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 בוצע ע"י מהות השינוי גוף מאשר תאריך שינוי גרסה
 אביבה דותן  ו.בריאות רחבה 2005ינואר  1

 אביבה/שחר  ו.בריאות רחבה 2008יוני  2

 שחר מוסקו  ו.בריאות רחבה 2010אוקטובר  3

 סכום עלות טיפולים הועבר לנספח, לצורך הפרדה בין תקנון לנוהל. -7סעיף  .1 אסיפה 2017מרץ  4
 עלות טיפולים -הוספת נספח א'  .2
בהמשך להמלצה בדוח בקורת: התייחסות לבקרה של צוות בריאות  -8עדכון סעיף  .3

 נפש על טיפולי ילדים.
 שינויי נוסח למושגים צוות, אחראי, אשכול....בהתאם לשינוי במבנה האירגוני .4

 איריס ברכה

 

 תקנון בריאות נפש 
 
 . רקע: 1

הבריאות במעגן  אשכול. תחום בריאות הנפש משתייך ל רואה בטיפול נפשי כלי חיוני ויעיל, בשלבים שונים של מעגלי החיים מעגן מיכאל
  .החיים  בקיבוץ מיכאל ומוקצים לו מידי שנה משאבי כוח אדם וכספים על מנת לממש את מירב העזרה הנדרשת לחברי מעגן מיכאל וילדיהם

 
 קהל היעד

 ועד שיבה טובה. 18החיים בקיבוץ בכל הגילאים. ילדים )או הורים לילדים( , נוער, בוגרים מגיל  ,או בנים רי מעגן מיכאלחב
 . . פניות חריגות יופנו לאישור ברנ"ש מיוחדתלאחר שנת עבודה מלאה בקיבוץ נקלטים יוכלו לקבל מימון לטיפול רק

מנהל/ת , לאחר אישור אחרים םלתושבי מעגן מיכאל בסטאטוסי)בהפניה ובלווי( גם  צוות בריאות הנפש יעזור במידת האפשר
 . אשכול הבריאות. טיפולים אלה לא ימומנו על ידי על התושבים /תהאחראיחברתית 

 
 אחריות והתנהלות -. צוות בריאות נפש2

פעולות של כמו גם יוזמה  ,הנפשלאנשי מקצוע בתחום בריאות יעד הקהל , יעוץ והפניית פש מהווה גוף מקצועי שמטרתו עזרהצוות בריאות נ
 מונעות ותומכות בקהילה בנושאים הנ"ל. 

 הבריאות. אשכוללת בריאות רחבה וכפוף למנהל/ת הנהובאישור בגיבוי הבריאות  אשכולהוא צוות ממונה על ידי מנהל/ת הצוות 
 אחריות הצוות:

 הצוות מטפל בשני תחומים מרכזיים:
ועזרה ביצירת קשר עם גורמים  1 מוכרים" מטפלים "שהם לגורמי טיפול מקצועיים בתחום בריאות הנפש יעד הקהל הפניית  .א

 . ( 7סעיף  -)סל בריאות נפש זה על פי המפורט בתקנון הטיפולכן אחראי הצוות למימון כמו . טיפוליים )במקרה הצורך(
 באמצעי התקשורת של מעגן מיכאל. לציבורמעת לעת ויפורסם  יעודכןסכום המימון 

קידום נושאים כלליים הקשורים בבריאות הנפש: תמיכה, שיקום וקשר עם אוכלוסיות שונות. עבודת הצוות בקידום נושאים  .ב
 אשכולבאלה תהיה בתיאום ובקיום ממשקים עם גורמים שונים בקיבוץ שהם חלק בלתי נפרד ממערך רווחה זה )גורמים 

  , אחרים(. , , ועדת השכלהרצו"ן, משאבי אנוש, גורמי חינוך,פרט /ת, מנהלתרתיחב /תמנהל ,הבריאות
 :הצוות אינו אחראי ל     

ובמימונה. במידה ומדובר בניהול תיק תהיה מנהלת טיפולים פסיכיאטריים לסוגיהם. טיפולים אלה נמצאים באחריות המרפאה  .א
 בנושאים הנ"ל . התיק מטעם בריאות הנפש בקשר עם המרפאה 

פניות בתחום זה, שיתקבלו יהיו באחריות מנהלי הענפים או באחריות מש"א.  –התערבות מערכתית בענפים ובמוסדות  .ב
  .בצוות, יטופלו במידת האפשר

