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תמצית

רקע
ביולי 2015 נכנסה לתוקף הרפורמה הביטוחית, במסגרתה הועברה האחריות על הספקת שירותי בריאות 

הנפש ממשרד הבריאות אל קופות החולים. לבקשת משרד הבריאות מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ממלא 

תפקיד מרכזי בעיצוב ההערכה של הרפורמה בבריאות הנפש ובביצועה מאז 2007. במסגרת זו נערך בשנת 

2013 סקר מקיף בקרב האוכלוסייה הכללית, שבחן את שיעורי הצורך בשירותי בריאות הנפש ואת דפוסי 

הפנייה לטיפול – נושאים שהם חיוניים לעיצוב הרפורמה הביטוחית ולהערכתה.

מטרות הסקר
לתאר את תמונת המצב בישראל ערב הרפורמה הביטוחית בנוגע להיקף המצוקה הנפשית באוכלוסייה  ♦

הכללית, בנוגע לדפוסי הפנייה לעזרה מקצועית, בנוגע לזמינות השירותים ונגישותם ובנוגע לשביעות 

הרצון מהם.

לאפיין את האוכלוסיות המדווחות על שיעורים גבוהים של מצוקה נפשית, כדי לאתר קבוצות סיכון  ♦

שיש להתייחס אליהן במיוחד.

מקבלת  ♦ הנמנעות  קבוצות  ולאתר  נפשית  במצוקה  לטיפול  פנייה  על  המשפיעים  הגורמים  את  לזהות 

טיפול, גם כאשר הן זקוקות לו.

לתאר את דפוסי קבלת שירותי בריאות הנפש ערב יישומה המלא של הרפורמה הביטוחית, בתור בסיס  ♦

להשוואה למצב לאחר יישום הרפורמה. 

לאתר תחומים שניתן לשפר במערך בריאות הנפש.  ♦

שיטה
בחודשים פברואר עד אוקטובר בשנת 2013 נערך סקר טלפוני בקרב האוכלוסייה הבוגרת )בני 22 ומעלה(. 

הדגימה  הוט.  ושל  בזק  של  הממוחשבות  )נייחים(  הקוויים  הטלפונים  רשימות  הייתה  לדגימה  המסגרת 

התבצעה בשני שלבים: היישובים בישראל קובצו לשלוש שכבות של משקי בית בישראל. שלוש השכבות 

יתר של  דגימת  נערך מדגם אשר כלל  לדירוג החברתי-כלכלי של הלמ"ס. בשלב הראשון  הוגדרו בהתאם 

שעלה  בית  משק  בכל  השני,  בשלב  ביותר.  הנמוך  הכלכלי-חברתי  הדירוג  בעלת  השכבה  מן  בית  משקי 

במדגם, נדגם באופן אקראי אחד המבוגרים מעל גיל 22. בסקר רואיינו 2,246 איש, ושיעור ההיענות עמד 

על 55%. כדי להגיע לייצוג מדוייק, שוקללו הנתונים לפי יחס הדגימה והרכב האוכלוסייה. מאפייני המדגם 

דומים מאוד למאפייני האוכלוסייה לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והמוסד לביטוח לאומי. עם 

זאת, נמצא תת-ייצוג למבוטחי שירותי בריאות כללית ולאוכלוסייה הערבית.

שאלון המחקר התמקד בסוגיות שעשויות להיות מושפעות מן הרפורמה בבריאות הנפש כגון: דפוסי פנייה 

המונעים  וחסמים  טיפול  לאי-קבלת  סיבות  ונגישותם,  השירותים  זמינות  נפשית,  מצוקה  בשל  לטיפול 
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המשפחה  רופאי  ותפקיד  השירות  מן  רצון  שביעות  הנפש,  בריאות  בשירותי  שימוש  דפוסי  טיפול,  קבלת 

בהפניה ובטיפול בנושאים של בריאות הנפש. המחקר ִאפשר להעריך את שיעור היארעות המצוקה הנפשית 

באוכלוסייה הכללית ולתאר את מאפייניה.

