפרהרפורמהכיותחושה;תפתחומהתשקיעהקופהעלהמקוםשבוהמקצועותביןתחרות

 .המקצועותביןוהתקשורתהמידעזרימת
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לקוח-ספק ליחסי מטופל-מטפל מיחסי מעבר .ד הסוציאלייםהעובדיםכיעולהמהראיונות:

נותניביןהיחסיםאופיעלמהותיתתשפיעהרפורמהשלהכלכליתשהשפהצופיםוהפסיכיאטרים

השירותמקבלילביןהשירות לעמשלמיםהמטופליםששתשלוםהןזהבהקשרהטענות.

הטיפולנותנימדרישותעלותהליכולתםואתהצרכניכוחםאתמבססהשירותים נותןאני":
הםכיאותייעזבוהם,לאנשיםלעזוראצליחלאאניאם.פרטיבאופןסוציאליתעבודהשירותי
גדולחלק[...]כסףגובהוגםמטפלגםשאדםבזההדואליות";"כסףזהעלמשלמים

לאורךפרטיפסיכולוגיטיפוללקבלשרגיליםאנשיםדווקאלאו,להםשקראתכמו'מתמודדים'מה
הבינוניהמעמדמןאנשיםכמוזמן תהיההמטפליםעםהיחסיםשלהמערכת-תתלכלואז,
יחסיתתחרותבגללבעיקר,יותרומשיגיםהקופותשלצרכניםהםהמטופליםהיום";"יתיותיבע
 ."הקופותבין

לשינוייםתובילשהרפורמהטועניםוהפסיכיאטריםהפסיכולוגים:מקצועיים סטנדרטים .ה

ושירותציבוריותבמסגרותשירות–שירותשלרמותשתישייווצרונטען.מקצועייםבסטנדרטים

פרטיותבמסגרות יפנולמשלאם[...]להםשאיןלאלהלהםשישמיביןדיכוטומיהצורייזה":
בכיריותרמטפלירצהוהואמסויםלמטפלאותו "זהעבורלשלםיוכלהוא, אחרותטענות.

המקצועיותאתשיגבירולסטנדרטיםמתייחסות מחויבותיצרויוהטיפולאיכותאתישפרו,

ובכלל,ראיותמבוססילטיפולים לתוצאות, עובדשאתהלהראותצורךשיהיהלגמריברור":

יכולההרפורמה(;"600)"outcomesעל,תוצאותעלהסתכלותתהיה,evidence basedשהיאבגישה
הטיפולאתלייעל יותרשקופותהפרוצדורותאתלעשות, יעדיםלהגדירצריךבומצבליצור,

 ."בהםולעמוד

טיפול שיטות .ו המקצועות: משלושת המקצוע בעקבותהטיפולבשיטותשינויצופיםאנשי

במודל":טיפולנותןכלשלדיסציפלינרית-המולטיהעבודהצמצוםהואאחדצפוישינוי.הרפורמה
לעבוריצטרךאדםלטיפולזכאותלקבלוכדי,מקצועית-רבעבודהתהיהלאכברהרפורמהשל
"לטיפולהצדקהולקבלפסיכיאטראצל טיפולושיטותידעמאובדןחששמובעזהבהקשר.

ואנחנושלנוהעבודהבשיטותשינוייםיהיו":דיסציפלינרית-המולטיהעבודהצמצוםבגללחשובות
נכוןלאשזהחושבים "מקצועית-רבלהיותצריכההנפשבבריאותהעבודה. הואשנישינוי.

שלמדיקליזציהשישטועניםהמתנגדים":שהנפריאותבשל)מעברלטיפולתרופתי(מדיקליזציה
יותריהיוהתמיכתייםוהטיפוליםרפואיותאבחנותלפיטיפוליקבלואנשיםואז,הנפשבריאות
"בזמןמוגבלים פסיכיאטרשבולמצבולהביאהמטפליםשלהיצירתיותאתלהקטיןעשויזה";
:טווח-קצריטיפוליםליותרמעברהואצפוישלישישינוי."פשוטיותרזהכיתרופהלתתיחליט

;"מועד-קצרותטכניקותשללכיווןיהיוהפסיכותרפיהבתחוםהטיפוליםשלהמאפיינים"
 ."מועד-לקצרתמדינמיהסוגאתולשנותהפסיכותרפיהאורךאתלהגבילינסוהקופות"

העבודה פרקטיקת .ז הטיפוללפרקטיקתבאשר: תפגעהרפורמהכיחששמביעיםהפסיכולוגים,

הטיפולבסודיות חשופיםיותרירגישואנשיםהרבה": ,המטפלשללחדרנכנסיםאותםרואים.
חשוףיותריהיההמידעוגם רפואיתסודיותשלחוקישאםגם. גםחשוףיותרשהמידעככל,

המזכירהאתמכירהואאםלמשל)המטופלשליתזהפיהנוכחותשלמהבחינה ירגישוהרבה(,
יישוגחשבוןעלישירמגעבשעותלהתמקדמהצורךהואנוסףחשש."בנוחפחות ,התייעצויות,
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וכדומהפורומים ברפורמה": וגםפרטניתגםגישהישלשירותכיום.לאדםמכווןהשירות,
כי,תגמולזהעלמקבללאאני,הרווחהמשרדשלבפורוםמשתתףאניהיוםלמשלאם.קהילתית

לראותיכולאניהאלהשבשעתייםלחשובאצטרךאניהרפורמהאחרי.פעולהלכלמחיראיןהיום
 ."פציינטיםחמישה

בעקבותהטיפולמסגרותלשינויאפשרותשמעליםישהפסיכיאטריםבקרב:הטיפול מסגרות .ח

הרפורמה . באחדשינוי להתבטא :החוליםבתיחשבוןעלבקהילהפעילותלכיווןתנודהעשוי

החוליםביתשדהפניעלהקהילתיבשדהפעילותשלהדגשהתהיה" ". להתבטאשנישינוי עשוי

.האזוריותשלהחולההרעהאתתפסיקגםהרפורמה:"הטיפולמסגרותשלהאזוריותהפסקתב
כללאתישבפסיכיאטריה.רוצהשהואהיכןלהתאשפזיכולשאדםקובעהחולהזכויותחוק[...]

האזוריות לישנקבעבאזורמתגורריםולאייאלשמגיעיםמטופלים. אותםלזרוקיכולאני,
 ".לקיבינימט

ובקרה פיקוח .ט הפיקוחבכמותהילעליתובילשהרפורמהצופיםוהפסיכיאטריםהפסיכולוגים:

יקנואם":המטופלעםהמפגשיםמספרולהגבלתניירתלריבוי,להוניםתנהמטפליםשוהבקרה

שאחרי,managed careכמויהיהזהאם";"פיקוחעודעםלעבודאותנויכריחזה,מאתנושירותים
יישארודפוקיםפסיכולוגיםשרקאו,פסיכולוגיםיהיולאאז,ארוךח"דולכתובצריךפגישהכל

"במערכת בקרהויעשהמדיניותקובעלגורםיהפוךהבריאותמשרדאם"; לאכוףיוכלהוא,
 ".השירותאתלשפרעשויזה,שצריךכמויעשויוהבקרההפיקוחאם.מקובליםסטנדרטים

המתמשכתבהכשרהתפגעהרפורמהכיחששעולהוהפסיכיאטריםהפסיכולוגיםבקרב:הכשרה .י

,למתמחיםמאשרחוץ"':וכוצוותישיבות,העשרהשיחות,הדרכות–העבודהבמסגרותשנעשית
לא,לעשותירצולאאנשים,עליומשלמיםשלאומה,נמוךיהיההשכר[...].הדרכותשוםיתנוילא

להכשרתתמריץמהיעלמותחששגםמוסיפיםהפסיכיאטרים."העשרהשיחותולאטלפוןשיחות

הצעירהדור .[מתמחים]ההמשךדוראתלגדלזההמרפאותשלמהמנדטחלקבעצםהיום":
...].לזהמתייחסתכךכללאפורמההר בעייתישינוילהיותעשויפה[ תמריץיהיהלאאםכי,

"רופאיםשלחסרעםנהיהאנחנוהמשךדורלפתחהרפואילשדה שינוילהתייחסותגםישנה.

ב הרפורמהבעקבותההכשרהכניותאפשרי הפסיכותרפיהבתחוםהטיפוליםשלהמאפיינים":
הכלכליהשיקולאתלקחתיצטרכוכיאנשיםיכשירולשם.מועד-קצרותטכניקותשללכיווןיהיו

 ."כפקטור

הביטוחיתהאחריותהעברת: לפסיכותרפיה באשר החולים קופות את המנחים בשיקולים שינוי .יא

בהקופותשיקוליבשלהפסיכותרפיהשוקאתלשנותצפויהלקופות טיפוליםכלהקשורבמימון

עלשירותיםלקנייתהקופותשלמעברכולליםיונותאברשעלוהאפשרייםהשינויים.פסיכותרפיים

שעותצמצוםשלזאתובעקבותבלבדטיפולשעותלמימוןומעברישיריםעובדיםהעסקתחשבון

עםלהתמודדיתקשוהקופותכיהוזכר.וכדומהצוותדיונישל,תיאוםשלה,הקהילתיתהעבודה

לכמתולמדודאותםבגללפסיכותרפייםטיפולים עלמבוססותהלשיטותמעבריהיהוכיהקושי

 .אחרתאוזוטיפולשיטתמדוענבחרהקיהצדלשתחייבתחרותתיווצרשכן,ראיות
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.הטיפולואופיההכשרהאופי:יםתחומבשנייושפעפסיכותרפיההעיסוקב:הפסיכותרפיה מעמד .יב

פגעייוההשתלמויותההכשרהמערךכיצופיםהמרואיינים הידרדרותתהיהזאתושבעקבות,

המקצועבמעמד זהלצד. הכרחיכתנאיתתבססהנפשבבריאותמומחיותכיהצופיםיש,

להתקדמות וכןיותרקצריםטיפוליםצופיםהמרואיינים:כןגםלהשתנותצפויהטיפולאופי.

