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תמצית

רקע
ביולי 2015 נכנסה לתוקף הרפורמה הביטוחית, במסגרתה הועברה האחריות על הספקת שירותי בריאות 

הנפש ממשרד הבריאות אל קופות החולים. לבקשת משרד הבריאות מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ממלא 

תפקיד מרכזי בעיצוב ההערכה של הרפורמה בבריאות הנפש ובביצועה מאז 2007. במסגרת זו נערך בשנת 

2013 סקר מקיף בקרב האוכלוסייה הכללית, שבחן את שיעורי הצורך בשירותי בריאות הנפש ואת דפוסי 

הפנייה לטיפול – נושאים שהם חיוניים לעיצוב הרפורמה הביטוחית ולהערכתה.

מטרות הסקר
לתאר את תמונת המצב בישראל ערב הרפורמה הביטוחית בנוגע להיקף המצוקה הנפשית באוכלוסייה  ♦

הכללית, בנוגע לדפוסי הפנייה לעזרה מקצועית, בנוגע לזמינות השירותים ונגישותם ובנוגע לשביעות 

הרצון מהם.

לאפיין את האוכלוסיות המדווחות על שיעורים גבוהים של מצוקה נפשית, כדי לאתר קבוצות סיכון  ♦

שיש להתייחס אליהן במיוחד.

מקבלת  ♦ הנמנעות  קבוצות  ולאתר  נפשית  במצוקה  לטיפול  פנייה  על  המשפיעים  הגורמים  את  לזהות 

טיפול, גם כאשר הן זקוקות לו.

לתאר את דפוסי קבלת שירותי בריאות הנפש ערב יישומה המלא של הרפורמה הביטוחית, בתור בסיס  ♦

להשוואה למצב לאחר יישום הרפורמה. 

לאתר תחומים שניתן לשפר במערך בריאות הנפש.  ♦

שיטה
בחודשים פברואר עד אוקטובר בשנת 2013 נערך סקר טלפוני בקרב האוכלוסייה הבוגרת )בני 22 ומעלה(. 

הדגימה  הוט.  ושל  בזק  של  הממוחשבות  )נייחים(  הקוויים  הטלפונים  רשימות  הייתה  לדגימה  המסגרת 

התבצעה בשני שלבים: היישובים בישראל קובצו לשלוש שכבות של משקי בית בישראל. שלוש השכבות 

יתר של  דגימת  נערך מדגם אשר כלל  לדירוג החברתי-כלכלי של הלמ"ס. בשלב הראשון  הוגדרו בהתאם 

שעלה  בית  משק  בכל  השני,  בשלב  ביותר.  הנמוך  הכלכלי-חברתי  הדירוג  בעלת  השכבה  מן  בית  משקי 

במדגם, נדגם באופן אקראי אחד המבוגרים מעל גיל 22. בסקר רואיינו 2,246 איש, ושיעור ההיענות עמד 

על 55%. כדי להגיע לייצוג מדוייק, שוקללו הנתונים לפי יחס הדגימה והרכב האוכלוסייה. מאפייני המדגם 

דומים מאוד למאפייני האוכלוסייה לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והמוסד לביטוח לאומי. עם 

זאת, נמצא תת-ייצוג למבוטחי שירותי בריאות כללית ולאוכלוסייה הערבית.

שאלון המחקר התמקד בסוגיות שעשויות להיות מושפעות מן הרפורמה בבריאות הנפש כגון: דפוסי פנייה 

המונעים  וחסמים  טיפול  לאי-קבלת  סיבות  ונגישותם,  השירותים  זמינות  נפשית,  מצוקה  בשל  לטיפול 
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המשפחה  רופאי  ותפקיד  השירות  מן  רצון  שביעות  הנפש,  בריאות  בשירותי  שימוש  דפוסי  טיפול,  קבלת 

בהפניה ובטיפול בנושאים של בריאות הנפש. המחקר ִאפשר להעריך את שיעור היארעות המצוקה הנפשית 

באוכלוסייה הכללית ולתאר את מאפייניה.

שאלת הסינון לאיתור אנשים עם מצוקה נפשית הייתה: "האם בשנים עשר החודשים האחרונים הרגשת 

עמוק?".  עצב  או  דיכאון  רב, חרדה,  בעצמך, למשל: מתח  לך להתמודד אתה  נפשית שהיה קשה  מצוקה 

 .)Kessler, 1997( הברית  ובארצות  בקנדה  שנערכו  לאומיים  בסקרים  סינון  שאלת  על  התבססה  השאלה 

 Gross et al., ;2009 ,1998 ,תוקף נראה ותוקף מבנה נבדקו גם במחקרים קודמים בישראל )גרוס ואחרים

)2007a; 2007b; Rabinowitz et al., 1999, 2003

ממצאים
מצוקה נפשית ומאפייניה

נפשית  ♦ מצוקה  על  דיווחו  הבוגרת  האוכלוסייה  מן   18% האחרונה:  בשנה  הנפשית  המצוקה  היקף 

במיוחד  גבוהים  הנפשית  המצוקה  שיעורי  לבד.  אתה  להתמודד  להם  היה  שקשה  האחרונה,  בשנה 

)30%(, בקרב מי שאדם  "בינוני"  )43%( או  בקרב המגדירים את מצב בריאותם הכללית כ"לא טוב" 

ובקרב   )27%( ואלמנים  גרושים  בקרב   ,)29%( נפשית  מצוקה  בשל  האחרונה  בשנה  טופל  אליו  קרוב 

האוכלוסייה הערבית )25%(. 

דיווח על תחושת מצוקה נפשית אי פעם: 26% מן המרואיינים חשו מצוקה נפשית אי פעם. ♦

מידת הפגיעה בתפקוד בעקבות המצוקה הנפשית )על פי מדד שיאן(: 55% מאלו שדיווחו על מצוקה  ♦

נפשית בשנה האחרונה נמצאו כבעלי בעיית תפקוד על פי מדד שיאן )1983( הבוחן את מידת הפגיעה של 

המצוקה הנפשית בתפקוד היום-יומי.  בקרב החשים מצוקה המשתייכים לאוכלוסייה הערבית, נמצאו 

שיעורים גבוהים יותר של בעיית תפקוד )74%(. 

דפוסי הפנייה לטיפול 

מפסיכיאטר,  ♦ מקצועי  טיפול  לקבלת  פנו  כי  דיווחו  האחרונה  בשנה  נפשית  מצוקה  שחשו  מאלו   36%

מפסיכולוג/פסיכותרפיסט או מרופא משפחה )או שילוב ביניהם(. 31% מן המרואיינים נעזרו בגורמים 

בלתי פורמליים כגון חברים, בני משפחה או אנשי דת. 10% דיווחו כי פנו לגורם פורמלי שאינו מתחום 

הרפואה או בריאות הנפש כגון מטפל אלטרנטיבי או מאמן ו-23% מאלו שחשו מצוקה בשנה האחרונה 

דיווחו כי לא פנו כלל לטיפול.

בשל  ♦ תפקודית  בעייה  כבעל  שהוגדר  מי  בקרב   40% על  עומדים  מקצועי  לטיפול  הפנייה  שיעורי 

המצוקה הנפשית. 

סיבות לאי-פנייה לקבלת עזרה מקצועית: הסיבה השכיחה ביותר שציינו המרואיינים שחשו מצוקה  ♦

נפשית ולא פנו לקבלת עזרה מקצועית הייתה: "רציתי להתמודד לבד" )49%(. נוסף על כך, שיעורים 

נגישות למידע" )32%(  פנו בשל חוסר אמון ביעילות הטיפול )40%(, בשל "חוסר  כי לא  ציינו  גבוהים 
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ובשל "עלות כספית" )32%(. על שאלה זו ניתן היה לענות יותר מתשובה אחת ולכן האחוזים מסתכמים 

ביותר מ-100%. 

דפוסי קבלת עזרה מקצועית לטיפול במצוקה הנפשית

היה  ♦ שלהם  העיקרי  המטפל  כי  דיווחו  מקצועית  עזרה  לקבלת  הפונים  מן   52% העיקרי:  המטפל 

ידי  על  בעיקר  טופלו  ו-23%  המשפחה  רופא  ידי  על  בעיקר  טופלו   25% פסיכותרפיסט,  או  פסיכולוג 

פסיכיאטר. 27% מן המשיבים ציינו כי קיבלו טיפול על ידי יותר ממטפל אחד.

דיווחו  ♦ האחרונה  בשנה  המטופלים  מן   42% העיקרי:  המטפל  מן  המקצועי  הטיפול  קבלת  מסגרת 

או  ממשלתית  במסגרת  ו-26%  פרטית  במסגרת  טופלו   32% החולים,  בקופת  הטיפול  את  שקיבלו 

ציבורית אחרת.

המטפל  ♦ מן  שקיבלו  הטיפול  האם  נשאלו  המרואיינים  הנפשית:  במצוקה  המקצועי  הטיפול  סוג 

העיקרי כלל 'שיחה אישית עם המטפל', 'טיפול קבוצתי', 'טיפול ומעקב תרופתי', או שילוב כלשהו של 

הטיפולים. נמצא כי 56% טופלו בשיחה בלבד וכי 8% טופלו באמצעות תרופות בלבד. 36% דיווחו כי 

וגם טיפול תרופתי. בסך-הכול  הטיפול שקיבלו מן המטפל העיקרי כלל גם שיחה אישית עם המטפל 

44% מאלו שפנו לטיפול בבריאות הנפש קיבלו טיפול תרופתי.

תשלום על הטיפול המקצועי: 20% מן המרואיינים שטופלו בשנה האחרונה שילמו באופן מלא עבור  ♦

הטיפול, 22% שילמו מחיר חלקי )כאשר שאר התשלום כוסה על ידי הביטוח( ו-58% לא שילמו כלל. 

משך ההמתנה לקבלת טיפול מקצועי: משך ההמתנה למפגש הראשון עם המטפל העיקרי אינו ארוך  ♦

למחרת.  או  הפנייה  ביום  העיקרי  המטפל  עם  נפגשו  האחרונה  בשנה  המטופלים  מן   23% כלל.  בדרך 

שבוע  המתינו  העיקרי, 23%  עם המטפל  לראשונה  להיפגש  כדי  ימים  עד שבעה  המתינו שלושה   47%

עד חודש ו-7% המתינו מעל חודש. נמצאו הבדלים בין זמני ההמתנה לאנשי המקצוע השונים: רופאי 

המשפחה ראו 42% מן המטופלים אצלם ביום הפנייה או למחרת; פסיכולוגים/פסיכותרפיסטים ראו 

19%; ופסיכיאטרים 10%. 

שביעות רצון מן הטיפול במצוקה הנפשית ומן המטפל העיקרי

בתשובה לשאלה על שביעות הרצון הכללית מן הטיפול הנפשי שקיבלו )על סולם שבין 1 "כלל לא מרוצה" 

ל-5 "מרוצה במידה רבה מאוד"(, ענו 45% מן המרואיינים כי הם מרוצים ב"מידה רבה מאד" ועוד 42% 

יותר משביעות הרצון  ענו שהם מרוצים. שביעות הרצון מהיבטים בין-אישיים של הטיפול הייתה גבוהה 

מהיבטים אחרים: "המטפל התייחס בכבוד והערכה" )67% מרוצים במידה רבה מאוד(, "הקדיש מספיק 

המטפל"  של  המקצועית  ביכולת  וביטחון  "אמון   ,)54%( הבעיה"  על  לשוחח  נוח  "הרגשתי   ,)63%( זמן" 

 ,)34%( בשנה האחרונה"  "מספר הטיפולים  לעומת   ;)55%( טלפוני"  ייעוץ  למתן  ו"זמינות המטפל   )55%(

לתחילת  ההמתנה  "משך   ,)40%( הבעיה"  את  לפתור  עזר  "הטיפול   ,)35%( במזכירות"  שקיבלו  "היחס 

הטיפול" )40%(, "עלות המפגשים" )41%(, ו"זמינות המענה הטלפוני" )43%(.

שיעור המרואיינים שהביעו מידה גבוהה של אמון וביטחון ביכולת המקצועית של המטפל היה נמוך יחסית 

הפסיכולוגים/פסיכותרפיסטים  ומטופלי  המשפחה  רופא  מטופלי  לעומת  הפסיכיאטרים  מטופלי  בקרב 
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ורופאי  הפסיכיאטרים  מטופלי  בקרב  יחסית  נמוך  שיעור  בדומה,  בהתאמה(.  ו-71%,   48% לעומת   25%(

המשפחה הביע שביעות רצון גבוהה מכמות הזמן שהוקדשה לדיון בבעיה )38% ו-48% בהתאמה לעומת 

83% בקרב מטופלי הפסיכולוגים( ומן היחס שקיבלו מן המטפל )44% ו-52% לעומת 85%(. 

איתור מצוקה נפשית ברפואה הראשונית

המדווחים על מצוקה נפשית בשנה האחרונה ביקרו יותר מאחרים אצל רופא משפחה )94% לעומת 81%(. 

עם זאת, רק 10% מכלל המרואיינים ו-34% מאלו שחשו מצוקה נפשית בשנה האחרונה דיווחו כי שוחחו 

עם רופא המשפחה על מצבם הנפשי. במרבית המקרים )73% בקרב כלל המרואיינים ו-80% בקרב החשים 

מצוקה( התקיימה השיחה ביזמת המטופל.

סוגיות העולות מן הממצאים

במחקר נמצא כי קיים היקף נרחב של מצוקה נפשית באוכלוסייה, אך רק כשליש מן החשים מצוקה  ♦

אוכלוסיות  בקרב  הנפש.  בבריאות  מקצוע  מאיש  או  המשפחה  מרופא  מקצועי  טיפול  לקבלת  פונים 

הערבית  האוכלוסייה  בקרב  לאי-פנייה  העיקריות  הסיבות  יותר.  עוד  נמוכים  הפנייה  שיעורי  חלשות, 

נגעו למחסור במידע )"לא ידעתי למי ולאן לפנות"( וחוסר זמינות של השירותים ושל נגישותם. מכאן 

שיש צורך להגביר את זמינות השירותים ואת הנגישות אליהם, בעיקר עבור אוכלוסיות אלו. 

מן הממצאים עולה כי רבים מבין הסובלים ממצוקה נפשית חשים כי אין בידיהם מידע מספיק בנוגע  ♦

לשקול  יש  הנפש.  בריאות  מערכת  בתוך  "לנווט"  מתקשים  והם  הפנייה  ולאופן  הטיפול  לאפשרויות 

באופן  החולים  קופות  של  האינטרנט  באתרי  המופיע  המידע  את  פוטנציאליים  למטופלים  להנגיש 

אקטיבי יותר בפעולות יישוג, וכן לשקול לקיים מנגנון שימיין את הפונים וייעץ להם מהי העזרה שהם 

צריכים וכיצד לקבלה.

הטיפול  ♦ את  קיבלו  כי  דיווחו   )55%( ופסיכותרפיסטים  פסיכולוגים  ידי  על  המטופלים  ממחצית  יותר 

במסגרת פרטית )ללא כל סבסוד(. הסיבה השכיחה ביותר לבחירה במגזר הפרטי הייתה קושי במציאת 

מטפל מתאים במסגרת הציבורית. מכאן שיש צורך ליצור היצע מספק ומגוון של מטפלים במסגרות 

הציבוריות, בדגש על תחום הפסיכותרפיה.   

שביעות הרצון הנמוכה יחסית מכמות הזמן המוקדשת לטיפול בבעיה הנפשית בקרב מטופלי הרופאים  ♦

)פסיכיאטרים ורופאי משפחה(, מעלה את הצורך לבחון מחדש את ההנחיות בנוגע למשך הזמן המוקצה 

לרופאים לצורך טיפול בבריאות הנפש.

עם  ♦ הנפש  בריאות  בנושא  שיחה  יוזמים  אינם  המשפחה  רופאי  המקרים,  ברוב  כי  עולה  המחקר  מן 

ידי  על  הראשונית  ברפואה  נפשית  מצוקה  של  האיתור  שיעורי  להגדלת  לפעול  מקום  יש  מטופליהם. 

ועידודם לבצע  נפשית  נפוצים הקשורים למצוקה  העלאת המודעות של הרופאים ל"תמרורי אזהרה" 

סריקה )screening( למצוקה נפשית גם עבור מטופלים שפנו אליהם בנושא אחר. בעיקר לאור העובדה 

כי הסובלים ממצוקה נפשית מגיעים יותר אל רופא המשפחה ממי שאינו סובל ממצוקה כזו.

שקשה  ♦ נפשית  מצוקה  תחושת  על  מדווח  באוכלוסייה  אנשים  חמישה  מכל  אחד  כי  עולה  המחקר  מן 

היה לו להתמודד עמה לבד. כשליש פונים לטיפול מקצועי וכשני שליש פונים לגורמים בלתי פורמליים, 
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מצוקתם  עבור  עזרה  קבלת  על  מוותרים  או  הנפש  בריאות  או  הרפואה  מתחום  שאינם  למטפלים 

יהיה  חשוב  אלו,  ממצאים  ולאור  מוגבלים  לרשותנו  העומדים  המשאבים  שבה  במציאות  הנפשית. 

בין היתר, יש  להגדיר מדיניות ברורה בנוגע ל"גבולות הגזרה" של שירותי בריאות הנפש הציבוריים. 

לדון בסוגיות שלהלן:

מי זכאי לטיפול ובאיזה היקף?	 

האם ובאיזה אופן יש לתעדף בין הפונים לטיפול?	 

באיזו מידה יש להשקיע משאבים כדי לטפל בחסמים המעכבים קבלת טיפול כגון סטיגמה, היעדר 	 

מידע, אמון בטיפול?

האם ובאיזו מידה יש לנקוט בפעולות של איתור ויישוג?	 

על 	  עונה  אינה  הנפשית  שמצוקתם  באלו  גם  לטפל  צריכה  הציבורית  הנפש  בריאות  מערכת  האם 

קריטריונים של אבחנה פסיכיאטרית, אך מועדים לפתח פתולוגיה בהמשך?

הסקר מעלה מספר נושאים שכדאי להעמיק בהם במחקרים בעתיד:

שחיי  ♦ אלו  בקרב  בעיקר  לטיפול,  פנייה  פני  על  הנפשית  המצוקה  עם  לבד  להתמודד  לבחירה  הסיבות 

לזהות  יאפשר  לטיפול  פונה  שאינה  הקבוצה  של  מעמיק  אפיון  המצוקה.  עקב  נפגעו  שלהם  היום-יום 

.)outreach( מוקדים אפשריים לפעולות יישוג

נפשי.  ♦ טיפול  עברו  המרואיינים  מן  קטן  חלק  רק  הכללית,  האוכלוסייה  בקרב  נערך  שהסקר  מאחר 

בעקבות זה, לא ניתן היה לערוך ניתוחים מעמיקים של הקשרים בין מאפייני המטופלים, המטפלים, 

בלבד  מטופלים  בקרב  סקר  לערוך  יהיה  חשוב  בעתיד  הרצון.  שביעות  לבין  וכדומה  הטיפול  מסגרות 

ולבחון  בה,  פוגם  או  הרצון  לשביעות  תורם  מה  ולברר  רצון  שביעות  של  בסוגיות  להעמיק  שיאפשר 

נושאים נוספים הייחודיים למטופלים. במיוחד יש לבחון את הסיבות לשיעורים הנמוכים יחסית של 

אמון ביכולות המקצועיות של המטפל בקרב מטופלי הפסיכיאטרים ואת הסיבות לשיעורים הנמוכים 

של שביעות הרצון מיחס המטפל בקרב המטופלים אצל פסיכיאטרים ורופאי משפחה.

של  המלא  יישומה  לאחר  אחריהם  לעקוב  להמשיך  יהיה  שחשוב  נושאים  מספר  מעלה  הסקר  כן,  כמו 

הרפורמה הביטוחית. נושאים אלו כוללים בין היתר מעקב אחר: מגמות של פנייה לטיפול, זמני המתנה, 

טיפול  המקבלים  שיעור  ולהפך,  הציבורי  לזה  הפרטי  הסקטור  מן  מטופלים  של  מעבר  רצון,  שביעות 

פסיכותרפיה ושיעור המקבלים טיפול תרופתי.
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1. מבוא

1.1 רקע
בתוך  הנפש תעבור  בריאות  שירותי  על הספקת  כי האחריות  נקבע   )1994( בריאות ממלכתי  ביטוח  בחוק 

בקופות  הכנות  נעשו  לכך  בהתאם  הביטוחית(.  הרפורמה  )להלן  החולים  לקופות  המדינה  מן  שנים  שלוש 

לביצועה.  יעד  תאריכי  נקבעו  אף  פעמים  וכמה  הביטוחית,  הרפורמה  לקראת  הבריאות  ובמשרד  החולים 

ואולם, רצף של ניסיונות ליישם את הרפורמה נכשל, ועד לאחרונה האחריות הביטוחית לשירותי בריאות 

החוק,  החלת  מיום  עשורים  כשני  לאחר   ,2012 במאי  החולים.  לקופות  המדינה  מן  הועברה  לא  הנפש 

התקבלה החלטת ממשלה להעביר בצו ממשלתי את האחריות על הספקת שירותים מתחום בריאות הנפש 

שבאחריות הממשלה אל סל שירותי הבריאות שבאחריות קופות החולים )ממשלת ישראל, תשע״ב-2012(. 

