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 מבוא
 

 רפורמות גדולות בבריאות הנפש: 3הובילה ל   1990ועדת נתניהו משנת 
 

עם הפחתה של כמחצית ממיטות האשפוז  האשפוז שירותי לצמצום שהביאה המבנית הרפורמה .1

 קהילתיים. ופיתוח שירותים בישראל

 בקהילה.הרפורמה השיקומית וחקיקת חוק שיקום נכי נפש  .2

 לקופות הבריאות ממשרד הנפש בריאות לשירותי האחריות העברת שעיקרה הביטוחית הרפורמה .3

 .החולים

 רפורמההחלת הועד  1990שנה בין ועדת נתניהו  25 ךתמשכות התהליכים הביצועיים במשהשלכות להה

להשתרשותה של תפיסה שאין להשקיע  ההביאהן מרחיקות לכת. איטיות התהליכים  2015 הביטוחית 

משאבים במערכת בריאות הנפש כל זמן שתהליכי הרפורמה לא מתייצבים וצרכי המערכת אינם 

הקיפאון התכנוני הביא להזנחת תשתיות המערך הפסיכיאטרי האשפוזי והאמבולטורי. בתי  מתבהרים.

. בתחום נו ראוי למגורי אדםהחולים הפסיכיאטרים נמצאים במבנים ישנים לא מתוחזקים וחלקם אי

ההזנחה . על בסיס סטנדרט מקצועי שנים רבותלא תוקנו מפתחות התקינה תשתיות כוח האדם 

אטקרטיביות המקצוע בין של ירידת קרנו של המקצוע והחלשת מעגל שני  ויצרואי הודאות התשתיתית 

הנהלת . והמנמ"ש ואייםהפרא רפסיעוד, הסטודנטים לרפואה המסיימים את לימודיהם ובמקצועיות ה

משרד הבריאות שהבינה את הצורך להביא לשינוי במצב הקיים התקשתה למצוא פתרון. הפער התשתיתי 

למערכת הבריאות הגרעונית קל יותר לתת מענים לסגירת פערים שהלך וגדל הגיע לממדים ענקיים. 

שה הקמה מחדש הנדרשים אינה מסוגלת לייצר פתרונות של למע. המערכת קטנים בפריסה ארוכת טווח

בתחום כוח ו₪ מליון  850 -התשתית במבנים מוערכת סביב כההשקעה  .שנה 25לאחר  במצב שנוצר

המצוקה של מערך בריאות הנפש באה לידי ביטוי כפי שיפורט בהמשך. האדם החסרים הם גדולים מאוד 

בכך שקמו גופים חברתיים לזעוק את הצעקה שבעבר הובילו הגורמים המקצועיים. ארגוני זכויות 

על  טיפול נאותה. ספק רמתדרישה להוקמה  יםתנאי האשפוז הירודבאיכות ווהתקשורת מיקדו את השיח 

חולים במהלך אשפוז פסיכיאטרי. נושא זה מייצג את  רקע זה התמקד הדיון סביב השימוש הנפוץ בקשירת

מצב הפסיכיאטריה בישראל ויפורט במסמך זה, אך יש לראות בו משל למצבה הכולל של הפסיכיאטריה 

מסמך זה מציג  הנגזרת מועדת נתניהו והיא הרפורמה האיכותית. רביעיתבישראל. אנו קוראים לרפורמה 

 .ת כוח האדםאת היעד המקצועי הנדרש בתחום תשתיו

 
 הקשירות כמשל הפסיכיאטריה בישראל

 רקע

דו"ח בנושא הקשירות במחלקות בבתי חולים פסיכיאטרים. על  ארגון בזכותידי על  פורסם 2016 במארס 

אטריות חוו קשירה לפחות פעם אחת. הדו"ח ימהמטופלים המאושפזים במחלקות פסיכ 23.2%פי הדו"ח 

מטופלים שנקשרו במסגרת אשפוזם. מתוצאות המשאל  240השתתפו כלל גם תוצאות של משאל שבו 

עולה כי בחלק מהמקרים תהליך הקשירה לווה באלימות, תחושת השפלה ולעיתים גם חבלות 

מהספרות העולמית אנו למדים כי פעולת הקשירה נתפסת בעיני המטופל כפעולה תוקפנית ובשל .גופניות

של המשפחות והמטופלים וכתגובה מתגוננת וכטיפול באלימות כך הצוות המטפל הופך למושא התוקפנות 
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 2015. כך למשל בשנת Smith et al, 2005; Raboch) 2010מטופלים, מתבצעים קשירות נוספות ) 

אירועי אלימות כלפי צוות בבתי החולים הפסיכיאטריים בארץ, אשר משמעותם אובדן ימי  680דווחו 

 י המקצועי ושחיקת עובדים.עבודה, תאונות עבודה, פגיעה בדימו

במדינות רבות נוספות.  תרחשחודי לישראל והוא מיהשימוש בקשירות במחלקות פסיכיאטריות אינו י

, אולם בקשירות ובידוד בפסיכיאטריהבעולם בספרות לא קיימים נתונים מעודכנים לגבי היקפי השימוש 

בהיקפי השימוש, הסוגים ומשך רבה קיימת שונות נימצא כי  סקירות שהתפרסמו בנושא,מספר עפ"י 

(, שיעור הקשירות יכול 2009) Steinert et allההגבלות במדינות השונות. כך עפ"י העבודה של 

בספרד ועד לאיסור מוחלט בשימוש בהגבלות  13.5%מכלל האשפוזים באוסטריה,  35.6% -להשתנות מ

 בשנים האחרונות. היקפים אלו לא השתנו –למיטב ידיעתנו במדינות כמו איסלנד. 

