
מגלה לצד  )לתדהמתי ]ולבורותי[( 17/7-, ולמחרת במול ליצמןדיברתי בדיון 
במסגרת אדומהדבריי המצוטטים בעמוד הראשי גם את מה שהקפתי 

 
 מיד שלחתי את המכתב הזה:

 

שלום רב חה"כ שלי יחימוביץ', יו"ר הוועדה לביקורת 

 המדינה,

 

 לתחושתי זה המכתב החשוב ביותר שכתבתי בחיי. .1

דבריי אתמול בוועדה המצוטטים באתרכם,  בעקבות

 נתקלתי במשפט המפתיע )מבחינתי(:

הוועדה לענייני ביקורת המדינה רשאית להורות על 

  מינוי ועדת חקירה ממלכתית.

 

אצטט ברשותך קטע מדוח ההמלצות של הוועדה 

 הממשלתית לצמצום ההגבלות:

"בנוסף לניתוח הגורמים המיידים הנדרשים לצמצום 

ת, הוועדה הצביעה על חוסרים מערכתיים ההגבלו

ליקויים וכשלים שורשיים בתחום בריאות הנפש, ועל 

. וארוכי שנים, אשר ההגבלות הן 'קצה הקרחון' שלהם

-הוועדה ממליצה על מינוי ועדת המשך ציבורית רב

תחומית שתדון בהיבטים המערכתיים של מערכת בריאות 

 הנפש".

בורית שכמוה היו אוסיף על כך, אין די בוועדה צי

רבות במהלך השנים, ולא אלאה ברשימה הארוכה. שום 

 דבר לא צמח מהן מלבד אותיות מתות.



 ועדת חקירה ממלכתית היא צו השעה. 

צביאל רופא ואני מאמינים שמהלך זה עשוי לחולל 

פריצת דרך חשובה ובעלת השלכות מוסריות מהמעלה 

 הראשונה.

 

 

הרשימה הנה  בעניין הסוטריה והבתים המאזנים .2

מורה , ובסיומה ראי "שתקצרתי בדיון אתמול

" לנושא כולו. להלן טעימה ממנו אפרופו נבוכים

 "סוטריה רק בת שנה" המספרת על ד"ר לורן מושר:

3.  

From 1970 to 1992 he was a collaborating 
investigator, then Research Director, of the 

Soteria Project – Community Alternatives 
for the Treatment of Schizophrenia. In 
this role, he was instrumental in developing 

and researching an innovative, non-drug, non-
hospital, home-like, residential treatment 
facility for acutely psychotic persons. 

 

אף שאני לוקה בתסמונת "אריק איינשטיין" )"אוהב  .4

להיות בבית", או במקרה שלי "שונאת לצאת מהבית"( 

אשמח להיפגש אם תמצאי שביכולתי לתרום לנושא, 

 כמובן ללא תמורה ובהתנדבות מלאה.

 

 חמה, בברכה

 רופא-דליה וירצברג

 

הייתה בסגנון: תודה שבאת וריגשת בסיפורך מהיועץ של שלי התשובה 
ונתת חומר למחשבה. לא פוסלים על הסף את הרעיון )הקמת ועדת חקירה 
ממלכתית( אבל  המעשה הפוליטי לא פשוט... בוועדה יש רוב קואליציוני... 

 להחלטה דרוש רוב מיוחד, וכו'...
 

 

 

 לי לשלב אמירות אלה:חשוב ]]

והוא בטבק, בסוכר, בהמבורגר וכו',  מתעסק. ליצמן שולט במשרד הבריאות הדרג המקצועי

קיק של פורום מנהלי -רק הסיידלא בעניינים בנושא של בריאות הנפש. זה נראה כאילו הוא 

 שהייתה -נדמה לי שהיא רעייתו של עופר שלח  -בתי החולים הפסיכיאטריים. אורית בוצר 

 דבר עליה בהזדמנות( היועצת של גרמן כשעשינו הצעת חוק )מחדשים אותה עכשיו ונשמח ל

"השרה יעל גרמן לא תעשה שום דבר שלא על דעתו אמרה לי את המשפט הבלתי נשכח: 

שר הבריאות במדינת ישראל לא יכול  ... איזה חוסר מודעות עצמיתשל הדרג המקצועי".