ושירותים  תשתיות  לפתח  החולים  לקופות  לאפשר  שנועד  שנים  שלוש  של  ביניים  זמן  קבע  הרפורמה  צו 

ולמשרד הבריאות להיערך לתפקידו כמתווה מדיניות ומפקח. יעדה של הרפורמה הוא לשפר את בריאותם 

ורווחתם של המבוטחים באמצעות הבהרת הזכות החוקית לקבלת טיפול בתחום בריאות הנפש, באמצעות 

הגדלת רמת המימון הממשלתי לשירותי בריאות הנפש וכן באמצעות שיפור נגישותם, זמינותם, איכותם 

ויעילותם של השירותים. 

כדי לעצב מדיניות, להקצות משאבים ולתכנן הכשרת כוח אדם בתחום בריאות הנפש, יש צורך בנתונים על 

נחיצות השירותים מחד ועל דפוסי צריכת השירותים באוכלוסייה מאידך. עם זאת, ערב הרפורמה, עמדו 

לרשותם של קובעי המדיניות במשרד הבריאות ובקופות החולים נתונים חלקיים בלבד. נוסף על כך, אחת 

לאחר  קופות החולים  ידי  על  היקף הטיפול  כי  הייתה  ותקצובה  תכנון הרפורמה  בבסיס  ההנחות שעמדו 

הרפורמה, יעמוד על 4% מן האוכלוסייה המבוגרת ועל 2% מאוכלוסיית הילדים מדי שנה. היקף זה אמור 

להוות גידול ניכר לעומת שיעור המטופלים במערכת בריאות הנפש טרם הרפורמה. הנחה נוספת הייתה כי 

הרפורמה תגדיל את שיעורי הפנייה של אוכלוסיות שמיעטו לפנות לטיפול בבריאות הנפש טרם הרפורמה 

שנות  מאמצע  )קרי,  מראשיתו  הרפורמה  תכנון  את  ליוו  אלו  הנחות  כי  בהינתן   .)2007 )טביביאן-מזרחי, 

ה-90 של המאה ה-20(, עלה ביתר שאת הצורך בנתונים עדכניים לקראת יישום הרפורמה.  

של  ההערכה  בעיצוב  מרכזי  תפקיד  ממלא  מאיירס-ג׳וינט-ברוקדייל  מכון  הבריאות,  משרד  לבקשת 

והן  הרפורמה  ביצוע  על  מידע  הן  מספקת  ההערכה   .2007 מאז  ובביצועה  הנפש  בבריאות  הרפורמה 

בזמן  ויישומה  עיצוב הרפורמה  ובכך תורמת להמשך  ותוצאות סופיות  ביניים  אינדיקטורים של תוצאות 

אמת. במסגרת זו, פנה משרד הבריאות למכון ברוקדייל בבקשה שיתכנן ויערוך סקר בקרב האוכלוסייה 

והסטיגמה הכרוכה  נגישות השירותים  הנפש,  בריאות  שירותי  זמינות  בסוגיות של  יתמקד  הכללית אשר 

בצריכת שירותים אלה, תוך מתן תשומת לב מיוחדת לאוכלוסיות חלשות. בדוח זה נדווח על ממצאי הסקר 

שנערך בשנת 2013 בקרב האוכלוסייה הבוגרת בישראל. במקביל נערך סקר בקרב הורים לילדים בני שש 

עד שמונה-עשרה, שתוצאותיו ידווחו בדוח נפרד. 
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1.2 הספקת שירותי בריאות הנפש ערב הרפורמה הביטוחית
של  העיקרית  הספקית  הממשלה  הייתה  הנפש,  בבריאות  הביטוחית  הרפורמה  ביצוע  על  ההחלטה  עד 

כ-60  וכן מערך של  בריאות הנפש. היא הפעילה כמחצית מבתי החולים הפסיכיאטריים במדינה  שירותי 

החולים  קופות  היערכות  אחר  ועקב   2013-2011 בשנים  שנערך  במחקר,  בקהילה.  הנפש  לבריאות  תחנות 

ייעוץ  שירותי  למבוטחים  החולים  קופות  כל  הציעו  הרפורמה  ערב  כי  נמצא  הנפש,  בבריאות  לרפורמה 

פסיכיאטרי ופסיכותרפיה, בעיקר באמצעות מטפלים עצמאיים. ברוב הקופות פנייה לקבלת פסיכותרפיה 

אצל אנשי המקצוע העצמאיים נעשתה במסגרת הביטוח המשלים והשירות היה כרוך בתשלום השתתפות 

עצמית גבוהה. שירותי בריאות כללית הפעילה עבור מבוטחיה גם ִמרפאות רב-מקצועיות, שהציעו טיפול 

בלבד,  למבוטחי הכללית  ניתן  אלו  הניתן במרפאות הממשלתיות. השירות במרפאות  לזה  כוללני הדומה 

בלא תשלום השתתפות עצמית ובלא תלות בבעלות על ביטוח משלים )סמואל ורוזן, 2013(. כמו כן, ניתן 

היה לקבל שירותי בריאות נפש ממגוון אנשי מקצוע במגזר הפרטי. 

חתם משרד הבריאות על הסכמים לרכישת שירותי בריאות נפש מרפאתיים  לאחר פרסום צו הרפורמה, 

מקופות החולים בזמן הביניים. בעת עריכת מחקר זה, היו קופות החולים בעיצומו של תהליך פיתוח מערך 

מרפאות רב-מקצועיות בפריסה ארצית. 

1.3 סקרי אוכלוסייה בנושא בריאות הנפש
בשני העשורים האחרונים בוצעו בעולם מספר רב של סקרי אוכלוסייה רחבים שבחנו את הצורך בשירותי 

בבריאות  טיפול  קבלת  המונעים  החסמים  ואת  בפועל  כאלו  לשירותים  הפנייה  היקף  את  נפש,  בריאות 

 הנפש.1 חלק מן הסקרים כללו גם הערכה של מידת הפגיעה בתפקוד היום-יומי עקב הפרעות נפש )לדוגמה:

;Alonso et al., 2007; Slade et al., 2009;Henderson et al., 2000(, בחינה של דפוסי הצריכה של שירותי 

בריאות נפש )למשל: Wang et al., 2005; Kovess-Masfety et al., 2007; Parslow & Jorm, 2000(, או 

נעשה שימוש  Wells et al., 2001(. בסקרי האוכלוסייה  )כגון:  רצון משירותים אלו  התייחסות לשביעות 

 Composite International(  CIDI-ה כגון  הנפש  בריאות  תחום  עבור  שפותחו  מתוקפים,  מחקר  בכלי 

מצב  הפרעות  לאבחון  המשמש   ,)Diagnostic Interview; Wittchen, 1994; Kessler & Ustun, 2004

 Ware,( 12, שאלון בריאות הכולל רכיב של בריאות הנפשSF -רוח, חרדה ותלות בסמים או אלכוהול; ה

ארגון  של  מוגבלות  מדד   ,WHO Disability Assessment Schedule II-ה  ;)Kosinski & Keller, 1996

נפש  הפרעת  מול  אל  תפקוד  מצב  להערכת  שיאן  ומדד   )Chwastiak et al., 2003( העולמי  הבריאות 

 .)Sheehan, 1983(

 ;Wells et al., 2001; Wang et al., 2005; Strine et al., 2005; Kessler et al., 2005a, 2005b :1  לדוגמה: ארה"ב

אוסטרליה: Andrews et al., 2001; איטליה: Faravelli et al., 2004; אנגליה: Jenkins et al., 2009, 1998; גרמניה: 

 Kringlen et al., 2001; :נורבגיה ;Bijl et al., 1998; de Graaf et al., 2012 :הולנד ;Jacobi et al., 2002, 2004, 2014

 Johansson :שוודיה ;Gravel &  Bédard, 2005; Stein, Torgud & Walker, 2000 :קנדה ;Grav et al., 2012 

. et al., 2013
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במסגרת יזמה של ארגון הבריאות העולמי )World Mental Health )WMH( Survey Initiative(, נערכו 

ברחבי העולם מאז תחילת שנות ה-2000 סקרים נרחבים בקרב מדגמים מייצגים של האוכלוסייה הכללית 

www.hcp.med. ראה:  בעקבותיהם  והפרסומים  הסקרים  אתרי  )לפירוט  בארגון  החברות  במדינות 

והתמכרויות,  נפש  הפרעות  של  ההיארעות  שיעור  את  להעריך  הן  היזמה  מטרות   .)harvard.edu/wmh

לנתח את גורמי הסיכון לפיתוח הפרעות נפש והתמכרות והתפרצותן ולבחון את דפוסי הפנייה לעזרה ואת 

החסמים המונעים פנייה כזו. כל זאת, באופן שיאפשר השוואה בין ארצות שונות. 

גרסה ישראלית של הסקר, עבור האוכלוסייה הבוגרת, נערכה בשנים 2004-2003 בהובלת משרד הבריאות 

בשנים  כן,  כמו   .)Levinson et al., 2007a, 2007b( לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  עם  פעולה  ובשיתוף 

והוריהם, שמטרתו הייתה להעריך את  נוער ישראליים  בני  נערך סקר בקרב מדגם מייצג של   2005-2004

בפועל  הפנייה  את  נפש,  בריאות  בשירותי  הצורך  את  נוער,  בני  בקרב  נפש  הפרעות  של  ההיארעות  שיעור 

 Mansbach-Kleinfeld et al.,( וסוציו-דמוגרפיים  בריאותיים  מאפיינים  למגוון  הקשר  ואת  לשירותים 

Farbstein et al., 2010 ;2010(. שני סקרי האוכלוסייה הללו עשו שימוש בשאלוני אבחון ואפשרו לראשונה 

להעריך את שיעור תחלואת הנפש באוכלוסייה הישראלית על בסיס הגדרות קליניות מקובלות. הסקרים 

כללו שאלות בנוגע לשימוש בשירותי בריאות כלליים וגם בנוגע לשימוש בשירותי בריאות נפש. 

תוצאות הגרסה הישראלית של סקר בריאות הנפש של ארגון הבריאות העולמי בקרב האוכלוסייה הבוגרת 

במהלך  חרדה  או  רוח  מצב  הפרעת  של  היארעות  על  דיווח  בישראל  נדגמים  חמישה  מכל  אחד  כי  העלו 

החיים )17%(. כמעט אחד מכל עשרה נדגמים סבל מהפרעה כזו במהלך 12 החודשים שקדמו לסקר )10%(. 

לאלו  דומים  אלו  ממצאים  התקין.  החיים  במהלך  הפוגעת  חמורה  הפרעה  כבעלי  סווגו  כ-40%  מתוכם, 

שנמצאו במדינות מערביות אחרות שהסקר בוצע בהן. זאת על אף נסיבות החיים הייחודיות לישראל כגון 

החשיפה הרבה למצבי מלחמה ואיום ביטחוני. בחינת דפוסי הפנייה לעזרה העלתה כי אין הלימה בין שיעור 

הצורך בטיפול נפשי, כפי שמתבטא בשיעור העומדים בקריטריונים לאבחנה של הפרעת מצב רוח או חרדה, 

לבין שיעור המטופלים בפועל בשל בעיות על רקע רגשי או נפשי. הנדגמים בסקר נשאלו אם ביקרו אצל איש 

מקצוע בשל בעיה רגשית או נפשית. אנשי המקצוע כללו מומחים בבריאות הנפש, רופאים כלליים, אנשי 

דת ויועצים אחרים כגון נטורופתים ומאמנים )קואצ׳רים(. על פי תוצאות הסקר, כ-10% מן האוכלוסייה 

הבוגרת קיבלו טיפול כלשהו עבור בעיה רגשית או נפשית בשנה שקדמה לסקר. יותר ממחציתם לא סווגו 

סובלים  שנמצאו  הנדגמים  מן  כמחצית  רק  זאת,  לעומת  בסקר.  שנכלל  האבחון  בשאלון  הפרעה  כבעלי 

 .)Levinson et al., 2007( מהפרעת מצב רוח או חרדה דיווחו כי קיבלו טיפול עבורה בשנה שקדמה לסקר

שיעור  לבין  נפשית  לעזרה  הזקוקים  שיעור  בין  פער  ישנו  כי  מעלות  הנוער  בני  בקרב  הסקר  תוצאות  גם 

המקבלים עזרה כזו. על פי תוצאות שאלוני האבחון, כמעט אחד מכל שמונה בני נוער נמצא סובל מהפרעת 

נפש כלשהי )Farbstein et al., 2010( )11.7%(, אך רק כשליש מהם פנו לקבלת ייעוץ מצוות בית הספר שאינו 

קשור ישירות ללימודים. בדומה, רק כ-40% מן האימהות לבני נוער שאובחנו סובלים מהפרעת נפש דיווחו 

כי פנו לייעוץ נפשי עבור ילדם )Mansbach-Kleinfeld et al., 2010(. בדומה לממצאי סקר המבוגרים, גם 

בקרב בני הנוער, שיעור ניכר מן הפונים לקבלת ייעוץ לא ענו על הקריטריונים לאבחנת הפרעת נפש: 21% 



4

מבני הנוער שלא אובחנו כסובלים מהפרעת נפש דיווחו כי פנו לייעוץ בבית הספר. עורכות הסקר מסבירות 

במאמרן כי תופעה זו של פנייה לייעוץ נפשי בקרב מי שאינו מאובחן כבעל הפרעת נפש עשויה להעיד על 

שכיחות גבוהה של הפרעות בעצימות נמוכה )subthreshold( וכי בני הנוער פונים לייעוץ לפני שמתפתחת 

הפרעת נפש מלאה. 

בשנת 2007, הוכנס לסקר הדו-שנתי של מכון ברוקדייל פרק מיוחד העוסק בצורך בשירותי בריאות נפש, 

ואחרים,  )גרוס  אישיים  מאפיינים  מגוון  לבין  הפנייה  דפוסי  בין  ובקשר  אלה  לשירותים  הפנייה  בדפוסי 

שירות  קבלת  של  היבטים  גם  הסקר  בדק  נפש,  בריאות  לשירותי  הזקוקים  שיעור  להערכת  נוסף   .)2009

הקשורים במיוחד לרפורמה הביטוחית כגון איתור מצוקה נפשית על ידי רופא המשפחה, שימוש בשירותי 

לטיפול.  המתנה  וזמני  הנפש  בריאות  משירותי  רצון  שביעות  הנפש,  בריאות  ובשירותי  כלליים  בריאות 

ציבוריים  שירות  בין ספקי  ברורה  תוך הבחנה  לטיפול,  הפנייה  דפוסי  על  מידע מפורט  גם  סיפק  המחקר 

במשרד הבריאות ובקופות החולים לבין ספקים פרטיים. כדי לאמוד את הצורך בשירותי בריאות הנפש, 

אתה  להתמודד  קשה  שהיה  נפשית  ״מצוקה  חשו  לסקר  שקדמה  בשנה  אם  לדווח  המרואיינים  התבקשו 

לבד״. 25% מן המרואיינים ענו כי חשו כך בשנה שקדמה לסקר ו-7% נוספים דיווחו כי חשו כך בעבר. גם 

כאן נמצאה עדות לפער בין הזקוקים לטיפול לשיעור הפונים לקבלת טיפול בפועל. מתוך אלו שדיווחו כי 

חשו מצוקה נפשית, רק 38% פנו לרופא משפחה או לאיש מקצוע בעל מומחיות בבריאות הנפש )פסיכיאטר, 

אלטרנטיביים  למטפלים  פנו  כי  דיווחו  מצוקה  תחושת  על  המדווחים  שאר  סוציאלי(.  עובד  או  פסיכולוג 

)6%(, לגורמים לא פורמליים )כגון חברים, משפחה או אנשי דת( )34%( ו-22% לא פנו כלל לקבלת טיפול 

פנו רק  עבור המצוקה הנפשית שלהם. גם בקרב הנדגמים שדירגו את מצוקתם חמורה או חמורה מאוד 

מחצית לקבלת טיפול מקצועי. מי שדיווחו על מצוקה, אך לא פנו לקבלת טיפול, נשאלו מהן הסיבות שבגינן 

לא פנו לקבלת טיפול )ניתן היה לענות יותר מתשובה אחת(. הסיבה העיקרית לאי-פנייה בשאלה זו הייתה 

״חשבתי שאתמודד לבד״ )59%(, אך יותר ממחצית )56%( מן העונים ציינו גם סיבות הקשורות למערכת 

כגון זמן המתנה ארוך, ביורוקרטיה, אי-ידיעה להיכן לפנות ומחיר הטיפול. 

ממצאי המחקר של גרוס ואחרים )2009( העלו עוד כי ב-2007, מילא רופא המשפחה תפקיד מרכזי בטיפול 

רופא המשפחה.  היה  העיקרי  כי המטפל  דיווחו  לטיפול  הפונים  37% מקרב  הנפשית.  רמות המצוקה  בכל 

בקרב המדווחים על מצוקה קלה, 56% ראו ברופא המשפחה את המטפל העיקרי. אולם, נמצא גם ששיעורי 

מאלו  וכ-30%  האוכלוסייה  מכלל   14% רק  נמוך.  הראשוניים  הרופאים  ביזמת  נפשית  מצוקה  איתור 

שחשו מצוקה נפשית דיווחו כי רופא המשפחה קיים עמם שיחה על מצבם הנפשי. במרבית המקרים דווחו 

המרואיינים כי הם אלו שיזמו את השיחה עם רופא המשפחה. בעקבות ממצאים אלו הדגישו עורכי המחקר 

את הצורך להגביר את נגישות הטיפול ואת המאמצים לאתר את האנשים במצוקה שאינם פונים לטיפול.

הצורך  שיעורי  את  שבחן  הכללית,  באוכלוסייה  מקיף  סקר  בישראל  בוצע  לא  ואחרים  גרוס  של  הסקר  מאז 

בשירותי בריאות הנפש ואת דפוסי הפנייה לטיפול, נושאים שהם חיוניים לעיצוב הרפורמה הביטוחית והערכתה. 

לשירותי  הזקוקים  נפש(,  )נכי  נפשי  סעיף  בגין  כללית  נכות  קצבת  מקבלי  בקרב  סקר  נערך   2016 בשנת 

בריאות הנפש בהיקף רחב ועל בסיס קבוע. הסקר בחן את דפוסי השימוש בשירותי בריאות הנפש )אשפוז 
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אחת  המטופל.  חווית  על  בדגש  הנפש  נכי  של  פסיכיאטרי(  ושיקום  בקהילה  נפשי  טיפול  פסיכיאטרי, 

ממטרות המחקר הייתה לבחון אלו גורמים ברמת הפרט )כגון פרופיל סוציו-דמוגרפי, ידע, תפיסות ועמדות 

בנוגע לבריאות הנפש( וברמת המערכת )זמינות ונגישות( מקדמים או מעכבים את השימוש בשירותים אלו. 

ממצאי המחקר העלו כי כמעט כל נכי הנפש )90%( היו מצויים בשנה שקדמה לסקר בטיפול נפשי בקהילה. 

כשליש היו מאושפזים בחמש השנים שקדמו לסקר וכשליש השתמשו בשירותי השיקום הפסיכיאטרי, על 

אף שכל נכי הנפש זכאים להם על פי חוק. עוד נמצא כי היקף הצריכה של כל אחד משלושת ענפי השירותים 

בבריאות הנפש בקרב מי שנוסף על המוגבלות הנפשית שלהם מתמודדים גם עם מוגבלות פיזית נמוך יותר 

לעומת   23% – פסיכיאטרי  מאשר בקרב מי שהמוגבלות הנפשית היא המוגבלות היחידה שלהם: אשפוז 

33%, טיפול נפשי אמבולטורי – 79% לעומת 93%, ושיקום פסיכיאטרי – 22% לעומת 37%. דפוס ממצאים 

במערכת  בהתמצאות  משקל  כבדי  חסמים  בפני  ניצבים  נוספים  ליקויים  בעלי  הנפש  נכי  כי  מציע  זה 

השירותים ובמיצוי זכויותיהם )הרן ונאון, 2017(.

