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  תמצית מנהלים

  

 והיווה פריצת דרך משמעותית בכל הנוגע 2001חוק שיקום נכי נפש בקהילה נכנס לתוקפו בינואר 

שנים שמאז חקיקת החוק נבנה מערך ענף של מסגרות ב. לשילובם של נכי נפש בקהילה ובחברה

נכון להיום . החברה והפנאי, התעסוקה,  בתחומי הדיורשיקום שנועדו לתת מענה לצרכי נכי הנפש

  .  פתרונות שיקום19,000-המקבלים כ,  משתקמים13,000- נהנים ממערך השיקום כ

  

מערך השיקום שהוקם , פשלמרות המהפכה שחולל חוק השיקום בתחום הטיפול בנכי נ, אולם

תופעה זו באה לביטוי בחוסר מעקב אחר תכניות השיקום של . אינו אפקטיבי בהשגת יעדי החוק

בניידות נמוכה ביותר של משתקמים ממסגרות אינטנסיביות למסגרות משולבות , המשתקמים

ות בקהילה ובהפניית משתקמים למסגרות שאינן עומדות בסטנדרטים הבסיסיים שמשרד הבריא

ם וביכולתם לפתח מבתהליך שיקובכבודם של נכי הנפש ומחבלים כל אלה גורמים לפגיעה . קבע

  . עצמאות תפקודית

  

ליקויים באיכות שירותי השיקום הוחוסר האפקטיביות של מערך השיקום בהשגת יעדי החוק 

. ש של נכי הנפםמלקצץ באיכות ולעכב את תהליך שיקוהשיקום מקורם בתמריצים של מסגרות 

תמריצים אלה נובעים בעיקרם ממניעים כלכליים של היזמים להאריך את משך השהות 

ו במונחים הגדירזהות שיקום איכותי וללבעיה זו מועצמת על רקע הקושי הקיים . במסגרות

  .אופרטיביים ומדידים

  

 פתרון המשלב בין מתן תמריצים לאיכות לבין פיקוח ובקרה עלבעיית תמריצי היזמים מחייבת 

מומלץ לקיים מחקר שיגדיר מדדי תוצאה בשיקום ולאחר  לשם כך . בפועלהתנהלות המסגרות

ת ובנכחלק מהמהלך יש ל. תוצאות-עבור-מכן לאמץ שיטת התקשרות המבוססת על תשלום

הבקרות . אחת לשנהיערכו בקרות במסגרות שמערך בקרה המבוסס על צוותים רב מקצועיים 

כאשר התוצאות שתשיג כל מסגרת בבקרה יגדירו , משתני איכותיבדקו מגוון משתנים פיזיים ו

  . בשיטה של מחיר בסיס ובונוסים, השנה הבאהאת מחיר היום שתקבל אותה מסגרת למשך 

  

תוצאות צפוי להביא לשיפור משמעותי בעמידת המסגרות -עבור-אימוץ המודל של תשלום

לקראת , בין מסגרותשתקמים מבסטנדרטים שקבע המשרד ולעודד איכות שיקומית וניידות 

לאפשר  צפוי  שנים והוא5ח על פני " מלש10-יישום המהלך כרוך בעלות של כ. שילוב בקהילה

התנהלות יעילה יותר של מערך השיקום ולמנוע בזבוז כספי ציבור כתוצאה מהתקשרות עם יזמים 

ע בשיפור תהליך לסייהשיטה צפויה , כמו כן. ומסגרות שאינם עומדים בדרישות משרד הבריאות

  .מה שיביא בסופו של דבר גם לשיפור רמת השיקום ואיכותו,  במטה השיקוםקבלת ההחלטות

   

משרד  ובגיוס תמיכתם של שילוב יזמי השיקום בתכנונובהמפתח ליישום מוצלח של המהלך הוא 

ש הכוללת שימו, "חבילת מדיניות"מומלץ לקדם יישום של , כמו כן. האוצר וארגוני נכי הנפש

ס לשיקום ושילוב ארגוני נכי הנפש "הקצאת משאבים להקמת בי, בקנסות במערך הבקרה

 .ח בשנה" מלש1- עלות החבילה מוערכת בכ. ומשפחותיהם בבקרה על המסגרות
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  רקע

  

לשקוד על שיקומם "מטרת החוק .  נכנס לתוקף חוק שיקום נכי נפש בקהילה2001בינואר 

פשר להם להשיג דרגה מרבית אפשרית של עצמאות ושילובם בקהילה של נכי הנפש כדי לא

החוק . 1"כבוד האדם וחירותו: יסוד-תוך שמירה על כבודם ברוח חוק, תפקודית ואיכות חיים

, נועד לאפשר לחולי נפש שהוחזקו בבתי חולים פסיכיאטריים ללא צורך רפואי של ממש

וזים מיותרים ולאפשר כמו כן נועד החוק למנוע אשפ. ח ולהשתקם בקהילה"להשתחרר מבתיה

  . לנכי נפש שחיים בקהילה להשתקם ולהשתלב בחברה

  

החוק בא לעולם על רקע מדיניות בריאות הנפש במדינות המערב שמבוססת על העברת מרכז 

מיסוד - שזכתה לכינוי אל, מדיניות זו. ח לקהילה"הכובד של הטיפול בחולי נפש מבתיה

(Deinstitutionalization) ,ה שמוטב שאנשים הסובלים ממחלת נפש ישוקמו מקורה בתפיס

ההחלמה ממחלות נפש מחייבת לא רק מענה רפואי זאת משום ש. ח"בקהילה ולא יאושפזו בבתיה

, לפי גישה זו. לסימפטומים של המחלה אלא גם התייחסות לצרכים החברתיים של נכי הנפש

ולאחר המשבר , שם מגוריםנועד לשם טיפול בשלב החריף של מחלת הנפש ולא לח "בביההאשפוז 

  .  בחברהמהר ככל האפשרוישתלב יש לפעול לכך שהאדם יחזור לחיים שגרתיים ונורמטיביים 

  

 40%חוק שיקום נכי נפש מגדיר מגוון שירותי שיקום להם זכאי כל נכה נפש בדרגת נכות של 

ן מגדיר החוק כמו כ. חברה ופנאי, השכלה, תעסוקה, שירותים אלה כוללים מסגרות דיור. ומעלה

סל השירותים המוגדר בחוק . ייעוץ והדרכה מקצועיים, זכאות של משפחות נכי נפש לקבלת סיוע

נועד לתת מענה למאפיינים הייחודיים של נכי נפש אשר פעמים רבות אינם זוכים להשלים השכלה 

. עירבסיסית ונעדרים כישורים חברתיים מסוימים בשל הנטייה של מחלות נפש להתפרץ בגיל צ

תוך שילוב , השכלה ופעילויות חברה בסביבה תומכת, תעסוקה, מטרת החוק לאפשר להם מגורים

מתוך כוונה לעודד רכישת מיומנויות חברתיות ולנטרל את הסטיגמה החברתית ממנה , בקהילה

  . הם סובלים

  

  מערך השיקום

משרד עם יזמים לשם כך מתקשר ה. האחריות למימוש חוק השיקום מצויה בידי משרד הבריאות

, דיור(פרטיים ועמותות שמפעילים מסגרות שיקומיות בתחומים השונים המוגדרים בחוק 

בראש מערך השיקום עומד ממונה השיקום וכפופים לו רכזי תחומים ורכזי ). 'פנאי וכו, תעסוקה

הפניית המשתקמים למסגרות נעשית על ידי ועדת שיקום שבראשה עומד רכז . שיקום אזוריים

נכי הנפש הזכאים פונים לועדה וזו מתאימה לכל נכה תכנית שיקום וסל . קום האזוריהשי

בוחר נכה הנפש את המסגרת , לאחר התאמת תכנית השיקום. שירותים בהתאם לצרכיו האישיים

תפקיד הועדה האזורית , לאחר שהשתלב במסגרת, בהמשך. הספציפית בה יממש את זכאותו

  . ולבצע בה התאמות בהתאם לצורךלעקוב אחר תכנית השיקום שלו 

  

                                                 
  .1סעיף , 2000 –ס "התש, חוק שיקום נכי נפש בקהילה 1
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ראשית הרצף . מסגרות השיקום בכל תחום פרוסות על רצף שבין תלות להשתלבות בקהילה

המשכו של . אדם שיקומי שנועד לסייע ולתמוך במשתקם-ועתירות כח" אינטנסיביות"במסגרות 

של הרצף פו וסו, הרצף במסגרות שמהותן מתן סיוע ותמיכה לעיתים רחוקות יותר ובעת הצורך

דוגמאות למסגרות אינטנסיביות הם ההוסטלים הכוללניים בתחום . בהשתלבות מלאה בקהילה

דוגמאות למסגרות פחות אינטנסיביות הם . הדיור או המועדונים התעסוקתיים בתחום התעסוקה

שבמסגרתו משתקמים גרים בדירה רגילה בקהילה ועובד מקצועי מגיע אליהם , הדיור העצמאי

 שירות המסייע למשתקמים להשתלב בשוק העבודה –או התעסוקה הנתמכת ,  בשבועשש שעות

   .)' אהמסגרות לפי מידת האינטנסיביות מופיעה בטבלה בנספחטבלה מרכזת של סוגי (הרגיל 

  

היות וכל משתקם זכאי לפתרונות .  משתקמים13,000-נכון להיום מצויים במסגרות השיקום כ

).  פתרונות למשתקם1.5-כלומר כ( פתרונות 19,000- ה מקבלים כמשתקמים אל, במגוון תחומים

 4,300 -כ,  במסגרות תעסוקה6,600 -כ,  משתקמים במסגרות דיור6,600 - שהו כ2006בסוף שנת 

לצורך מימון המסגרות ופעילויות . 2 במסגרות חונכות וסומכות1,500 -במסגרות חברה ופנאי וכ

. ח למשתקם בשנה" ש27,500-כלומר כ, ח" מיליון ש360-השיקום מתוקצב משרד הבריאות בכ

התשלום עבור שהות המשתקמים במסגרות מתבצע על בסיס תעריף יומי כפול מספר הימים 

 שמפעיל את הדיווח על מספר הימים מתקבל מהיזם. בחודש בהם שהה המשתקם במסגרת

  .המסגרת

  

ה הכפופות ללשכות את הבקרה על מסגרות השיקום מקיים המשרד באמצעות רכזות בקר

כולל אשפוז , בכל תחומי בריאות הנפשרכזות אלה אחראיות על הבקרה . הפסיכיאטר המחוזי

 100-כ,  מסגרות תעסוקה190-כ,  מסגרות דיור290-כבתחום השיקום הן מבקרות . ומרפאות

בי מועסק גם מבקר תקצי, הרכזותנוסף על . 3 מסגרות חונכות וסומכות80- מסגרות חברה ופנאי וכ

המבקר התקציבי גם . אחד המבקר את מסגרות השיקום בתחום הכספי ואת היקף כח האדם בהן

  . בודק את הדוחות הכספיים שהיזמים שולחים למשרד ומוודא שדוחותיהם אינם כפולים

  

  מערך השיקום שהוקם אינו אפקטיבי בהשגת יעדי החוק: התופעה הבלתי רצויה

מערך השיקום שהוקם אינו , חום הטיפול בנכי נפשלמרות המהפכה שחולל חוק השיקום בת

תופעה זו באה לביטוי בחוסר מעקב אחר , כפי שנראה בהמשך. אפקטיבי בהשגת יעדי החוק

בניידות נמוכה ביותר של משתקמים ממסגרות אינטנסיביות , תכניות השיקום של המשתקמים

דות בסטנדרטים למסגרות משולבות בקהילה ובהפניית משתקמים למסגרות שאינן עומ

כל אלה גורמים לפגיעה חמורה בתהליך השיקום של נכי הנפש . הבסיסיים שמשרד הבריאות קבע

במקרה של הפניה למסגרות שאינן עומדות בסטנדרטים . וביכולתם לפתח עצמאות תפקודית

   .קיימת אף פגיעה משמעותית בכבודם של הנכים ובאיכות חייהם

  

ום הוא תופעה בעלת השלכות שליליות מבחינה חברתית חוסר האפקטיביות של מערך השיק

. שיקום בלתי אפקטיבי פוגע בסיכויי ההחלמה של נכה הנפש, ברמה האישית. ומבחינה אישית

הוא . משמעותו שנכה הנפש אינו מפתח אורח חיים נורמטיבי ואינו הופך לשותף מתפקד בחברה
                                                 

 ד הבריאותמשר, חלקה למידע והערכהפ נתוני המ"ע 2
  פ אמדן ממונה השיקום במשרד הבריאות"ע 3
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ולות והתפקודים שנפגעו כתוצאה לא זוכה להשלים פערים בהשכלה ולא בונה מחדש את היכ

. שיקום מגביר את הסיכוי לנסיגה במחלת הנפש- אימחקרים רבים הראו כי , כמו כן. מהמחלה

בשל , נסיגה שכזו מביאה לסבל מיותר וגוררת אשפוזים בלתי נחוצים ובמקרים מסוימים אף מוות

במידה לי מסייע סוציא-שיקום פסיכו, לפי אותם מחקרים. הנטייה של חולי נפש להתאבדות

    .4בהחלמה של נכי הנפש ובחזרה שלהם לתפקוד נורמטיבימשמעותית 

  

שיעור חסרי הבית ב, עוניהמשמעות של שיקום לקוי עשויה להיות גידול ב, מבחינה חברתית

הסיבה לכך היא שבמקרים רבים נכי נפש גם סובלים מעוני ומהיעדר . ובשיעור ההתאבדויות

 שנערכו מחקרים. 5שבעקבותיהאפייני מחלת הנפש וההדרה החברתית בשל  מ, משאבים חברתיים

- מדיניות האל בעקבות אימוץ הצביעו על גידול משמעותי במספר דרי הרחוב, למשל, ב"בארה

 נכי הנפשומותאמות לצרכי הסיבה לכך היתה מחסור במסגרות קהילתיות תומכות . מיסוד

  .6ח"שהשתחררו מבתיה

   

נכי נפש שלא זוכים . י מוביל גם לריבוי אזרחים תלותיים ולא יצרניםמערך שיקום בלתי אפקטיב

להכשרה מקצועית ולפיתוח יכולות תעסוקתיות נותרים מובטלים וחסרי פרנסה וכתוצאה מכך 

מחיר חברתי נוסף של . הופכים לנטל כלכלי על המדינה שמממנת את קצבאות הרווחה שלהם

מחסור במענה . בדת הנטל על משפחות נכי הנפשחוסר האפקטיביות של מערך השיקום הוא הכ

ראוי לצרכי המשתקמים גורם לכך שהמשפחות נאלצות להתמודד עם סימפטומים קשים של 

  . המחלה ולהשקיע משאבים אישיים וכלכליים רבים יותר בנכי הנפש

  

מניעת אשפוזים - כתוצאה מאי גם נטל כלכלי על המדינהיוצרמערך שיקום בלתי אפקטיבי 

לשנה  ₪ 250,000-היא כממושך עלות השהות של נכה נפש באשפוז , לשם השוואה. יאטרייםפסיכ

