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  לובין גדי ד"ר הנפש, בריאות שירותי ראש :לכבוד

 תחת ,בקהילה השיקום מערך אל הנפש בבריאות הקליני מהמערך הטיפוליים המגורים העברת : הנדון

  "השיקומיים המגורים" השם

 הנפש בבריאות האשפוזי מהמערך הטיפוליים המגורים העברת על הוחלט האחרונים בחודשים כי לנו נודע

 מהסיבות התנגדות מעורר זה מהלך ".השיקומיים המגורים" השם תחת  ,בקהילה השיקום מערך אל

  :הבאות

 ינהה השיקומיים במגורים הדיירים אוכלוסיית -  המיועדת לאוכלוסייה השיקום שירותי בין התאמה אי )1

 זו אוכלוסייה קשות. התנהגותיות בעיות כולל מרובות, תחלואות עם המתמודדים אנשים של אוכלוסייה

 תהליך בשיקום. כמקובל החלמה תהליך לקדם להם המאפשר במקום אינם בתחום, מקצוע אנשי להערכת

 אוכלוסייה סתהכנ פעילה. והשתתפות לשינוי מוטיבציה מסויימת, מוכנות דורש בקהילה והשילוב ההחלמה

 עבור דלתות ולסגור הקהילה בקרב הנפש נפגעי כלפי הסטיגמה את להעצים עלול גם השיקום מערך תחת זו

 2000 -ה שנות בתחילת עלה הדיון בקהילה. להשתלב כדי השיקום בשירותי להיעזר שמצליחה אוכלוסייה

 מתאים אינו הפסיכיאטרי השיקום מערך כי אז והוחלט ,הפסיכיאטרי לשיקום הלאומית במועצה

 ראה השיקום, של המקצועית העמדה ונותרה היתה זו החלטה  ם.הטיפוליי במגורים הדיירים לאוכלוסיית

  : 2012 משנת בנושא , הפסיכאטרי לשיקום הישראלית האגודה , א"יספר של עמדה נייר

 מגבלה עם המתמודד אדם לכל ומונגש מתאים הנוכחית, במתכונתו הפסיכיאטרי, השיקום האם"

  מהותית?" פסיכיאטרית

 לאנשים לסייע הינה בקהילה נפש נכי לשיקום החוק מטרת - בקהילה נפש נכי שיקום לחוק בניגוד עומד )2

-מקצועי צוות עם "שיקומיים מגורים" לבנות התכנית .בקהילה ושילובם החלמתם לעבר מטרותיהם לקדם

 מטרות את לקדם מנת על בנויה ואינה החלמה, מכוונת שיקומית מסגרת מאפיינת אינה אינטנסיבי טיפולי

 יש .בקהילה אמיתי שילוב ללא  ,הללו האנשים עבור בלבד סגרגטיבי דיור פתרון מהווים אלה מגורים .החוק

 מצוקת  את לפתור יש המערכת. של בעיות לפתור מנת על רק בו להשתמש ואין רותיוומט החוק את לכבד

   לצרכים. הולם מענה יצירת תוך האנשים

 השיקום אל הטיפוליים המגורים העברת של למהלך בתוקף מתנגדים אנו נוספות ומסיבות ,האלה מהסיבות

 ,הטיפוליים המגורים בדיירי ובראשונה בראש לפגוע עלול המהלך ."השיקומיים המגורים"  השם תחת

 לפגוע עלול הזה המהלך כן כמו ם.המתאי הידע את לה ואין  ,כראוי בהם לטפל בנויה שלא למסגרת שיכנסו
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 גם מכך כתוצאה .אותה להעצים ואף , הסטיגמה את למגר בקהילה הפסיכיאטרי השיקום של במאמצים

  .לתיוג מחשש , סיוע לקבל כדי הפסיכיאטרי השיקום למערך לפנות נוספים אנשים בעתיד ימנעו

 במגורים האנשים אוכלוסיית עבור בקהילה מותאמים שירותים לבנות וראוי יש כי מאמינים אנו

 הזזת. הפסיכיאטרי השיקום מערך אחריות תחת לא אך בקהילה. בכבוד חיים להם שיאפשרו ,הטיפוליים

 , צרכים ומותאם איכותי טיפול להעניק שירותיםה של היכולת להעריך מבלי למערך ממערך אוכלוסיות

 התרחשוש אלה כמו "העבר בתופעות" מחדש לדיון הקרוב בעתיד אותנו להביא ועלולה  ביותר, מסוכנת

  ".יעקב נווה" במוסד

 למערך המוצע השירות את לצרף הבריאות משרד כוונת את מחדש ולשקול ,דחוף דיון לקיים דורשים אנחנו

  .נכון הלא

  

  ,בברכה

 יספר"א מנהל ועד יו"ר ,לזוביק-טסלר סילביה

  

  

  

  

   העתקים:

  (הנכנסת) הבריאות במשרד ברה"נ אגף ראשת ,ברגמן טל ד"ר

  הבריאות במשרד ברה"נ אגף ארצית, שיקום ממונת ,דודאי רונית גב'

  בקהילה נפש נכי לשיקום הארצית המועצה יו"ר ,קריים יואב מר

  הנפש לבריאות הארצית המועצה יו"ר ,קוטלר משה ד"ר

  'עצמה" ארגון יו"ר ,שמיר אלי פרופ'

  לשמ"ה ארגון יו"ר ,אלפייה שירה גב'
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