
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בתחום רפואי וסיעודי אדם -המחסור בכוח

 בריאות הנפש 

 מוגש לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות

 

 הכנסת

 מרכז המחקר והמידע

 

 בה: פלורה קוך דבידוביץ' כתי

 אישור: שלי לוי, ראש צוות

 עריכה לשונית: מערכת "דברי הכנסת"

 תשע"ד 'אדר בבי"א  

 4132במרס  31 

 

 מרכז המחקר והמידעהכנסת, 

 95919גוריון, ירושלים -קריית בן

1 טל': 8 9 4 2 8 9 4 5 - 9 2 

1 פקס: 8 9 1 5 9 6 - 9 2 

www.knesset.gov.il/mmm 

 



 
   

 14 מתוך 4 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 תמצית

אדם  רפואי -המחסור בכוח ועניינומסמך זה נכתב לבקשת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת 

 וסיעודי בתחום בריאות הנפש. 

 :שלהלןמן המסמך עולים הממצאים המרכזיים 

 פעם ותלפח נפשית מהפרעה סובלים מהאוכלוסייה 21%-כ המערבי בעולםפי הערכות, -על 

מנתוני  .נתון ברגע כלשהי נפשית מהפרעה סובלים מהאוכלוסייה 51%-וכ בחייהם אחת

מקבלי קצבת נכות  228,498עולה כי בין  2958המוסד לביטוח לאומי שנמסרו לנו בפברואר 

זהו ( 42%-)כמהם  48,161-ל – הם בעלי ליקוי נפשימקבלי קצבה ( 8166%-)כ 598,594כללית, 

 ליקוי משני6  זהו( 24%-)כ הםמ 29,146-לליקוי עיקרי ו

  על מטופלים  האלה" עולים הנתונים 4131מנתוני משרד הבריאות בפרסום המשרד "בריאות

 בתחום בריאות הנפש: 

 4134שנים ובבמגמת ירידה, הוא בישראל  הנפש בריאות בתחום המאושפזים מספר-

מאושפזים בשנת  ,1,01-ל 4111מאושפזים בשנת  0,4,1-מ ,11%-ירד מספרם בכ 4111

נפש,  3,111-לאיש  1.22היה  4134בשנת  פסיכיאטרי באשפוז המאושפזים שיעור. 4134

 . 4111( משיעורו בשנת %,2-שהוא כמחצית )כ

  באשפוז האשפוז ימי בשיעורבעשורים הקודמים  שניכרהנמשכת מגמת הירידה 

ימי  492-השוואה לנפש, ב 3,111-ימי אשפוז ל 300נרשמו  4134בשנת  :הפסיכיאטרי

 4134ועד שנת  4111. כלומר, משנת 3990ימי אשפוז  בשנת  214-ו 4111אשפוז בשנת 

בפרסום משרד הבריאות נכתב 6 נפש 3,111-בשיעור ימי האשפוז ל 24%-חלה ירידה של כ

בתחום זה כי ירידה זו היא תוצאה ישירה של צמצום מיטות האשפוז והעברת הטיפול 

 לקהילה.

 נרשמה  4134בשנת , ובמגמת ירידה היא הפסיכיאטרי באשפוז מוצעתהמ השהייה

ימים  411-ו 4114ימים בשנת  09-ימים בממוצע, בהשוואה ל 24שהייה באשפוז של 

שהייה מהפחות מחמישית יתה יה 4134. כלומר, השהייה הממוצעת בשנת 4111בשנת 

 .4111הממוצעת בשנת 

 ובשנת במגמת ירידההוא שנה מ יותרהמאושפזים ששהו באשפוז פסיכיאטרי  שיעור ,

 .3990בשנת  4%,-ו 4111בשנת  %,2, לעומת 11% השיעור היה 4134

  טופלו במרפאות  4134, בשנת בקהילה הנפש בריאות במרפאות למטופליםאשר

 6 מטופלים 01,401ממשלתיות לבריאות הנפש 

  לאיש  ,.,היה  4134לבריאות הנפש בשנת  הממשלתיותשיעור המטופלים במרפאות-

המטופלים במרפאות  שיעורהיה  4111-במחצית הראשונה של שנות הנפש.  3,111

 3,111-לאיש  ,.9-הוא הגיע ל 4110ובשנת  ,הממשלתיות לבריאות הנפש במגמת עלייה

בשיעור  49%-חלה ירידה של כ 4134-4110אולם בשנים  ;4111בשנת איש  ,נפש לעומת 

 .נפש 3,111-ל ,.,עמד שיעור זה על   4134וכאמור בשנת  במרפאות, המטופלים

  ,מספר כיום  ,הבריאות משרד נתוניפי -עלאשר להיקף מיטות אשפוז בריאות הנפש בישראל

החולים הפרטיים  -מיטות בבתי 340כולל  ,מיטות 1,240 הואמיטות אשפוז בריאות הנפש בתקן 

 שבכוונת משרד הבריאות לסגור.  ,אילנית ונווה שלווה
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 מיטות, כלומר שיעור  9686 היה 2956יולי בנפש  5,999-ות אשפוז בריאות הנפש לשיעור מיט

 –יעד שמנחה את משרד הבריאות בקביעת היקף מיטות האשפוז לבריאות הנפש ההנמוך מ

תוספת של  בדברמשרד הבריאות הגיע לסיכום עם משרד האוצר 6 נפש 5,999-מיטות ל 9681

 2956במשרד הבריאות ציינו כי בשנת  2951-29566 מיטות אשפוז בריאות הנפש בשנים 541

 2958( וכי המיטות לשנת 2951-2956 לשנים האמורה מהתוספת 54%-כמיטות ) 69-הוקצו כ

 . טרם הוקצו

 24-לאומית בין שיעור מיטות אשפוז בריאות הנפש בישראל לשיעור זה ב-מהשוואה בין 

 נתוני הארגוןשלגביה שנה האחרונה )ה 2955פי מדד זה בשנת -שדורגו על OECD-ממדינות ה

המדינות המדורגות, ושיעור מיטות אשפוז  44בין  41-ישראל דורגה במקום ה , עולה כי(מלאים

  (.1.24( ובשבדיה ),1.2באיסלנד ) ן( היה דומה לשיעור1.20בריאות הנפש בה )

 יבריאות הנפש נעשה במוסדות לבריאות הנפש או במחלקות בריאות הנפש בבת אשפוז-

 היו( מיטות ,1,14) הנפש בריאות אשפוז ממיטות 9.9%,-כ 4131 בשנתהחולים הכלליים6 

 מספר. כלליים חולים-בבתי היו( מיטות 124) מהמיטות 31.3%-כ-ו הנפש בריאות במוסדות

במוסדות  האשפוזמכלל מיטות  1%,-כ היה ממשלתית בבעלות הנפש בריאות במוסדות המיטות

מהמיטות הן  %,4-ם, כיהחולים הכללי-ות אשפוז בריאות הנפש בבתילמיט אשר. הנפש בריאות

 בבעלות ממשלתית. 

 פי נתוני משרד הבריאות המובאים -האדם הרפואי בתחום הפסיכיאטריה, על-אשר לכוח

 4134בסוף שנת , 4131מדצמבר  "4134צועות הבריאות אדם במק-"כוחבפרסום משרד הבריאות 

. (42%-)כ 11עד שגילם מומחים  991 ובהם,  בפסיכיאטריה מומחה תעודת בעלי 5,214היו 

 591  בהםומומחים,  281 היה והמתבגר הילד של בפסיכיאטריהבעלי תעודת מומחה  ם שלמספר

ות על מספר בעלי תעודות מומחה (6 עוד עולה מנתוני משרד הבריא49%) 11עד גיל  מומחים

 ,%,4-גדל מספר בעלי תעודת המומחה בפסיכיאטריה בכ 4134-4111בשנים  כיבפסיכיאטריה, 

 .22%-ומספר  בעלי תעודת מומחה בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר גדל בשנים אלו  בכ

 יה בישראל, שיעור בעלי תעודת מומחה בפסיכיאטרשיעור המומחים בפסיכיאטריה  לעניין

, ושיעור בעלי תעודת מומחה 2952בשנת  נפש 5,999-ל 96556היה  11שגילם עד גיל 

יה יחלה עליש לציין כי  .נפש 5,999-ל 96921היה  11בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר עד גיל 

 4111בשנת נפש  3,111-ל 1.134-מ 0,עד שגילם  בעלי תעודת מומחה בפסיכיאטריהבשיעורם של 

. 1.331-לנפש  3,111-ל 1.339-ירד שיעורם מ 4134-4131. לעומת זאת, בשנים 4131בשנת  1.339-ל

גדל , שיעורם 0,עד שגילם  בעלי תעודת מומחה בפסיכיאטריה של הילד והמתבגראשר לשיעור 

 .4134. שיעור זה נותר ללא שינוי עד לשנת 4131בשנת  1.140-ל 4111בשנת נפש  3,111-ל 1.143-מ

  הלאחרונה החל ארגון- OECD הוא מפרסם )שלכלול בנתוני הבריאותOECD Health 

Dataנתוני ישראל בפרסום . ( נתונים על מומחים בתחומי רפואה שונים, ובהם פסיכיאטריה

 מהשוואת .מבוססים על מספר בעלי תעודת מומחה בפסיכיאטריה )לילדים ולמבוגרים( הז

פי -שדורגו על OECD-ה מדינות 24-ל ישראל בין מומחה תעודת בעלי ישיעור על הנתונים

מדינות שיעור הפסיכיאטרים גבוה מהשיעור בישראל  59-ב כי עולה 2955מדד זה בשנת 

נמוך מדינות השיעור  51-בישראל ובששיעור זהה לזה ה(, בשתי מדינות )יוון ובלגיה( 9654)

 .מבישראליותר 

http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/manpower2012.pdf
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 פי -על .בכך בפועל נשאלת השאלה כמה מבעלי תעודת המומחה בתחומים אלה אכן עוסקים

 הואמספר הפסיכיאטרים הפעילים כיום )בכל הגילים( הבריאות, נתונים שהעביר אלינו משרד 

מכלל בעלי תעודת רופא מומחה  41%-כשיעורם של פסיכיאטרים אלו הוא 6 5,582

על מה מבוסס דבריו משרד הבריאות לא ציין ב ;בפסיכיאטריה )למבוגרים ולילדים( בישראל

 .מספר הפסיכיאטרים המועסקים על הנתון

 מוצג מידע על של משרד הבריאות " 4134אדם במקצועות הבריאות -, בפרסום "כוחזאתיתרה מ

ממרבית  4131ותחילת שנת  4134מספר הרופאים המועסקים שהתקבל במשרד במהלך שנת 

פי -על .ידי משרד הבריאות-והנתונים המוצגים בו שונים מאלה שנמסרו לנו על ,ארגוני הבריאות

המומחים המועסקים בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר מספרם של  2952בסוף שנת  ,הפרסום

( ואילו מספר 11עד שגילם ום זה חמבעלי תעודת המומחה בת 11%-רופאים )כ 515היה 

מבעלי  1961%-רופאים )כ 415 היההמומחים המועסקים בתחום הפסיכיאטריה )של המבוגר( 

 15%-שהם כרופאים,  922הועסקו ל וסך הכב(, כלומר 11עד שגילם  תעודת המומחה בתחום זה

 מבעלי תעודות המומחה בתחומים אלה6

  עם זאת, בחינת מספר המועסקים בפסיכיאטריה ובפסיכיאטריה של הילד לפי מומחיות

על מספר נמוך  מלמדתתעודת ההתמחות האחרונה שקיבל הרופא(, פי -עלאחרונה )כלומר 

מומחים בפסיכיאטריה של הילד  515הועסקו  2952 בסוף שנת: יםפסיכיאטרשל  יותר

-פסיכיאטרים של המבוגר )כ 496-מומחה בתחום זה( והמבעלי תעודת  1561%-והמתבגר )כ

מכלל  14%-שהם כרופאים,  418 הועסקו לוסך הכבתעודה בתחום זה(, כלומר הלי עמב 11%

 בעלי תעודות המומחה בתחום זה6 

 של הילד והמתבגר המועסקים מומחים בפסיכיאטריה ובפסיכיאטריה , מספרם של האם כן

ממספר בעלי במידה ניכרת נמוך  "2952אדם במקצועות הבריאות -"כוחפרסום הפי -עלבפועל 

 ,נפש נמוך יותר מן השיעורים שהוצגו לעיל 5,999-התעודות בתחום זה, ולכן גם שיעורם ל

לדברי משרד נציין כי 6 11עד שגילם ם בעלי התעודות בתחומספר המתבססים כאמור על 

 מידע המוצג על מספר הרופאים המועסקיםהמובאים בפרסום האמור, הם הבריאות, כפי ש

, יש לציין כי הנתונים על כך נוסף וא אינו כולל את כל הרופאים המועסקים בישראל.השכן  ,חסר

בוססים על מספר הרופאים המועסקים אינם מ בדבר OECD-לארגון המוסרת שישראל 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. שעורכת אדם -אלא על נתוני סקרי כוחבפרסום זה הנתונים 

  החולים -בהסכם הקיבוצי החדש בין המעסיקים בבתי, המתמחים בפסיכיאטריהאשר למספר

ובין  –ממשלת ישראל, שירותי בריאות כללית וההסתדרות המדיצינית הדסה  –הציבוריים 

הוכר מקצוע הפסיכיאטריה של הילד כמקצוע  ,4133שנחתם בשנת  ,ההסתדרות הרפואית

זה  זכאים, כמו יתר המתמחים  במקצועות שהוכרו מקצועות כן מתמחים בתחום  ועל ,במצוקה

שתהפוך למענק בגובה  ,הלוואה עומדתול 4134באוגוסט  3-חדשה מ כספיתבמצוקה, לתוספת 

, נקבע בהסכם כי תשולם "תוספת פריפריה" מסוימים. נוסף על כך ש"ח בתנאים 111,111של 

וכי מתמחה או מומחה במקצוע מצוקה שיעבור לעבוד  ,לרופאים המועסקים באזורי פריפריה

ש"ח מענק  111,111ש"ח:  011,111בפריפריה יהיה זכאי להלוואה עומדת, שתהפוך למענק של 

 . ש"ח בגין עבודה בפריפריה 411,111בגין עיסוק במקצוע מצוקה ועוד 
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 למענקים שניתנו אכן הייתה המדעית של הסתדרות הרופאים בישראל  מועצהלדברי ה"