נק של הדרג המקצועי )מבוסס בעבודת הדוקטורט של דליה להתוות מדיניות; שבוי בלפיתת ח

 גיא )מדעי המדינה(
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הזכות לערוך אותו בחלקי  השנפל –דוח הקשירות המפורסם של ארגון בזכות 
. כדי לכתוב היה צורך בנתונים... הגישו בקשה המקרה של נועהבעקבות  -

הטיל ים ופורום מנהלי בתי החול –לפי חוק חופש המידע  הבריאות למשרד
 (רציני ומפורט)לחבר שאלון  נאלצובסוף בזכות  –על מסירת הנתונים  וטו

 [[מאות עדויות כתובות ויצרו את הדוח... קיבלווכך  ת,שהופץ ברש
 

לאור התשובה הלא מעודדת מצד ועדת הביקורת פניתי גם לראש 
 שאיתה אני מתכתבת מדי פעם... אגף.........

 

 

From: דליה וצביאל רופא 
[mailto:dz_r@NETVISION.NET.IL]  
Sent: Sunday, July 22, 2018 1:44 PM 
To: לוי-סימן טוב; טל ברגמן-משה בר  
Cc:  ועדת ביקורת המדינה של הכנסת בראשות שלי
 יחימובץ; דליה דורנר
Subject: ועדת חקירה ממלכתית 
Importance: High 

 
 שלום טל, ראשת שירותי ברה"נ,

 

ועדת ראינו שאישרת היום קבלת מייל שלנו, שדרש 

בעקבות הדו"ח האחרון של מבקר  חקירה ממלכתית

המדינה על מערך האשפוז בבריאות הנפש, שאינו 

שונה מהותית מכל הדוחות שקדמו לו. תודה שקראת 

 אותו.

הקמת על  המועצה הלאומית לבריאות הנפש המליצה

בחינה על מנת להבטיח  ,ממלכתיתבדיקה ועדת 

של המערכת יחד עם גיבוי למימוש   ראויה

 המלצותיה"."

 

מה פירוש "בחינה ראויה"? מי יהיו הבוחנים? האם 

חיצוניים לפסיכיאטריה? כמו בקנדה למשל, שם יש 

חברה מיוחדת שסוקרת את איכות השירותים האלה. 

חברה מקצועית שמומחיותה המובהקת בבדיקות מעין 

הצדקת קיומה.  -  Raison d'êtreאלה היא 

"חוויית המשתמש בשירות" נסקרת מעת לעת 

 גמת למדדי איכות מחייבים לצורך תקצוב.ומיתר
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האם בדיקה נועדה למראית עין ולהשתקת ביקורת? 

 –ומה המטרה? תקציבים? או גם שינוי מדיניות 

מאגרסיבית לחומלת? האם הגישה האגרסיבית היא 

תוצאה של רצון להרתיע מאשפוזים חוזרים שעולים 

הון? האם התקציבים, אם יתקבלו, יהיו צבועים? 

או שהמעט שיגיע ייבלע כרגיל בכל המקומות 

 אושפזים עצמם אינם נשכרים מהם? שהמ

 

גודל המצוקה וההזנחה והסוגיות המדיניות 

 חקירהועדת המורכבות מחייבים הקמה מיידית של 

, שנר לרגליה יהיו זכויות האדם של ממלכתית

הזקוקים לאשפוז. ועדת החקירה הממלכתית היא 

. לאור ניהול גוף בלתי תלוי ובעל אופי משפטי

ש באופן ביזיוני מאז הממשלה את בריאות הנפ

קום המדינה, אין לנו כל אמון בוועדת בדיקה 

ממשלתית. אנו דורשים הקמתה של ועדת חקירה 

ממלכתית שעבודתה תוביל לשינויים דרסטיים 

 ובני קיימא שישיבו לנו את האמון במערכת.

 

 

בימים צביאל ואני מבקשים להיות נוכחים ולייצג. 

יה פעיל מאז אלה החיינו את ארגון מל"מ שלא ה

המשכנו לתחזק אתר אינטרנט; לנהל קבוצה  .2007

בפייסבוק; לתפעל אתר היכרויות חינמי בחסות 

מל"מ, ולחתום על תכתובת עם הלוגו. עשינו כל 

איש  12זאת כי ידענו שיבוא יום. יש היום 

בגרעין המייסד. ובזמן הקרוב נצא לדרך במסגרת 

 פעילות מסודרת ונגייס חברים נוספים.

