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 7102ביטאון החברה הישראלית לבריאות הנפש בקהילה, נובמבר 

 חברות וחברים, 

אנחנו שמחים לחדש את ביטאון החברה כדי לעדכן בענייני בריאות הנפש 

בקהילה ובעיקר כדי לקשר ביננו וליצור רשת של אנשי מקצוע בתחומי 

הפסיכיאטריה, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, סיעוד פסיכיאטרי, טיפול בהבעה 

 ויצירה, רפואת משפחה ועוד. 

טיפול פסיכיאטרי ונפשי בכלל מצריך סבלנות, התנזרות ודחיית סיפוקים, ודאי 

הטיפול האמבולטורי מאופיין בבדידותם   .בהשוואה להתמחויות אחרות ברפואה 

של המטפלים. לעיתים אנו מלווים מטופלים במשך חודשים ושנים, עם שינויים 

שהם פעמים רבות איטיים והדרגתיים. רק אנחנו רואים את תהליך השינוי, ולרוב 

ההצלחות. לפעמים מתעורר הצורך -לא יכולים לחלוק את ההצלחות ואי 

ודאות מורכבים וקשים ולא תמיד יש עם מי. אנו -להתייעץ או להחליט בתנאי אי 

 נותרים בודדים, עם ה"חוש" הקליני ושאלות קליניות ואתיות מורכבות.   

המערכת הציבורית מאופיינת בעומס רב ובתורי המתנה ארוכים ושטף הפונים 

רק הולך ועולה, עם הרפורמה וסיבות נוספות )גידול האוכלוסיה, המודעות 

למצוקה נפשית ועוד(. מצוקת כח האדם המקצועי והמינהלי, היעדר תקציבים, 

דרישות בירוקרטיות שמתווספות חדשות לבקרים, גורמים לתסכול ולפעמים אף 

: חלקו היחסי של התקציב לשירותי 1111 -לשחיקה.  מתוך דוח מבקר המדינה מ

בריאות הנפש בישראל מסך ההוצאה הציבורית לבריאות נמוך בהשוואה 

(.  מדינות רבות במערב משקיעות את רוב %1לעומת    111-למדינות במערב )כ 

התקציב של בריאות הנפש בטיפול בקהילה ולא בטיפול באשפוז. בניגוד לכך, 
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ההוצאה לטיפול בקהילה ולשיקום גם יחד היא רק כמחצית מתקציב בריאות  -בישראל

מהמטופלים בקהילה   111-הנפש. זאת אף על פי שבתי החולים מטפלים רק בכ 

 (.  1111ב, התש"ע, 01)מבקר המדינה,  סוגיות בתחום בריאות הנפש, דוח שנתי 

 ואלה הנושאים שאנו רוצים לקדם יחד, בפעילות החברה, בשנים הקרובות:

העלאת צרכי המטופלים והמטפלים בקהילה למודעות הציבורית, לתקשורת, לאיגוד 

הפסיכיאטריה, לכנסת, למשרד הבריאות ולפתחם של קובעי מדיניות, במיוחד נוכח 

 הרפורמה בשירותי בריאות הנפש.  

בין היתר, על ידי שיתוף מטפלות ומטפלים ממקצועות בריאות  -הרחבת שורות החברה

 הנפש השונים. 

יצירת שיתופי פעולה עם עמותות לזכויות המטופלים ובני משפחותיהם, עבודה עם 

 התקשורת לשינוי תפיסות עולם והשיח החברתי. 

כלכלית והעלאתה לראש -הגיאוגרפית והחברתית   -התמודדות עם בעיות הפריפריה 

 סדר העדיפויות.  

העלאת המודעות של תנאי העבודה של הרופאות והרופאים בקהילה לעומת מסלול 

 בית חולים: שיטת תגמול, מעבר בין ניהול מחלקה למרפאה, כוננויות ועוד. 

