
 
 
 
 
 
 

 רב,  שלום י"הפ וחברות לחברי
 

 .י"בהפ מתרחשיםה הדברים על לעדכן שמח כתמיד
 

בשעת כתיבת שורות אלה ממש מתרחשת סערה בעקבות דבריו הקשים של שר  -טיפולי המרה
נייר . כתגובה, הוכן מכתב לשר החינוך המהווה גם טיפולי המרהבנוגע לנושא הרב רפי פרץ  החינוך

שר החינוך החדש. נקווה שמדובר במעידה זו של עמדה של הפ"י כנגד התבטאות קשה ומאכזבת 
וון. משמחת העובדה שראש הממשלה יצא מיד בהודעה כי הוא מתנגד לדברי ישאינה מעידה על כ

פורסם במידעון ובאתר מכתב לשר החינוך השר שלו וכי דבריו עומדים בניגוד לעמדת הממשלה. המ
 הפ"י. 

 
התקיים בתל  , 10.7.19-עי היביום רב - השקת המועצה הציבורית למען הפסיכולוגיה הציבורית

בעבודה מאומצת של  המועצה הציבורית למען הפסיכולוגיה הציבורית. אביב טכס ההשקה של
 תוחטיבלפסיכולוגיה ציבורית  הפ"י, התנועה :שלושת הגופים השותפים לפורום ארגוני הפסיכולוגים

יווי חברת הייעוץ האסטרטגי תארא, הצלחנו לגייס חבורה מרשימה של אנשי לבו, במח"רהפסיכולוגים 
בין חברי המועצה: . ציבור ומובילי דעה שהסכימו לסייע לנו לקדם את הפסיכולוגיה הציבורית בישראל

ד"ר דב חנין, יעל דן, זהבה גלאון, ד"ר עפרה אשל, דוד בוסקילה, פרופ' דן זכאי, פרופ' גבי שפלר, 
הרב ד"ר דוד לאו הסכים לקחת על עצמו את תפקיד יו"ר  .פרופ' יוסי יונה, הרב יובל שרלו ועוד. 

 המועצה וכבר התבטא ברדיו בעניין הזה.
את שרותיה של חברת יחסי ציבור  שכרנו במטרה למנף את פעילות הפורום והמועצה הציבורית 

 שכבר החלה לתקשר את הסיפור שלנו.
 

אנו שמחים לבשר כי בשבוע שעבר התקיימה פגישה חשובה ומקדמת  – קריית גתהשפ"ח בפרשת 
 בקריית גת בנושא עתיד השירות הפסיכולוגי החינוכי בעיר. בפגישה נכחו 

 ר"ד, העיריה גזבר -כהן אריה מר, החינוך אגף מנהלת -גור זהבה' גב, העיר ראש -דהרי אבירם מר
 פסיכולוג -רצברגריו אילן מר ,החינוך משרד ארצית ופסיכולוגית פסיכולוגיה אגף מנהלת -פרידמן חוה

 נציגת -הקר סילבנה' גבו (ר"במח) הפסיכולוגים חטיבת מזכיר -מייקל איתן מר, החינוך משרדב מחוזי
 בכבוד, מראת הסתדרות הפסיכולוגים בישראל התגייס לייצג  (.ר"במח) הפסיכולוגים חטיבת מזכירות

 חבר הוועד של פורום הוותיקים והגמלאים שלנו. בישיבה סוכמו הדברים הבאים: גולדשטיין ישראל

כל המשתתפים הביעו הסכמה על הצורך בקיום שרות פסיכולוגי חינוכי בקרית גת לטובת מענה  .1
 פסיכולוגי מיטבי לתלמידים הוריהם ומערכת החינוך בקרית גת.

הקים את השרות הפסיכולוגי בהקדם האפשרי. המשתתפים הביעו הסכמה לפעול ולסייע כדי ל .2
 ובשלב הראשון לסייע לבחירת מנהל מתאים להקמת השפ"ח.

הוסכם כי הפסיכולוגים יועסקו בהתאם להסכם השכר של הפסיכולוגים ובהתאם למסמך הייעוץ  .3
העיריה מצידה התחייבה לעמוד בהסכמים אלו כולל עמידה באישור  הארגוני שהוצע לעירייה.

ההשתלמויות בהתאם להסכם השכר על פי הדרישות המקצועיות, חטיבת הפסיכולוגים  ובמימון
 ישום דרישות הסכם השכר.יבמח"ר תסייע בהדרכה ל

במקרים של קונפליקט או של אי הסכמה לגבי עבודת הפסיכולוגים יתקיים שיח בין ראש העיר  .4
 או נציגיו לבין הפסיכולוג המחוזי לפתרון הבעיה.

אילן על המאבק הבלתי מתפשר שלהם להבטיח קיומו של שירות פסיכולוגי חינוכי תודה לחווה ול
גת ותודה לחברנו מהמח"ר על ההגנה על זכויות העובדים החדשים שיגוייסו בקרוב  ריתציבורי בק

 .ועל ההגנה על זכויותיו של ניל פאלק המנהל היוצא של השפ"ח לשפ"ח
 

בהקות והוא ומ השתלמויותהכרה ב נוהלונחתם  בשעה טובה הוסכם -נוהל הכרה בהשתלמויות 
הנוהל יהיה . באתר יושם השתלמות לאישור בקשה טופסשל הפ"י.  הפרסום בכל פלטפורמות םיפורס



 מטעם אישור יינתן אישורה לאחר. לאישור הרלוונטית לחטיבה תופנה י"להפ שתגיע בקשהכדלקמן: 
 . והחלטה לדיון הרלוונטיים החטיבות לנציגי יישלחו חטיבות למספר המיועדות השתלמויות. י"הפ

 

 
 נפלא של חופשה ומילוי מצברים וקצת פחות חום.קיץ ולוואי שיהיה לנו 

 שלכם,
 יורם

 
 