 

 [:שימו לב לאזכור הראשון של דליה דורנר]
 
 

, דליה דורנרמכתבים את כבוד השופטת בדימוס 

ששמה כשמי. אולי כבודה תיאות לעמוד בראש ועדת 

חקירה ממלכתית. זה שנים ממענים אליה תכתובת, 

ויש לנו יסוד להניח שאין מתקיים כאן מקרה 

ליצמן המתנזר ממיילים. אם ההנחה נכונה, אין 

 מומחית גדולה ממנה בימים אלה.

 

 

 בברכה,

 מל"מ. –רופא וצביאל רופא -דליה וירצברג

 



וזאת הייתה תשובה שהפתיעה אותי בשיתוף הפעולה )תיאורטי כי אין לה 
 סמכויות בנושא( שעלה ממנה

 

 דליה שלום 22/7
 

 הסמכות להקמת ועדת חקירה ממלכתית אינה נתונה בידי 
 

 ע"פ כלל ההגדרות עבור הממשלההנני פקידת ציבור ועובדת 
 

כסמכות רגולטורית, אני מסכימה עם הצורך לבחינתך המערכת, לרבות 
 ערכיה, מבנה המערכת וקידומה העתידי .

 
אני סמוכה ובטוחה שמנכ"ל המשרד המכותב למייל זה מגבש יחד עם 

 סגן השר ליצמן את עמדתו הרשמית של המשרד לנושא
 

דות לרבות מי שמבקש להישמע נשמע בהכירי מעט כיצד פועלות ווע
 וחשוב שיישמעו כלל הקולות לרבות קולכם

 
אני שותפה לרצון העז של כולנו לקדם את המערכת ומי יתן והיא יום 

 אחד תהווה מודל לשאר העולם.
 

 יש הרבה מה לעשות לכולנו
 

 בברכה
 

 טל

 
טל, ראשת האגף לברה"נ, אנו מודים לך על 

 הדברים שכתבת.

 

אמין בכל ליבנו שמנכ"ל המשרד מבקשים לה

וסגן השר ליצמן ישתחררו מלפיתת החנק של 

 הדרג המקצועי. 

 

אנו מקווים בכל מאודנו שהם יגלו מנהיגות 

 ועדת חקירה ממלכתיתואומץ לב אזרחי וייזמו 

לצורך שידוד מערכת יסודי ולמען הבראה 

עמוקה שלה, כולל ערכיה, המבנה שלה 

 וקידומה.

 



. המצב גענו אל עברי פי פחתהדבר אחד ברור: 

הקשה של המערכת מסב לאנשינו סבל רב, גורם 

לנו להימנע מקבלת טיפול בשעת הצורך, ואף 

 גובה מדי יום ביומו קורבנות נפש. 

 

מערך האשפוז המוסדי בולע מחצית מהתקציב, 

אף שהוא נותן מענה רק לעשרה אחוז מקרב 

חיים בקהילה המיובשת  מאיתנו 90%אנשינו; 

 למוות.

 

המצב כיום במדינת ישראל הוא שכל המשאבים, 

הכוחות האקדמיים, כוחות ההוראה, מעצבי 

יושבים בבתי  –ההחלטות וקובעי המדיניות 

החולים, אשר רכשו עוצמות חסרות פרופורציה 

ביחס למקום שבתי חולים אמורים לתפוס 

 במערכת בריאות הנפש בכל מדינה מתוקנת. 

 

פורום מנהלי נוצר מעגל קסמים שלילי, שבו 

, לדוגמה בתי החולים שולט על משרד הבריאות

הטיל וטו על בקשה לפי חוק חופש המידע לקבל 

נתונים לצורך חיבור דו"ח הקשירות של ארגון 

בזכות, ואף מונע הלכה למעשה את התפתחותו 

של הסקטור הקהילתי. מס שפתיים לטובת מה 

 טון יושמע בכל עת.-שנתפס היום כבון

 

מנהלי בתי החולים מתפקדים כיחידה עילית 

ד"ר טל וממלאים בדרך כלל )המקרה הנוכחי, 

, הוא יוצא דופן, ולכן התאפשרו לוי-ברגמן

כמה הישגים משמעותיים( תפקידים בכירים 

אם כראשי שירות בריאות  –במשרד הבריאות 

הנפש, כחברי ועדות הרפורמה או כיועצים לשר 

ובתפקידיהם אלה הם מרגישים   –"לולמנכ

מחויבים לקבוצת ההתייחסות שלהם. השיטה 

בנויה כך שהיא מושפעת מלחצים אישיים 

 וסקטוריאליים.