2. מטרות המחקר
מחקר זה נועד לתאר את תמונת המצב בישראל ערב יישום הרפורמה הביטוחית, בנוגע לשיעור המדווחים 

על מצוקה נפשית, בנוגע לדפוסי הפנייה לעזרה מקצועית, בנוגע לזמינות שירותי בריאות הנפש ונגישותם 

ובנוגע לשביעות הרצון משירותים אלה. נתוני הסקר יוכלו לשמש גם בסיס להשוואה )baseline( לסקרים 

הרפורמה  יעדי  הושגו  כמה  עד  לאמוד  ויאפשרו  הביטוחית  הרפורמה  של  המלא  היישום  לאחר  שיערכו 

ובאיזו מידה התגשמו החששות שליוו את יישומה. 

3. שיטת המחקר

3.1 אוכלוסיית המחקר והמדגם
אוכלוסיית המחקר כללה את כל האזרחים והתושבים הקבועים במדינת ישראל, מעל גיל 2,22 ללא קשר 

מסגרת  הנפש.  בריאות  בשירותי  השימוש  להיקף  או  הנפש  בריאות  למצב  סוציו-דמוגרפיים,  למאפיינים 

הדגימה הייתה רשימות הטלפונים הקוויים )נייחים( הממוחשבות של בזק ושל הוט.3 

בשירות  נמצא  האוכלוסייה  מן  ניכר  חלק   22-18 שבגילי  היות  כ-22  הוגדר  במחקר  להשתתפות  המינימלי  הגיל   2

היא  נוספת  סיבה  זו.  לאוכלוסייה  הנפש  בריאות  שירותי  את  לספק  האחריות  מוטלת  צה״ל  על  בצה״ל.  חובה 

לא  החלטנו  דומים  מחקרים  עם  להשוות  שנוכל  כדי  זו.  קבוצה  כללו  לא  בנושא  קודמים  מחקרים  היסטורית: 

לכלול את הקבוצה גם במחקר זה.

רשימת מספרי הטלפון הניידים של חברת הדגימה מתעדכנת באופן מקוון ובתדירות גבוהה. הסתמכות על רשימה   3

זו הייתה משנה את מסגרת הדגימה על בסיס יום-יומי. נוסף על כך, רשימת הטלפונים הניידים כוללת גם מספרי 

הטלפונים  ברשימת  רק  להיעזר  הוחלט  לכן  הסקר.  מאוכלוסיית  חלק  שאינם  ילדים,  בידי  המוחזקים  טלפון 

הנייחים. כלומר, אוכלוסיית הסקר אינה כוללת אנשים שאין ברשותם טלפון קווי )נייח(, ועל כן יש ייצוג-חסר של 

קבוצות אוכלוסייה שלהן טלפון נייד בלבד. 



6

הדגימה נערכה בשני שלבים: בשלב הראשון נערך מדגם שכבות של משקי בית בישראל באמצעות חברת 

שכבות  לשלוש  בישראל  היישובים  קיבוץ  ידי  על  הוגדרו  המדגם  שכבות  )דטה-מדיה(.  חיצונית  דגימה 

בעלת  השכבה  מן  בית  משקי  של  יתר  דגימת  כלל  והמדגם  הלמ״ס  של  החברתי-כלכלי  לדירוג  בהתאם 

הדירוג הכלכלי-חברתי הנמוך ביותר )אשכולות 6-1 מתוך 20(. בסך הכול נדגמו בשלב זה 5,400 משקי בית.4 

לאוכלוסיית  המתאימים  המבוגרים  אחד  אקראי  באופן  נדגם  במדגם  שעלה  בית  משק  בכל  השני,  בשלב 

המחקר.5 הראיונות התקיימו באמצעות הטלפון בין החודשים פברואר לאוקטובר בשנת 2013. אל משקי 

כי ההשתתפות במחקר  על מטרות המחקר, הסבר  נשלח מכתב מקדים שכלל הסבר  במדגם  הבית שעלו 

היא וולונטארית והתחייבות לשמירה על סודיות הנתונים. מי שלא רצו להשתתף במחקר והעדיפו כי לא 

תתבצע אליהם פנייה טלפונית, התבקשו להודיע על כך לחוקרים בטלפון או בדוא״ל שהופיעו במכתב. לא 

נעשתה פנייה טלפונית אל מי שהודיע כאמור על רצונו שלא להשתתף במחקר.  

מתוך 5,400 משקי הבית שנדגמו, עם 1,274 לא נוצר קשר טלפוני עקב בעיות במספרי הטלפון )קו מנותק, 

טלפונית  רואיינו  קשר,  עמם  שנוצר  בית  משקי   4,126 מתוך  וכד׳(.  משבועיים  יותר  מענה  אין  עסק,  בתי 

2,246 מרואיינים. שיעור ההיענות עמד על 55%.

3.2 שקלול המדגם
בשל שונות ביחס הדגימה בין אשכולות חברתיים-כלכליים שונים ובשל שונות בשיעורי ההיענות בין גברים 

לוודא שהמדגם מייצג את אוכלוסיית  כדי  בוצע שקלול של המדגם. זאת  גיל שונות,  ובין קבוצות  ונשים 

ישראל. לצורך השקלול, האוכלוסייה חולקה ל-24 שכבות לפי מין )גברים או נשים(, מעמד חברתי-כלכלי 

)אשכולות 6-1, 12-7, או 20-13( וקבוצת גיל )40-22, 50-40, 65-50, או 65 ומעלה(. כל שכבה במדגם קיבלה 

לפי  נעשה  נדגם  לכל  חישוב המשקלות  נתוני הלמ״ס.  לפי  באוכלוסייה  גודלה  משקל המביא בחשבון את 
הנוסחה שלהלן:6

חישוב גודל המדגם נעשה כך שיאפשר אומדן של שיעורי המטופלים, תוך שמירה על גודל טעות דגימה מינימלי.   4

כמו כן, גודל המדגם נקבע כך שבהמשך יתאפשר זיהוי הבדלים של 10 נקודות אחוז או יותר בין תוצאות מחקר 

ברמה  מבחן  ועוצמת   5% של  מראש  קבוע  אלפא  בהינתן   ,)t1( הרפורמה  לאחר  עתידי  מחקר  לתוצאות   )t0( זה 

נדרשת של 90%. 

בן  את  דגם  הוא  אוטומטית,  מקרית  דגימה  באמצעות  גילם.  ומה  בבית  מתגוררים  אנשים  כמה  שאל  המראיין   5

הטיית  את  מונעת  שהיא  כיוון  הדגימה  אקראיות  את  להבטיח  עוזרת  זו  טכניקה  הריאיון.  יתקיים  שעמו  הבית 

של  מזה  גבוה  בשיעור  לטלפון  לענות  נוטות  נשים  כי  העלו  קודמים  )מחקרים  לטלפון  מענה  דפוסי  לפי  המדגם 

המחקר  באוכלוסיית  נכללו  לא  טלפוני,  בסקר  שמדובר  היות  וכדומה(.  מצעירים  יותר  עונים  מבוגרים  גברים, 

מבוגרים שאין ביכולתם להתראיין לסקר, למשל בשל מגבלה פיזית או מנטלית.

wi= המשקל שקיבל הפרט i ;n הוא מספר הנפשות במדגם, nh הוא מספר הנפשות בשכבה במדגם, N הוא מספר   6

הנפשות באוכלוסיית המחקר ו-Nh הוא מספר הנפשות בשכבה באוכלוסייה.
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לאחר שקלול המדגם נערכה השוואה בין מאפייני המדגם לבין מאפייני האוכלוסייה בישראל שעלו מנתוני 

הלמ״ס )מפקד 2008( ומנתוני המוסד לביטוח לאומי על התפלגות המבוטחים בין קופות החולים )המל״ל, 

2011(. בהשוואה המוצגת בלוח 1, נמצא כי המדגם המשוקלל דומה לאוכלוסייה במשתנים: התפלגות בין 

אשכולות חברתיים-כלכליים, מין וגיל. עם זאת, נמצא תת-ייצוג למבוטחי הכללית ולאוכלוסייה הערבית. 

כמו כן נמצא ייצוג יתר למבוטחי מכבי, אך לא בהפרש משמעותי )ראה לוח 1(. 

לוח 1: מאפייני המדגם המשוקלל לעומת אוכלוסיית המחקר )באחוזים(

אוכלוסייהמדגם לא משוקללמדגם משוקללמשתני רקע

אשכול חברתי-כלכלי

223229נמוך )6-1( 

495245בינוני )12-7( 

291626גבוה )20-13( 

מין

483948גברים 

526152נשים 

קבוצת גיל

40-22422141

50-40181918

65-50232923

+65173118

לאום

908684יהודים 

101316ערבים 

קופ"ח

485052כללית 

282425מכבי 

10129לאומית 

141314מאוחדת

n=2,214

3.3 כלי המחקר
שאלון המחקר נבנה על סמך שאלונים מסקרים דומים שנערכו בעולם, ולאחר התייעצות עם ועדת ההיגוי 

בדיקה מקדמית  עבר  הבריאות. השאלון  הנפש במשרד  בריאות  באגף  גורמים  ועם  שליוותה את המחקר 

וכלל  הנפש  בבריאות  הרפורמה  מן  מושפעות  להיות  שעשויות  בסוגיות  התמקד  הוא  ופיילוט.   )pre-test(

שאלות על הנושאים והמשתנים שלהלן: 

המצוקה  ♦ חומרת  לבד,  עמה  להתמודד  שקשה  נפשית  מצוקה  תחושת  ותיאורה:  מצוקה  היארעות 

והשפעתה על חיי היום-יום.
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פנייה לטיפול בשל מצוקה נפשית ודפוסי הפנייה. ♦

זמינות ונגישות השירותים: זמני המתנה, זמני נסיעה, בחירת נותני השירות. ♦

המתנה,  ♦ משך  מרחק,  של  סוגיות  לרבות  טיפול:  קבלת  המונעים  וחסמים  טיפול  לאי-קבלת  סיבות 

סטיגמה ועלויות.

נותני השירות, סוג המטפל, סוגי  ♦ שכיחות השימוש, מאפייני  דפוסי שימוש בשירותי בריאות הנפש: 

הטיפול שניתנו עבור המצוקה הנפשית )תרופות או פסיכותרפיה; אישי או קבוצתי(.

נותני  ♦ ממקצועיות  ומנגישותם,  השירותים  מזמינות  רצון  שביעות  לרבות  השירות:  מן  רצון  שביעות 

השירות ומיחסם למטופלים, ממשך הטיפול, מן העלויות וכדומה.

תפקיד רופאי המשפחה בטיפול בנושאים של בריאות הנפש ובהפניה אל שירותי בריאות הנפש. ♦

משתני רקע: משתנים דמוגרפיים, מצב בריאות ומוגבלות, מצב תעסוקה, השכלה ורמת הכנסה. ♦

שאלת הסינון לאיתור אנשים עם מצוקה נפשית הייתה: ״האם בשנים עשר החודשים האחרונים הרגשת 

עמוק?״,  עצב  או  דיכאון  רב, חרדה,  בעצמך, למשל: מתח  לך קשה להתמודד אתה  נפשית שהיה  מצוקה 

השאלה התבססה על שאלת סינון בסקרים לאומיים בקנדה וארצות הברית )Kessler, 1997(. תוקף נראה 

 ;Gross et al., 2007a, 2007b ;1998 ,גרוס ואחרים( נבדקו גם במחקרים קודמים בישראל  ותוקף מבנה 

.)Rabinowitz et al., 1999, 2003

נדגמים שדיווחו כי חשו מצוקה נפשית נשאלו גם אם פנו לקבלת טיפול מקצועי בבריאות הנפש )אצל רופא 

המשפחה, פסיכיאטר, פסיכולוג/פסיכותרפיסט או עובד סוציאלי בבריאות הנפש(. מי שדיווח כי לא פנה 

לטיפול נשאל מדוע ומי שדיווח כי פנה לטיפול נשאל על קבלת טיפול ועל שביעות הרצון ממנו. 

מאיירס-ג׳וינט- במכון  במיוחד  לכך  שהוכשרו  מראיינים  שביצעו  טלפוניים  בראיונות  מולאו  השאלונים 

דוברות  שאינן  העיקריות  לאוכלוסיות  להתאימם  כדי  ולרוסית  לערבית  תורגמו  השאלונים  ברוקדייל. 

עברית. 

דו-משתני(.  )ניתוח  צולבים  לוחות  באמצעות  נותחו  הסקר  ממצאי   .SPSS בתוכנת  נעשה  הנתונים  ניתוח 

רציפים.  לא  משתנים  בין  קשר  לבדיקת   χ2 מבחני  באמצעות  נעשתה  המשתנים,  בין  תלות  קיום  מידת 

ניתוח רב-משתני לבחינת ההשפעה העצמאית של משתנים בלתי תלויים על משתנה תלוי דיכוטומי, נעשה 

באמצעות רגרסיה לוגיסטית. 

על חלק מן השאלות בשאלון ניתנה אפשרות לענות יותר מתשובה אחת. במקרים אלו האחוזים המוצגים 

בלוחות מסתכמים ביותר מ-100%. 
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4. ממצאים

4.1 המדווחים על מצוקה נפשית ומאפייניהם
בתשובה לשאלה ״האם בשנים עשר החודשים האחרונים הרגשת מצוקה נפשית שהיה קשה לך להתמודד 

ענו 18% מן המרואיינים שחשו כך בשנה  דיכאון או עצב עמוק?״  אתה בעצמך, למשל: מתח רב, חרדה, 

שקדמה לסקר. עוד 8% דיווחו כי חשו מצוקה נפשית במהלך החיים, אך לא בשנה האחרונה, כלומר, 26% 

מן המרואיינים דיווחו שחשו מצוקה נפשית אי פעם.

שאלות הסינון, שהיוו ״שער כניסה״ למחקר, התייחסו לתחושת מצוקה ב-12 החודשים הקודמים למחקר. 

ופצצות  רקטות  בשיגורי  בעיקר  שהתבטאה  ביטחונית  מתיחות  בארץ  הייתה  אלה  חודשים   12 במהלך 

עזה  ברצועת  ענן״  ״עמוד  )מבצע  נרחב  צבאי  מבצע  והתקיים  עזה  עוטף  ליישובי  עזה  מרצועת  מרגמה 

כדי לאפשר השוואה למחקרים  ולמרכזה.  לדרום הארץ  נורו רקטות  2012(, במהלכו  בנובמבר  שהתקיים 

עתידיים, ומתוך הנחה שהמצב הביטחוני עשוי להשפיע על מתח נפשי וחרדה, נשאלו המרואיינים שטופלו 

בשנה האחרונה באיזו מידה לדעתם המצוקה שחשו קשורה למצב הביטחוני. 14% מהם דיווחו כי המצוקה 

שחשו קשורה במידה רבה או במידה רבה מאוד למצב הביטחוני.

לבין  נפשית  מצוקה  על  דיווח  בין  הקשר  נבדק  למחקר,  שקדמה  בשנה  מצוקה  החשים  את  לאפיין  כדי 

מאפייני רקע: מין, גיל, לאום, אשכול חברתי-כלכלי, הערכת מצב בריאות כללית, קיומה של מחלה כרונית, 

מצב משפחתי ותעסוקתי, השתייכות לקופת חולים, רמת השכלה והיכרות עם אדם קרוב שחווה מצוקה 

נפשית. 

מלוח 2 עולה כי שיעור המדווחים על מצוקה נפשית בשנה האחרונה גבוה יותר בקרב נשים )22%( לעומת 

בקרב גברים )13%(. שיעור המדווחים על מצוקה נפשית בקרב בני 50-40 )22%( גבוה ביחס לממוצע )18%(. 

ערבים  כי  הלוח  מן  עולה  עוד   .15% על  ועומד  יותר,  נמוך  המצוקה  שיעור   65-50 בני  בקרב  זאת,  לעומת 

ויהודים שונים באופן מובהק בשיעורי הדיווח על מצוקה נפשית בשנה שחלפה. 25% מן הערבים דיווחו כי 

סבלו ממצוקה נפשית, לעומת 17% בקרב היהודים. 

גבוהים  מרואיינים התופסים את מצב הבריאות שלהם כבינוני או כלא טוב מדווחים על שיעורי מצוקה 

באופן מובהק לעומת מי שתופסים את מצב בריאותם כטוב )43% ו-30% בהתאמה לעומת 13%(. כמו כן, 

מרואיינים הסובלים ממחלה כרונית או ממגבלה דיווחו גם הם על שיעורי מצוקה גבוהים באופן מובהק 

לעומת מי שאינו סובל ממחלה או מוגבלות )22% לעומת 16%(. 

נוסף לכך, נדגמים, שאמרו כי אדם קרוב אליהם טופל בשנה האחרונה בשל מצוקה נפשית, דיווחו על מצוקה 

נפשית בשיעור גבוה יותר )29%( לעומת אלו שאינם מכירים אדם קרוב שטופל בשנה האחרונה )12%(.

שיעור הדיווח על מצוקה נפשית בשנה האחרונה נמוך באופן מובהק בקרב נשואים )14%( לעומת גרושים 

ואלמנים )27%( או רווקים )24%(. 
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לא נמצאו הבדלים מובהקים בין מבוטחי קופות החולים השונות או בין המשתייכים לאשכולות חברתיים 

כלכליים שונים. בדומה, לא נמצא קשר מובהק בין רמת ההשכלה לבין דיווח על תחושת מצוקה נפשית.  

)n=2214( )לוח 2: תחושת מצוקה נפשית בשנה האחרונה לפי משתני רקע )באחוזים

שיעור החשים מצוקהמשתני רקע

18סך-הכול

מין**

)n=1057( 13גברים

)n=1157( 22נשים

קבוצת גיל*

)n=938( 40-2218

)n=392( 50-4022

)n=522( 65-5015

)n=363( +6517

לאום**

)n=1978( 17יהודים

)n=232( 25ערבים

אשכול חברתי-כלכלי

)n=491( )6-1( 17נמוך

)n=1079( )12-7( 17בינוני

)n=644( )20-13( 19גבוה

מצב בריאות**

)n=92( 43לא טוב

)n=413( 30בינוני

)n=1684( 13טוב

מחלה כרונית**

)n=1612( 16לא

)n=573( 22כן

מצב משפחתי**

)n=1554( 15נשואים/בזוגיות

)n=294( 27גרושים/פרודים/אלמנים

)n=348( 24רווקים

קופ"ח

)n=1038( 17כללית

)n=615( 18מכבי

)n=231( 20לאומית

)n=320( 17מאוחדת
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שיעור החשים מצוקהמשתני רקע

רמת השכלה

)n=172( 18חטיבה ומטה

)n=668( 19תיכונית

)n=508( 16על-תיכונית/מקצועית

)n=851( 18אקדמית

קרוב עם מצוקה נפשית**

29כן

12לא

   p≤0.05*   p≤0.01**

כל אחד ממשתני  של  בדקנו את ההשפעה העצמאית   )3 )לוח  לוגיסטית  רגרסיה  רב משתני מסוג  בניתוח 

הרקע על דיווח על תחושת מצוקה במהלך השנה הקודמת לסקר. מן הרגרסיה עולה כי למשתנים מין )נשים 

כ״בינונית״  בריאותם  את  )מדרגים  בריאות  מצב  הערכת  יהודים(,  לעומת  )ערבים  לאום  גברים(,  לעומת 

ו-׳היכרות עם  נשואים(  ורווקים לעומת  )גרושים  או ״לא טובה״ לעומת בריאות ״טובה״(, מצב משפחתי 

נפשית בשנה  על מצוקה  חיובית  יש השפעה עצמאית  נפשית בשנה האחרונה׳  אדם קרוב שסבל ממצוקה 

האחרונה. עוד נמצא כי לעומת המשתייכים לקבוצת הגיל הצעירה )40-22(, לקבוצת גיל הביניים )50-40( 

)65-50 ו-65+( סיכוי נמוך יותר  יש סיכוי גבוה יותר לדווח על מצוקה נפשית, ולקבוצות הגיל המבוגרות 

לדווח כך. עוד נמצא כי למשתנים אשכול חברתי-כלכלי והשתייכות לקופת חולים אין השפעה עצמאית על 

תחושת מצוקה נפשית בשנה האחרונה.

