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  0291/96161 
 

 לחברות וחברי הפ"י שלום רב,
  

שנת תש"פ וקללותיה הולכת ונסגרת מאחורינו, תשפ"א שכבר בפתח, מביאה עימה לא 
 ודאות באשר למגפת הקורונה והשפעותיה על מעגלי חיינו. -מעט אי

הסתדרות הפסיכולוגים בישראל, כחלק מפורום הארגונים וגם בנפרד ממנו, מנסה בימים 
בכל כוחותיה להשפיע על המציאות ועל מתווי המדיניות ומקבלי ההחלטות שם אלה, 

 למעלה במסדרונות השילטון ובמסגרת זו אפשר לציין מספר הישגים: 
 

טל רכזת פורום -בפגישה שהייתה לד"ר שרונה מי - פגישה עם השרה לשיוויון חברתי
ה שלה, העלינו את הוותיקים של הפ"י ולי עם השרה לשוויון חברתי מירב כהן והמט

עמדתנו ודרישותינו לגבי הטיפול בבני הגיל השלישי בעידן הקורונה ובכלל ובצורך 
במסגרות טיפול ובמענים טיפוליים ייעודיים לקבוצת אוכלוסייה זו. השרה הקשיבה לנו 

קשב רב ורשמה בפניה את הדברים במקביל לנייר העבודה שהנחנו בפניה,  ותארה בפנינו 
תכנית להפגת משרד והתוכניות  לשמירה על בני הגיל השלישי, שבמרכזן "את פעולות ה

" והקמת מועצה ציבורית לענייני הגיל השלישי. השרה הזמינה את הפ"י לשגר הבדידות
נציג למועצה הציבורית והוועד המרכזי מינה את פרופ' עמירם רביב, שהביע את הסכמתו, 

ד באותו עניין פורום הגמלאים מפיץ בימים לתפקיד. סוכם שהדיאלוג עם המשרד ימשך. עו
אלה שאלון לחברי הפ"י במטרה להקים מאגר פסיכולוגים שמוכנים להתמחות9לעבוד עם 

 הגיל השלישי.
 

נמשך המהלך והדיאלוג של הפורום המשותף ופורום  – התיקון לחוק החינוך המיוחד
גבי הרפורמה מנהלי השפ"חים עם מטה משרד החינוך לקראת פרסום חוזרי מנכ"ל ל

וועדות הזכאות. יש רצון טוב ושיתוף פעולה חיובי אבל הפערים עדיין לא פשוטים. נציגי 
משרד החינוך התחייבו שלא לפרסם את החוזרים מבלי לתת לנו אפשרות להתייחס 

 אליהם. בימים הקרובים נקבל את הטיוטה הסופית של המסמך להתייחסותנו.
 

שלושה ימים אירחנו את ח"כ נפתלי בנט בהפ"י במפגש לפני  - פגישה עם ח"כ נפתלי בנט
משותף של פורום הארגונים ושטחנו לפניו את מצוקת הפסיכולוגיה הציבורית בכלל 

ובתקופת הקורונה בעיקר ואת השלכותיה על הבריאות הנפשית של הציבור ועל חוסנו כעת 
יס את ח"כ בנט ועל יכולתו להשתקם מהמשבר הקשה הזה בבוא היום. המטרה הייתה לגי

לסייע לנו לחולל את השינוי העמוק הנדרש בהנגשת הפסיכולוגיה הציבורית על כל 
השירותים השונים והמשמעותיים שהחטיבות השונות של הפסיכולוגים בישראל יכולות 

לספק לטובת הציבור בישראל. ח"כ בנט שאל שאלות רבות, הקשיב קשב רב לדברי 
נייר עמדה מפורט שהגשנו לו. הוא סיכם את הדיון בכך שלמד מאיתנו הנציגים שלנו ועיין ב

דברים רבים שלא היה מודע אליהם לגבי מצב הפסיכולוגיה הציבורית ושהופתע מאוד 
מרמת המחויבות החברתית  והדאגה שלנו לציבור. בתום הפגישה בנט פרסם פוסט 