 

מעמדו הדומיננטי של פורום מנהלי בתי 

החולים הפסיכיאטריים נגזר מכך שמנהל בית 



החולים הוא בעל המשרה הבכירה ביותר בכל 

סירובם של רבים  ידוע על מערכת בריאות הנפש.

ממנהלי בתי חולים לקבל לידיהם את ניהול 

 המשרד הראשי של שירותי בריאות הנפש. 

 

זאת ועוד, מנהלי בתי חולים שקיבלו על עצמם 

במועד כלשהו את משרת ראש האגף לברה"נ, שמרו 

בדרך כלל על תפקידם כמנהלי בתי חולים, 

ויצאו לחופשה ללא תשלום לתקופת כהונתם 

משרד הראשי וחזרו לנהל מוסד מיד כמנהלי ה

לאחר סיום תפקידם הפקידותי )הפרשי השכר 

מדובר בין שתי המשרות הוא משמעותי ביותר(. 

בניגוד אינטרסים מובנה המונע מראש את 

הסיכוי לחולל שינויים דרסטיים, כאלה 

 .הנחוצים לנו כאוויר לנשימה

 

מייחלים מעומק לבנו שכל המעורבים ייתנו 

ועדת חקירה ממלכתית שהיא ללא כל  ידם להקמת

 ספק צו השעה!

 

 בברכה ובתודה,

 דליה וצביאל

 
 
 

אחרי פחות משעתיים של אזכור שמה של דליה דורנר לראשונה, פתאום 
לא מגיע אליה, כי מעולם בטח בכלל שנים אני כותבת לה וזה  5-חשבתי ש

-ומצאתי באתר אוני' בר אחרתכתובת דוא"ל ברשת לא ענתה... חיפשתי 
 אילן וכתבתי: 

 

 

 

דליה וצביאל רופא , 15:24, בשעה 2018ביולי  22-ב
<dz_r@NETVISION.NET.IL:כתב/ה > 

<image001.gif>  

 כבוד השופטת בדימוס, גב' דליה דורנר היקרה, שלום
  

איני יודעת אם הוא אכן  יש בידי מייל דומה על שמך, אך

 שלך. זה כחמש שנים שולחת אלייך חומרים באמצעותו.

mailto:dz_r@NETVISION.NET.IL


  
הפעם שלחתי לדוא"ל שמעולם לא עשיתי בו שימוש, 

 שמצאתיו באתר אוניברסיטת בר אילן.
  

האם את אכן מקבלת ממני דואר מיילים? או שזו הפעם 

 הראשונה?
  

 אם האפשרות הראשונה היא הנכונה, האם נוכל לשוחח?
  

אם תיאותי לשוחח עמי, אשמח לקבל מס' טלפון וזמן נוח 

 להתקשרות, כדי לתאם מפגש.
  

 בכבוד רב,
  

 רופא-דליה וירצברג
 

 היסטורית מבחינתי(:הדקות קיבלתי את התשובה ) 46אחרי 

 

 

From: דליה דורנר <DALIAD@court.gov.il>  
Sent: Sunday, July 22, 2018 4:10 PM 
To: דליה וצביאל רופא <dz_r@NETVISION.NET.IL> 
Subject: Re: דליה דורנר שלום רב, כבוד השופטת בדימוס 

 
אני מדי פעם מקבלת אימייל על פעילותכם המבורכת. אשמח 

  כמובן לשוחח איתך אבקש מחר ממזכירתי לתאם פגישה.
 

 שלי iPhone-נשלח מה
 

 

 לספר על אנקדוטה משעשעת שקרתה למחרת. תמצית:  חייבת
)ההיסטוריונית וחוקרת  אני בנהיגה. לצדי חברתי חנה יבלונקה

 . השואה(
 המזכירה מתקשרת ואומרת: 

 דורנר. דליה ואני המזכירה של דליה שמי  ]כן...[ ... ?דליה"
 !!!במשפט אחדדליה שלוש פעמים שמעתי 

ואני פשוט הוזה את כל הייתי בטוחה שחטפתי התקף פסיכוטי 

 ☺מה שאני שומעת.. 