שאלת הסינון לאיתור אנשים עם מצוקה נפשית הייתה: "האם בשנים עשר החודשים האחרונים הרגשת 

עמוק?".  עצב  או  דיכאון  רב, חרדה,  בעצמך, למשל: מתח  לך להתמודד אתה  נפשית שהיה קשה  מצוקה 

 .)Kessler, 1997( הברית  ובארצות  בקנדה  שנערכו  לאומיים  בסקרים  סינון  שאלת  על  התבססה  השאלה 

 Gross et al., ;2009 ,1998 ,תוקף נראה ותוקף מבנה נבדקו גם במחקרים קודמים בישראל )גרוס ואחרים

)2007a; 2007b; Rabinowitz et al., 1999, 2003

ממצאים
מצוקה נפשית ומאפייניה

נפשית  ♦ מצוקה  על  דיווחו  הבוגרת  האוכלוסייה  מן   18% האחרונה:  בשנה  הנפשית  המצוקה  היקף 

במיוחד  גבוהים  הנפשית  המצוקה  שיעורי  לבד.  אתה  להתמודד  להם  היה  שקשה  האחרונה,  בשנה 

)30%(, בקרב מי שאדם  "בינוני"  )43%( או  בקרב המגדירים את מצב בריאותם הכללית כ"לא טוב" 

ובקרב   )27%( ואלמנים  גרושים  בקרב   ,)29%( נפשית  מצוקה  בשל  האחרונה  בשנה  טופל  אליו  קרוב 

האוכלוסייה הערבית )25%(. 

דיווח על תחושת מצוקה נפשית אי פעם: 26% מן המרואיינים חשו מצוקה נפשית אי פעם. ♦

מידת הפגיעה בתפקוד בעקבות המצוקה הנפשית )על פי מדד שיאן(: 55% מאלו שדיווחו על מצוקה  ♦

נפשית בשנה האחרונה נמצאו כבעלי בעיית תפקוד על פי מדד שיאן )1983( הבוחן את מידת הפגיעה של 

המצוקה הנפשית בתפקוד היום-יומי.  בקרב החשים מצוקה המשתייכים לאוכלוסייה הערבית, נמצאו 

שיעורים גבוהים יותר של בעיית תפקוד )74%(. 

דפוסי הפנייה לטיפול 

מפסיכיאטר,  ♦ מקצועי  טיפול  לקבלת  פנו  כי  דיווחו  האחרונה  בשנה  נפשית  מצוקה  שחשו  מאלו   36%

מפסיכולוג/פסיכותרפיסט או מרופא משפחה )או שילוב ביניהם(. 31% מן המרואיינים נעזרו בגורמים 

בלתי פורמליים כגון חברים, בני משפחה או אנשי דת. 10% דיווחו כי פנו לגורם פורמלי שאינו מתחום 

הרפואה או בריאות הנפש כגון מטפל אלטרנטיבי או מאמן ו-23% מאלו שחשו מצוקה בשנה האחרונה 

דיווחו כי לא פנו כלל לטיפול.

בשל  ♦ תפקודית  בעייה  כבעל  שהוגדר  מי  בקרב   40% על  עומדים  מקצועי  לטיפול  הפנייה  שיעורי 

המצוקה הנפשית. 

סיבות לאי-פנייה לקבלת עזרה מקצועית: הסיבה השכיחה ביותר שציינו המרואיינים שחשו מצוקה  ♦

נפשית ולא פנו לקבלת עזרה מקצועית הייתה: "רציתי להתמודד לבד" )49%(. נוסף על כך, שיעורים 

נגישות למידע" )32%(  פנו בשל חוסר אמון ביעילות הטיפול )40%(, בשל "חוסר  כי לא  ציינו  גבוהים 
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ובשל "עלות כספית" )32%(. על שאלה זו ניתן היה לענות יותר מתשובה אחת ולכן האחוזים מסתכמים 

ביותר מ-100%. 

דפוסי קבלת עזרה מקצועית לטיפול במצוקה הנפשית

היה  ♦ שלהם  העיקרי  המטפל  כי  דיווחו  מקצועית  עזרה  לקבלת  הפונים  מן   52% העיקרי:  המטפל 

ידי  על  בעיקר  טופלו  ו-23%  המשפחה  רופא  ידי  על  בעיקר  טופלו   25% פסיכותרפיסט,  או  פסיכולוג 

פסיכיאטר. 27% מן המשיבים ציינו כי קיבלו טיפול על ידי יותר ממטפל אחד.