בשנים האחרונות מחקרים שנערכו בארץ . במסגרת שיקומית ₪ 27,000 -כעלות של לעומת 

לפי . ששהות של נכי נפש במסגרות שיקום מונעת ומקצרת אשפוזים פסיכיאטריים יקריםהוכיחו 

 במספר ימי 94.5% במסגרות השיקום הביאה לירידה של שהייה, )2005(שטרוך ושרשבסקי 

קופה שלפני בהשוואה לת, האשפוז השנתיים של משתקמים שהגיעו למערכת השיקום מאשפוז

 במספר ימי 73.1%אצל משתקמים שהגיעו מהקהילה נצפתה ירידה של . שהייתם בשיקום

 6אשפוז מלא מעל (חולים ממושכים  ערך מעקב אחר )2007,לרנר(נוסף מחקר . 7האשפוז השנתיים

 ומצא שאחוז החזרה לאשפוז ומשך האשפוז היו נמוכים 2000-2004ששוחרו בין השנים ) חודשים

משמעות התוצאות היא . בהשוואה לאלה שלא הושמו, אצל אלה שהושמו במסגרת שיקומית

המחקרים ממצאי שני  (8 במספר ימי האשפוז בעקבות ההשמה בשיקום60%-חסכון של יותר מ

   .)' במופיעים בנספח

  

                                                 
4 Barton, Richard, "Psychosocial Rehabilitation Services in Community Support Systems: A Review of 

Outcomes and Policy Recommendations", pp. 532  
 47' עמ," בהקשר חדשבעיה ישנה: אינטגרציה חברתית של חולי נפש כרוניים. "אורי, אבירם 5
 30' עמ, " ארגון שירותים אזורי לבריאות הנפש כתחליף:מיסוד-מיסוד ואל. "אבנר, אליצור 6
  376' עמ, " תהליכים ואתגרים–שיקום נכי נפש בקהילה בישראל . "יחיאל, שרשבסקי 7
  19.4.2007, פנימימסמך , "פרויקט אומדני שיקום נכי נפש בקהילה", משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש 8
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מתוך הנחה שיש לשמר חוסר האפקטיביות של מערך השיקום נייר זה נועד לסייע בהתמודדות עם 

זאת הן . את חוק השיקום ולפעול ברוח עקרונותיו למען שיקומם המיטבי של נכי הנפש בישראל

החברתית לסטיגמה הן בשל האחריות , בשל הרצון להקל על הקשיים העומדים בפני נכי הנפש

  .  בלתי אפקטיבישיקוםמערך ממנה הם סובלים והן בשל העלות החברתית והכלכלית של 

  

  אינדיקציות לחוסר האפקטיביות של מערך השיקום

  עמידה בסטנדרטים-אי

 נמצא שהבקרה לא 2006בבדיקה שערך מבקר המדינה בשנת , לבקרההקצאת כח האדם למרות 

רכזות הבקרה לא ביקרו כלל מסגרות של , ח המבקר"דולפי . מקוימת בכל מסגרות השיקום

הן לא ביקרו , כמו כן. מועדוני פנאי ויחידה לצעירים, השלמת השכלה, חונכות, שירותי סמך

נוסף . מסגרות של דיור מוגן בשנים האחרונות והמבקר התקציבי לא ביקר מועדוני תעסוקה ופנאי

העבודה של צוותי הבקרה ולא וידא כי הם משיגים על כך נמצא שהמשרד כלל לא בדק את הליכי 

המבקר התקציבי מבקר אותם : תדירות הבקרה בהוסטלים נמוכה ביותר, כך למשל. את מטרתם

  . 9פעם בשלוש או ארבע שנים ורכזות הבקרה מבקרות אותם פעם בשנה או שנתיים

  

מעקב תו היא שאין משום שמשמעו, בהכרח גורר גם חוסר אפקטיביות של הבקרהמיעוט הבקרות 

י "טים שהוגדרו ערמספיק אחר רמת ההתנהלות של המסגרות ואין ודאות כי הן עומדות בסטנד

 ליקויים מצאו בחלק מהמסגרותהתקיימו י כך שהבקרות שכן "עובדה זו מחוזקת ע .המשרד

דוגמאות לליקויים שכאלה היו מסגרות שבהן נוהל מלאי התרופות באופן לקוי . חמורים ביותר

מסגרות ; מסגרות שלא הקפידו על תזונה נכונה של המשתקמים; שסיכן את בריאות המשתקמים

מסגרות שפעלו בתנאים ; שפעלו במבנים לקויים ואשר בחלק מהן היו סכנות בטיחותיות של ממש

במסגרות מסוימות נמצא פער גדול בין מספר , כמו כן. תברואתיים שהיו עלולים לזהם את המזון

צועיים ובין מספר העובדים הנדרשים על פי הסטנדרט של משרד הבריאות ובחלק העובדים המק

נמצא שבמסגרות מסוימות לא , בנוסף. מהמסגרות הניהול הכספי והדיווח עליו לא היו תקינים

העבירו היזמים למשתקמים כספים שהמשרד שילם להם עבור פעולות בשעות הפנאי ובחלק 

  .ינון ושיפוצים במקום היזמיםמהמסגרות שילמו המשתקמים עבור ג

  

כלל חלק מהמסגרות עמן מתקשר המשרד אינן עומדות הליקויים שנמצאו בבקרות מלמדים כי 

המשמעות היא שאותן מסגרות כלל אינן מסוגלות לתת .  הבסיסיים שהמשרד קבעבסטנדרטים

 י הנפשלמשתקמים את השירות המינימלי שמשרד הבריאות הגדיר כנחוץ לצורך שיקומם של נכ

בכתבה . מבחינה שיקומיתפגיעה משמעותית במשתקמים הן מבחינה פיזית והן בהן קיימת ו

 היכו את  סופר על מסגרת דיור בה נמצא שאנשי הצוות2005שהתפרסמה בעיתון הארץ בדצמבר 

. המשתקמים ועל הוסטל שבו העידו המשתקמים כי הם רעבים ונאלצים לאכול בבית תמחוי

נאי מחייה ת. 10ר בכתבה נמצאה הזנחה עד כדי שבמטבח שרצו עכבריםבהוסטל אחר שמוזכ

ולחזור לתפקד כאזרחים מן להשתקם ירודים שכאלה מטילים בספק את יכולתם של המשתקמים 

   .השורה

                                                 
 412' עמ, שיקום נכי נפש בקהילה, 2005 ולחשבונות שנת הכספים 2006ב לשנת 57דוח שנתי , מבקר המדינה 9

 9.12.05, "הארץ"אתר : מתוך, "גם זה ביזנס, שיקום חולי נפש. "רן, רזניק 10
655644=itemNo?jhtml.ShArtPE/pages/hasite/il.co.haaretz.www://http 



 7

  

חלק לצורך התמודדות עם הליקויים הללו המשרד מטיל לעיתים סנקציות על יש לציין כי 

ם יש נטיה להימנע מהטלת סנקציות בשל חוסר הרצון במרבית המקרי, למרות זאת. מסגרותמה

ח המבקר מצא כי אף על פי שנמצאו יזמים "דו. במשתקמים שחיים במסגרת הגדיל את הפגיעהל

המשרד לא נקט נגדם אמצעים ואף הוסיף , גם ליקויים חוזרים ונשנים, שלא תיקנו ליקויים

  . להפנות אליהם משתקמים

  

  חוסר מעקב אחר תכנית השיקום

דוגמה נוספת לחוסר האפקטיביות של מערך השיקום בהשגת יעדי החוק הוא המעקב הלקוי אחר 

, בניגוד לאמור בחוקח מבקר המדינה עולה כי " מדו.מימוש תכניות השיקום של המשתקמים

ח אינו מפרט את "הדו. 11ועדות השיקום האזוריות אינן דנות בתכניות השיקום מדי חצי שנה

תכיפות הדיון ,  הבריאותלהערכת ממונה השיקום במשרדאולם , יות השיקוםתדירות הדיון בתכנ

   .12 בממוצע חודשים15-בתכניות השיקום היא אחת לכ

  

מספר המשתקמים שנשארו במסגרות אליהן ב בא לביטוי גםחוסר המעקב אחר המשתקמים 

 מבקר מבדיקת. הופנו אף על פי שעברה התקופה עבורה קיבלו אישור לשהות באותה מסגרת

שתוקף אישור )  מהמשתקמים45% -כ( משתקמים 5,800- היו כ2006בשנת המדינה עולה ש

. משרד הבריאות לא ערך מעקב אחר תוקף האישור, לפי המבקר. 13השהות שלהם במסגרת פג

  . אין מעקב אחר העמידה בו, המשמעות היא שגם כאשר נקבע תוקף ארוך מחצי שנה

  

משמעותו שהגורם . כי הנפש להשתקם ולהשתלב בקהילהחוסר המעקב פוגע באפשרות של נ

המוסמך לכך אינו מוודא כי תכנית השיקום מתאימה לצרכי המשתקם ואינו עוקב אחר שינויים 

תהליך השיקום מחטיא את מטרתו כתוצאה מכך . שעשויים היו לחול במצבו או בצרכיו

במסגרות " תקעלהי" או ומשתקמים עשויים להימצא במסגרות שאינן מתאימות להם

 מהמסגרות ללא בדיקת תוקף 45%- תשלום עבור כ, מבחינה כספית. אינטנסיביות שלא לצורך

  .ואיכותההתמורה ח ללא בקרה ראויה על מהות "מיליוני שמאות האישור משמעו הוצאת 

  

הוציא לאחרונה המשרד הנחיה למסגרות כי מעתה , "פגי התוקף"לצורך התמודדות עם בעיית 

הנחיה זו אמנם משפרת . תקבלו תשלומים עבור משתקמים שתוקף האישור שלהם פגוהלאה לא י

את המצב מבחינת הבקרה על ההוצאה הכספית אך אינה נותנת מענה לחוסר המעקב המקצועי 

  .אחר תכניות השיקום וצרכי המשתקמים

  

  ניידות נמוכה בין מסגרות

יעורי הניידות של משתקמים בין שדוגמה שלישית לחוסר האפקטיביות בהשגת יעדי החוק היא 

מבדיקת נתוני . שיעור המשתקמים המצויים במסגרות אינטנסיביות מסך המשתקמיםמסגרות ו

שיעור המשתקמים המצוי במסגרות אינטנסיביות מסך המשתקמים משרד הבריאות עולה כי 

                                                 
 397' עמ, שיקום נכי נפש בקהילה, 2005 ולחשבונות שנת הכספים 2006ב לשנת 57דוח שנתי , מבקר המדינה 11

  8.6.07, משרד הבריאות, ממונה שיקום בשירותי בריאות הנפש, ראיון עם מר יחיאל שרשבסקי12 
 410' עמ, שיקום נכי נפש בקהילה, 2005 ולחשבונות שנת הכספים 2006ב לשנת 57דוח שנתי , מבקר המדינה 13
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י הנפש זאת למרות שנכ.  על פני השנים)מצוי בעליהולעיתים אף (אינו משתנה באופן מהותי 

שמצטרפים היום למערך השיקום אמורים להיות בעלי פוטנציאל התקדמות גדול יותר 

. שרבים מהם הגיעו לשיקום לאחר ששהו במסגרות אשפוזיות במשך עשרות שנים, מהותיקים

לעומת , במסגרות אינטנסיביותשהו בתחום הדיור  מהמשתקמים 27.7% ,2004בשנת , למשל

 47.1%במסגרות ברמת אינטנסיביות בינונית שהו . 2002בשנת ששהו באותן מסגרות  26.3%

 ואילו במסגרות המשולבות ביותר בקהילה שהו רק 2002-  ב46.7%לעומת  2004-מהמשתקמים ב

  . 200214 בשנת 27.1% לעומת 2004 בשנת 25.3%

  

גם הנתונים על מספר המשתקמים שמתקדמים ממסגרות אינטנסיביות למסגרות פחות 

 לפי נתוני ממונה השיקום. שיעורי ניידות נמוכים אינם מעודדים ומצביעים על אינטנסיביות

במהלך שיעור המשתקמים שעברו למסגרת פחות אינטנסיבית בתחום הדיור , במשרד הבריאות

 שיעור הניידות בתחום הדיור 2006בשנת . 152004 בשנת -1.4% -  ל2002 בשנת 3%-ירד מהשנה 

אלא אף , ק שהמשתקמים בתחום הדיור אינם משתלבים בקהילהלא ר, כלומר. 0.25%-עמד על כ

, לעומת זאת,  בתחום התעסוקה.ר למסגרות אינטנסיביות יותר ככל שחולף הזמןועבנוטים ל

, למרות זאת. 2004 בשנת 2.8%- ל2002- ב0.6%-חל גידול בשיעור הניידות מהמצב טוב יותר ושם 

 פוטנציאל הניידות בין מסגרות יקום לפיהןעדיין רחוק מהערכות ממונה השהמצב בתעסוקה 

  . )'נתוני שיעורי הניידות מופיעים בנספח ג ( בשנה11%- עומד על כ

  

אלא , ריבוי המשתקמים במסגרות האינטנסיביות מעיד כי המגמה המובילה אינה שילוב בקהילה

דת התרכזות המשתקמים במסגרות אינטנסיביות משמעותה שמי. בקהילה" מיסוד מחדש"מעין 

העצמאות התפקודית של המשתקמים מוגבלת ושהם אינם מתקדמים לקראת עצמאות 

ריבוי המשתקמים במסגרות האינטנסיביות משליך גם על האפקטיביות של . והשתלבות בקהילה

, מטבע הדברים. מערך השיקום בהצעת פתרונות לחתך רחב יותר של אוכלוסיית נכי הנפש

 ולכן התרכזות המשתקמים הנוכחיים בהן גורמת ת יותרמסגרות האינטנסיביות הן גם יקרוה

  . הגדלת מעגל הנהנים ממערך השיקוםעבור למחסור במשאבים 

  

השילוב  .זכאות נכי נפש לשירותי שיקום אינה כפופה למגבלות תקציביות, יש לציין כי לפי החוק

בי כבד על וצר לחץ תקציבין עובדה זו לבין התרכזות המשתקמים במסגרות אינטנסיביות י

יקרות לממן מסגרות אינטנסיביות בו זמנית  תנדרשזאת משום שהמערכת  . השיקוםמערכת

 הופסקו למשך 2006לחץ תקציבי זה הביא לכך שבשנת . ולקבל משתקמים חדשים ללא הגבלה

המשרד נימק את הפסקת ההפניות בהיעדר תקציב ורק . כמה חודשים ההפניות לועדות השיקום

  .יאה אותו לחדשןץ הב"עתירה לבג

  

מעוניין המשרד לקדם פתרון המופיע בחוק והוא , לצורך התמודדות עם בעיות הניידות והמעקב

תפקידם של מתאמי הטיפול יהיה לעקוב באופן אישי אחר . שילוב מתאמי טיפול במערך השיקום