 

ביולי בעשר בבוקר ונמשכה קצת למעלה  29-התקיימה בהנלבבת פגישתנו 
 משעה... 

 



גב' אפרת מאיר, רכזת אגף במשרד מבקר  יהתקשרה אליבאוגוסט  7-ב
 טופס תלונההמדינה, וסיפרה כי לאחר התייעצות משפטית הוחלט להעביר 

)אמרתי לעצמי למה לא להגיש למבקר תלונה על מה שחוויתי באשפוזים? 

סרטון הופעה בדיון מול ליצמן ומסמך  וצירפתיומה שצביאל חווה? 

 לידיו של מבקר המדינה. שהגשנו  שעלה לאתר הכנס(שלנו עמדה רשמי 

 אישור שליחה

 !הטופס נשלח בהצלחה
 .קבצים מצורפים 1נשלחו  ,I18-569427 הפעולה הסתיימה בהצלחה ומספרה

 פרטי התלונה ישלחו לדואר האלקטרוני שהוזן

נשמח לקבל בדואר אלקטרוני את התרשמותכם מהליך הגשת , לאחר שסיימתם את מילוי הטופס
 : התלונה לכתובת

feedback@mevaker.gov.il 
 

 ��ההליך קל, נוח וידידותי למשתמש. מקווים להמשך זהה. 

 מתמודדים למען מתמודדי הנפש בישראל

The Israeli Association for Human Rights of people with psychosocial disability 

 iaHR.PPD }{מל"מ 

Nothing About Us Without Us 

 

 

 

גב' חנה פריידין הנכבדה, מנהלת הוועדה  רב לשלום 

 לענייני ביקורת המדינה,

  

אנו מבקשים להיפגש עם יו"ר הוועדה, חה"כ שלי 

 יחימוביץ'.

  

 הרקע:

של  הסכמתהם השגנו את -בפגישה אישית בלשכתה בי .1

, לעמוד בראש דליה דורנרשופטת העליון בדימוס, גב' 

ועדת חקירה ממלכתית בנושא מערך האשפוז בבריאות 

 הנפש. 

למבקר המדינה בשמי  טופס תלונה רשמיבעקבות שליחת  .2

ובשם צביאל רופא, התקשרה אלינו אתמול גב' אפרת 

מאיר, רכזת אגף במשרד מבקר המדינה, וסיפרה כי לאחר 

לידיו התייעצות משפטית הוחלט להעביר את פנייתנו 

 .בקר המדינהשל מ

  

mailto:feedback@mevaker.gov.il
https://mailchi.mp/8d4e6506bdbb/malam
https://www.madinamerica.com/2018/03/personal-perspective-development-survivors-movement-israel/


לסיכום, כל דו"ח מבקר המדינה בנושא זה מזעזע מקודמו. 

שהוקדש לדו"ח האחרון  השתתפתי ודיברתי בדיוןלאחרונה 

 (16/7המדינה )בוועדת ביקורת 

  

 הקמת ועדת החקירה היא צו השעה!

  

From: Ron Gilran <gilran.knesset@gmail.com>  
Sent: Saturday, August 11, 2018 3:58 PM 
To:  דליה וירצברג-רופא וצביאל רופא<dz_r@netvision.net.il> 
Cc:  ועדת ביקורת המדינה של הכנסת בראשות שלי יחימובץ<vbikoret@knesset.gov.il>;  מבקר המדינה
<Ombudsman@mevaker.gov.il> 
Subject: Re: חדשות דרמטיות בנושא הקמתה של ועדת חקירה לבחינת מערך האשפוז בבריאות הנפש 

 

 דליה שלום,
 

  מתנצל שלקח לי מעט זמן להשיב לכלל הפניות.
 

כפי שהבהרתי כבר בראשית ההתכתבות בינינו, הקמתה של ועדת 
של שני שליש( מקרב חקירה ממלכתית תלויה בהשגת רוב מיוחד )

  חברי הועדה לביקורת המדינה.
בהינתן הרכב הועדה והבטחת רוב אוטומטי לקואליציה ולממשלה, 

  זהו תנאי פוליטי שאיננו מתקיים.
 

למען הסדר הטוב יוער כי על מבנה ועדת החקירה, ובכלל זאת על 
  העומד בראשה, מחליט נשיא בית המשפט העליון.