מקצועיותכך,מרכזימקוםיתפסוהכלכלייםשהאילוציםככל.פחותואפקטיבייםאינטגרטיביים

לענוסףפרטיבאופןלממןביכולתתלויהתהיהומקיףארוךטיפוללקבלוהיכולתתפחתהעבודה

 .הקופהשלהבסיסימימוןה

:סוגיהמרכזיתשמטרידהאתנותניהטיפול,בעיקרהיחס בין פסיכותרפיה לבין טיפול תרופתי .יג

הרפורמהעלתהליךקבלתההחלטותבדברסוגהטיפולהמועדףאתהפסיכיאטרים,היאהשפעת

– היום כבר תרופתי. טיפול מול אל נאמרפסיכותרפיה העיקריבראיונות הטיפול כי

עיקרעבודתםהואאבחון,מתןהמלצותלטיפולומתן:הואטיפולתרופתימציעיםפסיכיאטריםש

 בפסיכותרפיה. מאוד מצומצם שימוש לצד משתנהתרופות, בפסיכותרפיה אחד–העיסוק כל

 הטיפולית ולמסגרת להכשרתו לבו, לנטיות צמצוםעובד.הואבהשבהתאם של התרחישים

 הפסיכותרפי עוסקהטיפול ובים הפסיכיאטריה במסגרת אחרים.בצמצומו מקצוע לבעלי מעבר

המוחועל השוקמתקדםבתחוםמדעי כי ישדרישהבמסגרתהפסיכיאטריהנטען רבהיותרכן

 וכי פסיכותרפיים ולא טכנולוגיים למגמותכלטיפולים מתלווה בפסיכותרפיה הצמצום כלל

תחום,להכשרההרפואיתשלהפסיכיאטריםוכדומה.באשרלמעברלבעלימקצועבהמדיקליזציה

הרפורמה להעברתהפסיכותרפיהלאחריםוכי הפסיכיאטריםמוביל עומסעל כי אחריםהוזכר

טי עלמעודדת מרואיינים-פולים האמור, אף על יותר. זול אדם כוח מתייחסיםאחדיםידי

פסיכותרפיה גם הכולל משולב שירותים סל על השמירה הוא;לחשיבות משולב שטיפול נאמר

הטיפולהאופטימלי.

המטפלים מעמד .יד המטפליםמעמדעלגםלהשפיעצפויההרפורמה: יחולכיצופיםהמרואיינים.

לכליותרכלכליויהיההחוליםבבתיבפסיכולוגיםצורךפחותיהיה:המטופליםבתמהילשינוי

ברורלאאך,המטפליםביןמסוימתתחרותלעוררצפויהזועובדה.הקופותעםלעבודהמטפלים

בפסיכותרפיהלהכשרהדרישההאם פסיכותרפיסטיםיעסיקוהקופותשאולטיפולתנאיתהיה

 .עשויהלהתרחבסוציאלייםעובדיםהעסקת,למשלכךלפיו,פסיכולוגיםבמקוםמגווןרקעבעלי

צופיםהםאםנשאלווהפסיכיאטריםהפסיכולוגים:הרפורמה בעקבות המטופלים תמהיל שינוי .טו

,להשתנותצפוילאהמטופליםשתמהילשטענוהיו.הרפורמהבעקבותפליםוהמטבתמהילשינוי

לבין"רכהפסיכיאטריה"ביןההפרדהבגללואהזכאותמסגרתשינויבגללשינוישצפווהיו

שנטען."קשהפסיכיאטריה" שלבסלנכללשלאמיכל,הזכאותבמסגרתהשינויבעקבות

החלשים.גבוה-הבינונילמעמדברובםישתייכוושהמטופליםבכללטיפוליקבללאהרפורמה

זו"";ידחויפשוט,מענהלהםייתןלאשהסלהמטופליםכל":הרווחהשירותישללטיפוליעברו
הפרטילסקטורהולךושכרגעלשלםשיכוללמירפורמה הלאוכלוסייאמיתימענהנותןלאזה.
שלהמטופליםשתמהילנאמר"קשה"ל"רכה"פסיכיאטריהביןלהפרדהבאשר."חלשההיותר

-עללפסיכיאטריםיגיעוהקשיםהחוליםואילו,הקליםלמצביםטהיוייגדלהפסיכותרפיהנותני

תרופותלקבלמנת בקהילהקשיםחוליםיותריהיוכינטעןעוד. עבורשירותיםיפתחוהקופות,



39 

.יותרקשהלטיפולהזקוקיםיגיעוהחוליםולבתיהציבוריותלמרפאותולכן"הרכההאוכלוסייה"

הפסיכיאטריה'לוקוראיםשאנחנומהמקרבבעיקריבואהגידול,הפוניםמספריוכפלבאמתאם"
פסיכיאטריה'יותרשתהיהמניחאני";"הפרטיבמגזר,בכללאם,שירותיםמקבליםשכיום'הרכה
 ."הסטיגמהאתיורידזה,הפניותיותריהיו,לפסיכיאטרללכתלגיטימייותריהיהזה.'רכה

 דרשו בעקבות הרפורמהיההתאמות המקצועיות שי

 :הרפורמהבעקבותידרשוישהעבודהבשלבימקצועיותהתאמותשללשורההתייחסוהמרואיינים

שלהואהרפורמהבעקבותשצפוימרכזישינוי: ובקרה פיקוח .א ובקרהפיקוחמנגנונישילובם

מערכתב והפסיכיאטריםהפסיכולוגיםבקרבבעיקר,הסתגלותידרשואלה. יותררבבפירוט.

חדשותניהוללשיטותהסתגלללצורךהמרואייניםמתייחסים ,הטיפולמטרותעלדגששיםל,

הטיפולניהולבמסגרתטיפולתכניתעולקב ל, רכיבישלבולהעבודהמתהליךכחלקבקרהבצע

ההתאמותאחת";"המנוהלהטיפולשללשיטותטכניתבהסתגלותצורךיהיה":ומדידהמחשוב
מטרותעלחשיבהיותר";"זהעםולחיותמלמעלהיםמוכתביהיוהטיפולשלשהכלליםלהביןזה

 ."מדידהיותר[...]בסקאלותשימושיותר,ממוחשביותר";"טיפולוניהולטיפולתכנית,טיפול

טיפולים .ב התאמותלעבוריצטרכוהטיפולים: שיותאמו היעילותשיח"לכדי .הרפורמהלש"

יותרקצריםלטיפוליםמעברשיהיהצופיםהמרואיינים יותרזולים, ראיותמבוססי, עלדגשב,

בגישותידעלהפגיןיצטרכו";"יותרקצריםטיפוליםלעשותיצטרכוהפסיכולוגים":אפקטיביות

"evidence basedוגישותטווח-קצרות שיטהבכללטפללנויתנוילאשהקופותיודעיםאנחנו";
 ."למהלהסבירנצטרךאלא,שנרצה

יצירתידי-עלהמקצועתאקיהצדללצורךמתייחסהסוציאלייםמהעובדיםאחד:המקצוע הצדקת .ג

ליצור":העבודהתחומיהשלוהרחבייזוםידי-ועלתחליףהסוציאלייםלעובדיםיהיהלאשמצב
שהםתחומים–תהליכיםולהובילליזום[...]להחלפהניתניםבלתישאנחנוברוריהיהשבומצב
המשפחותשלהתחוםלמשלדנאבקדמתשלנו ולהרחיבלהגדילצריך, להיותולאלהוביל,

 ".מובלים

השירותים ומימון הכלכלמתחום ה קוליםשי .ד אימוץהיאשתידרשמרכזיתמקצועיתהתאמה:

הרפורמהשלהכלכליתהשפה שירותיםלפתחלצורךהןהמרואייניםמתייחסיםזהבהקשר.

,בסלכלוליםשאינםהצרכיםאתומלאשיבתשלום מרפאותמנהליעלשתוטללאחריותהן

נוספיםהכנסהמקורותלפתחומחלקות במונחישלנובהתערבותהצורךאתלהסבירלמשל":
"חיונייםשאנחנולהוכיחכדיהכלכליתבשפהלהשתמש[...]יעילות כדיכלכלייעוץייצטרכו";
להסתדראיךלדעת יצטרךהמקצוע";"כלכלייםלהיבטיםמחובריםיותרלהיותיצטרכוהם.
 ."תשלוםללאשהןהמסגרותלצדבתשלוםטיפוליותמסגרותלבנות

נותניביןהגומליןיחסיאתלחזקצפויהשהרפורמהכיוון:הטיפול נותני בין גומלין יחסי העמקת .ה

רופאיביןהקשרולשיפורהמקצועותביןהפעולהףשיתולהעמקתיוזמותבצורךיהיההטיפול

המקצועאנשילביןהמשפחה רופאביןהקשרטיבזההדעתאתעליולתתשצריךהנושא".
יצטרכווהקופות,הזולעבודהמודליםהרבהיש.הפסיכיאטרלבין,הטיפולאתשמרכז,המשפחה
 ."הלאהוכןבסניףשיושברופא,יועץרופא:זאתלעשותרוצותהןאיךלחשוב
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טרםשעבדומימדרשישתלהתאמההתייחסופסיכיאטריםמספר:טיפול מסגרות בין ניוד .ו

עליהם;חוליםבבתירקהרפורמה בקהילהלעבודהלהתרגליהיה במחלקהרקשעבדמי":
ויותרבאשפוזפסיכיאטריםפחותיצטרכו";"בקהילהלעבודזהמהללמודיצטרךפסיכיאטרית

 ."בקהילה

להתפתחויותבהתאםההכשרהעדכוןהןהכשרהשלבהקשרשהוזכרוהתאמותשתי:הכשרה .ז

הידע.באיחורנמצאתהמטפליםשלההכשרה":החוליםקופותלצורכיההכשרהוהתאמתבשטח
התקדם,השיקומיתהרפורמהבעקבות,השטח.לאוניברסיטאותמגיעלאהנפשבבריאותהעדכני
המטפליםשלהכליםארגז";"הסוסיםלפניהעגלהאתשמנוהזהבהקשר.ההכשרהמאשריותר
אוהרפורמהאםנשאלוגםהמרואיינים."שירותיםלמכורסיכוייותרישכך–מגווןלהיותצריך

תשובותה.המקצועיתההכשרהעללהשפיעצריכיםאוישפיעובשטחכברשמתרחשיםהשינויים

 .ההכשרהעלשישפיעושיקוליםבוהיעדקהליב,ההכשרהמסגרותבגםאך,ההכשרהכניותעסקוב

,ההכשרהכניובתלשינוייםיםתייחסמהעיקרהםוהפסיכיאטריםהפסיכולוגים:ההכשרה כניות

 בלובעיקר הרפורמהשלהכלכליתלשפהההכשרהכניותהתאמתצורך תצטרךההכשרה:

ויעילותחדשותבהתערבויותלהתמקד מועד-קצריבטיפולים, ,ראיותנתמכתבפסיכולוגיה,

,יעילותיותרטכניקות,ממוקדותשיטותללמודיצטרכו":בתאוריהולאבפרקטיקה,כלליובאופן

ויעיליםקצריםאבחונים דומיננטיתפחותהיאשהיוםראיותנתמכתלפסיכולוגיהלעבור,

"בשטח יותרהפרקטילכיווןהטיהתהיה"; היוםהמודגשהתאורטיהכיווןחשבוןעל, ודאי.
היסטוריכתהליך הראשוניתהרפואהעםהקשרבמהותלשינוימתייחסהפסיכיאטריםאחד".

