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תקציר

רקע 
מן  בתחום  השירותים  להספקת  האחריות  הועברה  שבמסגרתה  הנפש,  בבריאות  הביטוחית  הרפורמה  לתוקף  נכנסה   2015 ביולי 

המדינה אל קופות החולים. למהלך זה קדמו כשני עשורים של ניסיונות כושלים לביצוע רפורמה בשירותי בריאות הנפש, שאופיינו 

בגלי ההיערכות שאחריהם ירדה הרפורמה מסדר היום. מאז שנת 2007 מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל ממלא תפקיד מרכזי בעיצוב 

ובביצוע של הערכה רב-ממדית של רפורמה היסטורית זו, תחילה על ידי תיאור המצב טרום הרפורמה )יצירת בסיס להשוואה —

baseline( ותיעוד צעדי ההיערכות לקראתה ובהמשך, על ידי בחינת השפעתה ברמות שונות של מערכת הבריאות. הערכת יישום 

מדיניות נסמכת לעיתים קרובות על בחינת נתונים ומדדים הנגזרים ממטרות המדיניות. לפיכך, חשוב לבחון את המטרות המוצהרות 

שליוו את ההחלטה לקדם את הרפורמה. כמו כן, חשוב לבחון כיצד שחקנים שונים מפרשים מטרות אלו ופועלים לממשן. במקרים 

של זיהוי פער בין תפיסת מיישמי המדיניות לכוונת מתווי המדיניות, ניתן לחדד ולהבהיר את המטרות ובכך לטייב את היישום.

מטרות
להבין מהן המטרות המוצהרות של הרפורמה הביטוחית . 1

להבין כיצד תופסים האמונים על תכנון הרפורמה ועל יישומה את מטרות הרפורמה, את הישגיה ואת הקשיים ביישומה . 2

לתאר את פעילות קופות החולים ליישום מטרות הרפורמה בשנתיים שלאחר החלתה . 3

להבין מהם הצרכים ומהן הפעולות הנחוצות לקידום יישום מיטבי של הרפורמה. 4

שיטות
בשלב הראשון של המחקר נערך ניתוח תוכן של מסמכי מדיניות, פרוטוקולי ישיבות, תוכניות עבודה ונהלים העוסקים בבריאות 

הנפש בדגש על זיהוי מטרות הרפורמה הביטוחית. בשלב השני נערכו 38 ראיונות עומק עם בעלי תפקידים שהיו מעורבים בתכנון 

הרפורמה וביישומה ממשרד הבריאות, ממשרד האוצר, מקופות החולים ומעמותות.

ממצאים
על אף שלא פורסם מסמך רשמי המציג את מטרות הרפורמה, נמצאה חפיפה רבה בין המטרות שעלו בניתוח מסמכי המדיניות ובין 

הרפואה;  תחומי  שאר  בתוך  ערך  שווה  כתחום  הנפש  בריאות  מיצוב  האלה:  המטרות  צוינו  היתר  בין  המרואיינים.  שציינו  המטרות 

הרחבת זמינות השירותים בבריאות הנפש והנגישות אליהם; שיפור איכות הטיפול; יצירת אינטגרציה בין הטיפול הפיזי לזה הנפשי; 

הפחתת הסטיגמה; שיפור הרצף בין האשפוז לקהילה; התייעלות מערכת בריאות הנפש; הבהרת הזכות החוקית לקבלת שירותים. עם 

זאת, בהיעדר מסמך רשמי, גם לא הוגדרו מדדים אופרטיביים הקשורים למטרות הרפורמה, דבר המקשה על יישומה ועל הערכתה. 
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ממצאי המחקר העלו כי שלוש שנים לאחר הרפורמה, קופות החולים עדיין עסוקות בפריסת שירות בסיסי של ייעוץ פסיכיאטרי 

ופסיכותרפיה ובהתמודדות עם הקושי ליצור זמינות מספקת שלהם, והן טרם התפנו לפיתוח שירותים ייעודיים בעבור אוכלוסיות 

ספציפיות. המרואיינים הדגישו שני צווארי בקבוק המעכבים את הגדלת זמינות השירותים: מחסור בכוח אדם במקצועות מסוימים 

הנהלות הקופות בעבור המקצועות שאין בהם מחסור  ידי  על  בפיתוח תקנים  ומחסור  הילד(  ופסיכולוגיה של  )כמו פסיכיאטריה 

בכוח אדם )כגון פסיכולוגים קליניים ופסיכותרפיסטים(.

ממצאי המחקר העלו עוד כי יש עמימות בנוגע לשאלה מה נכלל בתחום בריאות הנפש בהקשר של הרפורמה הביטוחית. עמימות 

זו מביאה לטשטוש הגבולות שבין בריאות הנפש לבין תחומים משיקים )כמו רפואת משפחה, רווחה, חינוך(. מצב זה יוצר חילוקי 

דעות בין קופות החולים ובין ספקי השירותים בנוגע לתכולת הסל, בעיקר בכל הנוגע לתכולת יום אשפוז בבתי חולים פסיכיאטריים.

המלצות למדיניות
בנוגע  המידע  הנגשת  הראשונית,  הרפואה  עם  הקשר  הידוק  כגון  הרפורמה,  מטרות  מגוון  בעבור  אופרטיביים  יעדים  להגדיר  יש 

לשירותים בבריאות הנפש, מתן שירותים מתמחים והפחתת הסטיגמה. 

יש לפעול להרחבת מאגר אנשי המקצוע בתחום בריאות הנפש, בעיקר בעבור ילדים ובעבור האוכלוסייה הערבית והאוכלוסייה 

החרדית. 

יש לפעול להבהרת הגבולות שבין בריאות הנפש לבין תחומים משיקים, להגדיר בבירור את סל השירותים בבריאות הנפש, לקבוע 

את התמהיל הראוי בין מגוון מסלולי השירות ולשקול הגדרת סטנדרט לתקינה במרפאות בריאות הנפש. 
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תמצית מנהלים

רקע מדעי 
הערכת מידת הצלחתו של יישום מדיניות קשורה קשר הדוק להמשגת יישום מוצלח. בניתוח-על מקיף שנערך למחקרים בתחום 

של  עצמי  דיווח  היא  אחת  שיטה  הנבדקת.  המדיניות  של  היישום  מידת  להערכת  עיקריות  שיטות  שתי  תוארו  מדיניות,  יישום 

 Durlak( מיישמי המדיניות. שיטה אחרת היא השוואת מטרות המדיניות החדשה לשינוי במדדים נבחרים, לפני יישומה ולאחריה

DuPre, 2008 &(. כלומר, הערכת יישום מדיניות נסמכת לעיתים קרובות על בחינת נתונים ומדדים הנגזרים ממטרות המדיניות.

ביולי 2015 נכנסה לתוקף הרפורמה הביטוחית בבריאות הנפש )להלן, הרפורמה(, במסגרתה הועברה האחריות להספקת השירותים 

בתחום בריאות הנפש מן המדינה אל קופות החולים. ההחלטה על יישום הרפורמה התקבלה בצו ממשלתי בשנת 2012, אך קדמו לה 

כשני עשורים של ניסיונות לביצוע המהלך, שאופיינו בגלי היערכות שאחריהם ירדה הרפורמה מסדר היום. יישום הרפורמה אמור 

לשפר את זמינות השירותים בבריאות הנפש ואת נגישותם. העברת האחריות לשירותי בריאות הנפש אל קופות החולים מבהירה 

את הזכות החוקית לקבלת שירותי בריאות נפש ומסדירה את תקצובם ואת מימונם. שילוב בריאות הנפש בפעילות הקופות צפוי 

היה לייצר אינטגרציה בין הטיפול הגופני ובין הטיפול הנפשי ולהפחית את הסטיגמה הכרוכה בקבלת טיפול בבריאות הנפש. 

לצד הציפיות לשיפור מערכת בריאות הנפש, עלו במשך שנות הדיונים ברפורמה גם חששות מפני השלכות שליליות של יישומה. 

בנוגע לתמהיל אנשי  יתר לשיקולים כלכליים בהחלטות של הקופות  בין היתר, את החשש מפני מתן משקל  חששות אלו כללו, 

המקצוע המועסקים במרפאותיהן, לסוגי השירותים המוצעים למבוטחים ולמשך סדרות הטיפול; חשש מפני תקציב חסר ומפני 

לאור המצוקה הכספית של הקופות;  במיוחד  בתוך התקציב הכללי של הקופות,  הנפש  לבריאות  “בליעה” של התקציב המיועד 

חשש בנוגע להסדרי סודיות ושמירה על פרטיות המטופלים; וכן חשש מפני פגיעה באוכלוסיית החולים הקשים, שהם אוכלוסייה 

חלשה שפחות מסוגלת לדרוש את זכויותיה.

הרפורמה  של  רב-ממדית  הערכה  של  ובביצוע  בעיצוב  מרכזי  תפקיד  ממלא  מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל  מכון   2007 שנת  מאז 

לקראתה  ההיערכות  צעדי  ותיעוד   )baseline  — להשוואה  בסיס  )יצירת  הרפורמה  טרום  תיאור המצב  ידי  על  הביטוחית, תחילה 

רוזן,  אלרועי,   ;2013 ורוזן,  סמואל   ;2013 וסמואל,  )ניראל  הבריאות  מערכת  של  שונות  ברמות  השפעתה  בחינת  ידי  על  ובהמשך, 

Rosen, Nirel, Gross Bramli, & Ecker, 2008(. כחלק מהערכה זו, פותח מודל, שנועד להעריך את   ;2017 אלמקייס וסמואל, 

המידה שבה מושגות מטרות הרפורמה ומתממשים חששות שהועלו בנוגע אליה )ניראל, אקר, רוזן, ברמלי-גרינברג וגרוס, 2008(. 

מאז פיתוח מודל ההערכה, חלו שינויים אחדים בתוכנית הרפורמה, לרבות שינויים בדגשים ובמטרות העיקריות שלה. לפיכך, כדי 

וכיצד  הרפורמה,  יישום  על  ההחלטה  את  שליוו  המוצהרות  המטרות  את  לבחון  מקום  יש  הרפורמה  יישום  הצלחת  את  להעריך 

ופועלים לממשן. בחינת הפרשנות של מיישמי המדיניות את מטרותיה  שחקנים שונים במערכת הבריאות מפרשים מטרות אלו 

הזדמנות  ומייצרת  המדיניות  מתווי  כוונת  לבין  המדיניות  יישום  פעולות  בין  פערים  נוצרים  שבהם  מקרים  לזהות  גם  מאפשרת 

לחידוד מטרות הרפורמה ולטיוב היישום. נוסף על כך, כחלק מן ההערכה השוטפת של הרפורמה, יש מקום לעקוב אחר הפעולות 

שנעשו ואחר אלו המתוכננות ליישומה וכן להציף קשיים ואתגרים בתהליך. 
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מטרות המחקר
להבין מה מטרות הרפורמה הביטוחית כפי שהן משתקפות במסמכים רשמיים של משרד הבריאות. 1

להבין כיצד תופסים האמונים במשרד הבריאות ובקופות החולים על תכנון הרפורמה ועל יישומה את מטרות הרפורמה, את . 2

הישגי הרפורמה ואת הקשיים ביישומה

לתאר את פעילות קופות החולים ליישום מטרות הרפורמה בשנתיים שלאחר החלתה, וכן את התוכניות העתידיות להמשך . 3

יישומה

תכנון . 4 על  האמונים  של  מבטם  מנקודת  הרפורמה,  של  מיטבי  יישום  לקידום  הנחוצות  הפעולות  ומהן  הצרכים  מהם  להבין 

הרפורמה ועל יישומה.

שיטת המחקר 
ונהלים של משרד  ישיבות, תוכניות עבודה  ניתוח תוכן של מבחר מסמכי מדיניות, פרוטוקולי  בשלב הראשון של המחקר ערכנו 

הבריאות ושל הקופות העוסקים בבריאות הנפש, וכן תכנים המופיעים באתרי האינטרנט של המשרד ושל קופות החולים. מסגרת 

הזמן שאליה התייחסנו בבחירת המסמכים וניתוחם היא מפרסום הצו הממשלתי המורה על יישום הרפורמה )מאי 2012( ועד למועד 

ביצוע המחקר )בתחילת שנת 2017(. ניתוח מסמכי המדיניות נערך בדגש על זיהוי מטרות הרפורמה הביטוחית.

בשלב השני )בחודשים פברואר-נובמבר 2017( רואיינו בעלי תפקידים שהיו מעורבים בתכנון הרפורמה וביישומה ממטות משרדי 

הבריאות והאוצר וממטות קופות החולים, הן ברמה הארצית והן ברמת מחוזות,   וכן רואיינו מנהלי מרפאות ממשלתיות לבריאות 

38 מרואיינים(. פותח פרוטוקול לראיון חצי מובנה, שעבר התאמות קלות לכל  )סך הכול  ונציגי עמותות הפועלות בתחום  הנפש 

אחת מקבוצות המרואיינים, וכלל שאלות בנושאים האלה: מטרות הרפורמה, פעולות שנעשו ליישום הרפורמה, הישגי הרפורמה 

עד כה לעומת מטרות הרפורמה, התמודדויות וקשיים ביישום הרפורמה, תוכניות לעתיד ופעולות נוספות הדרושות ליישום מוצלח 

של הרפורמה. הראיונות שוקלטו ונותחו באמצעות תוכנה לניתוח תוכן )נרלייזר(. 

ממצאים
פורסם, מסמך מדיניות רשמי של  או לא  נכתב,  כי לא  ומן הראיונות שביצענו עלה  מטרות הרפורמה: מסקירת מסמכי המדיניות 

משרד הבריאות המכיל רשימת מטרות מוצהרות לרפורמה הביטוחית. חרף זאת, מצאנו אסופה של מסמכים המייחסים לרפורמה 

מגוון מטרות. מן הראיונות עלה כי על אף שלא פורסם מסמך רשמי המציג את מטרות הרפורמה, נמצאה חפיפה רבה בין המטרות 

שעלו בניתוח מסמכי המדיניות ובין המטרות שציינו המרואיינים. בין היתר צוינו המטרות האלה: מיצוב בריאות הנפש כתחום שווה 

ערך בתוך שאר תחומי הרפואה בקופות החולים; הרחבת הנגישות לשירותי בריאות הנפש; הגדלת זמינות השירותים; שיפור איכות 

הטיפול הניתן בבריאות הנפש; יצירת אינטגרציה בין הטיפול הפיזי לזה הנפשי; הפחתת הסטיגמה; שיפור הרצף בין האשפוז לקהילה 

והעברת מוקד הפעילות מבתי החולים לקהילה; התייעלות מערכת בריאות הנפש; הבהרת הזכות החוקית לקבלת שירותים. 
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מקצועי,  בפיתוח  תפעול,  ומערכות  תשתיות  בהקמת  התמקדו  הפעולות  הרפורמה:  ליישום  החולים  בקופות  שננקטו  הפעולות 

לרבות מתן הדרכות לצוותי הרפואה הראשונית בנושאי בריאות נפש, בפיתוח מודלים חדשים למתן שירותים, ובפעולות לחיבור 

בין בריאות הנפש לרפואה ראשונית.

המטופלים  מצב  את  ששיפר  נכון  מהלך  הייתה  שהרפורמה  המרואיינים  בקרב  רחבה  הסכמה  נמצאה  ככלל,  הרפורמה:  הישגי 

בבריאות הנפש. הישגים נוספים שצוינו כללו, בין היתר, הקמת מערך בריאות נפש בתוך קופות החולים; גידול במספר המטופלים; 

האחריות  הבהרת  בקופות;  הנפש  בריאות  תחום  של  בנראות  עלייה  הנפש;  בבריאות  לטיפול  במודעות  ועלייה  בסטיגמה  ירידה 

להספקת שירותי בריאות הנפש; שינוי פרדיגמה ביחס לבריאות הנפש; התייעלות; ניצנים של אינטגרציה טובה יותר בין טיפול פיזי 

ונפשי; ועלייה בהיקף הבקרה על שירותי בריאות הנפש ועל איכותה. 

קשיים ואתגרים ביישום הרפורמה: מרבית הקשיים והאתגרים שהעלו המרואיינים היו קשורים לתקציב )כגון תקצוב חסר, תקציב 

לא צבוע ותחרות עם תחומי בריאות אחרים בקופות, קושי בגיוס כוח אדם וכד’(. עוד קשיים שהועלו קשורים לתשתיות )קושי 

בבניית מרפאות חדשות, מחסור במערכות טכנולוגיות(, או לממשק עם משרד הבריאות ועם ספקי השירות )תוספת דרישות של 

ומקצועית על פעילות הספקים,  בביצוע בקרה כספית  ידי המשרד, קושי  על  משרד הבריאות בצד צמצום בהספקת השירותים 

עמימות בנוגע לגבולות הגזרה של בריאות הנפש ולשאלה מה נכלל בסל השירותים שקופות החולים מחויבות לו, מסרים סותרים 

ממשרד הבריאות בנוגע לאופן הספקת השירותים בקופות(. כמו כן עלה בראיונות כי בתחום בריאות הנפש יש קושי לפתח מדדי 

איכות ותוצאה.

השירותים  מערך  של  הרחבה  כוללות  הדרושות  הפעולות  במחקר,  המרואיינים  לדברי  מיטבי:  יישום  להמשך  הדרושות  פעולות 

זמינות  את  להגדיל  כדי  זאת  מחסור,  בהם  שיש  בתחומים  המקצוע  אנשי  מאגר  והרחבת  התקנים  כמות  הגדלת  לרבות  הקיים, 

זמינות  של  בנושא  הבריאות  משרד  של  הציפיות  הבהרת  מורכבות;  אוכלוסיות  בעבור  מתמחים  שירותים  פיתוח  השירותים; 

השירותים והנגישות שלהם ובנושא התמהיל הראוי בין השירות הניתן בחינם במרפאות לבין מסלול העצמאיים הכרוך בהשתתפות 

עצמית; פיתוח חלופות אשפוז; שיפור הממשק בין בתי החולים והקהילה ובין הרפואה הראשונית לבריאות הנפש; ונקיטת פעולות 

נוספות לטיוב הקשר בין המטפלים ברפואה הגופנית לבין המטפלים בבריאות הנפש. 

מדדי  פיתוח  המקצוע;  לאנשי  בהכשרות  השקעה  המשך  אשפוז;  וחלופות  מתמחים  שירותים  פיתוח  הקרוב:  לעתיד  תוכניות 

איכות; עיבוי השירות הקיים; גיוון בסוגי השירותים ובמקצועות הפועלים בתחום; העמקת הבקרה; הכרה במרפאות קופות החולים 

להתמחות בפסיכולוגיה.

דיון ומסקנות

מטרות הרפורמה והצורך בהגדרת יעדים אופרטיביים 

ישנה  הבריאות,  משרד  מטעם  הרפורמה  מטרות  את  המונה  רשמי  מדיניות  מסמך  פורסם  שלא  אף  שעל  העלו  המחקר  ממצאי 

הסכמה בקרב הקופות, המשרד ובעלי עניין אחרים בנוגע למה הרפורמה אמורה להשיג. עם זאת, כיוון שלא היה מסמך רשמי עם 
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היישום שלה, ראשי בריאות הנפש  הוגדרו מדדים אופרטיביים הקשורים למטרות הרפורמה. שלוש שנים לאחר  גם לא  מטרות, 

בקופות החולים עדיין מבקשים הבהרות שיאפשרו להם לדעת מה מצפים מהם ולאן לכוון את המשאבים במציאות של משאבים 

מצומצמים. הרגולטור מצדו התחיל לפעול כדי לקבוע סטנדרטים של זמני המתנה לטיפול. יש מקום לייצר מהלך דומה של קביעת 

בנוגע לשירותים בבריאות הנפש  כגון הידוק הקשר עם הרפואה הראשונית, הנגשת המידע  בנוגע למטרות האחרות,  סטנדרטים 

לאוכלוסיות השונות, יצירת רצף טיפולי והפחתת הסטיגמה. 

הקשיים והאתגרים ביישום הרפורמה בבריאות הנפש

זמינות שירותי בריאות הנפש: לדברי המרואיינים, אף על פי שכמות השירותים והמטפלים גדלה עדיין ישנם זמני ההמתנה . 1

ארוכים לשירותים. בראיונות העלו המרואיינים שני צווארי בקבוק המעכבים את הגדלת זמינות השירותים: 

מחסור חמור בכוח אדם במקצועות מסוימים כמו פסיכיאטריה ופסיכולוגיה של הילד. מחסור זה אומנם משפיע על פעילות א. 

מערכת הבריאות, אך מקורותיו נמצאים בחלקם מחוץ לה ולכן כל פתרון חייב להיות מערכתי ולהיעשות בשיתוף פעולה 

עם גורמים אחרים כמו מוסדות ההשכלה הגבוהה, משרד החינוך ומשרד האוצר. 