ה תכניות השיקום של נכי הנפש ולדאוג שיותאמו להם הפתרונות הראויים והנחוצים מבחינ

                                                 
  משרד הבריאות, פ נתוני המחלקה למידע והערכה"ע 14
' לגב, מכתב של ממונה שיקום במשרד הבריאות מר יחיאל שרשבסקי, "משמעויות כלכליות של יעדי השיקום" 15

  26.6.2006, אגף התקציבים במשרד האוצר, ריאותרכזת ב, איריס גינזבורג
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ההנחה היא שמעקב פרטני אחר המשתקמים יאפשר זיהוי מוצלח ומהיר יותר של . מקצועית

השיקום י התאמת תכנית "יעודד התקדמות של המשתקמים ע, שיפורים בתפקוד המשתקם

  .ויאפשר התאמה של מסגרות פחות אינטנסיביות בעת הצורךלצרכי המשתקם 

  

  הבעיה

  לקצץ באיכות ולעכב את תהליך השיקוםלמסגרות השיקום ישנם תמריצים מובנים 

  

וחוסר האפקטיביות של מערך השיקום בהשגת יעדי החוק ליקויים באיכות שירותי השיקום ה

תמריצים אלה נובעים . מקורם בתמריצים של המסגרות לקצץ באיכות ולעכב את תהליך השיקום

אך , קצץ באיכותובעיקרם ממניעים כלכליים של היזמים להאריך את משך השהות במסגרות ול

  . גם ממאפיינים של הצוות המקצועי שמועסק במסגרות וממאפיינים אישיותיים של נכי הנפש

  

י ניידות "העיקרון הבסיסי של מערך השיקום הוא שילוב בקהילה ובניית יכולות תפקודיות ע

אפשר תפקיד כל מסגרת ל. משתקמים ממסגרות אינטנסיביות למסגרות משלבות בקהילה

 העברתו למסגרת קדם אתי כך ל"וע לפתח מיומנויות חברתיות ותפקודים שנפגעו למשתקם

 קשה מאוד לכימות ולהגדרה באופן מידת פיתוח המיומנויות והתפקודים, אולם. משלבת יותר

 קיים קושי בהוכחת הקשר שבין  ונפש האדםכתוצאה ממורכבות תהליך השיקום, בנוסף. מדיד

המשמעות היא שלממונים על מערך השיקום . ו של המשתקם הטיפול במסגרת לבין מצבופיא

חסרים כלים שיאפשרו הערכת איכות השיקום שמספקות המסגרות השונות וזיהוי המועד 

לדרוש גם  קשה מאוד ,בשל אותן סיבות. המתאים להעברת המשתקם למסגרת משלבת יותר

  . מהמסגרות לתת דין וחשבון על רמת השיקום שהן מספקות

   

 יוצר ליזמים אינטרס מובנה לקצץ ו במונחים אופרטיבייםהגדירזהות שיקום איכותי וללהקושי 

היכולת לתרגם איכות למונחים -אי. י כך לעכב את שיקומם של נכי הנפש"באיכות השירות וע

לזהות ירידה , כמי שאחראית לפיקוח ובקרה על השגת מטרות החוק, מדידים מקשה על המדינה

היזם יודע , כתוצאה מכך. 16ת מסוימת ולהפעיל סנקציות כנגד ירידה שכזובאיכות השירות במסגר

  . שיוכל לקצץ באיכות השירות ולהמשיך לקבל את אותה התמורה גם עבור השקעה פחותה יותר

  

לא ניתן להצמיד את , כתוצאה מחוסר היכולת לזהות איכות ולהגדירה במונחים אופרטיביים

. יום-  והמשרד נאלץ לשלם למסגרות על בסיס מחירלהן שהתשלום למסגרות השיקום לתפוקות

התגמול עבור יום מעודד את היזמים להאריך . עובדה זו מעצימה את האינטרס להפחית באיכות

את משך השהות של משתקמים במסגרות מעבר לנחוץ מבחינה מקצועית והתוצאה היא פגיעה 

עד היום לא , זאתכל למרות . תבסיכויי ההתקדמות של המשתקמים וניידות נמוכה בין מסגרו

המסגרות אינן .  המשתקמים בהן תמריצים לקיצור שהותמסגרותנעשה כל ניסיון לספק ל

בתגמול הכספי אינם בין המסגרות מתוגמלות על התקדמות המשתקמים ששהו אצלן והבדלים 

  .קשורים לתוצאות אלא נובעים אך ורק משוני בתשומות הדרושות לצורך הפעלת המסגרת

   

                                                 
  Hart, Shleifer & Vishny (1997) ועל  Blank (2000)מבוסס עלניתוח כשל השוק כתוצאה מקושי לזהות איכות  16
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נטיות נכי הנפש והצוות  י"התמריצים הכלכליים לעיכוב תהליך השיקום מועצמים גם ע

חוששים משינוי ומחוסר הודאות רבים נכי נפש , בשל מאפיינים אינהרנטיים לנכותם. 17המקצועי

הם נוטים לרצות להישאר במסגרת מגנה ומוכרת ובמרבית . המתלווה למעבר בין מסגרות

לטענת ממונה השיקום במשרד . אה מהמסגרת הנוכחית בה הם שוהיםהמקרים אינם יוזמים יצי

כנגד מעבר של ) גם אם שלא במודע(גם הצוות המקצועי במסגרות פועל לעיתים , הבריאות

הסיבה לכך היא לטענתו הקושי של הצוות להיפרד . משתקמים למסגרות מתקדמות יותר

  .  למעבר למסגרת חדשה ולא מוכרתכמו גם הדאגה שמתלווה, מהמשתקמים והרצון להגן עליהם

  

 שילוב יעיל בין תמריצים כלכליים לבין פיקוח ובקרה: הפתרון
הגדרת הבעיה כבעיית תמריצים שמקורה בקושי לזהות איכות ולהגדירה במונחים אופרטיביים 

 מחייבת פתרון המשלב בין מתן תמריצים לאיכות לבין פיקוח ובקרה על התנהלות המסגרות

פתרון שאינו כולל שילוב שכזה צפוי להיות בלתי אפקטיבי בהבטחת איכות שיקום כל . בפועל

ללא מתן תמריצים יביא להנצחת המצב התנהלות המסגרות פיקוח על . ועמידה ביעדי החוק

 עשוי להביא לירידה באיכות במקביל לגידול ההתנהלותהקיים ומתן תמריצים ללא פיקוח על 

י אינטרס כלכלי ולכן גם אם "ה שהספקים הפרטיים מונעים ע הסיבה לכך היא העובד.בעלויות

מתן תמריצים כלכליים , בנוסף. נגלה שאין להם תמריץ לשפרה, נפקח על איכות השירותים

לשיפור האיכות ללא פיקוח על הביצוע בפועל עשוי להביא לכך שהמדינה תיאלץ לשלם יותר עבור 

יכות מבלי להיתפס או לייצר תוצאות חיוביות בשל יכולתם של היזמים לקצץ בא, אותן תוצאות

כמו למשל במקרה של העברת משתקמים למסגרות (במדדי איכות בלא לשפר את האיכות בפועל 

  ).פחות אינטנסיביות למרות שאינם מתאימים להן

  

   ליעדי המדיניות של המשרד והממשלהפתרוןהת התאמ

יכות ולהגדירה במונחים אופרטיביים אחד הפתרונות המקובלים למקרים בהם לא ניתן לזהות א

. במקרה הנוכחי פתרון זה אינו מעשי, אולם. י המדינה"הוא אספקת השירותים באופן ישיר ע

י המדינה אינה קיימת והמדיניות הממשלתית "התשתית הארגונית לאספקת שירותי השיקום ע

מערך " הלאמת" של לפיכך פתרון. י יזמים פרטיים"עחברתיים הרחבה מעודדת אספקת שירותים 

תחת . ח בשנה" מלש360-מה עוד שמדובר במערך רכש בהיקף של כ, שיקום אינו ריאליה

רגולציה ציבורית על מסגרות השיקום הפרטיות באופן שיבטיח יש לקדם פתרון של , "הלאמה"ה

 ליעדים ארוכי הטווח ולסדר היום םמתאיפתרון שכזה . שירותי שיקום איכותיים ואפקטיביים

שבימים אלו מנסה להרחיב ולפתח את יכולות הפיקוח שלו ולשפר את , משרד הבריאותשל 

זהו מהלך שאינו מחייב חקיקה או גיוס תמיכה ,  בנוסף.תפקודו כרגולטור של מערכת הבריאות

ציבורית ולכן אינו צפוי לאיים על יציבות הקואליציה שגובשה לתמיכה ברפרומה הביטוחית 

  .בראש סדרי העדיפוית של המשרדשנמצאת , בבריאות הנפש

  

  ?מה נעשה עד היום

. שילוב בין תמריצים כלכליים לבין פיקוח ובקרהיישום חוק השיקום אינו מגובה ב, נכון להיום

 התקשרות,  של המשתקמיםהגדרת הצרכיםמטה השיקום מתרכז בארבע פעילויות עיקריות והן 

                                                 
  8.6.07, משרד הבריאות, ממונה שיקום בשירותי בריאות הנפש, ראיון עם מר יחיאל שרשבסקי 17
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.  סוגי מסגרות חדשיםופיתוחלמסגרות  הפניית משתקמים, עם יזמים לצורך מענה על הצרכים

משקל מועט ביותר ניתן לבדיקת העמידה של המסגרות שפועלות בשטח ביעדי החוק ולבירור 

הקמת מערך השיקום לא לוותה בפיתוח , כמו כן. מידת השגתן את המטרה של שיקום נכי הנפש

. ח והבקרה הרצויותתפיסה כוללת לגבי מבנה הפיקוח והבקרה על המסגרות ולגבי שיטות הפיקו

  .עובדה זו עשויה להסביר את מיעוט כח אדם המועט שמוקצה למטרות בקרה

  

ההשקעה הדלה בפיקוח ובקרה אינה מצב חדש והיא מאפיינת את תחום השיקום עוד מתקופת 

כלל אינו מגדיר סמכויות ואחראיויות בתחום הבקרה ותחת זאת , למשל, החוק. חקיקת החוק

סמכויותיה של המועצה , על פי החוק .ות לשירותים ובהסדרת אספקתםמתרכז בהגדרת הזכא

אין כל התייחסות  וקבלת מידע על ביצועהלהארצית לשיקום מתוחמות לתכנון המדיניות ו

גם בניית תקציבי השיקום , בדומה לכך .ביעדי החוקבפועל - לשאלת הפיקוח על עמידת המדיניות

להבדיל ,  התקציבים לעלות אספקת השירותיםהתבססה לאורך השנים על תפיסה של התאמת

דוגמה לכך היא העובדה שעל אף . ממתן תקציב לחיזוק הפיקוח והבקרה על כך שהיעדים מושגים

לא ניתנה , גידול של מאות אחוזים במספר המשתקמים והמסגרות מאז כניסת החוק לתוקף

  . למשרד הבריאות כל תוספת תקנים למטה השיקום ולבקרה
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  לפתרוןחלופות 

  

לשיפור איכות השיקום ולהגברת האפקטיביות של מערך השיקום  פרק זה מציג חלופות שיביאו

בשל אופי הבעיה ובשל שיקולי אפקטיביות , כאמור בפרק הקודם. שיקוםהבהשגת יעדי חוק 

במקביל לבניית מערך בקרה , י שינוי מבנה התמריצים ליזמים"הדרך לעשות זאת היא ע, וישימות

שלוש החלופות מציעות שינוי באופי , לפיכך. י המסגרות" הפנמה של יעדי החוק עשיעודד

המשותף לשלושתן הוא חיזוק הבקרה והגברת . התמריצים ליזמים ובמבנה הבקרה על המסגרות

אף אחת , בשל שיקולי ישימות פוליטית, כמו כן. המעקב אחר איכות השירות שניתן בפועל

קיף של שיקולי מניתוח (ציבורי רחב של חקיקה או קמפיין מהחלופות אינה מחייבת מהלך נ

בזהות ,  זו מזו באופי התמריציםהחלופות נבדלות. ) בנספח האסטרטגימוצג תהפוליטיהישימות 

  .' ד טבלה מסכמת של מאפייני החלופות מופיעה בנספח.הכוללתעורכי הבקרה ובתפיסת הבקרה 

  

    רגולציה הרתעתית ופרסום מידע: 'חלופה א

י תוספת רכזי בקרה שיהיו אנשי "חלופה זו כוללת שדרוג כמותי ואיכותי של מערך הבקרה ע

, כולל בקרות פתע, רכזי הבקרה יערכו בקרות תכופות במסגרות. מקצוע בתחום השיקום

 יבדקו את מידת העמידה בסטנדרטים הבקרות. בקרות רגילות בשנה 2 עד 1.5בתכיפות של 

י ממונה השיקום "תוצאות הבקרות יפורסמו ע. יכות השירות במסגרתהקיימים וכן יעריכו את א

ובהתאם להן יוטלו סנקציות חמורות על מסגרות שיחרגו מהסטנדרטים ויינתנו פרסים למסגרות 

  .אפשרות הטלת הקנסות והסנקציות תעוגן מראש בחוזים עם היזמים. איכותיות

  

טים הפיזיים ויבחנו משתנים כגון מספר הבקרות יבדקו את מידת העמידה בסטנדר, כנהוג היום

הבקרה , שלא כנהוג היום, בנוסף. המשתקמים שיוצאים לעבודה ואיכות התזונה של המשתקמים

בהתאם לשיקול דעת מקצועי ולמשובים שיחולקו , תעריך את רמת האיכות של המסגרת

, ות חמורותמסגרות שיחרגו מסטנדרטים פיזיים יספגו סנקצי. למשתקמים בעת ביצוע הבקרה

דרך התניית חידוש הרישיון בתיקון הליקויים ועד סגירה , החל מקיצור תקופת רישיון המסגרת

מנהלי המסגרות הללו יוזמנו לשימוע אצל ממונה . בהתאם לחומרת החריגה, מיידית של המסגרת

, תוצאות המשובים והערכת הבקרים לגבי איכות המסגרת יועברו לממונה השיקום. השיקום

המשתקמים ומשפחות נכי הנפש דירוג רשמי של איכות , המסגרות, רסם בקרב אנשי המקצועשיפ

מסגרות שיימצאו בתחתית דירוג האיכות יספגו סנקציות כגון . המסגרות כפי שנמצא בבקרות

כמו . י אותו היזם"עיכוב הפניית משתקמים למסגרת או איסור זמני לפתיחת מסגרות חדשות ע

  .פרס ליזם המצטיין שמסגרותיו דורגו כבעלות איכות השירות הגבוהה ביותרמדי שנה יוענק , כן

  

התפיסה בבסיס חלופה זו שמה דגש על פיקוח אינטנסיבי שיוכל לזהות חריגות בסטנדרט או 

- החלופה מייצרת תמריץ שלילי חזק ביותר לאי. באיכות בתוך פרק זמן קצר מרגע התרחשותן

שכן יזם שלא יעמוד בסטנדרטים לא יוכל לקבל משתקמים , עמידה בסטנדרטים ולקיצוץ באיכות