השפעה רבה על ההתמחות במקצועות במצוקה ובפריפריה" וכי "במקצוע פסיכיאטריה של 

 יה במספר המתמחים"6  יהילד והמתבגר אכן ניכרת על

 ם מספרהיה האמור בשלוש השנים שקדמו להסכם עולה כי נתוני המועצה שהועברו אלינו מ

מספר מתחילי גדל  2955בשנת  ;שנהבמתמחים  56-52במקצוע זה  מתחילי ההתמחות של

עוד עולה מנתוני המועצה כי  6בהתאמה 59-ו 22 היההוא  2956-2952ובשנים  ,54-ההתמחות ל

מתמחים, וזהו  מספר  58של הילד והמתבגר  קיבלו תואר מומחה בפסיכיאטריה 2956בשנת 

 6האחרונותשנים השש בתחום זה בביותר הגבוה המסיימים 

  ,שלא הוגדר בהסכם האמור תחום , )של מבוגרים( מתמחים בפסיכיאטריהבנוגע ללעומת זאת

מציינים במועצה כי "קיים קושי משמעותי בגיוס מתמחים חדשים להתמחות  ,מקצוע במצוקה

במקצוע זה ירד  חותםמספר המתמחים שהחלו את התמבמקצוע זה"6 מנתוני המועצה עולה כי 

מספר עוד עולה מנתוני המועצה כי 6 2956מתמחים בשנת  29-ל 2955מתמחים בשנת  89-מ

, אך 2994כמו בשנת  – 21 הוא 2956המתמחים שסיימו את התמחותם בפסיכיאטריה בשנת 

 2955-29996מבשנים פחות 

  אטריה ומציינים אדם בתחום הפסיכי-מקצוע במשרד הבריאות מצביעים על מצוקה בכוחאנשי

תקינה והחולים, -קושי לאייש תקנים פנויים לרופאים בתחום זה בבתיה שני קשיים עיקריים: 

לגייס שקשה עוד ציינו במשרד 6 החולים לבריאות הנפש-רופאים בבתישל לא מספיקה 

 6מבוגרים, בעיקר בפריפריהלרופאים להתמחות בפסיכיאטריה 

 41-כחולים -בבתיכיום יש  ,פי נתוני משרד הבריאות-אשר לקושי לאייש תקנים פנויים, על 

 המומחים בפסיכיאטרילתקנים פנויים שאינם מאוישים בתחום הפסיכיאטריה, המיועדים הן 

-אדם רפואי בבתי-כוחלא מספיקה של תקינה  ,אשר לקושי השנימתמחים בתחום זה. לוהן 

אינם משקפים את היקף ים שהתקנים הקיימעמם שוחחנו סבורים שהגורמים השונים , החולים

תקנים אלה אינו תואם את הצרכים ואת בהאדם הנקבע -היקף כוחכלומר, הפעילות במחלקות, 

  אופי התפקיד.

 החולים -באיגוד הפסיכיאטריה בישראל מעריכים כי עם העברת שירותי בריאות הנפש לקופות

נוסף על הירידה  החולים, שכן-הקושי לאייש תקנים של מתמחים בפסיכיאטריה בבתייגבר 

הירידה במספר המתמחים, , לנוכח במספר המומחים החדשים בתחום זה בשנים הבאות

אדם רפואי בתחום הפסיכיאטריה בקהילה עלולה לגרוע ממספרם של -הדרישה המוגברת לכוח

החולים. במשרד הבריאות ציינו כי לאחרונה אכן החלה -בתיהמועסקים ברופאים בתחום זה ה

החולים החל -ובבתי ,החולים-החולים לקופות-מחים בפסיכיאטריה מבתי"זליגה" של מו

עידוד  :משרד הבריאותנציגי מנו השינוי שבמומחים. בין דרכי ההתמודדות עם חוסר להיווצר 

בהוראה ומחקר, פתיחת מסלולי  העוסקים ,חולים בקרב רופאים מומחים-עניין בעבודה בבתיה

 מויות וכנסים.קידום )"מנהלי שירות"( ועריכת השתל

 אחיות בתחום הפסיכיאטריה אינן אדם סיעודי בתחום בריאות הנפש, נציין כי -אשר לכוח

אך יש אחיות  המספק הכשרה מיוחדת, בסיסי בבריאות הנפש,-על להיות בוגרות קורסנדרשות 

פי נתוני משרד הבריאות המובאים בפרסומי משרד הבריאות "כוח -על קורס זה.שהשלימו 

 יבסיס-על , מספר האחיות בוגרות קורס2952-2959עות הבריאות" לשנים אדם במקצו

, 6 כלומר2952בשנת  959-ו 2955בשנת  498, 2959בשנת  492היה  11עד שגילן בפסיכיאטריה 
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נפש בשנת  5,999-בשלוש שנים6 שיעורן של אחיות אלה לבמספר הבוגרות  2%גידול של  חל

 965586 היה 2952

 שרד הבריאות לקבל מידע על איוש תקני האחיות בתחום ממ בקשתנועל  במענה

6 עוד יםהחולים ובמרפאות מאויש-השיב המשרד כי רוב תקני הסיעוד בבתי ,הפסיכיאטריה

יצוין כי בקשתנו לקבל החולים6 -ת האחיות בבתינהוגדלה תקי 2956ציינו במשרד כי בשנת 

משיחה לא נענתה.   4131בשנת שנוספו נתונים על מספר תקני האחיות בתחום הפסיכיאטריה 

עולה כי בשנה  ,שערכנו עם הגב' אילנה כהן, יו"ר הסתדרות האחים והאחיות בישראל

 תקני אחיות6 589האחרונה נוספו לתחום הפסיכיאטריה 

  החולים -הוגדלה תקינת האחיות בבתי 4131שבשנת  אףבמשרד הבריאות ציינו כי

החולים בתחום בריאות הנפש, שבא לידי ביטוי, בין השינוי שחל בתמהיל לנוכח הפסיכיאטריים, 

מפתחות בנוגע לחשיבה מחודשת  תדרשנואלימים יותר מבעבר, רבים היתר, בחולים קשים 

תקן האחיות ישתנה בעתיד עלול להיווצר  שאםבמשרד הבריאות עוד ציינו . התקינה לאחיות

הנפש אינו תחום מרכזי בריאות תחום שכן, לדברי המשרד,  ,אדם בתחום זה-מחסור בכוח

חשיפה כיום חשש מפני יש הצוות הסיעודי חברי ובקרב  ,במסלולי ההכשרה בתחום הסיעוד

בצדק או שלא בצדק, עקב פגיעה כלשהי הנגרמת למטופל שיוגשו , משפטיותתביעות שלהם ל

 בעת שהותו במסגרת לבריאות נפש6

 הן  ככלל, ר באחיות בתחום הסיעודבהקשר זה יש לציין כי כיום יש במדינת ישראל מחסור ניכ

הגביר את הבריאות טוען שהחולים. משרד -בקהילה, הן במרפאות הממשלתיות והן בקופות

אדם בתחום הסיעוד בכלל  עדיין ה-כוחלדבריו היקף סיעוד, אולם תחום ה מערך ההכשרה של 

 .לוקה בחסר בכל המסגרות
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 רקע

  אדם -המחסור בכוח ועניינועבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בוועדת המסמך זה נכתב לקראת דיון 

מספר המטופלים בתחום בריאות הנפש נציג את  בתחום בריאות הנפש. במסמך זהרפואי וסיעודי 

האדם הרפואי -את היקף כוח ,האשפוז ובמרפאות הממשלתיות, נציג את מערך האשפוז במסגרת

 אדם בתחום בריאות הנפש בישראל. -ור בכוחוהסיעודי בתחום זה ואת הטענות בדבר מחס

מתן שירותי בריאות הנפש בישראל ל, האחריות 5998–חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"דפי -על

החולים מחויבות לספק -מוטלת על משרד הבריאות, ושירות זה אינו כלול בסל שירותי הבריאות שקופות

במסגרת שירותי שבין התחומים לעדיפות גבוהה תחום בריאות הנפש שנים רבות לא זכה למבוטחיהן. 

 1ולמעשה זהו התחום המוזנח ביותר במערכת שירותי הבריאות בישראל.הבריאות,  

פי -לשירותים אלה. על האוכלוסייה הנזקקתהקשיים בתחום בריאות הנפש הוא לאמוד את גודל  אחד

-וכ בחייהם אחת פעם לפחות נפשית מהפרעה סובלים מהאוכלוסייה 40%-כ המערבי בעולםהערכות, 

 םפורסומכון ברוקדייל  ערךש סקרמ 2.נתון ברגע כלשהי נפשית מהפרעה סובלים מהאוכלוסייה 30%

 עומדהוא ו ,המערבי בעולם לשיעורו דומה בישראל נפשית מהפרעה הסובלים שיעורכי  עלה 4119בשנת 

 כרוניים חולים בקרב(, %,1)ערבים יחסית בקרב  גבוה נפשית מצוקהמהסובלים  שיעור ;40%-כ על

 3(.11%) קשישים בקרב( ו13%בקרב נשים ) ,(11%) נמוכה הכנסה בעלי בקרב(, 11%)

קצבת נכות מקבלי  228,498בין עולה כי  4132המוסד לביטוח לאומי שנמסרו לנו בפברואר מנתוני 

 לתושבי משולמת כותנ קצבת כי נזכיר6 בעלי ליקוי נפשיהם ( 8166%-)כמקבלי קצבה  598,594 ,כללית

-העומדים בתנאים שנקבעו לעניין אחוזי הנכות הרפואית ולדרגת אי פרישהגיל  ועד 54 מגיל ישראל

הם  (42%-)כאיש  48,161 ,נפשי ליקויהם בעלי ש נכות קצבת מקבלי 598,594 מתוךכושר להשתכר6 

ליקוי המוגדר קוי נפשי בעלי ליהם  (24%-)כאיש  29,146-ליקוי עיקרי והמוגדר בעלי ליקוי נפשי 

מכלל  כשליש הוא נפשיהעיקרי שלהם הוא ליקוי  שהליקוימקבלי הגמלה  מספרלמעשה,  .משני

מכלל מקבלי  56%-כהוא שלהם הוא נפשי  המשניומספר מקבלי הקצבה שהליקוי , נכות קצבת מקבלי

דים המקבלים קצבת מידע על מספר היל המוסד אין בידי המוסד לביטוח לאומי נמסר כימ קצבת נכות6

  4.נפשיילד נכה בשל ליקוי 

בטיפול התרופתי בתחום בריאות הנפש. התפתחות זו  של ממשבעשורים האחרונים חלה התפתחות 

מאפשרת לתת טיפול טוב יותר מבעבר לסובלים ממחלות אלה, ובמקרים רבים החולים אף יכולים לנהל 

 ולהזדקק לטיפול באשפוז. התפתחות רפואית ז חולים במחלות כרוניות אחרות, בליכמו חיי שגרה, 

                                                 

  .4131אביב: עם עובד, -, תלמערכת הבריאות בישראלגבי בן נון, יצחק ברלוביץ, מרדכי שני,  1
 .4131בפברואר  ,, כתבה שלי לוי, אשפוז בריאות הנפש בישראלידע של הכנסת, מרכז המחקר והמ 2
המדגם נעשה בסקר טלפוני ש מכון ברוקדייל עורך אחת לשנתיים בנושא רמת השירות והתפקוד של מערכת הבריאות בקרב  3

. המסגרת לדגימה 1%,איש ושיעור ההיענות היה  0,,,3רואיינו  4114אוקטובר. בשנת –חודשים אוגוסטומעלה, ב 44בני 
הייתה רשימת הטלפונים הממוחשבת של "בזק" ו"הוט". שאלת הסינון לאיתור אנשים עם מצוקה נפשית היתה: "האם 

תח רב, חרדה, דיכאון או עצב בשנה האחרונה הרגשת מצוקה נפשית שהיה לך קשה להתמודד אתה בעצמך, למשל: מ
מצוקה נפשית ודפוסי קבלת טיפול לפני מכון ברוקדייל, מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות, -ג'וינט-עמוק?". מאיירס

-, כתבו רויטל גרוס, שולי ברמליהחולים: נקודת המבט של צרכני השירותים-אות הנפש לקופותהעברת האחריות לברי
 .4119גרינברג, ברוך רוזן, נורית ניראל, רותי וייצברג, 

 .4132בפברואר  40אופיר פינטו, תחום מחקרי נכות ושיקום, המוסד לביטוח לאומי, מכתב,  4

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02428.pdf
http://brookdale.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/538-09-Mental-Distress-REP-HEB.pdf
http://brookdale.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/538-09-Mental-Distress-REP-HEB.pdf
http://brookdale.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/538-09-Mental-Distress-REP-HEB.pdf
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מיסוד", שעיקרון מרכזי בה הוא העברת רוב -סייעה להתפתחותה של מדיניות המכונה "מדיניות אל

  5שירותי בריאות הנפש ממוסדות האשפוז אל מסגרות טיפול ושיקום בקהילה.

