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תקציר
רקע: תהליך התביעה להכרה בנכות רפואית בגין אבחון הפרעה נפשית בביטוח הלאומי הוא מורכב 
ורב-שלבי. אף כי הספרות התאורטית והמחקרית הדגישה שללקוחות יש ידע ייחודי לגבי השירות שהם 
מקבלים, מחקרים מעטים בלבד עד כה בחנו את תהליך הגשת התביעה לביטוח לאומי מנקודת מבטם 

של הפונים.

מטרת המחקר: לבחון את תהליך הגשת התביעה להכרה בנכות רפואית ולקבלת גמלה מהביטוח 
הלאומי באופן רטרוספקטיבי, כפי שהוא נתפס בעיני אנשים שקיבלו הכרה בנכות רפואית על בסיס 
הפרעה נפשית, תוך התמקדות בגורמים המקדמים והמעכבים התפתחויות בשלבים השונים בתהליך.

שיטת המחקר: ראיונות עומק עם 24 אנשים שבמהלך חמש השנים האחרונות קיבלו הכרה בנכות 
נפשית וזוכים מאז לגמלה על בסיסה. הראיונות התקיימו ונותחו על פי הגישה הפנומנולוגית, המדגישה 

את חשיבות החוויות האישיות של האדם.

ממצאים: בתמה הראשונה מוצגים השיקולים המזרזים והמעכבים את התהליך טרם הפנייה לביטוח 
בה  ובולטים  הפנייה עצמה,  חוויית  נדונה  ושיקומיים. בתמה השנייה  כלכליים  כמו שיקולים  הלאומי, 
ההליכים הבירוקרטיים המורכבים ואתגרים בהתקשרות עם הוועדה. בתמה השלישית נדונה החוויה 

של המשתתפים לאחר הפנייה, ובכלל זה התמודדות עם סטיגמה לצד ההכרה בטוב.

גורמים אשר מעוררים בו קושי, כגון בירוקרטיה מסורבלת  מסקנות: בכל נקודת זמן בתהליך ישנם 
ליווי ותמיכה מצד אנשי  גורמים אחרים המקדמים אותו ומסייעים בו, כמו  ולצידם  וחשש מסטיגמה, 

מקצוע.

השלכות לפרקטיקה: מהמחקר עולה הצורך בהנגשת המידע לגבי תהליך התביעה לציבור, כמו גם 
בליווי הפונים מצד אנשי מקצוע לאורך התהליך כולו.

מילות מפתח: ביטוח לאומי, קצבת נכות כללית, נכות נפשית, מחקר איכותני, תהליך התביעה, סטיגמה.
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מבוא
יום-יומיות  משימות  בביצוע  וממושכת  תדירה  תפקודית  כמוגבלות  בספרות  מוגדרת  נפשית  מחלה 
לכושרו של האדם  ובהשתתפות בפעילות חברתית, המלוות באבחון פסיכיאטרי. ההפרעה מפריעה 
ליצור ולקיים קשרים בין-אישיים, לטפל בעצמו, להשלים לימודים או למצוא עבודה ולהחזיק בה, ועוד 
 .)American Psychiatric Association [APA], 2013 ;זיסמן-אילני ורועה, 2001; שטרוך ואחרים 2007א(
הכרה  נקבעת  פיהם  שעל  מרכזיים  נפשיים  מצבים  שני  מגדירות  הלאומי  הביטוח  תקנות  בישראל, 
בנכות נפשית: סעיף 33 העוסק בהפרעות פסיכוטיות, וסעיף 34 העוסק בהפרעות פסיכו-נוירוטיות. 
על פי תקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה(, התשט"ז-1956, סעיף 34 מחמיר 
יותר ודורש הגדרה של חומרת ההגבלה, בכלל זה סימנים קליניים ברורים המגבילים באופן ניכר את 

ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה של המבוטח.

על   .)1 תרשים  )ראו  שלבים  מספר  כולל  התביעה  הגשת  תהליך  הלאומי,1  הביטוח  אתר  פי  על 
ואישורים  מסמכים  בצירוף  לאומי  לביטוח  למוסד  בקשה  להגיש  אותו,  המייצג  אדם  או  המבוטח, 
רלוונטיים. לאחר הגשת המסמכים מתכנסת ועדה רפואית אשר קובעת את אחוזי הנכות הרפואית. 
הוועדה  ישיבת  רפואית.  מוועדה  לדוגמה מטופלים במהלך אשפוז, מאושר פטור  במקרים מסוימים, 
נמשכת כעשר דקות, ומשתתפים בה רופא מומחה )במקרה זה פסיכיאטר( ומזכיר שתפקידו לרשום 
את דוח הוועדה ולשמור על זכויות מבקש הקצבה. אם הפונים זקוקים למתרגמ/ת או למלווה, לדוגמה 
זכותם  וכן  הרפואית,  הוועדה  עם  למפגש  להזמינם  באפשרותם  משפחה,  בן  או  חבר  סוציאלי,  עובד 
להיות מיוצגים בוועדה על ידי עורכ/ת דין. המבוטחים מציגים בוועדה את הליקויים שמהם הם סובלים 
מסמכים  וכן  קשייהם  את  המפרטים  מסמכים  גם  לצרף  ובאפשרותם  שלהם,  התפקוד  קשיי  ואת 
ונלקחים בחשבון בעת קבלת ההחלטה.  הוועדה  בדוח  נרשמים  נוספים. כל אלה  רלוונטיים  רפואיים 
תפקיד הרופא/ה הוא לבחון את הליקויים הרפואיים ולקבוע את אחוזי הנכות הרפואית של הפונה על 

פי תקנות ספר המבחנים של הביטוח הלאומי.

אם  שהתכנסה.  לאחר  שבועות  מספר  הוועדה  החלטת  תוצאות  את  מקבלים  המבוטחים  לרוב 
הליקויים  חומרת  לפי  השתכרות  אי-כושר  דרגת  גם  נבחנת  לפחות,   40% של  בשיעור  נכות  נקבעה 
נכות  קצבת  לקבל  זכאים  המבוטחים  באחר.  או  הנוכחי  במקצוע  ההשתכרות  יכולת  על  והשפעתם 
רק אם נקבעה להם דרגת אי-כושר השתכרות בשיעור של 50% ומעלה. כל זמן שהמצב הרפואי או 
התפקודי של הפונה אינם יציבים, או שלא הסתיים שיקומו המקצועי, ניתן לקבוע דרגת אי-כושר לזמן 

מוגבל, ולכל היותר לשנתיים. בתום פרק הזמן הזה תשוב ותיבדק דרגת אי-כושר ההשתכרות.

https://www.btl.gov.il  1

https://www.btl.gov.il
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תרשים 1: תהליך הגשת התביעה להכרה בנכות רפואית בביטוח הלאומי2

אבחון נכות רפואית בשל הפרעה נפשית יכול להיחשב למורכב יותר בהשוואה לאבחון זכאות לנכות 
 Rose & Thornicroft,( אובייקטיביים  פתולוגיים  ליקויים  על  להצביע  הקושי  עקב  פיזית,  מגבלה  בגין 
2010(. לעיתים עולה החשש שהפונים מגזימים, או אף שהינם מתחזים בפוטנציה, מצב אשר מסכן 

את אובייקטיביות הבדיקה )Gold & Frueh, 1999(. נוסף על כך, כיוון שאבחון נכות רפואית בשל הפרעה 
נפשית מקנה זכאות לגמלה, סל שיקום3 וזכויות נוספות כגון פטור מתור, הנחה בארנונה ועוד, לאבחון 
טיפול, אשר  אנשי  לעיתים לחץ מצד  עולה  ולכן   – וטיפולית-שיקומית כאחת  כלכלית  יש משמעות 
להכרה                                                                         )אבירם  זכאות  לקביעת  המטופל,  עבור  והדיור  התעסוקה  בתחום  פתרון  לדוגמה  מחפשים 

וגינת, 2007(.

מורן ועמיתיה )Moran et al., 2016( מצאו מספר גורמים אשר עלולים להקשות על פנייה לוועדת 
סל שיקום ומימוש זכויות, כמו היעדר ידע על שירותי השיקום והתנהלות הוועדה הרפואית, תחושה של 
חוסר תמיכה מצד אנשי המקצוע ותחושה של היעדר הקשבה והתאמה לצרכים מצד אנשי הוועדה. 
נוסף על כך נמצא קשר בין מידת השיקום של האדם לאחר קבלת הזכאות לבין הצבת מטרות אישיות, 
 Moran( וכן לתפיסה כי אנשי המקצוע המלווים אותו הינם קשובים ומסייעים להגשמת מטרות אלה

.)et al., 2017

נפשית  בנכות  להכרה  הזכאים  אנשים  מובילים  שונים אשר  גורמים  זאת, הספרות העלתה  לצד 
לפנות לביטוח הלאומי. בילדר ומכניק )Bilder & Mechanic, 2003( פירטו גורמים כגון הידע של האדם 
ביחס לתהליך התביעה, העיקשות שלו, מצבו הכלכלי ואופי הקשר שלו עם גורמי מקצוע כגון עובדים 
סוציאליים. בהתאם לכך, במחקר שנעשה בארצות הברית ועסק בפנייה לזכאות לגמלה של יוצאי צבא 
הסובלים מהפרעת דחק פוסט-טראומטית, עלה כי שיקולים שיקומיים ורצון לתיקוף וקבלה של מצבם 

.)Sayer et al., 2004( השפיעו על החלטתם לפנות לממסד בבקשה להכרה בנכות

 Rüsch et al.,( ההתמודדות עם הסטיגמה הינה אתגר מרכזי עבור אנשים הסובלים מקושי נפשי
מההפרעה  שנובעים  ומוגבלויות  סימפטומים  עם  גיסא  מחד  להתמודד  נאלצים  אלו  אנשים   .)2005

https://www.kolzchut.org.il :2  מתוך אתר קול זכות, ראו
3  יצוין כי כיום ניתן לאשר קבלת סל שיקום באמצעות ועדת השיקום האזורית למתמודדי נפש גם ללא קבלת הכרה בנכות 

נפשית מטעם המוסד לביטוח לאומי.

https://www.kolzchut.org.il
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הנפשית שממנה הם סובלים, ומאידך גיסא להתמודד עם סטראוטיפים ודעות קדומות הרווחים בחברה 
לגבי הפרעה נפשית )Corrigan & Watson, 2002; Roe et al., 2017(. מחקרם של שטרוך ואחרים )2007ב( 
העלה כי אחוז לא מבוטל מהאנשים הנזקקים לסיוע על רקע מצוקה נפשית נמנעים מלפנות אליו 
ולקבלו בגלל החשש מסטיגמה, וייתכן כי החשש מפני הסטיגמה מרתיע גם מבוטחים מלפנות לביטוח 
הלאומי בשלבים שונים בתהליך. יצוין בהקשר זה כי אנשים הסובלים מקשיים נפשיים נמצאים במקרים 
רבים בסיכון להידרדר למעגל העוני, למשל בגלל קושי לעמוד בדרישות שוק העבודה, והידרדרות זו 
עלולה להגדיל את הסיכון ליציבותם הנפשית )Siegel, 2008(. הגמלה שמעניק הביטוח הלאומי עשויה 

לחלץ אנשים אלו ממעגל העוני ולצד זאת לסייע בשמירה על יציבותם הנפשית.