י יצירת מוניטין חיובי "החלופה יוצרת תמריץ חיובי להשקעה באיכות ע, במקביל. חדשים

על בסיס המוניטין הזה משתקמים חדשים יוכלו להחליט אם לפנות לאותה . למסגרות איכותיות

  .מסגרת
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 חדשים לאנשי בקרה שיהיו בעלי מקצוע בתחום נים תק6בתוספת לצורך יישום החלופה יש צורך 

בקרות  2 עד 1.5כך שניתן יהיה לקיים , קבע בהתאם למספר המסגרותנ בקריםמספר ה(השיקום 

יישום החלופה כרוך בעלות אדמיניסטרטיבית של הכנת שאלוני ,  כמו כן).בשנה בכל מסגרת

ניתן לעשות לשם כך שימוש , יותעל מנת לחסוך בעלויות ולקדם מטרות שיקומ. איכות והפצתם

שפועל כבר כיום ובו משתקמים עוברים בין מסגרות " סוקרי האיכות"בתשתית של פרויקט 

על מנת להגביר את , כמו כן. שיקום ומפיצים שאלוני איכות למשתקמים ששוהים בהן

מומלץ למחשב את הבקרה , האפקטיביות של הבקרה ולאפשר מידע רב וזמין לאנשי המטה

  .קים בסיס נתונים שירכז את ממצאיה ולה

   

   אישייםשיקוםמתאמי : 'בחלופה 

 אישיים שיקוםבתוספת שילוב מתאמי , חלופה זו כוללת שימור מערך הבקרה כמו שהוא היום

 יהיה לעקוב באופן אישי ופרטני אחר תכניות השיקום של השיקוםתפקיד מתאמי . למשתקמים

, בנוסף על כך. נות הראויים והנחוצים מבחינה מקצועיתנכי הנפש ולדאוג שיותאמו להם הפתרו

 יעבירו לרכזים האזוריים חוות דעת לגבי איכות הטיפול הניתן במסגרות בהן השיקוםמתאמי 

  .שוהים המשתקמים שבאחריותם

  

.  יקיימו מפגשים שבועיים עם המשתקמים לצורך מעקב שוטף אחר צרכיהםהשיקוםמתאמי 

להתרשם משיפורים או שינויים שחלו במיומנויות ובתפקודים של במהלך מפגשים אלה יוכלו 

המתאמים יקיימו פגישות . המשתקמים ובהתאם למסקנות המעקב יציעו דרכים לשיפור הטיפול

סדירות עם מנהלי המסגרות על מנת להעביר להם את התרשמויותיהם והמלצותיהם לשיפור 

מתאמים דוחות חודשיים לרכזי השיקום יגישו ה, כמו כן. הטיפול במשתקמים שתחת אחריותם

האזוריים ותינתן להם הסמכות להגיש את המשתקם לועדת שיקום אזורית או להמליץ על 

  . העברתו למסגרת חלופית

  

התפיסה בבסיס חלופה זו מדגישה פיקוח מקצועי על איכות השיקום דרך הפיקוח על מימוש 

 על הטיפול שבסופו של דבר השיקוםאם מתשפעתו המכרעת של ה. תכנית השיקום של כל משתקם

יוסיפו למערכת גורם חדש , יוםל בסיס מחיר בנוסף על כך שהוא לא יתוגמל ע, יקבל המשתקם

 ניטרול התמריצים המובנים של היזם והצוות להארכת משך ואפשרבעל מבנה תמריצים אחר וי

משתקמים יעודד המעקב הצמוד אחר התקדמות ה, במקביל.  השיקוםאיכותקיצוץ בהשהות ול

  .שיפור באיכות השירותבקרה שתביא ל

  

ס או " שיהיו אנשי מקצוע מתחום העושיקום מתאמי 300-לצורך יישום החלופה יש צורך בגיוס כ

או ) פחות משנה במערכת( משתקמים חדשים 30- כל מתאם ירכז את השיקום של כ. הפסיכולוגיה

אפקטיבי אחר איכות השיקום יש להוסיף לצורך מעקב ', כמו בחלופה א.  משתקמים ותיקים50

למערכת המחשוב מודולים שירכזו את המידע על פעילות מתאמי השיקום ודיווחיהם על איכות 

  .המסגרות
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  )performance-for-pay(תשלום עבור תוצאות : 'גחלופה 

ות חלופה זו כוללת בניית מערך בקרה המבוסס על צוותים רב מקצועיים וממונה פיקוח והתקשרוי

הבקרות יבדקו מגוון . אחת לשנהצוותי הבקרה יערכו בקרות במסגרות . שיהיה מופקד עליהם

כאשר התוצאות שתשיג כל מסגרת בבקרה יגדירו את מחיר היום , משתנים פיזיים ומשתני איכות

 היום יעוגן מראש המפתח להגדרת מחיר.  החודשים הבאים12שתקבל אותה מסגרת למשך 

  .בחוזים עם היזמים

  

תנאי מוקדם למימוש חלופה זו הוא קיום מחקר מקיף שיפתח ויגדיר מדדי תוצאה לשיקום 

צפויות לדרך בעידוד ובמימון משרד הבריאות ותוצאותיו בימים אלה מחקר כזה יצא (איכותי 

ייבנה מפתח למחיר היום במבנה של מחיר בסיס ,  לאחר הגדרת מדדי התוצאה.)בתוך כשנתיים

לקבלת מחיר הבסיס יהיה עמידה בסטנדרטים הפיזיים הנבדקים כבר כיום התנאי . ובונוסים

והתנאי לקבלת בונוסים על מחיר הבסיס יהיה השגת תוצאות חיוביות במדדי האיכות שיוגדרו 

מסגרות שיחרגו מסטנדרטים פיזיים יספגו קנס כספי והפחתה במחיר הבסיס . י המחקר"ע

י המחקר ובמדדים "ביות במדדי האיכות שיוגדרו עמסגרות שישיגו תוצאות חיו. שישולם להן

בין המדדים שייבחנו יהיו שיעור הניידות של משתקמים . נוספים יזכו לבונוסים על מחיר הבסיס

הגשה מוקדמת של המשתקמים לדיון חוזר בועדת , ששהו במסגרת למסגרות פחות אינטנסיביות

ם זוכים ומידת המעורבות של הערכת המשתקמים השוהים במסגרת את השירות לו ה, הסל

  . המסגרת בקהילה באמצעות פרויקטים מיוחדים

  

פ תוצאות "מתן התמריצים נקבע ע.  הכלכלייםהתמריציםלבין חלופה זו קושרת בין הפיקוח 

מציעה החלופה . הבקרה ותפקיד הבקרה לבדוק את המשתנים שמשפיעים על מתן התמריץ

 הן התמריץ החיובי לאיכות והן ,בשיטה זו .ן למסגרותפיקוח באמצעות מחיר היום שניתתימרוץ ו

ההנחה . במחיר היום של המסגרתכספי עמידה בסטנדרטים באים לביטוי -התמריץ השלילי לאי

במקרה זה היא שהיזם מונע בעיקר משיקולים כלכליים ולכן ישקיע באיכות ובעמידה בסטנדרט 

  . מחיר נמוךמכדי להימנע מקנסות ו

  

שיקומי לזיהוי ובניית מדדי הצלחה ואיכות - לופה יש צורך בעריכת מחקר אקדמילצורך יישום הח

יש לקיים עבודת מטה שתגדיר את מפתחות המחיר בהתאם , לאחר סיום המחקר. לשיקום

 בקרה  רכזי24-דרושה תוספת תקנים לממונה פיקוח והתקשרויות ו, כמו כן. למדדים שיוגדרו

 8- לרפואיים ויחולקו - היו בעלי מקצועות רפואיים ופרארכזים אלה י. מומחים בתחום השיקום

 צוותים היא העובדה שהליך 8הסיבה לקיומם של  (רכזים בכל צוות 3מקצועיים של -צוותים רב

למחשב את הבקרה ולהקים בסיס נדרש , כמו כן). 'הבקרה במקרה זה מורכב יותר מבחלופה א

מערך המחשוב יכלול גם את מפתחות , זהבמקרה . 'כמו בחלופה א, נתונים שירכז את ממצאיה

 תקנים 4-דרוש תגבור של כ, בנוסף. המחיר ויאפשר תרגום מיידי של ממצאי הבקרה למחיר היום

  .לצרכי מזכירות על מנת לאפשר תמיכה אדמיניסטרטיבית במערך הבקרה
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   טבלה משווה–מאפייני החלופות 

  

  

  

  

  אופי התמריצים  השינוי במבנה התמריצים  ?שה בקרהמי עו  אופי הבקרה השינוי במערך הבקרה  חלופה

 הרתעה ופרסום מידע
שדרוג איכותי והתאמה 

  כמותית 

  בקרה על סטנדרטים

  ד על איכות"חוו
  רכזי בקרה

. תוספת קנסות ופרסום מידע

  אין שינוי בתמריץ הכספי

, הגבלות על רישוי, קנסות

  פרסום מידע

  אין שינוי   שיקוםמתאמי 

   היום כמו–על סטנדרט 

 מעקב פרטני –על איכות 

  והעברת התרשמות

   בקרה רכזי–על סטנדרט 

   מתאמים–על איכות 
  מקצועיים  תוספת תמריץ מקצועי לאיכות

  שדרוג איכותי וכמותי תשלום עבור תוצאות

על איכות ועל סטנדרט 

בהתאם למדדים , פיזי

  קבועים מראש

  מקצועי-צוות רב
הוספת תמריץ לאיכות בתוך 

  המחיר

 כל התמריצים –ליים כלכ

  באים לביטוי במחיר
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  הערכת החלופות

  

תרומה : על מנת לבחור בחלופה המועדפת יש לבחון את החלופות לאור ארבעה קריטריונים

 הסיבה לבחירה .עלות בטווח הבינוני וישימות, עידוד איכות שיקום, לעמידה בסטנדרטים

העלויות מידת ישימותה ו,  כל חלופההאפקטיביות שלבקריטריונים אלה היא הצורך בהערכת 

אפקטיביות החלופה והתועלות הנגזרות מיישומה של כל חלופה . והתועלות הנגזרות מיישומה

שילוב שני . באות לביטוי בשילוב שבין התרומה לעמידה בסטנדרטים לבין עידוד איכות השיקום

ם שקבע משרד הבריאות הקריטריונים הללו מצביע עד כמה כל חלופה תורמת לאימוץ הסטנדרטי

. הבלתי רצויהולהגברת איכות השיקום ולכן מהווה מדד לאפקטיביות החלופה בצמצום התופעה 

בשל ,  התועלות העתידיות הצפויות מיישום כל חלופה לרמתאיכותי מדד שילוב זה מהווה, בנוסף

יצרת שאיכות שיקומית גוררת הפחתת הוצאה על מסגרות שיקום אינטנסיביות ומיהעובדה 

תועלות אישיות וחברתיות כתוצאה משילוב המשתקמים בקהילה והפיכתם לאזרחים יצרניים 

   .עלות השגת התועלות באה לביטוי בקריטריון העלות בטווח הבינוני. ופעילים

  

  לאחר מכן.הערכת החלופות פותחת במיפוי העלויות והתועלות הנגזרות מיישומה של כל חלופה

שימות החלופות ולאחריו טבלה מסכמת של הערכת החלופות לאור  של י משווהמוצג ניתוח

לבסוף מוצג ניתוח משלים של החלופות לאור השלכותיהן ותועלותיהן . ארבעת הקריטריונים

  . למקבלי ההחלטות

  

 עד כמה יישום החלופה יביא לירידה בשיעור המסגרות שאינן – תרומה לעמידה בסטנדרטים

אם כי קיים יתרון לחלופות , כל החלופות צפויות להביא לשיפור, בתחום זה. עומדות בסטנדרטים

 הסיבה לכך היא שיישום . על פני חלופת מתאמי השיקוםתוצאות-עבור-ההרתעה והתשלום

הן מבחינת כח האדם המוקצה , מערך הבקרה הנוכחי על כנושארת חלופת המתאמים משמעו ה

מתאמי השיקום אמנם יעבירו . דיולבקרה והן מבחינת האמצעים והסנקציות המסורים בי

אולם קשה להניח שהאמצעים הנוכחיים , דיווחים במידה שהמסגרות לא יעמדו בסטנדרטים

מתאמי , בניגוד לרכזי הבקרה, כן-כמו. יספיקו כדי לחייב את המסגרות להשתפר בנושא זה

וססת על הפיקוח שלהם אינו מחייב והתרשמותם מב, השיקום אינם אנשי מקצוע בתחום הבקרה

  .מפגשים פרטניים עם המשתקמים ולא על בדיקה מקיפה של התנאים במסגרת

  

 עד כמה יישום החלופה יביא לניטרול התמריץ לקצץ באיכות וישפר את איכות – עידוד איכות

אם כי במקרה זה קיים , כל החלופות מביאות לשיפור, גם כאן. השיקום שהמסגרות מספקות

הסיבה לכך היא שחלופה זו מבוססת .  על פני החלופות האחרותם השיקויתרון לחלופת מתאמי

מה , על מעקב אישי אחר כל משתקם ועל התאמה מתמדת של הפתרונות המקצועיים לצרכים

בניגוד לחלופת . שהיא מדד לאיכות שיקום, שצפוי לייצר ניידות גבוהה יותר בין מסגרות

יה עם המסגרת ועל הערכת האיכות שתי החלופות האחרות מבוססות על אינטרקצ, המתאמים

מבין שתיהן נראה שחלופת . ברמה אגרגטיבית ולכן צפויות לעודד איכות במידה פחותה יותר

הסיבות לכך הן העובדה שהטמעת . תוצאות צפויה לעודד איכות במידה רבה יותר-עבור-התשלום

 מדדי התוצאה הגדרתהתמריצים במחיר מתאימה יותר למבנה התמריצים של יזמים פרטיים וש
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הערכת , בנוסף. ומפתח המחיר תאפשר הערכה של כל המסגרות על בסיס קריטריונים אחידים

האיכות בחלופת ההרתעה אינה מבוססת על מדדים אובייקטיביים אלא על חוות דעתם 

היזמים אף .  עשויה להיות חשופה לביקורת של היזמים ולכןהסובייקטיבית של המשתקמים

ותם הנפשית של המשתקמים משפיעה על שיפוטם את המציאות ובכך לשחוק עשויים לטעון שנכ

  .את הכוח של המשובים ככלי ליצירת תחרות על איכות בין המסגרות

  

שנגזרות מהיישום במשך חמש ) או חסכון( עלות יישום החלופה ועלויות – בינוניהטווח בעלות 

) אישיות וחברתיות(ת העתידיות  לוקחת בחשבון את התועלואינהעלות זו . השנים הראשונות

אך כאמור , תועלות אלה קשות מאוד להערכה אובייקטיבית. שצפויות כתוצאה מיישום החלופה

 של החלופות לפי רמת התועלות הללו ניתן להסקה מתוך שילוב שני איכותימדרג , בראשית הפרק