מחסור בפיתוח תקנים על ידי הנהלות הקופות בעבור המקצועות שאין בהם מחסור בכוח אדם, כגון פסיכולוגים קליניים ב. 

ופסיכותרפיסטים. ייתכן שהפיכת בריאות הנפש ל”עוד תחום” בקופות, המקשה על הקצאת כספים לתקני בריאות הנפש, 

התרחשה מוקדם מדי והיה כדאי לשמר את מעמדו המועדף של התחום עוד זמן מה. ייתכן כי כדאי לשקול הגדרת סטנדרט 

של תקינה במרפאות בריאות הנפש על ידי הרגולטור, הן בנוגע למקצועות המטפלים והן בנוגע להיקף העסקתם. הגדרת 

סטנדרט תקינה כזה, תתמוך בהקצאת תקני כוח אדם נוספים בבריאות הנפש.   

פיתוח שירותים מתמחים בקהילה: מן הראיונות עם אנשי קופות החולים עלה כי ישנה הכרה בצורך לפתח שירותי בריאות . 2

עדיין עסוקות  גם שלוש שנים לאחר הרפורמה, הקופות  זו,  הכרה  למרות  לאוכלוסיות ספציפיות.  ייעודיים, המיועדים  נפש 

לדברי  שלהם.  מספקת  זמינות  ליצור  הקושי  עם  ובהתמודדות  ופסיכותרפיה  פסיכיאטרי  ייעוץ  של  בסיסי  שירות  בפריסת 

הייעודיים  שהשירותים  העובדה  לאור  בעיקר  אדם,  בכוח  ומחסור  תקציבי  מחסור  היא  לכך  העיקרית  הסיבה  המרואיינים, 

מצריכים השקעת משאבים רבים בעבור קבוצות מטופלים קטנות.

הגדרת גבולות הגזרה של בריאות הנפש: ממצאי המחקר העלו כי יש עמימות בנוגע לשאלה מה נכלל בתחום בריאות הנפש . 3

בהקשר של הרפורמה הביטוחית, הבאה לידי ביטוי בשלושה תחומים: 

לאי-הסכמה א.  המביא  חינוך(,  רווחה,  משפחה,  רפואת  )כמו  משיקים  תחומים  לבין  הנפש  בריאות  שבין  הגבולות  טשטוש 

בתוך מערכת בריאות הנפש בשאלה אילו בעיות צריכות לזכות בטיפול בבריאות הנפש ואילו מצבים צריכים לקבל מענה 

במערכות אחרות. 

בנוגע ב.  השירותים  ספקי  ובין  החולים  קופות  בין  דעות  חילוקי  יוצרת  הנפש  בבריאות  השירותים  סל  של  חלקית  הגדרה 

לתכולת הסל, בעיקר בכל הנוגע לתכולת יום אשפוז בבתי חולים פסיכיאטריים. 

)הכרוך ג.  העצמאי  הפסיכותרפיה  מסלול  לבין  במרפאות  הניתן  השירות  בין  הרצוי  התמהיל  של  מחייבת  קביעה  היעדר 

בהשתתפות עצמית(.
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מבט קדימה – המשך הערכת הרפורמה בבריאות הנפש

של  ליישומה  בנוגע  החולים  בקופות  המקצוע  ואנשי  הבריאות  משרד  אנשי  של  התפיסות  בבחינת  התמקד  זה  מחקר  כאמור, 

יהיה לבדוק  כן, חשוב  גם במערך האשפוזי. כמו  יישום הרפורמה  יש מקום לבחון את  הרפורמה במערך בריאות הנפש בקהילה. 

בהמשך את נקודת מבטם של בעלי עניין נוספים, כגון מטופלים ובני משפחותיהם ואנשי מקצוע, בנוגע לסוגיות שעלו במחקר זה. 

בדיקה כזאת תאפשר ללמוד כיצד מקבלי השירותים מחד ונותני השירות מאידך תופסים את תפקודה של מערכת בריאות הנפש, 

וזאת כדי להמשיך ולטייב את יישומה של הרפורמה ולשפר את השירותים המסופקים בקהילה ובמערך האשפוזי.

בהקשר זה יש להזכיר כי מחקר זה העלה את הקושי שבהערכת יישום רפורמה כאשר, למעט יעדים הקשורים להיקף השירותים 

ברמה  ומחייבים  מדידים  יעדים  הוגדרו  לא  טיפול(,  סדרות  משך  וממוצע  האוכלוסייה  מכלל  המטופלים  )שיעור  החולים  בקופות 

בעלי  לתפיסות  מוגבלת  תישאר  הלאומית  ברמה  הרפורמה  הישגי  את  להעריך  היכולת  לכן,  הצלחה.  כמדדי  שישמשו  הלאומית 

העניין השונים, כל עוד לא יוגדרו באופן ברור מטרות הרפורמה והיעדים הנגזרים מהן.

המלצות

יש להגדיר יעדים אופרטיביים בעבור מגוון מטרות הרפורמה, כגון הידוק הקשר עם הרפואה הראשונית, הנגשת המידע בנוגע  ■

לשירותים בבריאות הנפש, מתן שירותים מתמחים והפחתת הסטיגמה. 

יש לפעול להרחבת מאגר אנשי המקצוע בתחום בריאות הנפש, בעיקר בעבור ילדים ובעבור האוכלוסייה הערבית והאוכלוסייה  ■

החרדית. יש לציין כי המחסור בכוח אדם אומנם משפיע על פעילות מערכת הבריאות, אך מקורותיו נמצאים בחלקם מחוץ 

בשיתוף  ולהיעשות  מערכתי  להיות  חייב  הנפש  בבריאות  המקצוע  אנשי  מאגר  להרחבת  פתרון  כל  ולכן  הבריאות,  למערכת 

פעולה עם גורמים אחרים כמו מוסדות ההשכלה הגבוהה, משרד החינוך ומשרד האוצר. 

יש לפעול להבהרת הגבולות שבין בריאות הנפש לבין תחומים משיקים, להגדיר בבירור את סל השירותים בבריאות הנפש,  ■

לקבוע את התמהיל הראוי בין מגוון מסלולי השירות ולשקול הגדרת סטנדרט לתקינה במרפאות בריאות הנפש. 
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דברי תודה
ראשית תודה מקרב לב למרואיינים שלנו, שהקדישו מזמנם ושיתפו אותנו בנקודת מבטם על הסוגיות שהעלינו בפניהם. אנו לא 

לוקחות את הנכונות לשתף עימנו פעולה בכל פעם כמובנת מאליה. 

אנו חבות תודה גם לעמיתנו במכון מאיירס-ג׳וינט-ברוקדייל, דפנה הרן וד”ר ברוך רוזן על הערותיהם המועילות במהלך כתיבת דוח זה. 

תודה מיוחדת שלוחה גם לעידית סרגוסטי מארגון בזכות על הערותיה המחכימות ועל עזרתה במשך המחקר.

לבסוף אנו מבקשות להודות לחברותינו מצוות העריכה של המכון, לרויטל אביב-מתוק על עריכת הלשון, לאוולין איבל על התרגום 

לאנגלית ולענת פרקו-טולדנו על הפקת הדוח והבאתו לדפוס.
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1. מבוא

1.1 ההיסטוריה של הרפורמה בבריאות הנפש 
כלל תושבי ישראל מבוטחים בביטוח בריאות מתוקף חוק ביטוח בריאות ממלכתי )1994( )להלן: חבב”ם(. החוק קובע כי כל תושב 

במדינת ישראל זכאי להצטרף לקופת חולים על פי בחירתו ולקבל דרכה את השירותים הכלולים ב”סל הבריאות”. סל זה נקבע 

על פי השירותים שנתנה קופת חולים “כללית” לחבריה ערב כניסת החוק לתוקף. עוד קבע החוק תקופת ביניים של שלוש שנים, 

שבסופה אמורות היו הקופות לספק גם שירותים שנתנה המדינה ערב כניסת החוק לתוקף, ביניהם שירותי בריאות נפש.

המועד להעברת האחריות על תחום בריאות הנפש מן המדינה אל קופות החולים נדחה חמש פעמים קודם שהוחלט לא לעשות 

זאת במסגרת שלוש השנים שהוקצבו לכך בחוק )אבירם, 2007(. לבסוף, במסגרת חוק ההסדרים לשנת 1997, שּוָנה הסעיף שקבע 

כי השירותים שסיפקה המדינה יועברו לאחריות קופות החולים ונקבע כי שירותים אלו יישארו באחריות משרד הבריאות עד אשר 

שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר ובאישור הממשלה, יחליט להעבירם לידי קופות החולים.

כיוון שחלק מן השירותים האמבולטוריים בבריאות הנפש הופיעו הן בתוספת השנייה לחוק, המפרטת את השירותים שבאחריות 

הגורם  לזהותו של  נוצר מצב של עמימות באשר  והן בתוספת השלישית, המפרטת את השירותים שבאחריות המדינה,  הקופות 

וטיפולים  הכלליים  החולים  בבתי  פסיכיאטרי  אשפוז  לממן  גם  החולים  קופות  הפסיקו  בהמשך,  אלה.  שירותים  למתן  האחראי 

נפשיים במרפאות-החוץ בבתי החולים הכלליים. כך, נטלה מדינת ישראל על עצמה את האחריות הבלעדית למימון שירותים אלו 

)חבר, קוטלר, פסט, אליצור וברוך, 2005(.

המליצה,  הוועדה  קוטלר.  משה  פרופ’  בראשות  לרפורמה  היגוי  ועדת  הנפש  לבריאות  הלאומית  המועצה  הקימה   1999 בשנת 

וכן על העברת  בין היתר, על ארגון מחדש של שירותי בריאות הנפש בדגש על צמצום האשפוז ופיתוח מערך הטיפול בקהילה, 

האחריות הביטוחית על תחום בריאות הנפש מן המדינה אל קופות החולים. נוסף על ועדה זו קמו שתי ועדות בראשות פרופ’ מרדכי 

האחריות  העברת  ליישום  הדרך  ואת  התפיסה  את  ולגבש  לרפורמה  היעדים  את  ולבחון  להעריך  היה  תפקידן   .)2003  ,2001( שני 

הביטוחית על חולי הנפש מן המדינה לקופות החולים )חבר ואח’, 2005(.

הנפש  בבריאות  כוללת  מרפורמה  חלק  היא  החולים  קופות  אל  המדינה  מן  הנפש  בריאות  על הספקת שירותי  העברת האחריות 

המורכבת משלושה רכיבים נפרדים, אך משלימים: 

אל-. 1 למגמת  במקביל  בשנות התשעים,  להתגבש  החלה  היקף האשפוז הפסיכיאטרי,  ה”רפורמה המבנית” שעיקרה צמצום 

מיסוד )העברת מוקד הטיפול מבתי החולים לקהילה( בעולם המערבי והתפתחויות פסיכו-פרמקולוגיות שאפשרו את העברת 

מוקד הטיפול לקהילה. במסגרתה צומצם מספר מיטות האשפוז הפסיכיאטרי בארץ. 

“הרפורמה השיקומית”: בשנת 2000 נחקק “חוק שיקום נכי נפש בקהילה”. החוק קובע כי כל אדם שנקבעו לו יותר מארבעים . 2

אחוזי נכות על רקע נפשי, זכאי לסל של שירותי שיקום. החוק הגדיר לראשונה סל מחייב של שירותים במטרה “לשקוד על 
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שיקומם ושילובם בקהילה של נכי הנפש, כדי לאפשר להם להשיג דרגה מרבית אפשרית של עצמאות תפקודית ואיכות חיים” 

)חוק שיקום נכי נפש בקהילה, 2000(. חוק זה עבר בכנסת ללא הסכמת האוצר וללא עיגון תקציבי ולמעשה היה בסכנת איון 

הרכיב  לקידום  הכרחי  תנאי  היא  בקהילה  הנפש  נכי  לקליטת  תנאים  יצירת  כי  זאת, בשל התפיסה  עם  היעדר תקציב.  בשל 

זיקה  שקבע  האוצר,  ומשרד  הבריאות  משרד  בין  הסכם  נחתם   2001 בשנת   ,)2006 וסייקס,  גיא  )אבירם,  ברפורמה  הביטוחי 

בעודפי  ושימוש  החולים הפסיכיאטריים,  בבתי  מיטות האשפוז  לבין הקטנת מספר  בקהילה  נפש  נכי  חוק שיקום  מימון  בין 

התקציב שהתפנה לפיתוח שירותים בקהילה )משרד האוצר – אגף התקציבים, 2001(. פיתוח שירותי השיקום שהואץ בעקבות 

מימון חוק השיקום, אכן אפשר לחולים רבים לעזוב את בתי החולים ולחיות בקהילה )אבירם, 2012; אבירם ואזארי-ויזל, 2015; 

שטרוך ואחרים, 2009; שטרוך ואחרים, 2011(. 

שני רכיבים אלו של שינוי במערכת בריאות הנפש היוו צעד משמעותי במגמת האל-מיסוד בישראל. 

“הרפורמה הביטוחית”: העברת האחריות הביטוחית על הספקת שירותי בריאות הנפש מן המדינה אל קופות החולים.. 3

יש לציין כי הרפורמה המבנית והרפורמה השיקומית באו לתת מענים בעיקר לאוכלוסיית נכי הנפש ולחולים הכרוניים בבריאות 

הנפש )הצורכים שירותי אשפוז ושיקום(, בעוד הרפורמה הביטוחית נוגעת גם לאוכלוסיית הפסיכיאטריה הרכה שעיקר המענים 

המיועדים לה ניתנים במרפאות בקהילה. 

בינואר 2003 התקבלה החלטת ממשלה )מס’ 2905( שקבעה כי יש להשלים את הרפורמה הביטוחית בתוך שישה חודשים. ההחלטה 

לא יושמה, בעיקר בשל היעדר הסכמה בין הגורמים המעורבים בנוגע לעלות ולמנגנון להעברת האחריות. ביוני 2005, בהובלת ארגון 

“בזכות”, עתרו אישי ציבור וארגונים המייצגים את צרכני שירותי בריאות הנפש נגד משרדי הבריאות והאוצר ומדינת ישראל בגין 

את  לקיים  המדינה  מן  דרשו  העותרים  הבריאות(.  נ’ שר  “בזכות”   5777/05 )בג”צ  הנפש  בבריאות  הביטוחית  הרפורמה  אי-יישום 

ההחלטה שהיא עצמה קיבלה, ולהעביר את האחריות על שירותי בריאות הנפש לידי קופות החולים. בית המשפט פסק צו על תנאי 

שהורה למדינה לפעול לביצוע הרפורמה לאלתר )החלטה בבג”צ 5777/05 מתאריך 21.11.2005(.

בפברואר 2006, התקבלה החלטת ממשלה נוספת )מס’ 4702(, שקבעה כי תאריך היעד לביצוע הרפורמה בשירותי בריאות הנפש 

יידחה לינואר 2007. בספטמבר 2006 נחתם הסכם בין משרד הבריאות לבין משרד האוצר )משרדי הבריאות והאוצר, 2006( המפרט 

את עקרונות העברת האחריות על שירותי בריאות הנפש לקופות החולים. 

בעקבות ההסכם, הניחה הממשלה על שולחן הכנסת הצעת חוק העוסקת ברפורמה הביטוחית )הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי 

)תיקון מס’ 41( )בריאות הנפש(, התשס”ז 2007(. הצעה זו עברה בקריאה ראשונה, אך הדיונים בה התמשכו והיא לא הגיעה לקריאה 

ועל אף שהדיונים בהצעה התחדשו גם בכנסת החדשה, הדבר נעשה  והוקדמו הבחירות  שנייה ושלישית. בהמשך פוזרה הכנסת 

בעצלתיים וללא התקדמות של ממש. 

2011, הורה בג”ץ למדינה להשיב כיצד היא מתכוונת  בדיון של בית המשפט העליון בעתירה של עמותת בזכות שנערך בדצמבר 

לקדם את הרפורמה הביטוחית. בדיון הבהיר בית המשפט למדינה, כי אין היא יכולה להתעלם מצו על תנאי התלוי ועומד נגדה, כמו 

גם מהחלטות הממשלה עצמה. זמן קצר לאחר הוראת בית המשפט, החליטו במשרדי הבריאות והאוצר לוותר על הניסיון לתקן 
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את חוק ביטוח בריאות ממלכתי בחקיקה ראשית ולקדם את הרפורמה הביטוחית באמצעות צו ממשלתי. באוגוסט 2012 נחתם צו 

ממשלתי )צו ביטוח בריאות ממלכתי התשע”ב 2012(, אשר קבע כי האחריות על הספקת שירותי בריאות הנפש תעבור מן המדינה 

אל קופות החולים ב-1 ביולי 2015, והותיר בידי הקופות שלוש שנים להיערך למתן השירותים בתחום בריאות הנפש. השירותים 

שהועברו לאחריות הקופות במסגרת הרפורמה הם אשפוז פסיכיאטרי וטיפול נפשי אמבולטורי, ואילו הספקת שירותי השיקום וכן 

טיפול בהתמכרויות ובתחלואה כפולה נשארו באחריות משרד הבריאות.

כדי להבטיח פריסה נאותה של שירותי מרפאות בריאות הנפש על ידי קופות החולים במועד כניסת הצו לתוקפו, וכדי לעודד את 

פיתוח שירותי המרפאות בקהילה, חתם משרד הבריאות על הסכמי רכישת שירותי בריאות נפש מקופות החולים בתקופת הביניים 

שבין החתימה על הצו לבין תחילת היישום המלא של הרפורמה הביטוחית. במשרד הבריאות הוחלט כי רכש השירותים מן הקופות 

בקליניקות  עצמאיים  ממטפלים  שירותים  רכישת  )ללא  עצמן  הקופות  של  מרפאה  שירותי  בעבור  רק  ייעשה  הביניים  בתקופת 

פרטיות או הפעלת מרפאות במיקור חוץ(, והקופות התבקשו לפתח מרפאות רב-מקצועיות1 בפריסה ארצית. מאז החלת הצו ביולי 

2015 רשאיות הקופות לספק שירותים גם על ידי רכישה מספקים וגם להציע מסלול טיפול לא מרפאתי על ידי מטפלים עצמאיים 

)ובהשתתפות עצמית של המבוטחים( במסגרת המימון הממשלתי.

1.2 ציפיות וחששות שעלו לקראת יישום הרפורמה הביטוחית
להספקת  בנוגע  ממלכתי  בריאות  ביטוח  בחוק  המנויים  הכללים  את  הנפש  בריאות  שירותי  על  מחיל  הביטוחית  הרפורמה  יישום 

כלל שירותי הבריאות, דהיינו מתן מענה על פי שיקול דעת מקצועי, באיכות סבירה, בתוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגוריו 

של המבוטח )חבב”ם, 1994(. מחויבות קופות החולים לכללים אלו צפויה הייתה לשפר את זמינות השירותים בבריאות הנפש ואת 

הנגישות אליהם )הן מבחינת פריסת השירותים ברחבי הארץ והן מבחינת סוגי המענים המוצעים למבוטחים(. העברת האחריות על 

שירותי בריאות הנפש אל קופות החולים גם פותרת את בעיית הכפילות של השירותים שהופיעו קודם לכן, הן תחת אחריות הקופות 

והן תחת אחריות המדינה, ומסדירה את תקצוב השירותים ואת מימונם. שילוב בריאות הנפש בפעילות הכללית של הקופות צפוי 

היה לייצר אינטגרציה בין הטיפול הגופני ובין הטיפול הנפשי ולהפחית את הסטיגמה הכרוכה בקבלת טיפול בבריאות הנפש.

לצד הציפיות לשיפור מערכת בריאות הנפש נשמעו לאורך שנות הדיונים ברפורמה גם חששות מפני השלכות שליליות של יישומה. 

חששות אלו כללו, בין היתר, חשש מפני מתן משקל יתר לשיקולים כלכליים בהחלטות של הקופות בנוגע לתמהיל אנשי המקצוע 

המועסקים במרפאותיה, לסוגי השירותים המוצעים למבוטחים ולמשך סדרות הטיפול; חשש מפני תקציב חסר ומפני “בליעה” של 

התקציב המיועד לבריאות הנפש בתוך התקציב הכללי של הקופות; חששות בנוגע להסדרי סודיות ושמירה על פרטיות המטופלים; 

 Rosen, Nirel,( וכן חשש מפני פגיעה באוכלוסיית החולים הקשים, שהיא אוכלוסייה חלשה שפחות מסוגלת לדרוש את זכויותיה

Gross, Bramli, & Ecker, 2008; אבירם ואזארי-ויזל, 2015(. 

הכוונה למרפאות הכוללות צוות רב-מקצועי ממקצועות בריאות הנפש )כגון פסיכיאטריה, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, סיעוד וכדומה( הפועלות בדומה   1

לתחנות בריאות הנפש של משרד הבריאות. 