לוח 3: ניתוח רגרסיה לוגיסטית של תחושת מצוקה נפשית בשנה האחרונה, לפי משתני רקע 

רווח בר-סמךORמקדם Bמשתנה

0.651.911.48-2.47מין- נשים**

גיל )40-22(

*50-400.371.451.03-2.06

**65-50-0.540.590.4-0.86

*+65-0.530.590.37-0.93

0.842.311.47-3.64לאום- ערבים**

אשכול חברתי-כלכלי )גבוה(

0.320.730.48-1.10-בינוני

0.140.870.65-1.17-נמוך

מצב בריאות )טוב(

1.464.33.11-5.94בינוני**

1.977.164.09-12.5לא טוב**

0.060.940.67-1.32-מחלה כרונית
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B מקדםORרווח בר-סמך

מצב משפחתי )נשוי(

0.531.701.19-2.43גרושים/פרודים/אלמנים **

0.671.961.39-2.78רווקים **

קופת חולים )כללית(

0.191.220.9-1.64מכבי 

0.631.440.95-2.17לאומית

0.141.150.79-1.68מאוחדת

1.163.192.47-4.13קרוב עם מצוקה נפשית **

**Constant-3.000.05

  *p≤0.05     **p≤0.01N=2,243

4.2 מאפייני המצוקה הנפשית
לתפקוד  הפרעתה  מידת  ואת  משכה  את  המצוקה,  חומרת  את  בחנו  הנפשית,  המצוקה  את  לאפיין  כדי 

היום-יומי. 

א. חומרת המצוקה

להערכת חומרת המצוקה השתמשנו במדד שיאן )Sheehan, 1983(. המרואיינים התבקשו לדרג על סולם 

בן אחת-עשרה דרגות )10-0( את מידת הפגיעה של המצוקה הנפשית בתפקוד היום-יומי בארבעה תחומי 

הדירוגים  ארבעת  ועבודה/לימודים.  חברה  חיי  קרובים,  אנשים  עם  יחסים  וקניות,  בית  עבודות  חיים: 

אוחדו למדד דיכוטומי אחד )יש/אין פגיעה בתפקוד(. בהתאם לנהוג בשימוש במדד שיאן, מרואיין הוגדר 

באחד  מ-7,  גבוהה  או  ל-7  כשווה  הנפשית  המצוקה  של  ההפרעה  מידת  את  דרג  אם  תפקוד  בעיית  כבעל 

התחומים שנבדקו. 

מבין אלו שדיווחו כי חשו מצוקה נפשית בשנה האחרונה )n=384(, 55% הוגדרו כבעלי בעיית תפקוד על פי 

המדד המתואר. נמצא הבדל בשיעור בעלי בעיית תפקוד לפי לאום: 74% מן החשים מצוקה באוכלוסייה 

הערבית הוגדרו כבעלי בעיית תפקוד, לעומת 51% באוכלוסייה היהודית. 

ב. משך המצוקה הנפשית 

שאלנו את המרואיינים כמה זמן נמשכה תקופת המצוקה האחרונה שחוו. 

בקרב המדווחים על מצוקה בשנה האחרונה )n=384(, 41% דיווחו שהמצוקה נמשכה פחות מחודש, 30% 

ו-14%  שנה  מעל  נמשכה  היא   16% אצל  משנה,  ופחות  מחודש  יותר  נמשכה  שהמצוקה  דיווחו  נוספים 

נוספים דיווחו כי המצוקה באה והולכת לסירוגין.

ג. מספר הימים שבהם נפגע התפקוד בשל המצוקה

המרואיינים התבקשו לדווח על מספר הימים בשנה האחרונה שבהם לא תפקדו כלל בשל המצוקה. בקרב 

ויותר בשל  המדווחים על מצוקה נפשית בשנה האחרונה, 31% דיווחו כי לא תפקדו כלל במשך 15 ימים 



13

המצוקה שלהם. לעומת זאת, 44% מבין החשים מצוקה דיווחו כי היא לא פגעה כלל בתפקודם היום-יומי 

)0 ימים ללא תפקוד(. 

4.3 פנייה לטיפול בשל מצוקה נפשית ומאפייני הפונים
מרואיינים שדיווחו כי חשו מצוקה נפשית בשנה שחלפה נשאלו סדרת שאלות בנוגע לפנייה לקבלת עזרה 

מאיש  או  המשפחה  מרופא  מקצועי  טיפול  לקבלת  פנו  אם  נשאלו  המרואיינים  הנפשית.  המצוקה  עקב 

מאלו   36% סוציאלי.  עובד  או  פסיכולוג/פסיכותרפיסט  פסיכיאטר,  כגון  הנפש  בריאות  מתחומי  מקצוע 

שחשו מצוקה נפשית בשנה האחרונה דיווחו כי פנו לקבלת טיפול מקצועי מאחד או יותר מאנשי מקצוע 

אלו. המדווחים כי פנו לטיפול מקצועי בשנה האחרונה מהווים 4.7% מכלל האוכלוסייה.

המרואיינים נשאלו גם אם נעזרו בגורמים לא פורמליים כמו חברים, אנשי דת ובני משפחה או בגורמים 

שאינם מתחום הרפואה ובריאות הנפש כגון מטפל אלטרנטיבי )הילינג, דיקור או הומאופתיה( או מאמן 

אישי )קואצ׳ר(. 31% מן המרואיינים שחשו מצוקה דיווחו כי נעזרו בגורמים בלתי פורמליים, 10% נוספים 

דיווחו כי פנו לגורם שאינו מתחום הרפואה או בריאות הנפש ו-23% מאלו שחשו מצוקה בשנה האחרונה 

דיווחו כי לא פנו לאף סוג של טיפול. 

)בקרב החשים  פנייה לטיפול מקצועי ואי-פנייה לטיפול כלשהו  בלוח 4 להלן, מוצגת בדיקת הקשר בין 

גיל, מין, לאום, הערכת מצב בריאות כללית, מחלה  מצוקה( לבין מאפייני הרקע: אשכול חברתי-כלכלי, 

בעיית  של  אי-קיומה  או  קיומה  היה  שנבדק  נוסף  חולים. משתנה  בקופת  וחברות  כרונית, מצב משפחתי 

תפקוד הנובעת ממצב נפשי, כפי שהוגדרה לעיל. 

נוטים  הגבוהים  החברתיים-כלכליים  לאשכולות  המשתייכים  נפשית  מצוקה  החשים  כי  עולה  הלוח  מן 

לפנות לטיפול מקצועי בשיעורים גבוהים יותר מאלו המשתייכים לאשכולות בינוניים ונמוכים )45% לעומת 

32% ו-31% בהתאמה(. עוד עולה מן הלוח כי נשים נוטות לפנות לטיפול בשיעורים גבוהים יותר מגברים 

)40% לעומת 29%( וכי יהודים פונים לטיפול מקצועי בשיעורים גבוהים יותר מערבים )39% לעומת 21%(. 

מחלה  של  קיומה  בריאות,  מצב  גיל,  קבוצת  לפי  הפנייה  בשיעורי  מובהקים  הבדלים  נמצאו  לא  כן,  כמו 

כרונית, קיומה של בעיית תפקוד, מצב משפחתי או לפי השתייכות לקופת חולים. 

בחינת המאפיינים של מי שלא פנה לטיפול כלל מעלה כי בקרב החשים מצוקה שבחרו שלא לפנות לטיפול 

יש רוב לגברים )29% לעומת 20% נשים(, לערבים )39% לעומת 20% יהודים( ולרווקים )33%  לעומת 20% 

נשואים ו-21% גרושים(. לא נמצאו הבדלים מובהקים בשיעורי אי-פנייה לטיפול לפי אשכול חברתי-כלכלי, 

מצב בריאות, קיומה של מחלה כרונית, בעיית תפקוד או השתייכות לקופת חולים. 
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לוח 4: פנייה ואי-פנייה לטיפול מקצועי בקרב החשים מצוקה נפשית בשנה האחרונה, לפי משתני רקע 
)n=392( )באחוזים(           

לא פנו לשום טיפולפנו לטיפול מקצועימשתני רקע

3623סך-הכול

 )n=391( אשכול חברתי-כלכלי**

3127נמוך )6-1(

3222בינוני )12-7(

4523גבוה )20-13(

)n=392( מין***

2929גברים

4020נשים

)n=392( קבוצת גיל*

40-223427

50-404113

65-504121

+653229

)n=391( לאום****

3920יהודים

2139ערבים

)n=388( מצב בריאות

3335לא טוב

4322בינוני

3322טוב

)n=387( מחלה כרונית

4022לא

4126כן

)n=384( בעיית תפקוד

3321אין בעיית תפקוד

4026יש בעיית תפקוד

)n=386( מצב משפחתי*

3720נשואים/בזוגיות

4121גרושים/פרודים/אלמנים

3133רווקים

)n=389( קופת חולים

3327כללית

3822מכבי
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לא פנו לשום טיפולפנו לטיפול מקצועימשתני רקע

3520לאומית

4119מאוחדת

  *p≤0.05     **p≤0.01

כל אחד ממשתני  של  בדקנו את ההשפעה העצמאית   )5 )לוח  לוגיסטית  רגרסיה  רב-משתני מסוג  בניתוח 

הרקע על הפנייה לטיפול מקצועי בקרב מי שדיווחו על תחושת מצוקה בשנה האחרונה. מן הרגרסיה עולה 

כי למשתנים מין, בעיית תפקוד ומצב בריאות יש השפעה עצמאית חיובית על פנייה לטיפול מקצועי. כאשר 

שאר משתני הרקע מוחזקים קבועים, לנשים ולבעלי בעיית תפקוד סיכוי גבוה יותר לפנות לטיפול לעומת 

גברים ומי שלא הוגדר כבעל בעיית תפקוד. כמו כן, למי שמדרגים את מצב בריאותם כבינוני סיכוי גבוה 

יותר לפנות לטיפול ממי שמדרגים את בריאותם כ״טובה״. 

עוד עולה מן הרגרסיה כי למשתנים לאום ואשכול חברתי-כלכלי השפעה עצמאית שלילית על פנייה לטיפול 

מקצועי. לערבים שחשו מצוקה נפשית בשנה האחרונה סיכוי קטן יותר לפנות לקבלת טיפול מקצועי עבור 

החברתיים- לאשכולות  שמשתייך  למי  כן,  כמו  דומים.  מאפיינים  בעלי  יהודים  לעומת  שלהם  המצוקה 

החברתיים- לאשכולות  שמשתייך  מי  לעומת  מקצועי  לטיפול  לפנות  יותר  נמוך  סיכוי  הנמוכים  כלכליים 

כלכליים הגבוהים. 

לוח 5: רגרסיה לוגיסטית לניבוי "פנייה לטיפול מקצועי" מקרב החשים מצוקה נפשית בשנה האחרונה 
)n=384(           

רווח בר-סמךORמקדם Bמשתנה

אשכול חברתי-כלכלי )גבוה(

0.210.810.37-1.8-בינוני
0.840.430.25-0.76-נמוך **

0.742.11.23-3.57מין )גברים(**
קבוצת גיל )40-22(

50-400.351.420.74-2.72

65-50-0.020.950.48-1.99

+65-0.720.490.21-1.15

1.230.290.12-0.73-לאום )יהודים(**

מצב משפחתי )בזוגיות/

נישואין(

0.121.120.6-2.11גרושים/פרודים

0.080.930.47-1.81-רווקים

0.271.310.17-2.38מחלה כרונית

0.481.621.0-2.63בעיית תפקוד*

מצב בריאות )טוב(

0.691.990.79-5.04בינוני *

0.671.951.1-3.48לא טוב 
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רווח בר-סמךORמקדם Bמשתנה

קופת חולים )כללית(

0.090.920.53-1.6-מכבי

0.120.890.41-1.92-לאומית

0.301.350.67-2.73מאוחדת

* Constant-1.070.34

  **p≤0.01     *p≤0.05

4.4 דפוסי קבלת עזרה מקצועית לטיפול במצוקה הנפשית
א. מקצוע המטפל

)ניתן היה לענות  המרואיינים שדיווחו כי פנו לקבלת טיפול מקצועי נשאלו אצל אלו אנשי מקצוע טופלו 

יותר מתשובה אחת(. מבין המשיבים שקיבלו טיפול בשנה האחרונה, 55% ציינו כי טופלו על ידי פסיכולוג 

או פסיכותרפיסט,7 37% טופלו על ידי רופא המשפחה ו-35% טופלו על ידי פסיכיאטר. 27% מן המשיבים 

ציינו כי קיבלו טיפול על ידי יותר ממטפל אחד. תמונה דומה התקבלה בתגובה לשאלה ״מי היה המטפל 

העיקרי שלך״: 52% ציינו פסיכולוג או פסיכותרפיסט כמטפל עיקרי, 25% ציינו את רופא המשפחה כמטפל 

עיקרי ו-23% טופלו בעיקר על ידי פסיכיאטר. 

)n=106( )לוח 6: התפלגות מקבלי טיפול לפי מקצועות המטפלים )באחוזים

״מי היה המטפל העיקרי שלך?״״באיזה איש מקצוע נעזרת?״*מקצוע המטפל

5552פסיכולוג/פסיכותרפיסט

3725רופא משפחה

3523פסיכיאטר

* על שאלה זו ניתן היה להשיב יותר מתשובה אחת ולכן האחוזים מסתכמים ביותר מ-100%.

כדי לבחון את מאפייני המטופלים בקרב כל אחד מן המקצועות המטפלים, בחנו את הקשר בין מגוון מאפייני 

הרקע לדיווח על מקצוע המטפל העיקרי. מלוח 7 להלן עולה כי שיעור גבוה יחסית ממי שטופלו בשנה האחרונה 

ומשתייכים לאשכול חברתי-כלכלי גבוה דיווחו כי המטפל העיקרי שלהם היה פסיכולוג/פסיכותרפיסט )78% 

לעומת 33% באשכולות האחרים(. בקרב המשתייכים לאשכולות הנמוכים, שיעור גבוה יותר דיווחו כי טופלו 

רוב המטופלים  ו-28% בהתאמה(.   33%( רופא משפחה  )39%( לעומת פסיכולוג או  ידי פסיכיאטר  על  בעיקר 

מקבוצת הגיל 50-22 דיווחו כי המטפל העיקרי שלהם הוא פסיכולוג, לעומת 26% בלבד מקבוצת הגיל 50+. 

 63% עיקרי.  כמטפל   )39%( המשפחה  לרופא   )35%( פסיכיאטר  בין  מתחלקים   +50 הגיל  קבוצת  חברי  שאר 

רופא  הוא  שלהם  הנפשית  במצוקה  העיקרי  המטפל  כי  דיווחו  טוב״  כ״לא  בריאותם  מצב  את  המדרגים  מן 

המשפחה. לעומת זאת, 65% מן המדרגים את מצב בריאותם כ״טוב״ דיווחו כי המטפל העיקרי שלהם הוא 

פסיכולוג/פסיכותרפיסט. לא נמצאו הבדלים מובהקים לפי בעיית תפקוד או השתייכות לקופת חולים. 

7   כלומר מטפל שקיבל הכשרה מוכרת למתן טיפולי פסיכותרפיה כגון עובד סוציאלי קליני
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 )n=106( )לוח 7: מטפל עיקרי לפי משתני רקע )באחוזים

 פסיכולוג/פסיכיאטרמשתני רקע
פסיכותרפיסט

סך-הכולרופא משפחה

235225סך-הכול

אשכול חברתי-כלכלי**

393328100נמוך )6-1(

333335100בינוני )12-7(

77815100גבוה )20-13(

קבוצת גיל^ **

50-22166816100

+50352639100

מצב בריאות**

122563100לא טוב

383824100בינוני

156520100טוב

מחלה כרונית*

166222100לא

363331100כן

בעיית תפקוד

105931100אין בעיית תפקוד

284725100יש בעיית תפקוד

קופת חולים

314227100כללית

136323100מכבי

303040100לאומית

195625100מאוחדת

  **p≤0.01     *p≤0.05

^ קבוצות הגיל אוחדו בשל מיעוט מקרים

ב. ספק שירותי בריאות הנפש

המרואיינים שדיווחו כי קיבלו טיפול מקצועי עבור המצוקה הנפשית שלהם נשאלו באיזו מסגרת קיבלו 

את הטיפול. 42% מן המטופלים בשנה האחרונה דיווחו שקיבלו את הטיפול בקופת החולים, 32% טופלו 

במסגרת פרטית, 26% במסגרת ממשלתית או ציבורית אחרת. 

המשפחה  רופאי  מטופלי  כל  טבעי,  באופן  כי  העלתה  העיקרי  המטפל  מקצוע  לפי  הטיפול  מסגרת  בחינת 

שלהם  העיקרי  המטפל  כי  שדיווחו  המרואיינים  מן  מחצית  החולים.  קופת  במסגרת  הטיפול  את  קיבלו 

במסגרת ממשלתית  קיבלו את הטיפול  נוספים  קופת החולים, 33%  במסגרת  עמו  נפגשו  פסיכיאטר  היה 

הוא  שלו  העיקרי  המטפל  כי  שדיווח  מי  בקרב  פרטית.  במסגרת  טיפול  קיבלו  ו-17%  אחרת  ציבורית  או 
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פסיכולוג או פסיכותרפיסט, 9% קיבלו את הטיפול במסגרת הקופה, 36% במסגרת ממשלתית או ציבורית 

ו-55% במסגרת פרטית. 

)n=104( )לוח 8: מסגרת טיפול, לפי מקצוע המטפל העיקרי )באחוזים

פסיכולוג/פסיכיאטרסך-הכול
פסיכותרפיסט

רופא משפחה

100100100100סך-הכול

9100*4250קופת חולים
-263336מסגרת ממשלתית/ ציבורית**

-321755מסגרת פרטית

* נכון לזמן עריכת הסקר, הותנתה הזכאות לפסיכותרפיה על ידי המטפלים העצמאיים של הקופה )ברוב הקופות( 

כיוון  נעשתה למעשה במגזר הפרטי. עם זאת,  זה  בבעלות על ביטוח משלים. מכאן שקבלת פסיכותרפיה בערוץ 

במסגרת  ולא  הקופה,  במסגרת  אלו  טיפולים  נכללו  השניים,  בין  הבחנה  לעשות  תמיד  ידעו  לא  שהמרואיינים 

ובין מי שקיבל  בין מי שקיבל טיפול פסיכותרפיה במסגרת מרפאה של הקופה  פרטית. מכאן שאין כאן הבחנה 

טיפול על ידי מטפל עצמאי בהסדר עם קופת החולים.

זו כללנו גופים ציבוריים המספקים שירותי בריאות נפש שלא למטרת רווח כמו אוניברסיטאות או  ** בקטגוריה 

עמותות ציבוריות. מספר קטן מאוד של מרואיינים קיבל שירות דרך גופים אלו.

מן  כמחצית  הפרטי.  למגזר  לפנות  בחר  מדוע  נשאל  פרטית  במסגרת  הטיפול  את  קיבל  כי  שדיווח  מי 

או  זמינות  של  לבעיה  ו-18%  הציבורית  במסגרת  מתאים  מטפל  למצוא  לקושי  נגעו   )53%( התשובות 

נגישות לטיפול במסגרת ציבורית. תשובות נוספות כללו אי-הסכמה עם תכנית הטיפול שהוצעה במסגרת 

על  ורצון לשמור   )6%( אליו  הפנייה  ואופן  בנוגע לאפשרויות הטיפול הציבורי  ידע  חוסר   ,)8%( הציבורית 

סודיות הטיפול ופרטיותו )6%(.  

ג. סוג הטיפול 

מרואיינים שדיווחו כי קיבלו טיפול בשנה האחרונה )n=106( נשאלו אם הטיפול שקיבלו מן המטפל העיקרי 

כלל ׳שיחה אישית עם המטפל׳, ׳טיפול קבוצתי׳, ׳טיפול ומעקב תרופתי׳, או שילוב כלשהו של הטיפולים. 

נמצא כי 56% טופלו בשיחה בלבד וכי 8% טופלו באמצעות תרופות בלבד. 36% דיווחו כי הטיפול שקיבלו 

מן המטפל העיקרי כלל גם שיחה אישית עם המטפל וגם טיפול תרופתי. בסך-הכול 44% מאלו שפנו לטיפול 

בבריאות הנפש קיבלו טיפול תרופתי.

ד. תשלום עבור הטיפול

מרואיינים שדיווחו כי קיבלו טיפול בשנה האחרונה נשאלו האם שילמו על הטיפול. נמצא כי 20% מהם 

הביטוח(  ידי  על  כוסה  התשלום  שאר  )כאשר  חלקי  מחיר  שילמו   22% הטיפול,  עבור  מלא  באופן  שילמו 

 27% התמונה:  משתנה  המשפחה  רופא  אצל  ביקור  הניתוח  מן  משמיטים  כאשר  כלל.  שילמו  לא  ו-58% 

שילמו באופן מלא, 28% שלמו מחיר חלקי ו-45% לא שילמו כלל. 

