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 שלום חברים ושותפים לדרך, 

 ובעיקר שלום לקוראים המתמודדים עם נכות נפשית וזכאים לסל שיקום,



לתיאור המקרה כפי  נתחשוב לי בפתח דבריי להדגיש כי תגובתי זו נית

שנכתב, מבלי שיש לי היכולת לשמוע את התייחסותו של הצד השני. על כן 

תגובתי מנוסחת מזווית הראייה של התיאור שתואר, אך כמו בכל סיטואציה 

 יכול להיות שישנם פרשנויות נוספות להתרחשות.

 אשמח לקבל פרטים מזהים כדי לבדוק את המקרה לעומקו.



או האם של התנהלותההתיאור דות מזעזע! בנה של השיקום ועדת בסיטואציהשל מדובר

דבר,דכאניתשא שיקוםדברוחצי בינהלבין לעיתיםישנםמיקריםבהםאנשיםמנצליםאתין

.עלפיתיאורהשלהאם,כוחםלרעהוזהולחלוטיןהמקרה

חיוביות שיקום סל וועדות של דוגמאות גם מכיר אני הספציפי מהמקרה יותר רחבה בראייה

ישבכוונתילהמשיךולקדםמדיניותעלפיהלפתחחטאתרובץשומצמיחות,יחדעםזאתהיות

ותחתיהןימונהלכלמישזכאילשירותמתאםשיקוםאישישיבנהיחד,וועדותסלשיקוםיבוטלו

שתבואלאישוראצלרכזתהשיקוםהמחוזית.כך,לאורךזמןאתתכניתהשיקוםעםהמתמודדו

לבין מתאםהשיקום בין היכרותעמוקה ומתוך תכניתהשיקוםתבנהבשותפות בו מצב נייצר

שמתחילת כיוון ההחלמה לתהליך יותר טוב זינוק קו ייוצר כך השירותים. את שיצרוך האדם

בבחירה, להתאמן האדם יוכל שליטההדרך על המנדט ממנו יילקח ולא רצונותיו את לממש

בחייו.

בשלבזהרקלצעריהרב,חוקשירותירווחהבמתכונתוהמתקדמתהצעתרעיוןזהמנוסחכברב

לאנשיםעםכלסוגיהמוגבלותובכללםמתמודדים.ישהזוגישלאמץ,שיםעםאוטיזםלאנ

חותההדרגתיתעלפישלביםמתוךתיאורהמקרהעולהסוגיהעקרוניתנוספת,תפיסתההתפת

של השער דרך העכשוויים התעסוקתיים חייו את להתחיל האדם של חובתו כלומר מוכתבים,

זו הבנתי למיטב מידה. קנה בכל שערורייה זוהי מוגן. מחלקתמפעל של עמדתה לא גם הי

 רהשיקום. פי על פרט לכל להתאים ויש אפשרויות מגוון הם השירותים ויכולותיכל אתצונו ו

מצויהבמקומותינומחפירהומזעזעת.המפעליםעדייןהעובדהששיטתהשלביםהשירותההולם.



המוגניםצריכיםלעבורשינוי,וחלקםהגדולאףלעבורמןהעולם,אולםחשובלזכורשהיוםלסל

אךשיקוםישנם מוגן מקוםגםשירותיםהמכוניםמפעל של זההלהתנהלותו מתנהליםבאופן

.אחופשי,עםמוגנותותמיכהראויים,לדוגמה:קפהבעלמבשוקה

נקודהשלישיתוחשובהמאוד,עלפיעדותהשלהאםהתנהלותושלירוןאיננהכישלוןכללועיקר

יסוד זכות הינה להיכשל אדם של זכותו זאת עם יחד מסחררת. כהצלחה להגדירה ניתן ואף

מ אותה לקחת לאיש ללמוהשאסור יש ואף מתמודד, את ממנו ולהפיק הכישלון מן המרבד

להתנסותהעתידית.בכלכישלוןטמונהההבנהאילוכוחותישלי,אילומיומנויותאניצריךלשפר

למנועמנסיםכאשרומהיכוללעזורליבפעםהבאה.םכדילאלחזורעלהכישלון,מהםהחסמי

בעצםמנס חידודשאשובואחדדאל–הגםהצלחיםלמנועאתההתנסותובכךמונעיםכישלון

מולכלגורמיהשיקוםהרלוונטיים.

זאתחוק עם יחד ארוכה, עדיין לראותו רוצים שהיינו כפי ומכבד שוויוני לעולם הדרך לסיכום,

השיקוםהואצעדחשובבדרךלעולםזהוישבותופעותמגוונות,חיוביותושליליות.עלינולנקש

זקביחדאתהתופעותהחיוביות.ביחדאתהתופעותהשליליותולח

שהצהר כפי בחוק לבצע רוצה שאני התיקון בפניכם ואתתי המשתקם של מקומו את יחזק

של אמתי כגורם השיקום מחלקת של מעמדה חיזוק עם יחד ההחלמה, לערכי המחויבות

רגולציה.

גםמשב כי מבטיח לקידוםמערכתתאני לפעול אמשיך זו וגםבתוםשלחותי המועצה, כיו"ר י

שיקוםשוויוניתותומכת.

אני רוצה לבקש מכולכם לזכור כי במטה השיקום יש אנשים נפלאים העובדים 

לילות כימים למען קידום זכויותיהם של מתמודדים ואל לנו לתת בלעדיות 

וכאמור אין בידיי  .ל האםכפי שעולים מתיאורה ש לתפוחים הרקובים שבסל

 הפרטיים לבדוק את תיאורה.



בברכה,

יואבקריים

יו"רהמועצההארציתלשיקוםנכינפשבקהילה

 


