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 לכבוד  

 גב' רונית דודאי 
 ממונת שיקום ארצית, האגף לבריאות הנפש

 משרד הבריאות
 
 

 בצל 'משבר הקורונה'  מקבלי שירותי שיקוםפגיעה בזכויות של הנדון: 

בשם ארגונים העוסקים בקידום ושמירה על זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות ונותני שירותים 

 אליך בעניין שבנדון. הפונ י, אנלאנשים עם מוגבלויות

נבקש לחזק את ידיהם של עובדי משרד הבריאות, אגף השיקום וכל נותני בראשית הדברים   .1

ועמידתם  , מאמציהם הרבים להמשיך ולתת שירותיםהשירותים על עבודתם הקשה

 .האיתנה בתקופה מורכבת זו

תוך  ,ראויתקופה זו אינה פשוטה, ומצריכה היערכות רבה ומקצועית על מנת לתת מענה  .2

מובן כי משרד  .ושל הצוותים המקצועיים שמירה על בריאותם של מקבלי שירותי השיקום

עם  זו.מורכבת הבריאות משקיע מאמצים רבים במתן שירותים בצורה המיטבית בתקופה 

כי ישנן מספר  עם מוגבלות עולה ים אנשהמגיעות אלינו כארגונים המלווים זאת, מפניות 

  רשות מענה.ושמעותיות הדבעיות מ

 לצורך כך, על משרד הבריאות לפעול בדרכים הבאות:  .3

 מתן מענים לזכאים לקבל שירותי שיקום  . א

אנשים  שבהם בשל המשבר, החל מפרוץ 'משבר הקורונה' אנו נחשפים למקרים רבים  .4

  . דיור, אינם מקבלים שירותים אלו בפועלהזכאים לקבל שירותי שיקום, ובפרט שירותי 

מסרבות בימים אלו לקלוט אנשים חדשים, בשל החשש מהידבקות  רבות דיוררות מסג

 ונה. בקור

עלולים להגיע  חלקם אף  ומסגרת   שוםמדובר באנשים אשר נכון למועד זה אינם נמצאים ב .5

זכויותיהם, הרי בולפגיעה המידית  ,בכך. מעבר לסכנה הברורה לרחוב, פשוטו כמשמעו

שדווקא בעת הזו, מגורים ברחוב, שוטטות בין בתים של אנשים או כל פתרון ארעי אחר, 

 אחרים. לסכן אותם ו יםעלול

אשר שחרורם נמנע בשל    ,אנשים המאושפזים בבתי חולים פסיכיאטרייםבנוסף לכך, ישנם   .6

גם כאן, מדובר בפגיעה  . סירוב המסגרות לקלוט אותם מחשש להידבקות בנגיף הקורונה

, בשעה האשפוזמדובר בעומס מיותר על מערכת  בנוסף .האנשיםאנושה בזכויותיהם של 

 פוז.שהיקף האו מנסה לצמצם ככל הניתן את שז

מי שזכאי לשירותי שיקום, ובפרט לשירותי דיור,  יש לאפשר לבמקרים בהם עולה הצורך,   .7

כניסת לרבות  ,  כות מתאימההיערברור כי הדבר מצריך    אלו גם בזמן חירום.לקבל שירותים  



כלל הדיירים  ת לשמירה על בריאותקביעת כללים והנחיודיירים למסגרות קיימות תוך 

    .ייעודיות גרות זמניותמת מסהקאו באמצעות והצוות 

 קיום ועדות שיקום במקרים דחופים . ב

הנחיות מערך השיקום קובעות כי במקרים דחופים העולים מהקהילה, רכז השיקום יוכל  .8

 לקבוע "תיאום טיפול טרום ועדה". אלא שבפועל אין די בכך. 

לתיאום טיפול,   מעבר  , אשר מסיבות שונות זקוקים בדחיפות לשירותי שיקום,שיםאנישנם   .9

  (.)באמצעים המקוונים הדרושים ועדות שיקוםיש לקיים בעניינם ו

 ר לעיל. כאמו  בקהילהמסגרת דיור  לגבי אנשים אשר אין להםהדבר משמעותי בעיקר  .10

 אלטרנטיבות לשירותי הקהילה שנסגרו תגבור שירותי השיקום ויצירת  .ג

במסגרת הנחיות משרד הבריאות, הוחלט על הפסקת שירותי שיקום רבים ומעבר למתן  .11

שירותים מקוונים. כך, כל שירותי התעסוקה, ההכשרות והפנאי הופסקו, וחלקם הועברו 

 כיוון  בין היתר, ,אלובימי מתקשים להעסיק עצמם הלפגישות מקוונות. ישנם אנשים רבים 

ם אינם קוראים, אינם כותבים ואינם יכולים להעסיק את עצמם בדרכים אחרות והם חלקש

 מרותקים לבתיהם כשהם חסרי מעש.