גיבוש מסלולים )כנסים, ימי עיון, קורסים( להעמקת הידע המקצועי והמחקרי של 

העובדים בתחום בריאות הנפש בקהילה ובפסיכיאטריה חברתית, עם תשומת לב 

לצרכיהם של כלל הנדרשים לשירות ושל אוכלוסיות ייחודיות: עולים, מיעוטים, 

 מהגרים, נפגעי/ות טראומה ואלימות מינית ולהט"בים/ות.  

הגדלת החשיפה של מתמחים/ות בפסיכיאטריה וסטודנטים/ות לרפואה, פסיכולוגיה, 

 עבודה סוציאלית לתחום האמבולטורי.

חשוב שניצור יחד מערכת תמיכה מקצועית כדי לחבר אותנו וליצור קהילה,   -ובעיקר 

להתגבר על הבדידות ולקדם את טובת המטפלים והמטופלים שבקהילה ברמה 

ר:   כו ז נ זאת  ת.  לִָבֵטל ארצי ן  ֶבן חֹוִרי ַאָתה  ְּלֹא  ו לִגְּמֹור,  ָכה  לָא ַהמְּ ָעלֶיָך  לֹא 

 )פרקי אבות, פרק ב', משנה טז(. ִמֶמנָה

 

להובלת תהליכי שינוי   -הפיצו את הבשורה וגייסו חברות וחברים לשורות החברה 

 חברתי.
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, מנהל בית חולים "לב ד"ר שמואל הירשמן 

השרון", תיאר את המודל לטיפול בנפגעי/ות 

תקיפה מינית במסגרת אשפוז מלא ואשפוז יום 

שאינה מהווה מסגרת אידיאלית לטיפול בנפגעי/

ות תקיפה מינית, אך לעיתים מחוייבת המציאות 

עקב מצבו/ה של המטופל/ת. בדבריו, תאר ד"ר 

צד כבר עם הכניסה למסגרת  כי הירשמן 

אשפוזית נקבעים בחוזה בין המטופל/ת לצוות 

הטיפולי משך האשפוז, מטרות האשפוז והתוכנית 

הטיפולית יחד עם תוכנית לשחרור והמשך טיפול 

 בקהילה.  

 , רס"ן תמי טבקהשלימה את רצף ההרצאות 

)עובדת סוציאלית(, ממרכז מהו"ת, לטיפול 

בנפגעי/ות אלימות מינית בצבא. בדבריה תארה 

איך נבנה בצה"ל מערך ייעודי לטיפול בנפגעי/ות 

תקיפה מינית המשלב עבודה רב מערכתית של 

גורמי בריאות הנפש וגורמים פיקודיים בצבא, יחד 

עם גורמי רפואה, שיטור ורווחה אזרחיים, במטרה 

לאפשר לנפגע/ת לקבל את הטיפול והסיוע 

 המיטבי עוד במהלך שירותו/ה בצבא, ולאחריו.

 

 

 

 

לסיכום יום העיון, נערך דיון בפאנל רחב 

)ראשת   ד"ר טל ברגמן לוי אשר כלל את  

שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות(, 

ד"ר שמואל ,  סא"ל ד"ר אריאל בן יהודה 

. לפיד   ליאור גל כהן ונעמה ,  הירשמן 

הדוברים בפאנל ענו על שאלות המשתתפים 

ודנו בדרכים בהן ניתן להרחיב את המסגרות 

הטיפוליות בנפגעי/ות תקיפה מינית במסגרת 

מערך בריאות הנפש בישראל ואת ההכשרה 

והידע בתחום בקרב צוותי הרפואה בישראל 

 בכללותם. 

יום העיון עסק בהעלאת המודעות של מטפלים/ות בבריאות 

הנפש לנושא טראומה מורכבת ובמיוחד טראומה על רקע 

 מיני.