ההכשרהבמהלךהתייחסותשידרוש להיותצריכההראשוניתלרפואההקשרשלבנקודה":
."מההתמחותחלקיהיהבבאלינטשהניסיוןזהעלמדבריםלמשל.בהכשרההתייחסות

הםכיוםשכן,יותרמבנייםלשינוייםמתייחסיםהסוציאלייםהעובדים כללנדרשיםאינם

הנפשבבריאותלהכשרה לדחיפהמתייחסיםחלקם. הנפשבריאותבמומחיותליצירתהצפויה

מסלוליםיצרסוציאליתלעבודההאיגודטובותשניםכמהלפני":הסוציאליתהעבודהבמסגרת
 ".במומחיותהכרהשלשונים

פסיכולוגיםהכשרתשלמעברכולליםההכשרהבמסגרותאפשרייםשינויים:ההכשרה מסגרות

 .ולקהילהחוליםלקופותפסיכיאטריםהכשרתושלפרטייםלמכונים

.השירותיםשלהיעדלקהליההכשרהבהתאמתהצורךאתמעליםהפסיכיאטרים :יעד קהלי

להתאיםשיצטרכוהיאנוספתוטענהחברתיתהסתכלותפחותבהכשרהשתהיההיאאחתטענה

"יותררחביםיעדבקהלילטיפולההכשרהאת כלכליתרקתהיהלאשהרפורמהבהנחה: היא,
יותריהיההטיפול.המטופליםתמהילבגלללמשל,הפסיכותרפיהנושאכללטובתהכףאתתטה
 ".בתרופהנגמריםולאמורכביםיותרקצתשלהשהצרכיםאחרתאוכלוסייהותהיהנגיש

בחוקתלויבהכשרהמהותיששינויטועניםהמרואיינים: הפסיכותרפיה בחוק תלות

ההכשרהבשינויצורךיהיהיחוקקהחוקאם:הפסיכותרפיה . זה, אינההחוקהצעתמלבד

לתתיכולמייקבעהפסיכותרפיהשחוקברגע":מקוםלהליצוריהיהוצריךלהדרכהמתייחסת
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הפסיכולוגיםשלההכשרהעלמדברתלאהרפורמה";"ההכשרהאתישנהזהאחראוכזהטיפול
 ."בעתיד

בסדריגבוהבמקוםהכלכלייםהשיקוליםהעמדת:ההכשרה על כלכליים שיקולים השפעת

תהיהההכשרהשעותעלותשבגללצופיםהמרואיינים.ההכשרהעלגםלהשפיעצפויההעדיפויות

ללמודצורךיהיה,עלכךנוסף.ההדרכהשעותאתולצמצםההכשרהדרישותאתלהקטיןהינטי

תהליךבכלכלייםשיקוליםשילובועלניהולעלללמודוכןהקופותועםהמערכתעםלהתמודד

ההתמחותדרישותאתלהורידלחץגםשישקראתי":ההחלטותקבלת מקוםיהיהלאכי,
להתמחות ארבעבמקוםשניםלשלושההתמחותאתלהורידצריךאולי. שעותפחותלתתאו,
"םלמתמחיהדרכה שלהחינוךאתעצמןעללקחתרוצותהחוליםקופותאתרואהלאאני";

 ."הפסיכולוגיםחוקשלבדרישותלעמודהמשאביםאתלהןאין.הפסיכולוגים

 סיכונים וסיכויים בעקבות הרפורמה

וסיכוייםסיכוניםבמונחיהרפורמהשלהצפויותההשפעותאתלמצבנתבקשוהמרואיינים להלן.

 :זהמיצובלפישעלוהנושאיםפירוט

 סיכונים

בעובדים פגיעה .א העובדיםמצבתלצמצוםהרפורמהוניצולהעובדיםבזכויותפגיעה: קופות":

לנותנימכרזיםויוציאוout sourcingיעשואלאאדםחוכעצמןעללהעמיסירצולאהחולים
םיסוציאליולעובדיםלפסיכולוגיםוישלמותחנותשיקימופרטייםיזמיםיענושאליהםשירותים

כרצונםשכר ,המדינהעובדיכמותאתלהקטיןרוצההאוצרמשרד"";להסכמיםמחויבותבלי,
 ."שלםסקטורלחסלאנס'כצזהאתרואהוהוא

המטפלים באיכות פגיעה .ב העדפהתהיההרפורמהשבמסגרתחששותמעליםהמרואיינים:

בשלהמטפליםשלהדעתובשיקולבגמישותפגיעהתהיהומנוסיםחשבוןעלזוליםלמטפלים

ופיקוחבקרההליונפי-עללפעולהחובה יהיהלאהמטפליםעלהפיקוחהםחוששיםשמנגדאך,

דיומקצועי :המטפליםהמקצועותביןתחרותתיווצרשוהמטפליםבהדרכתפגיעהתהיהש,

הפרטהכמויהיהשזההואהחשש" טובשירותיקנודווקאולאשירותיםישכרוהקופות. אלא,
 ."הרפורמהעםשיגדלהאחריםהמקצועותעםהתחרותהואהיחידהסיכון"";זולשירותיקנו

בתחוםשעלהחשש:במטופלים–ומכאן,הטיפולבאיכותלפגיעהחשש:הטיפול באיכות פגיעה .ג

גדולהדאגהיש:"בחייםנוספיםלהיבטיםלתתאתהדעתבליבמחלהבטיפולמהתמקדותהואזה
מתרחשלאהטיפול.בתהליךהמשפחותשלהמקוםיהיהומהינתןישהטיפוליספיקכמהעדמאוד

וקוםוב ברפורמהמקוםלזהואיןלתהליךנכנסתהמטופלשלהמציאות, הםנוספיםחששות".

כיוםשקיימיםטוביםבשירותיםמפגיעה וחששראיותנתמכיבטיפוליםרקמשימושחשש,

"קשהפסיכיאטריה"חשבוןעל"רכהפסיכיאטריה"במהשקעה התחנותאתתסגורהמדינה":
חדשיםשירותיםיצרויהחוליםשקופותלפני הדבריםאתלשמראפשראיךהיאהשאלה.

"הטובים שללכיווןיותרעודנידחקכמקצועואנחנו,דיפוזייםלכאורההםנפשייםצרכים";

evidence based טיפולצריךלאאוצריךשהאדםלהוכיחנצטרךכי נטייהתהיהלאהאם"";
 ".?יותררכיםמטופליםויעודדוקשיםמטופליםשיבריחומקבלניםזוליםשירותיםלקנות
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הכיסאותביןתמטופליםונפיל"מטופליםפספוס"מפניחששעולהכאן:לטיפול בנגישות פגיעה .ד

עושיםאנחנו":לפריפריהיגיעולאהרפורמהשלהכללייםוהזמינותהנגישותשיתרונותחששכןו

',לטיפולהזכותאתבחוקעיגון'המשפטאתמאתנולקחוהרפורמהאנשי";"outreachפחותהיום
"יהיבאוכלוסנרחביםמחלקיםהזכותאתשולליםהםבעתבהאבל אבחנהלושאיןמי";

 ".אבחנהלקבליצטרךטיפולשירצהומי,טיפוליקבללאפסיכיאטרית

:האחריםמהסיכוניםלהרבההמרואייניםלטענתיובילאשרמספיקלאתקצובחששמיש:תקצוב .ה

כלכלייםשיקוליםשלבדומיננטיות,לחוק"צבוע"ומחייבתקצובבהעדריתבטאהתקציביהסיכון

לשירותיםהקופותשלובהעדפהמספיקלאבסיסיסלבקביעת,מקצועייםשיקוליםחשבוןעל

זולים "הטיפולאתלייעלכדיולאתקציבמשיקולימוכתביםהשיקוליםלדעתי": אוכלוסיות";
לטיפולשזקוקות בכמותימדדישלהםהטיפול, האמתאתלךאגידאני""; זהפסיכותרפיה,
בזבזני תרופתימעקבשיעשהרופאעדיף. דקותלחמשאנשיםמזמיןהוא. ועובדיםפסיכולוגים,

זהופסיכותרפיה,יעיליםרופאים,ומגעיםתפוקותמבחינת.דקות40-לאדםמזמיניםסוציאליים
מי,בסיסיסלשיקבלמי:מטופליםשלקטגוריותשלושלפחותיוצריםהרפורמהעם";"יעיללא
 ."הבסיסיבסליהיהמהבשאלהתלוילוהכאז.לפרטישילךומימשליםלושיש

המדינה אחריות .ו :כראויהסלשירותיאתנותנותשהקופותוודאתלאשהמדינהחששהועלהה:

'לקופותאחריותהעברת'אומריםבינתיים" הסלבקביעתמעורבתהמדינהתהיהכמהעדאבל,
 ."?שצריךמהאתנותנותשהקופותובבדיקה

גורמיםעירובבעקבותבקהילההטיפולשלמפרגמנטציהוחששהטיפולרצףקטיעת:הטיפול רצף .ז

"מדירבים –שירותיםשלרצףעלפעלהשהיאזהבישראלבמערכתהמיוחדיםהדבריםאחד:
ובפאזהאחרבמקוםיטופלאחדכלשבולמצבהולכתוהרפורמה,לקהילהשיקוםדרךמאשפוז
 ".ונגישותשירותיםתיאוםשלבעיהישהזהבמצב.ההפרעהשלאחרת

קשרשללאהטענהעולהכאן.קרתהטרםשהרפורמהבעובדהסיכוןמקורה:לרפורמה היערכות .ח

הרפורמהלמהות ,תתבצעהיאשחשוב, המערכתשלהתפתחותלאפשרכדי מהשיעבירו":
שיעבירו משהושיעבירורק, מתייחסתלאשהרפורמהזהאומריםחוליםבתישמנהלימה.
והמצבשנים30כברגדלהלאהמערכת,הרפורמהעלדיבוריםמרוב.כיוםהמערכתשללקשיים
 ."מזעזע

 סיכויים

הזכותשלבחוקעיגון:הנפשבריאותמערךבהסדרתטמוןהרפורמהשלהראשוןהסיכוי:הר  ד  ס  ה   .א

ומכאן,והבקרההפיקוחהגברת,העבודהלשיפורשיובילואתיותמידהאמותקביעת,נפשילטיפול

והשירותהטיפולייעול מהולהגדירועדותובאנשיםהרבהישבוהרפורמהעלהעבודהבמהלך".
טיפול תשכללהיאאםטובהתהיההרפורמה";"טיפול-תתלמנועכדיוכדומהממנוצריךכמה,
לעשות,הטיפולאתלייעליכולההרפורמה";"האתיותהמידהאמותמבחינתהעבודהאתותשפר

 ."בהםולעמודיעדיםלהגדירצריךבומצבליצור,יותרשקופותהפרוצדורותאת
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בנגישותצפויהפגיעהעלהטענותלצד :הנגישות שיפור .ב דווקאמהווהשהרפורמההטועניםיש,

הלשיפורהזדמנות שלוהנגישותהזמינותאתלהגדילצפויהרפורמהשהנאמרזהבהקשר.