בחלק מהמדינות, פותחו בעשורים האחרונים תכניות לצמצום היקף השימוש בהגבלות פיזיות בעזרת 

 ,Knox &Hollomen, 2011שימוש בגישות התערבותיות לא כוחניות בהתמודדות עם מטופלים אלימים )

Richmond et al,2012 ת בפסיכיאטריה הושגה הצלחה בצמצום היקף ההגבלושיעורי ה(. חשוב לציין כי

משאבים כלכליים לשיפור התשתיות  הוצגה תכנית מקיפה הכוללת השקעת מדינות בהםעיקר בב

שינויים בתפיסות והחלת  תקני כ"א של הצוות הטיפולי, הגדלת במחלקות האשפוז הפסיכיאטריות, 

למסקנות גורפות   טרם הגעה (.LeBel et al.,2014הכשרות מיוחדות לצוותים המטפלים )בהטיפוליות ו

שבה הושמו שבמדינה  נמצא במחקר העדכני ביותר בתחום. עולהשלקרוא בעיון ממצע חשוב 

לטיפול תרופתי כפוי ממדי ההגבלות עלו מאוד ומשך האשפוז  מגבלות אדמיניסטרטיביות קשות

חסית התארך מאוד. לעומת זאת במדינות שלצוות הרפואי ניתנו חופשיות חוקית ואדמינסטרטיביות י

משך האשפוז גם ו עצמם הוא הקצר ביותרמשך הגבלת הקשירות  ,לטיפול תרופתי והגבלות קשירה

 (Lepping et al 2016הקצר ביותר )

בבתי ולקיצור משכי הקשירה  בקשירת מטופלים במשרד הבריאות מתגבשת כיום תכנית לצמצום  השימוש

שימוש בקשירה החולים הפסיכיאטריים בשאיפה למניעתם המוחלטת.הכוונה הינה להגיע למצב שבו 

אך ורק במקרים חריגים, במצבי סיכון גופניים לחולה עצמו, לחולים האחרים או לצוות ולאחר יתבצע 

ור קשב, השגחה מיוחדת, שימוש בכל החלופות הקיימות האחרות להתמודדות עם המסוכנות )תגב

 בידוד(.

 

אין חולק על כך שיש לצמצם למינימום האפשרי  את השימוש בקשירות ולהגבילם רק למצבים קיצוניים 

מדיניות משרד הבריאות בנושא היא ראויה וזוכה . בהם יש סכנה מיידית לחולים מאושפזים או לסביבתם

 לתמיכת כל גורמי המקצוע בתחום. 

ען כי הסיבה המרכזית לשכיחות  התופעה בישראל מקורה במחסור חמור ומתמשך אולם במסמך זה נט

בבתי החולים הפסיכיאטרים בישראל ובשימוש אשפוז , בתשתיות נשחקות של מיטות מגזריםבכ"א בכל ה

נטנסיבי שנעשה במוסדות האשפוז הקיימים בהם המטופלים מאושפזים במחלקות מיושנות, צפופות, יא

 מוזנחות ושאינן מתאימות לתפיסות הטיפוליות המודרניות. 

 

http://www.haaretz.co.il/news/health/.premium-1.2892442
http://www.haaretz.co.il/news/health/.premium-1.2892442
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היקף השימוש בקשירות הינו פועל יוצא של המצב הכללי הקשה בו נתונה מערכת בריאות  להערכתנו

הנפש בישראל כולה. בשל כך תנאי מרכזי להשגת יעדי משרד הבריאות הוא תגבור תשתיות אלה. בנוסף 

התמודדות עם אלימות הינה מנת חלקם של כלל הצוות המטפל במחלקות הפסיכיאטריות ולכן כל נטען כי 

)רופאים, אחיות, פסיכולוגים, עובדים  נית להפחתת הקשירות צריכה לכלול את כלל הצוותים המטפליםתכ

 ., ועובדי מנהל ומשק(ם אחריםיבעלי מקצועות פרא רפואי סוציאליים

 

 

 לנושא החוק בישראלהתייחסות 

 - 34, תחת סעיף 1991-מעוגן בחוק טיפול בחולי נפש התשנ"א  השימוש בהגבלות בפסיכיאטריה בישראל

"אמצעי כפייה", המתייחס לבידוד או קשירה. ההנחיות לגבי השימוש בהגבלות מפורטות בתקנות לטיפול 

 . 1992בחולי נפש, התשנ"ב 

שה לצורך הטיפול רוהחוק קובע כי השימוש באמצעי כפייה לגבי חולה מאושפז ייעשה רק במידה הד

כי הוראה בדבר שימוש באמצעי  או כדי למנוע סכנה לעצמו או לזולתו. בנוסף, קובע החוק ,הרפואי בו

כפייה תינתן בכתב בידי רופא בהתאם למצבושל החולה, על סמך בדיקה רפואית ולזמן מוגבל. התקנות 

ת בין היתר מפרטות את נהלי הבידוד והקשירה בצורה ברורה וחד משמעית ומתייחסו לטיפול בחולי נפש

למיקום הקשירה והבידוד, לדרישות המבניות והבטיחותית בחדרים ייעודיים אלו, למשך הזמן המקסימלי 

 ולהנחיות לגבי בדיקת אחות )אחת לחצי שעה לפחות( ובדיקת רופא )אחת לארבע שעות לפחות(.

 

 תמונת המצב בישראל

בתשתיות  רות, מעיד על פערים גדוליםניתוח המצב בישראל, ביחס למדינות שבהן צומצם השימוש בקשי

 :לרעת מערך השירות הפסיכיאטרי בישראל 

 :הצפיפות במחלקות

שיעור קיים קשר הדוק בין צפיפות במחלקות להתפתחות מצבים אלימים ולשימוש בקשירות. 

