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כג בסיון ,תשע"ח
לכבוד
מר משה בר סימן טוב
מנכ"ל משרד הבריאות
א.נ,.
הנדון :שינוי בסטטוס מערך השיקום
ידוע לנו כי בימים אלה נשקלת החלטה לכינונו של אגף שיקום בבריאות הנפש ,שיפעל באופן עצמאי ובנפרד מאגף בריאות הנפש.
לחתומים מטה עמדות ראשוניות שונות ביחס לפועלו של מהלך כאמור ,על הסיכויים והסיכונים הכרוכים בכך ,וחלקם אף נתנו לכך
ביטוי בפניות קודמות אליך.
פנייתנו זאת נועדה להבהיר כי תהא אשר תהא עמדתו של כל אחד מאיתנו לגופו של עניין ,אנו מאוחדים בדעתנו ,ורואים חשיבות
ראשו נה במעלה לכך שההחלטה בעניין זה תתקבל בתהליך סדור ,יסודי ,מעמיק ושקוף ,ותוך שיתופם של כל נציגי החברה האזרחית
השונים וגורמים מקצועיים בתחום.
כך מתחייב ממשקלם המצטבר של כל אלה:
-

חלקו המרכזי של השיקום בעולם בריאות הנפש והשפעתו המכרעת על חייהם וזכויותיהם של המתמודדים ומשפחותיהם;

-

ריבוי הגורמים הפועלים בעולם בריאות הנפש ,הצורך החיוני בשיח אמיתי ומכבד בין כל אלה ,והפגיעה בו בהעדרו של דיון
גלוי ושקוף;

-

מתן ביטוי ממשי לתפיסות של העצמה והקשבה למי שהשירות נועד למענם;

-

ההכרה בכך שלכל אחד מהחתומים מטה הכרות מעמיקה עם עולם השיקום ויכולת לתרום ,כל אחד מזווית ראייתו ,לקידומו
של תהליך קבלת החלטות ראוי ,יסודי ומקיף;

א שר על כן אנו מתכבדים לחזור ולפנות אליך ,כאיש אחד ,בקריאה משותפת ,לקיומה של סדרת דיונים מעמיקים ,שייערכו בין בכירי
המשרד לבין נציגים של כל הנוגעים בדבר בטרם קבלת החלטה ,וזאת על בסיס מידע מלא וגלוי.
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