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המסמךהכנת.בסיכוןצעיריםלמעןהארגוניםפורוםי"עמוגשזהח"דו

הישראליתהחברהלחיזוקהפועלת,גנדירקרןשללתמיכתההודותהתאפשרה

.בחברההשתלבותםלקראתצעיריםובקידוםהאזרחיתהחברהבארגוניותומכת

22שלשותפותוהוא,2013בשנתהוקםבסיכוןצעיריםלמעןהארגוניםפורום

לצעירותומעניםפעילות,מודעותלקדםבמטרההפועליםוארגוניםעמותות

.סיכוןבמצביוצעירים

הצעיריםאוכלוסייתניצבתשבפניהםהבריאותייםהסיכוןבמצביעוסקח"הדו

ובהמלצות,והחסריםהקיימיםוהמעניםהנפוצותהפתולוגיותבתיאור,בסיכון

ומאפייניהתיאורה,הגדרתהאשראוכלוסייההיאשבנדוןהאוכלוסייה.לפתרונות

מדיניותלגיבושהנוגעבכלוהןהאקדמיהמחקרמבחינתהןבהתהוותנמצאים

,הראשונייםבשלביומצויזוקבוצהשלהבריאותבתחוםהעיסוק.ממשלתית

בוצעואלו;הצרכיםמיפוילצורךואמיניםמקיפיםבריאותסקריקיימיםלאולפיכך

,מלווים,מדריכיםעםוראיונותספרותייםמקורותשלהצלבהבאמצעותזהח"בדו

עושהח"הדו.השןובריאותהנפשבריאותבתחוםמטפליםוגורמיםמנהלים

.תוצעירולצעירהגםהיאהכוונהכימאליומובןאךצעיריםאוצעירבמונחשימוש

הגורםואפיוןהגדרתה,בסיכוןהצעיריםקבוצתסקירת(1):חלקיםארבעהח"לדו

פרופילאתהבוניםהסיכוןמרחביתיאור(2);עצמובפניסיכוןכגורםהבריאותי

הקיימותהפתולוגיותסקירת(3);הקבוצהשלהתיאורטיהבריאותיהסיכון

,לבסוף.הולמיםמעניםוגיבושהפעריםלצמצוםהמלצות(4);הקיימיםוהמענים

.העיקריותההמלצותשללאומדניםתחשיביםלמצואניתן'אבנספח

פרלויותםגילה-כרםיובל:וכתיבהעיבוד,מחקר



קבוצה  25עד 18בבני לפיה יש לראות , התגבשה התפישההאחרונים בעשורים 
ייחודייםמובחנת בעלת צרכים ומאפיינים 

ההתבגרותגילשביןבתווךהמצויים25עד18בני:"צעיריםבוגרים"

Youngזוקבוצהמכונהבאנגלית.הבוגריםוהחיים Adults:אינםשמחדמי

כאנשיםמלאבאופןלתפקדכיצדלמדושטרםכמינתפשיםומאידך,נוער-בני

,Arnett)בוגרים 2000).

איננוצעירבוגר,ופסיכולוגייםסוציולוגיים,ביולוגייםהסבריםשלשורהלפי

זהותומעוצבתשבמסגרתוהתפתחותיבשלבמצוישעודנומיאלא,מבוגר

מתבגרעודשבחלקומי.וכאזרחכאדםלתפקדיכולותיומתפתחותושבמהלכו

Emerging,"מתמשכתהתבגרות"חווהואשרמבוגרכברובחלקו Adulthood

(Arnett, .(2015,מן'ותורגראובן;2000

יעקב וחגית  , ראובן; Arnett, Jeffrey Jensen. 2000 Emerging Adulthood: A Theory of Development From the Late Teens to the Late Twenties: מקורות

.בצעירים בסיכון ובמצוקה בקהילהטיפול . 2015. מן'תורג
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האם אתה מרגיש שהגעת  : "תחושה אישית בתשובה לשאלה
(Arnett, 2000: עיבוד ל)לפי גיל , "?לבגרות

כן לא כן ולא



תופעה זו מתחדדת  ; בוגרים צעירים נאבקים במטרה להתייצב במגוון תחומי חיים
בחברות מתועשות כמו ישראל

וזוגיתתעסוקתית,חברתית,כלכליתמבחינהלהתייצבמתקשיםצעיריםבוגרים

18מגילהחלנחשביםהםהחוקשלפיבשעה,זאת.מלאבאופןהתגבשהטרםוזהותם

רקולהסתייםרבותשניםלהיארךעשוילבוגריםהפיכתםשלהאישיהתהליך.למבוגרים

.(2015,מן'ותורגראובן)שלהם30-השנותבאמצע

תהליכי:האחרוניםבעשוריםמתועשותבחברותומתעצמתמתחדדתזותופעה

והתפתחויותעיור,העבודהשוקובמבנההעולמיתבכלכלהשינויים,גלובליזציה

הביאו,בעתבה.אפשרויותשלרחבמגווןהצעיריםהבוגריםבפניחשפוטכנולוגיות

החייםתחומילכלהנוגעים,חדשיםואתגריםמורכבויות,סיכוניםגםאלהשינויים

(IMNRC, צעיריםבוגריםהאחרוניםבעשורים,למשל,(2015,מן'ותורגראובן;2015

אליולשובמבעבריותרונוטיםמאוחריםבגילאיםהוריהםביתאתעוזבים

(Goldscheider, 1994).

Goldscheider, Frances, and Calvin Goldscheider. 1994. Leaving and Returning Home in 20th: מקורות Century America;Arnett, Jeffrey Jensen. 2000. 
Emerging Adulthood: A Theory of Development From the Late Teens to the Late Twenties ;Institute of Medicine and National Research Council. 

2015. Health Care for Young Adults. ;בקהילהבצעירים בסיכון ובמצוקה טיפול . 2015. מן'יעקב וחגית תורג, ראובן ;Fry, Richard. 2016. For First Time in 
Modern Era, Living With Parents Edges Out Other Living Arrangements for 18- to 34-Year-Olds
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שקבוצה זו  על אף , ההתמודדות עם צרכי הבוגרים הצעירים בישראל חלקית וראשונית
בעולם המערביגדולה ביחס לממוצע 

אחוזים12-כשהיוו,18-25בניצעיריםבוגריםאלף967-כבישראלחיו2014בשנת

לכללביחסבישראלהצעיריםהבוגריםאחוז.(2015,ס"למ)המדינהמאוכלוסיית

-המדינותלממוצעמעלמצויוהואאחרותמערביותלמדינותבהשוואהגבוההאוכלוסייה

OECD(האתר-OECD).

,צעיריםבוגריםשלהיחודייםבצרכיהםלטיפולממלכתיגוףבישראלהוקם2010בשנת

החליטה2017יוליבחודש.(2015,מן'ותורגראובן)2014בשנתנסגרהואאולם

זיהוי:תפקידיהבין.חברתילשוויוןהמשרדתחת"הצעיריםרשות"הקמתעלהממשלה

מודעותהעלאת,נתוניםוניתוחאיסוף,לצרכיהןמספקמענהמקבלותאינןאשרקבוצות

ראשמשרד)ואזרחיתחברתיתשייכותועידודעצמאותקידום,זכויותמיצוילגבי

.(הממשלה

צרכיהםעםלהתמודדותהוליסטיתמדיניותבישראלקיימתטרם,זאתאף-על

.(2015,מן'ותורגראובן)הצעיריםהבוגריםלאוכלוסייתהמשתייכיםשלהיחודיים

השנתון הסטטיסטי לישראל . 2015. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; בקהילהבצעירים בסיכון ובמצוקה טיפול . 2015. מן'יעקב וחגית תורג, ראובן: מקורות

אתר הסטטיסטיקות של ארגון  ; והמלצותהזדמנויות , המצב הקיים: הפוטנציאל במסגרות הכשרה מקצועית עבור צעירים בסיכון. 2016. איתמר, יקיר; 2015
הממשלהבאתר משרד ראש 2880החלטת ממשלה מספר ; OECD-ה
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בריאות,פיזיקיום;רגשיתובריאותרווחה;ומיומנויותתעסוקה,השכלה:שלהלןהחייםמתחומייותראובאחדמתמשכיםמצוקהאו/וממחסורהסובלצעיר"

גורמי"לשחשופיםכמיבסיכוןצעיריםבוגריםעללחשובמקובל."יתד"בתכניתהממשלההגדרתלפיכך,בסיכוןצעירהוא"וחברתיתמשפחתיתהשתייכות;ומוגנות

.(2015,מן'ותורגראובן)נוספיםסיכוןגורמיבתורולחולליכולסיכוןגורם.ועודקורבנותאו/ועבריינותשלהיסטוריה,נכות,ממכריםבחומריםשימוש:ובהם,שונים"סיכון

התנהגות:למשל,בסיכוןצעיריםשלהבריאותיבמצבםהידרדרותאולפגיעהלהובילעלולים,רביםסיכוןלגורמיחשיפהגםכמו,מסכנותהתנהגויותשלאימוץ

,לאנמיהלהובילעלולהלקויהתזונה,לפציעותגורמתאלימות,הנפשיהמצבעלמשפיעממכריםבחומריםאינטנסיבישימוש,מיןמחלותלהפצתמובילהבטוחהלאמינית

.הלאהוכן

הם בוגרים צעירים אשר חשופים לגורמי סיכון שמעבר לקבוצת הייחוס" צעירים בסיכון"

 Institute of Medicine and National Research Council. 2015. Health;בקהילהבצעירים בסיכון ובמצוקה טיפול . 2015. מן'יעקב וחגית תורג, ראובן: מקורות
Care for Young Adults ; הפוטנציאל במסגרות הכשרה מקצועית  . 2016. איתמר, יקיר; "יתד"תכנית –הצעה להחלטת ממשלה . 2016. הרווחהמשרד

ארגון הבריאות העולמיאתר האינטרנט של ; 2017. רותי מרגלית' פרופיחת טלפון עם ש; הזדמנויות והמלצות, המצב הקיים: עבור צעירים בסיכון
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בגרות צעירה
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, אלימות, ממכרים
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, תזונה לקויה, בטוחה
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צעירים החשופים בהווה או בעתיד  200,000-מספר הצעירים בסיכון בישראל מוערך בכ
הקרוב לגורמי סיכון

,18גיללאחרסיכוןלגורמיחשופיםנותרואךובגרובסיכוןנוער-בנישהיומיהםבסיכוןצעירים

,יקיר)שוניםסיכוןלגורמיהקרובבעתידיחשפואובהווהחשופיםשונותשמסיבותצעיריםומבוגרים

2016).