  2צוות בריאות הנפש ימנה נציג מטעמו שיהיה חלק מצוות שיקום. .ג
 . טיפולים בבית 3

לחברים שיש וצוות בריאות הנפש לא יעודד טיפולים בתוך מעגן מיכאל. יחד עם זאת יאושרו טיפולים כאלה, שיינתנו על ידי מטפלים מוכרים, 
 ו זמני, לחולים כרוניים ולקשישים.להם קושי לנסוע באופן קבוע א

 שנותנים שירותי בריאות נפש במעגן מיכאל, יהיו תחת פיקוח ולווי מקצועי של נציג צוות בריאות נפש. מטפלים 
 
 הרכב הצוות וחלוקת תפקידים.  4

 הצוות ימנה שלוש/ה חברים/ות לפחות. רצוי שיהיו אלה אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש/בריאות /שיקום. 
  .יעמוד בקשר ישיר עם מנהל/ת הבריאותאחראי על תקנון ועל תקציב ש ימנה צוות ה

 אחריותו תתבטא ב:
 עדכונו מעת לעת. פרסום התקנון לציבור והדאגה לכך שיהיה נגיש לכל דורשבניית תקנון ו. 
  תכנון תקציב  ובקרתו מדי חודש 
  .תיעוד וניהול התקציב מול מנהל/ת מערכת הבריאות, לקוחות וספקים 

)קבוע או מתחלף(, שיהיה אחראי לכינוס הצוות, לסדר היום של ישיבותיו ולרישום פרוטוקולים. מנהל הצוות כמו כן, ימנה הצוות מנהל צוות 
 יעמוד בקשר עם מנהלת הבריאות בנושאים הנ"ל.

 
 ימי עבודה של צוות בריאות הנפש. 5
את ויתקצבו ושות לביצוע המטלות צוות ברנ"ש, יגדירו את שעות העבודה הדראחראית בשיתוף עם הבריאות  אשכולמנהל/ת  ,כל שנהב

   בתקציב בריאות הנפש.עלותן 
 
 –השתלמויות ולמידה . 6

                                                 
טיפול מוכר הוא טיפול שניתן על ידי פסיכולוג, עו"ס או מטפל בהבעה ויצירה בעל הכשרה מקצועית ותעודה ממוסד מוכר  –הגדרת מטפל או טיפול מוכר  1

 להשכלה גבוהה, בעל מס רישיון במשרד הבריאות או במשרד הרווחה .
 קום רפרנט לנושא זה מטעם מנהל/ת בריאות. צוות שיקום ינוהל על ידי מנהל/ת שי 2



 2 

לחברי הצוות. הדיון על צרכי ההדרכה יעשה בצוות בריאות הנפש במסגרת הכנת התקציב הכולל ורסים קעיון ובמידת הצורך יתוקצבו ימי 
 התוכנית תאושר על ידי מנהלת הבריאות במסגרת אישור תקציב. .לקראת שנת תקציב

 
 סל בריאות הנפש לחברי מעגן מיכאל :ניהול ו. 7

 יוכלו לפנות לאחד מאנשי צוות בריאות הנפש על מנת להיות מופנים לטיפול. החיים בקיבוץחברי מעגן מיכאל וילדיהם 
שאין מניעה להיענות  צוות בריאות הנפשאחר שבדק בל ויינתן על ידלפנייה אישור האיש הצוות שקיבל את הפנייה ילווה אותה ככל שיידרש. 

 .לבקשה
 מטפל מוכר( – 1ראה הערה מס ) שלא עונה להגדרה של "מטפל מוכר"חבר שפנה למטפל  לתכובד התחייבות כספית שלא   .א
הזכאי למימון טיפול  ממעגן מיכאל היעדצוות בריאות הנפש לא יממן עלות טיפול על ידי מטפלים מוכרים ממעגן מיכאל בקהל  .ב

 רגשי ע"י בריאות הנפש.
שאושרה בהנהלת  מכסימליתבעלות ושל פגישה שבועית אחת שעות טיפול, בתדירות  45בכל שנת טיפול ימומנו מקסימום  .ג

 .3בריאות רחבה
 מומן על ידי המטופל.י טיפול עלות לבין  שאושר סכוםהההפרש בין 

)ובנוסף   הסכום שאושר גובה שללמעלות הטיפול עד  20%אם יימשך הטיפול לשנה שנייה ונוספת, ישתתף החבר במימון של  .ד
מעלות הטיפול ובשנה הרביעית  30%בשנת הטיפול השלישית  תעמוד השתתפות החבר על  (. הסכום ההפרש מעלמלוא   את
 .אשכול הבריאותשנות טיפול יסתיים המימון שניתן על ידי  4. בתום 40%על 