4

1.3 הערכת יישום מדיניות
ברמות  שונות  המשגות  ישנן  בספרות  מוצלח.  יישום  להמשגת  הדוק  קשר  קשורה  מדיניות  יישום  של  הצלחתו  מידת  הערכת 

משתנות של כלליות: מידת השגת המטרות המפורשות של המדיניות, רתימת מיישמי המדיניות לביצוע התוכנית, יצירת אחריותיות 

בהכרח  קשור  שאיננו  כללי,  חיובי”  “אפקט  השגת  ואף  התוכנית,  מתנהלת  שבהם  הפוליטיים  בתנאים  שיפור   ,)accountability(

 Fernandez & Rainey, 2006; Palumbo, Maynard-Moody & Wright, 1984; Ingram &( למטרות המדיניות המוצהרות 

.)Schneider, 1990; Matland, 1995

של  היישום  הצלחת  מידת  להערכת  עיקריות  שיטות  שתי  תוארו  מדיניות,  יישום  בתחום  למחקרים  שנערך  מקיף  בניתוח-על 

לשינוי  התוכנית  מטרות  השוואת  היא  השנייה  השיטה  המדיניות.  מיישמי  של  עצמי  דיווח  היא  אחת  שיטה  הנבדקת.  המדיניות 

 .)Durlak & DuPre, 2008( במדדים נבחרים, לפני היישום ולאחריו

גישה אחרת להערכת יישום מדיניות היא בחינת המדיניות אל מול סטנדרטים ייעודיים לתחום. מאז תחילת שנות האלפיים, פורסמו 

כלי עזר אחדים לבניית מדיניות ולהערכת יישומה )לדוגמה: OECD, 2007,2009; EC, 2013; WHO, 2008(. כלים אלו מנוסחים 

כך שיהיו רלוונטיים למגוון תחומי מדיניות וסוגי התערבויות. עם זאת, הקווים המנחים את הערכת יישום המדיניות משותפים לכולם 

וכוללים הערכת יישום הנעשית לאור המטרות שהוגדרו מראש, באמצעות בחינה של השינוי במדדים שנבחרו מראש גם הם. דוגמה 

)Assessment Instrument for Mental Health Systems) של   AIMS-חשובה לכלי כזה בתחום מדיניות בריאות הנפש היא ה

ארגון הבריאות העולמי )WHO, 2005(. ה-AIMS מאורגן לפי כמה נושאים: חקיקה ומסמכי מדיניות, דרך מימון השירותים, אופן 

ובקרה ומחקר. כל תחום כולל בתוכו  בין-מגזריים  גוף-נפש במערכת, משאבי אנוש, חינוך הציבור וקשרים  ארגון השירותים, רצף 

כמה תתי-נושאים, המכילים סטנדרטים מדידים ספציפיים שעל פיהם ניתן להעריך מדיניות בתחום בריאות הנפש. 

משנת 2007 ממלא מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל, תפקיד מרכזי בעיצוב ובביצוע של הערכה רב-ממדית של הרפורמה הביטוחית 

)יצירת  והביקוש להם  כוח אדם, היצע השירותים  ידי תיאור המצב טרום הרפורמה מבחינת  בריאות הנפש. תחילה על  בשירותי 

מיולי  החל  בהמשך,  הרפורמה.  יישום  לקראת  ההיערכות  צעדי  ותיעוד   )baseline  — הרפורמה  לאחר  עם המצב  להשוואה  בסיס 

2015, על ידי בחינת השפעתה ברמות שונות של מערכת הבריאות )ניראל וסמואל, 2013; ניראל, אקר, רוזן, ברמלי-גרינברג וגרוס, 

2008; סמואל ורוזן, 2013; אלרועי, רוזן, אלמקייס וסמואל, 2017; ברמלי-גרינברג וישראל, 2011; הרן ונאון, 2017; אשכנזי, לף, מעוז-

הרפורמה  מטרות  מושגות  שבה  המידה  את  להעריך  שנועד  מודל  פותח  זו,  מהערכה  כחלק  להתפרסם(.  עומד  וטבנקין,  ברויאר 

ומתממשים חששות שהועלו בנוגע אליה )ניראל ואח’, 2008(. מאז פרסום מודל ההערכה, חלו שינויים בתוכנית הרפורמה, לרבות 

בסיסו  )ושעל   2006 בשנת  והאוצר  הבריאות  משרדי  בין  שנחתם  בהסכם  למשל,  כך  שלה.  העיקריות  ובמטרות  בדגשים  שינויים 

נכתבה הצעת החוק הממשלתית לתיקון חוק ביטוח בריאות ממלכתי( נקבע כי משרד הבריאות יסגור בהדרגה את תחנות בריאות 

הנפש הקהילתיות שבבעלותו, תוך קליטת העובדים בבתי החולים הממשלתיים או הפנייתם לפרישה מוקדמת. קביעה זו מקורה 

באחת ממטרותיה המוצהרות של הרפורמה לשחרר את משרד הבריאות מתפקידו כספק שירותים ולאפשר לו להתמקד בתפקידי 

ביטוח  חוק  לתיקון  בדברי ההסבר להצעה  מופיעה למשל  זו  )מטרה  הנפש  בריאות  על תחום  רגולציה  ובביצוע  התוויית מדיניות 

פעילות  את  הותיר  הביטוחית  הרפורמה  ביצוע  על   2012 בשנת  שהורה  הממשלתי  הצו  זאת,  עם   .)2007 משנת  ממלכתי  בריאות 



5

התחנות הממשלתיות על כנה. יתרה מזאת, התחנות הממשלתיות הובאו בחשבון בעת תכנון פריסת השירותים לאחר הרפורמה 

ובהחלטה היכן לאפשר לקופות לפתח מרפאות משלהן. 

מן המתואר לעיל עולה כי חלק אינטגרלי מהערכת רפורמה הוא בחינת המידה שבה הושגו מטרותיה. לפיכך, יש מקום לבחון מה 

מפרשים  הבריאות  במערכת  שונים  שחקנים  וכיצד  הביטוחית  הרפורמה  יישום  על  ההחלטה  את  שליוו  המוצהרות  המטרות  היו 

אותן ופועלים לממשן. בחינת הפרשנות של מיישמי המדיניות את מטרותיה מאפשרת גם לזהות מקרים שבהם נוצרים פערים בין 

פעולות יישום המדיניות לכוונת מתווי המדיניות ומייצרת הזדמנות לחידוד מטרות הרפורמה ולטיוב היישום. 

הנגזרים ממטרות  ומדדים  נתונים  בחינת  על  קרובות  לעיתים  נסמכת  מדיניות  יישום  הערכת  כי  עוד  עולה  הספרות שנסקרה  מן 

במשרד  הנפש  בריאות  מטה  אנשי  עם  זה  למחקר  כהכנה   2015 שנת  בתחילת  שביצענו  מקדימות  משיחות  זאת,  עם  המדיניות. 

יישומה המלא של הרפורמה לא הייתה תשתית אחידה, או מנגנונים מוסכמים לאיסוף  כי ערב  ובקופות החולים, עלה  הבריאות 

נתונים על היקפי השירותים הניתנים בבריאות הנפש. הדבר היה נכון הן בעבור השירותים שניתנו במרפאות של משרד הבריאות 

יחידות  בנוגע להגדרה של  גם לא הייתה אחידות  ידי מטפלים עצמאיים(.  ועל  )במרפאות  והן בעבור השירותים בקופות החולים 

המדידה של השירותים שבעבורם כן נאספו נתונים. כך למשל, לא היה ברור מה היקף הטיפול הניתן במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי; 

לא היה מידע על כמות אנשי המקצוע שהועסקו במסגרות השונות או על התמהיל שלהם; ברוב המסגרות לא נדרש תיעוד של 

אינם  והם  זמן אפס  בנתוני  יש מחסור  לפיכך,  לטיפול.  לזכאות  בנוגע  היו סטנדרטים מחייבים להחלטה  ולא  סיום הטיפול;  סיבת 

יכולים לשמש אותנו להערכת הישגי הרפורמה הביטוחית. 

לבסוף, כחלק מן המעקב השוטף אחר יישום הרפורמה, יש מקום ללמוד על הקשיים ועל האתגרים בתהליך, כפי שתופסים אותם 

בעלי העניין השונים. הצפת אתגרים אלו יכולה לסייע בעיצוב המשך יישום הרפורמה. 
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2. מטרות המחקר 
ללמוד מהן מטרות הרפורמה הביטוחית כפי שהן משתקפות במסמכים רשמיים של משרד הבריאות. 1

להבין כיצד תופסים האמונים על תכנון הרפורמה ויישומה את: . 2

▫ מטרות הרפורמה 	

▫ הישגי הרפורמה וכיצד אלו מתקשרים למטרותיה	

▫ הקשיים שאיתם הם מתמודדים ביישום הרפורמה	

לתאר את פעילות קופות החולים ליישום מטרות הרפורמה בשנתיים שלאחר החלתה, וכן את התוכניות העתידיות להמשך . 3

יישומה

תכנון . 4 על  האמונים  של  מבטם  מנקודת  הרפורמה,  של  מיטבי  יישום  לקידום  הנחוצות  הפעולות  ומהן  הצרכים  מהם  להבין 

הרפורמה ויישומה 
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3. שיטת המחקר 
בשלב הראשון של המחקר ערכנו ניתוח תוכן של פרוטוקולי ישיבות ועדת העבודה, הרווחה והבריאות שעסקו ברפורמה בבריאות 
של  מנכ”ל  וחוזרי  נהלים   ,2017 ופברואר   2012 אוגוסט  שבין  בתקופה  שנערכו  הרפורמה  מנהלת  ישיבות  של  פרוטוקולים  הנפש, 
משרד הבריאות העוסקים בבריאות הנפש וכן תכנים המופיעים באתר האינטרנט של משרד הבריאות )רשימת המסמכים שנותחו 
יישום  על  היא מפרסום הצו הממשלתי המורה  וניתוחם  בבחירת המסמכים  הזמן שאליה התייחסנו  א’(. מסגרת  בנספח  מופיעה 

הרפורמה )מאי 2012( ועד תחילת שנת 2017. ניתוח המסמכים נערך בדגש על זיהוי מטרות הרפורמה הביטוחית. 

ובקופות החולים. אוכלוסיית המחקר  השלב השני של המחקר כלל סדרה של ראיונות עומק עם אנשי מפתח במשרד הבריאות 
הנפש,  בריאות  מדיניות,  תכנון  כגון  השונים,  בתחומים  בפועל  וביישומה  הרפורמה  בתכנון  מעורבים  שהיו  תפקידים  בעלי  כללה 
כספים, סיעוד, פיקוח ובקרה וכד’. בסך הכול רואיינו 33 בעלי תפקידים בחלוקה הזאת: 4 אנשי מטה במשרד הבריאות; הממונה על 
תיק הבריאות במשרד האוצר; 21 אנשי מטה בקופות; ו-7 בעלי תפקידים במטה בריאות הנפש ובהנהלת הכספים ברמת המחוז של 

הקופות )בכל אחת מקופות החולים רואיינו בין 8-6 בעלי תפקידים(.

לנו  להעביר  מהם  שביקשנו  לאחר  החולים,  בקופות  הנפש  לבריאות  הממונים  לנו  מסרו  החולים  בקופות  המרואיינים  שמות  את 
שמות של בעלי תפקידים במטה ובמחוזות שעימם יש להם ממשקים משמעותיים ביישום מטרות הרפורמה. נבחרו בעלי תפקידים 

מהנהלת הקופה, אנשי כספים, תקציבים ובקרה ומנהלי כוח אדם. בפנייה למרואיינים קיבלנו שלושה סירובים להתראיין.

נוסף לכך, כחלק מתהליך פיתוח הפרוטוקול לראיונות וכדי למקד את הנושאים שעליהם נשאלו המרואיינים, רואיינו גם שלושה 
נציגי עמותות מתחום בריאות הנפש – עמותת “בזכות” )לקידום השוויון של אנשים עם מוגבלות פיזית, שכלית, חושית ונפשית(, 
עמותת “בנפשנו” )למען השירות הציבורי בבריאות הנפש( ועמותת “עוצמה” )לייצוג בני משפחותיהם של נפגעי הנפש(. כמו כן, מן 
הראיונות עם אנשי בריאות הנפש ועם אנשי הכספים בקופות החולים עלה נושא הממשקים עם ספקי השירותים האמבולטוריים 
לקופות, ביניהם מרפאות משרד הבריאות. כדי להבין טוב יותר את הממשקים, בחרנו להוסיף שני ראיונות, שלא תוכננו מלכתחילה, 

עם מנהלות במרפאות בריאות נפש ממשלתיות.

לצורך ביצוע הראיונות פותח פרוטוקול לראיון חצי מובנה שעבר התאמות קלות לכל אחת מקבוצות המרואיינים, כך שהוא כלל 
בקופות  התקציב  לאנשי  למשל,  השונות.  המרואיינים  לקבוצות  שהופנו  ייחודיות  שאלות  וכן  המרואיינים  לכלל  שהופנו  שאלות 
החולים הופנו גם שאלות שנוגעות לתחום הכספים והבקרה הכספית. הראיונות התקיימו בין החודשים פברואר-נובמבר 2017. 31 
מן הראיונות בוצעו על ידי החוקרים בטלפון ו-7 פנים אל פנים, בהתאם להעדפות המרואיינים. הראיונות נמשכו בין 45 דקות ל-120 

דקות, ללא הגבלת זמן מצד החוקרים. 

הראיונות כללו שאלות בנושאים האלה: אילו פעולות נעשו ליישום הרפורמה, הישגי הרפורמה עד כה לעומת מטרות הרפורמה, 
נוספות הדרושות ליישום מוצלח של  התמודדויות וקשיים ביישום הרפורמה, תוכניות לעתיד ליישום מטרות הרפורמה, פעולות 

הרפורמה.

בפרק  להלן  המוצגות  מרכזיות,  תמות  לאתר  במטרה  )נרלייזר(,  תוכן  לניתוח  בתוכנה  ונותחו  במלואם  שוקלטו  העומק  ראיונות 

הממצאים. 
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4. ממצאים

4.1 מטרות הרפורמה בבריאות הנפש 
בתקופת הביניים שבין אישור הצו לתחילת יישומו פורסמו מגוון מסמכים שנגעו לרפורמה בבריאות הנפש, כגון חוזרי מנכ”ל ונהלים 

של האגף לבריאות הנפש, ופרוטוקולים של ישיבות מנהלת הרפורמה ושל ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בכנסת. מסמכים אלו 

בריאות  בין שירותי  כי הפיצול  לצו הרפורמה מצוין  כך למשל, בדברי ההסבר  מגוון מטרות העומדות בבסיס הרפורמה.  מציינים 

ובעולם, הממליצים  בניגוד לעמדה המקצועית המובהקת של מומחים בארץ  ועומד  ראוי  “אינו  הנפש  בריאות  ובין שירותי  הגוף 

4(. בדף העוסק ברפורמה הביטוחית באתר  2012, עמ’  לשלב את בריאות הנפש ברפואה הראשונית” )צו ביטוח בריאות ממלכתי, 

האינטרנט של משרד הבריאות נכתב כי: “מטרת הרפורמה בבריאות הנפש היא להגדיל את איכות, זמינות ונגישות שירותי בריאות 

הנפש בישראל” )אתר משרד הבריאות2(. בנוהל של משרד הבריאות מנובמבר 2014, העוסק בהעברת מידע ממרפאות המשרד אל 

קופות החולים הוסבר כי: “מטרתה של הרפורמה בבריאות הנפש היא להעביר את האחריות על מתן שירותי בריאות הנפש ממשרד 

הבריאות לקופות החולים, זאת במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי. מהלך זה יאפשר לאנשים עם מחלות נפש להשתלב בקהילה, 

ככל אדם הסובל מבעיה רפואית, מבלי לסבול מאפליה או סטיגמה” )משרד הבריאות, 2014, עמ’ 1(. בחוזר מנכ”ל מנובמבר 2015 

העוסק בנושא העברה ושמירה של מידע בתחום בריאות הנפש צוין כי: “אחת ממטרותיה העיקריות של רפורמה זו הינה התייחסות 

לטיפול בגוף ובנפש כמכלול אחד תוך שמירה על איכות ורצף הטיפול” )משרד הבריאות, 2015, עמ’ 2(. 

ואי  ונפש  גוף  בין  – שילוב  “מטרת הרפורמה  כאומר:  למנכ”ל  26.2.17 מצוטט המשנה  מנהלת הרפורמה מתאריך  בפרוטוקול של 

והבריאות  ועדת העבודה, הרווחה  ישיבות  4(. בפרוטוקולים של  )עמ’  ביניהן. בריאות הנפש היא חלק מהרפואה”  אפשר להפריד 

בכנסת מופיעות מטרות נוספות, כגון הבהרת האחריות החוקית להספקת שירותי בריאות הנפש, חיזוק השירותים האמבולטוריים 

והפחתת ניגוד האינטרסים של משרד הבריאות באמצעות הפרדה בין תפקידו כרגולטור לבין תפקידו כמשלם וספק שירותים. 

הבריאות  משרד  של  רשמי  מדיניות  מסמך  פורסם,  לא  או  נכתב,  לא  כי  עולה  שבוצעו  הראיונות  מן  וכן  לעיל  המסמכים  מסקירת 

המכיל רשימת מטרות מחייבת לרפורמה הביטוחית. יש אסופה של מסמכים שונים המייחסים לרפורמה מטרות שונות. נוסף על כך, 

המטרות במסמכים אלו אינן מנוסחות בצורה אופרטיבית ומשאירות מקום לפרשנות בנוגע למהות המטרה ולדרך מימושה. היעדרה 

של הגדרה מחייבת ומוסכמת של מטרות הרפורמה משתקפת בדברי כמה מן המרואיינים במטות בריאות הנפש בקופות החולים: 

“למען האמת, אני לא יודע לצטט לך עכשיו את המטרות כפי שהוגדרו על ידי הוגי הרפורמה או משרד הבריאות באופן מדויק”; 

“התמודדות אחת הייתה להגדיר את המטרות לשנתיים הקרובות ואחרי זה לממש אותן וזה לא היה ברור, ואני חושב שכל קופה 
הלכה על דברים קצת אחרים”;

 “משרד הבריאות משנה את העמדות שלו בנושא מטרות הרפורמה בהתאם לצרכים שלו”.

 https://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/reform/Pages/default.aspx  2

https://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/reform/Pages/default.aspx
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היטיב להסביר זאת אחד ממרואייני מטה בריאות הנפש של אחת מן הקופות, שציין כי היסוד של הרפורמה, קרי ההסכמים עם 

קופות החולים, עסק רק בהיבט הכלכלי וכי היעדים שהוצבו רשמית – שיעור המטופלים בקרב הילדים )2%( שיקבלו ממוצע של 

9 מגעים – הגדירו את גודל התקציב אולם לא הנחו בנוגע למהות טיפול  12 מגעים ובקרב המבוגרים )4%( שיקבלו ממוצע של 

בריאות הנפש: 

“אז אין מטרות, זה בדיוק הנקודה, שאין מטרות מוצהרות של הרפורמה, כי המטרות המוצהרות של הרפורמה הן היו מטרות 
בעצם שהציבו תפיסה כלכלית. אותם 2, 4, 9, 12, הקוד הזה כן? זה קובע את גזרת התקציב, אבל לא את המהות. הרפורמה לא 

הגדירה שום דבר מבחינת איכות. שום דבר”.

כשנשאלו על מטרות הרפורמה כפי שהם עצמם תופסים אותן, ציינו המרואיינים מקופות החולים את המטרות שלהלן:3 

“המטרות זה העלאה בנגישות, עלייה בזמינות, אינטגרציה לתוך הרפואה הראשונית וירידה של הסטיגמה” )מטה בריאות הנפש . 1
– קופות(

מיצוב בריאות הנפש כתחום שווה ערך בתוך שאר תחומי הרפואה בקופות החולים: . 2

“למסד את בריאות הנפש לא כאיזה חצר אחורית של עולם הרפואה, אלא לצד רפואת הגוף בצורה מאוד משלימה של הרפואה 
הגופנית, ואני חושבת שזה היה צעד הכרחי לזה שזה יקרה. זאת אומרת החלוקה הזאת ל’הקופה מבטחת לי את הגוף אבל לא 

את הנפש’, החלוקה הזאת היא לא טובה ואני חושבת שהרפורמה עשתה צדק מהבחינה הזאת” )בריאות נפש – מחוז(. 

“הרי הרפורמה באמת המטרה המרכזית שלה זה איחוד גוף ונפש וזה לא סיסמאות, זה באמת לראות את הפסיכיאטריה 
כמקצוע רפואי ככל מקצוע רפואי, ולא רק את הפסיכיאטרים, אלא את כל גורמי הטיפול בבריאות הנפש” )בריאות נפש – מחוז(. 