מיטות  0.75לאלף נפש לעומת  תמיטו 0.42ת האשפוז  הפסיכיאטרי עומד בישראל על והמיט

בעוד שבמדינות אחרות חולים רבים במחלקות  .OECD(health file 2014) מדינות ממוצע ב

מציאות  -סגורות מטופלים במסגרות ייעודיות, בישראל כל החולים מטופלים תחת קורת גג אחת 

אנשי הצוות הרפואי נאלצים לעיתים  .תמהיל אלים יותר, וקשה יותר לטיפולגם היא שמייצרת 

אלימות המסכנת את המטופל עצמו, את שאר המטופלים במחלקה ואף להתמודד עם מצבים של 

שפוז חלק מהגורמים התורמים לאירועי אלימות אלו הינם תנאי סביבת א, כאשר את אנשי הצוות

, חוסר תעסוקה מספקת של המאושפזים, חוסר כ"א של צוות ירודים במחלקות, צפיפות קשה

 חריגים אלו. מטפל וצוותים לא מוכשרים להתמודדות במצבים

 

 (2015) בישראל מיטות אשפוז לבריאות הנפש

 

שיעור מיטות  סה"כ מיטות 
 לאלף נפש

 צעתושהיה ממ תפוסה ממוצעת
 )ימים(

3,503 0.42 96% 44 
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 מחסור בתקנים

בבתי החולים הפסיכיאטרים עומד התקן על כשני עובדים במשמרת לילה הנדרשים להתמודד עם 

שיעור  זה נמוך מאוד ביחס לשיעור כוח האדם השכיח במדינות  –חולים במחלקה  50עד  34

OECD  .הם מלווים ערב . במשמרת בממוצע חולים 35-במחלקה סגורה בישראל מאושפזים כ

שים חולים יש רופא ועל כל מאתים וחמי ,בשנים –צוות ובמשמרת לילה אנשי או שלושה ארבע ב

שהצליחה לצמצם משמעותית את שיעור השימוש בבריטניה, . לעומת זאת, תורן אחד בלבד

חולים מאושפזים בממוצע במחלקה, והם מלווים  20, רק בבתי החולים הפסיכיאטרייםקשירות ב

 בישראל.בצוות טיפולי הגדול פי שתיים מזה הקיים 

 

 פערי ידע מקצועיים בשיטות חלופיות לריסון מטופלים

של הצוותים המטפלים שוטפת הכשרה מסגרות כוח האדם המצומצמות אינן מאפשרות כיום 

 להתמודדות עם מצבי אלימות.

 

 מחסור בתשתיות פיזיות של חדרי בידוד הולמים

אחד האמצעים המרכזיים למניעת קשירות הוא תשתיות פיזיות של חדרי בידוד הולמים. מספר 

מהן ישנם חדרי  במחציתמחלקות ורק  72המחלקות בהם מתבצעת הגבלה פיזית בישראל הוא 

 מחייבים שדרוג.  - וגם אלו הקיימים בידוד

 

 היעדר סביבה תומכת

חשוב בצמצום הקשירות. היקפי פעילות זו בבתי פסיכו סוציאלית מהווה כלי פעילות טיפולית 

לחלוטין במשמרות הערב והלילה. ים החולים כיום קיימים במידה חסרה בשעות הבוקר  ונעדר

 ישנו ניסיון לגשר על פער זה על בסיס התנדבותי אך זהו פתרון שאינו מספק.  

 

 של מערכת הבריאות בישראל בסדרי העדיפויותהחצר האחורית לאורך שנים שירותי בריאות הנפש היו 

מערכת: ההוצאה הלאומית לבריאות בישראל מהווה הוהדבר בא לידי ביטוי גם במדדים מקרו כלכליים של 

לבריאות הנפש הלאומית ההוצאה חלקה של  (.OECD)שיעור נמוך ביחס למדינות  מהתמ"ג 7.6%כ 

!!!!!  בעוד טווח  3%עד  2.5% -כ על   2013בשנת בישראל מתוך סה"כ ההוצאה הלאומית לבריאות עמד

 (. health file – OECD 2014) 18%ל  5%נע בין   OECDההוצאה על שירותי בריאות הנפש בארצות 

 להפחתת תופעת הקשירות שים והתנאים הדר

צמצום היקפי הקשירות הם נגזרת של מצבו הכללי הנחות של שירותי בריאות הנפש. ולכן צמצום 

 הקשירות מחייב התייחסות אינטגרטיבית לכלל מערך הטיפולי בבריאות הנפש . 

 :הקשירות להלן עקרי התנאים הדרושים להפחתת תופעת
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 במחלקות צפיפותצמצום ה .1

. מחקרם של שבו שוהים החולים המטופלים בכל מחלקה ולמרחבמתייחסת למספר הצפיפות במחלקות 

( מעיד על עלייה משמעותית ברמת האלימות במחלקות סגורות בעת עליית 2016טייטלבאום וחב' )

 RCNמטופלים ) 24הצפיפות בהן. בבתי חולים פסיכיאטריים באנגליה תקן המיטות במחלקה  עומד על 

survey, 2009)  מיטות ואף יותר 37מחלקות בנות בעוד בישראל קיימות. 

מיטות לאלף נפש, שיעור אשר ירד באופן דרמטי בשני  0.42 לחולי נפש עומד כאמור שיעור המיטות 

 .OECD. שיעור המצוי בקבוצת המדינות הנמוכות בקרב מדינות העשורים האחרונים

 

 

 

 

 שיעור מיטות אשפוז פסיכיאטרי לאלף נפש 

 

 health file Oecd: מקור

 

 

.  96% עומדת על המחלקות התפוסה הממוצעת באחד הביטויים לשיעור המיטות הנמוך בישראל הוא 

לעומס יתר זה במחלקות ישנה תרומה  תפוסה שהוא הגבוהה ביותר בעולם המערבי . אין ספק כי שיעור 

 מרכזית להתרחשות אירועי אלימות והצורך בקשירות כדי לרסנה. 