ציבורי ולקדם את בפייסבוק בו הוא תומך בצורך לדאוג לפסיכולוגים בשירות ה
הפסיכולוגיה הציבורית בישראל. המפגש הזה הוא חלק מתהליך גדול שאנו מקדמים 
במסגרת הפורום המשותף של ארגוני הפסיכולוגיה, בליווי חברת הייעוץ האסטרטגי 
 תארא, מול חברי כנסת רבים ושרים. זאת  במטרה לשקם ולקדם את הפסיכולוגיה 

 ם שח"כ בנט יהדהד במסדרונות הכנסת את הדברים הציבורית בישראל. אנחנו מקווי                  
 ששמע מאיתנו וישפיע על קבלת ההחלטות בנושא.                  

 
 

 
 

  יושב ראש הפ"י :
 

 מר יורם שליאר
 

 
 חברי הוועד המרכזי:

 
  עודד מאיומר 
 טל-שרונה מי ד"ר

 ד"ר שי איתמר
 מר יותם בן שץ

 יחיאל אסולין מר 
 גב' אורלי צדוק
 מר איתי ששון

 את הלפמןד"ר לי
  מר דוד מעוז ישראל

 יזיקוביץירייכמן אאסנת גב' 
 

 ראש החטיבות: יושבי
 

 אר'-תע'-חב' -ל פוניגב' מיכ
 שק' -שץ -מר יותם בן
 שק' -גב' מורן רן

 קל' -מר עמוס ספיבק
 רפ' -שיר רייכרט גב'
 חנ' -תמר גרינוולדגב' 

 חנ' -מר מידד כהן
 -יזיקוביץירייכמן אאסנת גב' 

 הת'
 

 הוועדות : ראש יושבי
 

 –יוסף-יונת ברנשטיין בר גב'
 אתיקהיו"ר ועדת ה

 ביקורת -מר יגאל עמנואל
 
 

 : בעלי תפקידים
 

 מנכ"ל-מר דני כפרי
 יועמ"ש -עו"ד ברוך אברהמי

 רו"ח –מר אריק דן
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 ובעניינים שבשגרה: 
הועד המרכזי ממשיך בימים אלה לגבש את שינויי הנדרשים בתקנון הפ"י  - תיקון תקנון העמותה

בשבוע דירות של פעם בעקבות ההחלטות שהתקבלו לפני כשנה בסמינר בזיכרון יעקב. אנו נפגשים בת
בקבוצות עבודה כדי לסיים את המשימה החשובה הזאת ועל מנת להביא את התקנון המעודכן לאישור 

 האסיפה הכללית בהקדם.
 

אני שמח לבשר כי הוועד המרכזי החליט בישיבתו  - הקמת אינדקס פסיכולוגים כללי של הפ"י
לחטיבות ושמאפשר למי שמחפש טיפול האחרונה להקים אינדקס כללי של הפ"י שאיננו מפוצל 

פסיכולוגי לעשות זאת לפי הקריטריונים הרלוונטיים לו. כעת משהתקבלה ההחלטה אנחנו עמלים 
למצוא את מודל החיפוש שיאפשר לכל מחפש להגיע אל הפסיכולוג9ית הרלוונטיים לו תוך מתן 

 הזדמנות שווה והוגנת לכל הפסיכולוגים העונים לכך לעלות בחיפוש.
 אנחנו מזמינים אתכם9ן לתרום מהידע שלכם ולהעביר אלינו רעיונות לפיתוח מנוע החיפש המדויק.

 
שנת תשפ"א דופקת בשערנו והחצבים כבר ניצבים זקוף בשדות ובצידי הדרכים. קיווינו שהחום יבריח 

עוד את הקורונה אבל נראה שקרה הפוך ולא בגללו. נקווה שהסתיו המתקרב ואיתו הסגר שמתחיל ב
מספר ימים ישנו את המגמה. נקווה שהשנה החדשה תביא עמה הישגים משמעותיים לפסיכולוגיה 

 ולפסיכולוגים בישראל וממילא לציבור כולו.
 

 שתהיה לכולנו שנה של בריאות שלמה. עם כל השאר נתמודד. 
 

 שלכם, 
 יורם

 


