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 לכבוד
 גורמים המפנים לוועדות השיקום המחוזיות

 
 

 שלום רב,
 
 

לגורמים  -היערכות צוות השיקום המחוזי בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה : הנדון
 מפנים

 
 

להלן  ,ר הקורונה הפוקד את מדינת ישראל, והנחיות משרד הבריאותבימים אלה, לאור משב
הנחיות להערכות והתנהלות מערך השיקום המחוזי בבריאות הנפש בקהילה בנושא קיום ועדות  
סל שיקום מחוזיות, אשר נועדו להבטיח את בריאותם של מקבלי השירות ואנשי הצוות, תוך 

 פותו.הנגשת השרות ושמירה עד כמה שניתן על רצי

  

 סל שיקום: וועדות 

לא ניתן לקיים וועדות סל שיקום ועל כן וסרות על קיום מפגשים פיזיים אהנחיות משרד הבריאות 
 אנו נערכים לקיום וועדות דחופות באופן וירטואלי. ,כסדרן. לפיכך

להלן קריטריונים להחלטה על קיום וועדות סל שיקום דחופות, על פי שיקול דעתו של רכז 
 ם המחוזי.השיקו

 הוועדות תתקיימנה באופן וירטואלי לפונים שלהלן:

החל תהליך מול  ,. מאושפז בבית חולים פסיכיאטרי המועמד לשחרור להוסטל/דיור קבוצתי1
לקיים וועדה וירטואלית על יהיה . ניתן והמסגרת מתוך האשפוז והמסגרת מביעה רצון לקבל

שאין מורכבות  מתרשמת וועדההן אכשבמידה  .מנת לבחון אישור למסגרת המבוקשת
 לאשר את המסגרת שהוצעה ואשר כאמור כבר הביעה הסכמה לקבלו. יהיה ניתן ,מיוחדת

יכול להשתחרר מבית החולים לביתו / בית משפחתו ויש , . מאושפז שמקבל סל שיקום בפועל2
יים תתק ,דיון או חשיבה משותפת בהתאם לשיקול הדעת של הרכזבצורך בשינוי החלטה או 

השירות שליווה אותו מוכן לקבלו לליווי או שבמידה  כל זאתוירטואלית.  ת שיקוםוועד
 שירות אחר שמוכן לקבלו לליווי.  שקיים

. מתמודד אשר הופנה מהקהילה, הוגשו עבורו טפסי סל שיקום ועולה צורך דחוף לתמיכה. רכז 3
טרום וועדה תיאום טיפול השיקום המחוזי יוכל לאשר על בסיס החומר הכתוב שירות של 

יאפשר הגעה לוועדה , לשלושה חודשים. שירות זה, אשר יינתן באופן וירטואלי, בנוכחות
 צב של מוכנות טובה יותר לשיקום.לאחר שלושה חודשים במ
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מועמד למערך והוא יכול להשתחרר ז, אשר מתמודד אשר הופנה מהקהילה/אשפו.  4
האישור ומבינה ש בת לקחת אותו כרגע הביתההמשפחה מתחייכל זאת כש –דיור/הוסטל 

 חלוף משבר הקורונה.לאחר במסגרת דיור רק ימומש 

 

 כאמור וועדות השיקום יתקיימו באופן וירטואלי . 
אי לכך הנכם מתבקשים להגיש את טפסי סל שיקום באופן מקוון . לצורך הגשת הטופס באופן 

ודה לכם על מילוי פרטי המשתמשים מקוון רצ"ב טבלה להקמת גורמים מפנים במערכת . נ
 dina.barak@moh.health.gov.il :ושליחת הטבלה חזרה למייל

 
 

 תודה על שיתוף הפעולה ושימרו על בריאותכם.
 
  

 
 ב ב ר כ ה ,

 
 

 

 

 רונית דודאי                                                                 
 ממונת שיקום ארצית                                                                 

 
 
 

 העתקים:
 ראש שירותי בריאות הנפש -לוי   –רגמן  טלד"ר 

 רכזי השיקום במחוזות
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