החולים למסגרות -תינפש מברוב שירותי בריאות ה את ריישראל פועלת להעב 91-מאמצע שנות ה

לנוכח ההכרה כי אשפוז הוא פתרון טיפולי לחולים שאינם מגיבים על סמך מדיניות זו ו –בקהילה 

לטיפול התרופתי או לחולים המצויים בשלב אקוטי של המחלה, ועם סיום הטיפול בשלב זה יש לסייע 

שלפיה  המדיניותבקהילה.  ותשונ ותושיקומי ותטיפולימסגרות ולתת להם  ככל האפשרלשגרה  בהם לשו

הן על מבוססת  החולים-הטיפול בחולי הנפש יהיה בקהילה ורק חולים שמחלתם חריפה יאושפזו בבתי

ההנחה הרפואית המקצועית שזו מתכונת הטיפול המיטבית לסובלים ממחלות נפש והן על שיקולים 

ה על שירותי בריאות כלכליים, שלפיהם העברת מרכז הכובד של הטיפול לקהילה תקטין את ההוצא

  6הנפש.

לערוך רפורמה בשירותי בריאות הנפש. מנסה משרד הבריאות  41-המאה ה של 91-מאמצע שנות ה

, שעיקרה צמצום מערך אשפוז בריאות הנפש רפורמה המבניתה: מרכזייםרכיבים לרפורמה זו שלושה 

תוח מערכת שיקום לנכי , שעיקרה פירפורמה השיקומיתהוהמרתו בפיתוח שירותי בריאות בקהילה; 

, שעיקרה העברת האחריות הביטוחית לשירותי בריאות הנפש רפורמה הביטוחיתוה נפש בקהילה

 7.החולים-משרד הבריאות לקופותמ

–חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"דתה אמורה לצאת לדרך עם חקיקת יהי הרפורמה הביטוחית

המקורי, ולפיו תוך שלוש שנים מכניסת  9,ל סעיף נכלהאמור . בחוק 3990, שנכנס לתוקף בינואר 5998

יכללו בסל יהחולים, קרי הם -החוק לתוקף יועברו שירותי בריאות הנפש ממשרד הבריאות לקופות

תוקן  3994החולים מחויבות לספק למבוטחיהן. אולם, בחוק ההסדרים לשנת -שירותי הבריאות שקופות

פת השלישית, ובהם שירותי בריאות הנפש, יישארו סעיף זה ונקבע בו כי שירותי הבריאות שבתוס

באחריות משרד הבריאות עד אשר שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר ובאישור הממשלה, יחליט כי 

החולים. מאז ניסה משרד הבריאות כמה וכמה פעמים -שירותים אלה יינתנו, כולם או חלקם, בידי קופות

  8.הצלחה ללא אולם ,בחקיקהלקדם נושא זה 

, שעניינה העברת מלוא האחריות הביטוחית 8155החלטת ממשלה מס' התקבלה  4134במאי  31-ב

החולים. החלטה זו מאשרת את החלטת שר הבריאות, -בתחום בריאות הנפש ממשרד הבריאות לקופות

שירותים מתחום בריאות הנפש המפורטים בתוספת השלישית לחוק בצו  האוצר, להעבירבהסכמת שר 

 –החולים -באחריות קופותסל שירותים שהוא  –לסל שירותי הבריאות המפורט בתוספת השנייה לחוק 

ולהוסיף לתוספת השנייה שירותים מסוימים בתחום בריאות הנפש הניתנים כיום בידי משרד הבריאות. 

תגדל עלות הסל )נטו(  האמור החלטת הממשלה האמורה כי במועד כניסתו לתוקף של הצו עוד קובעת

צו ביטוח  4134במאי  49-עקבות החלטה זו פורסם בב 9.ש"חמיליארד  3.0-החולים בכ-שבאחריות קופות

                                                 

 .4131בפברואר  ,, כתבה שלי לוי, אשפוז בריאות הנפש בישראלמרכז המחקר והמידע של הכנסת,  5
 שם. 6
 שם. 7
 שם. 8
 .4131במרס  43, כתבה פלורה קוך דבידוביץ', סוגיות מרכזיות בתחום הבריאותמרכז המחקר והמידע של הכנסת,  9

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2012/Pages/des4611.aspx
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02428.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03161.pdf
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 5-ייכנס לתוקף בוהוא , 2952–בריאות ממלכתי )שינוי התוספת השנייה והשלישית לחוק(, התשע"ב

 2951.10ביולי 

-, שקופותבריאות הנפשתחום ב 12שירותי האשפוז והשירותים האמבולטוריים את מגדיר 11האמור צוה

שירותי חירום ומיון;  הם, בין היתר, האשפוז שירותי .ואילך 4130ביולי  3-מהחולים יספקו למבוטחיהן 

אשפוז מבוטח  ;חולים כלליים-אשפוז יום; ייעוץ וטיפול באשפוז בבתי ;שירותי אשפוז פסיכיאטרי

משפט בהליך פלילי; שירות למבוטח -פי צו בית-פי הוראות פסיכיאטר מחוזי או על-לצורך הסתכלות, על

באשפוז או באשפוז יום לצורך סיוע בהגשת בקשות לוועדת שיקום אזורית לפי חוק שיקום נכי נפש 

הערכה, ייעוץ וטיפול  שירותי אבחון, הניתנים הם האמבולטוריים השירותים. 4111–בקהילה, התש"ס

פסיכותרפויטי, התערבות במשברים, טיפול אישי, משפחתי, קבוצתי, מעקב תמיכה ואחזקה וביקורי 

בית; טיפול יום במרפאה; מתן חוות דעת פסיכיאטרית או תעודה רפואית על מבוטח, לאחר בדיקה 

למבוטח  , וכן סיוע ימשפט בהליך פליל-פי צו בית-פי הוראת פסיכיאטר מחוזי או על-במרפאה, על

המקבל שירות מרפאתי, לצורך סיוע בהגשת בקשות לוועדת שיקום אזורית לפי חוק שיקום נכי נפש 

  13.הובכלל זה הכנת חוות דעת לוועד ,4111–בקהילה, התש"ס

מספר המטופלים בשני הפרקים הבאים את האדם בתחום בריאות הנפש נציג -בטרם נדון בסוגיית כוח

, בישראלמערך אשפוז בריאות הנפש וכן את  ,מרפאות הממשלתיותבהן מערך האשפוז ובהן  בתחום זה

העברת שירותי , וכן אדם רפואי בתחום זה-עמם שוחחנו המחסור בכוחששכן לדברי הגורמים השונים 

אדם רפואי למערך -החולים לגייס כוח-של בתיהקושי את  יםמחמיר ,החולים-בריאות הנפש לידי קופות

 .האשפוז

 תונים על מטופלים בתחום בריאות הנפש נ 56

 מרפאות הממשלתיותמטופלים במספר המאושפזים ומספר העל משרד הבריאות  נתוניאת להלן נציג 

 14.בתחום בריאות הנפש

 נתונים על מאושפזים בתחום בריאות הנפש 5656

  ,4132שיצא לאור בפברואר  ,"4131בריאות "פרסום המשרד המובאים ב פי נתוני משרד הבריאות-על

מספר המאושפזים  615פסיכיאטרי באשפוז מאושפזים חולים 6,161 בישראל היו 2952בסוף שנת 

                                                 

 שם. 10
 .4134–צו ביטוח בריאות ממלכתי )שינוי התוספת השנייה והשלישית לחוק(, התשע"ב)א(ב ל44)א(א וסעיף 44סעיף  11
 חולים ואפשר לקיימו במרפאה.-טיפול אמבולטורי הוא טיפול רפואי שאינו דורש אשפוז בבית 12
חולים פסיכיאטריים למטופלים -החולים השירותים האלה: אשפוז בבתי-אחריות קופותבמסגרת הצו לא יועברו ל 13

מחלת נפש ופיגור שכלי; שירותי גמילה מסמים והתמכרויות, למעט במשברים נפשיים  –הסובלים מתחלואה כפולה 
סמים; שירותי בריאות  חריפים כגון פסיכוזה, דיכאון או התנהגות תוקפנית חדשה, המחייבים אשפוז של מפגרים או נוטלי

; טיפול בריאותי מקדם 4111–פי חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס-נפש לאסירים; שירותי שיקום לנכי נפש על
סיכום בין משרדי הבריאות והאוצר לבין שירותי בגנים טיפוליים או טיפול במסגרת מעונות יום.  4לאוטיסטים עד גיל 

 13, כתיליה לחוק ביטוח בריאות ממיבריאות נפש מהתוספת השלישית לתוספת השנבריאות כללית בנושא העברת שירותי 
 .  4134במאי 

 .4132, פברואר 4131משרד הבריאות, המרכז הלאומי לבקרת מחלות, אגף המידע, מינהל מידע ומחשוב, בריאות  14
 פסיכיאטרית. חולים פסיכיאטרי או במחלקה-אשפוז פסיכיאטרי הוא אשפוז לטיפול פסיכיאטרי בבית 15

http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/health2013.pdf
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

של המאושפזים ירד מספרם  2952-2999שנים ובבמגמת ירידה, הוא  בתחום בריאות הנפש בישראל

 . 2952מאושפזים, כאמור, בשנת  6,161-ל 2999מאושפזים בשנת  1,249-מ ,66%-בכ

 היומהם ( היו גברים וכשליש 14%-)כ פסיכיאטרי באשפוזמהמאושפזים  יםשליש-שניכ 2952בשנת 

-כבקרב נשים ) זה שיעורמהיה גבוה יותר ( %,0-כ)בקרב גברים  20עד שגילם המאושפזים שיעור  6נשים

-כבקרב נשים ) מהשיעור (4%-כ) נמוך בקרב גבריםהיה ומעלה  0,בני ים המאושפזשיעור , ואילו (01%

32% .) 

-כ ,18-21 בניהיו  2952שנת בסוף באשפוז פסיכיאטרי ( מכלל המאושפזים 44%-רבעים )כ-שלושהכ

 6 21מתחת לגיל היו צעירים  58%-כו 11-יותר מ היו בני 9%

עמד  2952אושפזים באשפוז פסיכיאטרי בשנת שיעור המפי נתוני משרד הבריאות בפרסום האמור, -על

 שיעורהמשרד, פי נתוני -על6 2999בשנת  ם( משיעור81%-כמחצית )כ – נפש 5,999-ל 9688על 

-כירד ב המאושפזים ומעלה שיעור 11בקרב בני  :במגמת ירידה בכל קבוצות הגילהוא המאושפזים 

שליש של וירידה  88-21רב בני שיעור המאושפזים בק( ב89%-כמחצית )כוחלה ירידה של  46%

-ל ,.1היה שיעור הגברים המאושפזים ) 4134בסוף שנת . ים הצעירים יותראבגילבשיעור המאושפזים 

 נפש(.  3,111-ל 1.1שיעור הנשים המאושפזות )משניים -נפש( גבוה פי 3,111

הקודמים  נמשכת מגמת הירידה שהחלה בעשוריםעולה גם שנתוני משרד הבריאות בפרסום האמור מ

אך בשנת נפש,  5,999-ימי אשפוז ל 511נרשמו  2952בשנת  :הפסיכיאטרי באשפוז האשפוז ימי שיעורב

 ימי אשפוז6  894 – 5991בשנת ימי אשפוז ו 298 היו 2999

 2999-2952נפש,  5,999-: שיעור ימי אשפוז באשפוז פסיכיאטרי ל5תרשים מס' 

 

בפרסום . נפש 5,999-בשיעור ימי האשפוז ל 84%-ידה של כחלה יר 2952ועד שנת  2999כלומר, משנת 

זו היא תוצאה ישירה של צמצום מיטות האשפוז והעברת הטיפול  המגמ נכתב כי משרד הבריאות

 16לקהילה.

                                                 

 .4132, פברואר 4131בריאות משרד הבריאות, המרכז הלאומי לבקרת מחלות, אגף המידע, מינהל מידע ומחשוב,  16
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 4134בשנת  :מתקצרתהשהייה הממוצעת באשפוז הפסיכיאטרי כי גם נתוני משרד הבריאות עוד עולה מ

  4111.17ימים בשנת  411-ו 4114ימים בשנת  09-ם בממוצע, בהשוואה לימי 24 היה באשפוז שהייה משך ה

 2999-2952: שהייה ממוצעת באשפוז פסיכיאטרי, 2תרשים מס' 

 

 . 4111שהייה הממוצעת בשנת מהפחות מחמישית יתה יה 4134כלומר, השהייה הממוצעת בשנת 

יותר כיאטרי באשפוז פסי המאושפזים ששהו שיעורפי נתוני משרד הבריאות בפרסום האמור, -על

מהמאושפזים  84%, לעומת מהמאושפזים 66%על עמד הוא  2952בשנת ו ,במגמת ירידה הואשנה מ

( 4%,-)כ יםשליש-שני 4134בסוף שנת כלומר,  59916בשנת מהמאושפזים  12%-ו 2999בשנת 

-)כ ורבע ,חודשיים עד באשפוז שהו 21%-כ: עד שנהבאשפוז שהו באשפוז פסיכיאטרי  מהמאושפזים

 ששהו המאושפזיםשיעור משרד הבריאות,  נתוני פי-כי על יצוין שנה. באשפוז חודשיים עד שהו (42%

ולמאושפזים ( 11%-)כ ,2-3, לבני(, בהשוואה 22%-כ) ומעלה 0, בני בקרב יותר גבוה שנה יותר באשפוז

 18 .(4%) 34-שגילם נמוך מ

  תיותמרפאות בריאות הנפש הממשלנתונים על מטופלים ב 5626

בני ( היו 14%-שליש מהם )ככ. מטופלים 16,416 במרפאות ממשלתיות לבריאות הנפשטופלו  2952בשנת 

בני היו ( 33%-)כ תוכעשירי 42-מ ני פחותבהיו ( 40%-, רבע )כ2-20,היו בני ( 14%-)כנוסף שליש כ, 22-40

