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 לכבוד

 דליה וירצברג רופא וצביאל רופא

 מתמודדים למען מתמודדים –מל"מ 

 

 דליה וצביאל שלום, 

 

 

 שמחנו להיפגש עמכם ולשמוע על היוזמות שאתם מקדמים. אין ספק, כי הפעילות של מתמודדים למען

, חשובה ותתרום לשינוי משמעותי אשפוז הפסיכיאטרי בישראל מבורכתמתמודדים לשיפור מערך ה

  בתחום. 

 

בלות נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אמונה על יישום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוג

ואמנת האו"ם בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות שאושררה על ידי מדינת ישראל בשנת  1998משנת 

ם פעילותינו ערכנו בשנים האחרונות ביקורים בחלק ניכר מבתי החולים הפסיכיאטריי. במסגרת 2012

בדו"חות שהגשנו למשרד  שצויןכפי בארץ על מנת לעמוד על מצבם של האנשים המאושפזים שם. 

המחלקות   - פסיכיאטריים מצריך שיפור משמעותיחולים הבתי המרבית המצב כיום בהבריאות, 

לא חסרים לדעתנו ו , הצוות מצומצם,במשך שניםברמה של הזנחה  צפופות, חלקן מוזנחות מאוד

, הגדלה ושיפור מערך פעילויות פנאי ,רפואיים-פרא, טיפולייםכגון מענים נוספים  מעניםמעט 

 .השיקום והטיפול בקהילה ועוד

 

 ההגבלות תמכנו בהקמת הועדה של משרד הבריאות לצמצוםביקורים שערכנו, השל כך ועל סמך דיוק בב

נוגע ואף הגשנו המלצות מקיפות ב בתוכה תהליכיםליווינו את ה הינו שותפים בה, כנציבותהמכאניות. 

. בין היתר ציינו את הצורך לצעדים שיש לנקוט בהם להגבלת קשירות ולשיפור המצב בבתי החולים

ם להטמיע תפיסת החלמה, פיתוח הכשרות לצוותים בנושא זכויות, שיפוץ המחלקות, מתן כלים חלופיי

 , והקטנת מספר המטופלים בכל מחלקהלהרגעה, הגדלת תקני הצוות במחלקות, הכנסת עמיתים מומחים 

שהחל אנו מברכים על עבודת הועדה לצמצום הקשירות והשינוי . פיתוח מענים בקהילהלצד זאת 

ות כי על משרד הבריא אנו סבוריםנו לא אומצו במלואן על ידי הועדה. צר לנו שהמלצותיובעקבותיה 

 לשיפור המערך הפסיכיאטרי.  להמשיך ולפעול 

 

 צורך משמעותי בשינוי המצברואה נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אין ספק שלסיכום, 

בכל מערך  "שורשבקהילה, שינוי שיהיה בגדר "טיפול רך האשפוז ובמערך השיקום במעהקיים 

 . ולשינוי הנדרש  לקידום הנושאשתביא ומברכת כל פעילות  בריאות הנפש

      

 בברכה,                   

 

 אברמי טורם                           

 נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות                                                 

 משרד המשפטים
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