
 
 חברים וחברות יקרים/ות 

ליציבות   בהמדינה, נשו בשעה טובה הוקמה ממשלה חדשה ואנחנו תקווה כי במהרה יועבר תקציב 

יא שהסכמי  ה. התקווה ויוזרמו תקציבים לקידום הפסיכולוגיה הציבורית  ורגיעה עד כמה שאפשר 

השכר יפתחו במהרה ויאפשרו לנו לממש את ההישג האדיר במאבק ובעיצומים של הפסיכולוגים  

 בנושא ועדות הזכאות. החינוכיים 

בהובלתו של    , נו בחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ריאני מבקש להודות לחברמנות זאת דבהז

יו"ר ההסתדרות הכללית   , דוד- בר  בגיבוי מלא של ראשי ההסתדרות ארנון , יו"ר החטיבה  ,יובל הירש 

ביחד עם חברים וחברות בחטיבה החינוכית של  שפעל    ,יו"ר הסתדרות המח"ר  , ואלכסנדרה צ'בולרו

וכמובן חברינו הרבים שיצאו   . תפורום מנהלי השפ"חים והתנועה למען הפסיכולוגיה הציבורי, הפ"י

עניין ההשלכות של התיקון לחוק  מול האוצר ב  ונחרץ  הובילו מאבק עיקש ולהפגנות בערים השונות 

לנו הישג    . מאבק שהניבהחינוך המיוחד על עבודת הפסיכולוגים החינוכיים בוועדות ובמערכות החינוך 

₪ לשנתיים הקרובות לכל פסיכולוג עד להסדר הסופי בנושא   4800משמעותי של פיצוי נקודתי של 

 הקיבוצי הקרוב.  הפסיכולוגים בהסכםכלל ההחרגה של  -ואולי הדבר החשוב יותר  

התקיים הכנס השנתי של החטיבה ההתפתחותית וההדים מעידים על הצלחה  אי מ במהלך חודש 

גדולה. יישר כוח למארגני הכנס. ההכנות לכנסים של החטיבות האחרות ברבעון האחרון של השנה  

 כבר בעיצומן ואני סמוך ובטוח שגם הם יזכו להצלחה רבה. 

מריאל  . הגב' מריאל הוברמן , המנכ"לית החדשה של הפ"י  הצטרפהשלשורותינו  ודיע  שמח לה אני 
נאחל   .שונים  בתחומים חברתיים ו  יששנה בתפקידי ניהול במגזר השלי  20סיון של מעל יבעלת נ

עבר  ללמריאל הצלחה בתפקידה ואין לי ספק כי ביחד נמשיך לקדם את הארגון המקצועי שלנו  
 לפתחנו.  עומדות ה המשימות החשובות 

אני  האחרונה של יישום ההחלטה על הקמת האינדקס הכללי של הפ"י ו  בישורת הוועד המרכזי נמצא  
את    עבורנו חלטה הסופית לגבי החברה שתבנה  השבישיבת הוועד הקרובה תתקבל ה מקווה 

 האינדקס.  

משיך ביתר שאת את מאבקו לקראת הקמת  ההפסיכולוגיה הציבורית  למען ארגונים הפורום 
ליציה החדשה ולחץ על המפלגות השונות להכניס לקווי היסוד שלהן התחייבות לפעול לשיקום  הקוא 

להציף את העיתונים בשבועות   שלנו הצליח  צ והיח" צוות התקשורת  .ולחיזוק הפסיכולוגיה הציבורית
. צוות הכנסת של  כתבות וטורי עמדה על מצבה של הפסיכולוגיה הציבורית, ראיונותהאחרונים ב

הפורום הצליח לרתום חברי כנסת שהעלו את הנושא בוועדות הכנסת השונות. יישר כוח לכל העושים  
 עוד רבה. במלאכה אך הדרך 

שמח לעדכן כי בהמשך לרצוננו להדק את הקשר עם השטח, הסתדרות הפסיכולוגים הרחיבה את  
 נסטגרם וטיקטוק. יפעילותה בשתי רשתות חברתיות נוספות א 

עולמית, בעקבות חודש בריאות הנפש העולמי בנושא אתגר  הפעולה עם טיקטוק  במסגרת שיתוף 
  והרצאה פסיכולוגים של  סרטוניםהעלנו לרשת   ,בריאות הנפש ומניעת סטיגמטיזציה של מתמודדים 

צפויים שיתופי פעולה נוספים עם טיקטוק הפונה לאחרונה יותר   . בירן  ויזהר לאוס  יונתן   רפאל  של
 ר. ויותר גם לקהל מבוג 

 , שגים יבתקווה לימים טובים והמשך ה
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