דוח מילולי לשנת 2016
אנו שמחים להגיש לכם דוח מילולי קצר של פעילויות יספר"א בשנת  .2016הייתה זו
שנה פורייה וגדושה בעשייה ואנו מודים לכל חברי/ות יספר"א שתרמו מזמנם וממרצם
כדי להוציא את הפעילויות השונות לפועל.

פעילות בין-לאומית
ב –  2016יספר"א יזמה משלחת בת  23חברי יספר"א להשתתפות בכנס הבינלאומי
של ארגון השיקום הפסיכיאטרי ( )PRAשנערך בחודש מאי בבוסטון .המשלחת כללה
מתמודדים ,בני משפחה ,אנשי מקצוע ,אנשי ממשל ,ואנשי אקדמיה .במסגרת הכנס,
יספר"א קיימה סדנה לימודית מקצועית בנושא " 15שנים לחוק שיקום נכי נפש
בקהילה" שאותה ארגנו חלק מהמשתתפים במשלחת .לכנס עצמו קדם סיור עבור
המשתתפי המשלחת .לקראת הכנס הפקנו עלון מקצועי באנגלית אשר נותן מבט
על מערכת השיקום בישראל ועל היבטיה השונים .במהלך הכנס התקיימה פגישה
בין נציגי יספר"א לנציגי  PRAלשם הידוק הקשרים ושיתוף הפעולה.
פעילויות לימודיות
•

•

פרופ' מריאן פרקש הוזמנה ע"י יספר"א לשני ביקורי לימוד .כל ביקור ארך
כשבועיים והיה גדוש פעילויות לימוד וייעוץ מגוונות .הפעילויות כללו קורס
אקדמי אחד בשת"פ עם החוג לבריאות נפש קהילתית באוניברסיטת חיפה
וקורס אקדמי נוסף בשת"פ עם ביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר
אילן; מפגשי לימוד עבור מנהלים מקצועיים ומדריכים ( )supervisionבשת"פ
עם משרד הבריאות וביה"ס לשיקום .בנוסף נערכו מפגשי ייעוץ עבור צוותים
של שירותי שיקום שונים ,נציגי קהילה ,ארגוני סנגור וזכויות אדם ,מפגש
במרכז בריאות הנפש מזור ועוד.
האסיפה הכללית שהתקיימה ביוני עסקה בנושא של תמיכה בקבלת
החלטות ,יפוי כוח מתמשך והנחיות מקדימות במסגרת החקיקה החדשה של
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות .עו"ד יותם טולוב ,מנכ"ל בזכות אשר
הוביל את שינוי החקיקה נתן את ההרצאה המרכזית.
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מדיניות וסנגור
•
•

•
•

•
•

מכרז הדיור -יספר"א סיפקה חוות דעת מקצועית בעתירה שהוגשה לבית
המשפט העליון בנושא המכרז.
מיקור חוץ  -ניסחנו מכתב למנכ"ל משרד הבריאות המביע את עמדת יספר"א
בנוגע למיקור חוץ של חברי ועדת סל שיקום והשתתפנו בדיון בנושא זה
במשרד הבריאות טרם יציאת המכרז.
מיגור סטיגמה  -השתתפנו בדיון במשרד הבריאות בנושא מיגור סטיגמה
בהובלת עדי נעמן.
רצף טיפול שיקום  -השתתפנו בסמינר הבינמועצתי בנושא רצף טיפול -שיקום
בו לקחו חלק חברי המועצה הארצית לשיקום נכי נפש בקהילה והמועצה
לבריאות הנפש.
השתתפות בדיונים רלוונטיים בועדת העבודה והרווחה בכנסת ובועדות כנסת
נוספות.
עוני ובריאות נפש :למידת הנושא וקיום פגישות התייעצות עם מומחים כדי
ללמוד מהי הדרך הנכונה לפעולה בעתיד בתחום מורכב זה .הנושא נמצא
בתהליכי חשיבה וגיבוש אסטרטגיה.

שיתופי פעולה/שותפויות
•

משרד הבריאות וביה"ס לשיקום -מפגש לימוד עם פיטר בייטס עבור צוות
ביה"ס לשיקום לעבודה משותפת וחשיבה על שילוב מתמודדים עם פגיעה
נפשית בתוך הקהילה

• תכנית צרכנים נותני שירות של יוזמה-דרך הלב -קיימנו מפגש מיוחד עם
פיטר בייטס עבור צוות התכנית בנושא השתלבות ושימוש בידע מניסיון
בעולם העבודה.
•
•
•

החברה למתנסים ,מרכז שדמות ותכנית עמיתים -הפקנו מפגש לימוד עם
פיטר בייטס בנושא בניית קהילה שפתוחה לכולם.
לקחנו חלק פעיל בועדת היגוי לתכנון מושב בכנס "בהערכה רבה" שעסק
בשינוי יחסי הכוח בתהליכי הערכה בשיקום בבריאות הנפש.
היינו שותפים בכנס המדיניות ה 3 -של התנועה הצרכנית בבריאות הנפש לצד
שותפים רבים אחרים.
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הנגשת חומר מקצועי
•

חומר מקצועי בעברית -במסגרת הפרויקט הייחודי של אתר יספר"א חומר
מקצועי בעברית תרגמנו וסיכמנו  29מאמרים; העלינו לקטגוריה ידע ומידע
מספר פרסומים מקצועיים מרכזיים באנגלית; ערכנו והעלינו סרטונים מכנס
יספר"א השנתי.

כנס שנתי 2016
הכנס השנתי נערך בדצמבר בנושא "שילוב מתמודדים בקהילה :משיתוף פעולה
ליצירה משותפת" .בכנס אירחנו את פיטר בייטס ,מומחה לשילוב מאנגליה ששיתף
מן הניסיון של יצירה משותפת בארצו .הכנס היה פרי יוזמה של עמוס להמן ואודי
מרילי ,שניהם חברי יספר"א.
לקראת הכנס תרגמנו נייר עמדה בנושא בשלות שירותי בריאות הנפש לקדם יצירה
משותפת של שינוי? .
היבטים ארגוניים
•
•
•
•

הרחבת ועד מנהל -ועד המנהל הורחב ומונה היום שמונה אנשים עם ייצוג
למתמודדים ,בני משפחה ,אקדמיה ונציגי ארגונים.
חברות ארגונית :מספר הארגונים שהצטרפו ליספר"א בחברות ארגונית גדל
ל – .30
הקמת מערכת סליקה מאובטחת באתר האינטרנט לנוחיות החברים ושיפור
מערכת הרישום לאירועים.
המשך פיתוח אתר אינטרנט חדש
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