, יו"ר סניף ד"ר צבי פישל יום העיון נפתח בדברי ברכה של  
, יו"ר עידו לוריא   וד"ר ת"א של איגוד הפסיכיאטריה  

  החברה הישראלית לבריאות הנפש בקהילה  

שיתפה את קהל המשתתפים בחוויותיה   ליאור גל כהן גב'  

הקשות כשורדת פגיעה מינית ובהתנסויותיה עם מטפלים 

בבריאות הנפש לאורך חייה. דבריה המרגשים והכאובים 

פתחו עבורנו צוהר לחווייתו של המטופל אשר פונה לעזרה 

עקב פגיעה מינית והדגישו עד כמה הקשר הראשוני עם 

הדמות המטפלת עשוי להשפיע לטווח ארוך על היכולת 

להיעזר בטיפול או להביא להימנעות ממושכת מקבלת 

 עזרה.  

, עובדת סוציאלית חוקרת ילדים, תיארה את גב' אילת גושן

תהליך חקירת ילדים נפגעי תקיפה מינית תוך עמידה על  

 הקשיים והמורכבויות העצומות שמלוות את עבודתה.  

, פרסה בהרצאתה את משנתה לגבי ההבדל בין ד"ר אפי זיו

טראומה אקוטית לטראומה עיקשת ולמשמעותה של 

טראומטיזציה מתמשכת על רקע חברתי בנפגעי ונפגעות 

 תקיפה מינית, גם לאחר סיומה של הפגיעה המינית. 
 

, מנהלת היחידה לנפגעי/ות תקיפה מינית ד"ר ענבל ברנר 

סבא, בית חולים "שלוותה", תיארה את -במרפאת כפר 

העבודה הפסיכיאטרית היומיומית במטופל/ת אשר נפגע/ה 

מטראומה מינית, בדגש על היכולת להתייחס לפגיעה 

המינית במסגרת המערך הגופני, הנפשי, המשפחתי 

והחברתי של המטופל/ת והיכולת לתכלל את כלל צרכיו/ה 

 לסיוע בעת פנייתו/ה לעזרה.  

בהמשך להרצאות נערך דיון שעסק בהצגת השירותים 

לטיפול בנפגעי ונפגעות תקיפה מינית. פתחה את הדיון גב' 

, מנהלת המרכז לטיפול בנפגעי/ות טראומה נעמה לפיד 

מינית במרכז הרפואי "בני ציון" בחיפה, שתיארה את המודל 

האמבולטורי לטיפול בנפגעי/ות תקיפה מינית שמבוסס על 

 טיפול ארוך טווח ורב מערכתי, פרטני וקבוצתי. 

 

 

 

סיכום יום העיון המשותף לחברה הישראלית לבריאות הנפש בקהילה ולסניף תל אביב של 

-אבחון וטיפול בטראומה מינית", שנערך ב -איגוד הפסיכיאטריה בנושא "מטראומה להחלמה
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 חברי הוועד -נעים להכיר

 

 מזכירה כללית של החברה-ר אפרת אליפז סיטי “ד

.  מנהלת המחלקה האמבולטורית בבי"ח במרכז לבריאות 1112ד"ר סיטי היא מומחית בפסיכיאטריה מאז  

הנפש "מזור", מנהלת המרכז הקהילתי לבריאות הנפש בנהריה. בוגרת החוג לפסיכותרפיה בגישה 

"מכון אופק"(. ד"ר ( DBT  -פסיכואנליטית, בית הספר ללימודי המשך באוניברסיטת תל אביב וכן הכשרה ב 

סיטי עוסקת בהוראה, הנחיית מתמחים וצוות רב מקצועי בבית החולים ובמרפאה, בעלת מינוי במסלול 

ההוראה הקליני בפקולטה לרפואה בטכניון ונוטלת חלק בהוראת   סטודנטים מהטכניון ומהפקולטה 

יו"ר ועדת הלסינקי מוסדית בבית החולים "מזור" ומובילה מספר מחקרים במסגרת   2לרפואה בצפת )בר אילן(

 המרפאה לבריאות הנפש ובית החולים.

תחומי העניין העיקריים: טיפול בהפרעות ויסות, טיפול בדיכאון וחרדה, רצף הטיפול וכן שיפור איכות 

 הטיפול בשירות האמבולטורי.