הםהצעיריםהבוגריםמאוכלוסייתאחוזים15-ל9ביןכיאחתלאנטעןהאקדמיתבספרות

במחלקותרשומיםהיו,למשל,2014בשנת.מאלוגבוהיםלמספריםעדויותישנןאך,בסיכוןצעירים

הלאומיתהתכניתלפי.(הרווחהמשרד)גילםמבני15.5%שהם,18-24בני130,000-כהרווחה

נאמדתכ"בסהשכך,שנתוןמכל20%עלעומדבישראלבסיכוןהצעיריםכללשלמספרם"יתד"

.וצעיריםצעירות200,000-בכהקבוצה

אםבין,נמוכהאליהםוהנגישותלרשויותמוכריםאינםבסיכוןהצעיריםמרבית:להדגישחשוב

אותם"מסמנות"אשרמסגרותבוגרישאינםבגללכיאםובין,מסגרתבאףמטופליםהםשאיןמשום

באופןבסיכוןהצעיריםמספראתלאמודהיכולתעלמקשהזועובדה.פוטנציאליבסיכוןכצעירים

.מדויק

,  יקיר; 2015השנתון הסטטיסטי לישראל . 2015. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; 2014סקירת השירותים החברתיים . 2014. הרווחהמשרד : מקורות

והמלצותהזדמנויות , המצב הקיים: הפוטנציאל במסגרות הכשרה מקצועית עבור צעירים בסיכון. 2016. איתמר 7
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עיקריותקבוצות ייחוס פני רצף סיכוני ולחלקה לשלוש -עלהקבוצה למקם את נהוג 

הפוטנציאל במסגרות הכשרה מקצועית עבור צעירים  . 2016. איתמר, יקיר; "יתד"תכנית –הצעה להחלטת ממשלה . 2016. משרד הרווחה: מקורות

הזדמנויות והמלצות, המצב הקיים: בסיכון 8

.בתכליתשונהבמצבבסיכוןצעיריםמצוייםהסיכוניהרצףשלקצותיובשני

,משפחתיעורףחסריצעירים:הרצףשלהמרוחקבקצהוממוקמיםגבוהבסיכוןצעירים

.(בזנותות/צעירים,למשל)זמןלאורך,סיכוןגורמישלגבוהלמספרהחשופיםוצעירים

.10,000-בכמוערךמספרם

,קיימתסיכוןלגורמיחשיפתם:נמוךבסיכוןצעיריםמצוייםהרצףשלהשניבקצהו

המשתייכיםצעירים,ביתיותחוץמסגרותבוגרי,למשל)ובהשפעתהבעוצמתהנמוכהאך

בקרברובמהווהזוקבוצה.(הלאהוכן[לומדיםולאעובדיםלא]NEETלקבוצת

.צעירים100,000-מלמעלהמונההיאהערכותולפי,הזוהאוכלוסייה

לרובמלוויםהם.הרצףבקצוותמצוייםשאינםמיכלהםבינוניבסיכוןצעירים

.השלישיהמגזרעמותותידי–עלהמופעלותשונותבתכניות

לתכניתהממשלהבהצעתמופיעהשהיאכפיהסיכוןעומקלהגדרתעיבוד:בגרף

צעירמייצגתהציריםראשית.שונותסיכוןרמותבשלושצעיריםשלדוגמאותוכן"יתד"

.ומעמיקגוברהסיכוןממנהשמתרחקיםככל.התממשטרםהסיכוןשעבורו
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מהפריפריה  צעירה , למשל
אשר  , חברתית-הכלכלית

מתגוררת  . ולומדתעובדת 
.  בדירה שכורה

בזנות  צעירה , למשל
בסמים המשתמשת 

פתרון  ללא , קבועבאופן 
דיור יציב

בוגר מסגרת  צעיר , למשל
המועסק  , חוץ ביתית

במשרה לא מקצועית ולא 
ומקבל סיוע זמני  , יציבה

בדיור 

רצף סיכוני נמוךרצף סיכוני גבוה
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מרבית  , בפועל. עומק הסיכון של הצעיר מכתיב את אופי הטיפול והליווי להם הוא זקוק
מוכרת או נתמכת, מטופלת, הקבוצה איננה מלווה

:הרצויהליוויאופיאתמגדיריםהסיכוןובעומקבמידתההבדלים

ידיעלהמאותריםלצעיריםהחייםתחומיברובהניתןואינטנסיביהוליסטיליווינדרשגבוהבסיכוןהמצוייםעבור•

.בתחוםהפועליםוהגופיםהרשויות

הניתןכליםובהקנייתעצמאותבעידודבעיקרהממוקד,באופיומניעתיליווינדרשבינוניבסיכוןהמצוייםעבור•

.שונותליווילקבוצותהמשתייכיםלצעיריםהחייםמתחומיבחלק

צעיריםוביןביניהםלהבחיןהניסיוןעלמקשותהנמוכותהסיכוןרמות,בינוניעדנמוךבסיכוןרביםצעיריםעבור•

ואינםעמותותידי-עלמלוויםאינםאלוצעיריםהמקריםשלהמוחלטברובם.סיכוןלגורמיכללחשופיםשאינם

.אליהםהגישהאתמאודהמגבילהעובדה,הרשויותשלבמעקבמצויים

והמלצותהזדמנויות , המצב הקיים: הפוטנציאל במסגרות הכשרה מקצועית עבור צעירים בסיכון. 2016. איתמר, יקיר: מקורות 9
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סיכון נמוך
70%

סיכון גבוה
5%

סיכון בינוני
25%

התפלגות קבוצת הצעירים בסיכון   
הערכה, בישראל
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משקפת שינוי מערכתי ביחס לצרכים ולסיכונים אליהם חשופה הקבוצה" יתד"תכנית 

לאומיתתכניתלהקיםהוחלט,2016אוקטוברמחודש2014מספרמחליטיםהצעתבמסגרת

תקציבבבסיסח"מלש100לטובתהלהקצות,"(יתד"תכנית)סיכוןבמצביוצעירותלצעירים

תקדימיבאופן.2021שנתעדלפחותלתקצבהולהמשיך2017-2018לשניםהרווחהמשרד

.מלאשותףהשלישיבמגזרורואהמגזריתביןגםהינההתכנית,דרךופורץ

קיימותתשתיותשלמינוףתוךבקבוצהומשמעותיתראשוניתהכרהמהווה"יתד"תכנית

משרדי–המעורביםהגופיםכללעםפ"שתבאמצעות,ומקומייםלאומייםמשאביםואיגום

.לאומיוביטוחל"צה,מקומיותרשויות,ממשלה

,ומיומנויותתעסוקה,השכלה–חייםתחומיבארבעההצעיריםלצרכימענה"תכלולהתכנית

אינההתכנית."ומשפחתיתחברתיתהשתייכות,ומוגנותפיזיקיום,רגשיתובריאותרווחה

.זהבמסמךנסקרותשאלוכפי(נפשיתבריאותלצד)פיזיתבריאותלסוגיותהתייחסותכוללת

זאתובכלל,נמוכההייתהומעלה18בניבסיכוןבצעיריםהמדינההשקעת,"יתד"תכניתלהשקתעד

ומכון(2007-11לשנים)ישראלבנקנתונילפי:אלולגילאיםבריאותשירותיעלהציבוריתההוצאהגם

לבריאותהלאומיתההוצאהמתוךבריאותבשירותיהציבוריתההשקעה,(2012לשנת)ליר-ון

.דרמטיתובצורה,18בגילמצטמקת

פרופיל ההוצאה לבריאות  . 2016. ליר-מכון ון; ובמצוקהדין וחשבון הוועדה הציבורית לבדיקת מצבם של ילדים ובני נוער בסיכון . 2006. משרד הרווחה: מקורות
לאומית-גורמים דמוגרפיים ומבנה עלויות בהשוואה בין–ההוצאה לבריאות בישראל . 2013. חטיבת המחקר, בנק ישראל; OECDלפי גיל בישראל ובמדינות  10
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בריאות מרכיבים אחרים

2016" יתד"מול תקציב תכנית , 2016נתוני ועדת שמיד במחירי 
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בממוצע6,500₪על0-13בגילאיבסיכוןבילדיםהמדינההשקעתעמדה2004בשנת
,שמידועדתח"דו)לנערבממוצע23,500₪על14-17בגילאיבסיכוןנוער-ובבני,לילד

מכלל5%על2004בשנתעמדהבסיכוןונוערלילדיםבריאותשירותיעלההוצאה.(2006
המשאביםאף-על.ילדלכל675₪-וצעירלכל932₪עלכלומר,זולאוכלוסייהההוצאה

הממשלתיתההשקעה,בסיכוןבצעיריםלטיפול"יתד"תכניתבמסגרתהמוקציםהרבים
.בסיכוןבצעיריםלהשקעתהבהשוואהאחוזיםאלפיעדבמאותגבוההבסיכוןונוערבילדים



,  שבתורו עלול להעמיק את הסיכון, גורמי הסיכון משפיעים לרעה על המצב הבריאותי
במעגל הזנה הדדי
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הימנעות  הזנחה או 
גוררות הגעה  מטיפול 

צבירת חובות , למיון
והגברת המצב הסיכוני

צעירה אשר , למשל
ונמנעת  עובדת כמלצרית 

כדי לא להפסיד  מטיפול 
שעות עבודה

1

3

4 2

סטטוס
סיכוני

מצב בריאותי לא  
או לא /מאובחן ו

מטופל

התנהגות  
סיכונית

החמרת המצב  
הבריאותי

רצף סיכוני נמוךרצף סיכוני גבוה
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מבוססת על ההנחה כי הם חשופים לשלושה  , הערכת הסיכון לבריאותם של צעירים
מרחבי סיכון

בעשוריםרקהתרחשייחודייםוצרכיםמאפייניםבעלתכקבוצההצעיריםהבוגריםאוכלוסייתאפיון,כאמור

.(2015,מן'ותורגראובן)זוקבוצהאודותיחסיתרבואקדמימחקרימידעלמצואניתן,זאתעם.האחרונים

הצעיריםהבוגריםאוכלוסייתבתוךקבוצה-תתשהיא,בסיכוןהצעיריםהבוגריםקבוצתאודותהמחקר,מנגד,

.וחסרדלאודותיההקייםוהמידע,מאודמצומצם

נוער-ובניילדיםשלחייהםהמשךעלסיכוןגורמימשפיעיםבולאופןברובהנוגעתהקיימתהאינפורמציהמעט

תוך,ונפשיתרגשיתולרווחהלבריאותככולורובומתייחסבתחוםהמחקר,לבריאותבהתייחס.בסיכון

.פיזיתלבריאותהתייחסותבנמצאואיןכמעט.אותההמחזקיםובגורמיםהפוגעיםבגורמיםהתמקדות

בסיכוןצעיריםלפיהההנחהעלמתבססזהח"בדוהניתוח,הנושאשלומובנהמסודרמחקרבהיעדר

בבריאותלפגועשבכוחםשוניםלסיכוניםחשופותאשרייחודיותאוכלוסייהקבוצותלשלושמשתייכים

נוערוכןנמוךאקונומי-סוציולמעמדהמשתייכיםקבוצת,הצעיריםהבוגריםקבוצת:אליהןהמשתייכים

.טיפולולהיעדרלתחלואההסיכויאתומגבירהסיכוניםאתמגבירהקבוצותביןהשילוב.שבגרבסיכון

בקהילהבצעירים בסיכון ובמצוקה טיפול . 2015. מן'יעקב וחגית תורג, ראובן: מקורות 12
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אחרות  קבוצות אוכלוסייה נחקרות על סמך מאפייני בוצעה הערכת מצב הבריאות שלהם , מצבם הבריאותי של צעירים בסיכוןבהיעדר סקר עומק על 
ראיונות שטח ונתונים אמפירייםהוצלבו הממצאים עם , במטרה לאמת אותם. שהמחקר מאשש את השתייכותם אליהן

בוגרים  
צעירים

-מעמד סוציו
אקונומי נמוך

נוער בסיכון
שבגר

מרחבי הסיכון

המלצותתחלואה ומעניםמרחבי סיכוןרקע



היא פגיעה  , שבריאותם הכללית של בוגרים צעירים טובהאף -על: 1מרחב סיכון 
אחרותבהשוואה לזו של קבוצות אוכלוסייה 

שקט-איהמייצרות,ודאות-ואיחרדה,לחץשלגבוהותברמותמאופיינתהצעירההבגרותתקופת

,ממכריםבחומריםשימושובהן,מסכנותהתנהגויותשלרחבובמגוון(2015,מן'ותורגראובן)נפשי

ולבחוןלהתנסותבצורךאלההתנהגויותשלמקורן.מוגניםלאמין-יחסיוקיוםאחראיתלאנהיגה

,Arnett)ומרגשותמסעירותחוויותאחרבחיפושוכןגבולות 2000).