והן בעבור  כי הפיכת בריאות הנפש לתחום ככל תחומי הרפואה נתפסת כיתרון הן בעבור המטופלים עצמם  בראיונות עלה 

התקציב המופנה לתחום, שכעת נהנה מתמיכת הקופות: 

“אני חושבת שהמטרה הראשונה הייתה להפוך את הטיפול בתחום של בריאות הנפש כחלק מהטיפול האינטגרלי שבן אדם 
מקבל כמו בכל מצב בריאות אחר” )משרד הבריאות(.

“למה קצבאות אוניברסליות יותר טובות לחלשים מאשר קצבאות הממוקדות בהם? כי לקבוצות חלשות בלי הרבה כוח מיקוח 
ובלי הרבה יכולת ללחוץ, עדיף מאוד להיצמד לקבוצות חזקות יותר שלהן יש יותר כוח מיקוח ולהם יש יכולת להגיע קדימה ולא 
להילחם באופן עצמאי. ככה אותו דבר בפסיכולוגיה. עדיף להם שיהיו חלק מהמאבק הקולקטיבי של הקופות ולא משהו נקודתי 

שמקודם אד-הוקי” )משרד האוצר(. 

3 רשימה זו כוללת את כל המטרות שעלו בראיונות העומק, ללא סדר מסוים. בסוגריים מופיע תפקיד המרואיין בקופה. 
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במנגנונים שהן  הקופות להשתמש  ביכולתן של  נעוץ  הקופות  נוסף תחת אחריות  לתחום  הנפש  בריאות  להפיכת  יתרון  עוד 

פיתחו בתחומי בריאות אחרים: 

“וטוב שהכניסו את זה פנימה לתוך קופות החולים. זה גוף עם יכולות, המשא ומתן, ההסכמים ברכש, גוף שיודע גם לעשות 
בקרה אצל ספקים, שעושים עבודה טובה, אבל אסור לשכוח שגם יש להם אינטרס להגדיל את ההכנסה שלהם וזה כסף 

ציבורי. וטוב שהקופות מפעילות את המנגנונים שהן יודעות להפעיל גם בעולם של בריאות הנפש. אני חושב שזה גם לוקח את 
בריאות הנפש צעד קדימה, ואני בטוח שזה ייקח אותם עוד הרבה קדימה בהמשך” )כספים- קופות(.

הנגשת תחום בריאות הנפש לאוכלוסייה הרחבה, בדגש על אוכלוסיות שקודם לא קיבלו מענה בתוך מערכת בריאות הנפש: . 3

“אני חושב שזו המטרה הראשונית של הרפורמה, בעצם להנגיש יותר את הטיפול לאוכלוסייה הרחבה. האמצעים מגוונים, זאת 
אומרת זה נע מפתיחת שירותים חדשים, דרך שינויי מסלולי טיפול והתבוננות יותר מעמיקה, לאיזה טיפולים נעשים מהמקומות 

הקיימים” )בריאות הנפש – מחוז(. 

“המטרה שלי כרגע היא לתת מענה גם לאותה אוכלוסייה שלא טופלה עד עכשיו בתוך בריאות הנפש כי היא לא הייתה אמורה 
להיות מטופלת בתוך בריאות הנפש, אבל זה טיפול בריאות נפש לכל דבר ועניין. כלומר להרחיב את האוכלוסיות שבהם יש לנו 

את האחריות עליהם” )מטה בריאות הנפש – קופות(.

חיבור גוף ונפש – יצירת אינטגרציה בין הטיפול הפיזי לזה הנפשי תחת קורת הגג של קופות החולים:. 4

“לזה המערכת נבנתה, שרפואה זה גוף ונפש... אין הפרדה בין גוף לנפש, ואין שום סיבה שתהיה הפרדה כזו על כל הבעיות שיש 
להפרדה הזו. אדם הוא חולה, הוא חולה הוא חולה וצריך לראות אותו על כל רבדיו” )מטה קופות(. 

שיפור הרצף בין האשפוז לבין הקהילה והשיקום: . 5

“עוד חלק מהאנרגיות שלנו אנחנו, אני גאה להגיד, שמנו על נושא הרצף הטיפולי” )מטה בריאות הנפש – קופות(.

“עוד מטרה גדולה של הרפורמה זה באמת האיחוד של רצף טיפולי. זאת אומרת קהילה ואשפוז והמסגרות האחרות שישנן 
לשיקום” )מטה בריאות הנפש – קופות(.

העברת מוקד הפעילות במערכת בריאות הנפש מבתי החולים אל הקהילה: . 6

“אני חושבת שאחת המטרות הגדולות של הרפורמה והרשויות של הרפורמה היא באמת לשים את הפוקוס על הקהילה. על 
הטיפול במבוטחים בקהילה ולא כמו שהיה העבר שהפוקוס היה על בתי החולים באשפוז” )בריאות הנפש – מחוז(.

התייעלות המערכת: . 7

“המטרה שלי זה לא לחסוך את הכסף, המטרה שלי זה לתת את הטיפול הרפואי במסגרת המשאבים הקיימים. אין לי שום עניין 
להרוויח על הרפורמה, אני לא רוצה שהמיטות האלה יסגרו, זה לא הכוונה. אני לא אומר ‘יש בישראל מיטות אשפוז מיותרות’, 

אני אומר שבמיטות האשפוז הקיימות שוכבים אנשים שמיותר לאשפז אותם, במקום אנשים אחרים שזקוקים לטיפול הזה ולא 
מקבלים אותו. אז לכן, ההיבט הכספי, מבחינתי, אני אשלם את אותו הדבר, אבל ישכבו במיטות האלה אנשים שבאמת זקוקים 

לטיפול” )כספים – קופות(.
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 “זה סוג של תמהיל של איך אני נותן את השירותים, איך אני עושה, נותן גם שירותים יעילים. זאת אומרת איך אני מחזיר את 
האדם לתפקוד, שזה אולי ההגדרה הכללית, הכי כללית שלנו, של מתי צריך לתת טיפול... איך אני מחזיר את האדם לתפקוד 

שהוא סביר ואז מפנה את מקומו להבא בתור” )בריאות הנפש – מחוז(.

הבהרת הסטטוס של בריאות הנפש מבחינה חוקית: . 8

“אם קודם, תמיד היה ויכוח - זה כן בקופה, זה שייך למשרד הבריאות, זה שייך לקופה. היום הדברים מאוד ברורים הכול שייך 
לקופה. נשארו כמה דברים קטנים, התמכרויות, תחלואה כפולה, כל מיני דברים ככה בשוליים שלא, שהרפורמה לא חלה 

עליהם ונשארו במשרד הבריאות, אבל בסך הכול היום הכול תחת קורת הגג של קופת חולים” )מטה – קופות(. 

מטרות נוספות שעלו בראיונות עם אנשי המטה במשרדי הבריאות והאוצר כללו: 

שחרור משרד הבריאות מהספקת שירותים לטובת התוויית מדיניות ורגולציה: . 1

“אחת מהמטרות המרכזיות של הרפורמה זה בעצם ההפרטה של הרגולציה והבעלות, בכך שמשרד הבריאות כבר לא בעלים 
של שירותי בריאות הנפש והבעלות עברה לאחריות הביטוחית של קופות החולים” )מטה משרד הבריאות(.

שיפור איכות השירותים בבריאות הנפש: . 2

“המטרה שלנו לקדם את עולם בריאות הנפש מהעולם השני לעולם הראשון. כמו שהמערכת הרפואית בארץ נמצאת” )משרד 
האוצר(.

ניתן לראות כי על אף שלא פורסם מסמך רשמי המציג את מטרות הרפורמה, ישנה חפיפה רבה בין המטרות שעלו בניתוח מסמכי 

המדיניות ובין המטרות שציינו המרואיינים. על מידת מימוש המטרות האלה, כפי שהיא נתפסת על ידי המרואיינים, נרחיב בפרק 

העוסק בהישגי הרפורמה. 

4.2 פעולות שנעשו בקופות החולים ליישום הרפורמה
הפעולות של קופות החולים ליישום הרפורמה התמקדו בהקמת תשתיות ומערכות תפעול, בפיתוח מקצועי ובחיבור בין בריאות 

הנפש לבין רפואה ראשונית. להלן פירוט הפעולות שנעשו בשלושת מוקדים אלו.

4.2.1 תשתית ותפעול

הקמת מערך בריאות נפש בקופות ועיבויו: במסגרת ההיערכות לרפורמה ועל פי סיכום עם משרד הבריאות, פתחו כל קופות החולים 

השקת  לאחר  גם  ונמשכה  ההיערכות  בתקופת  החלה  החדשות  המרפאות  הקמת  הנפש.  לבריאות  חדשות  רב-מקצועיות  מרפאות 

באזורים  בעיקר  עליו,  ותוסיף  כך שתשלים את מערך המרפאות הממשלתי  תוכננה  פריסת המרפאות החדשות  הרפורמה המלאה. 

שבהם לא היו שירותי בריאות נפש טרם הרפורמה. נוסף להקמת מרפאות רב-מקצועיות ולגיוס כוח האדם להפעלתן, הרחיבו הקופות 

את מטות בריאות הנפש ברמת המחוזות, פיתחו ויישמו תורות הפעלה ושיטות עבודה לתחום בריאות הנפש, פיתחו מערכות מחשוב 

ייעודיות וכן פיתחו מערכי בקרה פנימיים )על מרפאות הקופה והמטפלים העצמאיים( וחיצוניים )על ספקי שירותים(. 
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מלבד הקמת מרפאות חדשות, פיתחו כל הקופות מסלול לטיפול על ידי מטפלים עצמאיים. בעוד למכבי שירותי בריאות, ללאומית 

שירותי בריאות ולקופת חולים מאוחדת הייתה תשתית למסלול זה טרום הרפורמה, שירותי בריאות כללית הקימה ופיתחה את 

מערך העצמאיים, לרבות מנגנוני גיוס ובקרה במסגרת הרפורמה. 

מודל  את  להרחיב  המשיכו  כללית  בריאות  בשירותי  הנפש.  בבריאות  טיפול  למתן  נוספים  מודלים  לפתח  החלו  הקופות  בכל 

הייעוץ הפסיכיאטרי/פסיכולוגי )ליאזון(, במסגרתו נהנית המרפאה הראשונית מנוכחות של פסיכיאטר )בתדירות משתנה לפי גודל 

המרפאה(. בזמן זה הפסיכיאטר היועץ פוגש מטופלים ומייעץ לרופאי משפחה. מודל דומה מופעל במרכזים לבריאות הילד של 

הקופה שם משמשים פסיכיאטרים לילדים או פסיכולוגים קליניים לילדים בתפקיד היועץ. הייעוץ הפסיכיאטרי מוגבל למפגשים 

אחדים שלאחריהם המטופל מופנה בחזרה לרופא המשפחה או, אם יש צורך, אל מערך בריאות הנפש או הרווחה. במקרים קלים, 

המצריכים מעקב תרופתי בלבד, הייעוץ יכול להחליף את הפנייה למרפאת בריאות הנפש, לחסוך למטופל את ההמתנה לשירות 

ולסייע לרופא המשפחה בטיפול בו. המודל מוחל בהדרגה ברחבי הארץ ואמור להגיע לכ-40% מן המרפאות הגדולות של הקופה 

)כ-150 מרפאות בפריסה ארצית(. 

טיפול פסיכותרפי מרחוק אונליין באמצעות שיחת וידאו מאובטחת.  בקופת חולים מאוחדת מפעילים באופן ניסיוני שירות של 

טיפול  וקלה.  בינונית  חומרה  בדרגת  למקרים  ומיועד  עצמית(  השתתפות  )ללא  המרפאות  של  השירות  מן  חלק  נחשב  השירות 

פסיכיאטרי מרחוק מופעל באופן ניסיוני בשירותי בריאות כללית, בעיקר במקומות שבהם יש מחסור במטפלים: 

“הצלחנו להפעיל שירות של טלה-מדיסין בין למשל מרפאת ילדים ונוער בגהה לבין המרפאה באילת והמרפאה בערד, 
שזה מקומות שבהם יש מחסור במטפלים לילדים ונוער. יושב רופא במרפאה בגהה, פסיכיאטר, ועושה תהליך של ריאיון 

למשפחה עם ילד שנמצא באילת. והאמת היא שאחרי כמה דקות את שוכחת שזה בעצם, זה נמצא פה וזה נמצא שם ומייד יש 
אינטראקצייה מאוד טובה” )מטה בריאות הנפש – קופות(.

במכבי שירותי בריאות הקימו שירות “בריאות הנפש של האישה”, הפועל בשלושה ממחוזות הקופה ומתמקד בטיפול ובתמיכה 

סביב מעגל החיים של האישה: 

“מתעסק באספקטים של בריאות הנפש של האישה, בעיקר מעגל החיים, דיכאון לידה, טיפולי פריון, מנופאוזה, אובדן הריון, 
דברים מהסוג הזה” )מטה בריאות הנפש – קופות(.

כמה מן המרואיינים במטות בריאות הנפש בקופות החולים ציינו כי היו רוצים לפתח שירותים מתמחים או מתקדמים יותר )כגון 

מרפאות מתמחות להפרעות אכילה(, אך סייגו את דבריהם ואמרו כי לעת עתה, משקיעות הקופות את מרב המשאבים בהקמת 

השירות הבסיסי: 

“אמרנו קודם כל נעשה את הרמה הבסיסית של מרפאות בריאות נפש... קודם צריך את ה’ברד אנד באטר’ ואחר כך ללכת 
לדברים האלה”; 

“כשאתה ממלא את הפסיכיאטריה הראשונית, אתה יכול להתפנות לדברים, להתמקצעות שאתה צריך אותה גם היום, אבל 
היום אתה צריך קודם כל לספק שירות זמין ונגיש לרוב האוכלוסייה”; 
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“כשאתה קונה בית אתה עושה את כל המאמצים והמשכנתא והשיפוץ וזה וזה וזה, אתה לא מתעסק כל כך באיזה זווית יהיה 
המסמר בפינה בשביל התמונה שאימא שלך קנתה לך... אז אתה אומר, בוא קודם כל שמי שצריך להגיע לרופא וצריך להגיע 

לפסיכותרפיסט, יגיע לזה. על הבסיס ואז נתקדם הלאה. אני לא התקדמתי, אין לי טיפול יום להפרעות אכילה, אין לי טיפול יום 
ל-OCD, אין לי מרפאה רב-מקצועית שלישונית לטיפול בכל מיני הפרעות פסיכיאטריות”. 

 מן הראיונות עלה עוד כי בשל קשיי תקציב של הקופות, פיתוח השירותים נעשה באיטיות: 

“אנחנו מרסנים בהחלט את ההיצע. לא פותחים שירותים בכל מקום שרוצים, פותחים איפה שיש יותר דחיפות. מנסים 
להתמודד יותר בפינצטה. כן. אנחנו פועלים במחסור, לאו דווקא בגלל התקציב של הרפורמה. היום אנחנו קופת חולים, אין 

לנו הסכם עם המדינה. אנחנו צפויים השנה לסיים בגרעון של 400 מיליון. אז כל שקל שמוציאים לא משנה למה, עובר עשר 
מסננות, זה מאוד קשה לפתח שירותים בצורה הזאת” )כספים – קופה(.

לאוכלוסיית  ככולם  רובם  מיועדים  בקופות  הנפש  בריאות  אנשי  דיווחו  שעליהם  בקהילה  החדשים  המודלים  כי  לציין  יש 

הפסיכיאטריה הרכה. מן הראיונות עלה כי למעט תוכניות ראשוניות לפיתוח שירותים למניעת אשפוז וחלופות לאשפוז, לא פותחו 

בקופות שירותים חדשים המיועדים ספציפית לאוכלוסיית החולים הקשים )Severely Mentally Ill – SMI(. גם כאן, ישנו קושי 

להקצות לכך משאבים, כפי שמסביר אחד מאנשי הכספים באחת הקופות: 

“אנחנו חשבנו לפתח חלופות בקהילה, אבל זה לא, אין שמה הרבה בשר לדעתי. לא הצלחנו. וגם לא פיתחנו כי גם אנחנו 
במחסור בגורמי ייצור, במשאבים. הכול בלחץ” )כספים – קופות(. 

4.2.2 פעולות לפיתוח מקצועי

ואחיות(.  )רופאים  הראשונית  הרפואה  לצוותי  הדרכות  החולים  קופות  כל  פיתחו  הרפורמה  יישום  במסגרת  והדרכות:  הכשרות 

הם  אך  היום-יומית,  בעבודתם  הנפש  בריאות  מטופלי  את  פוגשים  הראשונית  הרפואה  שאנשי  התפיסה  מתוך  נבנו  אלו  הדרכות 

אינם מכירים מספיק את התחום כדי לחוש בנוח ולטפל בהם. כמו כן חסר להם ידע בנוגע לזכויות המטופלים, לאפשרויות ההפניה 

בבריאות הנפש ולמקומות שבהם ניתן וכדאי לשתף פעולה עם אנשי בריאות הנפש: 

“עשינו כנסים לרופאים ולאחיות של היכרות, זה נקרא ‘מבוא לבריאות הנפש’, הכרת הסוגיות המרכזיות, הכרת מסלולי הטיפול, 
כדי שהם יכירו וידעו לאן להפנות ומה אפשר לעשות ולייצר להם קשרים” )מטה בריאות הנפש – קופות(. 

לרופאי  מיועדת  ובמימונו,  הבריאות  משרד  בשיתוף  האחת,  ייחודיות.  הדרכה  תוכניות  שתי  גם  פיתחו  בריאות  שירותי  בלאומית 

משפחה ולרופאי ילדים ועוסקת במניעת אובדנות. התוכנית השנייה מיועדת לאחיות קהילה ומטרתה לחזק את יכולותיהן לאתר 

את המטופלים המתמודדים עם בעיות בריאות הנפש ולהתייחס גם להיבט זה בטיפול בהם במרפאות הראשוניות: 

“אנחנו עוברים ביחד תהליך בתוך הקופה שהמטופלים האלה ]של בריאות הנפש[ הם שלנו. זה המסר שאני מעבירה לאחיות. 
אחיות שעברו את ההכשרה בבריאות הנפש משתלבות ביצירת רצף טיפולי בין אשפוז לקהילה ובין בריאות הנפש לרפואה 

הראשונית: כל מטופל שיוצא מאשפוז ]פסיכיאטרי[, בקר האשפוז מרים טלפון לאחות והוא אומר לה ‘יש לך פה מטופל שיוצא 
מאשפוז... תרימי אליו טלפון ותזמיני אותו למרפאה’” )מטה – קופות(.
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וזכויות  הנפש  בריאות  בנושא  הדרכות  גם  קיימו  כי  דיווחו  הקופות  כל  הראשונית,  הרפואה  לצוותי  המיועדות  להדרכות  נוסף 

המטופלים לצוותי האדמיניסטרציה. כמו כן, כל הקופות ציינו כי הן מעודדות את אנשי המקצוע בבריאות הנפש ללמוד ולפתח 

את עצמם מבחינה מקצועית ומציעות לאנשי המקצוע השתלמויות בשיטות טיפול חדשות )כמו CBT ו-DBT( ובתחומי טיפול 

חדשים )כמו למשל הפרעות קשב שלא היו מטופלות על ידי הפסיכיאטרים בקופות טרם הרפורמה( על בסיס קבוע. 

4.2.3 פעולות לחיבור בין בריאות הנפש לבין הרפואה הראשונית

הקמת  המרואיינים מכל הקופות ציינו כי ננקטו פעולות שמטרתן חיבור בין בריאות הנפש לבין הרפואה הראשונית. הם ציינו כי 

חלק ממרפאות בריאות הנפש החדשות בתוך מרפאות ראשוניות של הקופה היא פעולה התורמת לחיבור בין התחומים: 

“כשאתה ממקם מרפאת בריאות נפש בתוך מרפאה שנותנת שירותי בריאות באופן כללי, האינטראקצייה הזו וההזנה הזו הדו-
צדדית בין הבריאות הרגילה לבין בריאות הנפש מתקיימת... כי הרי מרפאות בריאות הנפש של משרד הבריאות הן מבודלות, זה סוג 

של בועה כזאת, של נותנים שירותים אבל ניתוק לחלוטין מתוך עולם הבריאות בכלל. ופתאום יש מנהלת סניף שהיא לא מנהלת 
מרפאת בריאות הנפש, אלא מנהלת את הסניף, היא יודעת מה זכויותיו של המטופל, לא רק בתחום בריאות הנפש, כן? מתי הוא 

קיבל חיסון שפעת, כל מיני דברים, זאת אומרת שזה חלק מההוויה הכללית של בריאות כללית” )מטה בריאות נפש – קופות(.