ויותר בשנים האחרונות עד כמה חשוב לקחת  יותר  ארגונים בתחום הרווחה והבריאות מדגישים 
 .)Holler, 2020( בחשבון את חוויית הלקוחות ואת המשוב המתקבל מהם כדי לשפר שירותים ולפתחם
עם זאת, עד כה לא נמצא בישראל מחקר שהתמקד בתפיסות הפונים לביטוח הלאומי לגבי תהליך 
ההכרה בנכות הנפשית. חשוב במיוחד לאסוף מידע זה נוכח העובדה שמתן גמלאות בגין לקות רפואית/
נפשית היא ענף מרכזי של מערך הביטוח הסוציאלי )גוטליב ואחרים, 2017(. ענף הנכות נפשית הוא 
הגדול ביותר מכלל ענפי הנכות: בקרב מקבלי קצבת נכות כללית בשנת 2019, 37% הוכרו כזכאים 
להכרה בנכות על בסיס נפשי )ברלב, פור, ובכר, 2021(. לכן יש חשיבות רבה לבחינת תפיסותיהם של 

אנשים אשר קיבלו קצבה על רקע נפשי לגבי תהליך התביעה במוסד לביטוח לאומי.

מטרת המחקר הנוכחי היא לבחון את תהליך הגשת התביעה להכרה בנכות רפואית בגין אבחון 
הפרעה נפשית, מתוך הבנה שתהליך זה הוא רב-שלבי ומורכב. בכל שלב בתהליך נחשפים הפונים 
לגורמים שונים שעשויים לעכב את התהליך או לזרז אותו. אך כפי שהוצג לעיל, חסרים עדיין מחקרים 
אשר מחברים באופן טמפורלי את שלבי התהליך ומתמקדים בגורמים השונים המניעים או מעכבים 
להציג  הזמן מאפשרת  ציר  על  ואחריה. החלוקה לשלבים  הפנייה, במהלכה  – טרם  בכל שלב  אותו 

תמונה של התהליך לכל אורכו.

לגבי השירות  לקוחות  בפרספקטיבה של  כחלק ממסורת מחקרית הממוקדת  נעשה  זה  מחקר 
שהם מקבלים, ובהכרה בכך שנקודת מבטם מספקת ידע משמעותי ובר-תוקף )Beresford, 2000( אשר 
 Lister,( מעשיר את הבנת הארגון לגבי חוויית הפונים בהקשר למיקומם האישי, החברתי ו/או הארגוני
אבחון  בגין  רפואית  לנכות  הזכאות  קביעת  תהליך  לשיפור  בסיוע  גדולה  חשיבות  זה  למחקר   .)2002

הפרעה נפשית, ראשית על מנת להגדיל את הידע הקיים על המפגש בין הביטוח הלאומי ללקוחותיו, 
ושנית כדי לסייע לזכאים לקבל קצבה ולממש את זכויותיהם בפועל. מטרת המחקר, אם כן, היא להבין 
את הגורמים המקדמים והמעכבים את תהליך התביעה בפרט, ואת תהליך השיקום בכלל – הן לפני 

ההכרה בזכאות לגמלת נכות, הן במהלך הגשת התביעה והן לאחר קבלת ההכרה.
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שיטת המחקר

פנומנולוגיה תיאורית
 escriptived( המתודולוגיה ששימשה לחלק האיכותני של מחקר זה התבססה על פנומנולוגיה תיאורית
של  הסובייקטיבית  בחוויה  ממוקדת  אשר   ,)phenomenological approach – Lopez & Willis, 2004

המשתתפים מתוך התנסותם עם התופעה הנחקרת, ובוחנת את הידע הנצבר לגביה בשדה המחקר 
לזו הפרשנית, שואפת לתאר את המהות של  בניגוד  )Finlay, 2012(. הפנומנולוגיה התיאורית,  עצמו 
חוויות סובייקטיביות, ללא תלות בהיסטוריה או בהקשר של המשתתפים, מתוך תפיסה שניתן להפיק 
 Lopez & Willis,( ניסיון החיים של המשתתפים שחוו אותה  משמעויות של התופעה הנחקרת מתוך 
של  הסובייקטיביים  לתיאורים  להיצמד  מנת  על  פנומנולוגית  רדוקציה  מתבצעת  זו  בשיטה   .)2004

משתתפי המחקר ולהיוותר נאמנים למשמעות העולה מהם גרידא, ללא תוספת פרשנית של החוקרים 
)Todres, 2005(. פנומנולוגיה תיאורית היא כלי מקובל במחקרים העוסקים בתפיסות של לקוחות לגבי 

.)Flood, 2010( שירותים או תוכניות התערבות שחלים עליהם

מדגם
המדגם כלל 24 משתתפים אשר זכו במהלך השנים האחרונות להכרה מביטוח לאומי כזכאים לגמלה 
נתונים על אודות משתתפי המחקר  נכות על בסיס סעיף 33 או 34(.  )לפחות 40%  על בסיס נפשי 
 ,20 בן  היה  ביותר  )75%(. המשתתף הצעיר  נשים  היו  רוב משתתפי המחקר  להלן.   1 בלוח  מוצגים 
והמבוגר ביותר בן 47 )גיל ממוצע 27.5 שנים(. שתי משתתפות היו אימהות לילדים, והשאר היו רווקים 

ללא ילדים. מרבית המשתתפים )83%( דיווחו על השכלה תיכונית.

)N=24( לוח 1: פרטים דמוגרפיים על משתתפי המחקר

n )%( / ממוצע )ס.ת.(משתנה
)25%(גברמגדר  6

)75%(אישה  18
)9.2(ממוצע )סטיית תקן(גיל  27.5

)83%(תיכוניתהשכלה  20
)17%(על-תיכונית  4

)1.8(ממוצע )סטיית תקן(שנים מאז ההכרה בזכאות לגמלה  4.2
)39%(לא עובדתעסוקה  9

)35%(עובד  8
)26%(חייל/שירות לאומי  6

)8%(סכיזופרניה/סכיזואקטיבאבחנה פסיכיאטרית מרכזית  2
)21%(דיכאון חד-קוטבי/דו-קטבי  5

)25%(הפרעת דחק פוסט-טראומטית  6
)21%(הפרעת אישיות  5
)17%(הפרעת אכילה  4

)8%(אחר  2
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מהלך המחקר
המחקר קיבל אישור מוועדת האתיקה של אוניברסיטת חיפה. הראיונות האיכותניים עם המשתתפים 
וארכו כשעה כל אחד. המראיינת הייתה סטודנטית לתואר שני בבבית הספר  נערכו פנים אל פנים, 
גויסו למחקר דרך ארגון המספק להם  לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה. מרבית המשתתפים 
שדרכו  הארגון  שם   .)n=8( פייסבוק  באתר  פרסום  באמצעות  גויסו  ומיעוטם   ,)n=16( שיקום  שירותי 
גויסו מרבית המשתתפים נותר חסוי, על מנת לשמור על האנונימיות שלהם. המראיינת הדגישה בפני 
המשתתפים כי הם אינם מחויבים להשתתף במחקר, וכי באפשרותם להפסיק את השתתפותם בכל 

שלב שירצו. כל אחד ממשתתפי המחקר קיבל תו שי על סך 50 שקלים תמורת השתתפותו.

הריאיון האיכותני
הריאיון התבסס על הגישה הפנומנולוגית, ועקב כך התמקד בחוויית משתתפי המחקר ובתפיסותיהם 
לגביה על בסיס ניסיונם עימה )Englander, 2016(. כל ריאיון נפתח בשאלה מרכזית על חוויית הפנייה 
לביטוח הלאומי: "תאר/י לי בבקשה את חווייתך בפנייה לביטוח הלאומי בבקשה לזכאות לגמלה על 
בסיס אבחון הפרעה נפשית". בהמשך, כדי לוודא שטווח ההתנסות של תהליך הפנייה כוסה במלואו, 
נשאלו שאלות העוסקות בהיבטים שונים של החוויה – ובהם ההחלטה לפנות לעזרה, ההיעזרות באנשי 
מקצוע, חוויית המפגש בוועדה עצמה, ההתמודדות עם ההמתנה לתשובה, חוויית הדחייה/קבלה של 
הזכאות לגמלה ועוד. כן נשאלו שאלות נוספות אשר עזרו להבין את מערכת השיקולים אשר השפיעה 
בתהליך,  מעורבים  היו  אשר  מלווים  גורמים  על  דגש  הושם  לזכאות.  הבקשה  בהגשת  המרואיין  על 
כגון בני משפחה ואנשי מקצוע. המשיבים נשאלו שאלות תיאוריות כמו "כיצד החלטת לפנות למוסד 
לביטוח לאומי" ו"ספר/י לי על המפגש עם לשכת המוסד לביטוח לאומי", לצד שאלות פרשניות כמו 
בתהליך  משנה  היית  אשר  הדברים  ו"מהם  הלאומי"  הביטוח  עם  במפגש  הכרוכים  האתגרים  "מהם 

שעברת מול המוסד לביטוח לאומי".

הניתוח האיכותני
שיטת הניתוח התבססה על הניתוח הפנומנולוגי של טודרס )Todres, 2005(. בשלב הראשון נקרא כל 
ריאיון בנפרד, ונרשמו הנושאים העיקריים שעלו בו. בשלב השני התבצעה הפרדה ראשונית של יחידות 
השלישי  בשלב  במשמעות.  שינויים  עלו  שבהם  המקומות  סימון  באמצעות  בריאיון  שנמצאו  התוכן 
יותר של  יחידות המשמעות שעלו בטקסט, תוך התייחסות להקשר הרחב  התבצע קידוד תמטי של 
נפרדים של כל אחד מהראיונות.  ניתוחים  בידי החוקרת  היו  זה  התופעה הנחקרת. בסיומו של שלב 
תמות  רשימת  שהתקבלה  כך  בנפרד,  ריאיון  בכל  שנמצאו  התמות  ושולבו  אוחדו  הרביעי  בשלב 
אינטגרטיבית המייצגת את המבנה המהותי )essential structure( של חוויית המשתתפים עם הנושא 
הנבדק. בשלב החמישי הודגם מבנה החוויה שנמצא מהותי לנושא המחקר באמצעות החוויות השונות 
והקולות השונים שהעלו המשתתפים לגביו. כך מדגים המחקר את השונות בין משתתפי המחקר, לצד 
ובוצעו במקביל  הניתוח תועדו במלואם  כל שלבי  יחד.  המבנה הבסיסי המאגד את החוויות השונות 

)multiple coding( בידי החוקרת הראשית ורכזת המחקר.
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ממצאים
ממצאי המחקר יובאו להלן תוך חלוקתם הכרונולוגית לשלושה שלבים בתהליך שעברו המשתתפים 
עד לקבלת ההכרה בזכאותם לגמלה על בסיס נכות נפשית: לפני הפנייה לביטוח הלאומי, במהלכה 
ואחריה )ראו תרשים 2(. בכל שלב תתואר חוויית המרואיינים מנקודת מבטם, הגורמים שסייעו להם 

בתהליך והגורמים המעכבים שהקשו עליהם.

תרשים 2: גורמים מזרזים ומעכבים בשלושת שלבי הפנייה לביטוח לאומי להכרה בזכאות לגמלה בגין 
אבחון נכות נפשית

לפני הפנייה
מדברי המרואיינים עלה כי ההחלטה לפנות לביטוח הלאומי להכרה בזכאות לגמלה בגין אבחון נכות 
על בסיס נפשי היא מורכבת וקשה. המרואיינים חוו את ההחלטה לפנות לביטוח הלאומי כשלב מכונן 

בסיפור ההתמודדות האישי שלהם, והדגישו את הקונפליקט בין השיקולים בעד הפנייה ונגדה.

גורמים מזרזים
המרואיינים תיארו מספר גורמים שזירזו את תהליך הפנייה, בהם הידרדרות במצבם הנפשי, שיקולים 
כלכליים ושיקולים שיקומיים. מרואיינים רבים גם ציינו כי ללא עידוד מצד אנשי מקצוע הם לא היו פונים 

כלל לביטוח לאומי. להלן הרחבה על כל אחד מהגורמים.