לצמצם את שיעורי , להפחית את  מספר המטופלים במחלקות הפעילותלאור זאת המלצתנו היא 

 –וזשפת האולהתאים במקביל את מספר מיטו 85%ולהעמידה על לא יותר מ התפוסה בכל מחלקה 

תוספת של כ  –מיטות לאלף נפש  0.48יעמוד על בישראל  כך ששיעור מיטות האשפוז הפסיכיאטרי

 .מיטות אשפוז 500
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 כוח אדםתגבור  .2

 

 רופאים
 

מצוקת הרופאים בפסיכיאטריה, גורמת . שיעור הרופאים הפסיכיאטרים לכל מיטת אשפוז בישראל נמוך

תקנים שאינם מאוישים (  90למיעוט זמן עם הפציינט ולקושי בניהול המקרה. פרט לתת איוש של תקנים )קיימים 

מתוכם מעל גיל  30%,   872ל  906 מ 2014עד  2011ירידה במספר המומחים מ קיימת ירידה בפנייה למקצוע. 

 58%ובפנימית  51%בוגרי הארץ לעומת  38%פסיכיאטריה . 18%ובפנימית  24%כאשר לשם השוואה בילדים  65

 . ברפואת ילדים

ממספר  2000שיעורי הפרישה של רופאים פסיכיאטרים גבוה יותר משעורי ההצטרפות לעבודה במקצוע. בשנת 

רופאים צעירים  מגמה זו מוסברת כנראה מנטישת  2014בשנת  205לעומת  317על המתמחים בפסיכיאטריה עמד 

אחת הדרכים להתמודד אתה הינה על ידי הוספת מקצוע הפסיכיאטריה לרשימת . את המקצוע ומעזיבת מומחים

מתן מענק תחילת התמחות הביא  2014בשנת   ה"מקצועות במצוקה" המוגדרים  על ידי משרד הבריאות והאוצר.

 כבר הוסרה הפסיכיאטריה ממקצועות הזוכים למענק.  2015 -לעליה חד פעמית בפניה למקצוע אך ב

 

המודל הנורמטיבי שעמד בבסיס החישוב לתקינה בפסיכיאטריה באשפוז נוצר על ידי בדיקת ניצול הזמן 

ל עשרות של הרופאים הפסיכיאטרים במחלקות האשפוז )מדידת ניצול הזמן בוצעה על ידי דיווח עצמי ש

רופאים שרוכזו על ידי הועדה(. לאחר בחינת הזמן המצוי בידם למפגש ישיר עם המטופלים השווה זמן זה 

ליעד מקצועי נורמטיבי שהומלץ על ידי גורמי המקצוע בישראל. הפער בין המצוי לרצוי שימש לחישוב 

ם שמירת יחס הולם החסרים בתקינה )ראה טבלה מסכמת(. כמו כן הוספת הרופאים לתקינה תאפשר ג

 חולים לרופא.  120 -לתורניות והקטנת יחס מספר המטופלים לרופא תורן במהלך המשמרות ל כ

 

 

 סיעוד

 2-עובדים למיטה בסלובקיה ו 4מספר אנשי הצוות המטפל למיטה בעולם המערבי עומד בממוצע על 

כוח האדם למיטה על  בישראל לעומת זאת עומד שיעור(. Raboch et al, 2010בשוודיה ואיטליה )

מגזרי העובדים את כל מגזרי העובדים  ומשקף מחסור רוחבי בכל כולל שיעור נמוך זה . פחות מתקן אחד

 .המועסקים בשירות

היום, המקצועות כולל משמרות של כוח אדם בכל  תמסיביהוספה מדיניות לצמצום הקשירות דורשת 

 הערב והלילה. 

, סיעודי)רפואי, מצאי כוח האדם מבוססים על  ,זה המוצגים במסמךאומדני תוספת תקינת כוח האדם 

כדי לצמצם את וזאת הקיים כיום במחלקות האשפוז הפסיכיאטריות למול כוח האדם הנדרש  (אחר ו

תופעת הקשירות ולתת מענה הולם ואיכותי לחולים המאושפזים כיום בבתי החולים הפסיכיאטרים על פי 

 ת העולם המערביתנאים הקיימים ברוב מדינו

בנספח לנייר עמדה זה מפורטים המדדים הנורמטיביים של כוח האדם הנדרש והתקנים הנגזרים מהם 

וצמצומם הכמעט מוחלט של מספר הקשירות כפי  OECDשיאפשרו את סגירת הפערים למול מדינות 

 שמשרד הבריאות הציג כיעד.



8 
 

 
 

 

חשוב לציין כי תגבור כוח האדם המתחייב, לא יכול להישען על סטודנטים למקצועות הבריאות ומתנדבים, 

 נדרשת מיומנות מקצועית ומחויבות ארוכת טווח של העובדים.שכן אלא על תוספת תקינה 

שיעור הפרישה מהמקצוע גבוה ממספר האחיות המצטרפות במקצוע הסיעוד קיימת תופעה דומה: 

יעודיים לעידוד עבודה של ישל כוח אדם צעיר ומסתמן מחסור גם במקצוע זה המחייב תמריצים לעבודה 

 .אחיות במקצוע

 

 

 קיימת לנדרשת בבתי חולים פסיכיאטרים רפואי /סיעוד ריכוז ההפרש בין תקינת כוח אדם 
 
 

 אחיות רופאים   התפלגות העובדים 

 1,884 471   תקן קיים 

    
 2692 688   תקן נדרש  

 808 217   הפרש

 43% 46%   תוספת באחוזים

 

 מנהל ומשק מקצועות בריאות ופרא רפואי
 

 מצוקת כוח האדם במקצועות הפרא רפואיים ומנהל ומשק נובעת ממספר גורמים:

בגין הרפורמה המבנית צומצמו משמעותית מיטות האשפוז הפסיכיאטרי במדינת ישראל, תמהיל  .א

החולים מצביע על חולים קשים יותר, על חולים רבים המאושפזים בצווי החולים שנשארו בבתי 

אשפוז ועל גידול בכמות ההפניות להסתכלויות בגין פשע, כל אלה תורמים את חלקם בהחמרת 

 תמהיל המאושפזים, ויוצרים מצוקה בכוח אדם הקיים בבתי החולים.