השירותמספקיביןהתחרותאתלהגדיל,יותרטובהשירותיםתׂשלפרילהוביל,נפשייםטיפולים

שידגהולהנפשבריאותסביבהסטיגמותאתלהפחית,יותרוזמיןנגיששירותשלמצבליצורובכך

שיגיעואנשים,חדשמסוגמקריםיהיואולי":החוליםביתשדהבמקוםאת,הקהילתישדהאתה
"הסטיגמהבגלללכאןהגיעושלאהחוליםלקופות נגישיותריהיההשירות"; פתוח, פחות,

להקיםחייביםויהיולטיפולגישהכיוםאיןשבהםלמקומותהאופציהאתייתןזה";"סטיגמטי
שדהפניעלהקהילתיבשדהפעילותשלהדגשהיהיההואשינוייהיהאם"";לטיפולמקומותשם
 ."לדעתיטובשינויוזה,החוליםבית

נוסףסיכוי:הנפש בריאות לבין יתזפי בריאות בין הקשר חיזוק .ג הרפורמהשלבמהותה, הוא,

טוב:"הכלליתהרפואהבתוךהפסיכיאטריהמקוםחיזוק–ובהתאם,נפשלגוףביןהקשרחיזוק
ובה,בלבדבישראלשמתקיימתהאנומליהתופסק";"ביניהםלפצלויפסיקוביחדיהיוונפששגוף
ונפשגוףביןהפרדהיש ;"הרפואהלתוךהפסיכיאטריהשלמסיביתחזרהתהיה"";
 ."הרפואייםהתחומיםשארשלמשחקלאותוכנסיתהפסיכיאטריה"

הרפורמהבעקבותלהשתפרצפויהיתזהפיהעבודהסביבת :העבודה סביבת .ד העבודהסביבת":
 ."יתזפיטובלאשנראותמרפאותהיוםיש–תשתפר

הטיפולשלהאפקטיביותאתעלותהלצפויההרפורמה:הטיפול איכות .ה יוכלואנשיםיותר":
 ."אפקטיביטיפולמיותרהנותיל

 יותהקשר בין הרפורמה לבין סוגיות מקצוע 3א.

לביןהרפורמהביןהקשרעלוהפסיכיאטריםהפסיכולוגיםנשאלוברפורמהשעסקוהשאלותבמכלול

 .המקצועאנשיאתשמעסיקותכלליותסוגיות

אבחון .א במסגרתגםלהתייחסותוזוכההפסיכולוגיהמקצועאתמאודמעסיקההאבחוןסוגיית:

אבחוןבכלישימושותעודדהטיפולבתוךהאבחוןמקוםאתתצמצםכיהרפורמהנראה.הרפורמה

במקוםself report-ובבשאלוניםלהשתמשנטייהתהיה":המטופלעםארוךמגעמצריכיםאינםש
באבחוןשינוייםשיחולוהאפשרותעולהכןכמו."מטופלעםישיבהשדורשותהיוםשלהשיטות

שהזכאותזהברפורמההדבריםאחד":מלאוישהקופותהצרכיםהיקףעלשישפיעונפשמחלות
קשורהברורהאבחנהלאבחןהיכולת:כיווני-דוהואהקשר.פסיכיאטריתבאבחנהמותניתלטיפול
 ."בחנהאהמשנובעותזכאויותבלילטפלתוכללא–ולהפך,לטפלליכולת

המקצוע גבולות .ב גבולותה: אתשמעסיקהנוספתסוגיהםהאחריםמקצועותביןלהמקצועבין

עליההשפעהתהיהלרפורמהשוצפויכיוםכברהפסיכולוגים בין, בה וביןלבעיהמענהשיהיה

להשת הרפוריישולהקשוריםאתעסיקוסיף מהם לטיפוליהקשורבכלבעיקרהועלההנושא.

לעסוקיכוללאאויכולמהפסיכולוגיםמי";"בפסיכותרפיהלעסוקרוציםכולם":פסיכותרפיה
נפשיבטיפול אחריםמקצועותמולמקומנו. לאויקחוהנפשלבריאותמרפאותשיפתחוהחשש.

 ."בעיסוקמרפאאואחותאלאקלינייםפסיכולוגים
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כלכליים שיקולים כניסת .ג שיקוליםחדירתהיאהרפורמהבנושאדיוןבכלועולהששבהסוגיה:

היעילותבעידן":ההדרכהכמותצמצוםלמשל,מקצועייםשיקוליםחשבוןעללמערכתכלכליים
יצטרכוהםדקות9שבתוךבעייתיקצתזה[...].שיחותבמקוםתרופתיטיפולשלברורהמגמהיש
 ."אדםשלמצבלאבחןגם

נשאלווהפסיכיאטריםהפסיכולוגים:לרפורמה הציפייה בעקבות המטופלים מול בעבודה שינוי .ד

והיושינוייםחלושלאשענוהיו.המטופליםמולבעבודהלשינוייםהובילהלרפורמההציפייהאם

:אלושינוייםוציינש

 קצריםטיפוליםלהכניסשחייביםתחושהאצלנוהייתה":טווח-קצרות טיפול שיטות כניסת.

ובקרהפיקוחעושיםאנחנוהיוםכבר";"לברכהשזה,CBT-האתלהרחיבזרזעבורנוהיהזה
 ."ילדיםקבוצתאוהוריםקבוצתלמשלכמו,קצרלטווחשהםכליםומכניסיםפנימית

 נותניםהיואם.הוחנקההמערכתאדמיניסטרטיבית":הטיפול באיכות ופגיעה התחנות ייבוש
רואיםהיוהרפורמהלפניאנס'צלזה בליהנפשלבריאותכסףלתתמוכןלאהאוצראבל,

 ."רפורמה

 ארגוניתמבחינהמאודמשמעותישדרוגעברושהמרפאותחושבאני":הבקרה מנגנוני שיפור.
 ."קודםהייתהשלאבקרהזו.עושהאחדכלומהויוצאנכנסמהעלבקרהיותריש
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 וחותל – לענות מסרביםל: ההבדל בין המשיבים לשאלון בנספח 

 (n=1270) לוגיסטית רגרסיה, שאלוןה לע לענות סירוב המנבאים המשתנים: 1ב לוח
רווחסמךיחסצולבמקדםהרגרסיהבסיס

 מקצוע
0.35–3.070.73-0.3פסיכיאטריםפסיכולוגים

 מין
3.66–0.960.77-0.03גבריםנשים

0.77–0.74(3.06)0.79-0.06 שנת רישום בפנקס**
 ארץ לימודים

3.33–0.050.35-0.54ישראלארה"ב
0.60–0.303.370.38ישראלדרוםאמריקה
3.46–0.360.770.00ישראלהגושהמזרחי
3.43–0.500.980.04ישראלמערבאירופה

 0.00.0-37.75ישראל"דובריאנגלית"
0.030.54**קבוע
 p< 0.01**


, השדה עבודת תום עד שאלוןה החזרת-אי או נחקרים איתור-אי המנבאים המשתנים :2ב לוח
 (n=652) לוגיסטית רגרסיה

רווחסמךיחסצולבמקדםהרגרסיהבסיס
 מקצוע**

0.07–3.083.360.57פסיכולוגפסיכיאטר

 מין
3.63–0.833.030.30גבריםנשים

3.03–0.770.30-0.00 שנת רישום 
 ארץ לימודים

3.93–0.460.74-0.40ישראלארה"ב
0.57–0.783.430.55ישראלדרוםאמריקה
3.65–0.960.770.03ישראלהגושהמזרחי
0.09–0.873.630.60ישראלמערבאירופה

6.47–0.933.300.59ישראל"דובריאנגלית"
0390.803.43 קבוע
 p< 0.01**
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(, ויותר חודשים שלושה כעבור) באיחור המחקר שאלון החזרת המנבאים רקע משתני: ,ב וחל
  (n=472) רקע משתני – לוגיסטית רגרסיה

רווחסמךיחסצולבמקדםהרגרסיהבסיס
 שפת טיפול עיקרית

0.00–0.370.300.59עבריתאנגלית
0.33–0.060.04-3.68עבריתערבית
3.63–0.000.40-0.33עבריתרוסית
9.39–0.330.330.99עבריתאחר

 ארץ לימודים
5.44–0.503.680.60ישראלארה"ב

3.53–0.700.500.88ישראלדרוםאמריקה
4.50–3.450.873.03ישראלהגושהמזרחי**
5.94–0.870.040.90ישראלמערבאירופה

8.03–0.070.890.35ישראל"דובריאנגלית"
3.05–0.773.000.00 גיל
 מין
3.40–0.300.79-0.06אישהגבר

 מקצוע
3.93–0.483.030.03פסיכיאטרפסיכולוג

0.03–0.953.600.03פרטי מגזר ציבורי
0.07-0.69 קבוע **

 p< 0.01**


 חודשים שלושה כעבור) באיחור המחקר שאלון החזרת המנבאים עבודה כלפי עמדות משתני: 2ב לוח
(n=503) מהעבודה רצון שביעות משתני –  לוגיסטית רגרסיה(, ויותר

רווחסמךיחסצולבמקדםהרגרסיהבסיס
 שביעות רצון ממקום העבודה

3.86–0.000.40-6.03כלללאמועטה
9.33–0.000.64-3.05כלללאבינונית
5.06–0.300.00-3.30לאכללרבה

5.00–0.030.00-3.30כלללארבהמאוד
 מחדש באותו מקצועבוחר  הייתי
7.00–0.900.450.76כלללאמועטהבמידה
4.08–0.433.380.40כלללאבינוניתבמידה
0.70–0.503.330.33כלללארבהבמידה
3.95–0.090.38-0.68כלללאמאודרבהבמידה
 עבודההמקום את לעזוב מתכוון 

0.90–0.600.76-0.09לאכן,בשנההקרובה
3.90–0.500.84-0.33לארחוקכן,בטווחהיותר

  מקצועאת הלעזוב  מתכוון
0.000.00-00.38לאכן,בשנההקרובה
3.40–0.330.570.90לא רחוקכן,בטווחהיותר

3.990.49 קבוע
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 חודשים שלושה כעבור) באיחור המחקר שאלון החזרת המנבאים עבודה כלפי עמדות משתני: 1ב לוח
(=221n) מדדי ציפיות מהרפורמה –  לוגיסטית רגרסיה(, ויותר

בסיס
מקדם

יחסצולב)הרגרסיה
 

 
רווחסמך(

 מדד שינויים בשוק העבודה

 1.83-0.53 0.98 0.02-במידהרבה/רבהמאודבמידהמסוימת–כלללא
     מדד שינויים בדפוסי העבודה

 1.6-0.51 0.90 0.11- במידהרבה/רבהמאודבמידהמסוימת–כלללא
     מדד שינויים בתהליך הטיפול

 2.27-0.67 1.23 0.21 במידהרבה/רבהמאודבמידהמסוימת–כלללא
     בסוג ובכמות הפונים לטיפולמדד שינויים 

 3.81-0.45 1.31 0.27 במידהרבה/רבהמאודבמידהמסוימת–כלללא
     מדד שינויים באיכות הטיפול **

 4.61-1.32 2.46 0.90 במידהרבה/רבהמאודבמידהמסוימת–כלללא
     מדד שינויים בהכשרה למקצוע **

 0.82-0.24 (0.0)0.45  0.81- רבה/רבהמאודבמידהבמידהמסוימת–כלללא
 0.19 -3.39 קבוע **
 p< 0.01**
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 : המדדים במחקרגנספח 

הביטוחית הרפורמה בעקבות להתרחש שעשויים לשינויים הנוגעים היגדים כלל המחקר שאלון

באיזומידההםחושביםכיהרפורמהתביא,לגביכלהיגד,הנחקריםהתבקשולצייןבבריאותהנפש.