אשר  הנפשי  במצבם  החמרה  חוו  רבים  מטופלים  כי  עלה  מהראיונות  הנפשי:  במצב  הידרדרות 
שימשה כנורת אזהרה, והיא חיזקה את החלטתם לפנות לביטוח הלאומי. מרואיינים אלו תיארו קשיים 
אישיים אשר הובילו אותם להכיר בנזקקות שלהם או בעובדה שחייהם השתנו, כמו גם להכיר במידה 
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המוגבלת של יכולתם לעבוד ולכלכל את עצמם. כך לדוגמה מספרת לימור כי עבדה כל חייה, ומעולם 
לא העלתה בדעתה שתזדקק להכרה מהביטוח הלאומי:

אני בכלל לא חשבתי על תביעה מול ביטוח לאומי, אני עבדתי משרה מלאה, כאילו 
ואז  כלום.  צריכה  הייתי  לא  לאומי,  ביטוח  צריכה  הייתי  לא  כאילו  משרה,  אחוז  מאה 
לא  להיות  אותי  שהוביל  טריגר  איזה  היה  שמה  כאילו  החמרה,  חלה  באוגוסט  בעצם 

מנותקת. ואז הכול החמיר, גם הפוסט-טראומה, הפרעות אכילה.

אמיר סיפר שהשכמה בבוקר לעבודה הייתה רמה בסיסית של תפקוד שהוא לא הצליח לעמוד בה, 
ותיאר את הקושי שלו להכיר בכך:

להכיר בזה, קודם כול, שאתה אולי כרגע בתקופת זמן מסוימת בחיים שלך שהמצב הנפשי 
שלך, המצב הנפשי שלך לא כל כך מאפשר לך לתפקד... לתפקד, פשוט לא יודע, לקום 

בבוקר לעבודה, להחזיק עבודה בואי נקרא לזה ככה. להבין שכושר העבודה שלך נפגע.

ואילו דקלה תיארה את הרגע שבו החליטה לפנות לביטוח לאומי כרגע של הידרדרות במצבה הנפשי 
והכלכלי:

הגעתי למצב של פת לחם ולא היה לי מגורים כבר, גם אמא שלי נפטרה ולקחו את 
הילד שלי לאימוץ, היה לי הרבה בעיות.... הכול סביב הכסף גם.

שיקולים כלכליים: מהראיונות עלה גורם מזרז מרכזי של שיקולים כלכליים – הרצון לקבל הטבות 
כספיות בדמות קצבה, או הטבות שוות-כסף בדמות שירותי שיקום. יחד עם זאת, מדברי המרואיינים 
בלט כי במקרים רבים ההחלטה הסופית לא התבססה על שיקולים כלכליים גרידא אלא על שיקולים 
ואפשרות להצטרף למסגרת שיקום. הציטוטים הבאים  כמו קבלת הכרה חברתית במצבם  אישיים, 
מדגישים כי הסיוע הכלכלי שמספקת הקצבה היה שיקול מרכזי בהחלטה לפנות לביטוח לאומי, שכן 
הוא חיוני למימון הטיפולים השונים וכמשענת כלכלית לתקופות שבהן לא היה באפשרותם לעבוד. כך 
לדוגמה, ליאורה העידה כי ההיבט הכלכלי היה חלק ממערך שיקוליה בפנייה, אף כי כספי הקצבה אינם 

מספיקים למחייתה:

אני מצטערת, הכסף זה שיקול. אני לא יכולה לפרנס את עצמי, אני כמעט לא עובדת, 
הסכום של ה-3,000 שקל אי אפשר לחיות ממנו, אבל זו איזושהי טיפה בים ואפשר 

להתחיל איתה איזשהו משהו. אבל זה נורא ואיום. זה לחיות תחת עוני תמידי.

עבור רונית העזרה הכספית הייתה קריטית בתקופות קשות שבהן לא היה באפשרותה לעבוד:

לקבל  כדי  וגם  להסתדר,  הצלחנו  לא  כי  כאילו  כספית  מבחינה  עזרה  צריכה  הייתי 
איזושהי תמיכה בהמשך, כאילו היה מאוד קשה... הייתי בגבול של צריכה לדאוג לעצמי 
ולא יכולה לבד כי אני צריכה את ההורים שלי כי אני מאושפזת... אז כאילו לא יכולתי 

לתפקד ולא יכולתי לעבוד כדי להכניס כסף.
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שיקולים שיקומיים: מרואיינים רבים הסבירו כי הגורם המרכזי בהחלטתם לפנות לביטוח לאומי היה 
גם  ולא הקצבה".  זה סל שיקום  ההיבט השיקומי. כך לדוגמה אמרה אלה: "מה שבעיקר עניין אותי 
שירה סיפרה כי תנאי הסף לקבלה להוסטל השיקומי ולסל שיקום הוא זכאות לגמלה בגין נכות נפשית, 

ולכן היא נדרשה לפנות לביטוח הלאומי:

כדי להגיע לבית שיקומי את צריכה שתהיה לך קצבת נכות ואת צריכה להיות עם סל 
שיקום... כאילו לא היה לנו איך לשלם את כל הסכום הזה.

ומור הסבירה כי למעשה השיקול הכלכלי והשיקול השיקומי אינם סותרים זה את זה:

התמריץ הראשוני שלי, אפילו לא ידעתי שמקבלים כסף, היה שרציתי להיכנס למקומות 
טיפוליים לטפל בעצמי... אחר כך הבנתי שזה יעזור לי גם בתקופות שאני לא אעבוד... 
שאני לא אצטרך להיכנס לחובות פסיכיים כמו שאני נכנסת, כי לא היה לי בכלל גב 

כלכלי וכלום.

לאומי התגבש אצלם  לביטוח  לפנות  כי הרצון  רבים הסבירו  עידוד מצד אנשי מקצוע: מרואיינים 
בעקבות שכנוע של איש/אשת מקצוע שעימם עמדו בקשר טיפולי. שני הציטוטים הבאים מעידים כי 

המרואיינות כלל לא ידעו על האפשרות לפנות לביטוח לאומי עד שאשת מקצוע יידעה אותן על כך:

אנחנו  "יעל  לי[:  ]אמרה  שלי  שהפסיכולוגית  לפני  הכרתי  לא  בכלל  אני  התהליך  את 
צריכות לעשות משהו עם העתיד שלך כי להישאר בבית שלך את לא יכולה". בעיקרון 
היא אמרה שבשביל שאני אוכל להתקבל לתוכנית "הד" אני צריכה את אחוזי הנכות. 

)יעל(

לא ידעתי כאילו שהפרעה נפשית היא סוג של נכות שהמוסדות האלה מכירים בה, עד 
ליום הזה שהלכתי פעם בחיים לחתום אבטלה, מה שלא עשיתי אף פעם, ואז כשהגשתי 
לפקידה בביטוח לאומי את הטפסים היא ראתה את הסיבה בגינה התפטרתי. ואז היא 
סיבה  מאיזו  ראתה  היא  כי  לנכות",  תביעה  להגיש  יכולה  את  יודעת,  "את  לי  אמרה 
דיבר איתי על סל שיקום.  ידעתי, כאילו אף אחד לא  זה דברים שאני לא  התפטרתי. 

)סיגל(

גורמים מעכבים
לצד הגורמים שעודדו וחיזקו את ההחלטה לפנות לביטוח לאומי, ציינו המרואיינים גם גורמים שעיכבו 
להם  מגיעה  האם   – אותם  שהטרידו  מרכזיות  שאלות  ושתי  זכויותיהם,  על  ידע  היעדר  הפנייה:  את 

הזכאות, והאם ניתן לסמוך על הביטוח הלאומי.

היעדר ידע על זכויות: מרואיינים סיפרו כי הם לא היו מודעים כלל לאפשרות הפנייה לביטוח לאומי 
מדברי  בדיעבד.  רק  כך  על  גילו  ולרוב  הנפשי,  מצבם  רקע  על  לקצבה  הפוטנציאלית  לזכאותם  או 
ולגבי  לביטוח הלאומי בפרט,  לגבי תהליך הפנייה  ידע מהותי  להן  כי חסר  עולה  המרואיינות הבאות 

מערכת בריאות הנפש הציבורית והשיקום הנפשי בכלל, והדבר עיכב את פנייתן:
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לא ידעתי גם את החוקים מתמימות, לא ידעתי איך זה הולך בתחום השיקום הנפשי, 
איך מתמודדים. לא, לא ידעתי את העולם הזה. )דקלה(

זהו שלא ידעתי שזה ]הכרה בנכות[ בכלל קיים, אף אחד לא דיבר איתי על זה, וגם בואי 
אני הייתי לפני שלוש שנים משוכנעת שאני בן אדם מיוחד ואני לבד בעולם הזה, לא 

נחשפתי למתמודדים כמוני עד לאשפוז למעשה. )סיגל(

גם יוני, אשר סיפר על התמודדות ארוכת-שנים מאז אשפוזו הפסיכיאטרי הראשון בגיל 31, העיד על 
היעדר ידע שהוביל לפספוס של מספר שנים:

אני חושב שלא ידענו על המצב הזה שלי שזה אפשרי, באשפוז הראשון שלי הייתי בן 
13, לקראת גיל 17 הגשנו את התביעה... אני חושב שגם פשוט ההורים לא הכירו את 
הדבר הזה, אין לנו דרך לדעת שמגיע, אין, לא פשוט אומרים לך כשקורים דברים את 
כל הזכויות שאתה צריך לדעת ולקבל... לדעתי, אם אני זוכר, אנחנו הגשנו את התביעה 

בגלל שעברתי לפנימייה והיינו צריכים את זה.

"האם מגיע לי?": מספר מרואיינים השתמשו בצירוף המילים "מגיע לי" בתיאור החלטתם לפנות 
לביטוח הלאומי. נראה כי הם חשו מעין צורך להצטדק ולשכנע שהם ראויים להכרה בזכאותם לגמלה:

וזה מגיע לי, אני לא מנצל את המדינה כדי לקבל  יודע שאני צריך לקבל את זה  אני 
את זה, וזה באמת משהו שאני צריך. יש אנשים שישמעו שיש לך ביטוח לאומי אז הם 
נכון, אני  ישר ]אומרים[ "מה אתה לא עובד? אתה עושק את המדינה"... אבל זה לא 
מקבל את הביטוח לאומי ואני מתנדב בצבא. אם לא הייתי מקבל ביטוח לאומי ובא לפה 

ל"הד" אז לא הייתי יכול להתקבל כי לא היה לי איך לממן את זה בעצמי. )בן(

כנראה שמגיע לי וזה לא בא על חשבון אף אחד, כאילו זה שאני לוקחת את זה עכשיו 
לא אומר שמי שעכשיו צריך את זה לא יקבל, את מבינה? בהתחלה כאילו אמרתי זה 
לא יכול להיות, יש אנשים שצריכים את זה יותר. ביטוח לאומי מיליונר, תאמיני לי יש 

להם כספים שלא נגעו בהם, באמת. אז אני מרגישה יותר נוח. )לימור(

דקלה הבינה שזוהי זכותה כאדם שווה-זכויות במדינה, ולכן לתחושתה היא יכולה לדרוש זאת:

כן זה זכותי, אני אף פעם לא דרשתי זכויות, את יודעת את זה? עד שלא זה, אני לא 
דרשתי זכויות. אני כן עבדתי בעבודות אני כן שילמתי מיסים, זה זכותי, פעם חשבתי זה 
חסד. היום אני מבינה שזה זכויות האזרח שלי, שאני תושבת מדינה וזה גם הזכויות שלי.