בחינת התפלגות המשלמים לפי מקצוע המטפל מעלה כי בקרב מי שטופל בעיקר על ידי פסיכיאטר, 58% 

תשלום  המפגש  על  שילמו  נוספים  ו-21%  חלקי  תשלום  שילמו   21% האחרון,  המפגש  על  כלל  שילמו  לא 
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ידי פסיכולוג/פסיכותרפיסט, 39% לא שילמו כלל על המפגש האחרון,  מלא. בקרב המטופלים בעיקר על 

31% שילמו מחיר חלקי ו-30% שילמו מחיר מלא. 

)n=105( לוח 9: תשלום על טיפול, לפי מקצוע המטפל

פסיכולוג/פסיכיאטרסך-הכול
פסיכותרפיסט

רופא משפחה

-202130שילם תשלום מלא

-222131שילם תשלום חלקי

585839100לא שילם

מי שדיווח כי שילם על הטיפול באופן מלא או חלקי, נשאל גם איזה סכום שילם על המפגש האחרון. נמצא 

כי 30% שילמו מאה ש״ח או פחות, 43% שילמו בין 100 ל-250 ש״ח, 14% שלמו בין 250 ש״ח ל-500 ש״ח 

ו-14% נוספים דיווחו כי שילמו יותר מ-500 ש״ח על המפגש האחרון.

ה. תדירות המפגשים עם המטפל העיקרי

עם  המפגשים  למספר  בנוגע  נשאלו  לסקר  שקדמה  בשנה  מקצועי  טיפול  קיבלו  כי  שדיווחו  המרואיינים 

המטפל העיקרי ולתדירות המפגשים. נמצא כי 65% מן המטופלים אצל פסיכיאטר קיימו עמו עד ארבעה 

מפגשים ב-12 החודשים שקדמו לסקר, 22% קיימו בין 5 ל-8 מפגשים ו-13% קיימו 9 מפגשים או יותר. 

לעומת  )62%, 20%, 16% בהתאמה(.  רופא המשפחה  עבור מי שהמטפל העיקרי שלו היה  דומה  התמונה 

זאת, בקרב מי שהמטפל העיקרי שלו היה פסיכולוג או פסיכותרפיסט רק 9% דיווחו כי נפגשו עם המטפל 

ארבע פעמים או פחות, 8% דיווחו על 5 עד 8 מפגשים, 35% נפגשו עם המטפל בין 9 ל-25 פעמים וכמחצית 

רופאים  בין  דומה  הבדל  לסקר.  שקדמה  בשנה  יותר  או  פעמים   26 המטפל  את  פגשו  כי  דיווחו   )48%(

עם  המפגשים  לתדירות  בנוגע  נמצא  ופסיכותרפיסטים  פסיכולוגים  לבין  משפחה(  רופא  או  )פסיכיאטר 

המטפל העיקרי. כ-70% מן המרואיינים שטופלו בעיקר על ידי רופא המשפחה או הפסיכיאטר נפגשו עמו 

בתדירות של פחות מפעם בחודש, לעומת 16% מאלו שטופלו בעיקר על ידי פסיכולוג/פסיכותרפיסט. שיעור 

גבוה מבין המרואיינים שטופלו על ידי פסיכולוג/פסיכותרפיסט דיווחו כי נפגשו עמו בתדירות של עד ארבע 

פעמים בחודש )62%( או יותר )22%(. 
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) n=106( )לוח 10: כמות המפגשים עם המטפל העיקרי ותדירותם, לפי מקצוע המטפל )באחוזים

פסיכולוג/ פסיכיאטררופא משפחהסך-הכול                           
פסיכותרפיסט

מספר המפגשים 
בשנה האחרונה

100100100100סך-הכול

4-13662659

8-51420228

25-925161335

+26254048

תדירות המפגשים 

100100100100סך-הכול

42737016פחות מפעם בחודש

4-145233062 פעמים בחודש

8-5134022 פעמים בחודש

ו. זמינות הטיפול ונגישותו 

המרואיינים נשאלו כמה זמן המתינו למפגש הראשון עם המטפל העיקרי וכמה זמן לקח להם להגיע למקום 

למחרת.  או  הפנייה  ביום  העיקרי  המטפל  עם  נפגשו  האחרונה  בשנה  המטופלים  מן   23% הטיפול.  קבלת 

עד  שבוע  המתינו   23% העיקרי,  המטפל  עם  לראשונה  להיפגש  כדי  ימים  שבעה  עד  שלושה  המתינו   47%

חודש ו-7% המתינו מעל חודש. בחינת זמני ההמתנה לפי מקצוע המטפל העיקרי מעלה כי רופאי המשפחה 

ראו 42% מן המטופלים אצלם ביום הפנייה או למחרת, 39% נוספים חיכו שלושה עד שבעה ימים למפגש 

הראשון, 15% המתינו יותר משבוע ועד חודש ו-4% המתינו יותר מחודש למפגש הראשון. בקרב מי שטופלו 

על ידי פסיכיאטר, 10% ראו את המטפל באותו היום או למחרת, כמחצית )52%( פגשו אותו בתוך שלושה 

עד שבעה ימים מיום הפנייה, 29% המתינו עד חודש ו-9% המתינו יותר מחודש למפגש הראשון. התמונה 

דומה עבור המטופלים על ידי פסיכולוג/פסיכותרפיסט )19%, 48%, 25% ו-8% בהתאמה(. 

)n=106( )לוח 11: זמני המתנה למפגש ראשון עם המטפל העיקרי, לפי מקצוע מטפל )באחוזים

פסיכולוג/פסיכיאטררופא משפחהסך-הכול
פסיכותרפיסט

100100100100סך-הכול

ביום הפנייה או 
למחרת

23421019

7-347395248 ימים

30-823152925 ימים

7498מעל 30 יום
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המטופלים  מן  יותר  גבוה  שיעור  כי  העלתה  הטיפול  מסגרת  לפי  הראשון  למפגש  ההמתנה  זמני  בחינת 

במסגרות  אלו שטופלו  לעומת   )54%( עם המטפל  למפגש הראשון  מעל שבוע  במסגרות ממשלתיות המתינו 

אחרות )22%(. לא נמצא קשר בין צורת התשלום לבין משך זמן ההמתנה למפגש הראשון עם המטפל העיקרי. 

בתשובה לשאלה ״כמה זמן בערך לקח לך להגיע ממקום מגוריך למרפאה של המטפל?״ דיווחו 75% כי 

לקח להם עד 30 דקות, 23% דיווחו על 30 דקות עד שעה ו-3% דיווחו כי ההגעה למקום הטיפול ארכה 

הפונים  לבין  ממשלתית  למסגרת  הפונים  בין  למטפל  ההגעה  במשך  מובהק  הבדל  נמצא  לא  שעה.  מעל 

להם  נראה  ההגעה  זמן  כי  ציינו   94% התשלום.  צורת  לפי  הבדל  נמצא  לא  וכן  ממשלתית,  לא  למסגרת 

ובין כאלו ששילמו  לעומת לא ממשלתית,  בין המטופלים במסגרת ממשלתית  ללא הבדל מובהק  סביר, 

עבור הטיפול ואלו שלא. 

4.5 שביעות הרצון מן הטיפול במצוקה נפשית ומן המטפל העיקרי
בתשובה לשאלה על שביעות הרצון הכללית מן הטיפול הנפשי שקיבלו  )על סולם שבין 1 ״כלל לא מרוצה״ 

ל-5 ״מרוצה במידה רבה מאוד״(, ענו 43% מן המרואיינים כי הם מרוצים במידה רבה מאד מן השירות. 

מספר  במזכירות,  שקיבלו  היחס  כגון  השירות  של  ספציפיים  להיבטים  בנוגע  התקבלו  דומים  שיעורים 

המענה  וזמינות  הטיפול  לתחילת  ההמתנה  משך  המפגשים,  עלות  האחרונה,  בשנה  שקיבלו  הטיפולים 

הטלפוני )35%, 34%, 41%, 40% ו-43% בהתאמה(. שיעור נמוך יותר מן המרואיינים ציינו כי היו מרוצים 

במידה רבה מאוד ממבחר המטפלים ומנוחות קבלת המידע על השירות )16% ו-19% בהתאמה(. 

פסיכולוג/ ידי  על  בעיקר  שטופל  מי  בקרב  יותר  גבוה  שיעור  השונים:  המקצועות  בין  הבדלים  נמצאו 

ענו כי היו מרוצים במידה רבה מאוד מן השירות שניתן להם )56%(, לעומת אלו שטופלו  פסיכותרפיסט 

ידי  על  בעיקר  שטופלו  ממי   42% בדומה,  בהתאמה(.  ו-30%   31%( פסיכיאטר  או  המשפחה  רופא  ידי  על 

)לעומת 32% מן  כי היו מרוצים מאוד מזמינות המענה הטלפוני בשירות  דיווחו  פסיכולוג/פסיכותרפיסט 

המטופלים אצל רופא המשפחה ו-16% מן המטופלים אצל הפסיכיאטר( ו-52% היו מרוצים מאוד ממשך 

אצל  המטופלים  מן   32% )לעומת  המטפל  עם  הראשון  המפגש  ועד  טיפול  לקבלת  הפנייה  מרגע  ההמתנה 

רופא המשפחה ו-23% מן המטופלים אצל הפסיכיאטר(. 

45% מן המרואיינים דיווחו כי באופן כללי היו מרוצים במידה רבה מאד מן הטיפול שקיבלו מן המטפל. 

לו  שזכו  וההערכה  הכבוד  מיחס  רבה מאד  במידה  רצון  היו שבעי  כי  דיווחו  המרואיינים  מן  גבוה  שיעור 

מן המטפל )67%( ומן הזמן שהוא הקדיש כדי לדון בבעיה שלהם )63%(. 54% מן העונים דיווחו כי חשו 

בנוח לשוחח עם המטפל על המצוקה במידה רבה מאוד, 55% דיווחו כי היה להם אמון וביטחון ביכולת 

המקצועית של המטפל ו-50% היו מרוצים מאוד מן הזמינות של המטפל למתן ייעוץ טלפוני. שיעור נמוך 

יותר מן המרואיינים ציינו כי היו מרוצים במידה רבה מאוד מן המידה שהטיפול עזר להם )40%(.  

בחלק מהיבטי שביעות הרצון מן המטפל נמצאו הבדלים בין אנשי המקצוע: בקרב מי שטופל בעיקר על ידי 

פסיכולוג/פסיכותרפיסט שיעור גבוה יותר דיווחו כי זכו במידה רבה מאוד ביחס של כבוד והערכה, לעומת 

הוקדש  כי  בהתאמה(;  ו-48%   52% לעומת   85%( פסיכיאטר  או  משפחה  רופא  ידי  על  בעיקר  שטופל  מי 



22

להם מספיק זמן לדון בבעייתם עם המטפל )83% אצל הפסיכולוג/פסיכותרפיסט לעומת 48% אצל רופא 

המשפחה ו-38% אצל הפסיכיאטר(; וכי הם חשו מידה רבה מאוד של אמון וביטחון ביכולת המקצועית של 

המטפל )71% לעומת 48% ו-25%, בהתאמה(. 

הבדלים מובהקים נמצאו גם בין מי שסובל מבעיית תפקוד ובין מי שלא. 59% מן הסובלים מבעיית תפקוד 

העריכו כי קיבלו יחס מכבד ומעריך במידה רבה מאוד )לעומת 83% ממי שאינם סובלים מבעיית תפקוד(. 

תמונה דומה התקבלה בנוגע למידה שהמטפל הקדיש זמן מספיק לדון בבעיה )56% ו-78% בהתאמה(.

)n=105( לוח 12: שביעות הרצון לפי מקצוע המטפל העיקרי, שיעור המשיבים ״במידה רבה מאוד״

פסיכולוג/ פסיכיאטררופא משפחהסך-הכול
פסיכותרפיסט

שביעות רצון מן השירות:

43313056באופן כללי*

35352144יחס המזכירות

43321660זמינות המענה הטלפוני**

מספר הטיפולים בשנה 
האחרונה

34371442

41582440עלות המפגשים

משך ההמתנה לתחילת 
הטיפול*

40322352

שביעות רצון מן המטפל:

46383655באופן כללי

67524485יחס של כבוד והערכה**

64483883מספיק זמן לדון בבעיה**

חש בנוח לשוחח על 
המצוקה

55573862

אמון וביטחון ביכולת 
המקצועית של המטפל**

55482571

זמינות המטפל לייעוץ 
בטלפון

48413755

40382946המידה שהטיפול עזר

  **p≤0.01     *p≤0.05

בינוני הביעו שביעות רצון  יחסית מן המשתייכים לאשכול חברתי-כלכלי  נמוך  כי שיעור  עולה   13 מלוח 

גבוהה מאוד מן המטפל )30%, לעומת 55% ו-63% בקרב האשכולות הגבוהים והנמוכים בהתאמה(. שיעור 

ו-60%(   64%( ומן המטפל  גבוהה מן השירות  רצון  גבוה ממי שאינו סובל מבעיית תפקוד הביע שביעות 

לעומת מי שסובל מבעיית תפקוד )27% ו-32% בהתאמה(. שיעור גבוה מדווחים על שביעות רצון גבוהה 

גם בקרב מי שמדרג את בריאותו כ״טובה״ )כ-60%(, בקרב קבוצת הגיל הצעירה )40-22( )64% ו-58%( 

כרונית הביע  נמוך ממי שסובל ממחלה  לעומת האחרים. שיעור  ו-57%(   52%( ובקרב הנשואים/בזוגיות 

שביעות רצון גבוהה מאוד מן השירות )29%( ומן המטפל )33%( לעומת מי שאינו סובל ממחלה כרונית 
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)51% ו-52% בהתאמה(. לא נמצאו הבדלים בשביעות הרצון מן השירות או מן המטפל לפי המשתנים מין, 

לאום ומסגרת הטיפול. 

)n=105( לוח 13: שביעות רצון גבוהה מאוד מן השירות ומן המטפל, לפי משתני רקע

שביעות רצון כללית מן המטפלשביעות רצון כללית מן השירות

*אשכול חברתי-כלכלי

5155גבוה

3830בינוני

3163נמוך

****בעיית תפקוד )לפי מדד שיאן( 

2732יש בעיית תפקוד

6460אין בעיית תפקוד

****מצב בריאות 

022לא טוב

2722בינוני

6062טוב

***קבוצת גיל 

40-226458

50-404256

65-503031

+651829

*מצב משפחתי

5257נשוי/בזוגיות

2323גרוש/פרוד/אלמן

4132רווק

**מחלה כרונית 

2933יש מחלה כרונית

5152אין מחלה כרונית

  *p≤0.05  **p≤0.01

4.6 הסיבות לאי-פנייה לקבלת טיפול מקצועי
כאמור, 23% מן המרואיינים שדיווחו כי חשו מצוקה בשנה האחרונה, דיווחו גם כי לא פנו לקבלת טיפול 

מכל סוג שהוא )מקצועי או אחר( עבור המצוקה שלהם. מרואיינים אלה נשאלו על הסיבות לאי-הפנייה. 

סיבה  לציין  וכן  אחת  מסיבה  יותר  לציין  היה  ניתן  המראיינים.  שקראו  רשימה  מתוך  בחרו  הסיבות  את 

אחרת שלא הופיעה בשאלון. 

כמחצית מן העונים )49%(, ציינו כי לא פנו לטיפול כיוון שהעדיפו להתמודד עם המצוקה בעצמם. סיבה 

זו לא נכללה ברשימת הסיבות שקראו המראיינים אלא עלתה מן המרואיינים. ממצא זה דומה לממצאים 
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 Mojtabai et al., 2010;( נפשית  שעלו בספרות העולמית על סיבות לאי-פנייה לסיוע על רקע של מצוקה 

נגישות  חוסר   ,)40%( הטיפול  ביעילות  אמון  חוסר  כללו:  זה  בשלב  שעלו  נוספות  סיבות   .)Sareen, 2007

למידע )32%(, עלות כספית )32%(, חוסר זמינות השירותים8 )21%( וסטיגמה )16%(. 

התפלגות הסיבות לאי-פנייה לטיפול שונה בקרב האוכלוסייה הערבית לעומת האוכלוסייה היהודית )לוח 

14(. מן ההשוואה עולה כי חוסר בזמינות השירותים, חוסר בנגישות למידע, סטיגמה וחוסר נגישות לשונית 

מהווים חסמים משמעותיים יותר אצל האוכלוסייה הערבית לעומת האוכלוסייה היהודית. לעומת זאת, 

הרצון להתמודד לבד עולה אצל הערבים בשכיחות נמוכה לעומת אצל היהודים.

לוח 14: התפלגות הסיבות לאי-פנייה לטיפול מקצועי בקרב ערבים ויהודים )באחוזים( 

סך-הכולסיבות לאי-פנייה לטיפול 
)n=328(

 ערבים 
 )n=56(

יהודים 
)n=272(

492454רצון להתמודד לבד

404639היעדר אמון ביעילות הטיפול

325926חוסר נגישות למידע

323731עלות כספית

214916חוסר זמינות

163412סטיגמה

989חוסר נגישות גיאוגרפית

8195חוסר נגישות לשונית

728חוסר זמן

המרואיינים התבקשו לדרג איזו מן הסיבות שציינו הייתה הסיבה העיקרית לאי-פנייה לטיפול. התפלגות 

הסיבות העיקריות הייתה: רצון להתמודד לבד )41%(, חוסר אמון ביעילות הטיפול )19%(, עלות כספית 

)14%(, וחוסר נגישות למידע )12%(. גם כאן, מצאנו הבדל בהתפלגות התשובות בקרב המרואיינים הערבים 

הרב-ברירה,  בשאלת  שהתקבלה  לזו  דומה  היהודים  המרואיינים  בקרב  ההתפלגות  בעוד  והיהודים. 

רצון   ,)21%( הטיפול  ביעילות  אי-אמון   ,)23%( למידע  נגישות  חוסר  הייתה:  הערבים  בקרב  ההתפלגות 

להתמודד לבד )15%(, חוסר זמינות וסטיגמה )13% כ״א(, ועלות כספית )10%(.

היקף הידע על שירותי בריאות הנפש הממשלתיים

כאמור, 59% מן מרואיינים הערבים ו-26% מן המרואיינים היהודים שלא פנו לטיפול על אף שחשו מצוקה 

נפשית, ציינו חוסר נגישות למידע כאחת הסיבות לאי-פנייה. ואכן, כששאלנו את המרואיינים אם למיטב 

הבריאות  משרד  של  הנפש  בריאות  מרפאות  במסגרת  תשלום  ללא  נפשי  טיפול  לקבל  ״אפשר  ידיעתם 

ידעו על קיומם של שירותים אלו. בחינת  )המרפאות הממשלתיות(״? מצאנו כי רק 30% מן המרואיינים 

את  המכירים  שיעור  כי  מעלה   )15 )לוח  הרקע  משתני  ובין  הממשלתי  השירות  עם  היכרות  בין  הקשרים 

לעומת  הגבוהים,  החברתיים-כלכליים  באשכולות  המתגוררים  בקרב  יותר  גבוה  הממשלתי  השירות 

זמינות )availability( - המידה שהשירותים קיימים או המידה שקיימת האפשרות לספקם.  8



25

האשכולות הנמוכים )36% ו-28% בהתאמה(. מבוגרים מעל גיל 65 מודעים לקיום השירותים בשיעור נמוך 

בשיעור  הממשלתי  לשירות  מודעים  ערבים  בהתאמה(.   32% לעומת   22%( האחרות  הגיל  קבוצות  לעומת 

גבוה לעומת היהודים )41% לעומת 29% בהתאמה(. הקבוצה ששיעור המודעות שלה לשירותים הניתנים 

בלא עלות הוא הגבוה ביותר הם האנשים שחשו מצוקה נפשית בשנה האחרונה )42% לעומת 28% בקרב 

אלו שלא דיווחו על מצוקה בשנה האחרונה(.