כתם של אנשי ערהסיבה לבחירה בטווח זמן של חמש שנים היא ה. הקריטריונים הראשונים

במובן , שתוך חמש שנים מהיום מערך השיקום יגיע למיצוי פוטנציאל ההתרחבות שלוהמקצוע 

  .שמספר המשתקמים הנכנסים למערכת בכל שנה יהיה זהה למספר היוצאים ממנה

  

- עבור-  קיים יתרון משמעותי לחלופות ההרתעה והתשלוםמבחינת עלות היישום בטווח הבינוני

. מתאמיםהכתוצאה מהעלות הגבוהה ליישום חלופת , ופת מתאמי השיקוםעל פני חלתוצאות 

 כח האדם הדרוש לשם הצמדת ח למימון" מיליוני ש45-כוללת הוצאה ראשונית של כעלות זו 

בטווח הבינוני , למרות תרומתה לאיכות השיקום, בנוסף. מתאם שיקום אישי לכל משתקם

הגדלת עלויות זו . ל את עלויות מערך השיקוםחלופת המתאמים צפויה דווקא להגדי) והארוך(

הגידול הצפוי במספר ובמגוון הפתרונות שיותאמו לכל ח ונובעת מ" מלש115-מוערכת בעוד כ

עלות חלופת ההרתעה נמוכה , מבין שתי החלופות האחרות. משתקם כתוצאה מהמעקב האישי

הסיבה לכך . תוצאות-עבור-ח לחלופת התשלום" מלש10-לעומת כ, ח"מלש 3.5-יותר ועומדת על כ

היא הפערים בהיקף כח האדם הנדרש לשם יישום החלופות והצורך בביצוע מחקר מקדים במקרה 

יש לציין כי הערכת עלויות זו מבוססת על הנחות מקדימות . תוצאות-עבור- של חלופת התשלום

יה להשתנות בנוגע למידת הניידות הצפויה בין מסגרות כתוצאה מיישום כל אחת מהחלופות ועשו

העיקרון הבסיסי עליו מבוסס הניתוח הוא ההבנה שבטווח הבינוני . בהתאם לשינוי בהנחות

תוצאות צפויה לייצר חסכון גדול יותר מחלופת ההרתעה בשל -עבור-והארוך חלופת התשלום

בשל ההנחה היא ש .העלויות המופיעות לעיל אינן מהוונות, כמו כן. תרומתה הגדולה יותר לאיכות

הוא שנתיים והתועלות בחלופה זו לעומת החלופות האחרות ובדה שפער הזמנים בין ההוצאות הע

פירוט ההנחות . אינו צפוי להשפיע במידה משמעותית על התוצאההעלויות והתועלות בלבד היוון 

  .'דהמקדימות ותחשיב העלות מופיעים בנספח 

   

מבחינת נכונות השחקנים השונים  עד כמה פשוטה החלופה ליישום מבחינה טכנית ו– ישימות

בהקדמה לפרק החלופות  כאמור. ולשתף פעולה בהוצאתו לפועלהמדיניות להסכים לשינוי 

 ואינן שלוש החלופות המוצגות בנייר פשוטות יחסית ליישום מבחינה טכנית, ובנספח האסטרטגי

 וביכולת מן נבדלות זו מזו במשך הזמן הדרוש ליישוחלופותה, לעומת זאת. כוללות מהלכי חקיקה

  . להתמודד עם המתנגדים לחלופה מבלי לפגוע באפקטיביות שלה
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העלות הגבוהה כתוצאה מש, החלופה הבעייתית ביותר ליישום היא חלופת מתאמי השיקום

פגיעה להביא ל משבר וחילוקי דעות עם משרד האוצר או לחילופין עשויה לעוררהכרוכה ביישומה 

צפויים להתווסף , במסגרת הרפורמה הביטוחית בבריאות הנפש. במשתקמים ובאיכות שיקומם

משרד האוצר מתייחס לסכום זה כאל כסף שהוא . ח" מלש200- לתקציבי בריאות הנפש יותר מ

ח בתוך חמש " מלש160עוד לבריאות הנפש ולכן קשה להניח שיהיה מוכן לתוספת של " נתן"

אינו נוטה לאפשר בקלות תוספת תקנים של עובדי מדינה ולכן העסקת האוצר  ,יתרה מזאת. שנים

 כתוצאה מכך המתאמים צפויים ".רכש שירותים"במתכונת של תצטרך להתבצע שיקום המתאמי 

מה שבתורו , להיות פחות מוטרדים מהעלות התקציבית של הגדלת מספר הפתרונות למשתקם

אמנם לכאורה ישנה דרך . ר משבר מחודש עם משרד האוצריגדיל עוד יותר את עלות היישום ויגרו

אולם יישום כזה צפוי לשחוק את , י יישום החלופה בשלבים"להתגבר על בעיה זו והיא ע

 שנים  ויותר10זאת משום שבניית מערך המתאמים על פני תקופה של . אפקטיביות החלופה

קוח ובקרה משמעותיים על משמעה הנצחת המצב הנוכחי מבחינת איכות השיקום והיעדר פי

  . המסגרות למשך תקופה ארוכה ביותר

  

. תוצאות פשוטות יותר ליישום-עבור-חלופות ההרתעה והתשלום, לעומת חלופת המתאמים

כאשר יישום חלופת ההרתעה יכול , ההבדל המשמעותי בין החלופות הוא בטווח הזמן ליישומן

וצאות מחייבת השלמת מחקר מדדי ת-עבור- להתבצע באופן מיידי ואילו חלופת התשלום

חלופת ההתנגדות ל, בכל הנוגע להתנגדות היזמים למהלך. שצפויה לארוך כשנתיים, התוצאה

משום שחלופה זו חושפת את היזמים לסיכון כלכלי במידה יותר הרתעה צפויה להיות פחותה ה

רכת האיכות הסיבה לכך היא יכולתם של היזמים לשחוק את הלגיטימיות של הע. פחותה יותר

-עבור- לעומת זאת בחלופת התשלום. י כך לצמצם את התחרות בין המסגרות"הסובייקטיבית וע

למרות זאת חשוב לציין . תוצאות הערכת האיכות אובייקטיבית יותר ובאה לביטוי מיידי במחיר

תוצאות מיושמת כיום בהצלחה מרובה בתחום האשפוז הסיעודי -עבור-חלופת התשלוםכי 

ל והתקציבים במשרד האוצר ולהסכמה מצד ספקי "יכה נרחבת מאגפי החשכוזכתה לתמ

הניסיון מתחום האשפוז הסיעודי מוכיח שניתן בקלות יחסית להתגבר על ההתנגדות . השירות

  . הראשונית של היזמים ולעיתים אף לגייסם לשיתוף פעולה ולתמיכה במהלך

  :בטבלה הבאהסיכום ניתוח החלופות לאור הקריטריונים שלעיל מוצג 

 תוצאות-עבור- תשלום  מתאמי שיקום  הרתעה ופרסום מידע  

  +++  +  +++  עמידה בסטנדרטים

  ++  +++  +  עידוד איכות

  9.9   160  3.5  )ח"מיליוני ש(עלות 

  +  - -  +  ישימות

  

    ותועלות נוספות למקבלי ההחלטות היישוםהשלכות

יניות טומן בחובו גם תועלות וסיכונים שינוי מד, מעבר לעלות ולהשפעה על התופעה הבלתי רצויה

בין התועלות והסיכונים הללו מצויים מידת . נוספים למקבלי ההחלטות ולאוכלוסיות רלוונטיות
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רמת הודאות והידע שמאפשרת , היציבות או אי היציבות של המערכת כתוצאה מיישום החלופה

בתחום זה . משרדשל ההחלופה למקבלי ההחלטות ומידת התאמת החלופה למדיניות הכוללת 

  . תוצאות על פני החלופות האחרות-עבור- ישנו יתרון משמעותי לחלופת התשלום

  

טומן בחובו יתרונות משמעותיים למקבלי ההחלטות תוצאות -עבור- תשלוםהת יישום חלופ

הקמת מערך הבקרה . בתחום השיקום ומתאים למדיניות המשרד בנוגע לחיזוק תפקידו כרגולטור

אפשר סטנדרטיזציה של הבקרה על המסגרות והטמעה של תתוצאות -עבור-לוםבשיטה של תש

יצירת זיקה בין , כמו כן. היום-מסגרות דרך מפתחות מחירב) ושינויים שיחולו בו(הידע המקצועי 

תוצאות הבקרה למחיר שמשולם למסגרות בפועל תיתן בידי המשרד כלי משמעותי להשפעה על 

הזיקה . שלא קיים היום בין המשרד ליזמים" מאזן הרתעה"צור התנהגות היזמים והמסגרות ותי

בין תוצאות הבקרה לבין המחיר צפויה להביא גם להגדלת והעשרת הידע שבידי מקבלי ההחלטות 

בכל הנוגע לעלות התקציבית של שיקום איכותי ולכן צפויה לשפר את תהליך קבלת ההחלטות 

מגבירה ,  יושם בהצלחה בתחום הגריאטריה העובדה שמהלך דומה,בנוסף. והקצאת המשאבים

  . את הלגיטימיות של המהלך ומפחיתה את אי הודאות ואי היציבות שהוא עשוי להכניס למערכת

  

חלופות ההרתעה ומתאמי השיקום אינן נותנות מענה כה , תוצאות-עבור-בניגוד לחלופת התשלום

היות וחלופת מתאמי , למשל. רחב לסיכונים ואינן מייצרות תועלות שכאלה למקבלי ההחלטות

השיקום אינה מייסדת מערך בקרה מובנה אלא מתרכזת בשיפור האיכות ובדיווח עקיף על 

היא אינה צפויה לייצר סטנדרטיזציה לאור יעדים מקצועיים או להרחיב באופן , המסגרות

רם העובדה שחלופה זו מחייבת הכנסת גו, בנוסף. משמעותי את הידע שבידי מקבלי ההחלטות

חלופת , בניגוד למתאמי השיקום.  למערכת עשויה לייצר חוסר ודאות משמעותיבעל כוחחדש ו

, י המסגרות"ההרתעה אמנם מייצרת מערך בקרה מובנה ומאפשרת הטמעת נורמות מקצועיות ע

אך היא אינה נותנת בידי מקבלי החלטות ידע משמעותי  בכל הנוגע להקצאת המשאבים הרצויה 

כתוצאה מכך החלופה מגבירה את אי הודאות ומקשה על תכנון תקציבי . םולעלויות השיקו

  .שיאפשר התאמת המקורות לצרכים

  

  המלצה

 כחלופה המועדפת להתמודדות עם תוצאות-עבור-התשלוםהערכת החלופות מצביעה על חלופת 

תועלת עדיף על -הליקויים באיכות השירות שמאפיינים את מערך השיקום וזאת בשל יחס עלות

תועלת מקיף ניתן לראות כי חלופה זו מייצרת -גם ללא עריכת ניתוח עלות. פני החלופות האחרות

עלות יישומה נמוכה בהרבה מעלות . תועלות גבוהות משאר החלופות כבר בטווח הקצר והבינוני

מתאמי השיקום האישיים והיא מייצרת תועלות גבוהות בהרבה מחלופת ההרתעה הן בטווח 

, מעבר לכך .בעוד שעלותה התקציבית היא בסדר גודל דומה, ח הבינוני והארוךהקצר והן בטוו

יישומה . צרת חוסר ודאות במערכתותוצאות פשוטה יחסית ליישום ואינה י-עבור-חלופת התשלום

מה שיביא בסופו של דבר גם לשיפור רמת השיקום , צפוי לסייע בשיפור תהליך קבלת ההחלטות

כולל אמצעים ,  עקרונות מנחים ליישום החלופה.משתקמיםואיכותו ויקדם את רווחת ה

   .משלימים להגברת האפקטיביות מובאים בחלקו השני של הנספח האסטרטגי המצורף
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  נספח אסטרטגי

  

נספח זה מצביע על עיקרי האסטרטגיה שיש לאמץ לשם יישום מוצלח של חלופות לשיפור איכות 

של הנספח מציג אסטרטגיה ' חלק א. הנפשהשירות שמספקות המסגרות במערך שיקום נכי 

חלק זה פותח בתיאור זירת המדיניות ומקומם של חוק . כללית ליישום שינוי בתחום השיקום

בהמשך מוצג המצב הנוכחי . השיקום ותקציבי השיקום בתוך המכלול של בריאות הנפש

אמונות של כל המשאבים וה, ניתוח האינטרסים. והשחקנים השונים שנהנים או מפסידים ממנו

בתוספת אופיו של הלקוח ומהלכי מדיניות מקבילים שקורים כיום , אחד מהשחקנים הללו

המסקנה העולה . בבריאות הנפש מצביעים על סוג הפתרונות שמומלץ ליישם בתחום השיקום

מניתוח זה היא כי חלק מפתרונות המדיניות שניתן או רצוי היה ליישם בתחום השיקום אינו 

שלוש מסקנה זו היא שעומדת  בבסיס ההחלטה לבחון דווקא את . סיטואציה הנוכחיתרלוונטי ב

  . החלופות שמוצגות בנייר

  

של הנספח מציג קווי פעולה ליישום החלופה ' חלק ב, לאחר מיפוי סוגי החלופות האפשריות

; םקווי פעולה אלה כוללים גיוס תמיכה למהלך ועיקרי עבודה מול שחקנים רלוונטיי. הנבחרת

; הפחתת עלויות היישום; מהלכים להגברת אפקטיביות החלופה בצמצום התופעה הבלתי רצויה

לאחר קווי הפעולה מוצגת  .וצעדים אופרטיביים נוספים שעשויים להגביר את ישימות החלופה

בהתאם למסקנות , שכוללת שינויים ותוספות לחלופה הנבחרת, המומלצת" חבילת המדיניות"

  . הניתוח

  

  אסטרטגיה כללית ליישום שינוי בתחום השיקום: 'חלק א

  

 חוק השיקום כחלק ממדיניות בריאות הנפש  .א
החוק מטפל . חוק שיקום נכי נפש בקהילה מהווה רק נדבך אחד במדיניות בריאות הנפש בישראל

מאז חקיקת . בשיקומם של נכי נפש בקהילה אך אינו עוסק בסוגיית הטיפול האקוטי בחולי נפש

בניגוד . האחריות לטיפול בחולי הנפש נמצאת בידי משרד הבריאות, בריאות ממלכתיחוק ביטוח 

בריאות הנפש הופקדה בידי משרד הבריאות , שהופקדה בידי קופות החולים, לבריאות הגוף

מצב זה יצר הפרדה מלאכותית בין בריאות הגוף והנפש . ח לחולי נפש"שמפעיל מרפאות ובתי

חוק שיקום נכי נפש בקהילה נועד להתמודד עם . ולי נפש בחברהוהביא לחיזוק הסטיגמה של ח

כך שהסטיגמה תנוטרל והם יוכלו , בעיה זו ולספק לנכי הנפש מסגרות תומכות ומשלבות בקהילה

מימושו המלא של חוק השיקום מהווה ביטוי , לפיכך. להשתלב בחברה כאזרחים מהשורה

אי מימוש החוק משמעו .  להשתלב ולהתקדםלנכונותה של החברה לסייע לחלשים ולפגועים שבה

הפניית הגב לנכים ולחלשים והנצחת המצב בו פרטים בחברה מנודים ומודרים בשל נכותם 

  .הנפשית

  