קבוצותשללזובהשוואהפגיעההיא,טובהצעיריםבוגריםשלהכלליתשבריאותםאף-על,כלומר

להיפצעאולמותביותרהגבוהיםהסיכוייםזולקבוצה.סיכוןלגורמיהחשיפהבשלאחרותאוכלוסייה

-כמו.לקויהותזונהממכריםבחומריםשימוש,מיןמחלות,נפשיותבעיות,אלימות,מתאונותכתוצאה

,IMNRC)ונפשיותרגשיותמצוקותשלגבוהותמרמותסובלתזוקבוצה,כן 2015).

כמעטצעיריםבוגרים,ומניעהלאיתורניתנותאותםהמאפיינותהרפואיותהבעיותשמרביתלמרות

,IMNRC)יחסיתגבוההמיוןלחדריהגעתםתדירות,בעתבה.הבריאותבשירותישימושעושיםואינם

עלמשפיעהתבגרותםבמהלךהבריאותטיבשכן,צעיריםבוגריםשלבבריאותםלטפלחשוב.(2015

Schneider)העתידיתחייהםאיכות et al 2009; WHO 2016).

 Arnett, Jeffrey Jensen. 2000. Emerging Adulthood: A Theory of Development From the Late Teens to the Late Twenties;Institute of Medicine and National: מקורות
Research Council. 2015. Health Care for Young Adults ;Schneider, Renee, et al. 2009. What Happens to Youth Removed From Parental Care? ;מן'יעקב וחגית תורג, ראובן  .

WHO. 2016. Health Behaviour; בקהילהבצעירים בסיכון ובמצוקה טיפול . 2015 in School-Aged Children (HSBC) Study: International Report From the 2013-2014 Survey  ;

2017. רותי מרגלית' פרופשיחת טלפון עם 

13

המלצותאומדנים ראשונייםסקירת פתרונותהמצב הקייםרקע

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

13-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23-24 25-26 27-28 29-30

דפוסי התנהגות מסכנים עולים בקרב בוגרים צעירים
(Arnett,2000 ;IMNRC, 2015: עיבוד ל)

משקאות אלכוהוליים ברצף במהלך  5אחוז הנשאלים ששתו לפחות 
השבועיים האחרונים

2009אחוזי השימוש בשירותי רפואה דחופה בשנת 

המלצותתחלואה ומעניםמרחבי סיכוןרקע



במסגרתה הוצאות על  , מצב כלכלי דחוק מוביל להתנהלות הישרדותית: 2מרחב סיכון 
בריאות הן מותרות  

Kessler, R. C. 1979. Social Status and Psychological Distress;Petersen, Poul: מקורות Erik. 1990. Social Inequalities in Dental Health: Towards a Theoretical Explanation;Watt, Richard G. and 
Aubrey Sheiham. 1999. Inequalities in Oral Health: A Review of the Evidence and Recommendations for Action ;חברתיתפערים בבריאות ופריפריה . 2011. משרד הבריאות ;Braveman, Paula and 

Laura Gottlieb. 2014. The Social Determinants of Health: It's Time to Consider the Causes of the Causes ;עבודה לשם קבלת , בקרב בוגרי פנימיות" בגרות בהתהוות"תקופת ה. 2015. תהילה, רפאלי

כלכלי למצב הבריאות-הקשר בין המצב החברתי. 2016. חטיבת המחקר, בנק ישראל; דוקטורתואר 
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הקשורבכלגםנשמרזהקשר.חברתיומעמדגבוהההכנסה,השכלהעםמתואמותארוכהחייםותוחלתטובהבריאות•

,Kessler)דורית-ביןהיאההשפעהולעיתים,נפשיתלבריאות .(2016,ישראלבנק;2011,הבריאותמשרד;1979

לאלימותחשיפה,בריאותמסכניבמקצועותעיסוק,מזוהמותבסביבותמגוריםידי-עלרבותפעמיםמוסברהקשר•

Braveman)השינהאיכותעלהכלכליהמצבוהשפעתסיכוניותולהתנהגויות & Gottlieb, 2014).

אתהערכתם:גבוהאקונומי-סוציולאשכולהמשתייכיםבקרבבמובהקגבוהההבריאותמצבשלהעצמיתהתפישה•

Braveman)נמוכיםלאשכולותבהשוואה10%-בגבוהה"מאדטובה"או"מצוינת"כבריאותם & Gottlieb, 2014).

,למשל.(2016,אעידןסולימני)מותרותהןבריאותעלהוצאותבמסגרתה,הישרדותיתלהתנהלותמובילדחוקכלכלימצב•

50%-שככךעלמצביעיםאחריםממצאים;שינייםוטיפולירפואיותבדיקותעלמוותריםפנימיותמבוגריכשלישכינמצא

אעידןסולימני;2015,רפאלי)כלכליתבעיהבגללשזהטענו,אותהקיבלוולארפואיתלעזרהזקוקיםשהיוהמדווחיםמבין

.(2017,ואחרים

,Petersen)הדנטליתהבריאותמצבלביןאקונומי-סוציומדרגביןמתאםעלמצביעיםמחקריםשלארוכהשורה,בדומה•

1990;Watt & Aubrey, 1999).

,  מרחב סיכוני משותף לשתי הקבוצות
בו מצויים צעירים בסיכון

בוגרים  
צעירים

-מדרג סוציו
אקונומי נמוך

נוער בסיכון
שבגר

המלצותתחלואה ומעניםמרחבי סיכוןרקע



אקונומית-רוב הצעירים בסיכון חסרים את הכלים למנף עצמם סוציו:2מרחב סיכון 

צעירים פגיעים בתהליכי  . 2012. ואחריםענת, זעירא; לעתידתמונת מצב ומבט –צרכים ושירותים , בעיות–צעירים בישראל . 2009. יוסף, קטן: מקורות

הפוטנציאל  . 2016. איתמר, יקיר;בקהילהבצעירים בסיכון ובמצוקה טיפול . 2015. מן'יעקב וחגית תורג, ראובן; ומדיניותשירותים , צרכים: מעבר לבגרות

הזדמנויות והמלצות, המצב הקיים: במסגרות הכשרה מקצועית עבור צעירים בסיכון
15
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ובהכשרתוהתיכוניתבהשכלתו,היתרבין,תלויהבחברהלהשתלבבסיכוןצעירשליכולתו

כןועל,נמוךאקונומי-סוציומרקעלרובמגיעיםבסיכוןצעירים,אולם.(2009,קטן)המקצועית

.(2016,יקיר;2016,מן'ותורגראובן)גילםלבניבהשוואהבכךמתקשים

בהכשרהמצוייםאועובדים,לומדיםאינםאשרצעירים)NEETלקבוצתהמשתייכים,למשל

ולפיכךוהכשרתייםמקצועייםכישוריםמהיעדר,כלכלימלחץסובלים(בסיכוןמצוייםולכןמקצועית

הסובליםאוקוגניטיביקושיבעליבסיכוןצעירים,להםבדומה.(2016,יקיר)התעסוקהבשוקמנחיתות

שכרםולרוב,העבודהובשוקגבוההלהשכלהבמוסדותלהשתלבבמיוחדמתקשיםכרוניותממחלות

.(2015,מן'ותורגראובן)יותרנמוך

:כיעולה,בסיכוןצעיריםלמעןהארגוניםפורוםידי-עלשבוצעמסקר

גילםבניליתרבהשוואהנמוךשכרםאולם,גבוהבסיכוןצעיריםבקרבהתעסוקהשיעור•

80%-ל60%ובין,שכזובהכשרהמעוניינים40%רק,מקצועיתהכשרהחסריבסיכוןהצעיריםמבין•

ההכשרהבעתכלכליתלתמיכהשיזדקקומשוכנעים

נמוכה או נמוכה בהרבה , דיווחו כי הכנסתם דומה55.8%
בהשוואה לשכר המינימום

החוב של  , מבין הצעירים בסיכון שדיווחו כי הם מצויים בחוב
100,000₪עד 10,000מהם הינו בגובה 35.9%

; מבין הצעירים בסיכון33.6%שיעור האבטלה עומד על 
דיווחו כי הם מצויים בחובות( 23.5%)קרוב לרבע 

אולם איכות  , מהצעירים בסיכון תעודת בגרות85%-ל
הבגרות שלהם נמוכה

(:2012)זעירא ואחרים לפי סקר אחר של , זאת ועוד

המלצותתחלואה ומעניםמרחבי סיכוןרקע



היסטוריה של ילדות או נערות בסיכון עלולה לייצר נטייה להתנהגויות  : 3מרחב סיכון 
מסכנות והפרעות רגשיות ונפשיות

:בעברםשמקורןרפואיותמבעיותבבגרותםסובלים,בסיכוןכנעריםאוכילדיםבעברשהוגדרוצעיריםבוגרים

ממכריםבחומריםלשימושיותרנוטיםוהם,נמוכיםקשותרגשיותמהפרעותשסבלומישלושכרםהשכלתם•

Armstrong)בטוחהלאמיניתולהתנהגות et al, 2003).

בתהליךבריאותםאתהמסכנותהתנהגויותשלארוכהבשורהמאופייניםהזנחהאו/והתעללותשחווילדים•

,IMNRC)ההתבגרות 2015).

ברווחתםפוגעיםנמוכיםבגילאיםלמידהוקשייגילםלבניבהשוואהמחייהםפחותמרוציםבסיכוןצעירים•

Dinisman)הנפשית et al, 2013).

בעיותשלהופעהמנבאותובחלקן,הצעירההבגרותתקופתתוךאלנמשכותבילדותשונותנפשיותבעיות•

Davis)אחרות & Koroloff, 2007).

מעורבות,כלכלייםקשיים,מוקדמתלהורותבמיוחדגבוהבסיכוןמצוייםב"בארההרווחהמסגרותשלבוגרים•

Southerland)נפשייםולחציםמתחיםשלגבוהותורמותבפשיעה et al, 2009).