שינויעמה חמשדרגות: ליקרטבן סולםדמוי על ניתנו היגד התשובותלכל -3. לא, במידה-0כלל

במידהרבהמאוד.-4-במידהרבהו-5במידהבינונית,-6מעטה,

אתמידתהלכידותהפנימית ניתוחגורמיםלכלאחתמסדרותההיגדיםובדקנו גורםביצענו שלכל

ליצורמדדיםמיצענואתהתשובותשלכלההיגדיםהמרכיביםגורםכדיבאמצעותאלפאשלקרונבך.

היגדיםשהופיעושהציוןשנחקרקיבלהואממוצעתשובותיולכלאחדמןהפריטיםבמדד.באופןיחיד

ןגבוהמבטאחששגורםהושמטומןהניתוח.בכלאחדמןהמדדים,ציושוםלבשאלוןאךלאהתאימו

כלאחדמןבוללשנכמופיעיםההיגדים3גגדוליותרמפניהשינוייםשיחולובעקבותהרפורמה.בלוח

המדדים.

 : קיבוץ למדדים של שאלות העוסקות בציפיות מהרפורמה הביטוחית1גלוח 

 אלפא של קרונבך המדד
0.94 1שינוי בדפוסי עבודה

 הטיפולדגשעלשיקוליםתקציבייםבמתן
 רוקרטיהועיסוקמוגברבטפסים,ניירתובי

 פיקוחעלאבחנותועלתכניתהטיפול
 התערבותבשיקולהדעתהמקצועישלהמטפלים

 דגשעלמגעיםישיריםעםמטופלים
 צמצוםתיאוםהשירותיםביןמסגרותטיפול





0.905 שינוי בתהליך הטיפול 
 מועד-דגשעלשיטותקצרות

 (ול)מספרהפגישותקיצורמשךהטיפ
 דגשעלטיפולתרופתי

 דיאגנוסטיים-ומבחניםפסיכבשימושבפגיעה
 (hcaertuoיישוג)צמצוםפעולות





0.93 סוג הפונים ובמספרםב שינוי
 "הפסיכיאטריההרכה"יותרמטופליםשל

השלאנשיםשזקוקיםלטיפול,אךכיוםלאפוניםיפני
 יותמסיבותכלכל

 יעלקבלתטיפולנפשהפחתתהסטיגמה
 מונעוטיפולמוקדםאיתורעלדגש

יזאינטגרציהשלהטיפולהנפשיוהטיפולהפי



0.933 שינוי באיכות הטיפול 
טיפוללאמתאיםאולאמספיק

פגיעהבחוליהנפשהקשים
יותרהפניותלטיפולקבוצתי

שימושבנותנישירותלאמתאימים
*למטופליםשיפורבאיכותהטיפולהניתן



0.7 2שינויים בתהליכי ההכשרה וההתמחות
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 אלפא של קרונבך המדד
צמצוםההדרכהלצוותבמקוםהעבודה
צמצוםשעותהתייעצותוישיבותצוות

צמצוםבזמןהמוקדשלהתעדכנותמקצועית,ימיעיון,
השתלמויותוכנסים

תחומיההכשרהלמקצועשלמגווןההיקףוהטווח,הצמצום



0.97 6שינוי בשוק העבודה
 יותר"זולים"העדפהלמטפלים

 תחרותביןנותניטיפולשונים
 פגיעהבזכויותהעובדים

פגיעהברמתההכנסהשלהמטפלים



4-יבטאהסכמהבמידהרבהמאודעםההיגדו3-לצורךחישובהמדדנעשההיפוךשלקטגוריותהסולםכךש*
הסכמה)"כלללא"(.-יבטאאי

ההיגד"ריסוןעלויותוחיסכוןכספי"לאנכנסלמדד.3
ההיגד"ייעולתהליכיההכשרהוההתמחות"לאנכנסלמדד.0
פעולהביןנותניטיפולממקצועותשונים"לאנכנסלמדד.ףההיגד"שיתו6


,במקביל מדד לבנינו וןבחשנועד כמה .ופיקוחבקרהשלנהליםלבצעהמקצועאנשיחייביםעד

 המחקרהתבקשו בשאלון לגבי פריטים)היגדים(הנחקריםלציין מידהשורהשל באיזו חייביםהם

ניתנועלסולםדמויהיגד.התשובותלכלבעתתהליךהטיפולהםלבצעאתהנוהלהמפורטבלדעתם

-3ליקרטבןחמשדרגות: -0כלללא, -6במידהמעטה, במידה-4-במידהרבהו-5במידהבינונית,

מאוד. רבה במדד. לפריטים תשובותיו ממוצע הוא קיבל שנחקר הציון הפריטים0גבלוח מופיעים

במדדזה.



 הלי בקרה ופיקוחונ: קיבוץ למדד של שאלות העוסקות ב2ג לוח

 אלפא של קרונבך המדד
אבחנהמסודרתלמטופלמתןתיעוד/רישום


הוקבועהאחידמתכונתניהולתיקימטופליםב


סיכוםטיפולוהמלצותלהמשךרישום


תיעוד/רישוםסיבתסיוםטיפול


קביעתיעדיםלטיפול


תיעוד/רישוםתכניתטיפול


עדכוןתיקמטופלבמערכתממוחשבת


תיעוד/רישוםמדידתתוצאותהטיפול


תיעודהערכהתקופתיתשלעמידהבתכניתטיפול

0.70
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 לוחות – : נתוני העובדים הסוציאלייםדנספח 

 מקצועי האישי והרקע המאפייני 

 : מאפייני רקע אישי )באחוזים(1ד לוח
 עובדים סוציאליים

(360=n)
 גיל 

55 ממוצע
0664עד

5054-63
 1944-53
 18+43
 מין
 10גבר
 90שהיא

 הישנת עלי

99ילידהארץ
63737עד

303787–3790
33ואילך3770

 מקום עבודה

3ירושלים
 35צפון
 7חיפה
 583מרכז
 8אביב-תל

 00דרום

  שפת טיפול עיקרית

70 עברית
0 אנגלית
0 ערבית
4 רוסית
0 אחר

כוללמחוזיהודהושומרון3
 

 מאפייני רקע מקצועי )באחוזים( :2ד לוח
 עובדים סוציאליים

)360n = ) 
 ותק במקצוע

33ממוצע)בשנים(
 67שנים30עד

 6300-33
 3060-03
 35+63

 מקום לימודים

 78ישראל
 0חו"ל

  הסמכה למתן הדרכה
 43מדריך

68לאמדריך
  3בתהליךהסמכה
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 אפייני העבודהמ

פתנוסהותעיקריהמעמד בעבודה : ,ד לוח 
  אחוזים(ב)

  (=360n)מקום עבודה עיקרי 
סה"כ 166
74  שכיר/ה
0 קופתחוליםעובד/תבהתקשרותעם
0  עובד/תבאופןפרטי
עובד/תבהתקשרותעםמשרד 3

 הביטחון/ביטוחלאומי
 אחר 3
  (n=83)מקום עבודה נוסף 

סה"כ 166
33  עובד/תבאופןפרטי
04  שכיר/ה
8 עובד/תבהתקשרותעם-עצמאי

קופת/קופותחולים
 אחר 4
  (n=130)מסגרת עבודה שלישית 

סה"כ 166
63  כן
35 לא
  העיקרית בעבודה תפקיד ניהולי

(360n=) 
סה"כ 166
03  כן
97 לא

טיפול בעבודה המתן  סגרתמ :2ד לוח
אחוזים(בנוספת )העיקרית וה
 בעבודה הטיפול מתן מקום

 (n=130) עיקריתה
166 

שלמשרדנפשבריאותתחנת
 הבריאות

66

 66 חוליםבביתפסיכיאטריתמחלקה
 00 חוליםביתשלחוץ-מרפאת
 6 פרטיתקליניקה

 0 אחרציבורימתקן/מכון
 3 פרטימתקן/מכון

 0 בקהילהחוליםקופתמרפאת
 7 אחר

  

 בעבודה טיפולה מתן מקום
 (n=83) נוספתה

166 

 49 פרטיתקליניקה
 8 חוליםביתשלחוץ-מרפאת
 8 פרטימתקן/מכון
שלמשרדנפשבריאותתחנת

 הבריאות
3 

 6 חוליםבביתפסיכיאטריתמחלקה
 3 בקהילהחוליםקופתמרפאת
 3 אחרציבורימתקן/מכון
  39 אחר

 

 

 – עבודהה מותסוג התגמול במקו :1ד לוח
 (=1,6n) ;אחוזים(בנוסף )העיקרי וה

 166  (=1,6n)עיקרי ה עבודהה מקום

להסכםבהתאם)חודשית משכורת
(קיבוצישכר

70 

 6 מיוחדחוזהלפיחודשיתמשכורת
 3 ביקוריםמספרלפיתשלום
 4 המטופלמןפרטיתשלום

 166 (=n,8) נוסף עבודה מקום

להסכםבהתאם)חודשיתמשכורת
 (קיבוצישכר

37 

 4 מיוחדחוזהלפיחודשיתמשכורת
 5 לשעהגלובליתגמול
 8 ביקוריםמספרלפיתשלום
 44 המטופלמןתשלום
  7 אחר

 (=1,6n) היקף משרה ושעות עבודה :0ד לוח
 )באחוזים(היקף משרה 
 53עדחצימשרה

09חציעדשלושהרבעימשרה
 03משרהמלאה

 

 63 ממוצע שעות עבודה שבועי 
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 (=1,6n) עבודה למשימות המוקדשות שבועיות שעות ממוצע: 7ד לוח

 משימות 

9  זוגית או משפחתית ,אישית תרפיה

5  טיפול ניהול

5  עמיתים עם התייעצותוצוות ישיבות

6  (intake) מטופלים קבלת

6  וניירת מנהלה

6  מקצועית בקרה/הדרכה/הוראה

0  חירום טיפולי/במשברים טיפול

3  אחרות /יחידותמחלקות/למרפאות עוץיי

 המשך לימודי/קלאב ורנל'ז 3

 קבוצתית תרפיה 3

 תרופתי טיפול רפואי מעקב 0

 אחר 0.4
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 דפוסי מתן הטיפול 

 (=1,6n) ;(אחוזיםב) טיפול מתן דפוסי: 8ד  לוח 
 166 מספר מטופלים 

5630עד
0600-33
0840-03
3ומעלה43

4 מספר מגעים ליום )ממוצע( 

 166 אורך מפגש ממוצע 
7דקות30עד
4דקות00-כ
39דקות60-כ
00דקות54-כ

54כשעה
6מעלשעה

התפלגות מטופלים לפי מספר 
  1הפגישות עמם

166 

39 פגישהאחתבלבד
33  פגישות 3-0
30  פגישות30-9
39  פגישות00-36
00  פגישות50-03
37  פגישות+50

אנשיהמקצועהתבקשולצייןכיצדמתפלגים1
המטופליםביןקטגוריותאורכיהטיפול.בלוח

מופיעיםממוצעיהתשובותבכלקטגורייתאורך
טיפול.