 5,999-ל 164היה  2952בשנת לבריאות הנפש  ממשלתיותהשיעור המטופלים במרפאות ומעלה.  0,

 19נפש. 3,111-ל 33.3: 2-20,שיעור המטופלים הגבוה ביותר נרשם בקרב בני ; נפש

                                                 

 שם. 17
 שם. 18
 שם. 19
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 2952נפש, לפי גיל,  5,999-: שיעור המטופלים במרפאות הממשלתיות לבריאות הנפש ל6תרשים מס' 

 

נפש שיעור המטופלים במרפאות הממשלתיות לבריאות הב , חלה עלייהנתוני משרד הבריאותפי -על

נפש  3,111-ל ,לעומת  נפש 3,111-ל ,.9-הוא הגיע ל 4110בשנת , ו4111-במחצית הראשונה של שנות ה

  4134בשנת כאמור ו ,בשיעור המטופלים 49%-כ שלחלה ירידה  4134-4110בשנים  אולם. 4111בשנת 

 20, כדלקמן:נפש 3,111-ל ,.,על  עמד שיעור זה

 2999-295221נפש,  5,999-ממשלתיות לבריאות הנפש ל מטופלים במרפאותה: שיעור 8תרשים מס' 

 

ירידה על  הןנתוני משרד הבריאות מצביעים  ,בעוד אוכלוסיית ישראל גדלהשפרק זה נציין  לסיכום

ירידה במספר על  והןאלה משך האשפוז של מטופלים מספר המאושפזים בתחום בריאות הנפש ובב

לנוכח ההנחה כי הגידול באוכלוסיה  ,נתונים אלה. הנפש הפונים לטיפול במרפאות הממשלתיות לבריאות

השירותים  קףמעלה שאלות אשר להי ,ירותי בריאות הנפשלשהאנשים הנזקקים מוביל לגידול במספר 

 . כיום ולמידת התאמתו לצרכים בריאות הנפשבתחום המוצעים 

 

 

 

 

                                                 

 שם. 20
 שם. 21
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 בישראלאשפוז בריאות הנפש היקף מיטות  26

מספר מיטות אשפוז  ,והמידע של הכנסתהועברו למרכז המחקר ש הבריאות משרד נתוניפי -על

  22מיטות6 6,821 על עומד כיוםבריאות הנפש בתקן 

מיטות אשפוז בריאות הנפש בתקן  כאמור, בהתאם למדיניות משרד הבריאות לצמצם את מספר

היו  ,394בעוד בשנת ו ,41-של המאה ה 1,-מיטות מתחילת שנות ההמספרן של יש ירידה בבישראל, 

מיטות  1,203היו  4131נפש, בשנת  3,111-מיטות ל ,4.4מיטות אשפוז בריאות הנפש, שהן  ,1,,,בישראל 

הוא היעד  נפש 3,111-מיטות ל 1.20של נפש. שיעור  3,111-מיטות ל 1.20אשפוז בריאות הנפש, שהן 

ן טבלה ובה להלשמנחה את משרד הבריאות בקביעת היקף מיטות האשפוז לבריאות הנפש בישראל. 

 מספר מיטות האשפוז לבריאות הנפש בישראל בשנים נבחרות:

 23: מספר מיטות אשפוז בריאות הנפש בשנים נבחרות5טבלה מס' 

 נפש 5,999-שיעור מיטות ל מספר מיטות אשפוז בריאות הנפש שנה

394, ,,,1, 4.4, 

39,, 4,1,4 3.,2 

399, ,,499 3.12 

4111 0,,39 1.,, 

4110 0,112 1.4, 

411, 1,201 1.29 

4114 1,201 1.2, 

411, 1,203 1.24 

4119 1,203 1.2, 

4131 1,203 1.20 

4133 1,209 1.22 

 1.21 1,240   413124מיולי 

 ותוספת זו ,שמונה מיטות בכל שנה ,מיטות אשפוז בריאות הנפש בלבד 42 התווספו 4131-4133בשנים 

שיעור אולם  .מיטות 1,240-ל 4131בתחילת שנת פש בישראל העלתה את מספר מיטות אשפוז בריאות הנ

לפיכך, משרד הבריאות הגיע לסיכום עם משרד האוצר על תוספת ו 1.21,25-נפש ירד ל 3,111-המיטות ל

החולים הממשלתי -: עשר מיטות יוקצו לבית4131-,413מיטות אשפוז בריאות הנפש בשנים  3,0של 

החולים -בתיל( ו00%-החולים לבריאות הנפש )כ-בתייוקצו לות מנשה, ושאר המיט לבריאות הנפש שער

                                                 

מיטות לטיפול בהפרעות אכילה. מירי כהן, מנהלת תחום בכיר הצלה וע"ר,  14-מיטות גמילה מסמים ו 30בנתון זה נכללות  22
 .4132בפברואר  41בריאות, מכתב, משרד ה

 .4131בפברואר  ,, כתבה שלי לוי, אשפוז בריאות הנפש בישראלמרכז המחקר והמידע של הכנסת,  23
 4132בפברואר  41מירי כהן, מנהלת תחום בכיר הצלה וע"ר, משרד הבריאות, מכתב,  24
 41ספירו, -, כתב אורי טלהחולים לבריאות הנפש-אלימות כלפי מאושפזים בבתימרכז המחקר והמידע של הכנסת,  25

 .4131בדצמבר 

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02428.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03348.pdf
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

תוספת ה מכלל 34%-כ)מיטות  11-הוקצו כ 4131במשרד הבריאות ציינו כי בשנת  (.20%-הכלליים )כ

 26טרם הוקצו. 4132וכי המיטות לשנת  (4131-,413 לשנים האמורה

אושפזים, סגר משרד הבריאות , בעקבות חקירת משטרה בדבר אלימות כלפי מ4134בשלהי שנת אולם 

מיטות אלה נגרעו ממצבת , ומיטות אשפוז בריאות הנפש 01, שהיו בו הפרטי נווה יעקב את המוסד

על שהועברו במענה  פי נתוני משרד הבריאות-על ,לכןו .4131אשפוז בריאות הנפש ביולי מיטות 

  27.פוז בתקןמיטות אש 6,821, כאמור, 2956שנת סוף היו ב ,2958בקשתנו בפברואר 

המיועדות  ,וה ואילניתוהחולים הפרטיים נווה של-מיטות אשפוז בבתי 340כללות נמיטות במספר זה של 

בכוונת אך , הנמכה קוגניטיבית משמעותית, כגון פיגור( וכן מחלת נפשתחלואה כפולה )ב םלאשפוז חולי

חולים האמורים -הלות בתישימוע להנ שהיהציינו  הבריאות במשרד 28.גם אותם משרד הבריאות לסגור

לקליטת   תמאושפזים במוסדות אלה. לדברי המשרד, בימים אלה יוצא מכרז למסגרושל ונערך מיפוי 

מטופלים שאינם  311-החולים האמורים. מכרז זה אמור לתת מענה לכ-רוב המטופלים משני בתי

ריינטציה שיקומית; עוד זקוקים, לדברי המשרד, לאשפוז אלא להשמה בהוסטל או במעון מתוגבר עם או

פתח יחידה שתיצפוי על כך, נוסף  .חולים ממשלתיים-מיטות יועברו לבתי 44-31לדברי המשרד, 

אלא למסגרות בריאות הנפש יתר החולים לא יגיעו לאשפוז ו ,החולים שער מנשה-בביתפסיכיאטרית 

  4132.29סתיים עד חודש יולי יהטיפול בנושא ההערכות הן שאחרות. לדברי המשרד, 

לאומית בין שיעור מיטות -מהשוואה בין .קינשאלת השאלה אם מספר מיטות האשפוז בישראל מספ

פי מדד זה בשנת -שדורגו על OECD-ממדינות ה 44-אשפוז בריאות הנפש בישראל לעומת שיעור זה ב

 24בין  29-ישראל דורגה במקום ה(, עולה כי מלאים נתוני הארגוןשלגביה השנה האחרונה ) 4133

( 9684( היה דומה לשיעור באיסלנד )9681המדינות המדורגות, ושיעור מיטות אשפוז בריאות הנפש בה )

 30, כפי שיוצג להלן:(9684ובשבדיה )

 

 

 

 

 

                                                 

 .4132במרס  33ד"ר גדי לובין, ראש אגף בריאות הנפש, משרד הבריאות, שיחת טלפון,  26
 41ספירו, -, כתב אורי טלהחולים לבריאות הנפש-אלימות כלפי מאושפזים בבתימרכז המחקר והמידע של הכנסת,  27

 .4131בדצמבר 
 .4131ביולי  4, דוח צוות תחקיר לאירוע "נווה יעקב" בראשות ד"ר ישי אוסטפלדמשרד הבריאות,  28
 .4132במרס  1-וב 4132בפברואר  41מירי כהן, מנהלת תחום בכיר הצלה וע"ר, משרד הבריאות, מכתבים,  29

30 OECD (2013), OECD Health Data: Health Care Resources, OECD Health Statistics (database), Accessed on 

February 17
th

, 2014. 

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03348.pdf
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 OECD ,295531-ממדינות ה 24-שיעור מיטות בריאות הנפש ב : 2 טבלה מס'

 נפש 5,999-שיעור מיטות ל מדינה

 9,.4 יפן

 3.40 בלגיה

 3.43 גרמניה

 3.13 הרפובליקה הצ'כית

 1.94 יץישוו

 9,.1 צרפת

 ,,.1 קוריאה

 1,.1 נורבגיה

 ,1.4 אוסטריה

 1.44 סלובקיתהרפובליקה ה

 1.43 פינלנד

 0,.1 אירלנד

 0,.1 סלובניה

 1,.1 פולין

 1.00 פורטוגל

 1.02 אסטוניה

 1.02 בריטניה

 ,1.2 איסלנד

 1.24 שבדיה

 9681 ישראל

 1.19 ספרד

 1.11 הונגריה

 1.4 זילנד-ניו

 1.32 צ'ילה

 1.3 איטליה

 ,1.1 טורקיה

 1.12 מקסיקו

: פסיכיאטריה פעילה, מרכזיות ארבע מחלקות בריאות הנפש בישראל יש במערך אשפוז ,411משנת 

יש מחלקות כמו כן,  פסיכיאטריה פעילה ממושכת, פסיכיאטריה פעילה ילדים ופסיכיאטריה משפטית.

להלן נתונים על מספר המיטות ושיעורן  הפרעות אכילה.לסובלים מסמים ולטיפול במכורים לדיות עויי

 4131:32פי מחלקות בסוף שנת -עלבחלוקה 

                                                 

 שם. 31
ידי אינה פוגצ'וב, המחלקה למידע והערכה, -מידע של הכנסת לנתוני משרד הבריאות שהועברו עלעיבוד מרכז המחקר וה 32

 .4132במרס  9משרד הבריאות, מכתב, 



 
   

 14 מתוך ,3 עמוד  

 

 הכנסת 
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 לפי מחלקות ,: מספר מיטות בריאות הנפש ושיעורן6 טבלה מס'

מספר מיטות אשפוז בריאות  מחלקה
 2956הנפש בתקן בסוף שנת 

 שיעור מכלל המיטות

 00% 1,,,3 ריה פעילהפסיכיאט

 1.22% 30 סמים

 %,3.1 14 הפרעות אכילה

 49% 994 פסיכיאטריה ממושכת

 0%., 491 ילדים ונוער

 1.41% , הפרעות אכילה

 %,.0 411 33פסיכיאטריה משפטית

 599% 6,821 סה"כ

 

החולים -בבתיבריאות הנפש אשפוז בריאות הנפש נעשה במוסדות לבריאות הנפש או במחלקות 

( היו במוסדות בריאות מיטות 6,944ממיטות אשפוז בריאות הנפש ) 4969%-כ ,2956בשנת הכלליים. 