"האם ניתן לסמוך על הביטוח הלאומי?": הכרה עצמית של המרואיינים במצבם התפתחה בעקבות 
תהליך מנטלי שעברו בינם לבין עצמם, ובסופו חלקם הצליחו לגבש החלטה לפנות לביטוח הלאומי. 
בתהליך זה נכנסים גורמים מתערבים כמו סטראוטיפים, חוסר אמון במערכת, פחד מפני דחייה ומחסור 
ובקרב  השיקולים,  מערך  לתוך  התאגדו  הללו  הגורמים  מגוון  בזכאותם.  ההכרה  תהליך  לגבי  במידע 
גם למערך הכוחות  היו קשורים  רבים מפני תהליך ההכרה. חששות אלה  הפונים התעוררו חששות 
והמשאבים שברשותם, הנגזר מהמצב הנפשי שהם נתונים בו. כך לדוגמה, מאור סיפר כי העדיף לא 
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לפנות לביטוח הלאומי בעבר עקב תחושה של חוסר אמון וניכור מצד המערכת, ומחשש מדחייה נוכח 
האפשרות שדרישות המערכת לא הולמות את מערך המשאבים שברשותו:

מצד אחד לי אין אמון בביטוח לאומי, שהם באמת רואים אותי ורוצים בטובתי. מבחינתי, 
הם עובדים לפי פרטים מאוד טכניים וגם אם אני באמת צריך אותם ועדיין מגיע לי, אני 
לי תחושה שמצפים  יש  מרגיש שאני סוג של צריך לעבוד עליהם כדי לקבל משהו... 

ממני לכל מיני דברים שהם לא בהכרח אני או לא בהכרח אפשריים.

ואילו אור סיפרה על חשש מהותי מהשלכות ההכרה בנכות על חייה, לצד חשש מדחייה:

ינסו  והרבה  בירוקרטיה  הרבה  שזה  ידעתי  וגם  יביא  שזה  מהסטיגמה  מאוד  פחדתי 
מאוד  היה  זה  זכאית.  לא  או  זכאית  בכלל,  לי  יביאו  שלא  ]חששתי[  אותי,  להכשיל 
מסורבל וקשה. הרבה מחשבות על זה שההפרעה שלי לא מספיק קשה בשביל לקבל 

נכות מביטוח לאומי והרבה מחשבות בכללי שזה יכול להרוס לי את העתיד וכאלה.

תהליך הפנייה
התמה השנייה עוסקת בתהליך שעברו המרואיינים החל מפנייתם הראשונה לביטוח לאומי ועד לאישור 
ובחרדות הקשורות להחלטת  זו מאופיינת בבירוקרטיה  וההכרה בנכותם הנפשית. תקופת  התביעה 

הוועדה.

התמודדות עם בירוקרטיה
בטפסי  בהירות  חוסר  הלאומי:  לביטוח  פנייתם  את  המרואיינים  בתיאור  בולט  הבירוקרטי  הקושי 
התביעה, קושי באיסוף המסמכים הדרושים והיעדר עזרה מקצועית. לכך מתווסף גם הקושי במציאת 
כוחות ומשאבים נפשיים לתהליך במצב של חוסר תפקוד. המרואיינות הבאות תיארו חוויה של סרבול 

וחוסר הבנה שגרמו לתחושתן שאינן יכולות לעשות זאת בעצמן:

הצליח  הוא  איכשהו  אז  תושייה  בעל  הוא  שלי  אבא  במקרה  קשה,  ממש  בעיה  זאת 
הטופס  לגבי  שלו  מהחברים  לאחד  התקשר  הוא  ששמעתי  מה  ולפי  זה  את  לעשות 
לביטוח  לפנות  שרוצים  אנשים  יותר  הרבה  שיש  בטוחה  אני  דברים...  מיני  וכל  עצמו 

לאומי והם לא יכולים, אין להם את הכלים. )עינת(

אז בתור בן אדם שעושה את זה לבד אני מרגישה שזה נורא לא מונגש, לא ברור לי מה 
הזכויות שלי, לא ברור לי כמה זמן כל דבר אמור לקחת, לא ברור לי מה לבדוק ומתי 

הכול אמור לקרות. )חגית(

בעת  בכוחות  המחסור  לבין  התביעה  להגשת  הדרישות  בין  הפער  את  תיארה  דנית  כך,  על  נוסף 
התמודדות עם משבר נפשי:

כל ההתנהלות של הבירוקרטיה היא מאוד קשה לבן אדם שקשה לו לתפקד... מן הסתם 
]אם[ לטפל בבירוקרטיה זה מאוד מסובך לבן אדם שמתנהל ביום-יום עם התנהלות 

ברמה גבוהה יותר, אז על אחת כמה וכמה ]לאדם שקשה לו לתפקד[.



תהליך התביעה להכרה בנכות רפואית על בסיס נפשי במוסד לביטוח לאומי: תפיסותיהם של לקוחות

41

לאור זאת העלו המרואיינים צורך בעזרה מקצועית למילוי דרישות התביעה, שכן הם ניגשים לתהליך 
הזה ללא כל ידע מקדים, מבלי להבין את אופן ההתנהלות הנדרש ובתחושה שהם לבד מול המערכת. 
אנשי  עם  מיטיבה  היעזרות  טיפולי של  יצרו קשר  הם  בעזרה,  והצורך  הבירוקרטיה  מול  הקושי  בשל 
מקצוע שליוו אותם בתהליך. לדברי שני המרואיינים הבאים, אנשי המקצוע מספקים עזרה מהותית 

שבכוחה לשנות את כלל החוויה בתהליך הפנייה:

מישהו שיכול לעזור להם כאילו להיות איתם בזה, זה ממש ממש יקדם את התהליך, ממש 
גם ייתן חוויה יותר טובה לאותו צעיר או אותו בן אדם שרוצה ללכת לביטוח לאומי. )אלי(

לא  ועו"סית,  דין  עורכת   – לי  לעזור  הגב  לי את  להגיד שאני שמחה שהיה  יכולה  אני 
לכולם יש את זה, יש לי הרבה מזל שיש לי את זה. כי יש אנשים שיכולים לבוא לביטוח 
לאומי לבד והם לא כל כך יודעים מה הם עושים. אם הייתי הולכת לבד כנראה שלא 
להיות  יכול  לערער,  הייתי מתעקשת  להיות שלא  יכול  עושה.  הייתי  יודעת מה  הייתי 
שלא הייתי מתעקשת על הזכויות שלי ולא הייתי יודעת... אז כן עזרה חיצונית זה ממש 

חשוב. )אלה(

החוויה בוועדה
התיאורים של המרואיינים את חווייתם בוועדה הרפואית נעו על מנעד רחב, בין תיאורים חיוביים שצבעו 

אותה בצבעים נעימים לבין תיאורים שליליים שהציגו אותה כחוויה טראומטית.

חרדה ופחד מפני הוועדה: עוד בטרם ההגעה לוועדה המרואיינים דיווחו על הצפה רגשית שכללה 
חרדה וחששות מפני הוועדה, אשר התעצמו בשל תחושת בלבול וחוסר ודאות לגבי התנהלות התהליך. 

כך, אלי ויעל סיפרו על חוויית חוסר הוודאות והלחץ טרם הפגישה בוועדה:

הייתי קצת לחוץ את האמת לפגוש את האנשים האלה, כי אני לא ידעתי בדיוק מה יהיה 
בפנים ומה יהיה בוועדה, איזה שאלות ישאלו ואם אני אגיד יותר מדי ואם אני לא אדבר 

בכלל... כאילו היה לי קצת פחד מזה. )אלי(

כל הסרטים שאכלתי בזמן שחיכיתי שהפסיכיאטר יקבל אותי ושהרופא הכללי יקבל 
אותי. כאילו מה אני אעשה, מה אני צריכה לומר, איך אני צריכה להתנהג, מה אני צריכה 
לעשות כדי שהם יאמינו לי, שיראו שקשה לי, שאני צריכה עזרה, שאני חייבת את זה. 
הכול בראש, יושבת שעות ופשוט מחכה לזה והרגליים שלי רועדות כי אני לא יודעת 

איך זה יהיה. )יעל( 

חן ושירה תיארו את החששות שלהן מיחס מזלזל מצד אנשי המקצוע בוועדה, אשר מתייחסים למראה 
החיצוני כפרמטר המעיד על ההפרעה הנפשית:

שבוועדות  סיפרו  שלי  שחברות  כמו  כאילו  נראית,  לא  את   – לי  שיגידו  פחדתי  מאוד 
האלה שואלים ואומרים הרבה – אבל את לא נראית עם הפרעת אכילה, אבל את לא 

נראית עם בעיה, את נראית ממש בסדר. אז מאוד פחדתי שזה יקרה גם לי. )חן(



42

רוני אלרן-ברק

אני פחדתי מזלזול, שנגיד יגידו לי – אבל עכשיו את נראית בסדר, אז למה את צריכה 
את זה? אין לך הפרעת אכילה או משהו כזה. )שירה(

נושאים  על  לדבר  רב  וקושי  חודרנות, תסכול  חוויה של  בדברי המרואיינים מתוארת  מובנות:  חוסר 
מורכבים בזמן הקצר המוקצב לפגישה בוועדה. בן ומור סיפרו על חוויה של בלבול, לחץ וקושי להסביר 

את הבעיה שלהם:

הם  כאילו  ממני.  רוצים  מה  הבנתי  לא  בכלל  אני  הראשונה  בוועדה  מלחיץ,  קצת 
השתמשו בכל מיני שאלות כאלה... מופשטות. כאילו – תאר את הבעיה שלך, עכשיו 
הבעיה שלי זה דבר כזה... איך אני אתאר את הכול? כאילו שאלות שלא כזה... אתה לא 

יודע מה לענות. )בן(

אתה יושב בוועדה והם שואלים אותך שאלות, ואתה לחוץ מזה שיביאו לך את הכסף, 
לא יביאו לך את הקצבה, אתה לא עונה נכון, אתה לא עונה כל מה שאתה צריך להגיד... 

אתה מתבלבל... ומאוד רעדתי. )מור(

כי הדרישה להסביר את ההתמודדות היום-יומית בכמה דקות בודדות עלולה להיות  ליאורה סיפרה 
קשה מנשוא ולהותיר את המתמודדים בתחושת החמצה:

זה לא סיטואציה שאת יכולה לשבת ולהגיד על התהליך לשלושה רופאים בשתי דקות. 
תקשיבי, לקח לי שמונה שנים של טיפולים להיות מסוגלת להגיד את זה, ויש לך חמש 
דקות, זה במקרה הטוב, כי חמש דקות מהרגע שאת נכנסת ועד לרגע שאת יוצאת... 

אני לא יודעת איך עושים את זה.

