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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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הנפשבבריאות


6

3החוקהחלתטרם,כיום,החוליםקופותידי-עלהנפשבריאותשירותיאספקת.6
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07וכליםגישות9.4
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




