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כ"ג סיון תשע"ו
עבור:
מר משה בר סימן טוב  -מנכ"ל
משרד הבריאות
שלום רב,
הפרטה  /מיקור חוץ של חברי ועדת סל שיקום  -עמדתה של יספר"א
יספר"א הינה אגודה מקצועית בתחום השיקום הפסיכיאטרי שהוקמה ב 2009 -במטרה לתרום לקידום השיקום הפסיכיאטרי בישראל
ולהוות בית מקצועי לעוסקים בתחום .מאז היווסדה יספר"א עוסקת בסנגור ,בהפצה ובהנגשה של ידע מקצועי ,ב"ייבוא" גישות עבודה
והתערבויות עדכניות מבוססות ראיות ובפיתוח קשרים בינלאומיים עם ארגונים מקצועיים מקבילים .בהתאם לחזונה יספר"א פועלת
בשת"פ עם כל בעלי העניין בתחום ואף משמשת כמשקיפה במועצה הארצית לשיקום נכי נפש בקהילה.
בתאריך  9/5/16הוצגה במועצה תכנית המשרד להסדרת כוח האדם של שניים מתוך שלושת החברים בועדת סל שיקום באמצעות
תהליך הפרטה .במהלך הדיון בנושא הובעה התנגדות משמעותית למהלך המתוכנן להפרטה של סמכות חיונית זו.
אנו מבקשים להביא בפניך את עמדתה של יספר"א כדי להוביל לדיון נוסף בנושא ולשינוי הגישה.
על פי חוק שיקום נכי נפש בקהילה ,ועדות סל שיקום הינן המנגנון למתן אישורי סל שיקום לפונים ובכך הן עומדות בליבו וביסודו של
החוק.
לדעתנו ,לאור מעמדן המשמעותי של הוועדות כמובע בלשון החוק ,אין זה ראוי ששניים מחבריה ,שיהוו רוב בוועדה ,יועסקו באמצעות
"זכיין" חיצוני למשרד .אנו מאמינים כי הרפורמה בבריאות הנפש מספקת הזדמנות לחשיבה מחודשת בדבר פעילותן והרכבן המיטבי
של הוועדות ,וכי השיקול המרכזי בקביעת ההרכב חייב להיות שיקול מקצועי .אנו סמוכים ובטוחים כי שמירה על רמה מקצועית
גבוהה של תפקוד הוועדות הינה בראש מעייניו של המשרד המחויב ליישום החוק עפ"י כוונת המחוקק  -לאפשר למתמודדים למצות
את זכותם לקבלת סל שיקום באופן מקצועי ,איכותי ומכוון החלמה.
כפועל יוצא של טיעונים אלה ,אנו ממליצים כי הרכב ועדת סל שיקום יהיה כדלקמן:
 )1רכזת סל שיקום ,יו"ר הועדה
 )2איש מקצוע מתחום השיקום הפסיכיאטרי
 )3איש מקצוע מהמערך הטיפולי (קופ"ח ,מרפאה ציבורית/ממשלתית) או עמית מומחה
יספר"א תשמח לסייע ,להשתתף בדיונים ולעמוד לרשות העוסקים במלאכת גיבוש המנגנון לאיוש ועדות סל שיקום ע"י אנשי מקצוע
מתאימים.
בכבוד רב,

סילביה טסלר-לזוביק,
יו"ר יספר"א

העתקים:
ד"ר טל ברגמן ,ראש שירותי בריאות הנפש
גב' רונית דודאי ,ממונה שיקום
מר יואב קריים ,יו"ר המועצה הארצית לשיקום נכי נפש
ד"ר יוסי בראל ,מנהל תחום בריאות הנפש קופ"ח כללית
ד"ר אורית שטיין רייזנר ,מנהלת המחלקה לבריאות הנפש קופ"ח מכבי
ד"ר ארי לאודן ,מנהל תחום בריאות הנפש קופ"ח לאומית
ד"ר ערד קודש ,מנהל מערך בריאות הנפש הארצי קופת חולים מאוחדת
ד"ר עדית סרגוסתי ,ארגון בזכות
דיויד הריס ,יו"ר לשמ"ה
סילביה מדניקוב ,יו"ר עוצמה