בכל קופות החולים הקימו תשתית לתמיכה ברופאים הראשוניים בכל הקשור לטיפול בבריאות הנפש של מטופליהם: היוועצות 

עם פסיכיאטר יועץ )בין אם פנים אל פנים או באופן וירטואלי(, שימוש בתיק רפואי ממוחשב בעבור בריאות הנפש דרכו יכול רופא 

כנסים משותפים וקבוצות למידה משותפות לרופאים ראשוניים  וכן  המשפחה להיות מיודע בנוגע לטיפול שמטופליו מקבלים, 

ולאנשי בריאות הנפש. 

מרואייני כל הקופות דיווחו על השקעת משאבים ביצירת רצף טיפולי בין האשפוז לבין הטיפול בקהילה. במכבי שירותי בריאות 

הקימו “צוותי רצף” של אחיות ועובדות סוציאליות שתפקידן להיות: 

“חוליה שבין לקראת שחרור להעברת המקל לטיפול בקהילה... עד שהגורמים בקהילה שמטפלים לקחו את המקל לידיים והם 
וידאו שהמקל אצלם” )מטה בריאות נפש – קופות(. 

בשירותי בריאות כללית מתוכנן מנגנון של שחרור מתוכנן מאשפוז לקהילה בעבור חולים בסיכון )כמו למשל חולים אחרי אשפוז 

גם  אלא  הטיפול,  ימשיך  שבה  בקהילה  הנפש  בריאות  מרפאת  אל  רק  לא  יגיע  השחרור  על  המידע  במסגרתו  ראשון(,  פסיכוטי 

למרפאה הראשונית שתוכל לזמן את המטופל למעקב ולטיפול. בלאומית שירותי בריאות כאמור, אחיות שעברו את קורס ההכשרה 

בבריאות הנפש משתלבות ביצירת הרצף הטיפולי. 

עוד נושא שעלה בראיונות קשור לניצנים של התייחסות הוליסטית לבריאותם של המטופלים ולמתן דגש על הבריאות הגופנית 

אחר  עוקבות  קהילה  אחיות  שבו  קטן  מידה  בקנה  פרויקט  ישנו  כללית  בריאות  בשירותי  הקשים.  הנפש  בריאות  מטופלי  של 

“אמץ  הוא  חיפה  באזור  הקופה  נוסף של  פרויקט  בקהילה.  פסיכיאטריות  זריקות  חולים קשים המקבלים  הגופניים של  המדדים 

הוסטל”, במסגרתו עוברים המשתקמים בהוסטלים בדיקות סקר לאיתור בעיות גופניות נפוצות )סכרת, שומנים בדם וכד’(, ונקבעת 

תוכנית טיפול אישית לשיפור בריאותם הגופנית. 
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4.3 הישגי הרפורמה
המרואיינים התבקשו לציין מהם הישגי הרפורמה עד כה וכיצד אלו מתקשרים למטרות הרפורמה וליעדיה. ככלל, התפיסה הרווחת 

בקרב המרואיינים היא שהרפורמה הייתה מהלך נכון ששיפר את מצב המטופלים בבריאות הנפש: 

“אני חושב שהרפורמה הייתה רפורמה פשוט נדרשת. זה לא שפעם ישב מישהו חכם ותכנן את מבנה המשק הבריאות הכללי 
ואמר זה צריך להיות כאן וזה צריך להיות כאן. הייתה איזה תוכנית היסטורית שבהרבה מקרים היא הייתה טובה ובתחום בריאות 

הנפש היא הייתה על הפנים, מעוותת לגמרי. וברגע שיש רפואה פחות טובה, יש שירות פחות טוב ואפילו כלכלה פחות טובה” 
)משרד האוצר(. 

“אני מאוד מאמינה ברפורמה, אני חושבת שקודם המצב היה הרבה, אני לא חושבת, אני יודעת שהמצב היה הרבה יותר גרוע. 
אז נכון, שוב, לא הכול מושלם ויש תהליך ויש עוד מה לעשות, אבל אני חושבת שהרפורמה הייתה החלטה טובה וזה היה דבר 

טוב ונכון” )בריאות נפש – מחוז קופות(. 

הרפורמה,  של  משמעותי  כהישג  החולים  קופות  של  הנפש  בריאות  מערך  הקמת  עצם  את  ציינו  בקופות  המרואיינים  מן  רבים 

בעיקר לאור טווח הזמן הקצר שעמד לרשותם לשם הקמתו: 

“אני חושב שהקמת כל המרפאות מאפס, תוך פרק זמן יחסית קצר וקליטת כל המטופלים... עצם ההקמה של השירות הזה, אני 
חושב שזה אחד ההישגים העיקריים” )מטה קופות(. 

הקמת מערכי בריאות הנפש בקופות תרמה ליישום המטרה של הגדלת הנגישות לשירותי בריאות נפש. זאת, בעיקר לאור המדיניות 

שהנחתה את משרד הבריאות ואת הקופות בתכנון פריסת השירותים, שהתמקדה בפיתוח שירותים בעבור אוכלוסיות שלא קיבלו 

מענה טרם הרפורמה ובאזורים שלא היו בהם שירותים כאלה. כמה מן המרואיינים הדגישו כי על אף שברוב המרפאות החדשות 

ישנם זמני המתנה ארוכים, מדובר בשיפור לעומת המצב טרום הרפורמה: 

“עכשיו, כשבאים ובודקים היום את המרפאה ואומרים: רגע, זה מרפאה עם אורך תור של המתנה של חצי שנה נניח 
לפסיכותרפיה אז זה כמובן לא נשמע טוב, אבל תחשבי מה היה שם קודם? איפה קיבלו טיפול קודם? הם לא קיבלו שום טיפול, 

לא היה טיפול” )מטה בריאות הנפש – קופות(. 

עוד הישג שעלה בראיונות בהקשר למטרה זו הוא גידול במספר המטופלים בבריאות הנפש לעומת המצב טרום הרפורמה, בדגש 

על מטופלים ‘חדשים’ למערכת: 

“הצלחנו להרחיב באופן משמעותי את המעגל של האנשים שמשתמשים בשירותי בריאות הנפש, גם ובעיקר בתחום של 
פסיכופתולוגיות היותר רכות, הסתגלות, חרדה, דיכאון, אנשים שעד היום לא היה להם כל כך מענה והיום יש להם מענה מאוד 

רחב” )מטה בריאות הנפש – קופות(. 
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חלק מן הגידול קשור לעלייה במודעות לתחום בריאות הנפש ולאפשרויות הטיפול: 

“אני חושבת שהיום יש יותר מודעות של אנשים שהם יכולים לקבל טיפול. למרות שגם לפני כן הם יכלו לקבל דרך המרפאות 
חוץ, אבל היום בגלל שזה דרך קופת חולים אני חושבת שיש יותר מודעות. אנשים יותר מבקשים” )בריאות נפש – מחוז קופות(. 

בהקשר זה עלתה גם הטענה כי מתן השירות אצל מטפלים עצמאיים )הכרוך בהשתתפות עצמית( מוריד את המוטיבציה לפנות 

ל”מטפלים” לא מוסמכים וכי יותר אנשים מקבלים היום טיפול מקצועי: 

“אני תמיד אומרת שאחת המטרות של הרפורמה שהושגו, זה שאני חושבת שיש פחות שרלטנים, בגלל שלפני כן זה היה כרוך 
בתשלום והיית צריך שיהיה לך ביטוח משלים, היום זה לכולם וזה אותו מחיר נשאר, זאת אומרת פעם זה היה סכום מסוים ואז 

זה עלה לעוד סכום ואז זה עלה לעוד סכום. אז לדעתי יש פחות מוטיבציה לפנות לכל מיני שרלטנים, במיוחד אני מכירה את 
זה במגזר החרדי, כל מיני, הוא עבר קורס, הוא עבר פה, כל מיני כאלה. אז באמת יש יותר פנייה לאנשים מקצועיים יותר, עם 

תעודות” )בריאות נפש – מחוז קופות(.

זו  התקדמות  הנפש.  בבריאות  טיפול  בקבלת  הכרוכה  הסטיגמה  להפחתת  המטרה  בהשגת  התקדמות  ציינו  המרואיינים  רוב 

ומתיוג כמו האוכלוסייה  גם בקרב אוכלוסיות שמסורתית נחשבו כחוששות מסטיגמה  משתקפת בעלייה בכמות הפניות לטיפול 

החרדית והערבית: 

“אני חושב שסטיגמה מתבטאת בלא להגיע לטיפול, בלא לדבר על הצורך לטיפול, בזה שאוכלוסיות יותר שמרניות לא מגיעות 
לטיפול אז אנחנו רואים שזה די מתבטל כל הרעיונות האלה. בכל מקום שפתחו שירות לאוכלוסייה החרדית והערבית הוא 

התמלא מייד” )מטה בריאות הנפש – קופות(. 

בנוגע למטרה של מיצוב תחום בריאות הנפש כשווה ערך לשאר תחומי הרפואה, ציינו חלק מן המרואיינים כי הנראות של בריאות 

הנפש עלתה וכי תחום בריאות הנפש מקבל כעת מקום והכרה מצד מנהלי הקופות: 

“בגלל שאנחנו על המפה, אנחנו לא שקופים יותר. זאת אומרת מערך בריאות הנפש לא שקוף... גם ההנהלה רואה אותנו וגם 
אנחנו רואים את ההנהלה” )בריאות נפש – מחוז קופה(. 

היבט אחר של השינוי בנוגע לבריאות הנפש הוא ההיבט התקציבי: 

“אחד ההישגים של הרפורמה, של ההכללה של הפסיכיאטריה בתוך התקציב של הבריאות, שקודם לא היו שום עדכוני 
תקציב... היום התקציב הוא חלק מכל התקציב הכללי, ונכון שהקופה יכולה להחליט על סדרי עדיפויות שלה, אבל הוא מתעדכן 

כמו יתר התקציבים של הקופה”. )בריאות נפש – מחוז קופה(

הישג שהעלו חלק מן המרואיינים הוא תשומת הלב המיוחדת שניתנה בתחילת הדרך לתחום בריאות הנפש בכל הנוגע לתקציבים. 

עם זאת, ציינו המרואיינים כי בריאות הנפש הולכת והופכת לתחום ככל שאר התחומים: 

“הייתי בן מועדף יחסית בשנתיים האלה, כי היה, רפורמה רפורמה רפורמה, נתנו כספים. ככל שהזמן עובר אני חוזר להיות אחד 
מהתחומים שצריך להיאבק על מקומו ומעמדו. עדיין יש לנו מעמד מיוחד אבל זה הכיוון” )מטה בריאות הנפש – קופות(. 



17

גם מנכ”לי הקופות שרואיינו למחקר מעידים כי תחום בריאות הנפש כבר אינו מעסיק אותם בניהול השוטף: 

“אני אגיד לך מה ההישג הכי גדול? שאני כמנכ״ל לא מתעסק עם זה היום. אחרי שהתעסקתי המון בהכנות לרפורמה ובכניסת 
הרפורמה. היום אני ממש ביום יום לא מתעסק עם זה. עוד תחום מקצועי רגיל”.

עוד הישג שעלה בראיונות הוא קבלת האחריות על בריאות הנפש מצד הקופות: 

“השגנו את זה שבריאות הנפש נחשבת חלק מהחובות של קופות החולים, והשגנו את זה שהרפואה בקופות חיה עם זה בשלום 
וזה נראה לה מובן שזה חלק ממה שהקופה צריכה לתת” )מטה בריאות הנפש – קופות(. 

חלק מן המרואיינים ציינו יתרונות המתלווים להעברת האחריות לקופות, ביניהם: 

הבהרת האחריות להספקת שירותי בריאות נפש כך שלמבוטחים יש כתובת ברורה שאליה ניתן לפנות כדי לקבל שירות: . 1

“זה אחד ההישגים של הרפורמה, שהיום למבוטח יש כתובת ברורה. לפני הרפורמה, בינינו, אם הוא היה הולך ומתלונן על 
משרד הבריאות, משרד הבריאות לא היה עושה כלום כי הוא היה גם רגולטור וגם ספק השירות. הוא היה בניגוד אינטרסים 

מובהק” )בריאות נפש – מחוז קופות(. 

שינוי פרדיגמה בנוגע לבריאות הנפש – מטיפול במחלות הנפש לשיפור הבריאות הנפשית של המבוטחים: . 2

“ברגע שעוברים מטיפול בתחלואה פסיכיאטרית לאחריות על בריאות נפשית, המעבר הזה זה לעבור עולמות. ברגע שמכניסים 
את בריאות הנפש לתוך הקופה, בעצם אני מייד מתרגם את זה איך אני משפר את בריאותם הנפשית של המבוטחים שלי. 

עכשיו, ההגדרה של בריאות נפשית היא הגדרה מאוד רחבה, ההגדרה של ארגון הבריאות העולמי, היא הרבה מעבר לחולי” 
)מטה בריאות הנפש – קופות(.

 “ההישג האדיר, אני חושב ההבדל של הרפורמה, שזה מחייב אותנו כמערך מקצועי, להתאים את עצמנו לצרכים שעולים 
מהאוכלוסייה. אני לא יודע אם זה היה לפני כן. אז היום אנחנו מדברים על הרגלי אכילה נכונים, אנחנו נעשה כנס על מניעת 

אובדנות” )בריאות נפש – מחוז קופות(. 

ניצנים של אינטגרציה טובה יותר בין הטיפול בבריאות הגוף לבין בריאות הנפש, הבאה לידי ביטוי במעורבות רבה יותר של . 3

רופאי המשפחה בטיפול בבריאות נפש וביצירת קשרים בלתי אמצעיים בין רופאים ראשוניים לאנשי בריאות הנפש: 

“אנחנו רואים מעורבות הרבה יותר גדולה של רופא המשפחה. הן בהפניות, הן בהתעניינות, הן בקשר שלנו, זו הצלחה אדירה” 
)מטה בריאות הנפש – קופות(. 

התייעלות המערכת: . 4

“חלק מהאנשים שעזבו ]את המרפאות הממשלתיות[ עברו לעבוד בשתי קופות או שלוש קופות. את מבינה? אז לכאורה אותו 
רופא עובד כמות שעות סבירה שהוא עבד בשבוע. בפועל זה הפך ליותר יעיל, כי מה לעשות, הקופות יותר מסתכלות על הקצב 

ויותר לוחצות על תורים... עם אותו כוח אדם שהיה בארץ של פסיכיאטרים אני חושב שאנחנו מקבלים היום יותר מגעים” )מטה 
בריאות הנפש – קופות(. 



18

“במסגרת השמיכה, במסגרת השמיכה הקצרה, יש קושי. כאשר יש מיעוט של אנשי מקצוע, יש בעיה לתת את השירות האיכותי 
להרבה ואיך אומרים, הקיבולת ארצית בסופו של דבר לא יכולה להתרחב משמעותית. איך היא מתרחבת? היא מתרחבת על ידי 

זה שאנשי המקצוע עובדים ביותר מסגרות ועובדים יותר שעות” )מטה משרד הבריאות(.

הישג נוסף, המתקשר הן למטרה של שיפור השירות והחלת הסטנדרטים של שירות המקובלים בקופות החולים והן למטרה של 

הפיכת משרד הבריאות לרגולטור ומתווה מדיניות, הוא קיומה של בקרה בתחום בריאות הנפש: 

“ברגע שרגולטור פנוי לעשות בקרה אז הוא עושה בקרה. על עצמו הוא לא עושה בקרה כל כך, על הקופות הוא עושה בקרה 
וזה חיובי, למבוטח זה טוב” )בריאות נפש – מחוז קופות(. 

“בתחום של האשפוז שזה באמת אפשר להגיד פה ‘לכאורה אין רפורמה’, משרד הבריאות לקח את אותו התקציב שהוא מימן 
קודם בבתי החולים ועכשיו העביר את זה לקופות. אבל גם כאן למשל אני יכול להגיד שזה, לא אגיד שזה רפורמה ענקית, אבל 
זה בהחלט מהפיכה, כי למשל עד היום אף אחד לא עשה בקרה על בתי החולים הפסיכיאטריים. והיום יש בקרה, והבקרה היא 

מאוד רצינית” )מטה בריאות הנפש – קופות(. 

4.4 קשיים ואתגרים ביישום הרפורמה
ספקי  ועם  הבריאות  משרד  עם  לממשק  או  ולתשתיות,  לתקציב  קשורים  היו  המרואיינים  שהעלו  והאתגרים  הקשיים  מרבית 

השירות, כפי שיפורט להלן. 

4.4.1 קשיים הקשורים לתקציב ולתשתיות 

תקצוב חסר: א. 

“המאבק על הרפורמה, על כל רפורמה, מתחיל בתקציב” )מנכ”ל קופה(. 

ברוב הראיונות עם אנשי המטה והמחוז בקופות נטען כי נוסחת התקציב לא מתאימה לצורכי הרפורמה.

כך למשל, הועלתה הטענה כי היעד של מתן טיפול ל-4% מן המבוגרים ול-2% מן הילדים והנוער בכל שנה, הוא הערכת חסר של 

והנוער. לדברי המרואיינים,  שיעור המטופלים בפועל, שכן כבר כיום מטפלות הקופות בכ-5% מן המבוגרים ובכ-3% מן הילדים 

מאז החלתה של הרפורמה נרשמה עלייה בביקוש לשירותי בריאות הנפש והם מביאים כראייה את העובדה שלמרות פתיחתן של 

מרפאות נוספות, זמני ההמתנה ארוכים מאוד: 

“הייתה לנו אי-ודאות בקשר לקצב שבו יהיה הביקוש. פה אני חושב שבהחלט יש לנו הפתעה... העובדה היא שהמרפאות 
שפתחנו תוך זמן קצר הפכו להיות מרפאות עם ביקוש ועומס... וככל שהביקוש גדל, הזמינות כמובן הולכת ויורדת וזה מחייב 

אותנו להרחיב את המרפאות” )מטה בריאות הנפש – קופות(.

בראיונות עם אנשי הכספים בקופות עלתה גם הטענה כי נוסחת התקצוב נסמכה על אומדן עלות טיפול נמוך מדי. לטענתם ישנם 

ספקים הגובים סכום גבוה יותר לטיפול ממה שתוקצב בפועל והפרש זה מעמיס על הקופות: 
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“הרפורמה תוקצבה ברמה של משהו כמו 240 שקל לטיפול. לקחו שני אחוז מהאוכלוסייה, כפול 12 טיפולים כפול 240, אמרו 
זה הכסף שתקבלו. עכשיו, שני דברים קרו: השני אחוז הפך להיות שלושה, נכון? אז כבר חסר לי אחוז. וה-240 עלה. בסדר, 

גם הכסף שלי הוא צמוד לאיזשהו מקדמים לאורך השנים, אבל אני לא בטוח כרגע אם הוא עלה יותר או פחות. אבל אני יכול 
להגיד לך שטיפול במרפאה רב-צוותית שלנו עולה לי הרבה יותר מאשר טיפול מהתקציב שקיבלתי. שמה נגיד עולה לי טיפול 

בסביבות 350 שקל. אני קונה שירותים מהמדינה ביותר יקר ממה שתוקצבתי. מכאן החריגה” )כספים – קופה(.

תקציב לא צבוע ותחרות עם תחומי בריאות אחרים: ב. 

על אף שהתקציב ליישום הרפורמה נכנס לבסיס התקציב של הקופות באופן שאינו מחייב את הוצאתו דווקא על בריאות הנפש 

)“לא צבוע”(, כל הקופות ביצעו מעקב פנימי אחר תקציב בריאות הנפש בתקופת היישום הראשונית: 

“לדעתי הם מיהרו מדי להפסיק לצבוע את הכסף, אז, כאילו הם צבעו את הכסף שנה? שנתיים? והפסיקו. וצריך לדעתי, המערך 
עוד לא בנוי לגמרי” )בריאות הנפש – מחוז קופה(. 

גם תעדוף  הנפש  בריאות  קיבל תחום  יישום הרפורמה,  כי בשנה הראשונה של  בקופות מסבירים  הנפש  ובריאות  אנשי הכספים 

בהקצאת תקציבים, אולם כיום נושא בריאות הנפש הפך לעוד תחום רפואי שמתחרה על תקציבי הקופה עם שאר התחומים: 

“נכון שנתנו לי איזשהו סוג של עדיפות כי זה תחום חדש שעדיין נמצא בתהליך בנייה, אבל עם הזמן זה הולך ונגמר, זה יתחיל 
להיות שווה לתחומים אחרים לפי הצרכים של הקופה” )מטה בריאות הנפש – קופות(.

מדובר בקופות שנמצאות בתקציב חסר תמידי, ותחום בריאות הנפש לא תמיד מקבל עדיפות כשיש צרכים אחרים דחופים: 

“אנחנו בסופו של דבר, צריכים לספק המון שירותים, לא רק את בריאות הנפש. אין לי כסף לבריאות הנפש, כסף למחלות לב 
וזה, אני בסוף רוצה למקסם את הבריאות בתקציב שיש לי. אז יכול להיות, שייווצר מצב שיהיו עוד הפעם תורים ולא יינתן מענה 

לבריאות הנפש, כי אני אחליט שעכשיו, לא יודע מה, אני אחליט שיותר חשוב לטפל בחולי לב” )כספים – קופה(. 

