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  2015יוני  15 
 .."ודע מה שתשיב..."הרפורמה בבריאות הנפש

  
כולל הנחיית בית , על אף ניסיונות של הרגע האחרון. כבר כאן, "הרפורמה לבריאות הנפש", כידוע

עם נציגי הארגונים המקצועיים הרלוונטיים , הדין לדיני עבודה לקיים דיונים אינטנסיביים בעניינה

  . 1.7.15-היא צפויה להיכנס לתוקפה ב) כמובן, כולל הפסיכולוגים(

  .ממשרד הבריאות לקופות החולים, אחריות על הטיפול בבריאות הנפשהיא אמורה להעביר ה

נאמרו ונכתבו , ם נדונוהתחושה לקראת החלתה של הרפורמה דרמטית ותילי תילים של דברי

   .בעניינה

כאשר מנגד יש רבים השוללים , הפסיכולוגים יש המצדדים בקיומה" כוחותינו"גם בקרב 

  .מש ושואפים לבטלה לחלוטיןשל מ" קיומי"רואים בה איום  ,אותה

  

י גיבשה והפיצה מזה "הפ, שיתופי פעולה ופעילות אינטנסיבית בנדון, במקביל למעורבות מתמשכת

שימש בסיס למפגשי בירור , הוא הופץ לגורמים שונים. נייר עמדה מפורט בעניין זמן 

  .וניםעם מקבלי ההחלטות במשרד הבריאות ועוד ואף פורסם באחד המידע, "שתדלנות"ו

  

לקראת הדיון שזומן בעניינה , י אף הופץ לחברי כנסת ישראל"נייר העמדה של הפ, לאחרונה

של הארגונים המקצועיים השונים ובעיקר של ארגון  בעקבות הלחץ המצטבר והמשותף, בכנסת

  ").ארגון מתמחים למען מערך בריאות הנפש הממלכתי" ("בנפשנו"

בהשתתפות , כ אלי אלאלוף"בראשות חה, רווחה של הכנסתבוועדת ה 10.6.15 -ב הדיון התקיים 

וכן (!) חברי כנסת רבים , כ מאיר כהן"שר הרווחה לשעבר ח, שר הבריאות בפועל הרב ליצמן

  .י"כנציגי הפ, )ר הקליניים"יו(מ ועמוס ספיבק "נציגי גופים וארגונים רבים עוד יותר ובכללם הח

  

כולל (לרבים מהנציגים , למרבה הצער בשל ריבוי המשתתפים ועל אף המחאה הקולנית והרועשת

מועד לגביו הובטח , לכן נקבע המשך לישיבה בעוד כחודש .לא התאפשר לתת ביטוי לעמדתם) י"הפ

בנוסף שר הבריאות ליצמן התחייב לתת מענה  .שכל הנציגים יקבלו אפשרות להביע דעתם במלואה

שהוזכרו בישיבה ואף הוחלט  למלא אחר התיקונים ההכרחיים, הועלה בישיבה הנוכחיתלכל מה ש

שתעקוב אחר היישום של התיקונים והשינויים , של ועדת הרווחה" ועדת משנה"על הקמת 

  .המתבקשים
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  בשל הקריטיות של הנושא והשלכותיו האפשריות לכלל ציבור הפסיכולוגים בארץ והרבה מעבר

  

   .כיוםהיכן עומדים הדברים , מצאתי לנכון לעדכנכם באופן קצר ותמציתי ,בלבד, לבריאות הנפש

כפי שהייתה צריכה להיות מוגדרת , בעניין י"עמדת הפ חשוב לא פחות שנדע ונתאחד כולנו סביב, בנוסף

ל ואשר תבוטא בהמשכה הצפוי בעוד כחודש ובתכניות הפעולה "ומפורטת על ידנו בישיבת הכנסת הנ

   .השונות שתידרשנה

  .שנו לנושאומה להסביר בהידר.." מה להשיב) כולנו(נדע "על מנת ש, וזאת

  
  :  שהפצנו בנדון, בהתאמה עם נייר העמדה, י בעניין הרפורמה"עיקרי עמדת הפ, להלן

  

   .הרפורמה במטרות י תומכת"הפ. 1

על ידי השבחת , נראה שהן שואפות להיטיב מצבה של בריאות הנפש בארץ, בניסוחן הכללי והרעיוני

גישים וזמינים עבור מירב הנזקקים הגדלה משמעותית של היקפם והפיכתם לנ, איכות השירותים

  .לשירותים אילו

  .הקיימת לגבי יישומה  העמימות -י חרדה קשות ועמוקות מ"הפ .2

  המלמדות על כוונות , ישירות ועקיפות, קיימות עדויות מצטברות ,"שטח"על פי המציאות המסתמנת ב

בעקבות , הנפש בארצנו והשלכות שליליות העלולות דווקא להזיק ואפילו להחמיר את מצב בריאות

  .הרפורמה

  .יישומה והחלתה של הרפורמה עיכוב נאלצת לדרוש י"הפ .3

, שקופה וברורה, מפורטת כתובה, בתכנית פעולה, לאור האמור וכל עוד לא יובהרו הדברים, זאת

אנו דורשים השלמת כל הבירורים הנדרשים וקבלת הביטחונות הראויים  .כדרישתנו מזה קרוב לשנה

  .כתנאי מקדים להחלתה ,לגבי אפיוני יישומה של הרפורמה, והכתובים

  

  

  בברכה נאמנה ונעמנה

  מאיר, שלכם

  

  ר מאיר נעמן"ד

  ר הסתדרות הפסיכולוגים בישראל"יו