דיווחו  ♦ האחרונה  בשנה  המטופלים  מן   42% העיקרי:  המטפל  מן  המקצועי  הטיפול  קבלת  מסגרת 

או  ממשלתית  במסגרת  ו-26%  פרטית  במסגרת  טופלו   32% החולים,  בקופת  הטיפול  את  שקיבלו 

ציבורית אחרת.

המטפל  ♦ מן  שקיבלו  הטיפול  האם  נשאלו  המרואיינים  הנפשית:  במצוקה  המקצועי  הטיפול  סוג 

העיקרי כלל 'שיחה אישית עם המטפל', 'טיפול קבוצתי', 'טיפול ומעקב תרופתי', או שילוב כלשהו של 

הטיפולים. נמצא כי 56% טופלו בשיחה בלבד וכי 8% טופלו באמצעות תרופות בלבד. 36% דיווחו כי 

וגם טיפול תרופתי. בסך-הכול  הטיפול שקיבלו מן המטפל העיקרי כלל גם שיחה אישית עם המטפל 

44% מאלו שפנו לטיפול בבריאות הנפש קיבלו טיפול תרופתי.

תשלום על הטיפול המקצועי: 20% מן המרואיינים שטופלו בשנה האחרונה שילמו באופן מלא עבור  ♦

הטיפול, 22% שילמו מחיר חלקי )כאשר שאר התשלום כוסה על ידי הביטוח( ו-58% לא שילמו כלל. 

משך ההמתנה לקבלת טיפול מקצועי: משך ההמתנה למפגש הראשון עם המטפל העיקרי אינו ארוך  ♦

למחרת.  או  הפנייה  ביום  העיקרי  המטפל  עם  נפגשו  האחרונה  בשנה  המטופלים  מן   23% כלל.  בדרך 

שבוע  המתינו  העיקרי, 23%  עם המטפל  לראשונה  להיפגש  כדי  ימים  עד שבעה  המתינו שלושה   47%

עד חודש ו-7% המתינו מעל חודש. נמצאו הבדלים בין זמני ההמתנה לאנשי המקצוע השונים: רופאי 

המשפחה ראו 42% מן המטופלים אצלם ביום הפנייה או למחרת; פסיכולוגים/פסיכותרפיסטים ראו 

19%; ופסיכיאטרים 10%. 

שביעות רצון מן הטיפול במצוקה הנפשית ומן המטפל העיקרי

בתשובה לשאלה על שביעות הרצון הכללית מן הטיפול הנפשי שקיבלו )על סולם שבין 1 "כלל לא מרוצה" 

ל-5 "מרוצה במידה רבה מאוד"(, ענו 45% מן המרואיינים כי הם מרוצים ב"מידה רבה מאד" ועוד 42% 

יותר משביעות הרצון  ענו שהם מרוצים. שביעות הרצון מהיבטים בין-אישיים של הטיפול הייתה גבוהה 

מהיבטים אחרים: "המטפל התייחס בכבוד והערכה" )67% מרוצים במידה רבה מאוד(, "הקדיש מספיק 

המטפל"  של  המקצועית  ביכולת  וביטחון  "אמון   ,)54%( הבעיה"  על  לשוחח  נוח  "הרגשתי   ,)63%( זמן" 

 ,)34%( בשנה האחרונה"  "מספר הטיפולים  לעומת   ;)55%( טלפוני"  ייעוץ  למתן  ו"זמינות המטפל   )55%(

לתחילת  ההמתנה  "משך   ,)40%( הבעיה"  את  לפתור  עזר  "הטיפול   ,)35%( במזכירות"  שקיבלו  "היחס 

הטיפול" )40%(, "עלות המפגשים" )41%(, ו"זמינות המענה הטלפוני" )43%(.