לדברי המרואיינים, כיוון שהכסף לא צבוע, הרפורמה בבריאות הנפש עשויה להיפגע משנים קשות כלכלית: 

“ואם בשנה שעברה, 2016, הייתה לי שנה מאוד קשה, זה פגע גם בבריאות הנפש, רפורמה או לא רפורמה. ואם ב-2018 תהיה 
לי שנה עוד יותר קשה, בגלל שהעלו את מחיר האשפוז ומערכת הבריאות במחסור, אז זה יפגע ברפורמה. כי למרות שהיא 

כאילו תוקצבה בנפרד, אבל הכסף לא צבוע, אין לו שם על הכסף או משימה” )כספים – קופה(. 

קושי בגיוס כוח אדם: ג. 

המרואיינים בקופות החולים ציינו כמה סיבות שבגינן יש קושי משמעותי לגייס כוח אדם לשירותי בריאות הנפש בקופות. ראשית, 

יש מחסור אובייקטיבי בכוח אדם בחלק ממקצועות בריאות הנפש )בעיקר רופאים פסיכיאטריים, מטפלים לילדים ונוער ומטפלים 

מן החברה הערבית ומן החברה החרדית(: 

“כוח העבודה במדינת ישראל בתחום בריאות הנפש הוא מאוד מוגבל, במיוחד ברפואה. זה קיים גם במקצועות אחרים, אבל 
ברפואה זה קיצוני. במיוחד בפריפריה, קשה לגייס אנשים. זה סך מוגבל של אנשים שמשחקים איתם בכיסאות מוזיקליים” 

)מטה בריאות הנפש – קופות(.
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לכן גם כשיש תקציב ויש תקנים, הם לא מאוישים: 

“נניח שעכשיו המנכ”ל יחליט לתת לי תקן לעוד שמונה פסיכיאטרים, יגיד ‘באמת, אתם עובדים קשה, התפוקות גבוהות, אורכי 
התורים ארוכים, קחו שמונה תקנים’. או קי? אני לא מאייש את השמונה תקנים האלה. אין שמונה, אין. אין במי לאייש אותם” 

)מטה בריאות הנפש - קופות(.

אנשי הקופות מדווחים גם על קושי בגיוס פסיכולוגים קליניים למערכת בריאות הנפש בקופות. על אף שאין מחסור בפסיכולוגים 

בארץ, מתקשות הקופות לגייס פסיכולוגים שיעברו מן הסקטור הפרטי אל מסגרות הקופה. סיבה אחת לקושי זה היא השכר הלא 

אטרקטיבי שביכולת הקופות להציע לאנשי המקצוע: 

“יש לנו בעיה לקלוט פסיכולוגים, כי המשכורות שלנו הן כל כך גרועות, כל כך נמוכות, שאנשים באמת, אז אנשים באים ואחרי 
כמה זמן הם רואים שזה ממש לא משתלם להם, והם הולכים לשוק הפרטי” )מטה בריאות הנפש – קופות(. 

“]ה[פסיכולוגים מעדיפים להישאר בקליניקות שלהם, או שהם, את יודעת, הם מקבלים הרבה יותר בקליניקה, אין מה לעשות... 
צריך באמת לעשות משהו כדי למשוך אנשים טובים. צריך מידה של ציונות, אין אפס. באמת. צריך מידה של ציונות כדי לעבוד 

במסגרת ציבורית” )בריאות נפש – מחוז קופה(. 

שנית, חוסר מיומנות בטיפול באוכלוסייה מורכבת מאפיין את מי שעובד כבר שנים רבות רק בסקטור הפרטי: 

“בניגוד למה שאת חושבת, יש הרבה פסיכולוגים שעובדים בחוץ. במערכת הציבורית אתה פוגש אוכלוסייה יותר מורכבת. 
או קי? זה לא לשבת בקליניקה פרטית עם מטופלת או מטופל שבדיוק רב עם הבן זוג שלו ובסך הכול הכול בסדר, אלא זה 

אוכלוסייה יותר קשה, וחלק מהאנשים שהם פסיכולוגים בחוץ, לא עסקו בזה הרבה מאוד שנים ואי אפשר לגייס אותם. מישהו 
שהיה לפני עשרים שנה באיזשהו סבב של חודשיים במחלקה פסיכיאטרית הוא לא יכול לעבוד תמיד עם אוכלוסייה מורכבת” 

)מטה בריאות הנפש – קופות(.

כמו כן המרואיינים ציינו כי בחלק מן המקרים, המחסור בכוח אדם למתן פסיכותרפיה משקף מחסור בתקציב: 

“יכול להיות שיש הרבה פסיכולוגים שעומדים בתור אבל אין לי תקציב לגייס אותם. זה לא שאין פסיכולוגים, לי אין” )מטה 
בריאות הנפש – קופות(. 

הקושי התקציבי מועצם בשל התחרות על כוח אדם שנוצרה עם החלת הרפורמה והרחבת השירותים: 

“הרפורמה בבריאות הנפש שלחה את כולנו, את כל הקופות, להתחרות על מטפלים, יש התייקרות בעלות ההעסקה של 
מטפלים. במקביל, הביקוש שנובע מהרפורמה הוא בעיקר לפסיכולוגים ופסיכולוגים קליניים... ברגע שההיצע חסום ויש פה 

ארבעה שחקנים, אני יכול להעלות את הרף של המחירים למעלה, הקופות האחרות ישוו ואנחנו נגיע לאותה נקודת מוצא, רק 
עם רמת שכר אחרת” )כספים – קופות(. 
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מן הראיונות עלה כי המחסור בכוח אדם משליך לא רק על משך ההמתנה לתורים כי אם גם על היכולת להביא לקופות שיטות 

טיפול חדשות או לפתח את המטפלים מבחינה מקצועית: 

“כי בלי גיוס אנשים אני לא חושבת שנגיע לדברים שאנחנו רוצים. כי גם כדי להביא תוכניות חדשות צריך השתלמות. כדי 
שאנשים יצאו להשתלמות צריך שיהיה מספיק אנשים שיעשו את העבודה... זאת אומרת זה ברור. ואם יש לי תור המתנה של 

שנה אני לא אוציא אנשים להשתלמויות”.

אי-הגעה לטיפולים: ד. 

אחד הקשיים הנוספים שעלה הוא תופעת ה-"no show". המרואיינים מדווחים על שיעור אי-הגעה לטיפול ללא הודעה מוקדמת 

של כ-30%. כיום הקופות אינן מטילות אף סנקציה על המטופלים והקופות סופגות את הנזק הכלכלי: 

“ה-no show הוא מעמיס על המערכת, יש לנו סדר גודל של בין 20 ל-30 אחוז no shows ואז יש חלון זמן שזה סתם הולך 
לטמיון” )מטה בריאות הנפש – קופות(. 

מציאות דומה מתארת גם מנהלת במרפאה ממשלתית: 

“ה-non shows זה קטסטרופה. ה-non shows זה משהו שרק דופק אותנו. יש לנו בהערכה גסה, 20%. בואי נגיד יש ימים 
שכולם באים, אבל יש ימים שלא. עכשיו הבן אדם לא בא, אין התחייבות, יש זמן שלי שהלך על זה, כי לא ראיתי מישהו אחר. 

אנחנו הרופאים, אנחנו רואים כל חצי שעה מטופל. אז בואי נגיד, אם מטופל שלי לא בא, הפסדנו את ההתחייבות של חצי שעה. 
פסיכולוגים רואים שעה, אז זה כפול כסף נכון? בן אדם לא בא, זה כאילו שפסיכותרפיה של שעה לא משולמת”.

המרואיינים העלו שני קשיים הנוגעים לתשתית של המערכת: בינוי ומערכות טכנולוגיות. ה. 

מסוימים  ביישובים  כי  ציינו  המרואיינים  ובהכשרתם.  מבנים  במציאת  כרוכה  הייתה  חדשות  מרפאות  פתיחת  המקרים  מן  בחלק 

היה קושי למצוא מבנה פיזי מתאים בעיקר כשהיו צריכים להתחרות במכרז עם גופים פרטיים )למשל במקרה של שכירת שטח 

למרפאה בתוך קניון(. כמו כן לעיתים כדי להכשיר את הבניין )למשל, הנגשה פיזית(, הייתה הקופה בקשר עם גופים מקצועיים והם 

לא עמדו בלוחות הזמנים. 

המערכות הממוחשבות בקופות החולים כדי שיתאימו לתחום  כמו כן הקמת מערך בריאות הנפש בקופות מצריכה הרחבה של 

תורים המאפשרת  זימון  או מערכת  במערכת,  גורמים  למגוון  שונות  רפואי המאפשר הרשאות  תיק  בניית  )למשל  הנפש  בריאות 

קביעת תורים קבועים בזמנים קבועים בפסיכותרפיה(. 

חלק מן המרואיינים בקופות ציינו כי הקמת התשתית להעברת נתונים אל משרד הבריאות וממנו הייתה אתגר והצריכה השקעה 

כספית ניכרת: 

“הם דורשים בעצם השקעה עצומה שלנו. עם כל הנכונות שלנו לספק נתונים, הם רוצים דברים ופילוחים שלא תמיד יש לנו, כי 
הקידוד נניח, כל הקידוד האבחנתי אצלנו הוא לא מה שהם רוצים. יש לנו קודים שלנו. אז מישהו צריך לעשות את המצ’ינג הזה. 

אם אתם רוצים שאנחנו נעשה את המצ’ינג זה דורש השקעה מטורפת” )מטה בריאות נפש – קופות(.
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המרואיינים מציינים כי המערכות הטכנולוגיות של התקשורת לשם התחשבנות כספית או העברת נתונים בבריאות הנפש עדיין 

סובלות מחבלי לידה: 

“מערכת העברת המידע עדיין לא בשלה לעבודה שוטפת, יש כאילו פלטפורמה, שהיא חצי מבושלת, או שהיא מבושלת אבל אף 
אחד לא ממש, לא יודעת, היא חצי שימושית... או נגיד בקופה עשינו מהלך גדול ובנינו תיק בריאות נפש, עשינו אחד לאחד לפי 

דרישות, והתיק עוד חצי אפוי, כן? עשינו חמין, השעועית עוד קשה והבשר עוד קשה, או שהם התעייפו מאיתנו אנשי הטכנולוגיה, 
או שיש פרויקטים אחרים ואנחנו קצת נשארנו באמצע עם זה...” )בריאות נפש – מחוז קופה(.

4.4.2 קשיים של קופות החולים עם משרד הבריאות וספקי השירות

כגון  בנושאים  השירות  וספקי  הבריאות  משרד  לבין  החולים  קופות  שבין  לממשק  קשור  בראיונות  שעלה  קשיים  של  נוסף  סוג 

עבודה לפי נהלים, קביעת סטנדרטים, ביצוע בקרה על איכות הטיפול ואופן הספקת שירותים.

תוספת דרישות של משרד הבריאות: א. 

כאשר  אולם,  מסוימים.  שירותים  בסל  נכללו  ומבטח  ספק  היה  הבריאות  משרד  שכאשר  טוענים  החולים  בקופות  המרואיינים 

הספקת השירותים עברה לקופות החולים, נדרשות הקופות לספק שירותים שלא היו כלולים בסל לפני כן ושלא תוקצבו )למשל, 

ביצוע הערכות משפטיות, או ביקור בית למבוטח פסיכוטי(. הם מציינים כי במקביל נעשית גם החרגה של פעולות ותרופות שהיו 

כלולות במחיר יום אשפוז, כך שהיום הן נדרשות לשלם בעבורן בנפרד: 

“כתוב בהסכם שהכללים של ההתחשבנות, החיוב והבקרה יהיו כמו ברפואה הכללית... להמחשה, כשמשלמים מחיר על יום 
אשפוז, זה כולל כל מה שניתן באותו יום. זה כולל את הבדיקות מעבדה, כולל את הבדיקות הדמיה, כולל את ארוחת הבוקר וגם 
את החלפת הסדין... עכשיו, ברור שבית חולים כבית חולים היה מעוניין לפצל את התשלום כדי שישלמו לו על כל שירות ושירות. 
לא בכדי עיגנו את זה בהסכם. והופתענו שפתאום מייד אחרי שנחתם הסכם הרפורמה, מוקמת ועדה של משרד הבריאות, שבו 

הוא אומר ‘רגע. בעצם לא. יש צורך להחריג החוצה דברים שהם ייחודיים לבריאות הנפש’ “ )כספים- קופות(.

יקבע  הבריאות  שמשרד  הקופות  בקרב  חשש  יש  טיפול.  של  סטנדרטים  לקביעת  נוגעת  המשרד  דרישות  בנושא  נוספת  טענה 

סטנדרטים, שעל אף שהם ראויים אין לקופות היכולת לעמוד בהם מבחינה כלכלית: 

“כשעושים רפורמה ומייד משרד הבריאות גם רוצה סטנדרט גבוה, את מבינה? הרי משרד הבריאות יכול לבוא שנה הבאה 
ולהגיד ‘השירות לא סביר ואני רוצה סטנדרט חודש המתנה לקבל אותם לשירות. אם לא, שילכו לפרטי ותתנו להם החזרים’. הם 

עשו לנו את זה למשל בהתפתחות הילד. ועכשיו אנשים הולכים לסתם מומחה להתפתחות הילד בלי תהליך בקרה שלי בלי 
כלום. המדינה עד היום לא התערבה בסטנדרט לשירות. אבל היא יכולה להוציא לי מחר הנחייה שהמשמעויות שלה הם קשות 

מבחינה כלכלית. וכנראה גם הסטנדרט הוא נדרש או נחוץ, אני לא נכנס לרמה הזאת, אבל כל פעם שיש דרישה להעלאת 
סטנדרט, יש לזה מחיר” )כספים – קופות(.
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סגירת המרפאות הממשלתיות: ב. 

זאת  אליו.  נערכו  לא  יצרה מחסור בשירותים שהם  מן המרפאות הממשלתיות  חלק  סגירת  החולים,  בקופות  לדברי המרואיינים 

מכיוון שהקופות הניחו שמרפאות המשרד תספקנה להם את השירותים ולכן לא פתחו שירותים חלופיים. 

“לכולנו נוצר מחסור באזור תל השומר ]בעקבות סגירת מרפאות החוץ הממשלתיות[. גם אל תשכחי שאנחנו לא בחרנו לגמרי 
בעצמנו, היינו צריכים לקבל אישור של משרד הבריאות איפה לפתוח מרפאה. ואף אחד לא פתח בגזרת מזרח גוש דן קריית 

אונו כי כולם ידעו שיש שם מרפאה מאוד מכובדת” )בריאות הנפש – מטה קופות(.

הממשק בין הקופות לבין הספקים )מרפאות ובתי החולים( בכל הנוגע לבקרה כספית ולאיכות הטיפול:ג. 

מרואיינים מטעם קופות החולים ומרואיינים מן המרפאות הממשלתיות מתארים את נושא השיתוף במידע בין שני הצדדים כאתגר 

המשפיע על העבודה השוטפת. אנשי הקופות טוענים שיש קושי לקבל מן הספקים דיווחים לשם בקרה על איכות הטיפול, לשם 

סבב  כל  על  דיווחים  להעביר  דורשים מספקי השירות  הקופות  נוהלי  לדבריהם,  כספית.  ולשם התחשבנות  טיפולי  למינוי  אישור 

טיפולי של כל מטופל )למשל, סיבת קבלת הטיפול, דיווח על סוגי הטיפול ותדירות הטיפול(. אנשי הקופות מספרים כי הספקים 

אינם רגילים לסוג כזה של בקרה ומתקשים לעמוד בדרישות הדיווח של הקופות. בראיונות עם מנהלות מרפאות ממשלתיות, הן 

דיווחו על עומס בירוקרטי רב מול קופות החולים וכי בשל כך ובשל רצון לשמור על רצף טיפולי בין האבחון לבין תחילת הטיפול, 

נאלצים לעיתים המטפלים במרפאה להתחיל את הטיפול קודם שהתקבל האישור למינוי טיפולי. 

נושאים נוספים שבהם אנשי הקופות מתקשים לקבל את המידע שיאפשר להן לקיים מעקב ובקרה בממשק עם הספקים הם: משך 

זמני ההמתנה שבין האינטייק לתחילת הטיפול, רצף טיפולי בין אשפוז לקהילה והחלטות הוועדות להארכת אשפוז בבתי החולים. 

עמימות בנוגע ל”גבולות הגזרה” של בריאות הנפש: ד. 

בראיונות עם אנשי קופות החולים עלתה הטענה כי בהעברת הרפורמה משרד הבריאות הותיר עמימות גדולה בשאלה מה נכלל 

בתחום בריאות הנפש. תוצאה אחת של עמימות זו היא טשטוש הגבולות שבין בריאות הנפש לבין תחומים משיקים כמו רפואת 

משפחה, התפתחות הילד, רווחה, חינוך, או פסיכולוגיה רפואית: 

“יש הרבה ויכוחים על מה זה הגדרות של הקודים, מה זה כולל מה זה לא כולל. יש ניסיונות לתפוס טרמפ על הרפורמה הזאת 
על ידי גורמים שהם לא שייכים לבריאות הנפש, לא כל דבר שמופיע במונח פסיכולוג שייך לבריאות הנפש. למשל, יכול לשבת 

פסיכולוג במרפאת כאב, כשעושים הערכה פסיכולוגית לבן אדם שבא עם כאבים, זה לא אומר שהפסיכולוג הזה הוא חלק 
ממערך של בריאות הנפש. יש הגדרה מאוד ברורה, מערך בריאות הנפש זה רק אותם מטפלים שנותנים שירותים בתחום 

בריאות הנפש בהתאם לאבחנות והקודים של בריאות הנפש” )מטה בריאות הנפש – קופות(. 

טשטוש הגבולות והעמימות בנוגע לכלול בתחום בריאות הנפש מביא למצב שבו כל מצוקה יכולה לקבל אבחנה ולזכות בטיפול 

ובכך מציף הבדלים בין תפיסות המטפלים בתוך המערכת. אחד המרואיינים הסביר זאת במילים האלה: “יש מאבק שלא נפתר בכל 
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הרפואה, בין התפיסה הרפואית לתפיסה החברתית”. משום כך ישנה אי-הסכמה בתוך מערכת בריאות הנפש בשאלה אילו בעיות 

צריכות לזכות בטיפול4:

“בעולם שכולו טוב, אנחנו רוצים שרופא משפחה יטפל במה שהוא יודע לטפל, ידע לאתר מה שהוא לא מסוגל לטפל. 
ושלמערכת בריאות הנפש יגיעו אלה שצריכים טיפול מומחה לרפואה שניונית. אחת מהבעיות של הרפורמה זה שהפסיכולוגים 

לא כל כך רואים את זה ככה, הם חושבים שהם צריכים לטפל בכל דבר” )מטה בריאות הנפש – קופות(.

אחד מאנשי הקופות הסביר כי בהיעדר הגדרה ברורה בסל בריאות הנפש אילו מקרים יקבלו מענה בתוך המערכת, מכתיב התקציב 

ולא שיקול רפואי: 

“במשרד הבריאות אמרו שברפורמה אין סל. מה זה אין סל? והרי כוח אדם הם מתכננים לפי מספר הביקורים... למשל אצל 
מבוגרים, בחישוב כוח אדם הם הכניסו 9 ביקורים בממוצע למטופל בשנה. אצל ילדים 12... אתה יכול אלף פעמים להגיד אין 

סל. אם כל אחד ילך כמה שהוא רוצה ואתה הקצבת X כוח אדם ל-Y מבוטחים אז הגדרת קיבולת של השירות”. 

לדבריו, כיוון שהשירות מוגבל, וניתן על פי סדר דחיפות, למעשה נקבע סל, כי מקרים חמורים פחות או דחופים פחות לא יכולים 

לקבל מענה במסגרת המוגבלת שנוצרה. 

תוצאה נוספת של הגדרה חלקית של סל השירותים היא חילוקי דעות המתגלעים בין קופות החולים ובין ספקי השירותים בנוגע 

לתכולת הסל, בעיקר בכל הנוגע לתכולת יום אשפוז בבתי חולים פסיכיאטרים: 

“אנחנו מעלים את זה מול משרד הבריאות ולא ממש מקבלים תמיכה. יש הרבה נושאים אפורים שאני חושבת שמשרד 
הבריאות לא נתן עליהם את הדעת עד הסוף וזה תמיד גורם לוויכוחים מול בתי חולים” )בריאות הנפש – מחוז קופה(. 

מסרים סותרים ממשרד הבריאות בנוגע לאופן הספקת השירותים בקופות החולים: ה. 