גם ורד הדגישה שלא ניתן לקבוע החלטה כבדת משקל לגבי העתיד שלה בתוך דקות ספורות:

נוראי, הוועדות נוראיות... זה מאוד כאילו קר ומאוד כאילו קצר וכאילו לא באמת מעמיק. 
הייתי רוצה שמישהו ממש ידבר איתי על ההפרעת אכילה שלי ועל התפקוד שלי וכאילו 
שישאל שאלות יותר מכוונות ושהוועדה תהיה לפחות שעה ולא עשר דקות... כאילו אם 
אתם רוצים באמת להשפיע לי על העתיד, ]אם[ אני אמורה לקבל מכם כספים וזה, אז 

תנו לי גם את הזמן להראות שמגיע לי או לא מגיע לי. )ורד(

המקצוע  אנשי  של  ליחסם  נוגעים  זה  בהקשר  הממצאים  עיקרי  בוועדה:  המקצוע  אנשי  יחס 
המתמודד  של  ותחושה  ביטחון  חוסר  של  הרגשה  שלילית,  חוויה  תיארו  המרואיינים  מרבית  בוועדה. 
ובייחוד  ידי אנשי המקצוע,  על  הוועדה  כי האופן שבו מנוהלת  להוכיח את מצוקתו. מסתמן  עליו  כי 
הפסיכיאטרים, לצד ההתייחסות שהם מעניקים למתמודד העומד בפניהם, משפיעים במידה רבה על 
החוויה של המתמודדים בוועדה. רווית, לדוגמה, תיארה פער בין השיח הקר והקונקרטי לבין תוכן השיח 

האישי והרגיש שעסק באובדנות:

ברגע הראשון שאת באה את לא יודעת מה הולך, וכאילו שואלים אותך כזה – את רצית 
למות? למה עשית את זה? כאילו לא יודעת, בהרגשה שלי זה נורא גם כזה קר, לבוא 

ולדבר על הנושא הזה בכזה אחד שתיים שלוש ]דקות[ ואז כזה לקום וללכת.
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גם אדווה תיארה חוויה של ניכור, ביקשה לפתח התייחסות רגישה יותר כלפי הפונים מצד חברי הוועדה 
והדגישה את החשיבות היתרה שיש לרגישות בתחום בריאות הנפש:

זה מאוד מכני ומאוד by the book כאילו יש להם קריטריונים ואם את עומדת בהם, את 
עומדת, ואם לא אז את לא עומדת בהם. כאילו ]ב[נכות נפשית יכולים להיות שני בני 
אדם שלוקים באותה הפרעה ובאותה מחלה והם יתנהגו אחרת. דווקא את זה הייתי 
משנה, ]צריך[ קצת יותר לפתוח את הראש וקצת יותר להבין שיש דברים שזה לא שחור 

או לבן ויש גם אפור, וגם לאפור הזה להגיע.

סיגל סיפרה על ציפייה שהצוות המקצועי בוועדה יקרא מראש את החומר הרפואי ששלחה. מדבריה 
עולה תחושת עלבון משהרגישה כי הפסיכיאטר קורא לראשונה את התיק בפניה בעת הפגישה:

וקרא עכשיו עשר  בן אדם שלא מכיר את ההיסטוריה הרפואית שלי  יושבת מול  אני 
סמך  ועל  לה,  שקדמו  שנה  לעשרים  ולא  האחרונה  לשנה  בדיוק  שרלוונטיות  שורות 
ההיכרות המאוד קצרה והעלובה הזאת, אני צריכה עכשיו לשכנע שאני צריכה אתכם. 

זה הכי מזלזל, על גבול המעליב.

אלה ואור חשו תוקפנות בשאלות שנשאלו, זלזול וחוסר התחשבות במצבן הרגיש ובקשייהן:

פשוט הרגשתי שיורים עליי כל מיני שאלות, ]אני[ יושבת ויורים עליי שאלות, הרגשתי 
שזה לא כל כך מעניין אותו ]את הפסיכיאטר[, שהוא לא כל כך רואה את הקושי שעומד 

מולו ואולי הוא לא כל כך מאמין לזה. )אלה(

אם הוא ]הפסיכיאטר[ שואל שאלות שמטילות ספק במצב שלי, כמו – את מסכימה 
עם האבחנות האלה? או – אלו אבחנות מאוד חמורות, את בטוחה שיש לך אותן? כאילו 

ניסיון כזה להקטין או להטיל ספק באבחנות. )אור(

ואילו מאור תיאר חוויה קשה של התעלמות מצד הפסיכיאטר:

לא  הוא  בדפים,  הסתכל  הפסיכיאטר  שיקום.  סל  מטעם  הסוציאלי  העובד  עם  באתי 
הסתכל עליי. דיברתי והוא נהם אליי בצורה שאני הבנתי שזה מפריע לו שאני מדבר. 
בשלב מסוים הוא אמר לי, טוב, אתה יכול לצאת החוצה ולחכות, הוא ממש לא אמר 

לי מילה. )מאור(

בנוסף תיארו המרואיינים דרישה לא פורמלית להוכיח שהם אכן חווים מצוקה וזקוקים לעזרה מביטוח 
לאומי. עבורם, עצם ההגעה למעמד הוועדה כבר מעידה על הצורך בעזרה, והדרישה הנוספת להסביר 
ולהפגין את גודל המצוקה עוררה בהם תחושות קשות. עינת וסיגל תיארו את הסבל שחוו נוכח הצורך 

להתאמץ כל כך כדי להוכיח את מצבן, אף כי ההיסטוריה הרפואית מדברת בעד עצמה:

יש לי עבר פסיכיאטרי רחב ידיים מאוד. כאילו, כן, הם שאלו אותי בצורה פוגעת, מצד 
אחד, אבל מצד שני מאוד ברור גם שהם לא מאמינים לי... זה מאוד לא לעניין איך הם 
אני בטוחה שכבר  להגיד. אחרי שיצאתי מהוועדה הזאת,  אותי" אפשר  "הפשיטו 
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המון אנשים אומרים לך את זה, אחרי שיוצאים מהוועדה הזאת מרגישים הרבה יותר 
גרוע לגבי המצב שלך. )עינת(

כאילו  שלי,  הסיפור  את  לכם  שמספרים  עמודים  עשרות  לכם  שלחתי  השנייה  כאילו 
אנשים  מול  לשבת  צריך  אתה  ועכשיו  סובל  וגם  חולה  גם  אתה  לי...  מרגיש  איפשהו 

להוכיח להם שזה המצב, זה כאילו סוג של מבחן. )סיגל(

אשר  אותם,  ומבינים  שרואים  מהותית  תחושה  תיארו  אחרים  מרואיינים  מנגד,  מובנות:  של  חוויה 
שינתה לחלוטין את חוויית הפנייה כולה. כך למשל חשו סיגל ואלה:

לשמחתי ממעט הדברים שנאמרו לי על ידי הפסיכיאטר שנכח בוועדה הבנתי שהוא מבין 
סיכם את המעט  הוא  וכאילו,  טובה...  יצאתי משם עם תחושה מאוד  אז  את התמונה. 

שאמרתי לשורה תחתונה והשתמע שהוא מבין בדיוק איך התמונה נראית. )סיגל(

והוא שאל גם את השאלות בצורה מאוד עדינה, כשאני  הפסיכיאטר היה מאוד נעים 
בכיתי הוא מאוד הבין את התסכול שיצא החוצה והוא היה מאוד עדין... סוף סוף באו 
אנשים שראו, וסוף סוף המערכת הזאת, שבאיזשהו שלב הרגשתי שאני שונאת את 
המערכת, אז הרגשתי ממש שמחה שפתאום את רואה אנשים במערכת שפתאום, כן, 

יש אנשים שאכפת להם והם כן רוצים לעזור ולתקן. )אלה(

למעשה, התחושה שרואים ומבינים את הפונה משדרת גם אכפתיות ורצון אמיתי לעזור מצד הצוות 
המקצועי בוועדה. כך הייתה חווייתה של רונית:

לעזור  איך  באמת  חיפש  ]הוא[  הראשונה,  בוועדה  מדהים  שהיה  מישהו  עם  נפגשתי 
לי ושאל אותי שאלות לדעת מה איתי, איך אני במצב נפשי, איך את הולכת החוצה 
ואם את מסתובבת ובאמת שאל אותי מלא שאלות ובאמת באמת היה לו אכפת ולא 
הרגשתי שלא אכפת לו ממני... כאילו, ממש התעניין לדעת באמת על כל דבר ודבר 
כדי למצוא איזושהי דרך לעזור לי, הוא גם אמר – אל תדאגי אנחנו נעשה משהו, יש 

איזושהי דרך לעזור.

צריך "לעשות הצגה": חלק מהמרואיינים הרגישו כי עליהם לבטא את מצבם הנפשי דרך הנראות 
החיצונית שלהם על מנת לזכות באמון של צוות הוועדה. במילים אחרות, אם לא יתלבשו בצורה מוזנחת, 
ימעיטו בדיבור ולא יצרו קשר עין, ייתכן שצוות הוועדה יתרשם כי הם מתפקדים במידה מספקת ולכן 
להביא את עצמך  עדיף  כי  הדגישו  זאת, חלק מהמרואיינים  יחד עם  פנו.  לסיוע שלשמו  זקוקים  לא 
את  להפגין  הרצון  בין  בוועדות  שחוותה  הדיסוננס  על  סיפרה  לדוגמה,  עינת,  וכנה.  אותנטית  בצורה 
הכוחות והחיוניות שלה לבין החשש שיתקבל רושם מוטעה לגבי מצבה וכך היא עלולה להפסיד את 

הסיוע שזקוקה לו:

בביטוח לאומי כל הקטע ]הוא[ שצריך לעשות את עצמנו מסכנים, "אוי לעינת כל כך 
קשה יש לה סכיזופרניה והיא לא יכולה לעשות שום דבר", וזה קטע מאוד מאוד קשה 
וזה גם מאוד מאוד מוריד ביטחון... אני אוהבת גם להדגיש את הצדדים החיוניים שלי... 
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הרגשתי שביטוח לאומי לא מעוניינים בעינת האמיתית... אני כאילו נראיתי סבבה 
ודיברתי סבבה, יישרתי מבט בעיניים, זה לא אומר שעכשיו אין לי יותר סכיזופרניה וזה 

לא אומר שעכשיו אין לי בעיות בכלל. )עינת(

גם יוני ומאור חשו שעליהם להקצין את התנהגותם ונראותם על מנת לזכות באמון ולהבטיח את קבלת 
הסיוע:

צריך קצת בכאילו להוריד את הרמה שלך. כמו שאמרתי, פחות ליצור קשר עין, פחות 
צריך לשחק  אותה קצת.  צריך לשחק  אין מה לעשות,  כי  יותר מנותק,  להיות  לדבר, 

]שאתה[ במצב פחות טוב ממה שאתה נמצא. )יוני(

כאילו אני צריך ללכת עוד יותר קרוב לקצה רק כדי שביטוח לאומי ישימו לב שיש פה 
איזושהי מצוקה שצריכה מענה, ]יש[ כאילו איזושהי תחושה שהרבה פעמים אני לא 
מספיק מסכן בשבילם. אני נראה טוב ומגיע נקי ויודע לדבר ברהיטות, לחייך ולהסתכל 
בעיניים וכל הדברים האלה שאנשים יודעים לעשות. איכשהו אני לא מצליח להראות 

להם את הבן אדם השבור הזה שיש לי בפנים. )מאור(

אלה סיפרה כי אף שהקושי שלה דווקא בלט מאוד כלפי חוץ, היא עדיין חשה צורך להקצין את מצבה:

גם ככה הרגשתי מסכנה וכאילו על הפנים, הרגשתי שאני צריכה עוד להקצין את זה 
והרגשתי שלא רואים את הקושי למרות שהקושי בולט. רואים על בחורה שהיא בוכה 
ורואים על כל הטפסים שהיא לא עבדה, היא לא תפקדה... הרגשתי שאני צריכה להיות 

מאוד מסכנה, מאוד מוזרה ולעשות איזו הצגה כאילו.

לעומת זאת, סיגל ודקלה האמינו כי הצגה אותנטית של המצב וכנות יזכו אותן בוועדה הגונה וקבלת 
סיוע הולם:

אבל  נכונה,  היא  אם  בהכרח  יודעת  לא  ואני  לאנשים,  נותנת  העצה הראשונית שאני 
לא  אני  כאילו...  שלכם  האמת  עם  אותנטיים  להגיע  אומרת  תמיד  אני  שלי  מהניסיון 
ולהיות אותנטי כי אי אפשר להתכחש לאמת  יודעת, אני בעד לבוא עם האמת שלך 

שלך. )סיגל(

העובדת הסוציאלית שלי אמרה – בוועדה אל תהיי שחקנית, תגידי את האמת שלך. 
דיברתי בגובה העיניים, הוא ]הפסיכיאטר[ שאל אותי כל מיני שאלות מכשילות לגבי 
הילד שלי – מתי לקחו ולמה לקחו? אבל הוא ראה שאני אומרת אחד על אחד אמת. 