 
בקר האחרון )גם אלה שלפניו, אבל כעת אני עמדתי היא כי דו"ח המ

מבקש להתרכז בדו"ח האחרון( הוא עבודה מקיפה ומספקת דיה 
 שעל בסיסה ניתן לנסות ולפעול לשיפור המצב הקיים.

עבודתה של ועדת חקירה אורכת חודשים ארוכים )אם לא למעלה 
מכך(, ומבלי להוריד מכבודה, אינני בטוח עד כמה מסקנותיה יהיו 

  ת מאלה של המבקר.שונו
 

אשר על כן בכוונתנו בשלב זה לדבוק בתכנית המקורית, ולפנות 
למשרדי הבריאות, המשפטים והעבודה והרווחה על מנת לקבל 

תשובות ביחס לכל אחד מאותם נושאים אשר הועלו בישיבת 
 הועדה,

https://dahliatzviel.com/2018/07/16/%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA/
mailto:gilran.knesset@gmail.com
mailto:dz_r@netvision.net.il
mailto:vbikoret@knesset.gov.il
mailto:Ombudsman@mevaker.gov.il


 ונותרו ללא מענה מספק:
 
אי . שינוי בחוק כך שתחול הקשחה רחבה הרבה יותר על תנ1

הקשירה )כיום עדיין ננקטת הלשון "בשל סכנה כשלהי," מינוח 
 רחב וכוללני מדי(.

. קבלת תכנית ההכשרה של משרד הבריאות להורדת מספר 2
 0-הקשירות ל

. בירור באשר לכוונות משרד הבריאות לגבי תמיכה בבתים 3
המאזנים או באימוץ המודל, בצורה זו או אחרת, אל תוך המערכת 

 הציבורית
 1,200. קבלת דיווח מדויק ממשרדי הבריאות והרווחה לגבי 4

המאושפזים הכרוניים שניתן להוציאם מבתי החולים אל מסגרות 
 אחרות בקהילה

. קבלת תכנית אב מסודרת לבינוי ופיתוח בתי החולים 5
 הפסיכיאטריים

. קבלת תכנית הכשרה מסודרת של משרד השפטים לחברי 6
 הועדות הפסיכיאטריות

שאים נוספים ככל שיעלו מעבודתנו אל מול הסיוע המשפטי + . נו7
  מפרוטוקול הישיבה.

 
 בברכה,

 
 רון גילרן

 יועץ פרלמנטרי לח"כ שלי יחימוביץ'
 יו"ר הועדה לביקורת המדינה

 
 :>dz_r@netvision.net.il<רופא וצביאל רופא -, מאת דליה וירצברג7:03בשעה  2018באוגוסט  8בתאריך 

 
 וזה מאתמול:

 

 תודה על המענה המפורט. 

 
חשבנו שדרוש רוב רגיל להקמת ועדת  .א

חקירה ממלכתית, ולא כדבריך, אבל בדקנו 

הוועדה לביקורת “ומצאנו שהצדק עמך: 

המדינה רשאית בנסיבות מיוחדות להחליט 

mailto:dz_r@netvision.net.il


על הקמת ועדת חקירה ממלכתית בתמיכת שני 

שלישים מחבריה ובהסכמת המבקר, כדי לברר 

נושא הכלול בדוח נפרד של המבקר )סעיף 

(. 1958-ב לחוק מבקר המדינה תשי"ח14

הוועדה לביקורת המדינה הקימה עד היום 

ארבע ועדות חקירה ממלכתיות, שלוש מהן 

 ”.17-במהלך כהונת הכנסת ה

והמעשה הפוליטי  גדולהאתגר אכן  .ב

, אולם האם אין זה מחובתנו, אינו פשוט

ומחובתכם כפרלמנטרים, לעשות כל שלאל 

 ידינו וידכם כדי לנסות להגיע למטרה?

הנושא במהותו הוא אנושי וחוצה  .ג

מפלגות ואינטרסים. אנו מקבלים רוח גבית 

מגורמים בכירים במערכת. לחלק אנו 

אפילו נותנים פרסום, וחלק אחר לא ידוע 

לאנשי האמון הקרובים ביותר, מאחר 

 שהובטחה דיסקרטיות.