לוח 15: היכרות עם השירות הממשלתי לבריאות הנפש לפי משתני הרקע )באחוזים( 

היכרות עם שירותי בריאות הנפש הממשלתייםמשתני הרקע

אשכול חברתי כלכלי**

)n=2,243(

6-128

12-728

20-1336

מין

)n=2,244(

29גברים

32נשים

קבוצת גיל**

)n=2,243(

40-2232

50-4032

65-5032

+6522

לאום**

)n=2,238(

29יהודים

41ערבים

מצב בריאות

)n=2,218(

30לא טוב

32בינוני

30טוב

מחלה כרונית

)n =2,213(

31אין מחלה כרונית

28יש מחלה כרונית



26

היכרות עם שירותי בריאות הנפש הממשלתייםמשתני הרקע

מצוקה נפשית**
)n =2214(

28לא דיווח על מצוקה

42דיווח על מצוקה

מצב משפחתי

)n =2,225(

29נשואים/בזוגיות

31גרושים/פרודים/אלמנים

34רווקים

מצב תעסוקה
)n =2,222(

31עובדים

38מובטלים

29לא עובדים מסיבה אחרת

קופ״ח

)n =2,233(

32כללית

27מכבי

28לאומית

30מאוחדת

**p<0.01

4.7 בריאות הנפש ברפואה הראשונית
א. מצוקה נפשית ושימוש בשירותי בריאות

מחקרים הראו כי הסובלים ממצוקה נפשית נוטים לעשות שימוש יתר בשירותי הבריאות )גרוס ואחרים, 

הבריאות  במערכת  לשימוש  נפשית  מצוקה  בין  הקשר  בדיקת   .)Koopmans & Lamers, 2006  ;1998

הכללית )לוח 16( מעלה כי המדווחים על מצוקה נפשית בשנה האחרונה ביקרו יותר מאחרים אצל רופא 

משפחה )94% לעומת 81%( ואצל רופא מומחה )76% לעומת 63%(. 

לוח 16: פנייה לשירותי בריאות בקרב המדווחים על מצוקה נפשית בשנה האחרונה )באחוזים(

ביקר אצל רופא משפחה בשנה 
האחרונה 

ביקר אצל רופא מקצועי בשנה 
האחרונה

)n=2243( 8865סך-הכול

****חש מצוקה בשנה האחרונה

9476כן

8163לא

**0.01>p
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ההשפעה של תחושת מצוקה נפשית בשנה האחרונה על פנייה לשירותי בריאות היא מובהקת גם בניתוח 

רב-משתני. גם לאחר פיקוח על משתני רקע, למצוקה נפשית יש השפעה עצמאית חיובית על פנייה לרופא 

משפחה ולרופא מקצועי. מרגרסיות עולה עוד כי למצוקה נפשית השפעה חזקה יותר על ביקור אצל רופא 

 .)OR=1.7( לעומת על ביקור אצל רופא מקצועי ,)OR=2.1( משפחה

 )n=2243( לוח 17: פנייה לשירותי בריאות לפי מצוקה נפשית ומשתני רקע

ביקר אצל רופא מקצועי בשנה האחרונהביקר אצל רופא משפחה בשנה האחרונה

רווח סמךORמקדם Bרווח סמךORמקדם Bמשתנה

דיווח על מצוקה 
נפשית 

**0.762.11.3-3.5**0.531.71.3-2.2

אשכול חברתי-
כלכלי )גבוה(

0.630.50.4-0.7-**0.330.70.5-1.1-בינוני 

0.350.70.6-0.9-**0.070.90.67-1.3-נמוך 

קבוצת גיל )-40
)22

50-400.11.10.77-1.60.081.10.8-1.4

65-50**0.651.91.2-2.9**0.411.51.2-2.0

 +65**1.02.71.4-5.2**0.671.91.4-2.8

0.621.91.5-2.3**0.591.81.36-2.4**מין )גברים( 

0.090.90.58-1.4-0.10.90.6-1.3-לאום )יהודים(

מצב משפחתי 
)בזוגיות/נישואין(

0.420.70.39-1.1-0.110.90.7-1.2-גרושים/פרודים 

0.380.680.5-0.9-**0.370.70.49-0.98-רווקים **

0.82.21.7-2.9**0.792.21.3-3.7מחלה כרונית **

מצב בריאות 
)טוב(

0.521.70.5-5.70.541.710.88-3.3בינוני 

0.762.11.2-3.80.081.090.8-1.5לא טוב **

** Constant1.44.10.231.26

**p<0.01N=2,243

ב. איתור מצוקה נפשית על ידי הרופא הראשוני

רופא המשפחה  נושא מצבם הנפשי בשיחה עם  נשאלו אם במהלך השנה שקדמה לסקר עלה  המרואיינים 

שלהם. רק 10% מכלל המרואיינים דיווחו כי שוחחו עם רופא המשפחה על מצבם הנפשי. בקרב אלו שדיווחו 

במרבית  המשפחה.  רופא  עם  בשיחה  עלה  הנושא  כי  דיווחו   34% האחרונה,  בשנה  נפשית  מצוקה  חשו  כי 

המקרים )73% בקרב כלל המרואיינים ו-80% בקרב החשים מצוקה( התקיימה השיחה ביזמת המטופל. 
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ומכבי מדווחים על שיחה בנושא המצוקה הנפשית עם רופא המשפחה  כי מבוטחי כללית  עולה  מלוח 18 

בשיעורים גבוהים יותר ממבוטחי הקופות האחרות. כמו כן, עולה כי רופאי המשפחה נוטים יותר לדבר על 

מצוקה נפשית עם נשים, עם גרושים ורווקים )לעומת נשואים(, עם ערבים )לעומת יהודים(, עם המדווחים 

על מצב בריאות לא טוב, עם בעלי בעיה רפואית חריפה, עם בעלי מוגבלות פיזית ועם מטופלים בקבוצת 

הגיל שבין 40 ל-50. נבדקו גם משתנים אחרים כגון סטטוס עלייה, שפת הריאיון, השכלה ואשכול חברתי-

כלכלי, אך לא נמצאו הבדלים מובהקים. 

גם בקרב החשים מצוקה בשנה האחרונה נמצאו שיעורים גבוהים יותר של שיחה עם רופא המשפחה על 

המצוקה הנפשית בקרב גרושים ורווקים, בקרב מי שמדווח על מצב בריאות לא טוב ובקרב בעלי מוגבלות 

כבעל  שהוגדר  מי  בקרב  המשפחה  רופא  עם  בשיחה  יותר  עלה  הנפשית  המצוקה  נושא  לכך,  נוסף  פיזית. 

בעיית תפקוד. הבדלים לפי קופות החולים, מין, לאום, קבוצת גיל וקיום בעיה רפואית חריפה לא נמצאו 

מובהקים בקרב המדווחים על תחושת מצוקה בשנה האחרונה. 

לוח 18: היקף איתור מצוקה נפשית בשנה האחרונה, לפי משתני רקע )באחוזים(

נושא המצב הנפשי עלה בשיחה עם רופא משפחה בשנה האחרונה משתני רקע

בקרב כל מי שביקר אצל רופא 
משפחה בשנה האחרונה 

)n=1945(

בקרב המדווחים על תחושת 
)n=367( מצוקה

1034סך-הכול

**קופת חולים 

1038כללית

1239מכבי

728לאומית

520מאוחדת

**מין 

630זכר

1336נקבה

***מצב משפחתי 

729נשואים/בזוגיות

1944גרושים/פרודים/אלמנים

1342רווקים

*לאום 

935יהודים

1432ערבים

****מצב בריאות 

728טוב

1539בינוני

2553לא טוב



29

נושא המצב הנפשי עלה בשיחה עם רופא משפחה בשנה האחרונה משתני רקע

בקרב כל מי שביקר אצל רופא 
משפחה בשנה האחרונה 

)n=1945(

בקרב המדווחים על תחושת 
)n=367( מצוקה

*בעיה רפואית חריפה 

1539יש בעיה רפואית חריפה

933אין בעיה רפואית חריפה

****מוגבלות פיזית 

1850יש מוגבלות פיזית

828אין מוגבלות פיזית

*קבוצת גיל

40-22933

50-401437

65-50732

+651034

**בעיית תפקוד^ 

40-יש בעיית תפקוד

26-אין בעיית תפקוד

אשכול חברתי-כלכלי

1032נמוך )6-1(

1032בינוני )12-7(

934גבוה )20-13(

מחלה כרונית 

1034יש מחלה כרונית

932אין מחלה כרונית

^ נבדק רק בקרב מי שדיווח על תחושת מצוקה

  *p≤0.05     **p≤0.01

בניתוח רב-משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית בדקנו את ההשפעה העצמאית של כל אחד ממשתני הרקע על 

השאלה ״האם באחד הביקורים שלך אצל רופא משפחה בשנה האחרונה עלה הנושא של מצב נפשי?״. מן 

הניתוח עולה כי למשתנים מין, מצב משפחתי, מצב בריאות ודיווח על תחושת מצוקה השנה יש השפעה 

עצמאית חיובית על המשתנה התלוי ״שיחה עם רופא המשפחה על מצוקה נפשית״. כך, יש סיכוי רב יותר 

שנושא המצוקה הנפשית יעלה בשיחה של רופא המשפחה עם נשים לעומת גברים, עם גרושים או רווקים 

לעומת נשואים, עם מי שמדרג את בריאותו כ״בינונית״ או ״לא טובה״, לעומת מי שמדרג אותה כ״טובה״ 

וכן עם מי שדיווח על מצוקה נפשית בשנה האחרונה לעומת מי שלא דיווח כך. למשתנה ״השתייכות לקופת 

יותר שנושא המצוקה הנפשית  נמוך  סיכוי  יש  על המשתנה התלוי;  יש השפעה עצמאית שלילית  חולים״ 

יעלה בשיחה עם רופא המשפחה בקרב מבוטחי מאוחדת לעומת מבוטחי הכללית. 
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לוח 19: ניתוח רגרסיה לוגיסטית של המשתנה ״שיחה עם רופא משפחה על מצוקה נפשית״ 

רווח בר-סמךORמקדם Bמשתנה

אשכול חברתי-כלכלי )גבוה(

0.41.50.8-2.8בינוני

0.291.30.9-2.1נמוך

קבוצת גיל )40-22(

50-400.41.50.9-2.5

65-50-0.40.70.4-1.1

+65-0.50.60.3-1.2

0.722.11.4-3.1מין )גברים(**

0.011.00.5-2.0לאום )יהודים(

מצב משפחתי )בזוגיות/נישואין(

0.792.21.37-3.5גרושים/פרודים **

0.591.81.1-3.0רווקים *

0.30.70.5-1.2-מחלה כרונית

מצב בריאות )טוב(

1.54.52.2-9.2בינוני **

0.742.11.3-3.3לא טוב **

2.39.86.8-14.2דיווח על מצוקה נפשית**

קופת חולים )כללית(

0.21.30.4-1.9מכבי

0.70.50.3-1.0-לאומית

0.850.430.23-0.81-מאוחדת**

constant

  *p≤0.05     **p≤0.01N=1925

5. דיון ומסקנות
מטרות  הנפש.  בבריאות  הביטוחית  הרפורמה  ליישום  ההיערכות  בזמן  נערך  זה  בדוח  שהוצג  המחקר 

על  משפיעים  גורמים  אילו  לבחון  נפשית,  למצוקה  גבוה  בסיכון  אוכלוסייה  קבוצות  לאפיין  היו  המחקר 

ואת  הנפש  בריאות  שירותי  קבלת  דפוסי  את  לתאר  וכן,  נפשית  במצוקה  לטיפול  מקצועית  לעזרה  פנייה 

הרפורמה  טרום  של  הזמן  בין   )baseline( להשוואה  בסיס  ליצור  כדי  זאת  השירותים.  מן  הרצון  שביעות 

לזמן שאחרי יישומה. בפרק זה נדון בממצאי המחקר העיקריים ובהשלכות שלהם על מדיניות הבריאות 

בכלל ועל מדיניות בריאות הנפש בפרט. 
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5.1 מצוקה נפשית ופנייה לטיפול מקצועי בבריאות הנפש
ממצאי המחקר העלו היקף נרחב של דיווח על מצוקה נפשית; אחד מכל חמישה אנשים דיווח על מצוקה 

נפשית שקשה היה לו להתמודד עמה לבד בשנה שקדמה למחקר. ממצאים אלו דומים לאלו שעלו מסקרי 

של  הגבוה  השיעור  אף  על   .)Levinson et al., 2007  ;2009 ואחרים,  )גרוס  בישראל  אחרים  אוכלוסייה 

המדווחים על מצוקה נפשית שקשה להתמודד עמה לבד, מצאנו פער גדול בין שיעור המדווחים על מצוקה 

כי רק 36% מאלו שחשו מצוקה בשנה  בפועל. ממצאי המחקר מעלים  לעזרה  הפונים  לבין שיעור  נפשית 

גם בקרב אלו  הנפש.  בריאות  או מאיש מקצוע בתחום  טיפול מרופא המשפחה  פנו לקבלת  גם  האחרונה 

שזוהו באמצעות מדד לפגיעה בתפקוד )מדד שיאן( כמי שהמצוקה הנפשית פוגעת בתפקודם היום-יומי, רק 

40% פונים לטיפול. 

הערבים  מן  יותר. 21%  נמוכים  אף  נפשית  הפנייה של החשים מצוקה  שיעורי  אוכלוסיות חלשות,  בקרב 

כך, בקרב המשתייכים  על  נוסף  לעומת 39% מן היהודים.  פנו לקבלת טיפול,  נפשית  על מצוקה  שדיווחו 

טיפול  לקבלת  פנו  מצוקה,  שחשו  מאלו  כ-30%  רק  נמוכים,  או  בינוניים  חברתיים-כלכליים  לאשכולות 

הכלכליים-חברתיים  לאשכולות  או  הערבית  לאוכלוסייה  להשתייכות  הגבוהים.  באשכולות   45% לעומת 

הרקע  משתני  שאר  כאשר  גם  לטיפול  הפנייה  סיכויי  על  עצמאית  השפעה  נמצאה  והבינוניים  הנמוכים 

מוחזקים קבועים. 

וייתכן שלא כל מי שחש מצוקה אכן זקוק  נפשית  נפשית אינה שוות ערך לתחלואה  כי מצוקה  לציין  יש 

בקרב  דווקא  לטיפול מקצועי  יחסית  הנמוכים  הפנייה  שיעורי  זאת,  עם  הנפש.  בבריאות  לטיפול מקצועי 

אוכלוסיות חלשות מעלים שאלה בנוגע לנגישות ולזמינות של שירותי בריאות הנפש לאוכלוסיות אלו וכן 

של המידע על האפשרות לקבלם. 

בקרב האוכלוסייה היהודית, 46% מן המרואיינים שחשו מצוקה אך לא פנו לקבלת טיפול, ציינו את הרצון 

להתמודד לבד בתור הסיבה העיקרית לאי-פנייה לטיפול. ממצא זה תואם את הידוע בנוגע לסיבות לאי-

פנייה לטיפול הן מן הספרות העולמית )Mojtabai et al., 2010; Sareen, 2007( והן מסקרי האוכלוסייה 

עם  לבד  להתמודד  הרצון  כי  לציין  חשוב   .)Levinson et al., 2007  ;2009 ואחרים,  )גרוס  בארץ  שנערכו 

המצוקה הנפשית עלה במחקר הזה בשכיחות גבוהה, אף על פי שהשאלה שעסקה במצוקה הנפשית תיארה 

מצוקה ש״קשה להתמודד עמה לבד״ ועל אף שסיבה זו לא הופיעה בשאלון כאחת הסיבות האפשריות לאי-

פנייה, אלא ניתנה על ידי המרואיינים תחת אפשרות תשובה ״אחר״. ממצא זה מעלה צורך במחקר עתידי 

שיבדוק מהם הגורמים המובילים לכך שחלק ניכר מן החשים מצוקה, בפרט כאלו שחיי היום-יום שלהם 

נפגעו עקב המצוקה, מוותרים על פנייה לטיפול מקצועי לטובת התמודדות עצמאית עמה. אפיון מעמיק של 

.)outreach( הקבוצה שאינה פונה לטיפול, תאפשר לזהות מוקדים אפשריים לפעולות יישוג

נוסף על כך, 40% מאלו שחשו מצוקה בשנה האחרונה ציינו חוסר אמון ביעילות הטיפול כאחת הסיבות 

לאי-פנייה לטיפול מקצועי. 19% אף ציינו חוסר אמון זה בתור הסיבה העיקרית לאי-פנייה. לאור ממצא 

ליעילות  בנוגע  נפשית  ממצוקה  הסובלים  אנשים  של  והעמדות  התפיסות  את  גם  לבדוק  יהיה  חשוב  זה, 

הטיפול בבריאות הנפש ולזהות את מקורות אי-האמון ביכולתו לסייע. 
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חסם מרכזי נוסף שעלה מן הממצאים הוא קושי לנווט בתוך מערך בריאות הנפש. 32% מאלו שחשו מצוקה 

ואופן הפנייה כאחת הסיבות  נגישות למידע בדבר אפשרויות הטיפול  ציינו היעדר  פנו לקבלת טיפול  ולא 

אינם  טיפול,  לקבל  ומעוניינים  המצוקה  עם  לבד  להתמודד  רוצים  שלא  אלו  אחרות,  במילים  לאי-פנייה. 

יודעים במקרים רבים מהן אפשרויות הטיפול העומדות לרשותם, מה ההבדל בין האפשרויות הללו וכיצד 

לפנות כדי לקבל עזרה מקצועית. ייתכן גם שהיעדר נגישות למידע תורם לשיעורי הפנייה הגבוהים לרופא 

המשפחה בשל מצוקה נפשית. 

מאז ביצוע המחקר ידוע לנו כי כל קופות החולים הרחיבו את המידע הקיים על מערך בריאות הנפש שלהן 

באתרי האינטרנט שלהן. עם זאת יש לשקול להגיש את המידע הזה באופן אקטיבי יותר בפעולות יישוג, 

וכיצד לקבלה. בשנים  צריכים  וייעץ להם מהי העזרה שהם  מנגנון שימיין את הפונים  לקיים  וכן לשקול 

הקרובות חשוב יהיה לעקוב אחר פעילות הקופות בנושא זה ולהעריך עד כמה היעדר מידע ממשיך להיות 

חסם לקבלת טיפול.

5.2 שיעור המטופלים במערכת בריאות הנפש
הוא  הרפורמה  מיעדי  אחד  כי  ועלה  חזר  הבריאות  במשרד  בכירים  תפקידים  בעלי  עם  שערכנו  משיחות 

שכל  הנחייה  תוך  שנה,  במהלך  הציבורית  במערכת  בישראל  הבוגרת  האוכלוסייה  מכלל  בכ-4%  טיפול 

אדם שיפנה לטיפול ויעמוד בקריטריונים לקבלת השירותים הכלולים בסל הבריאות, יקבל טיפול. ממצאי 

נפשית. כאשר  גיל 22 בשל מצוקה  כי ב-2013, טופלו 4.7% מן האוכלוסייה הבוגרת מעל  המחקר מעלים 

מנכים משיעור זה את מי שטופל על ידי רופא המשפחה )כלומר, קיבלו טיפול במסגרת הרפואה הראשונית 

בבריאות  טיפול  שקיבלו  הבוגרת  האוכלוסייה  מן   3.5% של  שיעור  מתקבל  הנפש(,  בריאות  במערך  ולא 

הנפש: 2% קיבלו מענה במגזר הציבורי ו-1.5% במגזר הפרטי. 

גידול בשיעורי המטופלים במערכת בריאות הנפש הציבורית בעתיד יכול לנבוע משני מקורות עיקריים: האחד 

הוא מקרב 12% מן המדגם שחשו מצוקה נפשית בשנה האחרונה, אך לא פנו לטיפול מקצועי; השני הוא מעבר 

של מטופלים מן המערכת הפרטית אל זו הציבורית. בהינתן כי 32% מאלו שלא פונים לטיפול ציינו את העלות 

הרחבת  כי  ייתכן  עיקרית(,  סיבה  בתור  זאת  ציינו  אף   14%( כלשהו  לגורם  לאי-פנייה  סיבה  בתור  הכלכלית 

לטיפול.  זו  קבוצה  של  פנייה  ויאפשר  הכלכלי  החסם  את  יסיר  הציבורית  במערכת  חינם  לטיפול  הנגישות 

בהמשך, חשוב יהיה לראות כיצד קופות החולים פועלות לעידוד קהלים אלו לפנות למערכת הציבורית. כמו 

כן, חשוב יהיה לבחון האם ובאיזה היקף ישנו מעבר של מטופלים מטיפול פרטי לטיפול ציבורי.  