דיברתי אליו רק בגובה העיניים בלי למצמץ ובלי לפחד. )דקלה(
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לאחר קבלת הזכאות
עם  התמודדו  הם  הנפשית  הנכות  בגין  לגמלה  בזכאות  ההכרה  קבלת  לאחר  כי  תיארו  המרואיינים 
התלבטויות, שאלות ואתגרים. הם הדגישו כי נושא הסטיגמה המשיך להעסיק אותם, אך יחד עם זאת 

הם למדו גם להכיר בטוב אשר ניתן להם בזכות ההכרה בזכאותם לגמלה.

הסטיגמה
המרואיינים תיארו בהרחבה את ההתמודדות שלהם עם הסטיגמה. הם הסבירו על הקושי שמעלה המושג 
"נכה נפשית" וייחוסו לעצמם. עלה גם חשש מפני האופן שבו הם נתפסים בעיני הסביבה, ומהאפשרות 
היו  כי  סיפרו  מהמרואיינים  חלק  התעסוקתי.  ובעתידם  שלהם  ההשתכרות  ביכולת  תפגע  שהסטיגמה 
מעדיפים להסתיר את זכאותם לגמלה כדי לא לספוג ביקורת או שיפוטיות מהסביבה, בעיקר בשל בורות 
וחוסר הבנה של מצב זה. בנוסף הם תיארו פער בין הנראות החיצונית שלהם לבין תפקודם, וטענו כי 
ההפרעה הנפשית בלתי נראית לסביבה במקרים רבים, ולכן קשה יותר לתפוס את הזדקקותם לסיוע. 
אדווה, לדוגמה, סיפרה כי היא לא שיתפה אפילו את הוריה בכך שקיבלה זכאות לגמלה על רקע נכות 

נפשית, כי היא לא רצתה להיתפס באופן שונה על ידי הסביבה:

אני חושבת שיש סטיגמה כשמדביקים לך את התווית "נכה", על אחת כמה וכמה אם 
נכות  מקבלת  שאני  יודעים  לא  שלי  שההורים  לך  להגיד  יכולה  אני  נפשית".  "נכה  זה 
ושאני נחשבת נכה, אני לא חושבת שאני גם ארצה להגיד ]שאני "נכה נפשית"[ כי יש פה 
סטיגמה. תסתכלי על נכים בכלל ונכים נפשית בפרט, מסתכלים עליהם קצת שונה, אם 

זה באור של רחמים או אם זה באור של בורות.

גם שירה העידה על העדפתה להסתיר את זכאותה לגמלה בשל הסטיגמה. לדבריה, הזכאות על רקע 
נפשי אינה מתקבלת היטב מצד הסביבה, בניגוד לזכאות על רקע גופני המתקבלת טוב יותר:

לרוב אני מסתירה את זה, אני לא רוצה להגיע לשיח על זה בכלל, כי לכי תסבירי לבני 
ואיך זה עובד, לרוב הם לא יקבלו את זה בדעה ראשונה יפה. זה לא כמו  אדם מה זה 
שנפשי  מה  כל  כאילו  שונה.  זה  סוכרת,  לך  שיש  להגיד  או  אנורקסיה  לך  שיש  להגיד 

מקבלים שונה, מקבלים את זה כאילו מישהו מפגר או לא יודעת.

לעומת זאת, אור סיפרה כי למדה לשתף אחרים בזכאותה לגמלה, וקיבלה תגובות מפתיעות לטובה:

חשבתי שהסטיגמה הרבה יותר חזקה... בגלל זה כשפחדתי נורא מהסטיגמה הסתרתי 
את זה שאני מאושפזת, הסתרתי את זה שאני מקבלת קצבה. אבל ברגע שהתחלתי 
וואו את אמיצה, כל הכבוד, בחיים לא הייתי   – היו של  זה פתאום התגובות  לספר את 

מנחש, וכאלה.

סיגל תיארה תהליך שבתחילתו היא חששה לפנות לביטוח לאומי ולהכיר בעצמה כ"נכה" בשל הסטיגמה, 
ואולם כיום היא מרגישה שינוי מהותי בהקשר זה ושלמה עם פנייתה:

בהתחלה לא פניתי מהמקום הסטיגמטי כזה – מה? אני נכה? מה הקשר? מה פתאום? 
לא נתמכת סעד. היום זה השתנה כי משהו השתנה אצלי ברמה האישית, גם בסטיגמה 
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האישית שלי וגם כלפי חוץ. אבל באופן כללי אני חושבת שזה שיקול מאוד מכריע כשבן 
אדם מחליט אם הוא רוצה לפנות לביטוח לאומי או לא. אני יכולה להגיד לך שאם מישהו 
ישב מול אותו בן אדם ויגיד לו שהסטיגמה זה עניין שולי לעומת התרומה העצומה שהוא 
מה  וכל  הקצבה  שיקום,  הסל  שירותי  זה  אם  בו,  מכירה  שהמערכת  מזה  לקבל  יכול 

שנלווה לזה.

דנית תיארה את החשש מפני "כתם" לכל החיים ופגיעה פוטנציאלית בחלומותיה לעתיד:

יירשם לך בתיק האישי  יש המון חשש מהכתם הזה, זה כמו שגדלנו ואמרו לנו – זה 
זה,  וזה חתיכת כתם איך שהחברה מסתכלת על  זה הכתם הזה  זה.  זה ממש  שלך, 
איך שהחברה לא רק מסתכלת, איך שהיא מתנהלת מול זה, כי הנה אני בתור אחת 
יודעת אם אני אצליח להגשים את החלום הזה אי  ילד לא  יום אחד לאמץ  שחולמת 

פעם.

אלה העידה כי בחרה לפנות לביטוח הלאומי רק אחרי שהבינה כי תוכל להסתיר את המידע על אודות 
הזכאות שלה לגמלה ולהימנע מהסטיגמה:

פחדתי שמקומות עבודה איכשהו יגיעו למידע הזה, הדאיג אותי שאנשים שלא צריכים 
לדעת שיש לי ביטוח לאומי יידעו שיש לי ביטוח לאומי. ואז אמרו לי שאף אחד לא יכול 

לדעת אלא אם אני מספרת, אז החלטתי שאני רוצה.

הוא שהעלה  באותה תקופה  בה  איש המקצוע שטיפל  כי  מור  תיארה  באופן מפתיע,  הבא,  בציטוט 
בפניה את החשש מפני התיוג והסטיגמה:

ופניתי  הנפש  לבריאות  התחנה  בתוך  שיקום  סל  שירותי  על  כזו  מודעה  פעם  ראיתי 
לפסיכולוג שלי ואז שאלתי אותו – מה זה? ואז הוא אמר לי – לא כדאי לך, זה לאנשים 
שבאמת לא יכולים להסתדר לבד. הוא אמר לי שזה לאנשים שבאמת צריכים את זה, 

ושזה יתייג אותי ושיש לזה הרבה חסרונות.

הכרה בטוב
המרואיינים תיארו הבנה כי לקבלת ההכרה בנכות הנפשית יש משמעות כבדה, ולעיתים לא פשוטה, 
על המשך חייהם מבחינה חברתית, תעסוקתית, אישית ושיקומית – אך יחד עם זאת הם הביעו הכרת 
תודה על התהליך שעברו ועל ההזדמנויות שנפתחו בפניהם עם ההכרה בזכאותם. כך, ורד תיארה את 

מורכבותו של תהליך השיקום והדגישה כי הוא לא היה מתאפשר לולא ההכרה בזכאות:

השרון,  בהוד  השיקומי  לבית  להיכנס  לי  אפשרה  באמת  ]בזכאות[  ההכרה  כול  קודם 
מבחינתי  היה  ]זה[  שכאילו  לאשפוז  הגעתי  משם  אבל  טוב  עבד  לא  זה  שם  אומנם 
ההתחלה של התהליך השיקומי המשמעותי שלי. ואז הגעתי לרמת ישי, ששם גם זה 
רק בזכות ההכרה הזאת, בזכות הסל שיקום. ואז ברמת ישי הייתי שנתיים וחצי ומשם 
אני בדיור מוגן, שגם אני מקבלת חונכת ודיאטנית ועובדת סוציאלית. מבחינת לימודים, 
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ביטוח לאומי עוזר לי, מממן לי את כל הלימודים. יש לי עובדת סוציאלית תעסוקתית 
ממש  אומרת  זאת  אותם,  לי  מממנים  הם  עזר  שיעורי  צריכה  אני  ואם  לי,  שעוזרת 
הכול כאילו. זו תמיכה מלאה, כאילו עוטפים אותי בצמר גפן ואז אני צריכה רק 
להצליח. אני מתחזקת בינתיים, אני משתמשת בכל השירותים שניתנים לי כדי לבנות 

את עצמי, כדי שבאמת בעתיד אני לא אצטרך לקבל את הקצבה.

וכלכלית  רגשית  ִניּות  ְפּ לה  המאפשר  כלכלי  ביטחון  לה  מספקת  הקצבה  קבלת  כיצד  תיארה  שירה 
להתמסר לתהליך השיקומי:

כדי לא להידרדר צריך להמשיך לקבל טיפול, כאילו לשמר את מה שיש, את מה שכן 
הצלחת להשיג. ההורים שלי לא היו עומדים בזה בלי קצבה. בשבילי זה שקט, זה לדעת 
שאת יכולה לטפל בעצמך ושיש לך גב, שאת לא נזרקת לרחוב ואת לא יכולה להחזיק 

את עצמך. כאילו שיש לך אפשרות לטפל בעצמך בעצם, לשקם את עצמך.