 נעשו מספר ניסיונות להעביר את האחריות הביטוחית לבריאות הנפש לידי קופות 1995מאז שנת 

רפורמה זו עומדת ". בבריאות הנפשהרפורמה הביטוחית "ניסיונות אלה זכו לכינוי . החולים

 25.7.07-ב. (בימים אלה בפני מימוש ומימושה נמצא בראש סדרי העדיפויות של משרד הבריאות
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במסגרת ). 1.1.08- עברה הצעת החוק לרפורמה בקריאה ראשונה בכנסת ויישומה המלא צפוי ב

ת והוא ימשיך האחריות למימוש חוק השיקום צפויה להישאר בידי משרד הבריאו, הרפורמה

למרות השארת שירותי . לממן את רכש שירותי השיקום מהמסגרות הפרטיות במתכונת הנוכחית

החקיקה ליישום הרפורמה הביטוחית כוללת שינויים , השיקום תחת אחריות המשרד

שהחשוב שבהם הוא התניית הזכאות של נכי נפש לשירותי שיקום , משמעותיים בחוק השיקום

  . ת של משרד הבריאותביכולות התקציביו

  

 הנהנים והמפסידים במצב הנוכחי  .ב
במצב הנוכחי איכות השיקום לקויה ביותר ומערך השיקום מתקשה במימוש , כאמור בפרק הרקע

פרט ליזמים שמפעילים את המסגרות ושלהם תמריץ , במצב זה נפגעים כמעט כולם. יעדי החוק

 שנאלצים לשהות במסגרות שאינן הנפשנכי בראש הנפגעים נמצאים . לקיצוץ באיכות השירות

פגיעה זו צפויה אף להתרחב . לעיתים אף בתנאי מחייה בלתי אנושיים, עושות די לשיקומם

בעקבות הרפורמה הביטוחית שתביא להגבלת הזכאות לשיקום ותמנע שירותי שיקום מנכי נפש 

בשל ,  מהמצב הנוכחיגם כן נפגעיםאזרחי ישראל כלל . שכיום עדיין לא מקבלים שירותים שכאלה

שבאות לביטוי בעלויות האשפוז , העלויות החברתיות הכרוכות באי שיקומם של נכי הנפש

בני נפגעים נוספים הם . כמו גם בניכור חברתי, ובעלויות הגבוהות למימון מערך השיקום

 שחוסר האפקטיביות של מערך השיקום כופה עליהם מעורבות המשפחות של נכי הנפש

 יותר בתהליך השיקום ומצריך מהם הקדשת זמן רב לטיפול בבני המשפחה נכי אינטנסיבית

 שאי שיקומם של נכי הנפש מונע ממנה כח עבודה הכלכלה הישראליתנפגעת , לבסוף. הנפש

הנהנים היחידים מהמצב , לעומת כל אלה. ומחייב הגדלת ההוצאה הציבורית לשירותי רווחה

בלים מהמדינה תשלום עבור שירות שאיש אינו בודק את הנוכחי הם יזמי השיקום הפרטיים שמק

 .שוויו ואיכותו האובייקטיביים

 

  שחקנים משמעותיים בתהליך היישום  .ג
השחקנים המשמעותיים ביותר בתהליך היישום של שינוי במדיניות שיקום נכי הנפש הם פורום 

ל של כל השחקנים טבלה מרכזת ש(משרד האוצר וארגוני נכי הנפש ומשפחותיהם , יזמי השיקום

  ). האינטרסים שלהם ומשאביהם מופיעה בסוף הנספח, הרלוונטיים

 מאגד את יזמי השיקום הפרטיים ונמצא בקשר רציף עם שירותי בריאות -  פורום היזמים •

כוחו של הארגון ביכולתו להשבית את מערך . הנפש וממונה השיקום במשרד הבריאות

בדה שהמשתקמים שבטובתם חפץ המשרד השיקום במקרה של סכסוך עם המשרד ובעו

פורום היזמים מגובה בגב כלכלי חזק וראשיו , כמו כן. נמצאים במסגרות שחבריו מפעילים

 . הם בעלי נגישות גבוהה למקבלי החלטות במשרד הבריאות ובכנסת

.  גורם משמעותי בתחום השיקום בעיקר בשל שליטתו על הברז התקציבי- משרד האוצר •

מחייבת שותפות של המשרד בכל מהלך משמעותי ,  גם מקור כוחו של האוצרשהיא, שליטה זו

אגף התקציבים באוצר נוטה להיות סימפטטי כלפי עמדות קופות , בנוסף. בתחום הבריאות

החולים ובשל התנגדותן לחלק ממהלכי הרפורמה אי התחשבות בדעתו בתחום השיקום 

תמיכתו של האוצר חשובה גם מפני . ותבדמות תמיכתו בעמדת הקופ" עונש"עשויה להוביל ל

שההיסטוריה מוכיחה כי רפורמות ושינויים משמעותיים במדיניות הבריאות בארץ התאפשרו 
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מקרה אחד כזה הוא הקמת מערך השיקום שזכתה (אך ורק כשניתנה לכך ברכתו של האוצר 

 ). בזמנו לתמיכה של בכירים באוצר

עותי בתחום השיקום בעיקר בשל תמיכתם  שחקן משמ-  ארגוני נכי הנפש ומשפחותיהם •

גיוס תמיכתם של . ברפורמה הביטוחית ופחות בשל היותם האוכלוסיה שנהנית מפירות החוק

הביאה להטיית הכף בציבור לטובת , למרות הגבלת השיקום הכרוכה בה, הארגונים ברפורמה

ינים זה מצב עני. תמיכה ברפורמה והיא קריטית לשם הצלחה בהעברת הרפורמה בכנסת

מקנה לארגונים כח רב ומשקל משמעותי בעת ההכרעה בסוגיות הקשורות בשיקום 

 . ובמדיניות בריאות הנפש בכלל

בשל מעורבותם , ל אך בעלי חשיבות"שחקנים פחות משמעותיים מהנ - שחקנים נוספים  •

שדולת , קופות החוליםהם , במהלכי הרפורמה הביטוחית או בשל כוחם הכלכלי והפוליטי

שמוביל את ההתנגדות לרפורמה ארגון הפסיכולוגים  וועדת הכספים, ריאות בכנסתהב

 .הביטוחית

 

 החלופות הרלוונטיות מבחינה פוליטית  .ד
יחד עם חשיבות הרפורמה , כוחם ואופיים של השחקנים המוצגים במיפוי השחקנים שלעיל

. זמים היא ישימההביטוחית מביאים אותנו למסקנה שלא כל חלופה לפתרון בעיית תמריצי הי

מרכזיות הרפורמה הביטוחית בסדרי העדיפוית של המשרד גורמת לכך שמהלכים בתחום 

בשל חשיבותו של האוצר , כמו כן. השיקום שיש בהם כדי לסכן את הרפורמה אינם באים בחשבון

י "מערך השיקום שמשמעותו אספקה של שירותי שיקום ע" הלאמת"אין מקום למהלך של 

משרד האוצר הוא מתנגד עיקש לרעיון של אספקת שירותים . י יזמים פרטיים" עהממשלה במקום

גם . י הממשלה ולכן גם נוטה שלא לאפשר תוספת תקנים של עובדי מדינה לצרכים שכאלה"ע

מהלך שמנוגד לעמדת נכי הנפש או מהלך חקיקתי שכולל פתיחה מחדש של ההסכמות שהתקבלו 

מהלך שכזה צפוי להכניס חוסר יציבות . חינה אסטרטגיתעימם לגבי הרפורמה הוא בעייתי מב

לעורר התנגדויות ואולי אף לפורר את הקואליציה שהתהוותה סביב הרפורמה , למערכת

מי שאינם מהווים גורם משמעותי בהעברת הרפורמה הם יזמי השיקום , לעומת זאת. הביטוחית

  .  להיות אפשרי וישיםמהלך שמנוגד לעמדתם עשוי דווקא, למרות כוחם היחסי, ולכן

  

המסקנה היא שבנוסף על שיקולי האפקטיביות שפורטו בפרק הבעיה ומכתיבים שילוב בין 

מבין החלופות האפשריות יש לבחון רק את אלה שאינן מערערות את האיזון , תמריצים ובקרה

ו נכי שנוצר סביב הרפורמה הביטוחית ושאינן כוללות יציאה חזיתית כנגד עמדות משרד האוצר א

 יש לבחון אך ורק חלופות שנושאות אופי של מהלך מנהלי ואינן מצריכות חקיקה ,לכן. הנפש

 . נרחבת או קמפיין ציבורי
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  קווי פעולה ליישום החלופה הנבחרת : 'חלק ב

  

 גיוס תמיכה למהלך  .א
- ניתוח האסטרטגיה הכללית בתחום השיקום מצביע על כך שמוקד ההתנגדות לחלופת התשלום

היות וקשה להניח שהיזמים יירתמו למהלך מרצונם ומכיוון . וצאות הוא פורום היזמיםת- עבור

המפתח למימוש החלופה ויישומה הוא במשא ומתן ושילוב של , שמדובר במהלך מנהלי בעיקרו

שיתוף היזמים לכל אורך התכנון והוצאת . היזמים בתכנון החלופה והמנגנונים שירכיבו אותה

בשל תחושת ההשפעה ,  להפחית את התנגדותם ולהפיג את חששותיהםהמדיניות לפועל עשוי

מ שכזה מחייב נכונות של המשרד לפשרה על "יש להדגיש כי מו. שתהיה להם על מבנה המערכת

סיכויי שיתוף , בנוסף. אלמנטים מסוימים שיקנו כוח ליזמים אך לא יפגעו באפקטיביות המהלך

הטבעיים במהלך יהיו מלוכדים ויביעו את תמיכתם בו הפעולה עם היזמים יגברו ככל שהתומכים 

כמו גם שחקנים אחרים בעלי , ולכן חשוב לגייס את תמיכת משרד האוצר וארגוני נכי הנפש

  . השפעה בזירה הפוליטית

  

שניתן לנצלם לצורך ) לכאורה מנוגדים(תוצאות מאופיינת בשני היבטים -עבור-חלופת התשלום

חלק זה של הנספח מציג . יין ותרומת החלופה לחסכון בעלויותהענ" חברתיות: "גיוס תמיכה

דרכים בהן ניתן להשתמש בהיבטים אלה על מנת לגייס שחקנים שונים לתמיכה במהלך או להניא 

מפורטים המסרים , לאחר הצגת העמדה והאינטרס של השחקנים המרכזיים. אחרים מלהתנגד לו

מה ("ם שניתן לקדם על מנת לגייס את תמיכתו המהלכי, ")מה להגיד("שיש להעביר לכל שחקן 

אמצעי מדיניות שיפעלו לטובת השחקן ושניתן להשתמש בהם על מנת לגייס את , ")לעשות

על מה ("ומרכיבים של החלופה שניתן לוותר עליהם לצורך גיוס תמיכתו ") מה להציע("תמיכתו 

, בהתאם לעמדתו, לשחקןהללו משתנה בין שחקן " ויתורים"היקף ואופי ה"). ניתן לוותר

  .לאינטרסים שלו ולמידת החשיבות של תמיכתו ליישום המהלך

  

  דגשים לעבודה מול פורום היזמים 

  .הסיבה להתנגדות היזמים למהלך היא הסיכון הכלכלי לרווחיהם שכרוך ביישומו

ת   ברמה ההצהרתית יש להדגיש בפני היזמים כי המהלך נועד דווקא להשיג דווקא א:מה להגיד

יש . כלומר למנוע מצב בו יידרשו לתת שירות שלא יתוגמלו בגינו, ההיפך ממה שהם חוששים ממנו

. לומר להם כי המהלך כרוך בתמחור מחדש של שירותי השיקום ולכן אין להם מה לחשוש ממנו

כמו כן יש להדגיש כי לאחר יישום החלופה יינתנו בונוסים לאיכות ולכן מי שמספק שירותים 

  .ם אינו צפוי להיפגע אלא אך ורק להרוויח מהמהלךאיכותיי

יש להציע ליזמים שישתלבו בתהליך התמחור או יגישו את הצעותיהם ,  כאמור:מה לעשות

  .יש לדאוג להשאירם בתמונה בכל הנוגע למהלכי בניית מפתחות המחיר. למבנה המחיר הרצוי

עורים על הפחתות מחיר ניתן להציע ליזמים הקמת פורום ער,  ברמה המעשית:מה להציע

  . או אף לשלב נציגים שלהם כמשקיפים בצוותי הבקרה, בעקבות ממצאי הבקרה

היעדר משקיפים ,  בלעדיות המשרד על תכנון המהלך ובניית מפתחות המחיר:על מה ניתן לוותר

היצמדות למחירים הקיימים או , יישום מיידי של קנסות כספיים, מטעם היזמים בצוותי הבקרה
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היעדר , )נכונות למתן תוספת של מספר שקלים בודדים למחיר היום(ור שהמשרד יערוך לתמח

  . שאינם מגולמים במחיר היום") פרסים("קיומם של תגמולים לאיכות 

  

ניתן , במקרה שהמהלכים לגיוס היזמים אינם צולחים והתנגדותם מתעצמת ומונעת התקדמות

ל במשרד האוצר "ודי והיא גיוס אגף החשכלאמץ את המדיניות שננקטה בתחום האשפוז הסיע

האיום , בתחום הגריאטריה. למהלך משותף יחד עם משרד הבריאות של מכרוז שירותי השיקום

הביא לכך שהספקים הפרטיים הסכימו לאמץ את ) וביתר שאת יישומו באופן ניסיוני(במכרז 

חיר בסיס שמשמעותה תשלום עבור תוצאות במתכונת של מ" השיטה החדשה"עקרונות 

החשש מפני הפחתת המחיר ומניעת משתקמים ממי שלא , יש להניח כי גם בשיקום. ובונוסים

  .יזכה במכרז יעשו את שלהם ויניאו את היזמים מהתנגדותם

  

  ל במשרד האוצר"דגשים לעבודה מול אגפי התקציבים והחשכ

יניות הבריאות האינטרס העיקרי של משרד האוצר הוא שימור כוחו כגורם מוביל בקביעת מד

אך עשוי , לכן האוצר אינו צפוי להתנגד לעצם יישום החלופה. וצמצום ההוצאה הממשלתית

  . להערים קשיים ולהציב דרישות בכל הנוגע לאופן יישומה

  

 צורת העבודה עם נציגי האוצר צריכה להיות השארתם בסוד העניינים וגיוסם כשוט :מה להגיד