 

בקרה  עד כמה חייבים לבצע נהלים של: 9ד  לוח
 (=1,6n);1אחוזים(בופיקוח )

 אחוז משיבים נהלים
80טיפולהתיעודסיבתסיום
83תיעודמתןאבחנה

טיפולוהמלצותהסיכוםשלרישום
להמשך

98

37קביעתיעדיםלטיפול
37טיפולהתיעודתכנית

במתכונתניהולתיקימטופלים
הוקבועהאחיד

47

מטופלבמערכתהעדכוןתיק
ממוחשבתה

47

תיעודהערכהתקופתיתשלעמידה
בתכניתטיפול

50

טיפולממנהלקבלתאישורלתכנית
אומהקופה

66

60תיעודמדידתתוצאותהטיפול
שיעורמישהשיבוכיבמסגרתמקוםעבודתםהעיקריהם3

מחויביםלנוהלבמידהרבהאורבהמאוד
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 מאפייני הטיפולתמהיל המטופלים ו

המטופלים מצבים נפשיים עיקריים  :16ד  לוח
;1()באחוזים סוציאלייםעובדים  ידי-על
(1,6n= ) 

  רכה" פסיכיאטריה"
 38 אישיות הפרעות
 33 הסתגלות הפרעת /חיים משברי
 30 חרדה הפרעות
 59 זוגיות/משפחתיות בעיות
 66 קל דיכאון
 38 ונוער ילדים בקרב התנהגות בעיות

 8 0דמנטיה
 9 התפתחותיות בעיות

  קשה" פסיכיאטריה"

 35 לסוגיה סכיזופרניה
 40 טראומה
 40 ורי'מז דיכאון

 03 התמכרויות
 33 אכילה הפרעות

 

 9 ,אחר
וןשניתןהיהוהאחוזיםאינםמסתכמיםלמאה,כי3

לענותיותרמתשובהאחת.

דמנטיהיכולהלהיותמסווגתהןכפסיכיאטריהרכה 0
והןכקשה,בהתאםלמקורה)בעיהנוירולוגיתאו

 נפשית(.
אובדנות,הפרעותקשבוריכוז,מצביםכגוןאלימות,6

מטופלים.דיכאוןאחרילידהוטיפולבבנימשפחהשל

 

 : תמהיל מטופלים לפי קבוצות גיל11ד לוח 
 (=1,6n) ;3)באחוזים(

 קבוצות גיל
38ילדים
00נוער

89מבוגרים
30קשישים

ןשניתןהיהוהאחוזיםאינםמסתכמיםלמאה,כיו3
 מתשובהאחת.לענותיותר

 

 

 

 של המטופליםכלכלי -מעמד חברתי :12ד  לוח
 (=1,6n) ;)באחוזים(

 166 כלכלי-מעמד חברתי
0גבוהמאוד

5גבוה
08ממוצע
53נמוך

09נמוךמאוד  
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 גישות וכלים

 עבודת את המנחות תאורטיות גישות: ,1ד  לוח
1(באחוזים) ם יהעובדים הסוציאלי

סה"כ
(360n=)

 47 דינמית-פסיכו

 07 אינטגרטיבית-אקלקטית

 07 מערכתית

 37  התנהגותית-קוגניטיבית

 7 פסיכואנליטית

 7 ממוקדתפתרונות

 5 הומניסטית

 6 ביולוגית-פסיכו רפואית

 0אקזיסטנציאלית

 0 גשטלט

350תאחר
ןשניתןהיהוהאחוזיםאינםמסתכמיםלמאה,כיו3

לענותיותרמתשובהאחת.
חינוכית-פסיכוהשיקומית,הגישותנוספותכגון0

משפחתיתוה

 (=1,6n) ך הטיפולומש טיפולה סוג :12ד  לוח  

 166 סוג טיפול
76פרטני

0זוגי

9משפחתי

 166 משך טיפול
09עדחצישנה–טווח-קצר

64חצישנהעדשנה–בינוניטווח

68מעלשנה–טווח-ארוך
 


 

 

: שימוש בכלים לאבחון מטופלים 11ד  לוח 
1()באחוזים

 סה"כ 
(360n=)

 78 המטופל עם שיחה/איוןיר

99 סובבות דמויות עם שיחה

9 םיהשלכתי מבחנים

33 אישיות מבחני

8 עצמי למילוי אבחון שאלוני

0מילוליים לא כלים
36 

5 פסיכולוגיים-נוירו מבחנים

05 בית ביקור

3 היאינטראקצי צילום

33 6אחר
ןשניתןהיהוהאחוזיםאינםמסתכמיםלמאה,כיו3

לענותיותרמתשובהאחת.
בעליעםהיאינטראקציאופאזליםהשלמתכגון0

חיים

כגוןציור,משחק,שאלוניטראומה,תצפית,6
מגורמיהתייעצותעםאנשיצוותאחרים,מידע

 טיפולאחרים

 אפקטיביות לבחינת בכלים שימוש: 10ד  לוח
1(באחוזים) הטיפול



 סה"כ 
(360n=)

  כלים להערכת אפקטיביות הטיפול
 89 המטפל התרשמות

 83 מטופלים של עצמי דיווח

30 אחרים צוות אנשי דיווח

38 ראיונות

9 ניםמובְ שאלונים

 8 0אחר
 6  בכלים משתמש לא

וןשניתןהיהלענותוהאחוזיםאינםמסתכמיםלמאה,כי3
יותרמתשובהאחת.

כגוןדיווחבנימשפחה,דיווחשלמסגרותשיקוםובתי0
הדרכהוכןספר
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 (=1,6n) ;1()באחוזים עיקריהעבודה הטיפול מבוסס ראיות ושיקולים כלכליים במקום  :17ד  לוח
 /עד כמה:הבאיזו מיד

 00 בטיפולמבוססראיותידעהעדכנייש

 38 שיקולבבחירתתכניתטיפולמהווהמבוססראיותטיפול

 09 התחשבותבשיקוליםכלכלייםיש

מןהשאלות בכלאחתשיעורמישהשיבו"במידהרבה"או"במידהרבהמאוד"3
. 

 

 אחרים מקצועיים לגורמים קשר

דפוס הקשר עם רופאי המשפחה  :18ד  לוח 
(=1,6n) ;1(עיקרית )באחוזיםהבעבודה 

  דפוס קשר
 40 לאקייםקשר

 04 הפניהלרופאמשפחהלמתןטיפולתרופתי

מטופליםרופאהמשפחהיוצרקשרומפנה
 אלאישהמקצוע

60 

 05 יידועהרופאהראשוניעלהטיפול

ייעוץלרופאימשפחה/למרפאהראשונית
(liaison) 

7 

 33 משותפותקיוםפגישותצוות

 5 רופאהמשפחהמשמשכמנהלהטיפול

הנחייתקבוצותבאלינטשלרופאי
 משפחה

6 

וןשניתןהיהוהאחוזיםאינםמסתכמיםלמאה,כי3
 לענותיותרמתשובהאחת.

אופי הקשר עם אנשי מקצוע אחרים  :19ד  לוח
  (=1,6n) ;1)באחוזים( בבריאות הנפש

 83 ישנכונותלהתייעץולשתףפעולה

ישתחומיחפיפה,אבלגםתפקידים
 ייחודייםלכלמקצוע

80 

 85 המקצועותניזוניםזהמזה

אםישצורךמפנים;לאעובדיםיחד
 מטופליםלאנשימקצועאחרים

5 

בפועלאיןקשרביןנותניטיפול
 ממקצועותשונים

5 

 05 ישתחרותעלמעמד,יוקרהוהשפעה

הגבולותמטושטשים,קשהלהגדירמה
 ייחודושלכלמקצוע

38 

 30 ישתחרותעלמטופלים

שיעורמישהשיבוכיההיגדמתאראתאופיהקשריםעם3
אנשימקצועאחריםבמידהרבהאובמידהרבהמאוד

 

 

 (=1,6n) ;1(באחוזים) וההתמחות הלימודים בתקופת ההכשרה לגבי תפיסות: 26ד  לוח
   :הבא ההיגד עם ה/מסכימ ה/את מידה באיזו

 50 שיטותהטיפולהנלמדותבמהלךהלימודיםוההתמחותאינןמגוונותמספיק

 05 הלימודיםוההתמחותכיוםנותניםאתכלהידעהדרושלמתןטיפול

 05 בהתמחותאיןמספיקשעותהדרכה

 35 נלמדיםתחומיםשלאיהיהלהםשימושבהמשך

 5 ההתמחותכיוםארוכהמדי
.מאודרבהבמידהאורבהבמידהההיגדעםמסכימיםהםכישציינומישיעור3
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 הרפורמה הביטוחית בבריאות הנפשהעתידית של  העהשפהתפיסות לגבי 

 עבודה הבדפוסי  צפויים שינויים :21ד לוח  
  (=1,6n) ;אחוזים(ב)

 השינויים אתאתה  תביא הרפורמה
 סה"כ 1:הבאים

 75 דגשעלשיקוליםתקציביים
 97 פיקוחעלאבחנותותכניתטיפול

 98 התערבותבשיקולהדעתשלהמטפלים
 95 רוקרטיהועיסוקמוגברבבי

 30 דגשעלמגעיםישירים
 43 שירותיםצמצוםתיאום

 50 ריסוןעלויותוחיסכוןכספי
 03 יתזשיפורסביבתהעבודההפי
 8 צמצוםעומסעלהמטפלים

שיעורמישהשיבו"במידהרבה"או"במידהרבהמאוד"3

 

, בסוג הטיפולבתהליך  צפויים שינויים :22ד  לוח 
   (=1,6n) ;אחוזים(ב) הפונים ובמספרם