והדגישו את  הלאומי  הביטוח  בזכות ההכרה של  עצמן  על האפשרות לשקם את  סיפרו  ודקלה  מור 
השינוי המהותי שהתרחש בחייהן:

אני נמצאת במכון סאמיט, שנתיים וחצי, המקום הזה הציל לי את החיים, באמת. כאילו 
אין לי מושג ]איך[ לתאר לך. זו קהילה טיפולית בירושלים, לימדו אותי לתקשר עם בני 
אדם, לימדו אותי לתקשר עם עצמי, הם עובדים בכל המישורים. אני מחזיקה בעבודה 
חצי שנה וזה רק בזכותם, כאילו... הם באמת, אני עכשיו בשלב השלישי שלהם, שזה 
דירות עצמאיות. וואלה, בחיים לא חשבתי שאני אצליח לגור בדירה עצמאית לבד. )מור(

זה ]קבלת ההכרה מהביטוח הלאומי[ עזר לי לבנות את עצמי. אני אומרת "תודה לאל" 
כי בן אדם תמיד יכול לרצות יותר, כן זה עזר לי, כן. הרגשתי שיש לי משהו בטוח בינתיים, 
שום דבר לא בטוח, אבל זה נותן לי קצת, את יודעת, קצת לזוז. זה נותן לי לפחות לשלם 

את השכירות. זה הכי חשוב לי כרגע, בית. )דקלה(

חן ואור תיארו את תחושת ההקלה והעצמאות הכלכלית והסבירו מה היה עלול לקרות אילולא קיבלו 
את ההכרה והקצבה:

בעצם כשיש קצבת נכות אז יש מן הקלה כזאת של – אוקיי אני יכולה עכשיו להתמקד 
יכול  בתהליך של ההחלמה שלי. כי אם לא הייתי לוקחת את הביטוח לאומי, למשל, 
להיות שהייתי נכנסת לצבא, הייתי מתגייסת והייתי משקיעה את כל כולי 24/7 בעבודה. 
הייתי מתמקדת  ולא  בעבודה  גם משקיעה המון  הייתי  כאילו אחרי הצבא,  כך,  ואחר 

בכלל בתהליך שלי, ברצון להחלים. )חן(

זה בעיקר עשה נקודת מפנה בזה שקיבלתי את ההזדמנות שיהיה לי מספיק כסף כדי 
לעבור הלאה לבית שיקומי מאשפוז, ואז יכולתי להמשיך עם החיים שלי הלאה. אם לא 
היה לי את זה ולא היה לי מסגרת סל שיקום ולא היה לי מסגרת שהיא עוזרת לי כל כך 
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ומוציאה אותי לחיים עצמאיים, אני מניחה שהייתי ממשיכה לגור בבית והיה לי מאוד 
מאוד קשה. ואז הייתי חוזרת לאשפוזים כל הזמן. )אור(

בשביל לימור, מלבד האפשרות להתפנות לטפל בעצמה, קבלת הקצבה סייעה לפתח תחושת ביטחון 
כעת  לה  שיש  העובדה  בזכות  מתמודדת,  היא  שעימה  הפוסט-טראומטית  הדחק  הפרעת  מול  אל 

הכנסה מינימלית בטוחה:

פתאום זה שיש לי את הקצבה אז אני יכולה להיות רגועה. בואי, זה כסף, אבל גם עצם 
זה שיש לי את הקצבה, אני יכולה לטפל בעצמי, אני יכולה להתפנות ללימור. אני לא 
שם עוד, אבל נגיד הפוסט-טראומה מבחינתי זה הדבר הכי קריטי בעולם. אני לא יודעת 
יהיה לי לפחות זה  מתי זה כאילו... כל פעם זה מתעורר במקום אחר, אז למה שלא 
]קצבה[, לא שיש לי משפחה כאילו, את יודעת. אני צריכה שיהיה לי את הביטחון הזה.

שינוי  חל  כי  ותיארו  שקיבלו,  והעזרה  התמיכה  על  תודה  מוקירות  הן  כי  סיפרו  הבאות  המרואיינות 
משמעותי בחייהן בעקבות זאת:

לפני שבאתי לפה דיור מוגן היה לי נשמע משהו נורא ואיום, משהו שרק זקנים הולכים 
אליו ומתייחסים אלייך נורא, אבל באמת זה פתח לי את העולם של המתמודדים ולא 

הייתי מגיעה להישגים שלי היום בלי ביטוח לאומי. )עינת(

ההכרה השפיעה על זה שיכולתי לפנות לקבל סל שיקום של בריאות הנפש וזה שינה 
לי את החיים, שינה לי את החיים הליווי של המדריכה, של עובדת סוציאלית, הם שינו 
לי את החיים. זה פשוט שינה לי את החיים וזה איפשר לי לעשות את התהליך שעשיתי 

בשנים האחרונות. )ליאורה(

כעס כלפי הביטוח הלאומי
בניגוד למרואיינים שהצליחו להכיר בטוב, היו גם מרואיינים שביטאו כעס כלפי הביטוח הלאומי. חלקם 
תיארו חוויה קשה טרם ההכרה באי-כושר ההשתכרות שלהם בדרגה של 40%, אשר הובילה גם לערעור 
על ההחלטה שהתקבלה בעניינם. אדווה, למשל, הרגישה כי למרות ההקרבה שעשתה בעצם הפנייה 

לביטוח לאומי, היא לא זכתה לקבל הכרה מספקת בקושי ובהתמודדות שלה:

כי  לי 30% לצמיתות, כאילו הרגשתי שדפקו אותי מכל הכיוונים  כמובן שלא הספיק 
מצד אחד אני לא מקבלת קצבה, אני לא מקבלת עזרה כלכלית, ומצד שני זה כאילו 

כמו כתם.

ניר הרגיש שהוא היה צריך לחשוף מצבי סיכון קשים שהוא נתון בהם, כמו אובדנות, על מנת לשכנע 
במעמד הערעור כי הוא זכאי לקצבה:

קיבלתי 30 ומשהו ]אחוזים[, לא 40, פשוט לא הביאו לי מה שרציתי והייתי צריך להגיש 
בוועדה  ]זה[ שפגעתי בעצמי,  בוועדה הראשונה  שוב. פרט מאוד חשוב שלא אמרתי 

השנייה אמרתי, נראה לי מתייחסים יותר ברצינות.
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בשביל ליאורה, תשובה שלילית מביטוח לאומי הייתה שוות-ערך להתמוטטות נפשית:

להיכנס לפגישה ולשבת מול אנשים מאוד לא אמפתיים שלא קוראים את החומר, שיש 
לך שתי דקות להציג את עצמך, את יוצאת בתחושה נוראית ועם איזושהי ציפייה שאולי 
יוביל לאיזשהו משהו ואז לקבל את המכתב "בקשתך לא התקבלה" זו  זה בכל זאת 

פשוט התפרקות טוטלית.

וחן סיפרה על תחושת מבוכה גדולה ועל תחושת נחיתות מול הביטוח הלאומי:

כאילו נכנסתי בשביל להביא טפסים או משהו, והרגשתי מאוד כזה כאילו, לא יודעת, 
זה פשוט מרגיש קצת  כלום.  לי  המזכירה כאילו שמה עליי פס. אף אחד לא מסביר 
כזה – וואי אני עכשיו כאילו מהאנשים המסכנים האלה שאף אחד לא שם עליהם כזה? 

כאילו ככה זה מרגיש לפעמים כשנכנסים לשם.

חששות מהמשך הדרך
הייתה  בוועדה הראשונה  רבים הביעו חששות באשר להמשך הדרך. עבור חלקם, החוויה  מרואיינים 
זכורה כקשה במיוחד, והם היו חרדים מפני ועדה נוספת. חלקם חששו שהקצבה תילקח מהם או לא 
תוארך, דבר שעורר תחושת חוסר ביטחון ותלות. רונית ואלה תיארו חוויה קשה בוועדה הראשונה ורצון 

להימנע משחזורה:

אני לא יודעת אם להגיד שאני פוחדת לבקש עזרה או לא רוצה לחוות את החוויה של 
ההשפלה שוב, שכאילו לא הספיק לי שאני צריכה עזרה ואיך שמסתכלים עליי במבט 

ממש לא נעים. זה היה ממש לא נעים. )רונית(

עוד ועדה, אותי זה מאוד השפיל הוועדה הראשונה, עכשיו ועדה שנייה משפילה. אני 
צריכה שוב פעם לספר על הקשיים שלי. )אלה(

את  תיארה  למשל,  אדווה,  להכנסה.  הביטחון  באובדן  כרוך  הקצבה  אובדן  מהמרואיינים,  חלק  עבור 
החשש והמחשבות לקראת כל ועדה והשלכותיה:

מתקרב  ]כשהתאריך[  הבאה,  הוועדה  של  התאריך  לקראת  גם  זה  את  מרגישה  את 
כאילו – אוי מה יהיה ואם אני אעבוד, אז אני חושבת על זה. וכן זה מטריד אותי וכן זה 

מטריד שהקצבה שלי תיעלם.

חגית תיארה אף היא את החשש מפני אובדן הקצבה לאחר תוכנית השיקום:

אם אני ארצה להמשיך את הביטוח לאומי טיפה אחרי שאני אסיים את התוכנית כדי 
שיהיה לי יותר קל כזה להתרגל לחיים בחוץ, ושיהיה לי סיוע בשכר דירה ואת הקצבה 
למקרה שאני לא אצליח לעבוד כי עדיין קשה לי עם כל הדברים האלה. אז אני כן אהיה 

יותר מודאגת אם ימשיכו לי את הקצבה או לא, בטוח תהיה ועדה יותר קשה. )חגית(
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מדברי המרואיינים עלתה האפשרות כי קבלת הקצבה עלולה להיות גורם מעכב בתהליך השיקום עקב 
החשש לאבד אותה או בעקבות קבלתה כמובן מאליו. כפי שמתאר אמיר בדבריו:

אולי דווקא לקבל ביטוח לאומי יכול להיות בעייתי, בעיניי לפחות, כי אתה יכול להתרגל 
לשבת בבית, כאילו לא לאתגר את עצמך, כאילו בשלב מסוים אתה אומר – קשה לי, 
זה עלול אפילו לשמר את  אני מקבל כסף מביטוח לאומי, אז טוב אני אשאר בבית. 

החוסר תפקוד.

אדווה תיארה קונפליקט בהקשר זה, כך שמצד אחד היא רוצה לעבוד ולהתקדם, ומצד שני היא חוששת 
שבעקבות זאת המוסד לביטוח לאומי יתרשם כי אינה זקוקה לקצבה יותר:

אם עבדת ואת מציגה משכורת אין סיבה שיתנו לך קצבה, כאילו יגידו שאת בסדר ויגידו 
שהכול טוב. אז זה כאילו די תוקע אותך במקום, מצד אחד זה נורא עוזר, ומצד שני את 

מפחדת לטפל בעצמך ולתקן את עצמך, שהקצבה הזאת תעלם.

דיון
על  באופן רטרוספקטיבי  לאומי  לביטוח  נבדקה תפיסת תהליך הגשת התביעה  זה  איכותני  במחקר 
ידי אנשים אשר הוכרו כזכאים לגמלה עקב נכות נפשית על בסיס סעיפים 33 ו-34 בתקנות הביטוח 
ולאחר  הפנייה  תהליך  לאורך  הפנייה,  לפני   – זמן  נקודות  בשלוש  התמקד  התפיסות  בירור  הלאומי. 
קבלת הזכאות. בכל נקודת זמן נותחו הממצאים בניסיון להבין את הגורמים המזרזים והמעכבים את 

התהליך המתחולל בה על פי תפיסת הלקוחות.

מהמחקר עלו מספר ממצאים בולטים. לפני הפנייה, חלק מהמרואיינים כלל לא ידעו על זכותם 
לקבלת הכרה וגמלה על רקע נכות נפשית, והתוודעו לכך בזכות איש מקצוע אשר עודד אותם להתחיל 
בתהליך. כן נמצא כי במקרים רבים הגורמים שזירזו את הפנייה היו הידרדרות דרמטית במצב הנפשי, 
שיקולים כלכליים ושיקולים שיקומיים. עם זאת, קבלת ההחלטה לוותה בלבטים רבים וחששות אם 
ניתן לתת אמון במערכת הביטוח הלאומי ואם פנייתם מוצדקת. בתהליך הפנייה נתקלו המרואיינים 
ומאידך  לבדם,  עימה  להתמודד  מסוגלות  חוסר  של  תחושות  גיסא  מחד  שעוררה  רבה,  בבירוקרטיה 
הרפואית  בוועדה  הפגישה  סביב  להם.  אנשי מקצוע שסייעו  עם  חיובי שנרקם  חוויה של קשר  גיסא 
המרואיינים הדגישו כי הם חוו חרדה ואף צורך ״לעשות הצגה״ על מנת להבטיח שיזכו בהכרה. בזמן 
הפגישה בוועדה חלקם חשו הבנה ורצון כן לעזור להם מצד אנשי המקצוע, ואחרים חשו שהקשיים 
וההתמודדות בחייהם אינם מובנים. לאחר ההכרה בלט העיסוק של המרואיינים בסטיגמה, אשר חלקם 
העידו כי נכנעו לה ואחרים תיארו התגברות עליה, לצד חששות מהמשך הדרך. ראוי לציין כי במקרים 

רבים המרואיינים גם הכירו בטוב והוקירו תודה לביטוח לאומי על התמיכה.

