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 כ' אדר תשע"ח רביעי יום
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 לכבוד

 חה"כ הרב יעקב ליצמן

 שר הבריאותסגן 

 

 שלום רב,

 

 י תלויהתלב "א, האגודה הישראלית לשיקום פסיכיאטרי הינה אגודה מקצועיתיספר

משנת  , עקרונותיו וערכיוהפועלת לקידום התחום המקצועי של השיקום הפסיכיאטרי

2009. 

 

 ,נציגת משרד הבריאות, 12.02.2018מיום ת המועצה הארצית לשיקום נכי נפש בישיב

הגב' דינה ברק תיארה תמונה חמורה של שבר גדול במערך השיקום בבריאות הנפש 

החמור בנוגע לאי החלת צו ההרחבה של לנוכח המשבר  שעומד על סף קריסה

 מתוך הפרוטוקול:  . הנה ציטוט של דבריהס עבור אנשי המקצוע בתחום השיקוםהעו"

 
מבחינת המשרד, המצב קשה מאוד, וברמת נקודת שבר בשירותים הניתנים. יש "

עזיבה של עו"ס, וקושי עצום לגייס אנשים, עד כדי שמגיעות בקשות מהיזמים 
כוח האדם, אך המשרד בולם מגמה זו על מנת להבטיח שהשירות להגמשת אפיון 

, ...לא יהיה פחות מקצועי, בגלל שאין כסף לעו"ס. האוכלוסיות שמגיעות למשרד
על תחלואה כפולה והפרעות אכילה, הפרעות שהן קשות ודרוש להן בעלי מקצוע 
מקצועיים. יש חשש שהמערכת תקרוס. היו הרבה התכתבויות של האגף מול 

 ".יאות, אך אין  כרגע תשובות למשברמשרד האוצר והנהלת משרד הבר

 

יומיומיים העדויות רבות של עובדים ויזמים המתארים את קשייהם  מגיעותגם אלינו 

צו לאור אי קיום  של משרד הרווחה בגיוס עובדים ובנטישת עובדים לשירותי הרווחה

איכות את שיבטיח ר ביותהמרכיב החשוב והחלת התוספת למשכורתם. ההרחבה 

עלול לסכן היום עצמם. המצב כפי שהוא תני השירות בוהמערך השיקומי הוא נ

שיישומו באחריות נפש בקהילה  חוק שיקום נכימאז כניסתו של הישגים רבים שהושגו 

  משרד הבריאות.
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, היו"ר היוצא של המועצה הארצית לשיקום במכתבו של מר יואב קרייםאנו תומכים 

בעניין זה וקוראים להתערבותך האישית לפתרון  2018במרץ  4מיום  נפש בקהילהנכי 

 המשבר ולהחלת התוספת על אנשי המקצוע במערך השיקום. 

 

כבר עכשיו  .טווחהתייחסות למשבר הנוכחי מבחינה כלכלית בלבד הינה ראיה קצרת 

ולבנות אלה  רב לשקם נזקיםזמן וייקח  אנחנו עדים לנזקים גדולים שיילכו וייגדלו

 שירותים.ההמערכת המקצועית, עובדיה ומקבלי  ןאמון ביבחזרה את ה

 

רונות האפשריים תפבלדון להרחיב בעניין ובהקדם כדי עימך נבקש לקבוע פגישה 

 למשבר הנוכחי.

 

 בברכה,

 

 לזוביק, יו"ר-סילביה טסלר

 פרופ' מקס לכמן, חבר ועד מנהל

 

 

 העתקים:

 מר משה בר סימן טוב, מנכ"ל

  האגף לבריאות הנפש תד"ר טל ברגמן לוי, ראש

 ארצית רונית דודאי, ממונה שיקום

 לשיקום נכי נפש בקהילה המועצההיוצא של יו"ר היואב קריים, 
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