 Armstrong, Kathleen H et al. 2003. Factors Associated with Community Adjustment of Young Adults with Serious Emotional Disturbance: A Longitudinal:מקורות
Analysis  ;Davis, Maryann and Nancy Koroloff. 2007. The Great Divide: How Mental Health Policy Fails Young Adults ;Southerland, Dannia et al. 2009. Young adult 

outcomes and mental health problems among transition age youth investigated for maltreatment during adolescence  ;Dinisman, Tamar et al. 2013. The Subjective 
Well-Being of Young People Aging Out of Care ;Institute of Medicine and National Research Council. 2015. Health Care for Young Adults
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מרחב סיכון שלישי מעמיד את הבריאות  
בסכנה גדולה אף יותר

בוגרים  
צעירים

-מדרג סוציו
אקונומי נמוך

נוער בסיכון
שבגר

המלצותתחלואה ומעניםמרחבי סיכוןרקע



אלא  , 18הסיכונים המאפיינים את גיל ההתבגרות אינם נעלמים בגיל : 3מרחב סיכון 
נגררים לתקופת הבגרות הצעירה  

החינוךאוהרווחהמשרדישלביתיות-חוץבמסגרותשוהיםבישראלהמשפחתיהעורףחסריהנוער-בנירוב,

מסגרותבתוך,בקהילהלרובמטופליםיותרנמוךבסיכוןנוערבני.(2012,אעידן-סולימני)אומנהבבתיומקצתם

בוגרים"לוהפיכתם18לגילהגיעםעם,אולם.בהםהטיפולעלהאחראיתהיאהמדינה,כךאוכך.החינוך

נערותםשלהעיקריתוהמסגרתהעוגןאתמאבדיםוהם,בהםמלטפלחדלותהציבוריותהמסגרות,"צעירים

.(2015,מן'ותורגראובן)

הצעירההבגרותלתקופתנגרריםאלא,18בגילנעלמיםאינםההתבגרותגילאתהמאפייניםהסיכונים,בעתבה

ממסגרתמסודרתמקל-העברתמתקיימתלאכיעולהשקיימנומראיונות,זאתאף-על.(2015,מן'ותורגראובן)

.מטופלותלאולהיוותרלהיזנחעשויותבריאותיותבעיותוכך,(לצבאמהפנימייה,למשל)לאחרתאחת

ממשלתיעדיפויותסדרהגדרת,כספיםשלהקצאהידי-עלזומציאותלשנותמבקשת"יתד"הלאומיתהתכנית

.הנוכחיתבמציאותלשיפורלהובילכולםשמכווניםפעולהערוציעלוהחלטהברור

מעברם לחיים עצמאיים  . 2012. יפית, אעידן-סולימני; ואתגריםסוגיות : ביתית בישראל-ילדים ובני נוער בהשמה חוץ. 2012. ואחריםענת, זעירא: מקורות

בקהילהבצעירים בסיכון ובמצוקה טיפול . 2015. מן'יעקב וחגית תורג, ראובן;דוקטורעבודה לשם קבלת תואר , של בוגרי פנימיות 17
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, ביתיות לפי מדינה-התפלגות מסגרות חוץ
(2012, זעירא ואחרים)2010

אומנה פנימיה אחר
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מרחבים סיכונייםמשלושה מושפע הבריאותי של צעירים בסיכון מצבם , לסיכום
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אקונומי-מצב סוציו

באופןקשורנמצאכלכליגבהיעדר

בשלרעבריאותילמצבישיר

היעדר,לשירותיםנמוכהנגישות

מסוכניםבמקצועותעבודה,חינוך

.מסוכנותהתנהגויותלסגלונטייה

עלהוצאות,כלכליתמצוקהבעת

לטובתהצידהנדחקותבריאות

הנתפשותאחרותהוצאות

.יותרכחשובות

בגרות צעירה

הבוגריםלקבוצתהשתייכות

דפוסיםאימוץכוללתהצעירים

הבריאותאתלסכןשבכוחם

כתוצאהלרוב,מיידיבאופןהפיזית

.גבולותלבחוןמהצורך

גבוהותברמותמאופיינתזוקבוצה

רגשיותומצוקותחרדה,לחץשל

.ההתבגרותבתהליךשמקורן

התמשכות המצב הסיכוני

אוכילדיםבעברםשהוגדרומי

איתםגוררים,בסיכוןנערים

כמו,זומתקופהסיכונייםאלמנטים

,ממכריםבחומריםשימוש

לאמיניתהתנהגות,עבריינות

.ועודבטוחה

בריאותבעיות,אלועלנוסף

הסתייםטרםבהןשהטיפול

הבגרותתקופתאלהןגםנמשכות

.הצעירה

המלצותאומדנים ראשונייםסקירת פתרונותהמצב הקייםרקע המלצותתחלואה ומעניםמרחבי סיכוןרקע



שלושת מרחבי הסיכון מחוללים שלושה מרחבי תחלואה

,הנפשבריאות:תחומיםלשלושהנוגעותבסיכוןצעיריםשלהרפואיותהבעיותמרביתכיעולה,רחבהספרותמסקירתוכןשקיימנוראיונותשלארוכהמשורה

,מיןלמחלותהמובילה)בטוחהלאמיניתהתנהגות:נוספיםסיכוןגורמיבשלושההקשורהלתחלואהאינדיקציהקיימתכימצאנו,לאלופרט.כלליתוהזנחההשןבריאות

,זאתעם.(השמנהאותזונה-תת)לקויהותזונה(וסמיםאלכוהול,סיגריות)ממכריםבחומריםשימוש,(ועודבפוריותהפוגעותחוקיותלאהפלות,רצוייםבלתיהריונות

.בכללותההצעיריםהבוגריםאוכלוסייתשלמאפייןאםכי,בסיכוןצעיריםבוגריםשלייחודימאפייןמהווהאיננההנוספיםהתחומיםבשלושתהתחלואהכימצאנו

.המתאימותהייחוסקבוצותמולאלמשמעותיעומקסקרידרושואישושן,זהבשלבהדיוןאתבהןלהמשיךמכדיחלשותאלואינדיקציות

ר  "דראיון עם ; 2017. אלון ברמיראיון עם ; 2017. סתיו נאורראיון עם ; 2017. איריס זילכהראיון עם ; 2017. רותי מרגלית' פרופשיחת טלפון עם : מקורות

מאיה , "הלב"ראיון עם צוות ; 2017, אעידן-יפית סולימניר "ראיון עם ד; 2017. מיכל שפרוןראיון עם ; 2017, ר דן כצנלסון"דראיון עם ; .2017, אסף וקנין

2017. פיש ומור כהן-ברון
19
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הזנחה

במחלה או טיפול הזנחה והיעדר 

המובילים בתורם  , בעיה קיימת

ולתחלואה נוספתלהחמרה 

בריאות הנפש

PTSD , חרדה, מצוקות רגשיות

נפשיות כמו  ומחלות דיכאון 

קוטבית-סכיזופרניה והפרעה דו

בריאות השן

שיניים  , ריקבון, עששת, דלקות

חוסר  , פגיעות לסת, שבורות

מודעות לשמירה על היגיינת פה

המלצותתחלואה ומעניםמרחבי סיכוןרקע



ממצוקות רגשיות לאורך זמןרבים סובלים צעירים בסיכון 

; תכונות פסיכומטריות ונתונים נורמטיביים באוכלוסייה הישראלית, (MHI) שאלון הבריאות הנפשית . 1990. י, ודרורי. ו, פלוריאן; Kessler, R. C. 1979. Social Status and Psychological Distress: מקורות

 Courtney, Mark E. et al. 2011. Midwest Evaluation of the Adult Functioning of Former Foster;ובמצוקהדין וחשבון הוועדה הציבורית לבדיקת מצבם של ילדים ובני נוער בסיכון . 2006. משרד הרווחה
Youth: Outcomes at Age 26 ;צעירים פגיעים בתהליכי מעבר לבגרות. 2012. ענת ואחרים, זעירא; דוקטורעבודה לשם קבלת תואר , מעברם לחיים עצמאיים של בוגרי פנימיות. 2012. יפית, אעידן-סולימני  :

אתר  ; 2017, ר אסף וקנין"דראיון עם ; 2017. נאורסתיו ראיון עם ; 2017. איריס זילכהראיון עם ; בקהילהבצעירים בסיכון ובמצוקה טיפול . 2015. מן'יעקב וחגית תורג, ראובן; שירותים ומדיניות, צרכים

איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מיניתהאינטרנט של 

20

הם.זמןלאורךורגשיותנפשיותממצוקותסובליםרביםבסיכוןצעירים

מצוקותשלמקורן.שיקוםסלשלבקריטריוניםנכלליםאינםאךלטיפולזקוקים

ופיזיתמיניתהתעללות,כלכלידוחק,הצעירההבגרותתקופתבמאפייניהואאלה

Kessler)והדרהניתוק,מוקדמת 1979;Courtney, .(2015,מן'ותורגראובן;2011

,הרווחהבשירותיהמטופליםנוער-ובניילדיםבקרבנפוצותרגשיותמצוקות

מבוגרירבעכינמצא.(2006,שמידועדתח"דו)הזמןעםומחמירותהולכותוהן

בוגרי,דומהבאופן.דיכאוןאוריקנות,עצבשלממושכותתקופותחווב"בארהאומנה

ונפשיותרגשיותמצוקותשלגבוהיםבאחוזיםמתאפייניםבארץרווחהמסגרות

לאפעם-אףאומהזמןקטןחלקרקמאושריםחשיםהםכימדווחיםוחלקם

(Courtney, .(2012,אעידןסולימני;2012,זעירא;2011

מכלכשתיים–מיניתפגיעהשלהיסטוריהבישראלבסיכוןמהצעיריםלרבים

הסיועמרכזיאיגוד)מכךיותראףולעיתים,גבריםשלושהמכלואחדנשיםשלוש

.(מיניתתקיפהולנפגעילנפגעות

המלצותאומדנים ראשונייםסקירת פתרונותהמצב הקייםרקע

חלק קטן מהזמן או אף פעם לא, מבוגרי הפנימיות חשו מאושרים לפעמים40.5%מחקר ישראלי מצא כי 

כרבע הרגישו עצבניים מאוד; למעלה משישית מהנשאלים במחקר חשו עצובים או מדוכדכים חלק ניכר מהזמן
חלק ניכר מהזמן או תמיד במהלך החודש שקדם לסקר

במחקר אמריקאי של בוגרי מסגרות אומנה נמצא כי למעלה משליש מהנשאלים חוו פחד חריג מסיטואציות
מחציתם נמנעו לחלוטין מלקחת חלק בסיטואציות הללו; חברתיות במהלך השנה שקדמה לסקר

מרוקן או, כמעט אחד מכל ארבעה דיווח על תקופה של לפחות שבועיים במהלכה הרגיש עצוב, באותו המחקר
מדוכא במשך מרבית שעות היום

16בממוצע בגיל , כשני שלישים מהנשאלים ציינו כי נחשפו ללפחות חוויה טראומטית אחת בחייהם, זאת ועוד