דורש  בבד  בד  אך  כרצונן,  הנפש  בריאות  מערך  את  לעצב  לקופות  חופשית  יד  הותיר  הבריאות  משרד  המרואיינים,  אחד  לדברי 

ששירותי הקופות יחקו את אלו שהיו נהוגים במשרד הבריאות טרום הרפורמה: 

“למרות שהדברים לא נאמרו מפורשות, שכשאנשי המשרד באים לעשות בקרה במרפאות ]הקופה[, נקודת הייחוס היא המרפאה 
הציבורית כפי שהתנהלה ערב הרפורמה על ידי המרפאות של משרד הבריאות. כלומר שיש הגדרה מאוד ברורה מה היא מרפאה, 

איזה סוג שירותים ניתנים במרפאה וזה נקודת הייחוס וזה גם אולי אפילו תו התקן של איך שירות נכון צריך להינתן... זה בעייתי 
מכיוון שהרפורמה אמורה לאפשר טווח רחב יותר של צורות שירות בתוך בריאות הנפש... מצד אחד המשרד אמר:’ קחו את 

התקציב’, מצד שני בבקרה, את רואה שהוא לא שינה את התפיסת עולם שלו, יש פה שתי שפות” )מטה בריאות הנפש – קופות(.

בנוהל “אמות מידה לשירות מרפאתי בבריאות הנפש” שהוציא משרד הבריאות ב-1 ביולי 2015, מוסבר כי שירותי בריאות נפש “יינתנו לפי שיקול דעת   4

 ,F המשמש לאבחון מצבים רפואיים, המסומנות כולן באות ICD9-מקצועי מבוסס אבחנה או חשד לאבחנה”. לנוהל מצורפת רשימת אבחנות על פי ספר ה

לציון אבחנה רפואית. לצד אבחנות אלו יש ב-ICD9 אבחנות המסומנות בקוד Z ומציינות מצבי חיים שתורמים להתפתחות האבחנות הראשיות המסומנות 

ב-F. סביב יישום הרפורמה נוצרה מחלוקת בנוגע לשאלה אם אבחנה מבוססת קוד Z צריכה או לא צריכה לזכות בטיפול במערכת בריאות הנפש. 

https://www.health.gov.il/hozer/mtl_70-002-01.pdf
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דברים דומים נשמעו גם בנוגע לפיתוח מסגרות למניעת אשפוזים: 

“אז איך שאני לא אגלגל את זה, גם על ההיבט הקליני ועל ההיבט ההומני ובהיבט הכלכלי, יש לי רצון למנוע אשפוז... במקום שאני 
אקבל שמשרד הבריאות יחבק אותי ויגיד לי: ‘איזה יופי, זה בדיוק זה, זה הרפורמה, לא more of the same. זה בדיוק המהות, 

לשנות את מפת השירותים, לשנות תפיסות עולם...’ אז אומרים לי, ‘אל תגיד חלופת אשפוז, בוא נדבר על מניעה, כי חלופת אשפוז 
אומר שמשרד הבריאות יבין שאתה רוצה לבנות בעצם אשפוז שאינו בבית החולים’, את מבינה, מתחילה הטלטלות במקום לדון 

במהות... זה דוגמה לדיאלקטיקה הזו, לשפה הדו-קוטבית ממשרד הבריאות” )מטה בריאות הנפש – קופות(.

קושי בפיתוח מדדי איכות בבריאות הנפש:ו. 

בראיונות עלה כי בתחום בריאות הנפש יש קושי לפתח מדדים בנוגע לאיכות השירות, לאיכות הטיפול ולהצלחת הטיפול. למשל, 

כיוון שהוא לא משקף רק את היכולת של  זמן המתנה לטיפול, שהוא ממד אחד של איכות השירות, הוא מדד בעייתי  מדד של 

המערכת לספק שירות בפרק זמן מסוים )קיבולת של המערכת( אלא משקף גם את ההעדפות ואת הצרכים של המטופלים בנוגע 

לסוג הטיפול, למין המטפל, למיקום, או לשעת הטיפול ביום. כפי שמתאר זאת אחד מאנשי הקופות: 

“מה זה תור לפסיכותרפיה? תור לפסיכותרפיה מטפל גבר או אישה? לקבל את התור לפני הצוהריים או אחרי הצוהריים? בשיטה 
פסיכותרפית מסוימת או אחרת? אתה רוצה בקליניקה או אתה רוצה בקופה? אתה מוכן לקבוצתי או פרטני או משפחתי, וכן הלאה 
וכן הלאה, את מבינה? אני אומר לך שתור לטיפול פסיכותרפי בילדים בשעה 11:00 בבוקר אני משיג לך תוך שבוע. אבל לעומת זה 

בשעה חמש אחרי הצוהריים זה יהיה שבעה חודשים. ושניהם פסיכותרפיה, נכון? וזה עוד לפני שאמרתי אם זה גבר או אישה ואם זה 
רחוק או קרוב, ואם הוא דתי או דובר ערבית או לא. אז בגלל זה הנתון הזה, אי-אפשר לעשות ממוצע” )מטה בריאות הנפש - קופות(.

יש קושי גם בבניית מדדים להערכת הצלחת הטיפול: 

“אני לא יכול להגדיר את זה במדדים, ואיך הטיפול היום יותר טוב מאשר היה קודם. גם כי אין מדדים קודם וגם כי קשה למדוד 
את זה גם היום. אז אני באמת לא יכול את האמירה הזאת שלי לגבות בנתונים” )בריאות הנפש – מחוז קופה(.

קושי נוסף בפיתוח מדדים להצלחת הטיפול נובע מן הקושי להגדיר ולמדוד תפקוד או לקשור בין רמת תפקוד לסוג מסוים של אבחנה:

 soft מה זה ,severe mental illness כשתכננו את הרפורמה הייתה הרבה התייחסות להגדרת האוכלוסייה מה זה“
psychiatry וזה נורא קשה להגדיר. כי אם אתה מסתכל פר אבחנה, אז זה לא נותן הרבה, יש אנשים עם אבחנות קשות מאוד 

שהם לגמרי מתפקדים בקהילה ויש אנשים עם אבחנות קלות כביכול כמו OCD נניח שלא יוצאים מהבית הרבה שנים והם 
שבויים של המחלה שלהם. אם אנחנו רוצים להסתכל על מדדי תפקוד אז אנחנו לא יודעים איך למדוד את זה בעצם, או אין לנו 

כלים למדוד את זה נכון להיום” )מטה בריאות הנפש – קופות(.

4.5 מה עוד צריך כדי ליישם את מטרות הרפורמה באופן מיטבי
השירותים  מערך  את  להרחיב  צורך  יש  אולם  טובה,  שנבנתה  הנפש  בריאות  תשתית  כי  המרואיינים  בין  גורפת  הסכמה  נמצאה 

הקיים כדי לבסס יותר פעילות ולשפר את הזמינות: 
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“אז כל הדבר הזה אני מאוד גאה בו. ואני חושב שיש מערך היום שעובד מאוד טוב. והתפקיד שלנו היום זאת אומרת להביא יותר 
תקציבים ויותר תקנים, כדי שנוכל לקצר את התורים. כי התורים הם ארוכים מידי” )בריאות הנפש – מחוז קופה(. 

בנוגע להרחבת השירותים ציינו חלק מן המרואיינים את הצורך להגדיל את מספר המטפלים דוברי הערבית בבריאות הנפש כדי 

לתת מענה מותאם תרבותית לאוכלוסייה הערבית. 

וכן  אדם(  כוח  גיוס  לצורך  )ובתקציב  בתוספת תקנים  צורך  יש  הקיים,  ולעבות את המערך  להרחיב  כדי  כי  ציינו  כל המרואיינים 

בהתערבות של המדינה להגדלת מאגר אנשי המקצוע בתחומים החסרים בבריאות הנפש כמו פסיכיאטרים ופסיכולוגים לילדים. 

הבנה זו באה לידי ביטוי גם בדברי אחד המרואיינים ממשרד הבריאות:

 “באופן כללי מה שהרפורמה הראתה זה את הצורך המאוד גדול להגדיל את מאגר אנשי המקצוע שקיימים כדי שיוכלו לעבוד 
בשירות הציבורי, שזה בעצם הדבר הבהול ביותר, זה הפרוז’קטור האדום שצריך לעמוד למרגלות כל מקבל החלטות, כי בלי זה 

לא ניתן לקדם כלום”. 

במשאבים נוספים לפיתוח מענים טובים  המרואיינים טענו שמתן מענה בסיסי ראוי הוא אתגר של המערכת וציינו כי יש צורך 

לתחומים ייעודיים כמו הפרעות אכילה, הפרעות אישיות קשות ותחלואה כפולה. 

למה  המבהירים  השירותים  ונגישות  זמינות  בתחום  הבריאות  ממשרד  מנחים  קווים  לקבל  הצורך  הוא  שעלה  הנושאים  אחד 

מצפים מן הקופות וכן מעקב אחר הוצאות התקציב על בריאות הנפש בקופות: 

“הגישה שאנחנו הולכים איתה עכשיו זה שתבהירו מה זה תור סביר, מה זה זמן סביר, מה זה שירות סביר ותבדקו אם זה קורה 
ותעדכנו את הנהלות הקופות כשזה לא קורה. אני חושב שגם יעזור אם יציגו לקופות איזה סכום הם קיבלו וכמה הם משוער 

הוציאו לפי כמה שהם עשו” )מטה בריאות הנפש – קופות(.

לבין השירות  חינם במרפאות  הניתן  התמהיל שבין השירות  את  להסדיר בשירותי הפסיכותרפיה  הצורך  הוא  נושא שעלה  עוד 

את  לקבל  משגת  שידם  למטופלים  מאפשר  העצמאיים  מסלול  עצמית.  בהשתתפות  הכרוך  עצמאיים  מטפלים  ידי  על  הניתן 

הטיפול שלא במסגרת מרפאה:

 “יש פה איזה הוצאה למי שצריך ממוצע של 10 טיפולים, יש לו הוצאה של משהו כמו 1300, 1,500 שקל שזו הוצאה לא 
מבוטלת, אבל בהחלט זה מסלול שהוא מאפשר למי שרוצה לקבל את הטיפול בתנאים שזה לא מרפאה ציבורית” )מטה 

בריאות הנפש – קופות(. 

המסלול מאפשר למטופלים בחירה בתוך מערכת בריאות הנפש וכן הזדמנות לקצר את משך ההמתנה: 

“אתה חייב לשים לב לאנשים שיכולים להרשות לעצמם לשלם את ה-137 שקל האלה והם רוצים, הם לא חייבים, לא חייבים 
להכריח אותם להמתין את התורים כי הם חייבים לקבל טיפול ללא תשלום. אם יש להם, הם זכאים ואנשים יכולים לבחור” 

)בריאות הנפש – מחוז קופות(. 
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עם זאת, לדברי אנשי הכספים בקופות, מסלול העצמאיים נותן לקופות תמריץ שלילי לפתוח שירותים בתוכן. זאת כיוון שזול יותר 

להשאיר את הזמינות נמוכה במסלול המרפאתי )החינמי( וגבוהה במסלול העצמאי: 

“הבעיה היא שנכנס ברפורמה הנושא הזה שאפשר ללכת לפסיכולוגים באופן פרטי מחוץ למתקני הקופה באיזשהו תשלום של 
השתתפות עצמית קבוע של 150 שקל, 180 שקל, לא זוכר. זה לפי דעתי טעות. כי בעצם לי כקופה זה עולה פחות כשהחולה משלם 

מכיסו חלק מהסכום, אנשי הכספים שלי באים ואומרים ‘תקשיב, למה אני צריך לשלם על משהו שאני יכול לקבל אותו בפחות?’”. 

החשש הוא שללא רגולציה בנושא, תיווצר הלכה למעשה מערכת כפולה למי שיש לו כסף ולמי שאין: 

“אני מודה שמבחינתי כאיש תקציבים, זה הפתרון הכי נוח והכי זול, כי ברגע שאני מעסיק מטפל בחצי עלות, וזה היום השסתום 
שבאמצעותו אני יכול להגדיל כוח אדם יחסית בעלויות זולות, אני חושב שזה הפתרון לטווח הארוך, שפחות טוב למערכת... וקל 

מאוד לראות שכתובה כתובת גדולה על הקיר, שאנחנו בקרוב ניצור פה איזושהי מערכת כפולה” )כספים – קופות(. 

בהקשר זה טען איש מטה בכיר באחת הקופות שקיומו של המסלול העצמאי הוא הוכחה לכך שכל תחום הפסיכותרפיה למעשה 

לא נלקח בחשבון בתקצוב הרפורמה:

“פסיכותרפיה לא מתוקצבת. הם אומרים שכן אבל היא לא מתוקצבת בפועל. אם היא מתוקצבת, למה צריך לגבות השתתפות 
עצמית? בהשתתפות עצמית, המטופל משלם כמעט הכול, אז מה עשינו בזה?... ישראבלוף. בתוך המרפאה יש, בחוץ אין... 

הקופות צריכות לספק. אבל תכלס, בפועל, אף קופה לא מספקת את זה. אנחנו נותנים, מס שפתיים בקהילה, זה מה שקורה. כי 
בעצם זה לא מתוקצב. כשקופות רואות שמשהו לא מתוקצב הן יודעות מה לעשות”. 

החולים  בתי  להכנסות  הקאפ5  לקביעת  בנוגע  הוודאות  מחוסר  הנובע  בתכנון  הקושי  את  גם  ביטאו  בקופות  הכספים  אנשי 

הפסיכיאטריים מן הקופות. הבקשה שלהם היא לסגור את נושא הקאפ מראש ולא לפרסמו בסוף השנה: 

“עד היום דרך אגב, שאנחנו כבר חצי שנה בתוך 2017 עוד לא קיבלנו התחשבנות קאפ ל-2017 עד 2019, זה תמיד לשלוש 
שנים, עוד לא קיבלנו את הקאפ החדש של בריאות הנפש. זה רק אומר שאנחנו חיים בחוסר ודאות. זאת אומרת אנחנו 

ממשיכים הכול כרגיל ואנחנו לא יודעים בכלל מה תהיה שיטת ההתחשבנות בסוף שנה”.

עוד נושאים שעלו כמשמעותיים להשגתן של מטרות הרפורמה, בדגש על אוכלוסיית החולים הקשים הנדרשים לשירותי אשפוז 

ושיקום היו: פיתוח חלופות אשפוז, שיפור התנאים הפיזיים של חדרי הטיפול ושיפור תנאי האשפוז. בהקשר זה עלתה הטענה כי 

יש לסגור את בתי החולים הפסיכיאטריים ולהעביר את שירותי האשפוז הקשורים לבריאות הנפש לבתי החולים הכלליים: 

“צריך להעביר לבתי החולים הכלליים. למה? היות שכל הטכנולוגיה המתקדמת הולכת להיות העתיד של הפסיכיאטריה. מה 
לעשות. אם אתה יושב קילומטרים מהמרכז הטכנולוגי אתה לא יכול להשתמש בו” )מטה בריאות הנפש – קופות(. 

מודל הקאפ הוא שיטת ההתחשבנות בין קופות החולים ובין בתי החולים הציבוריים בישראל, המבוססת על קביעת תקרות צריכה. על פי הקאפ, כאשר   5

קופות החולים רוכשות מבית החולים ימי אשפוז מעבר לתקרת הצריכה המוסכמת, הן משלמות בעבורם מחיר מופחת. המודל מגביל את הגידול בהכנסות 

בתי החולים משנה לשנה ותורם לריסון ההוצאה הציבורית של הקופות במערך האשפוז.
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צורך נוסף הוא שיפור הממשק שבין בתי החולים לבין הקהילה, כלומר שיפור מנגנונים של שחרור מתוכנן לקהילה ושמירה על 

רצף טיפולי. הדבר חשוב בעיקר במקומות שבהם אין מספיק שירותים תומכים בקהילה. כמו כן יש צורך לטפל בפן של התחלואה 

הגופנית הייחודית לחולים פסיכיאטריים, וכן לטייב את הקשר שבין המטפלים ברפואה הגופנית לבין המטפלים בבריאות הנפש. 

4.6 תוכניות לעתיד 
פיתוח שירותים: קופות החולים מתכננות לפתח מגוון מרפאות מתמחות/מקצועיות )כגון מרפאות להפרעות אכילה, חרדה, פוסט-

על  מדובר  לכך,  נוסף  היום.  מספק  למענה  זוכים  שלא  משמעותיים  לצרכים  מענה  לספק  במטרה  זאת  כל   ;)ADHD-ו טראומה 

פיתוח של תחליפי אשפוז מסוגים שונים, וזאת כדי לתת מענה יעיל וטוב יותר לצרכים שכיום מקבלים מענה רק באשפוזים. יצוין 

שעד כה בחלק מן הקופות כבר הושקו תוכניות הרצה )פיילוט( בנושאים האלה, אך בהיקף קטן. 

משרד הבריאות תומך בכוונתן של הקופות לפתח מרפאות מתמחות/מקצועיות ותחליפי אשפוז. נציג המשרד ציין לשבח מאמצים 

ראשוניים של גורמים ציבוריים אחרים לפיתוח שירותים חדישים, שיכולים לאחר מכן למכור את שירותיהם לקופות. דוגמה בולטת 

לשירות כזה הם “בתים מאזנים” שהם מסגרות קהילתיות מוגנות המטפלות בפגועי נפש ובמקרים רבים מונעות את הצורך באשפוז. 

כמו כן, הקופות מקדמות את חיזוקם של שירותים קיימים על ידי פעולות כגון הכנסת פסיכולוגיה רפואית ושיקומית למרפאות 

בתחום  צורכיהן  למרות  מקצוע  לאנשי  מספיק  פונות  שאינן  אוכלוסיות  ביישוג  יותר  לעסוק  כוונתן  על  מדברות  הן  הראשוניות. 

בריאות הנפש: 

“אני צריכה לבדוק האם יש אוכלוסיות מסוימות שלא צורכות את השירותים ואז אני צריכה לשאול את עצמי למה ולדייק שמה 
את השירותים, כמו מגזר ערבי, כמו מגזר חרדי” )בריאות הנפש - מחוז קופה(. 

והן  הנפש  בריאות  אנשי מקצועות  בקרב  הן  בהכשרות,  אינטנסיבי  באופן  ולהשקיע  להמשיך  מתכננות  החולים  קופות  הכשרות: 

בקרב צוותי הרפואה הראשונית. בנוגע לאנשי מקצועות בריאות הנפש, דובר על חשיפה מתמדת לחידושים ועל גיוון היכולות של 

כל איש מקצוע, דבר שיאפשר התמודדות עם קשת רחבה יותר של בעיות נפשיות: 

“אנחנו צריכים עוד ועוד להיפגש עם צוותים וללמד אותם ולחשוף אותם לנושא של בריאות הנפש והמעורבות שלהם” )מטה 
בריאות הנפש – קופות(. 

בנוגע לצוותי הרפואה הראשונית, יש תוכניות להמשיך להרחיב את הידע ואת ההבנה בבריאות הנפש, וגם לעודד שינוי בגישתם 

של הרופאים והאחיות: 

“חלק שעכשיו הוא נדרש, זה עבודה מול הרפואה הראשונית. זאת אומרת שינוי תפיסתי ושינוי בידע שיש לרפואה הראשונית 
בנושא בריאות הנפש” )מטה בריאות הנפש – קופה(.

בין  בדגשים  מסוימים  הבדלים  תוך  הקיים,  השירות  מערך  את  לעבות  תוכניות  ישנן  החולים  קופות  בכל  הקיים:  השירות  עיבוי 

כוח אדם  ועל הרחבת המרפאות הקיימות מבחינת שטח,  נוספות,  הן מדברות על הקמת מרפאות רב-מקצועיות  ככלל  הקופות. 
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והספק. חלקן של התוכניות הן קונקרטיות, וחלקן הן תקוות ושאיפות.

וייושמו מדדי איכות הקשורים  הכנסת מדדי איכות/אמצעי מדידה: מרואיינים רבים ציינו את הציפייה שבשנים הבאות יפותחו 

הלאומית  התוכנית  ידי  על  המפותחים  מדדים  על  בעיקר  דיברו  חלקם  רצויה.  כהתפתחות  זאת  רואים  וכולם  הנפש,  לבריאות 

לממדי איכות לרפואה הקהילתית, ואחרים ציינו מדדים המפותחים בקופה ספציפית. הייתה התייחסות הן למדדים המתמקדים 

בטיפול הנפשי והן במדדים העוסקים בטיפול הגופני בחולי נפש כרוניים. מדדים ספציפיים שזכו לתזכורות מפורשות כללו מדדים 

הקשורים לאשפוזים חוזרים, לרצף הטיפול, להתמדה בטיפול ולטיפול במחלת הסוכרת בקרב חולי נפש: 

“היינו רוצים גם לשפר את איך שאנחנו מודדים את מה שאנחנו עושים. איך שאנחנו בוחנים את העבודה שלנו” )בריאות נפש – 
מחוז קופות(.