ההכרה  הנפשי.  במצב  הידרדרות  הוא  הלאומי  לביטוח  פנייה  המקדם  משמעותי  גורם  כי  נמצא 
כי הם זקוקים לעזרה, מה שהוביל אותם  והעידה  נורת אזהרה  בחומרת מצבם הדליקה למרואיינים 
לפנות לביטוח הלאומי. ממצא זה תואם את הידע הקיים במחקרים קודמים, לפיו מצב בעייתי כרוני 
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שאינו מקבל מענה מתאים מאלץ פנייה לעזרה )Chapman et al., 2013(. מהמחקר עלה גם כי נוכח 
 Bilder( ההרעה במצב מתחזקים השיקולים הכלכליים והשיקומיים, כפי שנמצא גם במחקרים קודמים
ברירה  חוסר  ותחושת  משבר  עקב  הלאומי  לביטוח  הפנייה   .)& Mechanic, 2003; Sayer et al., 2004

מהתהליך  חשש  בשל  הן  לכך,  קודם  הכרה  לקבלת  המרואיינים  של  זכותם  אי-מימוש  את  מבליטה 
הלאומי  לביטוח  הפנייה  כי  מדגישים  אלה  ממצאים  זכויותיהם.  לגבי  ידע  חוסר  בשל  והן  והשלכותיו 
מהווה לרוב מוצא אחרון עבור אנשים המתמודדים עם הפרעה נפשית, וכי הפנייה לא נחווית כאפשרית 
ומעיד  נורת אזהרה  או לגיטימית לפני שחלה הידרדרות דרמטית במצבם הנפשי. ממצא זה מדליק 
על הצורך לאפשר תמיכה לפני החמרת המשבר הנפשי. ייתכן שהנגשת תמיכה מוקדמת יותר תסייע 

למנוע את ההידרדרות מלכתחילה.

מרכזיים,  תמיכה  גורמי  היו  מקצוע  אנשי  של  ועזרה  ליווי  כי  נמצא  הפנייה  תהליך  בבחינת 
שבאפשרותם אף לשנות את חוויית הפונים בתהליך כולו. המרואיינים תיארו תחושה כי אין ביכולתם 
להתמודד לבדם, ללא עזרה, עם הבירוקרטיה המסורבלת של תהליך הפנייה, וכי מצבם הנפשי באותה 
עת הכביד עוד יותר על כך. ממצאים אלה תואמים לממצאים קודמים בספרות על כך שנגישות לעזרה 
 Bilder &( מקצועית ואופי הקשר עם איש המקצוע הם גורמים מתערבים בתהליך התביעה והשיקום
Mechanic, 2003; Moran et al., 2016(: מצד אחד הצורך בעזרתם של אנשי מקצוע מעכב את תהליך 

המקצוע  איש  עם  הקשר  שני  מצד  אך  המערכת,  של  והבהירות  אי-הנגישות  בשל  התביעה  הגשת 
והתמיכה שהוא מעניק תורמים לפיתוח חוויה חיובית של סיוע, אשר ניתן לראותה כגורם מזרז כחלק 
מהתהליך השיקומי עצמו. ממצא זה מחדד את חשיבותו הרבה של הליווי האמפתי והחיובי מצד אדם 
נוסף, אשר יכול לסייע בתיווך התהליך עבור הפונה ולשנות באופן מהותי את החוויה הכוללת שלו. יצוין 
בהקשר זה כי חוויה חיובית של היעזרות באנשי המקצוע בלטה בדברי המרואיינים במיוחד בתיאור שלב 

הפנייה בפועל, אולם נראה כי היא סייעה להם גם לפני הפנייה ואחריה.

קבלת  לאחר  במיוחד  הסטיגמה,  בנושא  הרב  העיסוק  הוא  במחקר  שעלה  נוסף  מרכזי  ממצא 
הזכאות. בעיני חלק מהמרואיינים, זכאות לגמלה על בסיס נכות נפשית נתפסת באופן שיפוטי וביקורתי 
על ידי הסביבה, מתוך בורות וחוסר ידע על הפרעות נפשיות וההתמודדות עימן. הצורך בהתמודדות 
 Corrigan & Watson, 2002; Roe et ;עם הסטיגמה נמצא גם במחקרים קודמים )שטרוך ואחרים, 2007ב
al., 2017(, ומחקר זה מדגיש את העיסוק הרב בכך גם לאחר קבלת הזכאות. חלק מהמרואיינים חששו 

מפגיעה בעתידם התעסוקתי, הכלכלי והחברתי בשל הסטיגמה, ואחרים הסתירו את זכאותם אפילו 
מפני הקרובים אליהם ביותר. עם זאת, מרואיינים אחרים תיארו תהליך של שינוי מהותי בתחושותיהם 
כלפי הנושא, כך שכיום הם רואים את הסטיגמה כשולית לעומת התרומה והתמיכה שניתנות להם 
בזכות זכאותם לגמלה מהביטוח הלאומי. כמו כן, לצד תחושת אי-הנוחות מהסטיגמה, מרואיינים רבים 
הכירו גם בטוב הנלווה להכרה בנכות הנפשית, שתוארה כנקודת מפנה מהותית בחייהם וסימנה את 

תחילתו של תהליך השיקום.

בין הוקרת התודה על השינוי לטובה שהתרחש בחייהם לבין חוויית  מכאן שישנה אמביוולנטיות 
הסטיגמה. עם זאת, ניתן לראות כי לרוב התוצאות הטובות של ההכרה מתעלות ומקבלות משקל רב 
יותר בתפיסתם של המרואיינים בהשוואה לאי-הנוחות מהסטיגמה. ממצאים אלה תואמים בחלקם 
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 Corrigan & Watson, 2002; Roe et al.,;לממצאי מחקרים קודמים על סטיגמה )שטרוך ואחרים, 2007ב
2017(, ומחדדים את הדואליות בין הכרת הטוב לבין חסרונותיה של הסטיגמה. יצוין כי על אף שתחושת 

הסטיגמה  שחוויית  הרי  ההכרה,  קבלת  לאחר  בעיקר  המרואיינים,  בדברי  בלטה  לסטיגמה  הכניעה 
קיימת לאורך כל שלבי התהליך ואף מונעת ממתמודדים עם הפרעה נפשית לפנות מלכתחילה לסיוע 

מהביטוח הלאומי, כמו גם לסיוע ממוסדות רפואיים ושיקומיים אחרים.

את  ולפרסם  להמשיך  יש  ראשית,  לפרקטיקה?  המחקר  של  היישומיות  ההמלצות  מהן  כך,  אם 
המידע על הזכאות להכרה ולגמלה בגין אבחון נכות נפשית ועל התהליך הכרוך בכך באופן גלוי, נגיש 
ונרחב, כפי שנעשה לדוגמה באתר ״כל זכות״. על המידע להיות בהיר ונגיש לכל אדם, ובפרט לאפשר 
למתמודדים עם קשיים נפשיים להבין את זכויותיהם ואת ההליך המצפה להם. שנית, חשוב ליידע את 
כל אנשי המקצוע במסגרות בריאות הנפש על תהליך זה, על מנת שיוכלו לעזור למטופלים במהלכו. 
שלישית, מומלץ להנגיש את הטפסים והדרישות הבירוקרטיות הכלולים בתביעה, כך שאדם חסר ניסיון 
וידע לגבי התהליך יוכל למלא אותם. רביעית, עולה הצורך בליווי מקצועי לפונה בתביעה לזכאות לאורך 
התהליך כולו. המלווה יוכל לעזור בכל שלבי הפנייה ולתווך עבור הפונה את התהליך, להקל על החרדה 

והחששות, להגביר את תחושת הוודאות ולייצר תחושה של היעזרות חיובית ושותפות בתהליך.

בכך שהוא  ייחודו של המחקר  נערך במתודולוגיה האיכותנית.  זה  המחקר שעליו מבוסס מאמר 
מעמיק בתיאור, הסבר, ניתוח והבנה של חוויה אישית סובייקטיבית בתהליך הגשת התביעה לביטוח 
הלאומי, תוך הצגת התהליך על פני ציר טמפורלי בן שלושה שלבים. ניתוח הממצאים על פי ציר זה 
מאפשר להציג תמונה רציפה ורחבה של הגורמים המעכבים ומזרזים את ההתמודדות לאורך התהליך 
כי  ישנן כמה מגבלות. ראשית, אף  זאת, למחקר  בכל שלב. עם  הגורמים הבולטים  תוך הצגת  כולו, 
ערכנו ראיונות עד לרוויית הנתונים, ייתכן כי משתתפים שלא רואיינו במחקר זה היו יכולים לשפוך אור 
על גורמים אחרים או רצף שונה. למשל, במחקר זה השתתפו מרואיינים אשר קיבלו זה מכבר זכאות 
לגמלה בגין נכות נפשית, ולא רואיינו בו אנשים שעברו את התהליך אך לא נמצאו זכאים לגמלה, או 
אומנם מאפשרת  לגמלה  זכאות  באנשים שקיבלו  בלבד. התמקדות  במידה חלקית  זכאים  שנמצאו 
הבנה רחבה של הגורמים המשפיעים על תהליך זה מנקודת מבטם, אך ייתכן כי מי שלא קיבלו את 
הזכאות חוו את התהליך אחרת. כמו כן, ראיונות עם אנשי מקצוע אשר מלווים פונים בתהליך הפנייה 
המשך  מחקרי  על  ממליצים  אנו  אלו,  מגבלות  לאור  זו.  תופעה  בהבנת  נוסף  נדבך  להוסיף  יכולים 
אשר יבחנו את תהליך הגשת התביעה לביטוח הלאומי בכלים כמותניים ואמפיריים לצורך השלמת 

הממצאים שהוצגו לעיל, כמו גם תיקופם והכללתם.

סיכום
ורב- כי המרואיינים תיארו את התהליך שעברו מול הביטוח הלאומי כתהליך מורכב  לסיכום, נמצא 
שלבי אשר כולל עליות ומורדות. בכל נקודת זמן בתהליך – לפני הפנייה, לאורכה ולאחריה, עלו גורמים 
אשר הקשו על המרואיינים, כגון בירוקרטיה מסורבלת וחשש מסטיגמה, ולצידם גורמים שקידמו את 
וההכרה בטוב. ממצא  ליווי ותמיכה מצד אנשי מקצוע  והקשיים, כמו  ומיתנו את החששות  התהליך 
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בולט היה שלאחר קבלת ההכרה בנכות הנפשית, מרואיינים רבים נאלצו להתמודד עם סטיגמה, אך 
יותר לתהליך  ונתנו משקל רב  לצד זאת הביעו תודה והערכה לביטוח לאומי על התמיכה העוטפת, 
בהצגת  היא  זה  מחקר  של  הייחודית  תרומתו  ההכרה.  בזכות  התאפשר  אשר  המשמעותי  השיקום 
הגורמים על ציר הזמן, המאפשר לבחון את גורמי ההשפעה המאפיינים את התהליך כולו, לצד ההבנה 

של הגורמים הרלוונטיים ביותר לכל שלב ספציפי.

נקודות מפתח
מתמודדים המגישים תביעה לביטוח הלאומי להכרה בנכות רפואית על בסיס נפשי נתקלים  	

בגורמים מעכבים וגורמים מקדמים.

לפני הפנייה נמצא כי הידרדרות במצב הנפשי והתפקודי משמשת גורם מזרז לפנייה. 	

במהלך הפנייה נמצא צורך בהתמודדות רבה עם בירוקרטיה וצורך בסיוע מקצועי. 	

לאחר הפנייה נמצא צורך בהתמודדות עם סטיגמה, לצד ההכרה בטוב. 	
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