מגיעה מרקע של תקיפה מינית או ניצול מיני1מכל 1כמעט , בחלק מהמסגרות המטפלות בצעירות בסיכון, בישראל

PTSDו-PTSD מורכב הפרעת אישיות גבולית

בתחום בריאות הנפשהפתולוגיות המרכזיות 

דכאון לחץ, מתח, חרדות

המלצותתחלואה ומעניםמרחבי סיכוןרקע



קבלת טיפולים נפשיים כרוכה בביורוקרטיה מורכבת ובזמני המתנה ממושכים שאינם  
מותאמים לאופי האוכלוסייה

אתלהגבירנועדהשהרפורמהאףעל:בסיכוןלצעיריםהנפשייםהטיפוליםאתהנגישהלאהנפשבבריאותהרפורמה

3עדנמשכיםראשוניתהערכהלועדתההמתנהזמני,הנגישיםהטיפולמחיריאףעל,בפועל,לטיפולהנגישות

שלבמסלול)לטיפול100₪-מהגבוההעלות,כן-כמו.וחצישנהעדמגיעראשוןלטיפולההמתנהוזמןחודשים

.מוגבלמטופללכלהמפגשיםמספר,ועודזאת.מהםרביםעבוריקרה(בהסדררופאים

עםלהתמודדרוח-ואורךעצמאותכישוריאיןרביםלצעירים:המלוויםועלהצעיריםעלמעמיסהביורוקרטיה

לפיניתןהנפשיתהחירוםרפואתבמערך,בנוסף.המלוויםהצוותיםעלמשמעותינטלמהווהוזו,מסועפתביורוקרטיה

לאכאשרכלומר)יעודיתבמסגרתצורךאיןוכאשר,95%-מנמוכהבושהתפוסהבתנאימוסדבכללהתאשפזחוק

לאזקוקיםבסיכוןוצעירים,95%-מלרובגבוהההתפוסה,בפועל.(ועודמיניתתקיפהנפגעי,תזונהבבעיותמדובר

.טיפולמהםנמנעובכךהפניםבמשרדלכתובתבכפוףבאשפוזמחויביםהם,לפיכך.יעודיתלמסגרתפעם

אינםהרפואייםהצוותיםכיעולהמלוויםעםמשיחות:הטיפוללסיוםרבותפעמיםמביארפואייםצוותיםעםהמפגש

אשר,הצעיריםמכךכתוצאה.ב"וכיושגויהבטרמינולוגיהמשתמשים,הצעיריםשללמצוקותיהםהרקעאתמכירים

.אותומפסיקים,לצרכיהםמותאםשאיננוטיפולמקבלים

דבר . שירות במצוקה.טל, כרמון; Davis, Maryann and Nancy Koroloff. 2007. The Great Divide: How Mental Health Policy Fails Young Adults: מקורות

ראיון עם ; 2017, מיכל שפרוןראיון עם ; כל זכותאתר ; בקהילהבצעירים בסיכון ובמצוקה טיפול . 2015. מן'תורגיעקב וחגית , ראובן;17.11.2016, ראשון

2017, ר אסף וקנין"ד
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המלצותאומדנים ראשונייםסקירת פתרונותהמצב הקייםרקע

פסיכולוגי  לטיפול המתנה זמני 
לנתוני , מקור ראשון: עיבוד)בפריפריה 

(2016, "בנפשנו"

מונעים מתן מענה מותאם, כמו גם חוסר התאמת השירותים לאוכלוסייה, היעדר זכאות לסל שיקום או לסל שירותים ייעודי
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רוב טיפולי השיניים של צעירים בסיכון הינם טיפולי חירום מורכבים שניתן היה למנוע  
באמצעות מודעות ומעקב

.Leao, A.T.T. 1993: מקורות The Development of Measures of Dental Impacts on Daily Living;Watt, Richard G. and Aubrey Sheiham. 1999. Inequalities in 
Oral Health: A Review of the Evidence and Recommendations for Action ;Courtney, Mark E. et al. 2011. Midwest evaluation of the adult functioning 

of former foster youth: Outcomes at age 26 ; 2017. רותי מרגלית' פרופעם שיחת טלפון ; 2017. איריס זילכהראיון עם ; 2017, ר דני כצנלסון"דראיון עם
22

רפואיותבבעיותלטפללצורךמעבר:מימדיםרבתחשיבותוהפההשינייםלבריאות

וכן,העצמיובדימויבאסתטיקה,התפקודביכולתפוגעבריאשאיננופה,ובכאבים

,Leao)החברתיתוברווחההנפשיתברווחה 1993).

אוראליתהגיינה,הזנחהלמנותניתןהפהבריאותבתחוםלפתולוגיותהגורמיםעם

בפהפוגעיםאשר,סמיםשלאינטנסיביתוצריכהעישון,בולימיה,לקויהתזונה,נמוכה

Watt)זהבתחוםבעיותשלגבוהיםאחוזיםבסיכוןצעיריםבקרב,לפיכך.קשהבאופן &

Aubrey, .(אישייםראיונות;1999

,שונותברמותעששתלמנותניתןהשןבריאותבתחוםהמרכזיותהפתולוגיותבין

הנגרמיםונזקיםבלסתותשברים,וחסרותשבורותשיניים,שינייםריקבון,חורים,דלקות

Methכגון)בסמיםמשימוש Mouth).

היגיינהשללחשיבותהמודעיםאינםבסיכוןצעיריםכיעולהשאספנומהדיווחים

.קבועבאופןשינייםבמברשתמחזיקיםאינםאףחלקםוכיאוראלית
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צעירים בסיכון  55טופלו , אביב-של אוניברסיטת תל" לשנות עולם"יוזמת במסגרת 

:2016נזקקו במהלך חורף להם הטיפולים . במרפאת השיניים של האוניברסיטה

216

57

22

34

10

6.1

סתימות

עקירות

כתרים

שורשטיפולי 

השתלות שיניים

לצעיר בממוצעטיפולים 
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עלותם הגבוהה של טיפולים בתחום בריאות השן מונעת אותם מצעירים בסיכון

2017, מישל לויןשיחת טלפון עם ; 2017, ר דני כצנלסון"דראיון עם ; כל זכותאתר : מקורות 23
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טיפלה  " למרחב"עמותת 
באמצעות רופא פרטי 

צעירים  134-מתנדב ב
-בסיכון במשך למעלה מ

שנים ובעלות משוערת 10
850,000₪-של כ

לטיפול  ממוצעת עלות 
-בצעיר בסיכון עמדה על כ

ח"ש6,300

לכךעדויות.כלכלייםמטעמיםשינייםלטיפוליפנולאמהנשאליםרבעכינמצאאומנהבוגריבקרבב"בארהשנערךבסקר

,Courtney)בארץגםקיימות מריקבוןסובליםהנמוכיםלעשירוניםהמשתייכיםכיידועעוד.(אישייםראיונות;2006

Watt)העליוניםלעשירוניםלמשתייכיםבהשוואהיותרגבוהיםבאחוזיםחניכייםובעיותעששת,שינייםחוסר,שיניים &

Aubrey, 1999).

זכאיםיהיו2020שנתעד:ושירותיםטיפוליםמגווןשלהממשלתיהסבסודאתבהדרגהמרחיבההשןבבריאותהרפורמה

שלסדרהוהןעלותללאושירותיםטיפוליםשלסדרההןמוצעותהסלבמסגרת.18גילעדהילדיםכלהמסובסדלסל

הטיפוליםמרביתנכלליםהמסובסדבסל.שןלכל,טיפוללכל23₪שלעצמיתבהשתתפותנוספיםושירותיםטיפולים

יתכן,לכן.(שתליםהתקנתהואבסלכלולואיננובסיכוןצעיריםבקרביחסיתנפוץאשרטיפול)בסיכוןצעיריםזקוקיםלהם

יאבדוצעירבגיליטופלושלאצעירים.(18גיללפניבבעיותיהםיטפלואם)ייטבבסיכוןצעיריםשלהפהמצבהארוךשבטווח

.נגישבמחירזאתלעשותההזדמנותאת

בעלותושיקוםחירוםטיפולימעניקיםאשרשינייםורופאישינייםמרפאותעםפעולהשיתופימייצרותמהעמותותחלק

.בלבדהחומריםעלותכ"בד,משתנהסמלית

המלצותתחלואה ומעניםמרחבי סיכוןרקע



למצבים כרוניים או  קיימת הזנחה בריאותית הגוררת הידרדרות צעירים בסיכון בקרב 
הסיכונילהחמיר את המצב שבתורם עשויים , חריפים

Dyer, Bitondo: מקורות Carmel et al. 2007. Self-Neglect Among the Elderly: A Model Based on More Than 500 Patients Seen by a Geriatric 
Medicine Team ; ראיון  ; 2017. ברמיאלון ראיון עם ; 2017. נאורסתיו ראיון עם ; 2017. רותי מרגלית' פרופשיחת טלפון עם ; 2017. איריס זילכהעם ראיון

2017, מיכל שפרוןעם 
24

אתלעצמולספקאדםשלהרצוןהיעדראו/והיכולתהיעדרמשמעותהבריאותבהקשריהזנחה•

Dyer)סכנהכדיעד,בריאותולהבטחתהדרושהבסיסיהטיפול et al, זהמסוגהזנחה.(2007

,סכנהלזהותיכולתחוסר:להמהגורמים.נפשיותמבעיותולסובליםלקשישיםלרובמיוחסת

Dyer)נוירולוגיותבעיותגםמסוימותאוכלוסיותובקרבלשירותיםנמוכהנגישות et al, 2007).

מהתהליךכחלקומופנמתמוכרתזותופעהבקרבהאשר,גריאטריתלאוכלוסייהבדומה•

בהינתן,למעשה.רווחתהתופעהבסיכוןצעיריםבקרבגםכיעולהשקיימנומראיונות,הטיפולי

שיזניחהסיכויגוברכך,יותרגבוההסיכונישמצבוככל–כלשהותחלואהמצבבעלבסיכוןצעיר

.הבריאותימצבואחרוהביקורתהמעקבאתאוהטיפולאת

,בריאותבהקשרי.רביםחייםתחומיעלחולשתוהיאומתוחםמוגדרלתחוםנוגעתאיננההזנחה•

הצעיריםהבוגריםאוכלוסייתעקרונישבאופןאףעל.אפשריתפתולוגיהכללכמעטנוגעתהיא

בריאותבעיות,ומעקבטיפולשבהעדרהרי,אחרותגיללקבוצותביחסבריאהקבוצההינה

.חריפיםאוכרונייםלמצביםלהפוךעלולותטיפול-ברותאופשוטות

בעיות לחץ דם סכרת

דלקות בבלוטת  
התריס

תזונה-תת
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הפתולוגיות המרכזיות המצויות בסכנת  
החמרה בעקבות הזנחה בקרב צעירים  

בסיכון
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אך מחוללים  ,ובהתאם לרצף הסיכונימנגנוני ההזנחה מגוונים ומשתנים בין מקרים 
נפש וסבל לחולים וכן עוגמת עלויות טיפול גבוהות 

בריאותיותבעיותעםכראוימתמודדיםאינםבסיכוןמהצעיריםרביםכיעולהמהראיונות:מוגבליםעצמאותכישורי1.