 סה"כ 1:הבאים השינויים אתתה א   תביא הרפורמה
 75 מועד-דגשעלשיטותקצרות

 73 קיצורמשךהטיפול)מספרהפגישות(

 97 דגשעלטיפולתרופתי

 33 צמצוםפעולותיישוג

 40 דיאגנוסטיים-פגיעהבשימושבמבחניםפסיכו

 65 "הפסיכיאטריההרכה"יותרמטופליםשל

 03 יזאינטגרציהשלהטיפולהנפשיוהפי

 39 דגשעלאיתורמוקדםוטיפולמונע

פוניםמסיבותאינםשכיוםמיהשליפני
 כלכליות

33 

 33 הפחתתהסטיגמהעלהטיפולהנפשי
שיעורמישהשיבו"במידהרבה"או"במידהרבהמאוד"3

 
 

בסטנדרטים  צפויים שינויים :,2ד  לוח  
  (=1,6n) ;אחוזים(במקצועיים )ה

 השינויים אתתה א   תביא הרפורמה
  1:הבאים

יעדיהטיפולועמידהדגשעלהגדרת
 בהם

39 

 63 שקיפותשלתהליכיהטיפול
 60 פגיעהבסודיותהטיפול

שיעורמישהשיבו"במידהרבה"או"במידהרבה3
מאוד"

 ;אחוזים(בבאיכות הטיפול ) צפויים שינויים :22ד  לוח  
(1,6n=) 

 השינויים את תהא   תביא הרפורמה
  1:הבאים

 93 פגיעהבטיפולבחוליהנפשהקשים
 93 טיפוללאמתאיםאולאמספיק
 35 יותרהפניותלטיפולקבוצתי

 43 שימושבנותנישירותלאמתאימים
 9 שיפוראיכותהטיפול

"שיעורמישהשיבו"במידהרבה"או"במידהרבהמאוד 3

 

בתהליכי ההכשרה  צפויים שינויים :21ד  לוח
  (=1,6n) ;אחוזים(בבלימודים ובהתמחות )

 השינויים אתתה א   תביא הרפורמה
  1:הבאים

 83 צמצוםהדרכהלצוותבמקוםהעבודה
 80 צמצוםשעותהתייעצותוישיבותצוות

צמצוםבזמןלהתעדכנותמקצועית,ימיעיון
 השתלמויותוכנסים

90 

צמצוםטווח,היקףומגווןתחומיההכשרה
 39 למקצוע

 63 ייעולתהליכיההכשרהוההתמחות
שיעורמישהשיבו"במידהרבה"או"במידהרבהמאוד"3


 ;אחוזים(ב)בשוק העבודה  צפויים שינויים :20ד  לוח
(1,6n=)  

 השינויים אתתה א   תביא הרפורמה
  1:באיםה

 84 העדפהלמטפליםזוליםיותר
 90 תחרותביןנותניטיפולממקצועותשונים

 34 פגיעהבזכויותהעובדים
שיתוףפעולהביןנותניטיפולממקצועות

 שונים
56 

 30 פגיעהברמתההכנסהשלהמטפלים
שיעורמישהשיבו"במידהרבה"או"במידהרבהמאוד"3
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 (=1,6n) ;אחוזים(ב) לאחר הרפורמה ונגישותוזמינות הטיפול  :27ד  לוח

 כ"סה 1 :ב שיפור יהיה כמה עד
 63 להגיעלמקוםהטיפולהנדרשהזמן
 00 תורתקבלעדזמןמשךה

 37 רוםימהירותהמענהבזמןמשבר/מקרהח
"דובמידהרבהמא"או"במידהרבה"שיעורמישהשיבו3

 

 

 (=1,6n) ;אחוזים(בתמהיל מצבי הנפש המטופלים )השינוי הצפוי ב :28ד  לוח

 ↓ ↔ ↑ מצבי נפש מטופלים

666960בעיותמשפחתיות/זוגיות
075063משבריחיים/הפרעתהסתגלות

075608דיסטימיה/דיכאוןקל
095507הפרעותאישיות

345868טראומה
394360הפרעותחרדה
334909הפרעותאכילה
353003התמכרויות

353606בקרבילדיםונוערבעיותהתנהגות
303300דיכאוןמז'ורי

363303סכיזופרניהלסוגיה
333803בעיותהתפתחותיות

89538דמנציה

השכיחותתרד-↓שאראותוהדבר;ישכיחותתה-↔השכיחותתעלה;-↑מקרא:
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 תםעבודב ציבורי או פרטיבחלוקה לפי מגזר  – פסיכולוגים :הנספח 

  עיקריתה

 : דפוסי עבודה1הלוח 

פרטיציבורי"כסה 

166 166 166 ** באחוזים(משרה ) היקף
633557 חציעד
383334 עדשלושהרבעיםחצי

530463מלאהמשרה
 

666864 שעות עבודה שבועיות ** ממוצע

.>p0.03**ההבדלביןהקבוצותמובהק,
 

 

 : דפוסי מתן הטיפול2הלוח 

פרטיציבורי"כסה

166 166 166 ** מספר מטופלים

34446330עד

40605000-33

65360340-03

33.6377-43

-3.60.4+300

3.05.4 מגעים ממוצע ליום מספר

166 166 166 מטופלים לפי מספר הפגישות עמם התפלגות
363330 אחתבלבדפגישה
3368 ** פגישות 3-0
483** פגישות30-9
93030 ** פגישות00-36
333739 ** פגישות50-03
466959 פגישות+50

 .מזווגיםלאלמדגמים Tבאמצעותמבחניושבהחהמובהקות.>p0.03**ההבדלביןהקבוצותמובהק,
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 (באחוזים) ופיקוח בקרה של נהלים לבצע חייבים כמה עד: ,ה לוח

פרטיציבורי סה"כ3באיזומידהאת/החייב/תלבצעאתהנהליםהבאים:
5094 12תיעודמתןאבחנה**

6734 29ניהולתיקימטופליםבמתכונתאחידהוקבועה**
6095 29רישוםסיכוםטיפולוהמלצותלהמשך**

6938 16תיעודסיבתסיוםהטיפול**
5045 20קביעתיעדיםלטיפול**
0053 6,תיעודתכניתהטיפול**

3453 28עדכוןתיקהמטופלבמערכתממוחשבת**
3303 11תיעודמדידתתוצאותהטיפול**

3600 10תיעודהערכהתקופתיתשלעמידהבתכניתהטיפול*
3303 11קבלתאישורלתכניתהטיפולממנהל/קופה**

 

3564 ,2**0הליבקרהופיקוחויחסלנ–מדדמסכם
.>p0.04*ההבדלביןהקבוצותמובהק,
.>p0.03**ההבדלביןהקבוצותמובהק,

שיעורמישהשיבו"במידהרבה"או"במידהרבהמאוד"1
6.94-שיעורמישציונםבמדדהיהגבוהמ0


 ( באחוזים) פסיכולוגים ידי-על המטופלים עיקריים נפשיים מצבים: 2ה לוח
פרטיציבורי סה"כ

    רכה" "פסיכיאטריה

 95 35 76 *הסתגלות הפרעת /חיים משברי
 83 33 ,7 **חרדה הפרעות
 90 48 00 **אישיות הפרעות
 39 45 02 **זוגיות/משפחתיות בעיות
 98 46 08 **קל דיכאון
 50 40 21 **ונוער ילדים בקרב התנהגות בעיות
 39 09 21 **התפתחותיות בעיות

 3.6 0.4 1 3דמנטיה

    "קשה "פסיכיאטריה
 56 59 21 טראומה
 04 63 27 ורי'מז דיכאון
 04 35 21 **אכילה הפרעות

 69 16 **לסוגיה סכיזופרניה
 33 6 8** התמכרויות

 30 36 11 2אחר

.>p0.04*ההבדלביןהקבוצותמובהק,

.>p0.03**ההבדלביןהקבוצותמובהק,
הערה:האחוזיםאינםמסתכמיםלמאה,כיווןשניתןהיהלענותיותרמתשובהאחת.

או3 נוירולוגית )בעיה למקורה בהתאם כקשה, והן רכה כפסיכיאטריה הן מסווגת להיות יכולה דמנטיה
נפשית(.

פסיכוטיים,הפרעותפסיכוסומטיותוהפרעותקשבוריכוז-קוטבית,מצביםטרום-מצביםכגוןהפרעהדו0
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 ( באחוזים) המטופלים של כלכלי-חברתי מעמד: 1ה לוח

פרטיציבורי כ"סה 
 166 166 166 **כלכלי-חברתי מעמד
464מאודגבוה
043037גבוה

495540ממוצע
336038נמוך
0363מאודנמוך
למדגמיםבלתיתלויים t,במבחן>p0.03**




 (באחוזים) הטיפול ומשך הטיפול סוג: 0ה לוח
 
פרטיציבורי "כסה

  166   166 166**טיפול משך
539 9עדחצישנה–טווח-קצר
3866 ,2חצישנהעדשנה–בינוני
9843 07מעלשנה–טווח-ארוך

.>p0.03ההבדלביןהקבוצותמובהק,**





 ( באחוזים) מטופלים לאבחון בכלים שימוש: 7ה לוח

פרטיציבורי כ"סה
 300 77 166 המטופל עם שיחה/ריאיון
 49 95 02 סובבות** דמויות עם שיחה

 60 33 22 ם**יהשלכתי מבחנים
 38 56 28 אישיות** מבחני
 7 00 12 עצמי** למילוי אבחון שאלוני
 35 38 11 3מילוליים לא כלים

 6 30 7 פסיכולוגיים**-נוירו מבחנים
 5 3 1 בית ביקור
 4 30 7 אינטראקצייה* צילום

0.45 2תצפית/הסתכלות**

.>p0.03**ההבדלביןהמקצועותמובהק,
.>p0.04*ההבדלביןהמקצועותמובהק,

הערה:האחוזיםאינםמסתכמיםלמאה,כיווןשניתןהיהלענותיותרמתשובהאחת.
כגוןהשלמתפזליםאואינטראקצייהעםבעליחיים  3
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 (באחוזים)  הטיפול אפקטיביות לבחינת בכלים שימוש: 8ה לוח
פרטיציבורי כ"סה 

    הטיפול אפקטיביות להערכת כלים
 70 70 92 המטפל התרשמות

 87 83 88 המטופלים של עצמי דיווח
 39 46 31 אחרים** צוות אנשי דיווח

 3300 14 ראיונות**
 4 39 9 מוְבנים** שאלונים

303633 3אחר
 3 3 1  בכלים משתמשים לא

.>p0.03**ההבדלביןהמקצועותמובהק,
הערה:האחוזיםאינםמסתכמיםלמאה,כיווןשניתןהיהלענותיותרמתשובהאחת.