 

 ד"ר אילן טל, גזבר החברה

ד"ר אילן טל, פסיכיאטר מומחה, מנהל את המרכז הרב מקצועי הפרטי הגדול בישראל לטיפול במבוגרים 

(. במרכז יחידות מקצועיות אמבולטוריות שונות לטיפול, בין השאר, www.drtal.co.ilנוער וילדים קהילה ) 

בחרדה, בדיכאון, בהפרעות אכילה, בהתמכרויות, ועוד. כמו כן במרכז  יחידה לטיפול אינטנסיבי )מחלקת 

יום( פרטית הפועלת באוניברסיטת תל אביב. כיהן בוועדת הביקורת של החברה לבריאות הנפש בקהילה, 

ר וועדת הביקורת של החברה לטיפול בהתמכרויות. עוסק רבות בתקשורת בהורדת הסטיגמה הקשורה “יו

לטיפול בבריאות הנפש וטיפול פסיכיאטרי בפרט, מתראיין בטלוויזיה ברדיו ובעיתונות הכתובה 

 והאלקטרונית בכל מה שקשור לטיפול נפשי.

חן בתל אביב ובבית החולים גהה. עוסק בהערכה ובטיפול  -התמחה במרכז הקהילתי לבריאות הנפש רמת 

התנהגותיות(   -פסיכולוגיות )פסיכודינמיות וקוגניטיביות    -בהפרעות חרדה ובשילוב טכניקות טיפוליות  

 ופסיכיאטריות, במבוגרים ובקשישים.

 

 פרופ' חגי חרמש, חבר וועד

ר “ אביב. ממייסדי החברה והיו -פרופ' חבר במסלול רגיל, בית הספר לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל 

הראשון שלה. פרופ' חרמש נפצע בעת השירות הצבאי במלחמת התשה. בהמשך למד לימודי גיאולוגיה 

אביב מתוך מחשבה על פסיכיאטריה. -באוניברסיטה העברית ובמכון וייצמן ולימודי רפואה באוניברסיטת תל

שנים במילואים )בין היתר, באיתור נעדרים(. סיים התמחות במרכז לבריאות הנפש "גהה".   3%שירת  

ניהול מרפאת המבוגרים, היחידה  -פסיכיאטר למבוגרים בתפקידים שונים, במחלקה ובמרפאה.  במשך שנים

 CBTלהפרעות אכילה ולטיפול באמצעות 

בעל מינוי בסגל הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר. ממייסדי החברה לבריאות הנפש בקהילה ופעילות 

מתמשכת בוועד החברה. ממייסדי העמותה "שביל החיים",  שעוסקת באובדנות, ופעיל בה באופן מתמשך 

מאמרים מקצועיים. כעת פרופ' חרמש בגמלאות  1%1מתמשכת בה. בפן המחקרי, פרופ' חרמש פרסם מעל 

ממשיך להתנדב ב"גהה" ובעמותות, בתחומי המחקר הקליני, הדרכה, ובוועדת אתיקה ובעשיה בחברה 

 לבריאות הנפש בקהילה. 



 

 % 

 יבין , חברת וועד-ר איריס כהן“ד

יבין סיימה לימודי רפואה באוניברסיטה של יוהנסבורג, דרום אפריקה. השלימה התמחות -ד"ר כהן 

ציונה". מנהלת המרפאה לבריאות -בפסיכיאטריה כללית ובפסיכיאטריה של הילדים והמתבגר ביה"ח "נס 

הנפש לילדים ולנוער, קופ"ח "מכבי" במודיעין. בעלת קליניקה פרטית לילדים, נוער ומבוגרים צעירים. עבדה 

כפסיכיאטרית עצמאית בקופות החולים מכבי, מאוחדת ולאומית, ובשנים אלו צברה ניסיון רב באבחון 

 ובטיפול במסגרת קהילתית.

יבין חברת ועד החברה לבריאות הנפש בקהילה וחברה באיגוד הפסיכיאטריה של הילד והמתבגר, -ד"ר כהן

הקימה וניהלה את פורום המטפלים הרגשיים במודיעין, המחבר בין מטפלים רגשיים עצמאיים העובדים 

כהן הייתה בצוות התכנון -במודיעין, מקיימת מפגשים קבועים וכנסים כולל עם מטפלים עצמאיים. ד"ר יבין 

 של המרפאות לבריאות הנפש של "מכבי" לקראת הרפורמה. 