להווה ידוע לך, למרות מה שכתבת,  .ד

שעבודתה ומסקנותיה של ועדת חקירה 

ממלכתית שונות בתכלית השינוי מכתיבתו 

של מבקר המדינה בדוחותיו; קל וחומר שהן 

שונות מהדרך השוטפת שאותה הצעת, שמעולם 

ות בתחום זה, לא הביאה לתוצאות משמעותי

 וכל פירוט בעניין זה הוא מיותר לענ"ד. 

המניע שעומד בבסיס יוזמתנו אינו  .ה

"עריפת ראשים" ואיננו מעוניינים לבוא 



חשבון עם מישהו באופן פרסונלי; שיפור 

תנאים ותפיסות לצד הנחלת חינוך לביעור 

שיחליפו פרדיגמה  -בורות ממארת והרסנית 

דדי הנפש לטובתם של מתמו  ישנה בחדשה,

הם  -בישראל, בני משפחותיהם ואוהביהם 

 העומדים לנגד עינינו.

רון, הבטחת שתבקשו הבהרות מהמשרדים  .ו

 שונים ביחס לבעיות שמנית. ה

 הבעיות שמנית הן קצה הקרחון בלבד. .א

התמונה ברורה וחדה לאחר לימוד  .ב

הן  –יסודי של השדה במשך עשרות שנים 

תיאורטית ואקדמית והן מעשית בשטח 

באמצעות ניסיוננו )האישי והמשפחתי(; 

באמצעות ניסיונם של מאות אנשים 

פעילותנו שנחשפנו אליהם במהלך 

; ודרך התנסויותיהם של אלפי הציבורית

 אנשים שעליהן למדנו ברשתות החברתיות.

מלבד היותנו קבוצת הנכים הגדולה  .ז

ביותר בישראל, מדובר במאות אלפי איש 

ת ברמה זו או הסובלים מבעיות נפשיות קשו

אחרת. אם נצרף בני משפחה ואוהבים מדובר 

איש  1,000,000-בהערכה צנועה של למעלה מ

בישראל. כולם מאוחדים מאחורינו )עניין 

נדיר במקומותינו( בציפייה דרוכה לשידוד 

 מערכות במערך האשפוז בריאות הנפש. 



אמנם אנחנו שקטים מאוד במרחב  .ח

הציבורי, אבל "מאחורי הפרגוד" גם לנו 

   יש כוח.

 

לסיכום, מרשים לעצמנו לקוות שבכל זאת 

יימצא אצלכם הסעד שיוביל לתיקון המצב 

הקשה. הדבר אינו רק בנפשנו שלנו: חוזק כל 

שרשרת, מכל סוג, נמדד לפי חוזקה של 

 החוליה החלשה שבה, והיחס לאלה שאיתרע

מזלם יקבע את דמותה המוסרית של החברה 

 הישראלית. האם נהיה אור לגויים?

 

 בדיוק חודש לאחר הדיון בוועדה מול ליצמן 16/8-בלקינוח הדבש 

פניתי לנשיא המדינה 

ריבלין הנכבד והאהוב, רובי  
 

 בו ביום התקבלה תשובה זו:



 
אמנם התרגשתי ושמחתי מאוד אבל חשבתי שהם מאוד יעילים ושזו 

 תשובה סטנדרטית.
 כתבתי תודה נרגשת.

 מיד ביקשו טלפון שלי....
 מסרתי.

 מיד התקשרו אליי.
 וההמשך בעל פה....

 



 הבוקר אתראיין אצל קרן נויבך 11-ב
 

  !ועדת חקירה ממלכתיתאנו דורשים הקמת 
 

 מערך האשפוז בבריאות הנפש ומציאת פתרונות קהילתייםלחקר 
 

ּדּוד  הסדרים הישנים והחלפתם בחדשיםשינוי : ַמֲעָרכֹות שִׁ
 

reorganization of the system 
 

 רק טובתנו לנגד עינינו; לא "עריפת ראשים"
 

 אנחנו קבוצת הנכים הגדולה ביותר בישראל

מדובר במאות אלפי איש הסובלים מבעיות נפשיות קשות ברמה זו או  

למעלה אחרת. אם נצרף בני משפחה ואוהבים מדובר בהערכה צנועה של 

  איש בישראל. 1,000,000-מ

 אמנם אנחנו שקטים מאוד במרחב הציבורי

 אבל "מאחורי הפרגוד" גם לנו יש כוח

 