כגוןשימושבכליאבחוןבמהלךהטיפולולאחרסיומו;דיווחבנימשפחה,מסגרתחינוכיתאוגורמירווחה;3
התייעצותבהדרכהאוהתייעצותעםעמיתים





 ( באחוזים) העיקרי העבודה במקום כלכליים ושיקולים ראיות מבוסס טיפול: 9ה לוח
פרטיציבורי כ"סה 1:כמהעד/מידהבאיזו
 35 03 37 **ראיותמבוססבטיפולעדכניידעיש

שיקולמהווהראיותמבוססטיפולמתן
 7 39 30 **טיפולתכניתבבחירת

 09 66 07 כלכלייםבשיקוליםהתחשבותיש
 .>p0.03**ההבדלביןהמקצועותמובהק,

שיעורמישהשיבו"במידהרבה"או"במידהרבהמאוד" 3
 

 


 (באחוזים)הקשר עם אנשי מקצוע אחרים בבריאות הנפש  אופי: 16ה לוח

פרטיציבורי כ"סה 1עדכמה:
 93 88 81 **פעולהולשתףלהתייעץנכונותיש

 ייחודייםתפקידיםגםאבל,חפיפהתחומייש
 מקצועלכל

76  90 38 

 64 94  ,1 **מזהזהניזוניםהמקצועות

 מטופליםמפניםצורךישאם;יחדעובדיםלא
 667 ,2 **אחריםמקצועלאנשי

 38 4 ,1 **שוניםממקצועותטיפולנותניביןקשראיןבפועל

 30 7 9 והשפעהיוקרה,מעמדעלתחרותיש

 ייחודומהלהגדירקשה,מטושטשיםהגבולות
 9 30 9 מקצועכלשל

 9 0 1 **מטופליםעלתחרותיש
.>p0.03**ההבדלביןהמקצועותמובהק,

שיעורמישהשיבו"במידהרבה"או"במידהרבהמאוד"  3
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 )באחוזים(  וההתמחות הלימודים בתקופת ההכשרה לגבי  תפיסות: 11ה לוח

פרטיציבורי כ"סה 1:הבאההיגדעםה/מסכימה/אתמידהבאיזו
הטיפולהנלמדותבמהלךהלימודיםשיטות

 68 69 8, וההתמחותאינןמגוונותמספיק

הלימודיםוההתמחותכיוםנותניםאתכלהידע
 06 50 6,הדרושלמתןטיפול**

 39 8 ,1 **הדרכהשעותמספיקאיןבהתמחות

 05 33 21 *בהמשךשימושלהםיהיהשלאתחומיםנלמדים

 7 35 11 *מדיארוכהכיוםההתמחות
.>p0.04ההבדלביןהמקצועותמובהק, *

.>p0.03**ההבדלביןהמקצועותמובהק,
שיעורמישציינוכיהםמסכימיםעםההיגד"במידהרבה"או"במידהרבהמאוד" 3
 

 


  לגבי מידת השינוי הצפויה )באחוזים( תפיסות: 12ה לוח

 פרטי ציבוריכ"סה 3המדד
 54 30 40 **עבודהבדפוסישינוי
 33 95 90 *הטיפולבתהליךשינוי
 30 5 9 *הטיפולקבלתבמאפיינישינוי
 43 33 48 הטיפולבאיכותשינוי

 55 44 57 *והתמחותהכשרהבתהליכישינויים

595959העבודהבשוקשינוי

.>p0.03**ההבדלביןהקבוצותמובהק,
היהגבוהמ3 שלהםבמדד הממוצע שהציון מי מ6.94-שיעור 3-בסולםשנע ועד לא" "במידהרבה4"כלל

 מאוד"
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  לוחות – משתניים-רב ניתוחים :ו נספח

 (=916nרגרסיה לוגיסטית ) –טווח -: משתנים המנבאים מתן טיפול ארוך1ו לוח
סמךרווחצולביחס(B)רגרסיהמקדםבסיסמשתנה
 1.7-0.9 1.2 0.2שנותותק00-יותרמשנותותק00-מפחות

 5.7-2.1 3.4 1.2חולים-עבודהבביתעבודהבקהילה*
 1.8-0.8 1.2 0.1פסיכיאטרפסיכולוג

 3.2-1.6 2.3 0.8עבודהבמגזרהציבוריעבודהבמגזרהפרטי*
 1.8-0.8 1.2 0.2לימודיםבחו"ללימודיםבישראל

 1.9-1 1.4 0.3גבריםנשים
 1.7-0.9 0.2 1.5-קבוע*

>p 0.03*



רגרסיה  –טיפול  תכנית בתכנון ראיות מבוסס טיפול על הסתמכות המנבאים משתנים: 2ו לוח
 (=16,6nלוגיסטית )

סמךרווחצולביחס(B)רגרסיהמקדםבסיסמשתנה
 2-0.9 1.4 0.3שנותותק00-יותרמשנותותק00-פחותמ

 1.2-0.4 0.7 0.4-חולים-עבודהבביתעבודהבקהילה
 10.8-4.4 6.9 1.9פסיכולוגפסיכיאטר**

 2.6-1.1 1.7 0.5עבודהבמגזרהפרטיעבודהבמגזרהציבורי*
 1.9-0.7 1.2 0.2לימודיםבחו"ללימודיםבישראל

 2.5-1.2 1.7 0.5נשיםגברים**
  0.1 2.3-קבוע**

>p 0.04*
>p 0.03**



 (=16,6n) לוגיסטית רגרסיה – כלכליים בשיקולים התחשבות המנבאים משתנים: ,ו לוח
רווחסמךיחסצולב(Bמקדםרגרסיה)בסיסמשתנה
 1.5-0.8 1.1 0.1שנותותק00-יותרמשנותותק00-פחותמ

 2-0.8 1.2 0.2חולים עבודהבביתעבודהבקהילה
 1.9-0.8 1.3 0.2פסיכולוגפסיכיאטר

 2-1 1.4 0.4עבודהבמגזרהפרטיבמגזרהציבורי*עבודה
 1.6-0.7 1.1 0.1לימודיםבחו"ללימודיםבישראל

 2.3-1.2 1.6 0.5נשיםגברים**
  0.2 1.5-קבוע**

 *.0.0 p< 

 **.0.0 p< 
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 עקב שינוייםבה צופים ש המידההמשתנים המשפיעים על  :ז נספח

 )רגרסיות לינאריות( משתניים-רב ניתוחים –הרפורמה 

  העבודה בדפוסי בה צופים שינוייםשמשפיעים על המידה ה המשתנים:  1ז לוח

 טעותתקן B  β משתנה
 0.07 0.080.36 פסיכולוג 

 0.03 0.36 0.00 נשים **

 0.09 0.35 0.00 עבודה במגזר הציבורי **

    אורך טיפול

 0.08 -0.07 -0.38 עדחצישנה*–טווח-קצר

 0.09 -0.08 -0.35 חצישנהעדשנה*–בינוניטווח

 0.08 -0.04 -0.08 טיפול מבוסס ראיות

 0.03 0.00 0.05 התחשבות בשיקולים כלכליים

0.08 0.33 0.00 לימודים בישראל **
R²   - 7% 

P < 0.05 * 

** 0.01 < P 

 

 

 
 טיפול  מתן בתהליך בה צופים שינוייםשמשפיעים על המידה ה המשתנים: 2ז לוח

 טעותתקן B  β משתנה
 0.08 0.360.00 פסיכולוג **

 0.03 0.33 0.38 נשים **

 0.09 0.33 0.39 עבודה במגזר הציבורי **

    אורך טיפול

 0.08 -0.09 -0.35 עדחצישנה–טווח-קצר

 0.09 -0.09 -0.30 †חצישנהעדשנה–בינוניטווח

 0.08 -0.04 -0.08 טיפול מבוסס ראיות

 0.03 -0.05 -0.09 התחשבות בשיקולים כלכליים

 0.08 0.30 0.00 לימודים בישראל*

R²   - 9% 
P < 0.05 * 

** 0.01 < P 

)עלגבולהמובהקות(  p<0.1†
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 הטיפול קבלתמאפייני ב שינויים צופים בהש המידה על המשפיעים המשתנים: ,זלוח 

 טעותתקן  βB משתנה
 0.07 -0.06-0.04 פסיכולוג 

 0.09 -0.05 -0.09 נשים 

 0.09 -0.35 -0.00 עבודה במגזר הציבורי **

    אורך טיפול

 0.07 0.09 0.34 †עדחצישנה–טווח-קצר

 0.08 0.05 0.08 חצישנהעדשנה–בינוניטווח

 0.08 0.05 0.09 טיפול מבוסס ראיות

 0.09 0.05 0.09 התחשבות בשיקולים כלכליים

  0.30 -0.37 לימודים בישראל*

R²   - 4% 
P < 0.05 * 

** 0.01 < P 

† p<0.1  ))עלגבולהמובהקות

 
 

 הטיפול  באיכות בה צופים שינוייםשמשפיעים על המידה ה המשתנים: 2ז לוח

 טעותתקן B  β משתנה
 0.08 0.390.07 פסיכולוג **

 0.03 0.36 0.00 נשים **

 0.03 0.30 0.33 עבודה במגזר הציבורי *

    אורך טיפול

 0.08 -0.04 -0.33 עדחצישנה–טווח-קצר

 0.09 -0.07 -0.39 חצישנהעדשנה*–בינוניטווח

 0.08 -0.09 -0.36 †טיפול מבוסס ראיות 

 0.03 -0.09 -0.30 †התחשבות בשיקולים כלכליים

0.09 0.36 0.05 לימודים בישראל **
R²   - 13% 
P < 0.05 * 

** 0.01 < P 

()עלגבולהמובהקות  p < 0.1†
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  בהכשרה בה צופים שינוייםשמשפיעים על המידה ה המשתנים: 1זלוח 

 טעותתקן B  β משתנה
 0.30 0.330.63 פסיכולוג **

 0.07 0.08 0.39 †נשים 

 0.07 0.35 0.07 עבודה במגזר הציבורי **

    טיפולהאורך 

 0.33 -0.09 -0.38 עדחצישנה–טווח-קצר

 0.30 -0.00 -0.04 חצישנהעדשנה–בינוניטווח

 0.33 -0.03 -0.34 טיפול מבוסס ראיות

 0.07 -0.04 -0.30 התחשבות בשיקולים כלכליים

 0.30 0.08 0.37 †לימודים בישראל 

R²   - 8% 
P < 0.05 * 

** 0.01 < P 
)עלגבולהמובהקות( p < 0.1†
 

  העבודה בשוק בה צופים שינוייםשמשפיעים על המידה ה המשתנים  :0זלוח 

 טעותתקן B  β משתנה

 0.30 0.340.63 פסיכולוג **

 0.08 0.07 0.38 נשים *

 0.08 0.05 0.09 עבודה במגזר הציבורי

    אורך טיפול

 0.30 -0.05 -0.07 עדחצישנה–טווח-קצר

 0.07 -0.08 -0.39 חצישנהעדשנה*–בינוניטווח

 0.07 -0.00 -0.05 טיפול מבוסס ראיות

 0.08 -0.04 -0.30 התחשבות בשיקולים כלכליים

 0.07 0.35 0.07 לימודים בישראל **

R² - 10% 
P < 0.05 * 

** 0.01 < P 
 