טיפול חברים שמיצו בעבר את הזכאות לטיפול, יוכלו להתחיל ב מיוחדת. בריאות נפשצוות אישור  כל חריגה מנוהל זה  מחייבת .ה
שנים מיום סיום הטיפול הקודם. במידה וחבר לא מיצה את זכאותו יעשה חישוב זכאות ויחודש הטיפול . באחריות  5חדש כעבור 

 בריאות הנפש להעביר לחבר את חידוש הזכאות מוסבר ומפורט . אחראית 
 אין החזרים על נסיעות לטיפולים. .ו

 
 כתה י"ב(.)עד סוף בריאות נפש לילדי מעגן מיכאל  . סל 8

 לקיים התייעצות ובקרהרשאי צוות בריאות הנפש, או נציג מטעמו, יהיה  .ילדים לא יוגבלו במספר שנות הטיפול .א
 על המשך הטיפול או הפסקתו ולבחון את מטרות הטיפול ואת ההישגים.  עם ההורים

ור צוות בריאות מפגש הורים עם מטפל הילד אפשרי אחת לשלושה שבועות. תדירות גבוהה מזו תחייב איש .ב
 הנפש.

 אין החזרים על נסיעות לטיפולים.  .ג
מפגשים בשנה להתייעצות הורית. לאחר  12 -המעוניינים לקבל הדרכת הורים, והילד אינו מטופל, זכאים להורים  .ד

 מכן יעברו למסלול מבוגרים.
 
 ,בריאות נפש מיוחדת צוות. 9

 ברנ"ש, נציג ציבור צוותמנהל/ת חברתית, חבר/ה הבריאות,  אשכולמנהל/ת הרכב צוות בריאות נפש מיוחדת :  .א
 ,שנים  4 -מעבר ללמבוגרים לאשר המשך טיפול הצוות בבקשות מיוחדות שחורגות מהתקנון. בסמכות הצוות ידון  .ב

 מעלות הטיפול. 25% -מינימום ישתתף במימון שלהמטופל ובלבד ש
 תקופה שתוגדר מראש. משך בשבוע ל אחתפגישה לאשר במקרים מיוחדים יותר מהצוות בסמכות  .ג
למטופל ולתיוק בתיק בריאות  וויועבר יסוכמו בכתבהחלטותיו . תכתובת לדיון והחלטה בפניות ייחודיוהצוות יהווה  .ד

 נפש. 
 

 
 . התנהלות תשלומים על טיפולים 10

ניהול החשבונות על הטיפולים ייעשה בין החבר לבין המטפל. החבר יחתום על אישור כפוף לכללים הקבועים בתקנון זה,  .א
 תקציב בריאות הנפש לסידורי תשלום.  לאחראי/ת החשבונית. לאחר שהחבר אישר את החשבונית, הוא יעבירה 

 הטיפולית.החבר בתקציבו על מלוא עלות הפגישה  יחויבוהתקבל חיוב בגין הפגישה,  ל אי הגעה לטיפולבמקרה ש .ב
 בזכאות שלו. םתירשפגישה זו לא 

פיקוח ההתקציב תעמוד בקשר עם הנה"ח בנושא ותהיה אחראית על המשך הנוהל. )רישום בתוכנה כמקובל( אחראי/ת  .ג
תקציב בריאות הנפש. ניהול התקציב אחראי/ת למטפלים והעבודה מול הנה"ח, תעשה אך ורק על ידי  התשלומים על

 התקציב תהיה הרשאה למלא את התוכנה בפרטי הרישום. לאחראי/ת והתשלומים יעשה בעזרת התוכנה המתאימה. רק 
יופץ למטופל מכתב ברור ללקוחות )אגרת למטופל ( שמסביר את התקנון ושממסגר את תחום אחריות המטופל לנושא  .ד

       )ראה אגרת למטופל (.
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 1.2017      מימון עלויות טיפולים רגשיים ע"ח אשכול הבריאות –נספח א 

 

 לפגישה  ₪ 270מימון עלות לטיפול על חשבון אשכול הבריאות 

 

השתתפות אחוז  עלות ע"ח הבריאות עלות טיפול דוגמא

 החבר

 עלות ע"ח החבר

 ₪ I 320 ₪  270 ₪  0% 50שנה 

  ₪ II 320 ₪  270 ₪  20%  (54 ₪) 104שנה 

  ₪ III 320 ₪  270 ₪  30%   (81 ₪) 131שנה 

  ₪ IV 320 ₪  270 ₪  40%  (108 ₪) 158שנה 

 

 