 

 חבר וועד, ר רועי גלעד“ד

ד"ר גלעד הוא מומחה בפסיכיאטריה, מתמחה בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר. בוגר תואר ראשון במדעי 

החיים והרפואה באוניברסיטת תל אביב ותואר דוקטור לרפואה בטכניון. עובד במרכז לבריאות הנפש ע"ש 

בריל, תל אביב )מרפאת רמת חן(, שירותי בריאות כללית. לד"ר גלעד התמקצעות בתחום רפואת השינה, 

-טיפול בבעיות סומטופורמיות ובתסמינים מנטליים של תחלואה גופנית. מטפל באמצעות טיפול התנהגותי 

. טיפולים פרטניים וקבוצתיים. עוסק במחקר בתחום האספקטים Mindfulnessקוגניטיבי, ביופידבק, היפנוזה ו 

 המנטליים של תחלואה גופנית.

 

 ר אורן באר, חבר וועד “ד

בוגר לימודי רפואה באוניברסיטה העברית, התמחות במרכז לבריאות הנפש "לב השרון". עובד זה מספר 

שנים כפסיכיאטר בכיר במרפאות חוץ של בית החולים "לב השרון" ובמרפאה לבריאות הנפש בטירה. מעבר 

לניסיון בטיפול אמבולטורי במרפאה ציבורית מקיים קבוצות משותפות למטפלים ומטופלים העוסקות בשיח 

הפסיכיאטרי ובדרכים לשנותו. שם דגש על קבלה של המטופל ותפיסת עולמו, ועל זכותו לבחור בדרך בה 

 הוא רוצה לקבל עזרה. 

 

 ר עידו לוריא, יושב ראש החברה“ד

 

-ד"ר לוריא הוא פסיכיאטר, בעל תואר מוסמך בבריאות הציבור, ביה"ס לבריאות הציבור, אוניברסיטת תל

אביב. בוגר התוכנית לפסיכותרפיה פסיכודינמית, ביה"ס ללימודי המשך, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת 

 אביב.  -תל

במקביל להתמחות ב"שלוותה" ובהמשך לתפקידו כסגן מנהל המרפאה למבוגרים במרכז לבריאות הנפש 

"אברבנאל", התנדב ד"ר לוריא במרפאה הפתוחה למהגרי עבודה, מבקשי מקלט ופליטים של עמותת 

הקים שתי מרפאות לבריאות  1114ישראל. כרופא פסיכיאטר וכמנהל רפואי. בשנת -רופאים לזכויות אדם

סבא של המרכז לבריאות הנפש "שלוותה" ומחוז שרון שומרון שירותי -נפש בקהילה: את מרפאת כפר

במרכז   -מרפאה פסיכיאטרית למבקשי מקלט וקורבנות סחר ועינויים -בריאות כללית, ואת מרפאת "גשר"

 קהילתי לבריאות הנפש יפו, משרד הבריאות.

ד"ר לוריא מרצה מן החוץ ומלמד את הקורס "בריאות נפש קהילתית ואפידמיולוגיה פסיכיאטרית" 

ועוסק במחקר אפידמיולוגי, ובעיקר: אביב -אביב. מדריך קליני בחוג לפסיכיאטריה בתל-באוניברסיטת תל

שוויון בשירותי בריאות.  שימש  כיועץ בנושא -תרבותית, סטיגמה, ואי-טראומה, הגירה ופסיכיאטריה בין

( ועוסק בהכשרות בישראל ובעולם בנושא UNHCRבריאות הנפש למבקשי מקלט לנציבות האו"ם לפליטים )

זיהוי קורבנות סחר וטיפול רגיש תרבותית, עם משרד המשפטים, ארגון האו"ם למלחמה בפשע ובסמים )

UNODC .ועוד ) 
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