 אין מקדמי תקינה למקצועות הבריאות ולמקצועות המנהל ומשק. .ב

מצוקת כוח האדם במנהל ומשק החמירה עם השנים, וזאת על רקע דרישות נוספות הנובעות  .ג

מחוקים ותקנות, כגון בענייני איכות הסביבה, מי שופכין ופסולת, תקנות בריאות העם, תנאים 

 , חוק המכרזים ועוד. תטוריווסטטתברואתיים במוצרי מזון, בטיחות, חוק החשמל ודרישות 

מעותי המשפיע על הצורך בתוספת כוח האדם הינו הכניסה לרפורמה המחייבת משתנה נוסף ומש .ד

מערך התחשבנות מול הקופות, ניהול מערכות גביה, מעקב, קשר עם הקופות, טיפול בערעורים 

ועוד, אשר יוכל להתקיים רק בהינתן תקינה למח' המחשוב, למזכירות הרפואיות ולמחלקת 

 ורמה איננה עונה על הדרישות. הכספים. התקינה שהתקבלה בגין הרפ

לאחרונה, קבע משרד הבריאות כיעד  את הצורך בקידום איכות השירות וחווית המטופל בבתי  .ה

החולים המצריכה שיפור בתהליכי שירות והטמעתם, שיפור בתנאי מלונאות, עמידה ביעדי שירות, 

אות ובמקצוע המנהל אנו עדים למצוקה משמעותית בתקנים ו/או משאבים בתחומי מקצועות הברי

 . עמידה ביעדי השירות מחייבים תגבור במקצועות הבריאות ומנהל ומשק.והמשק

 תו הסכמה בינלאומי למוסד רפואי . –אקרדיטציה  .ו
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 מקצועות הבריאות מנהל ומשק סיכום

 משרות במקצועות הבריאות, עיקר הפער עפ"י הפירוט להלן: 131–קיים פער של כ  .א

 

 עובדים סוציאליים.שרות של       50

 משרות של מרפאים בעיסוק.     32

 משרות של פסיכולוגים.  15.5

 משרות דיאטניות      14

 משרות קרימינולוגים  8

 
 
 בתחום המנהל ומשק השלמת פערי תקינה  .ב

 (.מפורט למשרות מנהל ומשק משרות  )ראה נספח  318בהיקף של 

 

 

 . הדרכה מובנית בתפקיד3

להתמודד במצבים הכוללים לא פעם  יםהסיעודי בבריאות הנפש נדרשים המטפלים ובעיקר הצוות הצוות

פגיעה פיזית ונפשית, אובדנות וניסיונות המסתיימים לעיתים בשל מטופלים אלימות בלתי נשלטת

צוות המטפל מתן הדרכה קבועה מובנת ומחייבת וכן חיזוק רשת התמיכה המקצועית והרגשית ב .אובדניים

לרבות התמודדות בריאות הנפש תביא לשיפור מקצועי והתנהגותי ניכר בטיפול במטופל ובני משפחתו, ב

בנוסף , תגבור  אסקלציה. -ודל אוקספורד הנקרא דהעם אלימות עפ"י מודלים ביןלאומיים מקובלים כגון מ

ת כוח ל מצוקיאפשר הפניית עובדים להדרכות שאינה מתאפשרת בש (כמצוין בסעיף הקודם)כוח האדם 

 האדם הנוכחית.

 

 וצעדים נוספים תשתיותשיפור . 4

לצורך יצירת תשתיות בתי החולים הפסיכיאטרים הוזנחו לאורך שנים רבות. שיפורם של תשתיות אלה 

נוסף לצמצום תופעת הקשירות. הכרחי סביבה טיפולית תומכת ונעימה המקדמת החלמה מהווה תנאי 

 בהןיש מהמחלקות גדול בחלק. כאלה חדרים העדר או בידוד/רגיעה בחדרי מחסור יש רבות במחלקות

 בהם.  הראוי השימוש את מאפשרים ואינם ותחזוקה לשיפוץ וזקוקים מוזנחים חדריבידוד/רגיעה, החדרים

זם והקצאת אמצעים לתעסוקה ופעילויות טיפוליות עבור המטופלים בזמן אשפושתיותשיפור הת

 וויאפשר המטפל הצוות של לבחירה הטיפוליים הכלים את רחיבלה כל אלה יכולים גם הם –במחלקות

 .שיצמצמו את הקיף הקשירות הנוכחי אחרות טיפוליות אלטרנטיבות

שתפורסם בנפרד  התשתיותהערה: ישנה כיום עבודת מטה מסודרת  הממפה את הפערים בנושא 

 ₪. מיליון  850ההערכה הגסה עומדת את פערי התשתיות בבינוי סביב 
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 הקשירות כמשל הפסיכיאטריה בישראל -סכום

תכנית משרד הבריאות מבוססת על מודלים קיימים בעולם של טיפול וריסון מטופלים ללא שימוש בקשירת 

. יחד עם זאת, הצלחתה של התכנית מחייבת הכרה והבנה שתופעת הקשירות ביותר או עם שימוש מזערי

במחלקות ותת תקינה של כוח אדם, הם הגורמים שחיקת תשתיות:  עומס יתר בבין השאר  מקורה

בשל כך,  צמצום  העיקריים הגורמים לשיעורי הקשירה הנוכחיים במערכך האשפוז הפסיכיאטרי בישראל.