אשרצעיריםרבותפעמים.ומסובכתלביורוקרטיתהנחשבת,הבריאותמערכתמוללהתנהלכיצדיודעיםואינםשונות

לקחתמסוגליםשהםומבלי,הראוייםהכישוריםאתלעצמםשרכשומבליאותןמסיימיםהרווחהבמסגרותטופלו

.האישיתבריאותםעלגםאחריותלקחתמסוגליםהםאין,לפיכך.חייהםעלאחריות

נתפשתתרופותאוטיפוליםעלההוצאהבה,הישרדותיתהתנהלותמכתיבהסיכוניהמצב:כלכלייםמטעמיםהזנחה2.

.ותרופותרפואייםטיפוליםלפניומזוןגגלקורתמשאביםלהפנות(ומתומרציםואף)מעדיפיםצעירים.כמותרותלעתים

אומומחהלרופאהפניהשקיבלבסיכוןצעיר.לקוחותאחרמעקבמבצעותאינןהחוליםקופות:בקהילהמעקבהיעדר3.

לאהעמותותגם.מחדשאותהלתאם,למשל,לויוצעולאמומשהלאהפניהמדועיישאללא,אותהמימשולאלבדיקה

הצעירבהפנייתביטוילידיבאהרפואיתלבעיההתייחסות,לרוב.הבריאותבתחוםהצעיריםאחרשוטףמעקבמבצעות

.לאותו,קהילהשירותלקבלת

אלכוהוללצרוךיעדיפוהם,אלכוהוללביןתרופהבין"התנגשות"בהינתןכימעידיםאחדיםצעירים:בוגרותלאהעדפות4.

.(למשל,שוניםמסוגיםפסיכיאטרייםכדורים)התרופהנטילתעלולוותר

!שבירה של מנגנוני ההזנחה הללו דורשת התערבות מערכתית

ראיון עם ; 2017, רותי מרגלית' פרופשיחת טלפון עם ; 2017, איריס זילכהראיון עם ; 2017, מיכ ל שפרוןראיון עם ; 2017, ר אסף וקנין"דראיון עם : מקורות

2017, סתיו נאורראיון עם ; 2017, אלון ברמי 25
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טיפולים  במימון קושי 
רפואיים ותרופות

העדר מעקב בקהילה

העדפת צריכה של : לעיתים
פני תרופות-ממכרים על

היעדר כישורי עצמאות  
וקושי להתמצא במערכת  

הבריאות
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אלו עולות בעתות ; בריאותעוקבים ומלווים סוגיות , הגורמים המלווים אינם מתעדים
לשתףמשבר או במידה והצעיר בוחר 

26
–צעירים בישראל . 2009. יוסף, קטן; דין וחשבון הוועדה הציבורית לבדיקת מצבם של ילדים ובני נוער בסיכון ובמצוקה. 2006. משרד הרווחה: מקורות
בצעירים בסיכון ובמצוקה בקהילהטיפול . 2015. מן'תורגיעקב וחגית , ראובן; תמונת מצב ומבט לעתיד–צרכים ושירותים , בעיות
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18מסקר שערכנו בקרב 
:עולהעמותות 

בכלל העמותות מגיעים  
הצעירים ללא תיק רפואי

מהן הצעירים לא 67%-ב
נשאלים על סוגיות בריאות  

בריאיון הקליטה

מהעמותות מנהלות 18%רק 
תיעוד של סוגיות בריאותיות

כמחצית מהן מנהלות מעקב  
אחר סוגיות בריאותיות

חלק מהעמותות אינן עוסקות בסוגיות הנוגעות לבריאות
במתכוון וכחלק מהמדיניות הנהוגה בהן

ראיוןאואינטייקראיוןבמסגרתונפשיתפיזיתבריאותשלסוגיותעלנשאליםאינםהצעיריםהארגוניםבמרבית

.זומטלהביצועעלהקפדהאין,לבריאותבנוגעתשאולהמחייבמובנהשאלוןקייםכאשרגם.אחרקליטה

וכחלקמכווןבאופןלעיתים)בפעילויותיהםבריאותשללסוגיותמתייחסיםאינםכללמהארגוניםניכרחלק

דרישהאיןבעמותותהצעיריםשלהליוויבתהליכי,כלומר.מטופלותלאנותרותרפואיותבעיותוכך,(מהמדיניות

.נאכפתתמידלאהיא,כזודרישהישבהםבמקרים.בריאותיותלסוגיותלהתייחסגורפת

זאת.רפואייםתיקיםמנוהליםולאבריאותסוגיותשלרפואיותיעודמעקבעלמקפידיםאינםוהמלוויםהמדריכים,

בהםבמקרים,לעיתים.תכופיםונפשייםרפואייםלטיפוליםנזקקיםאשר,גבוהבסיכוןצעיריםהמלוותבעמותותגם

וברשומותידבכתב,בכותרות,המטפלשללצרכיוהמבוצעבתיעודמדובר,הרפואיהטיפולשלתיעודמתבצע

אורךתיעוד:במשאביםחוסרהיאלכךהמרכזיתהסיבה,המלוויםלדברי.הצעירעםהלאהמועבראיננווהוא,אישיות

.כךלשםניהוליוזמןקשבאיןולמלוויםהשקעהודורשרבזמן

גם,כאמוראך.הבריאותיבמצבוולדוןלשתףהצעירשלרצונובמידת,לפיכך,תלויאלהמעיןבסוגיותהעיסוק

.בהןהטיפולאחרמסודרמעקבמתקייםלא,הרפואיותבבעיותיומשתףהצעירבהםבמקרים
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עוקבים ומלווים סוגיות בריאות, הגורמים המלווים אינם מתעדים: ממצאי סקר העמותות
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כשמגיע צעיר

האם  , לעמותה

הוא מגיע עם  

?תיק רפואי

(N=17)

האם  , אם לא

נדרשים 

מאמצים כדי 

לקבל את התיק  

?הרפואי

(N=17)

האם מתייחסים 

לסוגיות של 

בריאות בראיון 

*?הקליטה

(N=18)

האם מבצעים 

מעקב אחר  

הטיפול הרפואי 

?הצעיריםשל

(N=18)

האם מתקיים  

תיעוד של 

בעיות וסוגיות  

?בריאותיות

(N=17)

האם  , אם כן

הוא נגיש לאחר  

מכן למי שיבקש 

?אותו

(N=16)

האם יש רופא  

שרואה את 

הצעירים  

?בעמותה

(N=12)

18%: כן425%: כן318%: כן740%: כן633%: כן212%: כן00%:כן

1192%:לא531%: לא1059%: לא1055%: לא1267%: לא318%: לא17100%:לא

לא  -

:  מנסים
12

לא  423%:חלקי15%: חלקי-70%

:  רלוונטי
7

44%-

עבור עמותה שהסוגייה עולה רק בחלק מראיונות הקליטה שלה ועבור  . סומן עבור עמותה אשר מתייחסת בכל ריאיון קליטה ובאופן מובנה לסוגיות בריאות פיזית ונפשית" כן"<<* 
"לא"סומן , עמותה שעוסקת רק בבעיות של בריאות נפשית

המלצותתחלואה ומעניםמרחבי סיכוןרקע



השילוב בין מבנה המערכת לבין מאפייני האוכלוסייה  . הידע הרפואי אינו נצבר או מנוהל
מוביל בהכרח למצבי משבר

"(2006,שמידועדתח"דו)"הטיפולרצףאתהמאפשריםאמצעיםאלאלעצמהמטרהאינםארגוני-ביןפעולהושיתוףתיאום.

מנגנוניובהפעלתפרויקטיםבמימוןבעיקרביטוילידיבאהמדינהשלחלקה-רביםגורמיםבידיומפוזר,השלישילמגזרברובומבוזרבסיכוןבצעיריםהטיפול

.העיקריהמלווההגורםמטעםלמענהזוכהלאולכן,הבריאותמשרדאוהקהילהבאחריותכמצוינתפשהבריאותתחום.ופיקוחבקרה

והרווחההחינוךמשרדי,ל"צה,החוליםקופות.למסגרתממסגרתאיתםעובראינובסיכוןצעיריםשלהבריאותימצבםאודותהשניםלאורךשנצברמידע

.הצעירעוברביניהןשונותומסגרותעמותותביןבמעברלהיאבדעלולקריטירפואימידע.רפואייםתיקיםאלועםאלוחולקיםאינםבתחוםהפועלותוהעמותות

להשתקםבסיכוןצעיריםשלביכולתם,הטיפוליבתהליךפוגעת(החוליםקופות,הצבא,החינוךמערכת)גילעלבהתבססנפשילטיפולמערכותהפרדת

Davisלטיפולבגישתםאףולעיתים & Koroloff, 2007)).

הצעיריםשלנטייתםביןהשילובכיאיפואברור.גורמיםשלרבממספרהנובעתונפשיותרפואיותבעיותשלבהזנחהמתאפייניםבסיכוןצעירים,שהוסברכפי

.הצעיריםסובליםמהןונפשיותרפואיותבעיותשלוהידרדרותהחרפהמשמעותהידעושימורניהול,איסוףשלנורמותהיעדרלביןלהזנחה

28
–צעירים בישראל . 2009. יוסף, קטן; דין וחשבון הוועדה הציבורית לבדיקת מצבם של ילדים ובני נוער בסיכון ובמצוקה. 2006. משרד הרווחה: מקורות
בצעירים בסיכון ובמצוקה בקהילהטיפול . 2015. מן'תורגיעקב וחגית , ראובן; תמונת מצב ומבט לעתיד–צרכים ושירותים , בעיות

המלצותאומדנים ראשונייםסקירת פתרונותהמצב הקייםרקע

נטייה להזנחה
, היעדר נורמות של איסוף

ניהול ושימור ידע

החרפה של בעיות רפואיות  
ורגשיות

המלצותתחלואה ומעניםמרחבי סיכוןרקע
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באובדן ידע משמעותי  , "שריפותכיבוי "הממופים הטיפול מאופיין ברובו בבתחומים 
ובהעדר ניהול ומעקב