שיעור המרואיינים שהביעו מידה גבוהה של אמון וביטחון ביכולת המקצועית של המטפל היה נמוך יחסית 

הפסיכולוגים/פסיכותרפיסטים  ומטופלי  המשפחה  רופא  מטופלי  לעומת  הפסיכיאטרים  מטופלי  בקרב 
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ורופאי  הפסיכיאטרים  מטופלי  בקרב  יחסית  נמוך  שיעור  בדומה,  בהתאמה(.  ו-71%,   48% לעומת   25%(

המשפחה הביע שביעות רצון גבוהה מכמות הזמן שהוקדשה לדיון בבעיה )38% ו-48% בהתאמה לעומת 

83% בקרב מטופלי הפסיכולוגים( ומן היחס שקיבלו מן המטפל )44% ו-52% לעומת 85%(. 

איתור מצוקה נפשית ברפואה הראשונית

המדווחים על מצוקה נפשית בשנה האחרונה ביקרו יותר מאחרים אצל רופא משפחה )94% לעומת 81%(. 

עם זאת, רק 10% מכלל המרואיינים ו-34% מאלו שחשו מצוקה נפשית בשנה האחרונה דיווחו כי שוחחו 

עם רופא המשפחה על מצבם הנפשי. במרבית המקרים )73% בקרב כלל המרואיינים ו-80% בקרב החשים 

מצוקה( התקיימה השיחה ביזמת המטופל.

סוגיות העולות מן הממצאים

במחקר נמצא כי קיים היקף נרחב של מצוקה נפשית באוכלוסייה, אך רק כשליש מן החשים מצוקה  ♦

אוכלוסיות  בקרב  הנפש.  בבריאות  מקצוע  מאיש  או  המשפחה  מרופא  מקצועי  טיפול  לקבלת  פונים 

הערבית  האוכלוסייה  בקרב  לאי-פנייה  העיקריות  הסיבות  יותר.  עוד  נמוכים  הפנייה  שיעורי  חלשות, 

נגעו למחסור במידע )"לא ידעתי למי ולאן לפנות"( וחוסר זמינות של השירותים ושל נגישותם. מכאן 

שיש צורך להגביר את זמינות השירותים ואת הנגישות אליהם, בעיקר עבור אוכלוסיות אלו. 

מן הממצאים עולה כי רבים מבין הסובלים ממצוקה נפשית חשים כי אין בידיהם מידע מספיק בנוגע  ♦

לשקול  יש  הנפש.  בריאות  מערכת  בתוך  "לנווט"  מתקשים  והם  הפנייה  ולאופן  הטיפול  לאפשרויות 

באופן  החולים  קופות  של  האינטרנט  באתרי  המופיע  המידע  את  פוטנציאליים  למטופלים  להנגיש 

אקטיבי יותר בפעולות יישוג, וכן לשקול לקיים מנגנון שימיין את הפונים וייעץ להם מהי העזרה שהם 

צריכים וכיצד לקבלה.

הטיפול  ♦ את  קיבלו  כי  דיווחו   )55%( ופסיכותרפיסטים  פסיכולוגים  ידי  על  המטופלים  ממחצית  יותר 

במסגרת פרטית )ללא כל סבסוד(. הסיבה השכיחה ביותר לבחירה במגזר הפרטי הייתה קושי במציאת 

מטפל מתאים במסגרת הציבורית. מכאן שיש צורך ליצור היצע מספק ומגוון של מטפלים במסגרות 

הציבוריות, בדגש על תחום הפסיכותרפיה.   

שביעות הרצון הנמוכה יחסית מכמות הזמן המוקדשת לטיפול בבעיה הנפשית בקרב מטופלי הרופאים  ♦

)פסיכיאטרים ורופאי משפחה(, מעלה את הצורך לבחון מחדש את ההנחיות בנוגע למשך הזמן המוקצה 

לרופאים לצורך טיפול בבריאות הנפש.

עם  ♦ הנפש  בריאות  בנושא  שיחה  יוזמים  אינם  המשפחה  רופאי  המקרים,  ברוב  כי  עולה  המחקר  מן 

ידי  על  הראשונית  ברפואה  נפשית  מצוקה  של  האיתור  שיעורי  להגדלת  לפעול  מקום  יש  מטופליהם. 