בנסיבות אלו יש ליצור שירותים חלופיים מותאמים לאנשים עם מוגבלויות עם צרכים  .12

, שונים ויכולות שונות, ולחזק את השירותים הקיימים הניתנים לאותם אנשים בבתיהם

  של אותם אנשים. בהתאם לצרכיהם וליכולותיהם

תת מענה מקוון או השיקום אמנם מנחות את נותני השירותים ל מערך הנחיות בנוסף לכך,  .13

סרים אשר עלולים להביא לכך שחלק מהאנשים ייפלו באמצעות הטלפון, אך יש בהנחיות ח

לכן,  נראה כי יש לחדד את חובותיהם של נותני  בין הכסאות או שלא יקבלו מענה מספק.

 השירותים ולתגבר את שירותי השיקום הניתנים בעת הזו בדרכים הבאות:

שאינם יכולים להסתייע בשירות מקוון או טלפוני, בשל קשיים או ישנם אנשים  .13.1

מוגבלויות. יש לספק גם לאותם אנשים מענה מתאים, לרבות ביקורי בית פרטניים או 

שירותים פרונטליים בדרך אחרת, תוך שמירה על הנחיות משרד הבריאות בנושא 

 לשיחות יומיות. במקרים מתאימים, יש להורות על תגבור השירות מעבר  הקורונה.

תן באמצעות הטלפון או באופן מקוון. ניש לחדד את ההנחיות לגבי השירות שאמור להי .13.2

יש לחדד את ההנחיות כך ומההנחיות נראה כי די בבירור הצרכים של מקבל השירות, 

ם על ידי סיוע ברכישה מקוונת ובין אם בין א –שנותן השירות ייתן מענה לצרכים 

 בדרכים אחרות, בהתאם לצורך של מקבל השירות. 

ההנחיות לנותני השירות מחלקות את אופן הפעולה בין "מקבלי שירות שזה שירות  .13.3

יש לשנות את ההבחנה בין מי שמקבל  יחיד" לבין "מקבלי שירות שהם לא שירות יחיד".  

שירותי ליווי בדיור, הממשיכים לקבל שירותים לבין מי שהשירות הניתן לו הופסק או 

הפך לשירות מקוון בלבד. כל מי שאינו מקבל שירותים ישירים זקוק לאותו תגבור 

 וון יומיומי.  במסגרת השירותים המקוונים ויש לקיים עימו קשר טלפוני או מק

סגירת מסגרות התעסוקה והפנאי יצרה מצב בו מתמודדים רבים נותרו ללא כל מסגרת.  .14

המצב הקיים ודאי יוצר תחושות קשות של בדידות וחרדה. לפיכך יש למצוא חלופות 

מקוונות אשר יאפשרו לתת לאנשים אלו גם מענה חברתי בשעות היום בין אם על ידי שיחות 

  , עיבוי השיחות הפרטניות או בכל דרך אחרת.קבוצתיות מקוונות



 הקמת מענה טלפוני לבירור תלונות ולסיוע פרטני  . ד

( המאפשר לאזרחים לקבל מידע וסיוע. יחד עם זאת, בשל חומרת 5400משרדכם מפעיל קו )* .15

 י שיקוםלצמצום השירותים, רווחתם וזכויותיהם של מקבלי שירות ההמצב, אשר הביא

נפגעו. מחלקם נמנע שירות לחלוטין ולגבי אחרים זכויותיהם נפגעות. יש להקים, בנוסף 

. עליו לתת מידע נגיש, ולסייע בעברית ובערבית פרטני לבריאות הנפש, ,מוקד טלפוני זמין

 .בבירור תלונות במקרים פרטניים

 גם בפישוט לשוני  –פרסום הנחיות ועדכונים בזמן אמת  .ה

 הנחיות למסגרות שבאחריות משרד הבריאות.המצב הנוכחי הביא לכך שהתפרסמו  .16

אלא שבפועל, מרבית הנהלים וההנחיות אינם מתפרסמים לציבור הרחב אלא למסגרות  .17

 נותני השירותים בלבד. להשונות ו

דווקא בעת הזו ישנה חשיבות רבה לפרסום ההנחיות לציבור הרחב, על מנת שמקבלי  .18

יכיר וידע מה השירותים הניתנים השירותים, בני משפחותיהם וכל מי שמלווה אותם 

ושאינם ניתנים, כיצד להיערך למצב הנוכחי ומה הזכויות של מקבלי השירותים. לפיכך אנו 

מצפים כי משרד הבריאות יקפיד לפרסם את מלוא ההנחיות גם באתר האינטרנט של 

המשרד או באתר הממשלה הייעודי להנחיות בנושא הקורונה. בנוסף לפרסום ההנחיות 

ואן, מצופה כי משרד הבריאות ינגיש את המידע לציבור מקבלי השירותים ויפרסם את במל

 משמעות ההנחיות החדשות למקבלי השירותים באופן מותאם. 

כמו כן, על משרד הבריאות לפרסם את הנחיותיו בשפות שונות, בהן ערבית, על מנת להגיע  .19

 לכלל מקבלי השירות.

 ך לצורך חשיבה משותפת. לרשות נשמח לעמוד .20
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 ראש חטיבת רפואה, משרד הבריאות –ד"ר ורד עזרא 
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