  634חולים כלליים-( היו בבתימיטות 684מהמיטות ) 5965%-כ-הנפש ו

חולים -מוסדות לבריאות הנפש ועוד מיטות אשפוז בריאות הנפש בבית 34ישראל בהיו  4131שנת סוף ב

מוסד סיעודי בבעלות ציבורית. להלן התפלגות מיטות האשפוז במוסדות  שהוא ,בירושלים "הרצוג"

 :4131שנת סוף פי הבעלות על המוסד, ב-החולים הכלליים על-בריאות הנפש ובבתי

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

מיטות פסיכיאטריה בטוחות פעילות ממושכות במוסד לבריאות הנפש שער מנשה. רינת יופה, מנהלת תחום מידע  44כולל  33
 .4132במרס  31משרד הבריאות, מכתב,  והערכה )ברה"ן(, האגף למידע ומחשוב,

חולים כלליים ומוסדות בריאות הנפש ראו הטבלה בנספח. עיבוד מרכז המחקר והמידע של -לפילוח מיטות האשפוז לפי בתי 34
 בפברואר. 41הכנסת לנתוני משרד הבריאות שהעבירה מירי כהן, מנהלת תחום בכיר הצלה וע"ר, משרד הבריאות, מכתב, 
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 

החולים הכלליים לפי בעלות, סוף -: מיטות בריאות הנפש במוסדות בריאות הנפש ובבתי8 טבלה מס'

 295635שנת 

מספר  בעלות
 מוסדות
בריאות 

 הנפש

מיטות 
במוסדות 
בריאות 

 הנפש

-מספר בתי
חולים 
 כלליים

מיטות 
-בבתי

חולים 
 כלליים

סה"כ 
מיטות 
 אשפוז

 ,3,,4 4,1 , 4,001 , ממשלתית

4269% 4164% 4262% 

שירותי 
בריאות 

 כללית

4 4,1 1 12 132 

965% 964% 962% 

 ,34 1 3 340 4 פרטית

164% 969% 162% 

 41 1 1 41 336 ציבורית

266% 2698% 

 31 31 3 1 1 מיסיון

269% 966% 

 14 14 3 1 1 הדסה

5964% 5694% 

מוסדות  52 סה"כ
בריאות 
הנפש 

מוסד ו
 סיעודי אחד

6,944 

 

-בתי 52
חולים 
 כלליים

684 6,821 

 עמד ממשלתית תבבעלו הנפש בריאות במוסדות המיטות מספר 4131 שנת סוףב כי עולה לעיל הטבלה מן

-אשר למיטות אשפוז בריאות הנפש בבתי .הנפש בריאותבמוסדות  זאשפוהמכלל מיטות  1%,-כ על

חולים -להתפלגות המיטות לפי בתי .בבעלות ממשלתיתבמוסדות ש יוהמהן  %,4-כם, יהחולים הכללי

 נספח למסמך זה.הראו 

. להלן התפלגות אינה אחידה פי מחוזות בישראל-מיטות אשפוז בריאות הנפש עלשל  ןהתפלגות

 .4131שנת סוף בלפי מחוזות, החולים הכלליים -המיטות במוסדות בריאות הנפש ובבתי

 

 

                                                 

ז המחקר והמידע של הכנסת לנתוני משרד הבריאות שהעבירה מירי כהן, מנהלת תחום בכיר הצלה וע"ר, משרד עיבוד מרכ 35
 בפברואר. 41הבריאות, מכתב, 

 מיטת אשפוז בריאות הנפש. 41החולים הרצוג בירושלים מוגדר מוסד סיעודי, אולם יש בו -בית 36
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 295637: התפלגות מיטות אשפוז בריאות הנפש לפי מחוזות, סוף שנת 1 טבלה מס'

מיטות אשפוז במוסדות  מחוז
 בריאות הנפש

מיטות אשפוז בבתי 
 חולים כלליים

ז סה"כ מיטות אשפו
 בריאות הנפש

 9,4 , ,94 מרכז

6564% 564% 2464% 

 41, 01 41, חיפה

2164% 5868% 2161% 

 214 323 ,49 אביב-תל

961% 8961% 5264% 

 210 14 ,19 ירושלים

5269% 5964% 5264% 

 140 40 111 צפון

964% 2561% 5969% 

 141 ,1 4,0 דרום

962% 5969% 968% 

 1,240 124 ,1,14 ארצי

 599% 599% 599% 

במחוז  יהה באשפוז בריאות הנפשמיטות הגבוה ביותר של שיעור ה 4131בסוף שנת מהטבלה עולה כי 

אביב וירושלים עמד על -(. שיעור המיטות במחוזות תל40.0%במחוז חיפה ) –ואחריו  (2464%מרכז )

הנמוך ביותר בין כל  יהה במחוזות צפון ודרוםבריאות הנפש באשפוז שיעור המיטות ואילו  34.4%

 בהתאמה6  968%-ו 5969%ועמד על  ,המחוזות בישראל

 38.מיטות אשפוז יום 696 ישראלהחולים ב-בתימיטות אשפוז אלה יש בעל נציין כי נוסף 

 אדם רפואי בתחום בריאות הנפש -כוח 66

כיאטריה של בעל רישיון לעסוק ברפואה כללית בישראל יכול להמשיך להתמחות בפסיכיאטריה או בפסי

בפסיכיאטריה ומשך ההתמחות וחצי  םארבע שניהילד והמתבגר. משך ההתמחות בפסיכיאטריה הוא 

 . הוא חמש שנים של הילד והמתבגר

במתמחים חדשים בתחום הפסיכיאטריה למבוגרים מחסור  בדברבחלק זה של המסמך נעסוק בטענות 

אדם בתחום -מת לקביעת כוחהקיי של התקינהלדרישות וכן בטענות אשר למידת ההתאמה 

 החולים לבריאות הנפש. -הפסיכיאטריה בבתי

 

                                                 

יאות שהעבירה מירי מירי כהן, מנהלת תחום בכיר הצלה וע"ר, עיבוד מרכז המחקר והמידע של הכנסת לנתוני משרד הבר 37
 בפברואר. 41משרד הבריאות, מכתב, 

 .4132במרס,  1מירי כהן, מנהלת תחום בכיר שירותי הצלה וע"ר, משרד הבריאות, מכתב,  38
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 בעלי תעודת רופא מומחה בפסיכיאטריה 6656

 "4413"כוח אדם במקצועות הבריאות ני משרד הבריאות המובאים בפרסום משרד הבריאות פי נתו-על

, מומחים 5,214 היה 4134בעלי תעודת מומחה בפסיכיאטריה בסוף שנת  ם של, מספר4131מדצמבר 

 (6 42%-)כ 11 עדשגילם מומחים  991 ובהם

מומחים  591היו ובהם , מומחים 281 היהמספר בעלי תעודת מומחה בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר 

 (49%6) 11שגילם עד  

יאות בפרסום האמור לעיל על מספר המומחים בפסיכיאטריה להלן יוצגו נתוני משרד הבר

 . ,4134-411, בשנים 0,ובפסיכיאטריה של הילד והמתבגר, עד גיל 

2952-נפש , בשנים  5,999-, ל11בפסיכיאטריה, עד גיל  בעלי תעודת מומחה  מספר: 1 טבלה מס'

299439 

 2999 2991 2994 2999 2959 2955 2952 

 910 ,93 932 ,,, 43, 32, ,43 פסיכיאטריה

פסיכיאטריה של הילד 
 והמתבגר

31, 3,2 34, 3,0 394 393 39, 

ומספר   ,%,4-גדל מספר בעלי תעודת מומחה בפסיכיאטריה בכ 4134-4111מנתונים אלה עולה כי בשנים 

 . 22%-בעלי תעודת מומחה בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר גדל בשנים אלו  בכ

עד שגילם סיכיאטריה בישראל, שיעור בעלי תעודת מומחה בפסיכיאטריה לשיעור המומחים בפאשר 

נפש, ושיעור בעלי תעודת מומחה בפסיכיאטריה של הילד  5,999-ל 96556על  2952עמד בשנת  11

נפש של  3,111-שיעורם לבדבר להלן יוצגו נתוני משרד הבריאות  40נפש6 5,999-ל 96921היה והמתבגר 

-4134בשנים  ,שנים 0,יאטריה ובפסיכיאטריה של הילד והמתבגר שגילם עד בעלי תעודת מומחה בפסיכ

411, : 

2952-נפש, בשנים  5,999-, ל11עד שגילם בפסיכיאטריה מספר בעלי תעודת מומחה : 4 טבלה מס'

299441 

 2999 2991 2994 2999 2959 2955 2952 

 1.331 1.334 1.339 1.334 ,1.33 ,1.13 1.134 פסיכיאטריה

 1.140 1.142 1.140 1.142 1.142 1.141 1.143 יאטריה של הילד והמתבגרפסיכ

-ל 4111בשנת נפש  3,111-ל 1.134-מ  גדל ששיעורם של בעלי תעודת מומחה בפסיכיאטריהלראות אפשר 

-לנפש  3,111-ל 1.339-ירד שיעורם מ 4134-4131. לעומת זאת, בשנים 4131בשנת נפש  3,111-ל 1.339

 נפש.  3,111-ל 1.331

                                                 

 .4131בדצמבר  30, 4134אדם במקצועות הבריאות -כוחמשרד הבריאות,  39
 שם. 40
 שם. 41

http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/manpower2012.pdf
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HR/ITandINFO/info/Pages/manpower.aspx
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 ,נפש, חלה עלייה בשיעורם 3,111-אשר לשיעור בעלי תעודת מומחה בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר ל

. שיעור זה נותר ללא שינוי עד לשנת 4131בשנת נפש  3,111-ל 1.140-ל 4111בשנת נפש  3,111-ל 1.143-מ

4134.  

( OECD Health Dataפורסם )הוא משלכלול בנתוני הבריאות OECD -נציין כי לאחרונה החל ארגון ה

מבוססים על  הזפרסום נתוני ישראל ב 42נתונים על מומחים בתחומי רפואה שונים, ובהם פסיכיאטריה.

מהשוואת הנתונים על שיעור  43.למבוגריםהן לילדים ו הןבפסיכיאטריה  בעלי תעודת מומחה ם שלמספר

)נציין  4133פי מדד זה בשנת -לשדורגו ע OECD-מדינות ה ,4-ישראל לבעלי תעודת המומחה בין 

מדינות שמונה נסקרות  OECD-במאגר ה 4134כיוון שבנתוני שנת  4133שבחרנו להציג את נתוני שנת 

(, בשתי 9654בישראל )שלהם גבוה מהשיעור  44מדינות שיעור הפסיכיאטרים 59-בלבד(, עולה כי ב

 שיוצג כפי, בישראלמקטן יותר שיעור ה מדינות 51-בישראל ובששיעור זהה לזה המדינות )יוון ובלגיה( 

  45:להלן

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 , פסיכיאטר הוא:OECD-פי הגדרה המשמשת את ארגון ה-על 42

Medical doctor who specialize in the prevention, diagnosis and treatment of mental illness. They have post-

graduate training in psychiatry and may also have additional training in psychiatric specialty. 

 Psychiatry, Neuropsychiatry, Adult and geronto-psychiatry, childבהגדרה האמורה נכללים התחומים שלהלן: 

psychiatry, psychiatry-addictive disorders/diseases, social psychiatry, psychiatric rehabilitation, medical 

interns or residents training in these psychiatric specialties. . 
וששימש את הארגון לצורך חישוב  OECD-שישראל מסרה לארגון ה 4133הנתון על מספר הפסיכיאטרים לסוף שנת  43

 , תאריךnitions, Sources and MethodsOECD Health Data 2013, Defiרופאים;  3,490נפש הוא  3,111-שיעורם ל
  .4132 במרס 33: כניסה

מספר בעלי ההרשאה נפש מבוססים על  3,111-על מספר הפסיכיאטרים בישראל ושיעורם ל OECD-ה ארגון נתוני 44
 ,OECD Health Data 2013, Definitionsהאגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות.  שלבמקצועות הרפואיים 

thodsurces and MeSo4132 במרס 33: כניסה , תאריך. 
45 OECD (2013), OECD Health Data: Health Care Resources, OECD Health Statistics (database), Accessed on 

February 17
th

, 2014, 
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 OECD ,295546-נפש במדינות ה 5,999-ל ה: שיעור בעלי תעודת מומחה בפסיכיאטרי4 טבלה מס'

 נפש 5,999-ל בעלי תעודות מומחה שיעור מדינה

 0.45 ץישווי

 0.22 , איסלנדצרפת

 0.21 , אירלנדגרמניה

 0.2 בריטניה , נורבגיה, לוקסמבורג,פינלנד

 0.18 איטליה

 0.17 , יוון, בלגיהישראל

 0.16 קנדה

 0.15 , אוסטריהזילנד-ניו

 0.14 , ארה"ב, אסטוניהצ'כיתהרפובליקה ה

 0.12 אוסטרליה

 0.11 , ספרד, סלובניהפורטוגל

 0.08 פולין

 0.07 קוריאה

 0.05 צ'ילה

 0.04 יהקורט

 0.01 מקסיקו

 בישראל קיםמספר הפסיכיאטרים המועס 6626

הבריאות  משרדבקשתנו מעל לא כל בעלי תעודת מומחה בפסיכיאטריה אכן עוסקים בתחום זה בפועל. 

מספר  כיהבריאות  במשרד השיבובישראל  המועסקים הפסיכיאטרים היקף על עדכניים נתוניםלקבל 

 רופא תעודת בעלי מכלל %,4-כ אם כן, 3,324.47-כ הוא( הגילים)בכל  כיוםהפסיכיאטרים הפעילים 

משרד הבריאות לא  אולם, הם פסיכיאטרים פעילים בישראל( ולילדים)למבוגרים  בפסיכיאטריה מומחה

  מספר הפסיכיאטרים המועסקים.על ציין בתשובתו על מה מבוסס הנתון 

מוצג מידע על מספר  ,המוזכר לעיל ,"4134אדם במקצועות הבריאות -ח"כו, בפרסום זאתיתרה מ

 .ארגוני הבריאותמרוב  4131תחילת שנת בו 4134הרופאים המועסקים שהתקבל במשרד במהלך שנת 

מספרם הכולל פי הפרסום, -על 48ידי משרד הבריאות.-הנתונים המוצגים בו שונים מאלה שנמסרו לנו על

 %,,-רופאים )כ 3,3 היה 4134סיכיאטריה של הילד והמתבגר בסוף שנת המומחים המועסקים בפשל 

                                                 

 .4131לשנת  OECD-פי נתוני ארגון ה-על 46
 .4132במרס  1רד הבריאות, מכתב, מירי כהן, מנהלת תחום בכיר שירותי הצלה וע"ר, מש 47
חולים, מרפאות בקהילה והנהלה(; נציבות -החולים )כולל מועסקים בבתי-המידע התקבל מן הגופים האלה: ארבע קופות 48

חולים, קהילה, לשכות בריאות משרד הבריאות ומשרדי ממשלה אחרים; צה"ל; -שירות המדינה )כולל מועסקים בבתי
חולים במזרח -החולים הכלליים, פרט לבתי-מוסדות אשפוז(: מרבית בתי ,33-ל מועסקים מחולים )כולל דיווח ע-בתי

מוסדות אשפוז למחלות  41חולים ומוסדות למחלות ממושכות )כולל -חולים פסיכיאטריים, בתי-בתי 33ירושלים, 
ת מהמוסדות בבעלות חולים מאוחדת וכמחצי-ממושכות, כל המוסדות בבעלות ממשלתית, שירותי בריאות כללית וקופת

 חולים לשיקום.-ציבורית ופרטית; בתי

http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/manpower2012.pdf
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ואילו מספר המומחים המועסקים בתחום  ,(0,עד שגילם ום זה חמבעלי תעודת המומחה בת

