
التغييرات في نطاق »الصحة النفسية« 
ابتداء من تاريخ  1.7.15 يدخل حيز التنفيذ التغييرات في نطاق »الصحة النفسية« ، في إطاره  يتم تحويل خدمات الصحة النفسية في 

البالد تحت طائل مسؤولية صناديق المرضى وتقدم كما هو األمر في كل خدمة طبية أخرى )مثل طبيب العائلة والطب االستشاري(.

يرتكز  الصناديق.  مسؤولية  طائل  تحت  والمبيت  العيادات  في  النفسية  الصحة  خدمات  تقديم   سيكون  التاريخ،  هذا  من  ابتداء 
الخدمات الطبية،  أجزاء مكملة لبعضها في إطار  اعتبارها  التغيير  في لبها على كون صحة الجسم وصحة الجسد واحد، ويجب 

التي يستحقها مواطنو دولةإسرائيل انطالقا من قانون الصحة الجماهيري.

تهدف هذه العملية لتحسين جودة، وتوفر الخدمة المقدمة اليوم في البالد. إن حق الحصول على خدمات الصحة النفسية في 
وفق  النفسية،  الصحة  مجال  في  تشخيصة  في  الشك  أو  تشخيصه  تم  مؤمن  لكل  حق  هو  الصحية  السلة  إطار  في  الصناديق 

التشخيص الطبي. 

لقد تجهزت لئوميت للتغيير  عبر توسيع عيادات الصحة النفسية للمجتمع وزيادة عدد األطباء النفسيين. أيضا بعد دخول التغيير  
المستشفيات  في  المبيت  وأقسام  العامة  النفسية  الصحة  عيادات  في  الخدمات  على  بالحصول  االستمرار  يمكن  التنفيذ  لحيز 
بتقديم  منوطة  الحكومية  والعيادات  المستشفيات  في  الخدمات  كافة  الصندوق.  مع  االختيارية  اإلتفاقيات  بموجب   ، النفسية 
استمارات التزام، لكل مؤمن أحقية الحصول على خدمة في عيادة عامة للصحة النفسية)بما في ذلك العالج النفسي(. سوف 

يتم جباية االشتراكات وفق برامج الجباية المصادقة في الصندوق.

خدمات الصحة النفسية في لئوميت تقدم بعدة مسارات:        מרפאות רב מקצועיות 
              عيادات متعددة التخصصات للصحة النفسية في الصندوق

               طباء نفسيين في مناقصات طبية مختارة
              خدمة عالجية وطبية نفسية في العيادات العامة والتي هي ضمن اتفاق مع الصندوق 

              خدمات طب نفسي بواسطة معالجين مستقلين )بمشاركة ذاتية كما هو مفصل أدناه(

رسوم المؤمنمسارات عالج
طبيب نفسي في العيادة\ في 

المستشفى النفسي 
24 ش. ج لكل 3 اشهر 

عيادة خارجية نفسية في 
مستشفى عام

32 ش. لكل 3 اشهر

خدمات عالج نفسي بواسطة 
معالج مستقل*

عالج أول – 55 شيكل
كل عالج ما بعد العالج األول – 132 ش.ج

عالج جماعي – 60 ش.ج
*ستتم جباية االشتراك في الصندوق عند 

اصدار االلتزام

عيادات متعددة التخصصات 
تابعة للصندوق

بدون اشتراك ذاتي

األسعار صحيحة لتاريخ  1.7.15
  

معلومات مفصلة حول مسارات العالج وترتيبات االختيار واالشتراكات، يمكن الحصول 
عليها من الطاقم في المراكز الطبية. في موقع leumit.co.il أو بواسطة  507*