5.3 מאפייני הטיפול הניתן בבריאות הנפש
מן המחקר עולה כי המטפל השכיח בקרב הפונים לטיפול מקצועי הוא פסיכולוג או פסיכותרפיסט. 56% מן 

הפונים דיווחו כי נעזרו בפסיכולוג ו-52% הגדירו אותו כמטפל העיקרי. שאר הפונים טופלו על ידי רופאים: 

פסיכיאטר. אחד החששות שליוו את  ידי  על  ו-23%  רופא המשפחה  ידי  על  טופלו   )25%( הפונים  מן  רבע 

החולים  בקופות  הנפש  בבריאות  הטיפול  של  מדיקליזציה  מפני  חשש  היה  הרפורמה  יישום  על  ההחלטה 

הסקר  עריכת  לעת  נכון  כי  מעלים  המחקר  ממצאי  פסיכותרפיה.  פני  על  תרופתי  לטיפול  יתר  דגש  ומתן 
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פסיכותרפי.  טיפול  קיבלו  נפשי  טיפול  ממקבלי  כמחצית  הרפורמה(,  ליישום  ההיערכות  בתקופת  )כלומר 

טיפול  המקבלים  שיעור  ואחר  פסיכותרפיה  טיפול  המקבלים  שיעור  אחר  ולעקוב  להמשיך  יהיה  חשוב 

תרופתי כדי להעריך עד כמה התממש החשש מפני מדיקליזציה. 

ממצאי המחקר מעלים עוד כי 68% מן הפונים לטיפול מקצועי במצוקה נפשית קיבלו מענה במגזר הציבורי 

הרפורמה  של  המלא  יישומה  טרם  עוד  כלומר,  הממשלתיות(.  במסגרות  ו-26%  החולים  בקופות   42%(

הביטוחית נתנו המסגרות הציבוריות מענה לרוב הפונים לטיפול. עם זאת, יש לתת את הדעת להבדלים בין 

המטופלים על ידי רופאים )פסיכיאטר או רופא משפחה( לבין המטופלים על ידי פסיכולוג/פסיכותרפיסט: 

83% מן המטופלים בעיקר על ידי פסיכיאטר טופלו במגזר הציבורי ורק 17% קיבלו מענה במגזר הפרטי. 

לעומת זאת, יותר ממחצית המטופלים בעיקר על ידי פסיכולוג/פסיכותרפיסט )55%( דיווחו כי קיבלו את 

הטיפול במסגרת פרטית, כשהסיבה העיקרית השכיחה ביותר לבחירה במגזר הפרטי הייתה קושי במציאת 

מטפל מתאים במסגרת הציבורית. בהרחבת השירותים הנדרשת כדי לעמוד ביעד הגידול בשיעור המטופלים 

במגזר הציבורי, יש לתת את הדעת ליצירת היצע מספק ומגוון של המטפלים, בדגש על תחום הפסיכותרפיה.   

5.4 זמינות השירותים בבריאות הנפש ונגישותם
אחת ממטרות הרפורמה היא הגדלת זמינות שירותי בריאות הנפש בישראל ונגישותם )אתר משרד הבריאות(. 

המערכת  על  העומס  כי  עלה  החולים  ובקופות  הממשלתי  במגזר  הנפש  בריאות  אנשי  עם  שערכנו  משיחות 

הציבורית הוא רב וכי בכל המרפאות ישנם תורי המתנה ארוכים לשירות. עם זאת, במחקר הזה, הסוגיה של 

זמינות ונגישות השירותים לא עלתה בתור חסם משמעותי בפני קבלת טיפול בבריאות הנפש: כל המרואיינים 

המטפל  אל  להגעה  הנדרש  הזמן  משך  את  דירגו  המטופלים  מן   94% אותו.  קיבלו  כי  דיווחו  לטיפול  שפנו 

כ״סביר״.9 נוסף לכך, 60% מן המטופלים במגזר הציבורי )במתקנים הממשלתיים ובקופות החולים( דיווחו 

שבוע  בין  המתינו  נוספים   30% לשירות.  הפנייה  מרגע  שבוע  בתוך  לראשונה  העיקרי  המטפל  את  פגשו  כי 

לחודש ימים ו-10% המתינו מעל חודש מרגע הפנייה. גם כאשר מורידים מן הנתונים את רופאי המשפחה, 

במגזר  המטופלים  רוב  כלומר  לחודש.  שבוע  בין  המתינו  נוספים  וכ-40%  שבוע  עד  המתינו   46% כי  רואים 

הציבורי, כולל המטופלים אצל אנשי מקצועות בריאות הנפש, לא המתינו זמן ארוך לשירות. 

ההמתנה  תורי  כלומר,  לקבלתו.  ממתינים  אינם  נפשי  לטיפול  הזקוקים  רוב  בפועל,  כי  עולה  הממצאים  מן 

עבור מטופלים חדשים  יתפנה מקום  ולהערכה מתי  נתון  בזמן  המדווחים מתייחסים לקיבולת של המערכת 

ולא למשך הזמן שממתין בפועל מטופל בודד. נראה כי מי שפונה לשירות הציבורי כשהוא נתון במצוקה נפשית 

ונענה כי יאלץ להמתין מספר חודשים, לא ממתין עד שיתפנה מקום עבורו, אלא פונה לטיפול באפיק אחר: 

אצל רופא המשפחה, אצל מטפלים עצמאיים בהסדר עם קופת החולים, או במגזר הפרטי. ואכן, 18% מאלו 

ונגישותם.  הציבורית  במערכת  השירותים  זמינות  היא  לכך  העיקרית  הסיבה  כי  דיווחו  פרטי  לטיפול  שפנו 

ייתכן גם שישנם כאלו שלאור זמני ההמתנה בשירות הציבורי, מוותרים על הטיפול ובוחרים להתמודד לבד 

או להיעזר בחברים ומשפחה. מן המחקר עולה כי 21% מאלו שלא פנו לטיפול, ציינו את זמני ההמתנה בתור 

9  משך זמן ההגעה אל מקום הטיפול משמש כמדד מקורב לנגישות גיאוגרפית.
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סיבה לכך. 9% נוספים ציינו חוסר נגישות גיאוגרפית )פריסה בלתי מספקת של השירותים( בתור סיבה לאי-

פנייה לטיפול. כלומר, ייתכן שגם סוגיית הנגישות לשירות הציבורי תורמת לשיעורי אי-הפנייה לטיפול. 

5.5 תפקידו של רופא המשפחה באיתור יזום של מצוקה נפשית 
אחת המטרות שעמדו לנגד עיני מתכנני הרפורמה היא שילוב תחום בריאות הנפש בקהילה בתוך הרפואה 

הראשונית )ניראל ואחרים, 2008(. מחקרים שעסקו ביתרונות השילוב בין בריאות הנפש לרפואה ראשונית 

הראו כי הוא תורם לשיפור הנגישות והפנייה לטיפול )Watts et al., 2007; UnÜtzer et al., 2002(, מביא 

לשיפור   ,)Bartels et al., 2004; Hedrick et al., 2003( החולים  בקרב  יותר  טובות  תפקודיות  לתוצאות 

 Katon et al., 2002;( עלויות  ולריסון  תרופתי  לטיפול  ההיענות  במידת  לשיפור  הקליניות,  בתוצאות 

Rollman et al., 2005; UnÜtzer et al., 2002(. במערכת בריאות המשלבת בין הטיפול הפיזי לזה הנפשי, 

ישנה חשיבות מיוחדת לתפקידו של רופא המשפחה, שהמפגש אתו מהווה במקרים רבים את נקודת המגע 

 Bower &( נפשית  מצוקה  של  יזום  לאיתור  הזדמנות  להוות  ויכול  המערכת  עם  מטופלים  של  העיקרית 

 .)Gilbody, 2005

ממצאי מחקר זה מעלים כי רוב המרואיינים במחקר )88%( פגשו את רופא המשפחה שלהם לפחות פעם 

האחרונה,  בשנה  נפשית  מצוקה  חשו  כי  שדיווחו  המרואיינים  בקרב  לסקר.  שקדמה  השנה  במהלך  אחת 

השיעור גבוה עוד יותר )94%(. עם זאת נראה כי בעת עריכת המחקר, ההזדמנות לאתר מצוקה נפשית לא 

מצבם  על  עמו  שוחחו  לא  כלל  האחרונה  בשנה  משפחה  רופא  עם  שנפגשו  המרואיינים  מן   90% מומשה: 

ביזמתו.  הנושא  את  הרופא  העלה  המקרים  מן  ב-2%  ורק  המטופל,  ביזמת  עלה  הנושא   8% הנפשי, אצל 

ממצאים אלו מעידים כי יש מקום לפעול להגדלת שיעורי האיתור של מצוקה נפשית ברפואה הראשונית על 

ידי העלאת המודעות של הרופאים ל״תמרורי אזהרה״ נפוצים הקשורים למצוקה נפשית, ועידודם לבצע 

סריקה )screening( למצוקה נפשית גם עבור מטופלים שפנו אליהם בנושא אחר.

5.6 שביעות רצון מן הטיפול ומן המטפל העיקרי
באופן כללי ממצאי המחקר מלמדים על שביעות רצון גבוהה מן הטיפול הנפשי: שיעור גבוה מן המטופלים 

לו מן המטפל )67%( ומכמות הזמן שהוקדשה להם  גבוהה מאוד מן היחס שזכו  דיווחו על שביעות רצון 

)63%(. 55% דיווחו על מידה גבוהה של אמון ביכולתו המקצועית של המטפל. עם זאת, ניתוח התשובות 

רופאים  אצל  המטופלים  בקרב  יותר  נמוכים  רצון  שביעות  שיעורי  מגלה  העיקרי  המטפל  מקצוע  לפי 

)פסיכיאטרים ורופאי משפחה( לעומת המטופלים על ידי פסיכולוגים או פסיכותרפיסטים, בכל הנוגע ליחס 

הפסיכולוג/פסיכותרפיסט  אצל   83%( בבעיה  לטיפול  המוקדש  והזמן   )44%-52% לעומת   85%( המטפל 

לעומת 48% אצל רופא המשפחה ו-38% אצל הפסיכיאטר(. גם שיעורי האמון ביכולת המקצועית נמוכים 

והפסיכולוגים   )48%( המשפחה  רופאי  מטופלי  לעומת   )25%( הפסיכיאטרים  מטופלי  אצל  משמעותית 

לאופי  קשורה  הרופאים  מטופלי  בקרב  יותר  הנמוכים  הרצון  שביעות  לשיעורי  שהסיבה  ייתכן   .)71%(

הפגישה הממוצעת אצל  ומהותו: משך  אופי הטיפול הפסיכיאטרי  לעומת  ולמהותו  הטיפול הפסיכותרפי 

 ;)2013 וסמואל,  )ניראל  דקות(   30 עד   10 לעומת  דקות   50( פסיכיאטר  שאצל  זה  לעומת  ארוך  פסיכולוג 
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התדירות הממוצעת של המפגשים )אחת לשבוע אצל פסיכולוג/פסיכותרפיסט לעומת אחת לכמה שבועות 

או חודשים אצל פסיכיאטר(; ומידת הדגש הניתן לפיתוח הקשר והאמון בין המטפל למטופל. נוסף על כך, 

על פי ממצאי המחקר, רוב המטופלים על ידי פסיכולוגים או פסיכותרפיסטים טופלו במגזר הפרטי )55%( 

וייתכן כי האפשרות לבחור את המטפל בהתאם להעדפות אישיות תורמת אף היא לשביעות רצון גבוהה 

יותר מן המטפל ומן הטיפול. 

יותר בקרב מטופלי הפסיכיאטרים התקבלו בסקר של  נמוכים  ממצאים דומים של שיעורי שביעות רצון 

לבין  המשפחה  מרופא  הרצון  שביעות  בין  הקשר  את  לבדוק  כדי   .)2009 ואחרים,  )גרוס  ושותפיה  גרוס 

ההקשר הטיפולי )סוג הבעיה שבגינה פנו אליו( השווינו את שיעורי שביעות הרצון על פי נתוני הסקר הזה, 

לאלו שנמצאו בסקר ״דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות״ משנת 2014 )להלן: סקר 

המשפחה  רופא  בתפקיד  עסק  זה  מחקר  בעוד   .)2015 ומדינה-הרטום,  )ברמלי-גרינברג  הציבור״(  ״דעת 

המשפחה  רופא  של  לתפקידו  מתייחסת  הציבור״  ״דעת  בסקר  הרצון  שביעות  נפשית,  במצוקה  כמטפל 

מן  מאוד  מרוצים  המרואיינים:  מקרב  יותר  נמוכים  שיעורים  כי  מצאנו  בהשוואה  כללי.  ראשוני  כמטפל 

היחס שקיבלו מן הרופא בתפקידו כמטפל בבריאות הנפש לעומת תפקידו כמטפל ראשוני כללי )52% לעומת 

60%(; מאמינים מאוד ביכולתו המקצועית )48% לעומת 55%(; ומרוצים מאוד מכמות הזמן שהוקדשה 

עבור מטופלים  אינו מספיק  רופא המשפחה  ייתכן שאורך המפגש הממוצע עם  לעומת 82%(.   48%( להם 

הפונים על רקע מצוקה נפשית ויכול להיות שהחוויה כי לא הוקדש מספיק זמן לדון בבעיה משפיעה גם על 

ממדים נוספים של שביעות רצון כגון אמון ביכולת הרופא לסייע וחוויית היחס שנתקבל מן הרופא.   

גם כשהשווינו את שיעורי שביעות הרצון מן הפסיכיאטר )על פי נתוני הסקר הזה( לשיעורי שביעות הרצון 

)על פי נתוני סקר ״דעת הציבור״ מ-2014(, מצאנו שיעורים נמוכים יותר של  יועצת באופן כללי  מרפואה 

שאת,  וביתר   )33% לעומת   25%( הרופא  של  המקצועית  ביכולתו  האמון  ברמת  מאוד  רבה  רצון  שביעות 

מכמות הזמן שהוקדשה לטיפול בבעיה )38% לעומת 73%(

שהם  הטיפול  ומן  השירות  מן  מטופלים  של  הרצון  בשביעות  מגמות  אחר  לעקוב  להמשיך  יהיה  חשוב 

מקבלים בתחום בריאות הנפש גם לאחר היישום המלא של הרפורמה הביטוחית. יש לציין שכיוון שהמחקר 

הזה נערך בקרב האוכלוסייה הכללית, מטבע הדברים, מספר קטן של מטופלים )106( ענו על שאלות בדבר 

מאפייני  בין  הקשרים  של  יותר  מעמיקים  ניתוחים  לערוך  היה  ניתן  לא  לפיכך  הטיפול.  מן  רצון  שביעות 

המטופלים, המטפלים, מסגרות הטיפול וכדומה לבין שביעות הרצון. בעתיד חשוב יהיה לערוך סקר בקרב 

מטופלים בלבד שיאפשר להעמיק בסוגיות של שביעות רצון ולברר מה תורם לשביעות הרצון או פוגם בה.  

5.7 מצוקה נפשית, פנייה לטיפול וחסמים באוכלוסייה הערבית
מממצאי המחקר עולה כי לאוכלוסייה הערבית מאפיינים יחודיים גם בתחום בריאות הנפש, המצריכים 

גבוהים  עליהם  דיווחו  הערבים  שהמרואיינים  הנפשית  המצוקה  שיעורי  המדיניות.  קובעי  מצד  התאמות 

מצוקה  על  המדווחים  שיעור  גם  עליהם.  דיווחו  היהודים  שהמרואיינים  השיעורים  מן  מובהק  באופן 

זאת,  לעומת  היהודית.  האוכלוסייה  לעומת  הערבית  האוכלוסייה  בקרב  גבוה  תפקוד  לבעיית  המובילה 
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המחקר  מן  יותר.  נמוכים  הערבית  באוכלוסייה  שהוא  סוג  מכל  ולטיפול  מקצועי  לטיפול  הפנייה  שיעורי 

עולה כי חוסר בנגישות למידע, חוסר בזמינות השירותים, היעדר אמון ביעילות הטיפול וסטיגמה מהווים 

חסמים משמעותיים יותר אצל האוכלוסייה הערבית. יתר על כן, כאשר שאלנו על הסיבה העיקרית לאי- 

ביעילות  אי-אמון  ואחריה   )23%( לאי-פנייה  ביותר  השכיחה  הסיבה  נשארה  למידע  נגישות  חוסר  פנייה, 

 ;2014 )זעירא,  זו  לאוכלוסייה  הנפש המיועדים  בריאות  בשירותי  הגדול  למרות המחסור   .)21%( הטיפול 

היעדר  כי  עולה  מכאן  עיקרית.  סיבה  בתור  אותו  ציינו   13% רק   ,)Mansbach-Kleinfeld et al., 2013

נגישות למידע וחוסר אמון ביכולת הטיפול ממסכים את החסמים האחרים. כלומר, כל עוד אלו לא יוסרו, 

חסם  בתור  נתפסים  לא  ולשונית  גאוגרפית  נגישות  והיעדר  זמינות  היעדר  כמו  אחרים  מבניים  חסמים 

ממשי. במילים אחרות: מי שלא יודע כיצד להגיע לקבל טיפול לא יגלה שיש בעיית זמינות של שירותים.

5.8 ״גבולות הגזרה״ של שירותי בריאות הנפש
אבחנת  על  ולא  המרואיינים  של  סובייקטיבי  דיווח  על  התבססה  הזה  בסקר  שנאמדה  הנפשית  המצוקה 

שהמצוקה  ייתכן  לפיכך,   .)ICD10-ה או   DSM-ה לפי  )למשל  מקצועיים  קריטריונים  לפי  נפשית  הפרעה 

הנפשית שדיווחו עליה חלק מן המרואיינים אינה עומדת בקריטריונים לאבחנה פסיכיאטרית ולמרות זאת 

כזכור, בסקרי האוכלוסייה שנערכו בישראל במסגרת היזמה  פנו לקבלת טיפול מקצועי בבריאות הנפש. 

עומדים בקריטריונים לאבחנה  אינם  נפשי  לטיפול  מן הפונים  כי חלק  נמצא  של ארגון הבריאות העולמי 

 Levinson et al.,( לטיפול  פנו  לא  כלל  נפשית  כבעלי הפרעה  מן המאובחנים  ולהפך, חלק  פסיכיאטרית; 

 .)2007; Mansbach-Kleinfeld et al., 2010

נכון למועד כתיבת הדוח, משרד הבריאות וקופות החולים מצהירים כי ״כל מי שזקוק לטיפול, יכול לקבלו 

שפרסם  בנוהל  זאת,  עם  פורסם(.  טרם   ,26.02.17 מתאריך  הרפורמה  מנהלת  )דיון  ציבורית״  במסגרת 

שיקול  לפי  ינתנו  המרפאתיים  השירותים  ״סל  כי  נכתב  הביטוחית  הרפורמה  החלת  עם  הבריאות  משרד 

דעת מקצועי מבוסס אבחנה או חשד לאבחנה״ ]ההדגשה איננה במקור[ )משרד הבריאות, 2015(. כלומר, 

המערכת מחוייבת רק לאלו הפונים לטיפול ומאובחנים כבעלי בעיה פסיכיאטרית )או שיש חשד לקיומה(.

לצורך הדיון הזה, מוצע להבחין בין ארבע קבוצות על פי שני קריטריונים: קיומה של אבחנה פסיכיאטרית 

מענים  של  שונים  לסוגים  זקוקים  השונות  לקבוצות  המשתייכים  כי  הנחה  בשל  זאת  לטיפול.  ופנייה 

העונה על קריטריונים של אבחנה פסיכיאטרית  ושירותים. קבוצות אלו כוללות: )א( בעלי מצוקה נפשית 

שפנו וטופלו; )ב( בעלי מצוקה נפשית העונה על קריטריונים של אבחנה פסיכיאטרית שלא פנו ולא טופלו; 

)ג( בעלי מצוקה נפשית שאינה עונה על קריטריונים של אבחנה פסיכיאטרית שפנו וטופלו; )ד( בעלי מצוקה 

נפשית שאינה עונה על קריטריונים של אבחנה פסיכיאטרית שלא פנו ולא טופלו. 

צריכה  מידה  ובאיזו  האם  מוגבלים,  לרשותנו  העומדים  המשאבים  שבה  במציאות  השאלה,  נשאלת 

יש  כמה  עד  למשל,  כך  נפשית?  ממצוקה  הסובלים  בקרב  הקבוצות  לכל  מענה  לתת  הציבורית  המערכת 

של  קריטריונים  על  עונה  הנפשית  שמצוקתם  אלו  בפני  העומדים  בחסמים  לטפל  כדי  משאבים  להשקיע 

אבחנה פסיכיאטרית, אך הם אינם פונים לטיפול )כגון סטיגמה, היעדר מידע, אי-אמון בטיפול וכד׳(; האם 
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ובאיזו מידה יש לנקוט בפעולות של איתור ויישוג כדי להביאם לקבלת טיפול? בעיקר לאור העובדה שכבר 

כיום מתריעות קופות החולים כי יש מחסור בכוח אדם מקצועי וכי זמני ההמתנה לקבלת טיפול הולכים 

שמצוקתם  באלו  גם  לטפל  צריכה  הציבורית  הנפש  בריאות  מערכת  האם  היא  נוספת  שאלה  ומתארכים. 