שגילם עד מבעלי תעודת המומחה בתחום זה  1.0%,-רופאים )כ 4,3הפסיכיאטריה )של המבוגר( עמד על 

מבעלי תעודות המומחה בתחומים  15%-שהם כפסיכיאטרים,  922-מדובר בל וסך הכב ,כלומר(, 0,

 אלה6 

)כלומר  מומחיות אחרונהעם זאת, בחינת מספר המועסקים בפסיכיאטריה ובפסיכיאטריה של הילד לפי 

של פסיכיאטרים , מצביעה על מספר נמוך יותר בהתאם לתעודת ההתמחות האחרונה שקיבל הרופא(

 %,.3,-כמומחים בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר ) 303 בישראל הועסקו 4134בסוף שנת פעילים: 

 מבלי %,0-כשל המבוגר )מומחים בפסיכיאטריה פסיכיאטרים  411-ו (מומחה בתחום זההת מבעלי תעוד

מכלל בעלי תעודות המומחה  14%-שהם כפסיכיאטרים,  418ל וסך הכב, כלומר (בתחום זה תעודהה

חים בפסיכיאטריה ובפסיכיאטריה של הילד והמתבגר , מספרם של המומאם כן בתחום זה6

נפש  5,999-ממספר בעלי התעודות בתחום זה, ולכן גם שיעורם ל במידה ניכרתהמועסקים בפועל נמוך 

עד שגילם בעלי התעודות בתחום מספר על כאמור המתבססים  –נמוך יותר מן השיעורים שהוצגו לעיל 

116  

המוצג על מספר  חוסר במידעיש מובאים בפרסום האמור, הם ש נדגיש כי לדברי משרד הבריאות כפי

אינו כולל את כל הרופאים המועסקים בישראל. חסר מידע על " שכן הוא ,הרופאים המועסקים

חולים במזרח ירושלים וחלק מהמוסדות למחלות ממושכות ומידע על מועסקים -מועסקים בבתי

החולים של אסותא -ופאים המועסקים בחלק מבתיבמכונים ובמרפאות פרטיות בקהילה. המידע על הר

 ולכן חסר התמחות על המידעלא נשלח מידע מעודכן. שמבוסס על דיווח מלפני כשנתיים, מאחר 

. בנוסף, אחוז המשרה היה חסר במקרים רבים הבריאות משרד במאגר לרישום בהתאם מוצגת ההתמחות

על מספר  OECD-ם שמוסרת ישראל לארגון ה, יש לציין כי הנתוניעל כך נוסף 49ולכן אינו מוצג".

 שעורכתאדם -הרופאים המועסקים אינם מבוססים על הנתונים שהוצגו לעיל אלא על נתוני סקרי כוח

מהו מספר פי נתוני פרסום זה -על מכאן, שלא ניתן לקבוע בוודאותהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה6 

  הפסיכיאטרים המועסקים כיום בישראל6

 אטריהמתמחים בפסיכי 6666

בתחום רפואי מסוים מושפע מהיקף המתמחים בתחום זה. כפי שיוצג להלן, העתידי האדם -היקף כוח

בעוד בתחום הפסיכיאטריה של הילד ניכרת עלייה במספר המתמחים, בתחום הפסיכיאטריה למבוגרים 

 מתמחים חדשים. יש קושי ברור לגייס 

ממשלת ישראל, שירותי  –החולים הציבוריים -הסכם הקיבוצי החדש בין המעסיקים בבתיהבמסגרת 

וכר ה ,4133 בשנת שנחתם ,ובין ההסתדרות הרפואית –בריאות כללית וההסתדרות המדיצינית הדסה 

כן מתמחים בתחום זה  זכאים, כמו יתר  ועל ,כמקצוע במצוקה הפסיכיאטריה של הילדמקצוע ה

 50.ואילך 4134באוגוסט  3-מחדשה  כספיתהמתמחים  במקצועות שהוכרו מקצועות במצוקה, לתוספת 

תהפוך למענק בגובה של ש, להלוואה עומדת מתמחה במקצוע זה יהיה זכאיעוד נקבע בהסכם כי 

 לרופאים" פריפריה"תוספת  תשולם כי בהסכם נקבעעל כך,  נוסף. מסוימים בתנאים"ח ש 111,111

מתמחה או מומחה במקצוע מצוקה שיעבור לעבוד בפריפריה יהיה זכאי  וכי ,פריפריה באזורי המועסקים

                                                 

 . 4131בדצמבר  30,  3,0, עמוד מס' 4134אדם במקצועות הבריאות -כוחההדגשה אינה במקור. משרד הבריאות,  49
תר האינטרנט, הסכם קיבוצי בין ממשלת ישראל, שירותי בריאות כללית וההסתדרות המדיצינית הדסה משרד האוצר, א 50

 .4132במרס  4, תאריך כניסה: 4133באוגוסט  40לבין ההסתדרות הרפואית בישראל, 

http://mof.gov.il/Sachar/Lists/List4/Attachments/1/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%20%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%99%20%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%99%D7%9D%20-2011.pdf
http://mof.gov.il/Sachar/Lists/List4/Attachments/1/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%20%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%99%20%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%99%D7%9D%20-2011.pdf
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HR/ITandINFO/info/Pages/manpower.aspx
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ש"ח מענק בגין עיסוק במקצוע מצוקה  111,111"ח: ש 011,111תהפוך למענק של שלהלוואה עומדת, 

 51ש"ח בגין עבודה בפריפריה. כיום מענק זה חייב במס. 411,111ועוד 

כדי לבחון את השפעת ההסכם הקיבוצי האמור ותמריציו על מספר הפונים להתמחות במקצוע 

רות הפסיכיאטריה של הילד פנה מרכז המחקר והמידע של הכנסת אל המועצה המדעית של ההסתד

, העוקבת אחר השינויים במספרם של מתמחים בפסיכיאטריה של הילד מאז )הר"י( הרפואית בישראל

 . 4133שנת 

בשלוש השנים שקדמו המועצה למרכז המחקר והמידע של הכנסת עולה כי שהעבירה מן הנתונים 

גדל  2955בשנת ואולם שנה, במתמחים  56-52ההתמחות במקצוע זה על  התחילו אתלהסכם האמור 

 59-ו 22חים על מעמד מספר המת 2956-2952ובשנים  ,54-לזו התמחות המתמחים שהתחילו  מספר

 וצג בטבלה שלהלן: מ, כפי שבהתאמה

 2994-295652, ות בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר: מתחילי התמח9 טבלה מס'

מספר 
 מתמחים4שנה

2994 2999 2959 2955 2952 2956 

34 31 31 3, 44 39 

"למענקים שניתנו אכן הייתה השפעה רבה על ההתמחות במקצועות במצוקה כי  צה מצייניםבמוע

נציין  53."יה במספר המתמחיםי"במקצוע פסיכיאטריה של הילד והמתבגר אכן ניכרת עלוכי  ובפריפריה"

 כי אין בידינו לקבוע האם זו אכן הסיבה לגידול במספר המתמחים בתחום זה.

קיבלו תואר מומחה בפסיכיאטריה של הילד  4131בשנת עולה עוד כי ל הר"י מנתוני המועצה המדעית ש

. להלן יוצגו האחרונותשש שנים ביותר בתחום זה במתמחים, וזהו מספר המסיימים הגבוה  32והמתבגר 

נתוני המועצה על מספר המתמחים שסיימו התמחות בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר ותואר המומחה 

 : ,4131-411שלהם אושר בשנים 

 2994-2956: מסיימי התמחות בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר, 59 טבלה מס'

מספר 
מסיימי 

 התמחות4שנה

2994 2999 2959 2955 2952 2956 

3 31 , , 33 32 

 ,שלא הוגדר בהסכם האמור מקצוע במצוקה, פסיכיאטריהאשר למספר המתמחים בלעומת זאת, 

"קיים קושי משמעותי בגיוס מתמחים חדשים להתמחות במקצוע כי מציינים במועצה המדעית של הר"י 

-2956מספר המתמחים שהחלו את התמחותם במקצוע זה ירד בשנים . מנתוני המועצה עולה כי זה"

להלן יוצגו נתוני המועצה על מספר   2956.54מתמחים בשנת  29-ל 2955מתמחים בשנת  89-מ 2955

 :4131-,411בשנים גרים( )של מבומתחילי ההתמחות בפסיכיאטריה 

 

 

                                                 

 שם. 51
 שם 52
 .4132בפברואר  41דנה פישביין, מנהלת המועצה המדעית, ההסתדרות הרפואית בישראל, מכתב,  53
 שם. 54
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 2994-2956: מתחילי התמחות בפסיכיאטריה, 55 טבלה מס'

מספר 
 מתמחים4שנה

2994 2999 2959 2955 2952 2956 

11 49 10 21 13 49 

 הוא  4131עוד עולה מנתוני המועצה, כי מספר המתמחים שסיימו את התמחותם בפסיכיאטריה בשנת 

. להלן יוצגו נתונים על 4133-4119בשנים הנתונים , אך נמוך יותר מ,411בשנת נתון דומה לנתון  – 40

 :,4131-411בשנים )של מבוגרים( מסיימי התמחות בפסיכיאטריה 

 2994-2956: מסיימי התמחות בפסיכיאטריה, 52 טבלה מס'

מספר 
מסיימי 

 התמחות4שנה 

2994 2999 2959 2955 2952 2956 

40 14 14 14 43 40 

גם מנתוני אפשר ללמוד תמחים לתחום הפסיכיאטריה והפסיכיאטריה של הילד והמתבגר על כניסת המ

הסתדרות הרפואית בישראל על מספר מתחילי התמחות בפסיכיאטריה ההמועצה המדעית של 

 . ,4131-411חולים ומוסדות לבריאות הנפש בכל אחת מהשנים -ובפסיכיאטריה של הילד בפילוח לפי בתי

מוסדות רפואיים לא היו בכמה בשנים אלה עולה כי  מתחילי התמחות בפסיכיאטריהמנתוני המועצה על 

היו התמחויות  שנים קודמותואולם ב ,התמחות בפסיכיאטריה בשנים האחרונותמתמחים שהתחילו 

מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל בטירת הכרמל, במרכז לבריאות הנפש ע"ש יהודה ב  במוסדות אלו.

-ציונה ובבית-נס – יעקב-ציונה של המרכז הרפואי לבריאות הנפש באר-קמפוס נסים, ב-אברבנאל בבת

בכל (. 4131-4134חולים הרצוג בירושלים לא היו מתמחים חדשים בפסיכיאטריה בשנתיים האחרונות )

שהיו  ,חולים הרצוג-(, פרט לבית,4133-411מתמחים בכל אחת מהשנים הקודמות )אחד מהמוסדות היו 

קמפוס שהוא החולים הפסיכיאטרי כפר שאול, -בלבד. נוסף על כך, בבית 4133-ו 4119נים מתמחים בשבו 

 55(.4131-4133של המרכז הירושלמי לבריאות הנפש, לא היו מתמחים חדשים בשלוש השנים האחרונות )

, ,4131-411מתמחים חדשים בפסיכיאטריה בשנים בו לא היו שחולים זיו בצפת, -לעומת זאת, בבית

(. 4131-4133ת התמחותם בפסיכיאטריה מתמחים חדשים בכל אחת משלוש השנים האחרונות )החלו א

בפסיכיאטריה בשנים האחרונות  שבגינן לא היו מתמחים חדשיםנציין כי אין בידינו הסבר על הנסיבות 

חולים זיו בשלוש -ביתבמתמחים חדשים  התחילו בהתמחותםהחולים האמורים לעיל או -בתי תבארבע

נקודת מבט נוספת על היקף המתמחים כדי להציג עם זאת, יש בנתונים אלה  ;האחרונות השנים

 שנה בשנים האחרונות.  בכלהחדשים בפסיכיאטריה 

( לא 4131-4131בארבע השנים האחרונות ) ,פסיכיאטריה של הילד והמתבגרהתמחות ב םאשר למתחילי

לא היו הצופים -חולים הדסה הר-ובבית ,ןחולים ברזילי באשקלוה-בביתבתחום זה היו מתמחים חדשים 

ה, שבו לא היו יחולים נהרי-(. לעומת זאת, בבית4131-4133בשלוש השנים האחרונות )מתמחים חדשים 

החלו את התמחותם שני מתמחים חדשים  ,,4133-411מתמחים חדשים בפסיכיאטריה של הילד בשנים 

היו מתמחים חדשים בתחום הפסיכיאטריה של  חולים רמב"ם בחיפה, שבו לאה-ואילו בבית ,4134בשנת 

. נציין שמנתוני המועצה 4131החל את התמחותו מתמחה אחד בשנת  ,,4134-411הילד והמתבגר בשנים 

                                                 

נציין כי בקמפוס איתנים, שלא כמו בקמפוס כפר שאול, החלו את התמחותם מתמחים חדשים בפסיכיאטריה בכל אחת  55
 .4131-4131מהשנים 
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

החלו את התמחותם  ןמספר המסגרות שבה גדל 4131-4131כי בשנים  עולה עוד המדעית של הר"י

 34.56-ל 9-מוהמתבגר מומחים חדשים בפסיכיאטריה של הילד 

 אדם רפואי בתחום הפסיכיאטריה-המחסור בכוח 86

האדם בתחום הפסיכיאטריה ומציינים שני -אנשי מקצוע במשרד הבריאות מצביעים על מצוקה בכוח

 תקינהו, החולים-לרופאים בתחום זה בבתי קושי לאייש תקנים פנוייםהקשיים עיקריים בתחום זה: 

 .החולים לבריאות הנפש-לרופאים בבתילא מספיקה 

תקנים פנויים שאינם  49-כיום כ ישפי נתוני משרד הבריאות -עלאשר לקושי לאייש תקנים פנויים, 

והן עבור מתמחים  ההן עבור מומחים בפסיכיאטרי ,חולים-בבתי הפסיכיאטריה בתחוםמאוישים 

מבוגרים, בעיקר ללגייס רופאים להתמחות בפסיכיאטריה  קשהעוד ציינו במשרד כי  57בתחום זה.