המלצותאומדנים ראשונייםסקירת פתרונותהמצב הקייםרקע

בריאות השן

מודעותדיאיןבסיכוןלצעירים

,פההיגיינתעללשמירה

הנחוץהציודאתאיןולחלקם

כךלשם

ואינםיקריםשינייםטיפולי

נשיגים

המתקיימיםהשינייםטיפולירוב

מורכביםחירוםטיפוליהינם

באמצעותלמנועהיהשניתן

ומעקבמודעות

בריאות הנפש

ממצוקותסובליםרביםצעירים

זמןלאורךרגשיות

עלבעיקרמבוססהקייםהמענה

,כליםהקניית,תומךליווימתן

לקבלתוהפנייהעצמאותעידוד

בקהילהטיפול

ארוכיםלטיפולההמתנהזמני,

מערך,מוגבלהטיפוליםמספר

מותאםאיננוהחירומיהאשפוז

לצעירים

מטפליםשלמתאימהשפההעדר

לטיפולהתנגדותיוצרת

הזנחה

הידרדרותגוררתהזנחה

,חריפיםאוכרונייםלמצבים

אתלהחמירעלוליםשבתורם

הצעיריםשלהסיכוניהמצב

הצעיריםשלהעצמאותכישורי

בגיריםהיותםאף-עלמוגבלים

חוקפי-על

פאקטודהמסייעאינוגורםאף

נטילת,טיפוליםעלבמעקב

ב"וכיותרופות

מגווניםההזנחהמנגנוני

עלויותמחולליםאךומשתנים

נפשעוגמתוכןגבוהותטיפול

לחוליםוסבל

מבנה המערכת

נגישהאינההבריאותמערכת

שלצרכיהםעבורנשיגהואינה

בסיכוןצעירים

ביןרפואימידעשלשיתוףאין

והקהילההרווחה,המסגרות

לאהליווימסגרותבמרבית

בסוגיותתשאולעלמקפידים

ולאאינטייקבמהלךבריאות

ותיעודמעקבמתקיימים

בבעיותהטיפולשלמסודרים

אין.ונפשיותפיזיות,רפואיות

רפואייםתיקיםשלניהול

תלוייםוהמטפליםהמלווים

לשתףהצעירשלהרצוןבמידת

הבריאותיבמצבו

המלצותתחלואה ומעניםמרחבי סיכוןרקע



החסמים המרכזיים אשר מקשים על צעירים בסיכון לשמור על בריאותם נחלקים  
לארבעה רבדים שונים ושזורים

30

המערכתמורכבות

נקודותבהיעדרמתאפיינתבסיכוןבצעיריםלטיפולהמערכת

בהיעדרוכן,להםהמתאימותלמסגרותהצעיריםומיוןלאיתור

אלוכלמעל.השוניםלשירותים(וביורוקרטיתפיזית)נגישות

ידעושימורניהולשלתרבותבהיעדרהמערכתמתאפיינת

בסיכוןבמצביצעיריםשלנמוכהמודעות

מניעתי)רפואיטיפולשללחשיבותםמודעיםאינםרביםצעירים

הםכן-כמו.אישיתהגיינהעלושמירה(קיימותובבעיות

הרווחהשירותיועלנפשייםטיפוליםעלבסטיגמותמחזיקים

כלכלייםמטעמיםרפואיטיפולעללוותרנאלציםרבותופעמים

בריאותלקידוםמדיניותהעדר

,המדינהרשויותשלהעיסוקבליבתמצוייםאינםבסיכוןצעירים

נמוכההייתהובצרכיהםבהםהכספיתההשקעהמכךוכתוצאה

מספרביןמבוזראלובצעיריםהטיפול,כןעליתר.כהעדמאוד

הולמיםופיקוחבקרהוללאמרכזגוףללא,גורמיםשלרב

ומלוויםלמטפליםמתאימההכשרההעדר

אנשי.1:מתאימהמקצועיתלהכשרהזוכיםאינםהשירותנותני

אוכלוסייתעםלעבודהכשיריםאינםהרפואייםהצוותים

אינםבעמותותומלוויםמטפלים,סים"עו.2;בסיכוןהצעירים

והכשרהליווימקבליםואינםבריאותבסוגיותעיסוקעלמקפידים

בהןלעסוק

המלצותאומדנים ראשונייםסקירת פתרונותהמצב הקייםרקע המלצותתחלואה ומעניםמרחבי סיכוןרקע



החסמיםאת מנגנון הסיכון הבריאותי יש לפתח פתרונות העונים לארבעת כדי לשבור 

31

המערכתומורכבותקשיחות

שירותיםלהקצאתכפלטפורמה"יתד"תכנית1.

והערכהטיפול,מיון,לאיתורמרכזיםשלהנגשהעידוד2.

הנפשבריאותבתחום

ביןמקשרתחוליה:מקצועי-רפואי"ר'מנגקייס"יצירת3.

בעמותההמלווההצוותלביןבקהילההטיפולגורמי

בסיכוןבמצביצעיריםשלנמוכהמודעות

בתחוםנוער-ובנילילדיםמניעתיותתכניותופיתוחחיזוק6.

הבריאות

בריאותבסוגיותלטיפולצורךלפיכלכליסיועמתן7.

בריאותלקידוםמדיניותהעדר

מערכתובתפקידהבריאותבסוגיותהמכירהמדיניותלאמץיש

גםוהסיכוןההזנחהמעגלושבירתניהול,באיתורהרווחה

הבריאותיבאספקט

ומלוויםלמטפליםמתאימההכשרההעדר

ולצוותרפואייםלצותיםייעודיותמקצועיותהכשרותביצוע4.

בעמותותהמלווה

בראיונותבריאותיותסוגיותאחרומעקבתיעודחיזוק5.

שוטףובאופןאינטייק

המלצותאומדנים ראשונייםסקירת פתרונותהמצב הקייםרקע המלצותתחלואה ומעניםמרחבי סיכוןרקע
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המלצותאומדנים ראשונייםסקירת פתרונותהמצב הקייםרקע

יתד כפלטפורמה להקצאת שירותים

הנגשה ואיתור

ר רפואי'קייס מנג

הכשרות מקצועיות

תיעוד ומעקב

תכניות מניעה

סיוע כלכלי בעתות משבר

מדיניות

ניהול ושבירת מעגל  , מערכת הרווחה באיתורבתפקיד מדיניות המכירה יש לאמץ 
ההזנחה והסיכון גם באספקט הבריאותי

וחברתיתמנטלית,פיזיתרווחהשלמצב"היא,העולמיהבריאותארגוןלפיכך,בריאות

."מחלההעדררקולא,מלאה

בעידודלהתבצעחייבבסיכוןצעיריםבקרבהבריאותייםוהסיכוןההזנחהמעגלשבירת

.בינוניעדגבוהבסיכוןבצעיריםבמיוחד.הרווחהמערכתובאמצעות

עםביחדלפעולוהנגישותההזדמנותקיימתהמלוויםוהגורמיםהרווחהלמערכת

.כןלעשותהכליםאתבידםלתתוישהבריאותיהסיכוןמעגלאתלשבורהצעירים

שלכמחזקות(הנפשיותרקולא)הבריאותבעיותבמכלולהמכירהמדיניותאימוץ

ותסייעוהמלוויםהמטפליםלגורמיםהולמיםמשאביםהקצאתתאפשרהסיכוניהמעגל

.צעיריםאותםמצוייםבוהסיכוןמעגל"שבירת"ב

המלצותתחלואה ומעניםמרחבי סיכוןרקע



 תכנית יתד צריכה ויכולה לשמש מנוף לנקודות המפגש של הצעיר גם עם מערכת

.זו כבר מיושמתאשר איתן מדיניות בדומה למערכות אחרות , הבריאות

 מומלץ כי התכנית תהווה סמכות  , ואת תהליכי הקצאתובמטרה לייעל את מתן השרות

.  מרכזית להפניית צעירים המלווים על ידה ועל ידי הארגונים למימוש זכויות רפואיות

.קיצור משך ותהליך ועדת הערכה לקבלת טיפול נפשי, לדוגמא

יעודיים המוכוונים לצעירים בסיכוןשירותים מסגרת זו תהווה תשתית לבניית , בנוסף.

ברמת המדריכים  מנגנון זה עשוי לחסוך קשב ניהולי הן ברמה המערכתית והן , לבסוף

.והמלווים

  מימון הפתרונות יבוצע במימון משותף של תקציבי משרדי הרווחה והבריאות בשיתוף

באופן המשמר את חלוקת הסמכויות שבין  , נוספיםקרנות הביטוח הלאומי וגורמים 

.הגופים
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יתד כפלטפורמה להקצאת שירותים

הנגשה ואיתור

ר רפואי'קייס מנג

הכשרות מקצועיות

תיעוד ומעקב

תכניות מניעה

סיוע כלכלי בעתות משבר

מדיניות

ופלטפורמה לבניית אמון בין צעירים בסיכון לבין  מהווה הזדמנות" יתד"תכנית 
וכן משמשת ערוץ למתן שירותים בתחומי החיים השונים ובכללם בריאות, המערכת

המלצותתחלואה ומעניםמרחבי סיכוןרקע



הנגשה ואיתור

הרצףבכלבסיכוןצעיריםאיתורשתכליתןמרפאותשלהקמהלעודדיש,

מיונם–לחילופיןאוטיפולהענקת,שלהםהנפשיתהבריאותמצבהערכת

לאוכלוסייתהתאמתןעלדגששימתתוךוזאת,להםהמתאימהלמסגרת

.ודינאמימקצועי,צעיר,פרטימרחבשליצירהבאמצעותבסיכוןהצעירים

בשיתוףויעבדוצעיריםלאותםומאפשריםבטוחיםמרחביםיהוואלומרפאות

,זאת)בקהילההנוספיםהשירותיםספקיועם"יתד"תכניתעםמלאפעולה

היוםוהיא,שכזוסביבהליצורהיטיבהאשרHeadSpaceלמרפאתבדומה

.(וסביבתהים-בבתבסיכוןוצעיריםנוערשלהנפשבריאותבתחוםמרכזישחקן

.ארציתבפריסהאזוריותמרפאות7להפעלתלשנה₪מיליון12.5כ:עלותאומדן

34

המלצותאומדנים ראשונייםסקירת פתרונותהמצב הקייםרקע

יתד כפלטפורמה להקצאת שירותים

ר רפואי'קייס מנג

הכשרות מקצועיות

תיעוד ומעקב

תכניות מניעה

סיוע כלכלי בעתות משבר

מדיניות

הנגשה של מרכזי בריאות נפש באופן צעיר ודינאמי תהווה פלטפורמה מקצועית  
מיון והכוונה של צעירים למסגרות או לליווי המתאים להם, לאיתור

המלצותתחלואה ומעניםמרחבי סיכוןרקע



הנגשה ואיתור

ביןלתווךיהאשתפקידםולפסיכולוגיםכללייםלרופאיםתקניםתתקצב"יתד"תכנית

–בעברקודמיםטיפולגורמיוביןבקהילההמטפליםהגורמיםלביןהמלוויםהצוותים

.ואחריםנפשגורמי,צבא

הרצוייםוהמעקבההשגחה,הטיפוללאופןבנוגעהליווילצוותייועץישמשר'מנגהקייס

.(ב"וכיוהפניותמימוש,תרופותלקיחת)לצעיר

הידרדרותאוהחמרהשלבמניעהתסייעאשרנחוצהמקשרתחוליהיהוורים'מנגקייס

רפואיתיקשלמסודרניהול,בזמןראויטיפולמתןתבטיח,נפשיתאובריאותיתבעיה

.בסיכוןהמצוייםהצעיריםעבורזכויותומיצוי

כללייםרופאים12-ופסיכולוגים40-כעבורבשנה₪מיליון7.5-כ:עלותאומדן
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בתחום הרפואי והנפשי ישחרר את חסמי המידע שבין המערכות  ר'מנג-ליווי של קייס
וימנע סיבוכים של מצבים רגשיים ובריאותיים, השונות