תופעת הקשירות מחייב תגבור כל תשתיות מערך האשפוז הפסיכיאטרי, החל משיפור התשתיות הפיזיות 

שורת עם המטופל )הקשבה וקשר עם המטופל, סביבה של האשפוז, דרך תגבור כוח אדם, שיפור התק

 מרגיעה, פעילות פנאי ( וצעדי ריסון נוספים לצמצום  השימוש בקשירות. 

לצמצום קשירות ניתן ללמוד כי תכניות להפחתת קשירות הופעלו  תכניותממחקרים רבים  להערכת 

ום שלא נתנו מענה לטווח הארוך במקומות רבים בעולם ונשאו תוצאות חיוביות לטווח קצר בלבד, זאת מש

 ,Smith et al, 2005; Jonikas, Cook, Rosen, Laris& Kim))ולא בוצע שימור והתמדה בתוכניות.

יב שתכנית משרד הבריאות תיתן מענה, כלים, הדרכה ותקצחשוב לאור הידע המצטבר בנושא  .2004

 לטווח הארוך ולא רק לטווח הקצר.

 

 סיכום

יישום זה הביא  יושמו. ורפורמה ביטוחית,רפורמה שיקומת רפורמה מבניתלמסקנות ועדת נתניהו 

לתוצאות מבורכות של חקיקת חוק השיקום בקהילה צמצום מיטות האשפוז ועברת האחריות לבריאות 

הביאה לפגיעה קשה במערך  25הנפש לקופות החולים. אולם עיכוב תהליכי הביצוע למשך של 

ח אדם ומבניות. מסמך זה מציג את היעד המקצועי ואיכות של תשתיות כהפסיכיאטרי ומחייבת רפורמה 

  בתחום תשתיות כוח האדם.
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 2016 - בישראלב. סה"כ תקנים בבתי חולים פסיכיאטרים נספח 
 מתוך דו"ח נציבות שירות המדינה 

 
__________________________ 

 454 מזרע

 379 טירת הכרמל

 563 שער מנשה

 417 לב השרון

 407 בת ים 

 678 באר יעקב

 570 מרכז ירושלמי

 469 באר שבע 

 3,937 סה"כ 

 
 3,938 סה"כ תקן נציבות 

בקיזוז מרפאות 
 315 בקהילה 

 3,623 סה"כ נטו 

 

     
               

    

 נספחים:
 

א. תקן מיטות בתי חולים נספח 
 פסיכיאטרים

 2016שרד הבריאות ממתוך דוח 

    

                          

 טיפול  אשפוז שיקום מגורים  הוסטל   סמים פסיכיאטריה תשושי ילדים    פסיכיאטריה    

 יום יום תעסוקתי טיפוליים כוללני סה"כ   משפטית נפש ונוער  ממושכת פעילה  

 24 25   60   309         120 189 מזרע

 30 25 24 30   233       29 68 136 טירת הכרמל

   19     100 430   200     88 142 שער מנשה

 15 20     100 260         110 150 לב השרון

 30 26 12 30 18 296       35 81 180 בת ים 

 30 40   25 33 442       66 110 266 באר יעקב
מרכז 

 40 30       333       30 120 183 ירושלמי

 30 25     32 358 15   60 25 90 168 באר שבע 

  
    

  
   

        

 199 210 36 145 283 2661 15 200 60 185 787 1414 סה"כ 



12 
 

 
 

 

 ג. תקינה נורמטיבית של רופאים ואחיות לפי מחלקות נספח 

 שיעור כוח אדם נדרש למיטה

 

 הנהלה+ מיון טיפול  אשפוז שיקום מגורים  הוסטל סמים פסיכיאטריה תשושי ילדים    פסיכיאטריה    

 תקורה*   יום יום תעסוקתי טיפוליים כוללני   משפטית נפש ונוער  ממושכת פעילה  

 2   0.1 0.1 0.06 0.06 0.06 0.3 0.15 0.1 0.3 0.1 0.3 רופאים

 14 8.5 0.2 0.2     0.7 0.85 0.9 0.85 0.85 0.8 0.85 אחיות

 

 

 פרא רפואיים, מנהל ומשק. –מקצועות בריאות  –נספח ד' 

 מפתחות לתקינה במקצועות הבריאות )פרה רפואיים(א. 

על מנת לבחון את הצרכים ולקבוע מקדמי תקינה במקצועות הבריאות פנינו לראשי הפרופסוריות  .1
 בתחומי מקצועות הבריאות להתייעצויות וקבלת משובים, כדלקמן:

 והגב'  עדנה גרין.  רצית וממונה על רישום פסיכולוגיםפסיכולוגית א –גולדברג גב' ימימה  .א
 מנהלת השירות הארצי לריפוי בעיסוק וממונה לשוויון ונגישות לאנשים. –גב' אורלי בוני  .ב
 מנהלת מח' לעבודה סוציאלית ארצית בפסיכיאטריה – ישראלגב' חיה  .ג
 קליניים. יו"ר האגודה לקרימינולוגים –גב' רוני בנצור  .ד

 מניתוח הנתונים שהתקבלו ממליצה  הועדה לקבוע מקדמי תקינה להלן:  .2
 פסיכולוגים

הנחת עבודה:  אשפוזים קצרים יותר ומנגד המקרים מאוד קשים ומורכבים, כך שבתקופות קצרות נדרש טיפול 

 אינטנסיבי מאוד במטופל. 