-ביתלדברי ד"ר יעקב פולאקוביץ', מנהל מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל, ב ,למשל 58.ריהבפריפ

משום שלא היו פנויים  נותרו , והםלפסיכיאטריה יש שלושה מקומות התמחות לפחות חולים זה

שנוצר  הקושיאגף בריאות הנפש במשרד הבריאות, ראש לדברי ד"ר גדי לובין,  59מועמדים להתמחות6

של פסיכיאטרים  המהירפרישה הקצב לנוכח מתמחים חדשים מתעצם גיוסם של -ח איבמערכת נוכ

 60מבוגרים.

"לא  שהמערכת היאאחת הסיבות למחסור במתמחים היא  ,לדברי איגוד הפסיכיאטריה בישראל

. עוד ציינו באיגוד כי ההכרה אדם"-"תשתיות מוזנחות והשקעה מינימלית בכוחעקב  אטרקטיבית"

ים אחרים כמקצועות במצוקה ומתן תמריצים כלכליים לרופאים המתמחים בהם במקצועות רפואי

חשוב לציין כי באיגוד הפסיכיאטריה  61.אליהם מתמחים פוטנציאליים מתחום הפסיכיאטריה ומשכ

החולים הקושי לאייש תקנים של מתמחים -מעריכים שעם העברת שירותי בריאות הנפש לידי קופות

יגבר, שכן נוסף על הירידה במספר המומחים החדשים בתחום זה בשנים החולים -בפסיכיאטריה בבתי

אדם רפואי  בתחום הפסיכיאטריה -הירידה במספר המתמחים, הדרישה המוגברת לכוחבשל  ,הבאות

  62החולים.-בתיבבקהילה עלולה לגרוע ממספרם של רופאים בתחום זה 

 אדם-כוח מגייסות הן הקופות של אדם-כוח בהיעדר"במרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל ציינו כי  ,למשל

-בבתי האדם-כוח דלדלימ כך...עקב המיועדות במרפאות לעבודה ,מומחים רופאים במיוחד, מקצועי

 המוצגת התמונה. ומיומן מקצועי אדם-כוח של משמעותי למחסור חשופה המערכת את ומותיר החולים

                                                 

 .4132בפברואר  41דנה פישביין, מנהלת המועצה המדעית, ההסתדרות הרפואית בישראל, מכתב,  56
ת בישראל ציינו כי חלוקת התקנים בין מומחים למתמחים במשרד הבריאות ובמועצה המדעית של ההסתדרות הרפואי 57

החולים בהתאם לצורכי המחלקה.  עם זאת, על מנת לעמוד בקריטריונים המזכים מוסד -החולים נקבעת ברמת בית-בבתי
כמוסד מוכר להתמחות חייב להתממש התנאי הבסיסי שבמחלקה פסיכיאטרית יש לפחות שני רופאים בכירים. ד"ר גדי 

; דנה פישביין, מנהלת המועצה המדעית של 4132במרס  34ראש אגף בריאות הנפש, משרד הבריאות, שיחת טלפון,  לובין,
 .4132במרס  34ההסתדרות הרפואית בישראל, שיחת טלפון, 

 .4132בפברואר  41מירי כהן, מנהלת תחום בכיר, שירותי הצלה וע"ר, משרד הבריאות, מכתב,  58
 .4132במרס  2נהל מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל, מכתב, ד"ר יעקב פולאקביץ', מ 59
 .4132במרס  33ד"ר גדי לובין, ראש אגף בריאות הנפש, משרד הבריאות, שיחת טלפון,  60
נייר עמדה לקראת דיון בוועדת העבודה, הרווחה  –מקצוע הפסיכיאטריה במצוקה קשה איגוד הפסיכיאטריה בישראל,  61

 .4132במרס  4, מכתב, והבריאות
לוי, מזכ"ל איגוד הפסיכיאטריה -ידי ד"ר טל ברגמן-, הועבר עלמצב הפסיכיאטריה בישראלאיגוד הפסיכיאטריה בישראל,  62

 .4132בפברואר  1; שיחת טלפון, 4132בפברואר  1בישראל, מכתב, 
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 וכמות, בצמיחה מקצוע, והמתבגר הילד לש פסיכיאטריה של הספציפי בתחום דנים אנו כאשר מוחמרת

  63."משמעותי באורח עולה אדם כוח בהכשרת הצורך הרי, עולות ונוער לילדים למרפאות הפניות

פנייתנו עולה כי משרד הבריאות מודע למעבר האפשרי של מומחים על נציין כי מתשובת משרד הבריאות 

 ין בתשובהיאף צו ,ש אל המרפאות בקהילההחולים ומוסדות בריאות הנפ-בתחום הפסיכיאטריה מבתי

החולים -החולים ובבתי-החולים לקופות-"לאחרונה החלה 'זליגה' של מומחים בפסיכיאטריה מבתיכי 

בעבודה עניין העידוד  :משרד הבריאות מנההשינוי שעם . בין דרכי ההתמודדות החלה מצוקה במומחים"

, פתיחת מסלולי קידום )"מנהלי שירות"( ומחקרבאמצעות הוראה  חולים בקרב רופאים מומחים-בבתי

  64ועריכת השתלמויות וכנסים.

אדם רפואי בתחום הפסיכיאטריה יש -להתמודד עם המחסור בכוחשכדי באיגוד הפסיכיאטריה סבורים 

מענקים ותמריצים למתמחים בתחום ולתת  65מקצוע הפסיכיאטריה למבוגרים כמקצוע במצוקהבלהכיר 

דרישת בנוגע לשאלתנו מהי עמדת משרד הבריאות על במענה  66.י למשוך מועמדיםכדלפרק זמן מוגבל, 

איגוד הפסיכיאטריה בישראל להכיר במקצוע הפסיכיאטריה כמקצוע במצוקה השיבו במשרד הבריאות 

. עם זאת, לטענת מנכ"ל המשרד תומך ברעיון ההכרה במקצוע הפסיכיאטריה כמקצוע במצוקהכי 

מעגל המקצועות במצוקה משום שהרחבת ,  בין היתר לצעד זהצר מתנגד משרד הבריאות, משרד האו

 67חריגה מתקציב המענקים למתמחים.תגרור 

מיליון  40פריצת מסגרת התקציב )את למנוע  שכדיפנייתנו בנושא זה השיבו במשרד האוצר על במענה 

במקצועות שהוגדרו מתן תמריצים לרופאים הפונים לעיסוק לעניין  4132-,413( שהוגדרה לשנים ש"ח

מחסור  יתרת התקציב. אשר לטענות הנשמעות בדבר לדון בדרכים לניצול נכון שליש  ,מקצועות במצוקה

מחסור ליש לבחון לעומק את הסיבות שהביאו שמסר משרד האוצר  ,אדם בתחום הפסיכיאטריה-בכוח

להיות גורם  ים, אמורבאופן פרטיגם לעבוד של רופאים אפשרות הזה, שכן מאפייני תחום זה, כגון 

במשרד האוצר כי ביקשו ממשרד הבריאות לעמוד על סוגיה זו וכי נציגי משיכה למתמחים. עוד ציינו 

הגדרת מקצוע לעניין שאלתנו מהי עמדת משרד האוצר על בדיקה טרם התקבלו. התוצאות 

ריצים כלכליים, יש צורך לבחון פתרונות נוספים, פרט למתן תמש נמסרהפסיכיאטריה כמקצוע במצוקה 

לפגוע במספר הפונים להתמחות בפסיכיאטריה, שכן שימוש נרחב מדי בכלי זה עלול שיאפשרו גידול 

 68.ביעילותו

                                                 

 .4132במרס  2ד"ר יעקב פולאקביץ', מנהל מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל, שירותי בריאות הנפש, מכתב,  63
 .4132בפברואר  41מירי כהן, מנהלת תחום בכיר, שירותי הצלה וע"ר, משרד הבריאות, מכתב,  64
ידי -על 4111יש לציין כי הוועדה לבחינת הרפואה הציבורית ומעמד הרופא בה בראשות מר עדי אמוראי, שמונתה בשנת  65

פורום קבוע בראשות משרד הבריאות ובהשתתפות  המליצה על מינוי ,4114ראש הממשלה והגישה את המלצותיה בשנת 
שיגדיר מדדים אובייקטיביים לבחינת קיומה של "מצוקה" בהתמחות רפואית  ,משרד האוצר והמועצה המדעית של הר"י

מסוימת. בין המדדים האפשריים שהגדירה הוועדה, תקנים לא מאוישים במשך תקופת זמן, היעדר ביקוש להתמחות 
עולים חמישה קריטריונים  ,411אדם ועוד. ממחקר שערך מכון ברוקדייל ופורסם בשנת -ירה של כוחמסוימת, תחלופה מה

מרכזיים למקצוע רפואי במצוקה, והם: מחסור במתמחים "טובים"; קושי באיוש תקנים פנויים; מחסור ברופאים ביחס 
מול נמוך ואפשרויות מוגבלות לאפיקי להיקף המטלות הקליניות במחלקה, וכתוצאה מכך, עומס עבודה רב; תחושה של תג

ושחיקה.  הכנסה נוספים; פגיעה באיכות חיי העבודה, כגון, עומס יתר
HEB.pdf-REP-MedicalSpecialties-08-es/510http://brookdale.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFil  . 

נייר עמדה לקראת דיון בוועדת העבודה, הרווחה  –מקצוע הפסיכיאטריה במצוקה קשה איגוד הפסיכיאטריה בישראל,  66
 .4132במרס  4, והבריאות

 .4132במרס  1מירי כהן, מנהלת תחום בכיר, שירותי הצלה וע"ר, משרד הבריאות, מכתב,  67
 .4132במרס  34שומרת, רפרנט בריאות, אגף התקציבים, משרד האוצר, שיחת טלפון,  אורי 68

http://brookdale.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/510-08-MedicalSpecialties-REP-HEB.pdf
http://brookdale.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/510-08-MedicalSpecialties-REP-HEB.pdf
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-אדם רפואי בבתי-כוח שללא מספיקה תקינה עליו מצביעים במשרד הבריאות הוא שהקושי השני 

 69רופא פסיכיאטר הם כדלקמן:מקדמי התקינה למיטה של  ,פי נתוני נציבות שירות המדינה-על. החולים

תקני  רמספ מחלקה
רופאים 
 למיטה 

 1.34 פעילה

 ,,1.1 כרונית ממושכת

 1.334 ילדים ונוער

 1.334 אשפוז יום

פעילות במחלקות, קרי היקף יקף התקנים אלה אינם משקפים את השעמם שוחחנו סבורים שהגורמים 

 ואת אופי התפקיד.תקנים אלה אינו תואם את הצרכים בהאדם הנקבע -חכו

 במגמתהם עומס העבודה והמטלות בתחום הפסיכיאטריה מדווחים כי הפסיכיאטריה בישראל  באיגוד

 קשים הם שכיום האשפוזית למערכת שמגיעים החולים בתמהיל שינוי"ה נציגי האיגוד, לדברי. היעלי

גורם לעומס גדול יותר  ,"ההזנח עד לעתים ,יותר מורכבות גופניות ממחלות וסובלים יותר אלימים, יותר

 בוש, והמתבגר הילד של הפסיכיאטריה בתחום , למשל,ביטוי לידי בא זה קושי 70האדם הרפואי.-על כוח

 תקנים כיום איןלכך ש הביאו, במצוקה מקצוע המוגדר, זה בתחום למתמחים הניתנים התמריצים

-המטלות המוטלות על כוחאולם, מספר התקנים הקיים אינו תואם בהכרח את  71.להתמחות פנויים

ולכן  ,רכי החוליםושינויים במאפייני התחלואה ובצלנוכח האדם הרפואי במחלקות אלה, בין השאר 

 ק.יהאדם במחלקה מספ-שכוח מלמדתאינה מאוישים העובדה שכל התקנים 

לשינוי שלא הוביל , החולים הפסיכיאטריים-כך יש להוסיף את הגידול במטלות של הרופאים בבתיעל 

 משאבי הפנייתעקב , השאר בין, נגרם עבודהה עומס, איגוד הפסיכיאטריה מדווח כי ה. לדוגמבתקינה

 המאושפזים במטופלים הטיפול במסגרת דעת חוות כתיבתלו הסתכלות לביצוע הפסיכיאטרית המחלקה

מת אין באפשרותנו לקבוע אם התקינה הקיינציין כי   72.משפט-בית צופי -על פסיכיאטריות במחלקות

 .הולמת את הדרישות בתחום זה

 אדם סיעודי בתחום בריאות הנפש-כוח 16

המספק , בריאות הנפשבסיסי ב-להיות בוגרות קורס עלנדרשות אחיות בתחום הפסיכיאטריה אינן 

ממצאי מיפוי שערך מינהל מ. נציין כי שהשלימו קורס זהאך יש גם אחיות הכשרה מיוחדת בתחום זה, 

תחושת תפקידי האחיות באשפוז הפסיכיאטרי בישראל עולה כי עניין להסיעוד במשרד הבריאות 

יותר משל אחות  מוגברת בריאות הנפשקורס על בסיסי בשהשלימה הסמכות והאחריות של אחות 

                                                 

 .4132בפברואר  41שבע בבלי, מנהלת תחום תקן וענייני עובדים, נציבות שירות המדינה, מכתב, -בת 69
וד הפסיכיאטריה לוי, מזכ"ל איג-ידי ד"ר טל ברגמן-, הועבר עלמצב הפסיכיאטריה בישראלאיגוד הפסיכיאטריה בישראל,  70

 .4132בפברואר  1; שיחת טלפון, 4132בפברואר  1בישראל, מכתב, 
 4132במרס  34ד"ר גדי לובין, ראש אגף בריאות הנפש, משרד הבריאות, שיחת טלפון,  71
 לוי, מזכ"ל איגוד הפסיכיאטריה-ידי ד"ר טל ברגמן-, הועבר עלמצב הפסיכיאטריה בישראלאיגוד הפסיכיאטריה בישראל,  72

משפט לאשפוז כפוי יכול להינתן בין היתר -. צו בית4132בפברואר  1; שיחת טלפון, 4132בפברואר  1בישראל, מכתב, 
המשפט סבור כי הנאשם לא מסוגל לעמוד לדין מחמת היותו חולה בנפשו או -כאשר הועמד הנאשם לדין פלילי ובית

ידי בית המשפט לשם עריכת בדיקה -ות יכול להינתן עלהעבירה הפלילית בוצעה כתוצאה ישירה מאותה מחלה. צו הסתכל
והסתכלות בנאשם החשוד לכאורה בביצוע עבירה פלילית תוך כדי חשד שהוא חולה נפש וכתוצאה ישירה מאותה מחלה. 