המלצותתחלואה ומעניםמרחבי סיכוןרקע



הנגשה ואיתור

עםבמגעבאיםאשררפואייםצוותיםשלהןומקיפהאיכותיתהכשרהנדרשת

.המלוויםהצוותיםשלוהןבסיכוןהצעיריםאוכלוסיית

צעיריםשלהייחודייםהמאפייניםהדגשתתוך,הרפואייםלצוותיםהכשרותימיביצוע

לצרכיהםרגישיהיההרפואייםהצוותיםידי-עללהםהניתןהטיפולכייבטיח,בסיכון

ושבירתהטיפוללמימושוכך–ובמערכתבטיפול,במטפלאמוןלתחושתמנוףויהווה

.הסיכוןמעגל

בבעיותהטיפולותיעודליווי,מעקב,לתשאולהמלוויםהצוותיםהכשרות,דומהבאופן

וכיהיוםלסדרקבועבאופןיועלואלובעיותכיתבטיח,ורגשיותוהןפיזיותהן,רפואיות

.יוזנחלאבהןהטיפול

(מלווה/רפואי)צוותאנשי20-כעבורהדרכותליום13,000₪-כ:עלותאומדן
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הכשרה ייעודית לצוותי ליווי ורפואה הנוגעים בצעיר תגביר את האמון בין הגורמים  
במערכת וביניהם לבין הצעירים ותאפשר טיפול רפואי ונפשי וליווי סוציאלי יעילים יותר

המלצותתחלואה ומעניםמרחבי סיכוןרקע



הנגשה ואיתור

הקשורבכלצעיריםהמלוויםהרווחהגורמיכלבקרבסטנדרטיזציהלייצריש

.והנפשיתהפיזיתבריאותםאחרומעקבלתיעוד

הפיזיתבריאותםלמצבבנוגעצעיריםשלספציפיתשאולעללהקפידיש

המשךאחרמעקבלבצעיש;(אינטייק)הקליטהראיוןבמעמדכברוהנפשית

.הטיפול

כך,נפשיאופיזי,הצעירשעוברהרפואיהטיפולשלומלאמקיףתיעודלייצריש

.CRMמערכתבאמצעותעתידייםולמלוויםלמטפליםובהירנגיששיהא

תוספתלהיותצפויהלארפואיר'מנגקייסתקניתוספתשלבהנחה:עלותאומדן

.המלוויםשלהעבודהוזמניהניהולילקשבמשמעותיתשולית
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,  המלווים צעירים בסיכון לאמץ קוד ברור ואחיד לתשאול ותיעוד רפואיעל הגורמים
בתיאום עם הגורמים בקהילה

המלצותתחלואה ומעניםמרחבי סיכוןרקע
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מניעהשתכליתןעתידיותתכניותשלפיתוחולהדגישקיימותתכניותלהעציםיש

.והרווחההבריאות,החינוךמשרדיבשיתוףומודעות

ואתאישיתהיגיינהעלשבשמירההחשיבותאתלהדגישישאלותכניותבמסגרת

גםאךבמיוחדהדנטליבתחום(מהזנחתןבשונה)רפואיותבבעיותשבטיפולהנחיצות

.אחריםבתחומים

הבריאותימהמעגללצאתנוער-ובניילדיםשלסיכוייהםאתיגדילוזהמסוגתכניות-

בריאותסוגיותבצמצוםהארוךבטווחאפקטיביותלהיותוצפויותהתבגרותםעםסיכוני

.בפרטמשברייםבאירועיםוטיפולבכלל

המערכתמצדיקריםבטיפוליםוחיסכוןהצעירמצדסבלמניעתתהאהתוצאה.
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לבריאות בתקופות הילדות  חינוכית שתכליתה מניעה ומודעות תמיכה בפעילות 
והזנחה בקרב צעיריםבעיות דנטליותוהנערות תהווה מנוף להפחתת 

המלצותתחלואה ומעניםמרחבי סיכוןרקע



הנגשה ואיתור

כך.רביםצעיריםשלידםלהישגמחוץמצוייםהנפשאוהשןבריאותבתחוםטיפולים

אחרותהוצאותאוהכנסהאובדן.רפואיומכשוראביזריםאוקבועותתרופותרכישתגם

ניצבשמולןהעלותלמכלוללהצטרףעשוייםשיקוםאוהתאוששות,במנוחההקשורות

.נפשיאובריאותימשברבעתצעיר

הכלכליהעולאתהצעיריםעליקלפעמיים-וחדגמישיםלמענקיםייעודיסלבניית,

.זקוקיםהםלוהנפשיאוהרפואיהטיפולאתיקבלוהםכיויבטיחנשימהמרווחיאפשר

ועדיפותלדחיפותמראששיוגדרוקריטריוניםעלמבוססתתהיההמענקיםחלוקת

."יתד"תכניתבהובלת,המלווההצוותשלדעתובשיקולהתחשבותתוך,הטיפול
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מדיניות

פעמי לפי שיקול דעת הצוות המלווה בעיתות -גמיש וחדאפשרות למתן סיוע כלכלי 
משבר היא מחויבת המציאות

המלצותאומדנים ראשונייםסקירת פתרונותהמצב הקייםרקע המלצותתחלואה ומעניםמרחבי סיכוןרקע



המשך המחקר ופיתוח המדיניות לבריאות צעירים בסיכון

קייםואינוכמעטהנתוניםואיסוףדלעודנוהאקדמיהמחקר.בישראלזולסוגיההנוגעוהמקיףהראשוןהינוזהח"דו.

וסיכוניבריאותמצבישלההבנהוהעמקתלאישושישמשואשרורוחבעומקבסקרימשאביםלהשקיעממליציםאנו

.ועודצבאבוגרי,ונשיםגבריםכמוקבוצותתתיביןההבחנהכולל,הסיכוןרמותבכלבסיכוןצעיריםבקרבבריאות

הבוגריםקבוצתאתולאפייןלהבחיןמנתעלבכללהצעיריםהבוגריםלקבוצתרחבבאופןלהתבצעוסקריםמחקריםעל

עבורםולעצבהייחודייםצרכיהםאתלהביןכדי–נגישהפחותהכיאךביותרהגדולההקבוצהשהיא–נמוךבסיכוןהצעירים

.גילםבנילכללשיתאיםאוניברסלימודלבסיס-עלמתאימהמדיניות

בריאותיתמבחינההסיכונימצבהאתולאמודמובחנתכאוכלוסייההרווחהמסגרותבוגריקבוצתאתלחקוריש,בנוסף.
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חישוב תקן פסיכולוג

נמוךבינוניגבוהרצף הסיכון

                150                             40                     10מספר הצעירים בסיכון )אלפים(

               21.4                            5.7                    1.4מתוכם בקירוב בכל מחזור / גיל קליטה )אלפים(

80%50%20%מתוכם מאותרים )אחוזים(

                 4.3                            2.9                    1.1מתוכם מאותרים )אלפים(

80%30%10%מתוכם אחוז הצעירים בסיכון שזקוק לטיפול נפשי

100%50%20%אחוז מתוך כלל הקבוצה שנדרשים עבורו יעוץ והכוונה של צוות רווחה

                    1                               1                       1זמן המוקדש לאבחון לצעיר בשנה, )שעות(

                    1                               1                       1זמן המוקדש לייעוץ והכוונת צוות בשנה, )שעות(

30%30%30%תוספת זמן ניירת ותיעוד

                557                        1,114                 1,189מספר השעות בשנה לאבחון צעירים בסיכון, כולל זמן ניירת ותיעוד

             1,114                        1,857                 1,486מספר השעות בשנה לייעוץ והכוונה של צוות רווחה כולל זמן ניירת ותיעוד

          1,671.4                     2,971.4              2,674.3סה"כ שעות

                 9.0                          16.0                   14.4מספר התקנים הדרושים

                 186.0שעות משרה מלאה בחודש

רפרנס לשכר: http://www.universities-colleges.org.il/%D7%A9%D7%9B%D7%A8-%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%9D/               10,500עלות מעביד תקן פסיכולוג

      1,132,258                 2,012,903          1,811,613סה"כ עלות שנתית מוערכת

5%           56,613                    100,645               90,581הנה"כ 

        5,205             1,189                        2,114                 1,902סה"כ )אש"ח(

חישוב תקן רופא כללי

נמוךבינוניגבוהרצף הסיכון

25%15%10%מתוכם אחוז הצעירים בסיכון שזקוק למעקב רפואי

                 1.0                            1.0                    1.0זמן המוקדש לייעוץ והכוונת צוות בשנה, בשעות

                 0.3                            0.3                    0.3אחוז נוסף על כל דקה המוקדש לתיעוד וביורוקרטיה

                570                           570                   380מספר השעות בשנה לייעוץ והכוונה של צוות רווחה, כולל ביורוקרטיה

                570                           570                   380סה"כ שעות

                 3.1                            3.1                    2.0מספר התקנים הדרושים

                 186.0שעות משרה מלאה בחודש

רפרנס לשכר: https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Econ_Doctors_2012.pdf            24,220.0עלות מעביד תקן רופא כללי

         890,671                    890,671             593,781סה"כ עלות שנתית מוערכת

5%           44,534                      44,534               29,689הנה"כ 

        2,494                935                           935                   623סה"כ )אש"ח(
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הנגשת שרותי בריאות הנפש

עלות בש"ח )אלא אם צויין אחרת(רכיב

7,500עלות תקן

                      10,500עלות תקן, כולל עלות מעביד )1.4(

7מספר התקנים במרפאה

                      73,500עלות שכר למרפאה בחודש 

                    882,000עלות שכר למרפאה בשנה

                    20%176,400שיווק

                      5%44,100צרכי משרד ומנהלות

                      5%44,100ניקיון ואחזקה

                    30%264,600חשבונות )ארנונה, חשמל, מים, שכ"ד(

                    20%176,400ניהול

                    20%176,400שירותי בק-אופיס - תיאומי פגישות, ניהול ידע וכיו"ב

                    100%882,000סה"כ עלויות נוספות לשנה

                 1,764,000סה"כ עלויות למרפאה אחת

7מרפאה לכל מחוז

                      12,348עלות  מוערכת )אש"ח(
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הסבר(אם צוין אחרתאלא)ח "עלות בשרכיב

2,500כיתה

1,500כיבוד

1,000עלות שעת הדרכה

הדרכהשעות5,0005ביוםעלות הדרכה 

30%(תקורות וניהול)אחוז מכך הנהלה וכלליות 

סים"עו/רופאים20מספר המודרכים ביום הכשרות

10,000הדרכהעלות יום 

13,000וכלליותעלות עם הנהלה 

25בשעות, רופאיםפיתוח הדרכה להכשרת 

25בשעות, סים"עופיתוח הדרכה להכשרת 

1,000עלות שעת פיתוח הדרכה

50,000כ עלות פיתוח הדרכה"סה

250,000תקציב משוער בשנה

200,000(רק בשנה הראשונה)הדרכה פיתוח לאחר עלויות , משוער בשנהתקציב 

15מספר ימי ההדרכה בשנה

308מספר המודרכים בשנה