אגף התקציבים עשוי להתנגד להקצאת תקנים נוספים לבקרה . מאיים על היזמים במקרה הצורך

על השיקום ולכן יש להדגיש את החסכון שיווצר כתוצאה מכך שהתקנים הללו ימנעו הוצאה 

  . מיותרת על מסגרות שאינן מספקות שירות ראוי

  .  מומלץ לחתור להסכמה על עקרונות תכנית למעקב אחר החסכון שיווצר:מה לעשות

רבית המקרים מעקב אחר החסכון ומתן עדיפות גבוהה לתקנים בדרישות במ :מה להציע

אך במקרה הצורך ניתן אף להציע הסכמה , התקציביות מספיקים כדי לאפשר הקצאת התקנים

  . על אי מתן תקנים נוספים לבריאות הנפש למשך תקופה של חמש שנים

שיוקצו לבקרה ולדרוש  במקרה הצורך ניתן להתפשר על מספר התקנים :על מה ניתן לוותר

כמו בחלופת ( תקנים 6הקו האדום בהקשר זה הוא תוספת . תוספת תקנים מופחתת או על פני זמן

  ). ההרתעה

  

ל "יש לגייס את אגף החשכ, במקרה של התנגדות מסיבית של היזמים למהלך, כאמור לעיל

יח עצמו והשיג בתחום הגריאטריה מהלך זה הוכ. למהלך של מכרוז ולתת לו בעלות על המהלך

ל לקבל את עמדת משרד הבריאות ולהתפשר "נכונות החשכבנוסף על . זמנית- מספר מטרות בו

של נכונות הושגה גם , שירותים שעל הגבול בין בריאות ורווחהכשמדובר בבנושא חובת המכרזים 

יצאו אף ל "לאחר הסכמת הספקים לקבלת השיטה החדשה נציגי החשכ. הספקים לשיטה החדשה

  ".תנאי מכרז ללא מכרז"הרה שהוסכם על פתרון של בהצ

  

  דגשים לעבודה מול ארגוני נכי הנפש ומשפחותיהם

האינטרס העיקרי של נכי הנפש ומשפחותיהם הוא טובת המשתקמים וקיומם של שירותי שיקום 

  .איכותיים ולכן הם צפויים לתמוך ביישום המהלך
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פוי להיות העובדה שהוא כולל תמחור של  החשש העיקרי של המשתקמים מהמהלך צ:מה להגיד

שירותי רווחה ושל איכות שיקומית ולכן הם עשויים לזהותו עם המהלך להגבלת ההוצאה על 

לפיכך יש להדגיש בפניהם את החשיבות של המהלך מבחינת שיפור התנאים במסגרות . שיקום

ותי השיקום כמו כן יש להבהיר כי שיר. ואת התוספת המשמעותית לפיקוח על המסגרות

  .מתומחרים גם היום אלא שבשיטה שאינה מדגישה איכות שיקומית

 על המשרד לקיים התייעצויות עם ארגוני הנכים ומשפחותיהם וליידעם בהתקדמות :מה לעשות

במקרה של משבר בו . במובן של הצעת הצעות, כמו כן ניתן לשתפם בתכנון המהלך. המהלך

יש לבקש מהמשתקמים להשתמש ברשת הקשרים שלהם , המהלך יקבל ביטוי ציבורי ותקשורתי

  .בכנסת ובתקשורת וכן בהיכרותם עם התחום על מנת להעביר מסרים אוהדים

  . שילוב המשתקמים בבקרה כמשקיפים:מה להציע

  .בלעדיות עובדי המשרד בעריכת הבקרה: על מה ניתן לוותר

  

  דגשים לעבודה מול ועדת הכספים

הוא שימור כוחה בהשפעה על המדיניות ובמידה מסוימת דעת קהל האינטרס העיקרי של הועדה 

בשל שליטתה של ועדת הכספים על העברות . אוהדת לחבריה וכן שמירה על מסגרת תקציבית

הועדה היא , תקציביות ובשל קיומם של מקורות כספיים שהקצאתם נתונה להחלטתה

  . משמעותית ביותר בעת גיוס כספים למערכת הבריאות

וצרכים של מערכת " חורים" בשנים האחרונות הוועדה העבירה כספים רבים לכיסוי :ידמה להג

הבריאות בתחומים ממוקדים וספציפיים ובהתאם ניתן להדגיש בפני חבריה את הצרכים ולהציג 

  . את חשיבות השיקום

על הפגיעה בשיקום במסגרת הרפורמה " פיצוי" תגבור כספי לפיקוח על השיקום כ:מה להציע

א "במקרה הצורך הועדה עשויה להיות גורם שניתן באמצעותו לאזן קיצוצים בכ. יטוחיתהב

  . י האוצר"שאולי ייכפו ע

  

  דגשים לעבודה מול שדולת הבריאות בכנסת

. כ אוהדת את מהלכי המשרד"ובד" חברתיים"שדולת הבריאות נוחה מאוד להשתכנע משיקולים 

יתה פעילה מאוד ולמדה להכיר את תחום בעת העבודה על הרפורמה הביטוחית השדולה ה

  . השיקום ולכן צפויה לתמוך במהלך

של תמיכה בנכי נפש ואת הצורך " חברתיות" יש להדגיש בפני חברי השדולה את ה:מה להגיד

להסביר ולהפעיל משקל נגדי , כים דומיננטיים שיכולים לשכנע"ח. להבטיח שיקום איכותי

  . אריה אלדד, יעקב אדרי, אורוןחיים : למאמצי שכנוע של היזמים הם

  

  דגשים לעבודה מול ארגון הפסיכולוגים

העברת הרפרומה הביטוחית במתכונתה הנוכחית ולכן הוא -האינטרס העיקרי של הארגון הוא אי

למרות זאת יתכן כי הפסיכולוגים יציגו את המהלך כמגבלה כספית . לא צפוי להתנגד למהלך

  .איכות טיפול ורווחה" תמחור "נוספת על השיקום ומהלך נוסף של

 יש להדגיש בפניהם את החשיבות של המהלך מבחינת שיפור התנאים במסגרות ואת :מה להגיד

כמו כן יש להבהיר כי שירותי השיקום מתומחרים . התוספת המשמעותית לפיקוח על המסגרות

  .גם היום אלא שבשיטה שאינה מדגישה איכות שיקומית
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  .תקמים וחברי שדולת הבריאות להפרכת הטענות של הפסיכולוגים לגייס את המש:מה לעשות

  

  דגשים לעבודה מול קופות החולים

בשל העובדה שהמשתקמים , למרות זאת. הקופות אינן צד בשיקום ואינן מעוניינות להיות צד בו

מדובר בשחקניות , בנוסף. יש להן עניין בשיקום איכותי, הם גם מטופלים פוטנציאליים שלהן

יש להקפיד וליידע אותן לגבי המהלך ולהדגיש בפניהן את ,  חזקות במערכת הבריאות ולכןמאוד

  .החיסכון בהוצאות אשפוז שייווצר כתוצאה מהגברת איכות השיקום

  

 הגברת אפקטיביות החלופה  .ב
המבחן העליון של החלופה הנבחרת הוא צמצום הליקויים באיכות השיקום והבטחת מערך 

תוצאות היא החלופה -עבור-חלופת התשלום, על פי ניתוח החלופות. החוקשיקום שישיג את יעדי 

ישנם אמצעים , למרות זאת. בהשגת מטרות אלה, האפקטיבית ביותר מבין החלופות שנבחנו

משלימים שניתן להוסיף לחלופה על מנת להפוך אותה לאפקטיבית יותר ובכלל זה שילוב קנסות 

  .שילוב משתקמים ועמותות בבקרהוס לשיקום "יהקמת ב, ואמצעי פיקוח מחלופת ההרתעה

 ככלי משלים להבניית התמריצים הכלכליים במחיר היום –שימוש בקנסות במערך הבקרה  •

מחקרים רבים בתחום . ניתן לעשות שימוש בהטלת קנסות ובמגבלות על משך הרישוי

כמו . יםפ מספקים פרטי"הרגולציה מצביעים על קנסות מאיימים ככלי אפקטיבי בהשגת שת

משמעות . הניסיון מראה כי שימוש במגבלות על משך הרישוי ככלי לפיקוח הוא יעיל מאוד, כן

הכלי היא שמסגרות שאיכות השירות בהן נמוכה יידרשו לחדש את רישיון פעולתן מדי 

אחרי המשרד " לרדוף"כלי זה אינו מחייב פיקוח הדוק במיוחד וגורם ליזם . תקופות קצרות

יש לציין כי במקרה הצורך הכנסת הקנסות למערך הבקרה יכולה . משיך ולפעולאם ברצונו לה

-שהמשרד יתחייב להוציא או להגביל בתמורה לתמיכת היזמים בתשלום" עז"לשמש גם כ

 .להציע ליזמים פרסים כאיזון לקנסות וכתנאי לתמיכהניתן גם , לחילופין. שירות- עבור

ש ככלי משלים לתמריצים בהשגת איכות שיקום  כלי נוסף שיכול לשמ–ס לשיקום "הקמת בי •

. בו יוכשרו עובדים שישתלבו במסגרות שיקומיות, ס למקצועות השיקום"הוא הקמת בי

ס שכזה משתלבת עם העיקרון של מתן תמריץ להעסקת כח אדם איכותי ועונה על "הקמת בי

אוד מתחומי הצורך הקיים בעובדים שעברו הכשרה ייעודית לתחום השיקום שידוע כשונה מ

להבטחת " פיתיון"ס יכולה לשמש כ"הקמת ביה, גם במקרה זה. הטיפול בבריאות הנפש

 .ח בשנה" מלש1.5- ס מוערכת בכ"עלות תמיכת המשרד בהקמת ביה. תמיכת היזמים

 שילוב המשתקמים בצוותי הבקרה כמשקיפים או כשותפים –שילוב משתקמים בבקרה  •

האחת היא הכנסת . ל השיקום בשתי דרכים עיקריותמלאים עשוי להגביר את האפקטיביות ש

גורם בעל ידע והבנה ייחודיים ואותנטיים של צרכי המשתקמים והשניה היא תרומה למידת 

. התפקוד ולפיתוח הכישורים של משתקמים שישתלבו בבקרה כחלק מתהליך השיקום שלהם

שמעות במקרים רבים שילוב עמותות וארגוני מגזר שלישי יכול להפחית טענות שנ, כמו כן

  captureתופעה שזכתה לכינוי(בידי המגזר עליו הם מפקחים " שבויים"לפיהם אנשי הבקרה 

 ).בספרות הכלכלית על רגולציה
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 הפחתת עלויות יישום   .ג
שעשויה לעורר , אחד הקשיים ביישום החלופה הנבחרת הוא עלותה התקציבית בטווח הבינוני

ד האוצר ולהוות בסיס לתקיפתה בהשוואה לחלופת התנגדות מצד אגף התקציבים במשר

ניתן , לצורך התמודדות עם התנגדות זו ועל מנת לצמצם את העלות בטווח הבינוני. ההרתעה

. כתחליף לתקני מדינה,  שילוב משתקמים או נציגי עמותות בפיקוחל שןלאמץ את הפתרו

היות ועיקר העלות היא . יםלחילופין ניתן לצמצם את מספר צוותי הפיקוח או את היקף הצוות

מהלכים אלה צפויים להביא לצמצום משמעותי בעלות ולהפוך , תוצאה של מימון תקני כח אדם

  .את החלופה לאטרקטיבית יותר

 

 צעדים אופרטיביים להגברת הישימות  .ד
, לכן. תוצאות מחייב היערכות של המשרד וצפוי לעורר התנגדויות-עבור- המעבר לשיטת התשלום

המשמעות היא שעל המשרד לקדם כל ". מודולארי"שם את המהלך באופן הדרגתי ומומלץ ליי

באופן עצמאי ולשלבם יחד ) תמחור ובניית מערך הבקרה, מחשוב, מחקר(אחד ממרכיבי החלופה 

יש , לצורך כך. לכדי מערך אחד רק לאחר גיוס התמיכה וההסכמה מצד כל הגורמים הרלוונטיים

יווצר כתוצאה ממחקר מדדי התוצאה ולבצע תמחור מחודש של לעשות שימוש בחלון הזמן שי

במקביל יש להתחיל . כמו גם להגדיר את הבונוסים הרצויים ואת מבנה התעריף, שירותי השיקום

לאחר השלמת המחקר . בבניית מערכת המחשוב הדרושה ליישום המהלך ובגיוס כח אדם לבקרה

בהמשך יש להרחיב את .  שיוגדרו בויש להתחיל ולאסוף מידע מהמסגרות בהתאם למדדים

תוצאות ולאחר מכן לשלב את מדדי האיכות כחלק -עבור- הבקרה להיקף הנדרש לצורך תשלום

  . בלתי נפרד מממצאי הבקרה

  

ניתן , כאשר אנשי הבקרה יהיו בשטח ויכירו את מדדי האיכות, לאחר השלמת המהלכים הללו

מיע את ממצאי הבקרה במחיר היום של תוצאות ולהט-עבור- יהיה להחיל את שיטת התשלום

ממצאי הבקרה והמחיר יש לפעול " איחוד"במשך התקופה שבין תחילת המחקר לבין . המסגרות

במידה שהתמיכה במהלך אינה מלאה וישנו חשש ממעבר , לחילופין. לגיוס התמיכה כאמור לעיל

 על הבקרה ולהגביר על מנת להקל. שירות-עבור- ניתן לקיים פיילוט של תשלום, לשיטה החדשה

את סיכויי ההצלחה יש לרכז את הפיילוט במחוז אחד ובסוג המסגרת בה נראה שסיכויי הצלחתו 

  .הם הגבוהים ביותר

 

 חבילת המדיניות  .ה
תוצאות ולצורך ישום -עבור-מהניתוח שלעיל עולה כי לצורך גיוס תמיכה במהלך התשלום

בהתאם . ה ובתוספת אמצעי מדיניותאפקטיבי של החלופה יש צורך בעריכת שינויים בחלופ

באמצעות הכוללת שדרוג החלופה המוצעת , "חבילת מדיניות"יש לקדם יישום של , לניתוח זה

ס לשיקום ושילוב ארגוני נכי "הקצאת משאבים להקמת בי, שימוש בקנסות במערך הבקרה

י "ע, לארייש ליישם את המהלך באופן הדרגתי ומודו. הנפש ומשפחותיהם בבקרה על המסגרות

בניית מדדי איכות למערך הבקרה במקביל לתמחור השירותים מחדש ובניית מערכת מחשוב 

ככלי לגיוס תמיכת משרד האוצר ולהגברת הישימות יש . תוצאות-עבור-שתתמוך במעבר לתשלום
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. אך יש להקפיד ולאפשר זאת רק כאופציה אחרונה, לשקול צמצום מספר אנשי הבקרה בתקן

  . י של תקני בקרה שנדשרים הוא שישההמספר המינימל

  

ללא צמצום . עלות חבילת המדיניות תלויה במידת המוכנות לצמצם את מספר תקני הפיקוח

ח בשנה " מלש1.5- עלות זו מורכבת מכ. ח בשנה" מלש1-מוערכת בכ החבילהעלות  ,התקנים

 צפוי להפחית  צמצום התקנים.ח מהטלת הקנסות" מלש0.5-ס לשיקום וחסכון של כ"להקמת ביה

  .ח לתקן" אלש150-את העלויות בכ
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  ניתוח שחקנים
  

 