 למתמחים ונושאי מנהלה נוספותכיום רק כמחצית מהחולים זוכים לטיפול ,בנוסף ההדרכות 

 לכל בית חולים -תקן  1  הנהלת הענף  

 מתמחים 2לכל מחלקה +  –תקן  1  פעילה חריפה  

 לכל מחלקה –תקן  1  פעילה ממושכת  

 לכל מחלקה -תקן  1  אשפוז יום  

 מיטות 10ל  -תקן  1   נוער  

 תקן 1   פסיכו גריאטריה  

 מיטות 100ל  -תקן  1   דיאטנית  אחר 

 מיטות 200ל  -תקן  1  בית מרקחת  

 

 לפי מחלקות  פסיכולוגיםתקינה נורמטיבית של 

 שיעור כוח אדם נדרש למיטה

 

 הנהלה+ מיון טיפול  אשפוז שיקום מגורים  הוסטל סמים פסיכיאטריה תשושי ילדים    פסיכיאטריה    

 תקורה*   יום יום תעסוקתי טיפוליים כוללני   משפטית נפש ונוער  ממושכת פעילה  

 1   0.07 0.07 0.027 0.027 0.027 0.027 0.35 0.027 0.1 0.027 0.05 פסיכולוגים
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 מרפאים בעיסוק

בטיפול  15:30 – 8:30הנחת העבודה: היא שמרבית המטופלים נמצאים במסגרות ריפוי בעיסוק בין השעות 

 פרטני, קבוצתי ומחלקתי. מדובר בתקני מינימום הכרחי לעובדה מקצועית תקינה.

 לכל בית חולים -תקנים  1.5   הנהלת הענף  

 לכל מחלקה -תקנים  2  פעילה חריפה / ממושכת  

 מטופלים 20ל  -תקנים  1.5   אשפוז יום  

 מיטות 30לכל  -תקנים  4   ילדים ונוער  

 לכל מחלקה -תקנים  1.5   פסיכו גריאטריה  

 מיטות 20תקנים לכל  4  אוטיסטים מתבגרים  

 עובדים סוציאליים

 1992ות לטיפול בחולי הנפש לאור תמהיל ושינוי באופי המטופלים המאושפזים כמו גם התקנהנחת עבודה :  

רב זמנן על העובדים הסוציאליים לקיים אבחון פסיכו סוציאלי לכל מטופל המגיע לאישפוז ובהתאם לכך  

וכן פעילויות נוספות כגון  לרבות טיפול פרטני, קבוצתי ומשפחתי מוקדש לטיפול ישיר במטופלבני משפחתו 

ם גורמי קהילה ,שיקום ,ייעו  לגורמים בהנהלה, הכנה אפוטרופסות, מיצוי זכויות בכל התחומים ,קשר ע

לוועדות לסל שיקום ונושאי מנהלה נוספים. ההתייחסות כללה בחינה של צורכי המחלקה עפ"י אופי המחלקה 

  )אקוטית, ממושכת, אשפוז יום( בהתאם  לידע שנרכש במהלך השנים.

 

 לכל בית חולים -תקנים  1.5  הנהלת הענף

 לכל מחלקה -תקנים  2  פעילה חריפה  

 לכל מחלקה -תקן  1  פעילה ממושכת  

 לכל מחלקה -תקנים  1.5  אשפוז יום  

 מיטות 10ל  -תקן  1   נוער  

  לכל בית חולים -תקן  1  מרכז משפחות  

 סיכום מקצועות הבריאות

 משרות במקצועות הבריאות, עיקר הפער עפ"י הפירוט להלן: 131–קיים פער של כ 
 

 משרות של עובדים סוציאליים. 50 (1)א.

 משרות של מרפאים בעיסוק.     32 (2)א.

 משרות של פסיכולוגים.  15.5 (3)א.

 משרות דיאטניות      14 (4)א.

 משרות קרמינולוגים  8 (5)א.
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 במנהל ומשק –מיפוי צרכים עתידיים   

 הנחות יסוד למקדמי תקינה במנהל ומשק

והמשק אינם מושפעים באופן ישיר מהיבטים של אופי המחלקה )סגורה / תחומים רבים במקצועות המנהל  .1
 פתוחה( אלא ממאפיינים נוספים, כך לדוגמא:

 תחום הניקיון והחצר יושפעו משטח הניקוי. -
 תחום המחשוב יושפע ממספר המשתמשים. -
 תחום משאבי האנוש יושפעו ממספר העובדים. -
 תחום המזון יושפע ממספר הסועדים.  -

 
 ונקציות הנגזרות מחוקים, תקנות, גיל המבנים וכו'.קיימות פ .2

 

הנובע מממוצע היעדרויות של חופשה,  15%בחישובי התקינה לתחום הניקיון נלקח מקדם היעדרויות של    .3
 מחלה והצהרה.

ימים בשבוע עפ"י  7בחישובי התקינה לתחום הניקיון התבססו על שירותי ניקיון במחלקות אשפוז במשך  .4
 קטגוריות : 5 –חלוקה ל 

 

(: פעילות סגורות, מחלקות פסיכוגריאטריות, המחלקות שהכי קשה לנקות )מחלקות קשות (1)
 ביטחון מתוגבר / מירבי, הוסטלים לניצולי שואה, מחלקות לתחלואה כפולה.

 
: מחלקות ממושכות, מח' פתוחות, מיון ומגורים  מחלקות שהקושי לנקות אותן הוא בינוני (2)

 טיפוליים.
 

: משאבי אנוש, גזברות, הנהלה רפואית, הנהלה אדמיניסטרטיבית, אשפוז יום,  המשרדי הנהל (3)
 משרד קב"ט, חדרי מטפלים, מרפאת שיניים, אודיטוריום, מרכז תרבות ופנאי.