הכרה להתמחות: חלק מקופות החולים מקוות להשיג הכרה כארגונים היכולים לספק התמחויות, ואחרות מעוניינות להרחיב את 

מספר המרפאות שלהן המוכרות לצורכי התמחות. בין היתר, הן רואות בכך כלי להרחבת מאגר המטפלים שיעמוד לרשותן.

הרחבת השירות במגוון מסלולים: קופות החולים ומשרד הבריאות בודקים כיוונים שונים לרתום את המהפכה הדיגיטלית לטובת 

אוכלוסייה  עם  באזורים  החיים  למטופלים  כמענה  )בעיקר  מקצוע  איש  ידי  על  מרחוק  בטיפול  מדובר  היתר  בין  הנפשי.  הטיפול 

דלילה יחסית(, ובממשקים ממוחשבים להערכה עצמית ולטיפול עצמי:

“עוד דבר שאנחנו בודקים זה בעצם גם בנפרד וגם ביחד עם משרד הבריאות, זה הסיפור של ממשקים ממוחשבים לאנשים 
לטיפול ל-self help כזה. Self-assessment וטיפול, יש כל מיני פלטפורמות לטיפולים קוגניטיביים. מדובר על מצבים קלים” 

)מטה בריאות הנפש – קופות(.

עוד דובר על הצורך להתמודד עם השינויים במהותן של בעיות נפשיות: 

“בפיתוח המערך צריך להתייחס לשינויים החברתיים. מחלות הנפש היום שונות מבעבר, התמכרויות זה גם לפורנוגרפיה 
ואינטרנט, לא רק לסמים ואלכוהול. יש תחומים שעכשיו מקבלים יותר תשומת לב כמו הפרעות קשב וריכוז אצל מבוגרים, 

ירידה בגיל ההתפרצות, הפרעות אכילה בחברה החרדית וכדומה” )בריאות נפש – מחוז קופות(.

מערך  את  לצמצם  ימשיך  הבריאות  משרד  אם  ותתעכב  תיפגע  חדישים  שירות  סוגי  בפיתוח  לעסוק  הקופות  של  שיכולתן  צוין 

המרפאות שלו, כי אז יצטרכו הקופות להתמקד בהרחבת מערכות השירותים הבסיסיים שלהן: 

“אם לא יימשך תהליך הזה של התכנסות של מרפאות של משרד הבריאות אז נוכל להתפנות גם לדברים )אחרים(.....)כ(

שצרכים בסיסיים מסופקים אתה יכול להתפנות לצרכים יותר גבוהים” )מטה בריאות הנפש – קופות(.

העבודה,  תהליכי  בשיפור  להשקיע  כוונה  על  מדובר  ומאוחדת  כללית  החולים  בקופות  הנפש:  בבריאות  ונהלים  גישות  הטמעת 

בנושאים כגון יצירת קשר וקביעת תורים.

שיפור הממשק עם הרפואה הראשונית ועם בתי החולים: קופות החולים יוזמות את חיזוקו של הקשר בין מערך בריאות הנפש 

לבין הרפואה הראשונית. בין היתר מדובר על העברת מידע משמעותי יותר ועל היכרויות אישיות בין הרופאים הראשוניים לבין 
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הפסיכיאטרים והפסיכולוגים. בלאומית שירותי בריאות מדובר על פיתוח תפקיד משמעותי יותר לאחיות המרפאות הראשוניות, 

שבמסגרתו הן ייקחו אחריות על מעקב אחר החולים הקשים ותינתן להן גישה למידע על הטיפול הנפשי.

בתוכניות של קופות החולים ישנו דגש רב על שיפור הממשק עם בתי החולים. מתחילת יישום הרפורמה הציבו קופות החולים 

אנשי מקצוע כבקרי אשפוז בבתי חולים, ובכוונתן להמשיך ולעבות את מקומם בבתי החולים. נוסף לעיסוק בבקרה )בעיקר בנוגע 

לנחיצות המשך אשפוז( הצוות שהוצב בבתי החולים מכין את אנשי המקצוע בקהילה להגעתו של מבוטח קופה האמור להשתחרר 

מבית החולים. כמו כן, הצוות עוסק בניתוב המבוטח לסוג המטפל המתאים לו בקהילה.

החולים  בתי  לבין  הפסיכיאטריים  החולים  בתי  בין  הקשרים  את  להדק  החל,  שכבר  רב-שנתי,  כיוון  על  מדברים  האוצר  במשרד 

הכלליים. עוד יעדים לטווח הארוך מבחינתם הם מיצוב בריאות הנפש כעוד תחום נורמטיבי בבריאות, והמשך צמצום האשפוזים: 

“כל מי שיכול לא להיות בבית חולים שלא יהיה בבית חולים. יש להם כנראה כמה מאות כאלה שמאושפזים שלא צריכים להיות 
שמה וזה לא נכון חברתית, כלכלית, רפואית מה שתרצי. זה יעד חשוב מאוד”. 

מקצועות חדשים )שילוב מקצועות נוספים(: במכבי שירותי בריאות מתכננים להעסיק פסיכולוגים רפואיים, אשר ישובצו במרפאות 

בריאות הנפש הרב-מקצועיות ובמרפאות הרפואה הראשונית. כמו כן, פסיכולוגים שיקומיים )שעד כה הועסקו בקופה רק במסגרות 

שיקום(, גם הם ישולבו במרפאות הרב-מקצועיות. בקופות האחרות לא דובר על שילוב מקצועות נוספים בטיפול הנפשי.

האמבולטורי  הנפשי  הטיפול  אחר  יותר  טוב  לעקוב  לו  שיאפשרו  אחדים  בקרה  כלי  מפתח  הבריאות  משרד  הבקרה:  העמקת 

המסופק בקופות. בין היתר מדובר במידע על היקף השירותים, על מצב התורים ועל הוצאות. מדובר גם על פיתוח מערכת בינה 

עסקית ))Business Intelligence-BI למעקב אחר שירותים אלו.

קליטת מטפלים למערך המרפאות החינמי של הקופה: בקופת חולים מאוחדת הגיעו למסקנה שחלק גדול מדי משירותי בריאות 

הנפש שלהם מסופק על ידי מטפלים עצמאיים, והם מתכוונים להעביר חלק מן המטפלים למרפאות של הקופה: 

“אנחנו מדברים על ניסיון להתמודד עם הגידול של עצמאיים במסגרת קופה, ולמצוא לזה פתרון, ואגב, זה פתרון שעולה כסף 
ופוגע בזמינות. אם אני קונה היום עצמאי ומעביר אותו למסגרת טיפול קופה, אני מכפיל כמעט את ההוצאה שלי כקופה, כי היום 
ההשתתפות העצמית היא חלק משמעותי, אבל אנחנו חושבים שהגענו לשיעור לא בריא למערכת של טיפולים על ידי מטפלים 

עצמאיים, אני חושב שאנחנו לא נעצום עיניים בתחום הזה”.

שיפור ההסכמים עם הספקים: במכבי שירותי בריאות יש כוונה לקדם הסכמים עם הסדר הנחות מול בתי החולים.
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5. דיון ומסקנות
ובקופות החולים, בתיאור  יישומה במשרד הבריאות  זה עסק בבחינת מטרות הרפורמה כפי שתופסים אותן האמונים על  מחקר 

הפעולות שנעשו לשם יישומה, בהישגי הרפורמה עד כה ובקשיים המלווים את היישום. 

5.1 מטרות הרפורמה והצורך בהגדרת יעדים אופרטיביים
מממצאי המחקר עלה כי על אף שלא פורסם מסמך מדיניות רשמי המונה את מטרות הרפורמה מטעם משרד הבריאות, יש הסכמה 

בקרב קופות החולים, משרד הבריאות ובעלי עניין אחרים בנוגע ליעדי הרפורמה. 

יהיה לבחון  ניתן  יעדים מדידים שאל מולן  ולקבוע  יש צורך להגדירן אופרטיבית  ליישם רפורמה בהתאם למטרות  כדי  זאת,  עם 

את ההתקדמות. במקרה של הרפורמה בבריאות הנפש לא הוגדרו מדדים אופרטיביים הקשורים למטרות הרפורמה. שלוש שנים 

לאחר יישומה, ראשי בריאות הנפש בקופות החולים עדיין מבקשים הבהרות שיאפשרו להם לדעת מה מצפים מהם ולאן לכוון את 

המשאבים במציאות של משאבים מצומצמים. הרגולטור מצידו התחיל לפעול כדי לקבוע סטנדרטים של זמני המתנה לטיפול. יש 

מקום לייצר מהלך דומה של קביעת סטנדרטים בנוגע למטרות האחרות, כגון הידוק הקשר עם הרפואה הראשונית, הנגשת המידע 

בנוגע לשירותים בבריאות הנפש לאוכלוסיות השונות והפחתת הסטיגמה. 

5.2 יישום הרפורמה בבריאות הנפש – האם חל שיפור במערכת?

זמינות שירותי בריאות הנפש . 1

המרואיינים במחקר טענו שהרפורמה הצליחה לחולל שינוי אמיתי בתפיסות של הנהלות קופות החולים ושל הציבור הרחב בנוגע 

מצידו,  והציבור  שירות,  לספק  שלהן  החובות  מן  אינטגרלי  חלק  הזה  בתחום  רואות  הקופות  לדבריהם,  הנפש.  בריאות  לתחום 

מתחיל “להצביע ברגליים” ולצרוך את השירותים. יחד עם זאת, אחת מן המטרות העיקריות של הרפורמה היא לשפר את זמינות 

השירותים. נכון לעת כתיבת שורות אלו יש הסכמה גורפת בין המרואיינים כי אף על פי שכמות השירותים והמטפלים גדלה עדיין 

יש בעיה קשה של זמני המתנה ארוכים לשירותים. 

ממצאי המחקר העלו שני צווארי בקבוק המעכבים את הגדלת זמינות השירותים. הראשון הוא מחסור גדול בכוח אדם במקצועות 

מסוימים כמו פסיכיאטריה ופסיכולוגיה של הילד, וכן מחסור במטפלים בעבור האוכלוסייה הערבית והחרדית. פתיחת השירותים 

בקופות החולים הגדילה את הביקוש לכוח אדם זה, אך היצע המטפלים לא גדל באותה מידה. לכן, אנשי בריאות הנפש בקופות 

מדווחים על קושי לגייס מטפלים בתחומים אלו, בעיקר בפריפריה. המחסור בכוח אדם אומנם משפיע על פעילות מערכת הבריאות, 

אך מקורותיו נמצאים בחלקם מחוץ למערכת הבריאות, ולכן כל פתרון להרחבת מאגר אנשי המקצוע בבריאות הנפש חייב להיות 

מערכתי ולהיעשות בשיתוף פעולה עם גורמים אחרים כמו מוסדות ההשכלה הגבוהה, משרד החינוך ומשרד האוצר. 

צוואר הבקבוק השני הוא מחסור בתקנים בעבור מקצועות שבהם אין מחסור בכוח אדם כגון פסיכולוגים קליניים ופסיכותרפיסטים. 

מממצאי המחקר עולה כי חלק מן הקושי להגדיל את תקני כוח האדם בתחום הפסיכותרפיה נעוץ באחד מהישגי הרפורמה, קרי 
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מיצוב תחום בריאות הנפש והפיכתו ל”עוד תחום” בקופות החולים. מצד אחד, לתחום בריאות הנפש יש כעת מקום ליד השולחן, 

כשאר  היותו  של  ההשלכות  מן  אחת  שני,  מצד  הרפורמה.  טרם  שהיה  כפי  לרפואה  חורג”  “בן  אינו  והוא  ואימא”  “אבא  לו  יש 

התחומים היא הצורך להיאבק על חלקו בעוגת התקציב. זאת לאחר שבתקופת ההיערכות ובתחילת יישום הרפורמה נהנה תחום 

בריאות הנפש ממעמד של “בן מועדף” וזכה להקצאת משאבים ייעודית כמעט ללא תחרות עם תחומים אחרים. בעת עריכת מחקר 

זה, כשנתיים לאחר היישום, נמצא כי מעמד זה כבר אינו קיים. ניכר כי המצב מקשה על הרחבת השירותים הבסיסיים בבריאות 

הנפש, דבר שלא רק מעכב את הגדלת זמינות השירותים אלא גם מונע פיתוח של שירותים מורכבים יותר המיועדים לתחלואה 

קשה, וכן מעכב פיתוח של מודלים חדשים להספקת שירותים ושימוש בכלים ובגישות חדשניות. בהינתן הקושי שבו נתונה מערכת 

לו עדיפות  והיה כדאי להמשיך לתת  “לעוד תחום” בקופות התרחשה מוקדם מדי  ייתכן שהפיכת בריאות הנפש  בריאות הנפש, 

עוד זמן מה. בהקשר זה יש לציין כי מן הראיונות עלה שכל עוד מתאפשר קיומו של מסלול העצמאיים לפסיכותרפיה כשסתום 

לחץ לזמני ההמתנה הארוכים לפסיכותרפיה, יעדיפו הקופות שלא לפתח שירותי מרפאה נוספים בקופות. ייתכן כי נוסף לקביעת 

התמהיל בין שירות מרפאתי למסלול הפסיכותרפיה בהשתתפות עצמית, כדאי לשקול הגדרת סטנדרט לתקינה במרפאות בריאות 

נפש על ידי הרגולטור, הן בנוגע למקצועות המטפלים והן בנוגע להיקף העסקתם. הגדרת סטנדרט תקינה כזה, יתמוך בהקצאת 

תקני כוח אדם נוספים בבריאות הנפש.   

פיתוח שירותים מתמחים בקהילה. 2

לאוכלוסיות  המיועדים  נפש מתמחים,  בריאות  לפתח שירותי  בצורך  הכרה  ישנה  כי  עלה  החולים  קופות  אנשי  עם  הראיונות  מן 

מינית,  תקיפה  לנפגעות  אכילה,  להפרעות  )למשל  מתמחות  מרפאות  של  הקמתן  את  ציינו  הקופות  מכל  מרואיינים  ספציפיות. 

גם  זו,  הכרה  למרות  הנפש.  בריאות  מערכת  פיתוח  של  הבא  כצעד  וכד’(  כרוני  לדיכאון  טורדניות-כפייתיות,  מהפרעות  לסובלים 

שלוש שנים לאחר הרפורמה, הקופות עדיין עסוקות בפריסת שירות בסיסי של ייעוץ פסיכיאטרי ופסיכותרפיה ובהתמודדות עם 

הקושי ליצור זמינות מספקת של שירותים אלה. גם כאן, הסיבה העיקרית לכך היא מחסור בתקציב ומחסור בכוח אדם, בעיקר 

לאור העובדה שהשירותים המתמחים מצריכים השקעת משאבים רבים בעבור קבוצות מטופלים קטנות. 

משמעות הדבר היא שעל אף שהשירותים המתמחים שפעלו טרום הרפורמה ממשיכים לפעול גם עכשיו, הרפורמה לא הביאה 

עימה שיפור בזמינות ובנגישות של שירותים אלו וכי הזקוקים להם אינם מקבלים מענה מספק. ייתכן שגם את מקומם הנמוך של 

פיתוח שירותים מתמחים והרחבתם בסדרי העדיפויות של הקופות מסבירה העובדה כי לא הוגדרו יעדים לפיתוחם. זאת שלא כמו 

פתיחת מרפאות רב-מקצועיות, שבעבורן הגדיר משרד הבריאות יעדים ספציפיים בכל קופה. ניתן לומר כי בעבור אלו הזקוקים 

לטיפול מתמחה בקהילה, לא חל שינוי.

הגדרת גבולות הגזרה של בריאות הנפש . 3

מממצאי המחקר עלה כי יש עמימות בנוגע לשאלה מה נכלל בתחום בריאות הנפש, הבאה לידי ביטוי בשלושה תחומים: 

טשטוש הגבולות שבין בריאות הנפש לבין תחומים משיקים )כמו רפואת משפחה, רווחה, חינוך(, המביא לאי-הסכמה בתוך מערכת  ■

בריאות הנפש בשאלה אילו בעיות צריכות לזכות לטיפול בבריאות הנפש ואילו מצבים צריכים לקבל מענה במערכות אחרות. 
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אי הגדרת סל שירותים ברור בבריאות הנפש יוצר חילוקי דעות בין קופות החולים ובין ספקי השירותים בנוגע לתכולת הסל,  ■

בעיקר בכל הנוגע לתכולת יום אשפוז בבתי חולים פסיכיאטריים. 

היעדר הגדרה מחייבת של התמהיל בין השירות המרפאתי לבין מסלול הפסיכותרפיה העצמאי )הכרוך בהשתתפות עצמית(. ■

יישום  לאחר  שנים  שלוש  הזו,  הזמן  בנקודת  השירותים.  בהספקת  ופגיעה  אמון  חוסר  אי-הסכמות,  מייצר  עמימות  של  זה  מצב 

הרפורמה, יש מקום להבהיר ולחדד את גבולות האחריות בין הגורמים במשרדים השונים )כגון משרד העבודה, הרווחה והשירותים 

החברתיים או משרד החינוך( המטפלים באנשים הסובלים ממצוקות נפשיות, לפתח מנגנונים למעבר בין גופי טיפול ולקבוע נהלים 

בין מסלולי  וכן לקבוע סטנדרט של התמהיל הראוי  יש להגדיר בבירור את סל השירותים בבריאות הנפש  בנוגע לרצף הטיפולי. 

הפסיכותרפיה המוצעים למטופלים. זאת, כדי למנוע מצבים שבהם מטופלים נופלים בין הכיסאות וכדי לאפשר לקופות החולים 

לתכנן ולבנות את השירותים באופן מיטבי.

5.3 במבט קדימה – המשך הערכת הרפורמה בבריאות הנפש
של  ליישומה  בנוגע  החולים  בקופות  המקצוע  ואנשי  הבריאות  משרד  אנשי  של  התפיסות  בבחינת  התמקד  זה  מחקר  כאמור, 

יהיה לבדוק  כן, חשוב  גם במערך האשפוזי. כמו  יישום הרפורמה  יש מקום לבחון את  הרפורמה במערך בריאות הנפש בקהילה. 

בהמשך את נקודת מבטם של בעלי עניין נוספים, כגון מטופלים ובני משפחותיהם ואנשי מקצוע, בנוגע לסוגיות שעלו במחקר זה. 

בדיקה כזאת תאפשר ללמוד כיצד מקבלי השירותים מחד ונותני השירות מאידך תופסים את תפקודה של מערכת בריאות הנפש, 

וזאת כדי להמשיך ולטייב את יישומה של הרפורמה ולשפר את השירותים המסופקים בקהילה ובמערך האשפוזי.

להיקף  יעדים הקשורים  למעט  כאשר,  רפורמה  יישום  הקושי שבהערכת  זה העלה את  כי מחקר  ולהזכיר  לסייג  יש  זה,  בהקשר 

השירותים בקופות החולים )שיעור המטופלים מכלל האוכלוסייה ומשך סדרות טיפול(, לא הוגדרו יעדים מדידים ומחייבים ברמה 

הלאומית שישמשו כמדדי הצלחה. לכן, היכולת להעריך את הישגי הרפורמה ברמה הלאומית תישאר מוגבלת לתפיסות של בעלי 

העניין השונים, כל עוד לא יוגדרו באופן ברור מטרות הרפורמה והיעדים הנגזרים מהן. 

5.4 המלצות למדיניות
יש להגדיר יעדים אופרטיביים בעבור מגוון מטרות הרפורמה, כגון הידוק הקשר עם הרפואה הראשונית, הנגשת המידע בנוגע  ■

לשירותים בבריאות הנפש, מתן שירותים מתמחים והפחתת הסטיגמה. 

יש לפעול להרחבת מאגר אנשי המקצוע בתחום בריאות הנפש, בעיקר בעבור ילדים ובעבור האוכלוסייה הערבית והאוכלוסייה  ■

החרדית. יש לציין כי המחסור בכוח אדם אומנם משפיע על פעילות מערכת הבריאות, אך מקורותיו נמצאים בחלקם מחוץ 

בשיתוף  ולהיעשות  מערכתי  להיות  חייב  הנפש  בבריאות  המקצוע  אנשי  מאגר  להרחבת  פתרון  כל  ולכן  הבריאות,  למערכת 

פעולה עם גורמים אחרים כמו מוסדות ההשכלה הגבוהה, משרד החינוך ומשרד האוצר. 

יש לפעול להבהרת הגבולות שבין בריאות הנפש לבין תחומים משיקים, להגדיר בבירור את סל השירותים בבריאות הנפש,  ■

לקבוע את התמהיל הראוי בין מגוון מסלולי השירות ולשקול הגדרת סטנדרט לתקינה במרפאות בריאות הנפש. 
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