סוג 
  שחקן

  משאבים  אמונות  אינטרסים  שם השחקן

משפחות (עוצמה 
  )נכי נפש

טובת נכי הנפש  
  ושיקומם המיטבי

  נגישות לתקשורת 
  ידע מקצועי 
  קשר עם המשתקמים 

  אנוש

טובת נכי הנפש  
  ושיקומם המיטבי 

  ריבוי מסגרות שיקום  
  תעריפים ריאליים 

  ידע מקצועי 
  כוח כלכלי 
  מסגרות שיקום שליטה ב 

  

קואליציית ארגוני 
  בריאות הנפש

שותפות בקבלת  
  החלטות 

טובת כל המעורבים  
בתחום בריאות הנפש 

, משפחות, משתקמים(
  )יזמים

יש הכרח בחיסול  
הקיפוח , הסטיגמה

  והאפליה של נפגעי נפש
זכות נפגעי הנפש לחיות  

  ברהבכבוד ככל אדם בח
מערכת הבריאות צריכה  

להיות האחראית 
 לשיקום נפגעי הנפש

אין להגביל , ברוח החוק 
את מערך השיקום 

  בכמויות או בסכומים

  נגישות לתקשורת 
  ידע מקצועי 
  קשר עם המשתקמים 
תשתית לובי בכנסת  

  ויכולת השפעה פוליטית
  גודל 

פורום יזמי 
  השיקום

  ריבוי מסגרות שיקום  
תעריפים (ח כלכלי רוו 

  )גבוהים
  

  שליטה במסגרות שיקום 
 כוח כלכלי  
נגישות לשר הבריאות  

  כים"ולח

קבוצות 
  אינטרס

ארגון הפסיכולוגים 
 מתנגדי הרפורמהו

  הביטוחית

דחיית יישום הרפורמה  
  נ "בברה

שינוי הגדרות סל  
  בריאות הנפש

  

יש להקפיד על הפרדה  
מלאה בין שיקום נכי נפש 

  לשיקולים כלכליים

  בכנסתתשתית לובי  
  ידע מקצועי 

גופים 
 ציבוריים

  כלכלי) רווח (איזון    קופות החולים

משרד הבריאות צריך  
 להיות האחראי לשיקום

יש להפריד בין השיקום  
נ "לבין שירותי ברה

  האחרים

 כוח כלכלי 
 ידע מקצועי 
יחסי עבודה עם משרד  

 הבריאות
השפעה על קבלת  

  ההחלטות 

, ף התקציביםאג
  וצרמשרד הא

שימור כוחו של האגף  
כגורם מוביל בקביעת 

 מדיניות הבריאות
צמצום ההוצאה  

  הציבורית

בשל מגבלת המקורות  
יעילות כלכלית היא תנאי 

  לפיתוח שירותים 

שליטה בברז התקציבי  
ובהקצאת תקציב 

  הבריאות

הנהלת משרד 
  הבריאות

תדמית ציבורית כמי  
שדואגת לאינטרס 

  הציבור 
  הימנעות ממשברים 

לדאוג לרווחת נכי יש  
הנפש ולפעול למניעת 

הסטיגמה והאפליה 
 שלהם

יכולות המשרד מוגבלות  
  מבחינה תקציבית

אחריות מנהלית על  
  מערכת הבריאות

ידע מקצועי וכלכלי  
  בתחום הבריאות

גופי   
  משלמ

  ממונה שיקום

טובת נכי הנפש  
  ושיקומם המיטבי 

שליטה בקבלת  
  ההחלטות

יש הכרח בחיסול  
הקיפוח , הסטיגמה

  ליה של נפגעי נפשוהאפ
זכות נפגעי הנפש לחיות  

  בכבוד ככל אדם בחברה
מערכת הבריאות צריכה  

להיות האחראית 
 לשיקום נפגעי הנפש

אין להגביל , ברוח החוק 
את מערך השיקום 

  בכמויות או בסכומים

אחריות מנהלית על  
  מערך השיקום 

  ידע מקצועי 
גישה ליזמים  

  ולמשתקמים
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  שר הבריאות

  ת הגמלאים טוב 
תדמית אישית של מי  

שקידם רפורמות 
  מוצלחות 

צדק חברתי ודאגה  
 לחלשים 

יש לדאוג לרווחת נכי  
הנפש ולפעול למניעת 

הסטיגמה והאפליה 
  שלהם

כוח פוליטי בכנסת  
  ובממשלה

  

  כספים ה עדתו

  דעת קהל אוהדת 
שימור וחיזוק כוחה של  

הועדה בהשפעה על 
 המדיניות בפועל

 לחברי דעת קהל אוהדת 
  הועדה

  

  כוח פוליטי בכנסת 
יכולת השפעה ושליטה  

על שינויים תקציביים 
 וחקיקה 

סמכות להקצאת  
  מקורות תקציביים 

  נבחרים

שדולת הבריאות 
  בכנסת

  דעת קהל אוהדת 
  טובת נכי הנפש 

  

צדק חברתי ודאגה  
 לחלשים בחברה

יש לדאוג לרווחת נכי  
הנפש ולפעול למניעת 

הסטיגמה והאפליה 
  שלהם

  טי בכנסתכוח פולי 
  נגישות לתקשורת  
  השפעה על חקיקה 
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  סוגי מסגרות לפי רמת אינטנסיביות: 'נספח א

  

  

  

  תחום הדיור

שיעור מסך 
 המשתקמים

שיעור מסך 
 המשתקמים

שיעור מסך 
 שירות רמת אינטנסיביות המשתקמים

2002 2003 2004 
 קהילת מתבגרים

 גבוהה
 הוסטל כוללני

26.3% 27.0% 27.7% 

 ברהוסטל מתוג
 הוסטל לצעירים

 הוסטל
 דיור מוגן מתוגבר

 בינונית

 דיור מוגן מתוגבר לבודדים

46.7% 47.1% 47.1% 

 דיור מוגן
 דיור מוגן לבודדים

 דיור מוגן לויין
 נמוכה

 דיור מוגן לויין לבודדים

27.1% 25.9% 25.3% 

  

  

  

  

  תחום התעסוקה

 מסך שיעור
 המשתקמים

שיעור מסך 
 המשתקמים

שיעור מסך 
 שירות רמת אינטנסיביות המשתקמים

2002 2003 2004 
 מועדון תעסוקתי

 גבוהה
 36.5% 35.5% 34.4% מרכז שיקום

 מפעל מוגן
 בינונית

 42.5% 45.7% 48.5% מפעל מוגן מתוגבר

 21.0% 18.8% 17.2% תעסוקה נתמכת נמוכה
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  שתקמים צריכת ימי האשפוז של מ: 'נספח ב

  

  2000 – 1997) למעלה משנה(חסכון ימי אשפוז למשתקמים שהגיעו מאשפוז ממושך 

  השוואה בין התקופה שלאחר הכניסה לשיקום לבין התקופה המקבילה לפני הכניסה לשיקום 

  ).2005, שטרוך ושרשבסקי(

  

משך הזמן בתוך מערכת 

  השיקום

ממוצע מספר 

ימי האשפוז 

לשנה לפני 

הכניסה 

  לשיקום

מוצע מספר מ

ימי האשפוז 

לשנה לאחר 

הכניסה 

  לשיקום

ממוצע ימי   מספר הנבדקים

האשפוז אחרי 

הכניסה 

לשיקום לעומת 

לפני הכניסה 

לשיקום 

  )באחוזים(

חסכון ממוצע 

מימי האשפוז 

אחרי הכניסה 

לשיקום לעומת 

לפני הכניסה 

לשיקום 

  )באחוזים(

שנה עד שנתיים מיום 

  הכניסה לשיקום
250.9  17.0  42  6.8%  93.2%  

שנתיים עד שלוש מיום 

  הכניסה לשיקום
301.9  14.4  171  4.8%  95.2%  

שלוש עד ארבע שנים 

  מיום הכניסה לשיקום
285.5  17.5  133  6.1%  93.9%  

  סך הכל 

  )שנה עד ארבע שנים(
289.4  15.9  346  5.5%  94.5%  

  
  2000 – 1997 )פחות משנה(חסכון ימי אשפוז למשתקמים שהגיעו מהקהילה או מאשפוז קצר 

  השוואה בין התקופה שלאחר הכניסה לשיקום לבין התקופה שלפני הכניסה לשיקום 

  ).2005, שטרוך ושרשבסקי(מהאשפוז הראשון בחיים 

  

משך הזמן בתוך מערכת 

  השיקום

ממוצע מספר 

ימי האשפוז 

לשנה לפני 

הכניסה 

  לשיקום

ממוצע מספר 

ימי האשפוז 

לשנה לאחר 

הכניסה 

  לשיקום

ממוצע ימי   בדקיםמספר הנ

האשפוז אחרי 

הכניסה 

לשיקום לעומת 

לפני הכניסה 

לשיקום 

  )באחוזים(

חסכון ממוצע 

מימי האשפוז 

אחרי הכניסה 

לשיקום לעומת 

לפני הכניסה 

לשיקום 

  )באחוזים(

שנה עד שנתיים מיום 

  הכניסה לשיקום
79.7  22.8  128  28.5%  71.5%  

שנתיים עד שלוש מיום 

  הכניסה לשיקום
103.2  25.3  257  24.5%  75.5%  

שלוש עד ארבע שנים 

  מיום הכניסה לשיקום
83.8  23.8  336  28.4%  71.6%  

  סך הכל 

  )שנה עד ארבע שנים(
90.0  24.2  721  26.9%  73.1%  
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השוואה בין חולים שהושמו במסגרות  - שיעור החוזרים לאשפוז ומשך השהייה הממוצע באשפוז 

  )2007, לרנר(ם  בשיקושיקום לבין חולים שלא הושמו

  

משך שהייה 

באשפוז מלא לפני 

  השחרור

הושמו בדיור או במסגרת שיקום 

אחרת תוך חודשיים מהשחרור 

  )מספר חולים(

אחוז החוזרים 

לאשפוז תוך שנה 

  מהשחרור

שהייה ממוצעת 

באשפוז הבא 

  )בימים(

  הושמו בדיור או 

  במסגרת שיקום
616  36.8%  58.4  

  מחצי שנה עד שנה

  102.3  51.4%  1,194  לא הושמו

  הושמו בדיור או 

  במסגרת שיקום
1,519  25.6%  56.4  

  מעל שנה

  196.3  50.2%  1,128  לא הושמו
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  2004-2002שיעורי ניידות בין מסגרות : 'נספח ג
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.0%

-1.4%

0.6%

1.6%

2.8%3.0%

-2.0%

-1.5%

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

2002 2003 2004

דיור תעסוקה
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  חישוב עלות החלופות: 'דנספח 
  

  :חישוב עלות החלופות מבוסס על הנתונים וההנחות הבאים

 1.25- בשיעור הניידות בין מסגרות הוא כ1%מגידול של , כפי שחושב על ידי, יהחסכון השנת

- בכל שנה צפויים להצטרף כ. ח בשנה" ש18,000- עלות פתרון שיקום נכון להיום היא כ. ח"מלש

עלות תקן לאנשי , בשל העובדה שמדובר בעובדים מקצועיים. למערכת משתקמים חדשים 1,400

- לעומת עלות תקן ממוצע במשרד הבריאות שעומדת על כ, בשנהח " ש160,000-כ היא הבקרה

  .ח" מלש2.5-עלות הקמת מערכת המחשוב היא כ. ח בשנה" ש140,000

  

    רגולציה הרתעתית ופרסום מידע: 'חלופה א

כמו כן .  בניידות בין מסגרות3%-עלות החלופה חושבה בהנחה ששיטה זו תביא לגידול שנתי של כ

עלות סקרי האיכות . מסגרות שווה לתוספת ההכנסה עקב קנסותהונח שעלות הפרסים ל

  . בהתאם לעלות פרויקט סוקרי איכות כיום, ח" מלש1-במסגרות הוערכה ב

  5) * 6 * 160,000 = (4,800,000         :רכזי בקרה עלות

  5 * 1,000,000 = 5,000,000        : סקרי איכות עלות

  2,500,000 + 5 * 2,000,000 = 12,500,000      :מחשוב ואדמיניסטרציה עלות

  5 * 3 * -0,00051,2 = - 0,00018,75    :בניידות %3גידול של חסכון כתוצאה מ

  ח"   ש3,550,000          :כ עלות"סה

  

   אישייםשיקוםמתאמי : 'בחלופה 

כמו כן הונח ששילוב .  משתקמים40עלות החלופה חושבה בהנחה שדרוש מתאם שיקום אחד לכל 

) 1.75- ל1.5- מ (0.25 בניידות בין מסגרות ולגידול של 15%שנתי של המתאמים יביא לגידול 

הפתרון (ח לשנה " ש10,000-עלות תוספת פתרון היא כ. במספר הפתרונות שיותאמו לכל משתקם

  ). כ גם הפתרון היקר ביותר"מכיוון שהפתרון הראשון הוא בד, הנוסף זול מהפתרון הממוצע

  13,000 / 40 * 140,000 = 45,500,000   :תעלות המתאמים למשתקמים שכבר במערכ

  1,400 * 5 / 40 * 140,000 = 24,500,000     :עלות המתאמים למשתקמים החדשים

  5 * 0.25 * 10,000 * 13,000 = 162,500,000   :תוספת מסגרות למשתקמים שכבר במערכת

  1,400 * 2.5 * 0.25 * 10,000 = 8,750,000     :תוספת מסגרות למשתקמים החדשים

  2,500,000 + 5 * 2,000,000 = 12,500,000      :מחשוב ואדמיניסטרציה עלות

                15 * 5 * - 1,250,000 =  -  93,750,000     :בניידות %15  כתוצאה מגידול שלחסכון

  ח"  ש160,000,000           :כ עלות"סה

  

  )performance-for-pay(תשלום עבור תוצאות : 'גחלופה 

 8%-תוצאות תביא לגידול שנתי של כ-עבור-שבה בהנחה ששיטת התשלוםעלות החלופה חו

העלויות כוללות עלות מחקר שייארך שנתיים ולאחר מכן עלויות וחסכון . בניידות בין מסגרות

 5-ההנחה היא שהיקף התוספת לתמריצים פחות החסכון מקנסות יהיה כ.  השנים הבאות3במשך 

  ).  רכזים וממונה פיקוח24( אנשי בקרה 25כ "סהליישום החלופה נדרשים . ח בשנה"מלש

  3,000,000      :מחקרשנתיים פ של "עלות ח

  3) * 25 * 160,000 = (12,000,000  : שנים3-מקצועיים ל-עלות צוותי פיקוח רב

  3 * 4 * 115,000 = 1,380,000        :עלות תגבור מזכירותי

  2,500,000 + 3 * 2,000,000 = 8,500,000      :מחשוב ואדמיניסטרציה עלות

  3 * 5,000,000 = 15,000,000     :תוספת לתמריצים בניכוי קנסות

  3 * 8 * -0,00051,2 = - 30,000,000    :ניידות %8 -מהנחת חסכון כתוצאה 

  ח"   ש9,880,000          : כ עלות"סה