ועידודם לבצע  נפשית  נפוצים הקשורים למצוקה  העלאת המודעות של הרופאים ל"תמרורי אזהרה" 

סריקה )screening( למצוקה נפשית גם עבור מטופלים שפנו אליהם בנושא אחר. בעיקר לאור העובדה 

כי הסובלים ממצוקה נפשית מגיעים יותר אל רופא המשפחה ממי שאינו סובל ממצוקה כזו.

שקשה  ♦ נפשית  מצוקה  תחושת  על  מדווח  באוכלוסייה  אנשים  חמישה  מכל  אחד  כי  עולה  המחקר  מן 

היה לו להתמודד עמה לבד. כשליש פונים לטיפול מקצועי וכשני שליש פונים לגורמים בלתי פורמליים, 
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מצוקתם  עבור  עזרה  קבלת  על  מוותרים  או  הנפש  בריאות  או  הרפואה  מתחום  שאינם  למטפלים 

יהיה  חשוב  אלו,  ממצאים  ולאור  מוגבלים  לרשותנו  העומדים  המשאבים  שבה  במציאות  הנפשית. 

בין היתר, יש  להגדיר מדיניות ברורה בנוגע ל"גבולות הגזרה" של שירותי בריאות הנפש הציבוריים. 

לדון בסוגיות שלהלן:

מי זכאי לטיפול ובאיזה היקף?	 

האם ובאיזה אופן יש לתעדף בין הפונים לטיפול?	 

באיזו מידה יש להשקיע משאבים כדי לטפל בחסמים המעכבים קבלת טיפול כגון סטיגמה, היעדר 	 

מידע, אמון בטיפול?

האם ובאיזו מידה יש לנקוט בפעולות של איתור ויישוג?	 

על 	  עונה  אינה  הנפשית  שמצוקתם  באלו  גם  לטפל  צריכה  הציבורית  הנפש  בריאות  מערכת  האם 

קריטריונים של אבחנה פסיכיאטרית, אך מועדים לפתח פתולוגיה בהמשך?

הסקר מעלה מספר נושאים שכדאי להעמיק בהם במחקרים בעתיד:

שחיי  ♦ אלו  בקרב  בעיקר  לטיפול,  פנייה  פני  על  הנפשית  המצוקה  עם  לבד  להתמודד  לבחירה  הסיבות 

לזהות  יאפשר  לטיפול  פונה  שאינה  הקבוצה  של  מעמיק  אפיון  המצוקה.  עקב  נפגעו  שלהם  היום-יום 

.)outreach( מוקדים אפשריים לפעולות יישוג

נפשי.  ♦ טיפול  עברו  המרואיינים  מן  קטן  חלק  רק  הכללית,  האוכלוסייה  בקרב  נערך  שהסקר  מאחר 

בעקבות זה, לא ניתן היה לערוך ניתוחים מעמיקים של הקשרים בין מאפייני המטופלים, המטפלים, 

בלבד  מטופלים  בקרב  סקר  לערוך  יהיה  חשוב  בעתיד  הרצון.  שביעות  לבין  וכדומה  הטיפול  מסגרות 

ולבחון  בה,  פוגם  או  הרצון  לשביעות  תורם  מה  ולברר  רצון  שביעות  של  בסוגיות  להעמיק  שיאפשר 

נושאים נוספים הייחודיים למטופלים. במיוחד יש לבחון את הסיבות לשיעורים הנמוכים יחסית של 

אמון ביכולות המקצועיות של המטפל בקרב מטופלי הפסיכיאטרים ואת הסיבות לשיעורים הנמוכים 

של שביעות הרצון מיחס המטפל בקרב המטופלים אצל פסיכיאטרים ורופאי משפחה.

של  המלא  יישומה  לאחר  אחריהם  לעקוב  להמשיך  יהיה  שחשוב  נושאים  מספר  מעלה  הסקר  כן,  כמו 

הרפורמה הביטוחית. נושאים אלו כוללים בין היתר מעקב אחר: מגמות של פנייה לטיפול, זמני המתנה, 

טיפול  המקבלים  שיעור  ולהפך,  הציבורי  לזה  הפרטי  הסקטור  מן  מטופלים  של  מעבר  רצון,  שביעות 

פסיכותרפיה ושיעור המקבלים טיפול תרופתי.
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