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מר יואב קריים ,יו"ר המועצה
יזמים/מנהלים מקצועיים
חברי מועצת השיקום
ביה"ס לשיקום
שלום רב,
הנדון :תהליכי הסמכה בתחום השיקום
חברי הוועד המנהל של יספר"א שמחו לשמוע באמצעות המכתב של גברת רונית דודאי ,ממונה שיקום ארצית באגף בריאות הנפש,
מיום  29.01.2013על החשיבות הרבה שהיא רואה בתהליכי ההסמכה למקצוע בשיקום פסיכיאטרי ועל כוונתה לקדם את תהליך
הרישוי.
אנו שמחים על ההכרה של משרד הבריאות בכך שיש מקום ליצירת מקצוע בריאות חדש זה לאור העשייה ההולכת ומתפתחת בתחום
השיקום הפסיכיאטרי במדינת ישראל ובעולם.
כפי שציינה גב' דודאי תהליך בנייה של רישוי למקצוע הינו תהליך ארוך ומורכב ,המבוסס בדרך כלל על שלושה מרכיבים מרכזיים:
-

מערך הכשרות הכולל הכשרות אקדמיות – חוץ ארגוניות ,והכשרות פנים ארגוניות.
חקיקה שמנוהלת ומנווטת ע"י מוסדות המדינה )משרד הבריאות(.
פעילות של ארגון מקצועי ,המבוסס על ידע וערכים ,המוכר ופועל בתיאום עם המתרחש בקהילה הבינלאומית.

חשוב להדגיש שתהליך הסמכה כמו זה שיספר"א מובילה היום הינו שונה מהליך רישוי ואינו מוביל בהכרח לבניית מקצוע חדש אלא
הוא מיועד לסמל את חשיבות תחום העשייה ואת היותו מבוסס על ידע משמעותי שנצבר .מטבע הדברים ,הסמכה יכולה להוביל
לקבלת החלטה על רישוי למקצוע באמצעות משרד הבריאות או גורמי ממשל אחרים.
אנו קוראים לרונית דודאי לחבור אלינו ולהוביל יחד איתנו את המהלך שהינו ביטוי להיותנו חברה אזרחית נאורה בה לכל השותפים
יש זכות פעולה במרחב הציבורי .גישה זו מבוססת על עקרונות ההחלמה ועל הזכות לקיים שיח חברתי פתוח בתחום שיקר ללב
כולנו .אנו מאמינים במאמצים לשתף את כל בעלי העניין בתהליכים אלה תוך הכרה בסמכויות המשפטיות של משרד הבריאות.
כארגון מקצועי אנו רואים חובה לעצמנו לקדם בניית מערך הסמכה ולעסוק בנושא באופן נמרץ ,אך טבעי הוא שמשרד הבריאות
יתמוך ביוזמתנו כבר בשלב הזה או ישקול בהמשך אם בכוונתו לאמץ את תוצרי העבודה בנוהלים המקצועיים.
בכבוד רב,

סילביה טסלר-לזוביק
יו"ר
העתקים:
ד"ר בועז לב ,משנה למנכ"ל
גב' רונית דודאי ,ממונה שיקום
חברי ועד מנהל
חברי יספר"א
רח' משה הס  ,12ירושלים 94185
טל ,02-6249204 :פקס02-6234326 :
דואלoffice@ispraisrael.org.il :