 
 בכרמיאל. 2 –: עכו, נהריה, ו  מרפאות מחו  לבית החולים (4)

 
 משרדי אפסנאות, מחסנים, בית כנסת, בית מרקחת, מעבדה, מחסן לבנים, מחלקה טכנית.   (5)

 

 

 מקדמי תקינה מוצעים במקצועות המנהל ומשק

 התקינה מתייחסת לאשפוז ומרפאות חו  והוסטלים

 

 

 מנהל ומשק
 

 סגן -בקמפוס  נפרד  1לכל בית חולים  +  -תקנים  2   הנהלהאדמיניסטרטיבית

 לכל בית חולים -תקן  1     יוע  משפטי

 לכל בית חולים -תקן  1      כלכלן

 לכל בית חולים -תקנים  3   מרכזות לשכה להנהלה

 לכל בית חולים -תקן  1                       מזכירה למנהלי וצוות פארה

 עובדים / תיקים 120ל  -תקן  1     משאבי אנוש
 )לא כולל מנהל משאבי אנוש(

 וגמלאיםל רווחה  –תקן  1      
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 ממונה הדרכה ורכז מתנדבים 1      

 משתמשים 100ל  -תקן  1      מחשוב

 מנהל מחלקת כספים 1     מח' כספים

 סגן 1      

 מנהל מערך גבייה 1      

 רו"ח 1      

 רכז נושא ספקים 1      

 מנהל חשבונות 1      

 רכז נושא גבייה 1      

 עובדים/תיקים   300ן לכל תק 1 –מדור משכורת       

 לכל בית חולים ע"פ חוק –תקן  0.5    ממונה בטיחות 
 

 לכל בית חולים ע"פ חוק -תקן 0.5   ממונה בריאות הסביבה
 

 לכל בית חולים ע"פ חוק –תקן  0.5    ממונה כיבוי אש
 

  מזכירות רפואיות

 לכל בית חולים -תקן  1  מנהלת רשומות   

מח' ממושכת /   לכל מחלקה -תקנים  0.75   מח' פעילה   
 לכל מחלקה -תקן  0.35 אשפוז יום

 לכל בית חולים -תקן  1  ועדות פסיכיאטריות  

 תקנים מינימום לכל מרפאה  2   מרפאת חוץ  
 )מותנה במס' מגעים ושעות פתיחה(      

 לכל בית חולים -תקן  1  מנהלת קבלת חולים קבלת חולים

 תקן לכל בית חולים 1.5  קבלת חולים ומיון  
 

 תקן מינימום 1    מוקד זימון תורים

 תקן לכל בית חולים 0.5      ספרנית

 תקן לכל בית חולים 1 דוברות + איכות ומצויינות וחווית השירות

 מיטות 100ל  -תקן  1     מחסן לבנים
 

 ק"ג  250תקן לכל  1      מכבסה
 

 לכל בית חולים -תקן  1   מנהל מטבח  :מטבח

לכל בית חולים                     משגיח כשרות  -תקן  1  סגן מנהל מטבח  
 לכל בית חולים -תקן  1וענייני דת     

 מנות לחודש 1000 –תקן ל   0.5   עובדי מטבח  
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 לכל בית חולים -תקן  1  מנהל אפסנאות    אפסנאות

 מיטות, מתוכם מנהל רכש 100ל  -תקן  1.2   עובדי אפסנאות  

  מחלקת ניקיון ומשק

 לכל בית חולים -תקן  1   מנהל משק  
 סגן בכיר למנהל משק 1      

 מפקחים לכל בית חולים ובתוכם סגן )או   4   מפקחת ניקיון  
 מרכזת משק לכל מתחם+ סגן(         

 תקן לכל מחלקת אשפוז   4.95   עובדי ניקיון  

 דונם 50ל  -תקן 1    חצרן
 

 משרות לכל ביה"ח 2   שינוע פנים
 

 לכל בית חולים -תקן  1    ביטחון

דונם 50 –תקן ל  1   גינון 

 מנהל מחלקה 1תקן לנהג לכל תקן רכב +  1.5נהגים                      
 

 לכל בית חולים -תקנים 2  מוקד שירות ובקרה  

 

 בינוי ואחזקה : 
 

 תקן לכל בית חולים 1   מנהל מח'   
 

 תקן לכל בית חולים 1   מהנדס ראשי   
 

 תקן לכל בית חולים 1  מנהל פרוייקטים  
 

 תקן לכל בית חולים 1   -מזכירת מוקד טכני   
   
       עובדים מקצועיים מתחומי:   
 מ"ר בנוי 1500תקן לכל  1  חשמל, מיזוג, שרברבות  

 אלקטרומכניקה, כיבוי אש,  
 נגרות, סילוק שפכים,  
 מערכות מתח נמוך   

 

 

 סיכום מנהל ומשק

תקנים שקוצצו בעבר בגין סגירת  73משרות ובתוכן החזר קיצוץ של   318השלמת פערי תקינה בהיקף של  .1
 מטבחים .

 תקצוב העברת משרות עובדי קבלן למשרות מדינה בבתי החולים שמעסיקים קבלני חוץ. .2
הסביבה אשר בנוסף ליעילות התקנות והחוקים המתייחסים לבטיחות , גהות, איכות הסדרת התקנים לקיום  .3

 בקיום הנדרש , ימנעו תביעות עתידיות.
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 מחברים

 

ד"ר שמואל הירשמן, ד"ר אלכסנדר טייטלבאום, ד"ר דורית פורת   -מטעם איגוד הפסיכיאטריה בישראל

 פרופ' גבי בין נון. –, יועץ חיצוני אוןד"ר רועי 

 .פרופ' גבי בין נון –הגברת גלית לוי, יועץ  חיצוני הגב' פני ברבלאק,  -מטעם העמותה לסיעוד פסיכיאטרי

בסיוע מנהלים   -מטעם ארגון המנהלים האדמינסטרטיביים של בתיה"ח הממשלתיים וסגניהם

 אדמיניסטרטיבים לרבות הגב' נעמי אסולין.

 ד"ר שמואל הירשמן. -מטעם פורום מנהלי בתי החולים

 

 

 

 

 

 

 

 

 