הנפשית אינה עונה על קריטריונים של אבחנה פסיכיאטרית? מן הספרות המקצועית בנושא עולה כי טיפול 

יותר ולמנוע את הצורך  מוקדם במצוקה נפשית, עשוי למנוע התפתחות של פתולוגיה בשלבים מאוחרים 

 .)Brenner et al., 2010; Waddell et al., 2007( בטיפול יקר כמו אשפוז פסיכיאטרי או טיפול אינטנסיבי

מהם  ושתגדיר  מקצועיות,  החלטות  על  שתתבסס  מושכלת  במדיניות  הצורך  את  מדגישות  אלו  שאלות 

יש  כן,  כמו  ובאיזה היקף.  לטיפול  זכאי  מי  בריאות הנפש הציבוריים, קרי,  ״גבולות הגזרה״ של שירותי 

להחליט האם ובאיזה אופן יש לתעדף בין הפונים לטיפול. 

לסיכום, מחקר זה נועד ללמוד על שיעורי המדווחים על מצוקה נפשית, על דפוסי הפנייה לעזרה מקצועית, 

המחקר  ממצאי  אלה.  משירותים  הרצון  שביעות  ועל  ונגישותם  הנפש  לבריאות  השירותים  זמינות  על 

הזדמנות  המהווה  הבריאות,  מערכת  עם  חשובה  מפגש  נקודת  המשפחה  רופא  של  היותו  את  מדגישים 

לנקוט בפעולות איתור למצוקה נפשית והפניה לטיפול מתאים. ממצאי המחקר מעלים עוד כי על אף היקף 

פונים  ואינם  נפשית  מצוקה  עם  המתמודדים  אנשים  של  גדולה  קבוצה  ישנה  בישראל,  הנרחב  המצוקה 

לטיפול. זאת על אף שכשליש מהם מדווחים כי המצוקה הנפשית משפיעה לרעה על יכולתם לתפקד בחיי 

היום-יום. 

ממצאי המחקר מדגישים את הצורך להמשיך לעקוב אחר מגמות של פנייה לטיפול, זמני המתנה ושביעות 

רצון גם לאחר יישומה המלא של הרפורמה הביטוחית. כמו כן, הממצאים מדגישים את הצורך להעמיק 

לבסוף, ממצאי  בלבד.  באוכלוסיית המטופלים  זה, במחקר המתמקד  מן הסוגיות שנבחנו במחקר  בחלק 

המחקר מציפים שאלות רחבות יותר הנוגעות למדיניות הקצאת המשאבים בתוך מערכת בריאות הנפש. 



38

ביבליוגרפיה
גרוס, ר.; ברמלי-גרינברג, ש.; רוזן, ב.; ניראל, נ.; וייצברג, ר. 2009. מצוקה נפשית ודפוסי קבלת טיפול 

מכון  ירושלים:  הצרכנים.  של  המבט  נקודת  החולים:  לקופות  הנפש  לבריאות  האחריות  העברת  לפני 

מאיירס-ג׳וינט-ברוקדייל. דמ-09-538

גרוס, ר.; פלדמן, ד.; רבינוביץ, י.; גרינשטיין, מ.; ברג, א. 1998. ״מצוקה נפשית נתפסת בקרב האוכלוסייה 

הבוגרת בישראל: מאפיינים ודפוסי שימוש בשירותי בריאות הנפש״. הרפואה 134)5(:6-12.

בריאות  בשירותי  קשות  נפשיות  בעיות  עם  המתמודדים  של  השימוש  דפוסי   .2017 ד'.  נאון,  ד';  הרן, 

הנפש: סקר צרכנים. ירושלים: מכון מאיירס-ג׳וינט-ברוקדייל. דמ-17-750.

מדינת ישראל. 1994. חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ״ד – 1994. ספר החוקים, חוק 1469.

לדיון.  מרכזיות  סוגיות  הנפש:  בבריאות  הרפורמה   .2007 בדצמבר   9 הכנסת,  של  והמחקר  המידע  מרכז 

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02003.pdf .כתבה מיכל טביביאן-מזרחי

מרכז המידע והמחקר של הכנסת, 30 ביולי 2014. מרפאות בריאות הנפש במגזר הערבי. כתב גדעון זעירא. 

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03431.pdf

משרד הבריאות, האגף לבריאות הנפש. 2013.  נוהל שירות מרפאתי בבריאות הנפש. נוהל מספר 70.002.1.  

http://www.health.gov.il/hozer/mtl_70-002-01.pdf

סמואל, ה.; רוזן, ב. 2013. כיצד נערכות קופות החולים להספקת שירותי בריאות הנפש? ירושלים: מכון 

מאיירס-ג׳וינט-ברוקדייל. דמ-13-636.

Alonso, J.; Codony, M.; Kovess, V.; Angermeyer, M.C.; Katz, S.J.; Haro, J.M.; De Girolamo, G.; De 
Graaf, R.; Demyttenaere, K.; Vilagut, G.; Almansa, J.; Lepine, J.P.; Brugha, T.S. 2007. ״Population 
Level of Unmet Need for Mental Healthcare in Europe״. The British Journal of Psychiatry: The 
Journal of Mental Science 190:299-306. 

Andrews, G.; Henderson, S.; Hall, W. 2001. ״Prevalence, Comorbidity, Disability and Service 
Utilisation. Overview of the Australian National Mental Health Survey״. The British Journal of 
Psychiatry: The Journal of Mental Science 178:145-153. 

Bartels, S.J.; Coakley, E.H.; Zubritsky, C.; Ware, J.H.; Miles, K.M.; Areán, P.A.; Chen, H.; Oslin, 
D.W.; Llorente, M.D.; Costantino, G. 2004. ״Improving Access to Geriatric Mental Health Services: A 
Randomized Trial Comparing Treatment Engagement with Integrated Versus Enhanced Referral Care 
for Depression, Anxiety, and at-Risk Alcohol use״. American Journal of Psychiatry 161(8):1455-1462. 



39

Bijl, R.V.; Ravelli, A.; Van Zessen, G. 1998. ״Prevalence of Psychiatric Disorder in the General 
Population: Results of the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS)״. 
Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 33(12):587-595. 

Bower, P.; Gilbody, S. 2005. ״Managing Common Mental Health Disorders in Primary Care: 
Conceptual Models and Evidence Base״. BMJ: British Medical Journal 330(7495):839. 

Brenner, R.; Madhusoodanan, S.; Puttichanda, S.; Chandra, P. 2010. ״Primary Prevention in 
psychiatry—adult Populations״. Annals of Clinical Psychiatry 22(4):239-248. 

Chwastiak, L.A.; Von Korff, M. 2003. ״Disability in Depression and Back Pain: Evaluation of the 
World Health Organization Disability Assessment Schedule (WHO DAS II) in a Primary Care 
Setting״. Journal of Clinical Epidemiology 56(6):507-514. 

de Graaf, R.; Ten Have, M.; van Gool, C.; van Dorsselaer, S. 2012. ״Prevalence of Mental Disorders 
and Trends from 1996 to 2009. Results from the Netherlands Mental Health Survey and Incidence 
Study-2״. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 47(2):203-213. 

Faravelli, C.; Abrardi, L.; Bartolozzi, D.; Cecchi, C.; Cosci, F.; D’Adamo, D.; Lo Iacono, B.; Ravaldi, 
C.; Scarpato, M.A.; Truglia, E.; Rossi Prodi, P.M.; Rosi, S. 2004. ״The Sesto Fiorentino Study: Point 
and One-Year Prevalences of Psychiatric Disorders in an Italian Community Sample using Clinical 
Interviewers״. Psychotherapy and Psychosomatics 73(4):226-234. 

Farbstein, I.; Mansbach‐Kleinfeld, I.; Levinson, D.; Goodman, R.; Levav, I.; Vograft, I.; Kanaaneh, 
R.; Ponizovsky, A.M.; Brent, D.A.; Apter, A. 2010. ״Prevalence and Correlates of Mental Disorders 
in Israeli Adolescents: Results from a National Mental Health Survey״. Journal of Child Psychology 
and Psychiatry 51(5):630-639. 

Grav, S.; Stordal, E.; Romild, U.K.; Hellzen, O. 2012. ״The Relationship among Neuroticism, 
Extraversion, and Depression in the HUNT Study: In Relation to Age and Gender״. Issues in Mental 
Health Nursing 33(11):777-785. 

Gravel, R.; Béland, Y. 2005. ״The Canadian Community Health Survey: Mental Health and Well-
being״. The Canadian Journal of Psychiatry 50(10):573-579. 

Gross, R.; Brammli-Greenberg, S.; Tabenkin, H.; Benbassat, J. 2007. ״Primary Care Physicians’ 
Discussion of Emotional Distress and Patient Satisfaction״. The International Journal of Psychiatry 
in Medicine 37(3):331-345. 



40

Gross, R.; Tabenkin, H.; Brammli-Greenberg, S.; Benbassat, J. 2007. ״The Association between 
Inquiry about Emotional Distress and Women’s Satisfaction with their Family Physician: Findings 
from a National Survey״. Women & Health 45(1):51-67. 

Hedrick, S.C.; Chaney, E.F.; Felker, B.; Liu, C.; Hasenberg, N.; Heagerty, P.; Buchanan, J.; Bagala, 
R.; Greenberg, D.; Paden, G. 2003. ״Effectiveness of Collaborative Care Depression Treatment in 
Veterans’ Affairs Primary Care״. Journal of General Internal Medicine 18(1):9-16. 

Henderson, S.; Andrews, G.; Hall, W. 2000. ״Australia’s Mental Health: An Overview of the General 
Population Survey״. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 34(2):197-205. 

Jacobi, F.; Höfler, M.; Siegert, J.; Mack, S.; Gerschler, A.; Scholl, L.; Busch, M.A.; Hapke, U.; Maske, 
U.; Seiffert, I. 2014. ״Twelve‐month Prevalence, Comorbidity and Correlates of Mental Disorders in 
Germany: The Mental Health Module of the German Health Interview and Examination Survey for 
Adults (DEGS1‐MH)״. International Journal of Methods in Psychiatric Research 23(3):304-319. 

Jacobi, F.; Wittchen, H.; Hölting, C.; Sommer, S.; Lieb, R.; Höfler, M.; Pfister, H. 2002. ״Estimating 
the Prevalence of Mental and Somatic Disorders in the Community: Aims and Methods of the 
German National Health Interview and Examination Survey״. International Journal of Methods in 
Psychiatric Research 11(1):1-18. 

Jacobi, F.; Wittchen, H.; Hölting, C.; Höfler, M.; Pfister, H.; Müller, N.; Lieb, R. 2004. ״Prevalence, 
Co-Morbidity and Correlates of Mental Disorders in the General Population: Results from the German 
Health Interview and Examination Survey (GHS)״. Psychological Medicine 34(04):597-611. 

Jenkins, R.; Bebbington, P.; Brugha, T.S.; Farrell, M.; Lewis, G.; Meltzer, H. 1998. ״British 
Psychiatric Morbidity Survey.״. The British Journal of Psychiatry 173(1):4-7.

Jenkins, R.; Meltzer, H.; Bebbington, P.; Brugha, T.; Farrell, M.; McManus, S.; Singleton, N. 2009. 
The British Mental Health Survey Programme: Achievements and Latest Findings.

Johansson, R.; Carlbring, P.; Heedman, Å.; Paxling, B.; Andersson, G. 2013. ״Depression, Anxiety 
and their Comorbidity in the Swedish General Population: Point Prevalence and the Effect on Health-
Related Quality of Life״. Peerj 1:e98. 

Katon, W.; Russo, J.; Von Korff, M.; Lin, E.; Simon, G.; Bush, T.; Ludman, E.; Walker, E. 2002. 
 Long‐term Effects of a Collaborative Care Intervention in Persistently Depressed Primary Care״
Patients״. Journal of General Internal Medicine 17(10):741-748. 



41

Kessler, R.C.; Berglund, P.; Demler, O.; Jin, R.; Merikangas, K.R.; Walters, E.E. 2005. ״Lifetime 
Prevalence and Age-of-Onset Distributions of DSM-IV Disorders in the National Comorbidity 
Survey Replication״. Archives of General Psychiatry 62(6):593-602. 

Kessler, R.C.; Chiu, W.T.; Demler, O.; Walters, E.E. 2005. ״Prevalence, Severity, and Comorbidity of 
12-Month DSM-IV Disorders in the National Comorbidity Survey Replication״. Archives of General 
Psychiatry 62(6):617-627. 

Kessler, R.C., Frank, R.G., Edlund, M., Katz, S.J., Lin, E. and Leaf, P., 1997. ״Differences in the use 
of psychiatric outpatient services between the United States and Ontario״. New England Journal of 
Medicine 336(8):551-557.

Kessler, R.C.; McGonagle, K.A.; Zhao, S.; Nelson, C.B.; Hughes, M.; Eshleman, S.; Wittchen, H.; 
Kendler, K.S. 1994. ״Lifetime and 12-Month Prevalence of DSM-III-R Psychiatric Disorders in the 
United States: Results from the National Comorbidity Survey״. Archives of General Psychiatry 
51(1):8-19. 

Kessler, R.C.; Üstün, T.B. 2004. ״The World Mental Health (WMH) Survey Initiative Version of 
the World Health Organization (WHO) Composite International Diagnostic Interview (CIDI)״. 
International Journal of Methods in Psychiatric Research 13(2):93-121. 

Koopmans, G.T.; Lamers, L.M. 2006. ״Is the Impact of Depressive Complaints on the use of General 
Health Care Services Dependent on Severity of Somatic Morbidity?״ Journal of Psychosomatic 
Research 61(1):41-50. 

Kovess-Masféty, V.; Saragoussi, D.; Sevilla-Dedieu, C.; Gilbert, F.; Suchocka, A.; Arveiller, N.; 
Gasquet, I.; Younes, N.; Hardy-Bayle, M. 2007. ״What Makes People Decide Who to Turn to when 
Faced with a Mental Health Problem? Results from a French Survey״. BMC Public Health 7(1):188. 

Kringlen, E.; Torgersen, S.; Cramer, V. 2001. ״A Norwegian Psychiatric Epidemiological Study״. 
American Journal of Psychiatry 158(7):1091-1098. 

Levinson, D.; Zilber, N.; Lerner, Y.; Grinshpoon, A.; Levav, I. 2007. ״Prevalence of Mood and 
Anxiety Disorders in the Community: Results from the Israel National Health Survey״. The Israel 
Journal of Psychiatry and Related Sciences 44(2):94. 

Levinson, D.; Lerner, Y.; Zilber, N.; Grinshpoon, A.; Levav, I. 2007. ״Twelve-Month Service 
Utilization Rates for Mental Health Reasons: Data from the Israel National Health Survey״. The 
Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences 44(2):114. 



42

Mansbach-Kleinfeld, I.; Farbstein, I.; Saragusti, I.; Karmon, G.; Apter, A.; Ifrah, A.; Lubin, G. 
Mapping of Mental Health Clinics for Children and Adolescents in Israel: Geographic and 
Structural Disparities. Poster presented at the 5th International Jerusalem Conference of Health 
Policy, June 3 -5, 2013. 

Mansbach-Kleinfeld, I.; Farbstein, I.; Levinson, D.; Apter, A.; Erhard, R.; Palti, H.; Geraisy, N.; Brent, 
D.A.; Ponizovsky, A.M.; Levav, I. 2010. ״Service use for Mental Disorders and Unmet Need: Results 
from the Israel Survey on Mental Health among Adolescents״. Psychiatric Services 61(3):241-249. 

Mojtabai, R.; Olfson, M.; Sampson, N.A.; Jin, R.; Druss, B.; Wang, P.S.; Wells, K.B.; Pincus, H.A.; 
Kessler, R.C. 2011. ״Barriers to Mental Health Treatment: Results from the National Comorbidity 
Survey Replication״. Psychological Medicine 41(08):1751-1761. 

Parslow, R.A.; Jorm, A.F. 2000. ״Who Uses Mental Health Services in Australia? an Analysis of Data 
from the National Survey of Mental Health and Wellbeing״. Australian and New Zealand Journal 
of Psychiatry 34(6):997-1008. 

Rabinowitz, J.; Gross, R.; Feldman, D. 1999. ״Correlates of a Perceived Need for Mental Health 
Assistance and Differences between those Who do and do Not Seek Help״. Social Psychiatry and 
Psychiatric Epidemiology 34(3):141-146. 

Rabinowitz, J.; Gross, R.; Feldman, D. 2003. ״Perceived Need and Receipt of Outpatient Mental 
Health Services: Factors Affecting Access in Israeli HMOs״. The Journal of Ambulatory Care 
Management 26(3):260-269. 

Rollman, B.L.; Belnap, B.H.; Mazumdar, S.; Houck, P.R.; Zhu, F.; Gardner, W.; Reynolds, C.F.; 
Schulberg, H.C.; Shear, M.K. 2005. ״A Randomized Trial to Improve the Quality of Treatment 
for Panic and Generalized Anxiety Disorders in Primary Care״. Archives of General Psychiatry 
62(12):1332-1341. 

Sareen, J.; Jagdeo, A.; Cox, B.J.; Clara, I.; ten Have, M.; Belik, S.; de Graaf, R.; Stein, M.B. 2007. 
 Perceived Barriers to Mental Health Service Utilization in the United States, Ontario, and the״
Netherlands״. Psychiatric Services 58(3):357-364. 

Sheehan, D.V. 1986. The Anxiety Disease. New York: Bantam Books. 

Slade, T.; Johnston, A.; Oakley Browne, M.A.; Andrews, G.; Whiteford, H. 2007 .״National Survey of 
Mental Health and Wellbeing: Methods and Key Findings״. Australian and New Zealand Journal 
of Psychiatry 43(7):594-605. 



43

Stein, M.B.; Torgrud, L.J.; Walker, J.R. 2000. ״Social Phobia Symptoms, Subtypes, and Severity: 
Findings from a Community Survey״. Archives of General Psychiatry 57(11):1046-1052. 

Strine, T.W.; Mokdad, A.H.; Balluz, L.S.; Gonzalez, O.; Crider, R.; Berry, J.T.; Kroenke, K. 2008. 
 Depression and Anxiety in the United States: Findings from the 2006 Behavioral Risk Factor״
Surveillance System״. Psychiatric Services 59(12):1383-1390. 

Unützer, J.; Katon, W.; Callahan, C.M.; Williams Jr, J.W.; Hunkeler, E.; Harpole, L.; Hoffing, M.; 
Della Penna, R.D.; Noël, P.H.; Lin, E.H. 2002. ״Collaborative Care Management of Late-Life 
Depression in the Primary Care Setting: A Randomized Controlled Trial״. Jama 288(22):2836-2845. 

Waddell, C.; Hua, J.M.; Garland, O.M.; DeV. Peters, R.; McEwan, K. 2007. ״Preventing Mental 
Disorders in Children: A Systematic Review to Inform Policy-Making״. Canadian Journal of Public 
Health/Revue Canadienne De Sante’e Publique:166-173. 

Wang, P.S.; Lane, M.; Olfson, M.; Pincus, H.A.; Wells, K.B.; Kessler, R.C. 2005. ״Twelve-Month 
use of Mental Health Services in the United States: Results from the National Comorbidity Survey 
Replication״. Archives of General Psychiatry 62(6):629-640. 

Ware Jr, J.E.; Kosinski, M.; Keller, S.D. 1996. ״A 12-Item Short-Form Health Survey: Construction 
of Scales and Preliminary Tests of Reliability and Validity״. Medical Care 34(3):220-233. 

Watts, B.V.; Shiner, B.; Pomerantz, A.; Stender, P.; Weeks, W.B. 2007. ״Outcomes of a Quality 
Improvement Project Integrating Mental Health into Primary Care״. Quality & Safety in Health 
Care 16(5):378-381. 

Wells, K.; Klap, R.; Koike, A.; Sherbourne, C. 2001. ״Ethnic Disparities in Unmet Need for 
Alcoholism, Drug Abuse, and Mental Health Care״. American Journal of Psychiatry 158(12):2027-
2032. 

Wittchen, H. 1994. ״Reliability and Validity Studies of the WHO-Composite International Diagnostic 
Interview (CIDI): A Critical Review״. Journal of Psychiatric Research 28(1):57-84. 




