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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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