 .4131ירושלים , 2952שנתון סטטיסטי בריאות הנפש בישראל, משרד הבריאות, 
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 מרכז המחקר והמידע

האשפוז  בסיסית לאחיות העובדות במסגרות-שאינה בוגרת קורס זה וכי יש חשיבות להכשרה העל

הרחיב בהכשרה את התכנים והסמכויות הנחוצים לפעילות , יש לפי המחקר-עלבפסיכיאטריה. אולם 

  73שינויים הצפויים בתחום השירות האמבולטורי בקהילה., לנוכח האחיות בקהילה

 ם במקצועות הבריאות"אד-ח"כופי נתוני משרד הבריאות המובאים בפרסומי משרד הבריאות -על

 2959עמד בשנת  11עד שגילן בפסיכיאטריה  יבסיס-מספר האחיות בוגרות קורס על, 4134-4131לשנים 

בשלוש שנים6 במספן  2%גידול של , חל כלומר 959674על  – 2952ובשנת  498על  – 2955, בשנת 492על 

 96558.75 היה 2952בשנת נפש  5,999-לשל אחיות אלה שיעורן 

פנייתנו למשרד הבריאות בבקשה לקבל מידע על איוש תקני האחיות בתחום הפסיכיאטריה על ה במענ

 2956עוד ציינו במשרד כי בשנת 6 החולים ובמרפאות מאויש-רוב תקני הסיעוד בבתיהשיב המשרד כי 

יצוין, כי בקשתנו לקבלת נתונים על מספר התקנים שנוספו החולים6 -ת האחיות בבתינהוגדלה תקי

משיחה שערכנו עם הגב' אילנה כהן, יו"ר  76לא נענתה. 4131ני האחיות בתחום הפסיכיאטריה בשנת לתק

תקני  321עולה כי בשנה האחרונה נוספו לתחום הפסיכיאטריה  ,הסתדרות האחים והאחיות בישראל

 77אחיות.

ולים הח-הוגדלה תקינת האחיות בבתי 4131שבשנת פי -על-אףכי הבריאות ציינו עם זאת, במשרד 

השינוי שחל בתמהיל החולים בתחום בריאות הנפש, שבא לידי ביטוי, בין היתר, לנוכח הפסיכיאטריים, 

שיבה מחודשת לגבי מפתחות התקינה לאחיות. נדרשת חבריבוי חולים קשים ואלימים יותר מבעבר, 

 78פי נתוני נציבות שירות המדינה:-להלן מקדמי התקינה בפסיכיאטריה לאחיות על

מספר  מחלקה
תקני 

אחיות 
 למיטה

 ,.1 פעילה

 1.0 כרונית ממושכת

 1.43 ילדים ונוער

 1.1.3 אשפוז יום

ברוב אין הקיימים  תקני האחיותלנוכח מספרם של משיחות עם גורמי מקצוע במשרד עולה, כי 

בעתיד, תקן האחיות ששינוי של . עם זאת, במשרד הבריאות סבורים םתקניההמקרים קושי לאייש את 

אינו תחום שכן לדברי המשרד, תחום בריאות הנפש  ,אדם בתחום זה-מחסור בכוחליצור עלול ם יחול, א

                                                 

, ד"ר יפה הארון, ד"ר מוניקה גון אוסישקין, רזיה שור, 4134 – מחקר בפסיכיאטריה-דוחמשרד הבריאות, מינהל הסיעוד,  73
 דרור טרן, ד"ר שושי ריב"א.

אדם במקצועות הבריאות -כוח; משרד הבריאות, 4134, נובמבר 4133אדם במקצועות הבריאות לשנת -כוחמשרד הבריאות,  74
 .4133, נובמבר 4131לשנת 

 .4131בדצמבר  30,  3,0, עמוד מס' 4134כוח אדם במקצועות הבריאות , משרד הבריאות 75
 .4132במרס  1מירי כהן, מנהלת תחום בכיר, שירותי הצלה וע"ר, משרד הבריאות, מכתב,  76
 .4132במרס  34בישראל, שיחת טלפון,  אילנה כהן, יו"ר הסתדרות האחים והאחיות 77
 .4132בפברואר  41שבע בבלי, מנהלת תחום תקן וענייני עובדים, נציבות שירות המדינה, מכתב, -בת 78

http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/manpower2012.pdf
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/nursing/research/Documents/Psychiatry-nursing.pdf
http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/ManPower2011.pdf
http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/manpower2010.pdf
http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/manpower2010.pdf
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HR/ITandINFO/info/Pages/manpower.aspx
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של  מוטיבציהלדבר משפיע על מידת החשיפה לתחום זה ווהבמסלולי ההכשרה בתחום הסיעוד, מרכזי 

שש מפני כיום חיש הצוות הסיעודי חברי ציינו במשרד הבריאות כי בקרב עוד . ולבחור ב בוגרות סיעוד

, בצדק או שלא בצדק, עקב פגיעה כלשהי הנגרמת למטופל בעת להן להיחשףתביעות שהם עשויים 

  79שהותו במסגרת לבריאות נפש.

בין היתר  ו, שמקורבכל התחומים בהקשר זה יש לציין כי כיום יש במדינת ישראל מחסור ניכר באחיות

שלא נלווה לו גידול במספר האחיות הצמצום במספר האחיות המעשיות וירידה בעלייה לישראל 

יש כי באופן כללי משרד הבריאות מסר  ,ואכן 80המוסמכות החדשות המצטרפות למערכת הבריאות.

לדברי החולים. -, הן במרפאות הממשלתיות והן בקופותקהילההן ב ,מחסור בכלל בתחום הסיעוד

בכלל עדיין לוקה זה תחום אדם בה-כוח אולם, סיעודה בתחוםאת מערך ההכשרה הגביר המשרד הוא 

 81בכל המסגרות. ,בחסר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .4132במרס  33ד"ר גדי לובין, ראש אגף בריאות הנפש, משרד הבריאות, שיחת טלפון,  79
 .4131במרס  43, כתבה פלורה קוך דבידוביץ', סוגיות מרכזיות בתחום הבריאותמרכז המחקר והמידע של הכנסת,  80
 שם. 81

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03161.pdf
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 נספח

 295682החולים הכלליים, סוף שנת -מיטות אשפוז בריאות הנפש במוסדות בריאות הנפש ובבתי

 מספר המיטות מוסדות בריאות הנפש מספר המיטות בתי חולים כלליים

 241 שער מנשה ,31 שיבא

 ,49 יהודה אברבנאל 21 רמב"ם

 111 מזרע 11 זיו

 ,21 ציונה-נס –יעקב -באר 31 הלל יפה

 4,1 לב השרון 30 יהינהר

 ,44 הכרמל-טירת 11 ברזילי

 4,0 שבע-בריאות הנפש באר , רבין ק. בילינסון

 ,14 מרכז בריאות הנפש ירושלים , סורוקה

 ,,3 גהה 41 המרכזי בעמק

 332 שלוותה 14 הדסה עין כרם

 41 הרצוג 31 החולים הסקוטי-בית

 311 נווה שלווה 1 הימרכז רפואי הרצלי

 40 אילנית

 6,944 סה"כ 684 סה"כ

 5965%  4969% 

 

                                                 

 .4132במרס  1מירי כהן, מנהלת תחום בכיר, שירותי הצלה וע"ר, משרד הבריאות, מכתב,  82
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 מקורות

 ספרים ודוחות 

  ,בריאות משרד הבריאות, המרכז הלאומי לבקרת מחלות, אגף המידע, מינהל מידע ומחשוב

 .4132, פברואר 4131

  ,ביולי  4, ווה יעקב" בראשות ד"ר ישי אוסטפלדדוח צוות תחקיר לאירוע "נמשרד הבריאות

4131. 

  ,4131בדצמבר  30, 4134אדם במקצועות הבריאות -כוחמשרד הבריאות. 

  ,4134נובמבר , 4133אדם במקצועות הבריאות לשנת -כוחמשרד הבריאות. 

 ד"ר יפה הארון, ד"ר מוניקה  ,4134 –מחקר בפסיכיאטריה -דוחריאות, מינהל הסיעוד, משרד הב

 גון אוסישקין, רזיה שור, דרור טרן, ד"ר שושי ריב"א.

  ,4133נובמבר , 4131אדם במקצועות הבריאות לשנת -כוחמשרד הבריאות. 

  ,4131 ,עם עובד :אביב-, תלמערכת הבריאות בישראלגבי בן נון, יצחק ברלוביץ, מרדכי שני. 

 מצוקה נפשית ודפוסי ת, מכון ברוקדייל, מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאו-ג'וינט-מאיירס

החולים: נקודת המבט של צרכני -קבלת טיפול לפני העברת האחריות לבריאות הנפש לקופות

ך רוזן, נורית ניראל, רותי וייצברג, גרינברג, ברו-, כתבו רויטל גרוס, שולי ברמליהשירותים

4119. 

 שיחות טלפוןומכתבים 

  ,בפברואר  41דנה פישביין, מנהלת המועצה המדעית, ההסתדרות הרפואית בישראל, מכתב

 .4132במרס   34שיחת טלפון,  ;4132

 4132בפברואר  41, יםמירי כהן, מנהלת תחום בכיר, שירותי הצלה וע"ר, משרד הבריאות, מכתב 

 .4132במרס  1-ו

  ,4132במרס  2ד"ר יעקב פולאקביץ', מנהל מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל, מכתב. 

  ,4132בפברואר  40אופיר פינטו, תחום מחקרי נכות ושיקום, המוסד לביטוח לאומי, מכתב. 

  ,נייר עמדה לקראת דיון  –מקצוע הפסיכיאטריה במצוקה קשה איגוד הפסיכיאטריה בישראל

 .4132במרס  4, מכתב, ה, הרווחה והבריאותבוועדת העבוד

  ,לוי, -ידי ד"ר טל ברגמן-, הועבר עלמצב הפסיכיאטריה בישראלאיגוד הפסיכיאטריה בישראל

 .4132בפברואר  1; שיחת טלפון, 4132בפברואר  1מזכ"ל איגוד הפסיכיאטריה בישראל, מכתב, 

 בפברואר  41ות המדינה, מכתב, שבע בבלי, מנהלת תחום תקן וענייני עובדים, נציבות שיר-בת

4132. 

http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/ManPower2011.pdf
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/nursing/research/Documents/Psychiatry-nursing.pdf
http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/manpower2010.pdf
http://brookdale.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/538-09-Mental-Distress-REP-HEB.pdf
http://brookdale.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/538-09-Mental-Distress-REP-HEB.pdf
http://brookdale.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/538-09-Mental-Distress-REP-HEB.pdf
http://brookdale.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/538-09-Mental-Distress-REP-HEB.pdf
http://brookdale.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/538-09-Mental-Distress-REP-HEB.pdf
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 4132במרס  34-ו 33ת טלפון, וד"ר גדי לובין, ראש אגף בריאות הנפש, משרד הבריאות, שיח ; 

  ,4132במרס  34אורי שומרת, רפרנט בריאות, אגף התקציבים, משרד האוצר, שיחת טלפון. 

  ,4132במרס  34אילנה כהן, יו"ר הסתדרות האחים והאחיות בישראל, שיחת טלפון. 

 מסמכי מרכז המחקר והמידע של הכנסת

  ,כתבה פלורה קוך סוגיות מרכזיות בתחום הבריאותמרכז המחקר והמידע של הכנסת ,

 .4131במרס  43דבידוביץ', 

  ,כתב החולים לבריאות הנפש-אלימות כלפי מאושפזים בבתימרכז המחקר והמידע של הכנסת ,

 .4131בדצמבר  41ספירו, -אורי טל

 בפברואר  ,, כתבה שלי לוי, אשפוז בריאות הנפש בישראלהמחקר והמידע של הכנסת,  מרכז

4131. 

 OECD-דוחות ונתונים של ארגון ה

 OECD (2013), OECD Health Data: Health Care Resources, OECD Health 

Statistics (database), retrieved on February 17
th

, 2014. 

 OECD Health Data 2013, Definitions, Sources and Methods, accessed on March 

11
th

, 2014. 

 מסמכים נוספים

  ,הסכם קיבוצי בין ממשלת ישראל, שירותי בריאות כללית משרד האוצר, אתר האינטרנט

, 4133באוגוסט  40, וההסתדרות המדיצינית הדסה לבין ההסתדרות הרפואית בישראל

 .4132במרס  4תאריך כניסה: 

 בין משרדי הבריאות והאוצר לבין שירותי בריאות כללית בנושא העברת שירותי  סיכום

במאי  13, בריאות נפש מהתוספת השלישית לתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי

4134  . 

 


