 17מאי2020 ,
יושב ראש הפ"י :
מר יורם שליאר
חברי הוועד המרכזי:
ד"ר שרונה מי-טל
גב' אסנת רייכמן -אייזיקוביץ
מר יותם בן שץ
מר יחיאל אסולין
ד"ר ליאת הלפמן
גב' מיכל דברת
מר עודד מאיו
ד"ר שי איתמר
גב' דנה אלפסי

חברי וחברות הפ"י שלום רב,
שלהיי ימי קורונה והעולם נדמה חוזר אט אט למסלולו .די ברור שמה שהיה לא יהיה והקורונה
עצבה ותעצב מציאות חדשה לפחות עד שיימצא החיסון המיוחל.
הקורונה העבירה אותנו לקשר וירטואלי עם מטופלינו ולקוחותינו ,סוג קשר שלא היינו מורגלים
בו קודם .הגם שאין דומה מפגש טיפולי או יעוץ הנעשה מרחוק למפגש המתבצע פנים אל פנים,
רבים מאיתנו נוכחו להכיר בכך שזהו פתרון סביר ובעיקר אפשרי .ייתכן והאופציה הזאת של
העבודה מרחוק תשפיע ,שלא לומר תעצב את פני הפסיכולוגיה לעתיד לבוא ולאו דווקא לרעה

יושבי ראש החטיבות:
גב' מיכל פוני -חב'-תע'-אר'
גב' תמר גרינוולד -חנ'
מר מידד כהן -חנ'
גב' אסנת רייכמן -אייזיקוביץ
מר עמוס ספיבק – קל'
מר יותם בן-שץ – שק'
גב' מורן רן  -שק'
גב' ורד עצמון – רפ'

ותפתח אופציות חדשות ומעניינות לקשר ולעבודה פסיכולוגית.
נדמה שבחטיבות השונות של הסתדרות הפסיכולוגים ,בוועד המרכזי ובפרום הארגונים ,גלגלי
העשייה לא נעצרו לרגע .המאמץ העקרי של כולם התמקד בניסיונות לשכנע את מקבלי ההחלטות
בחשיבות הפסיכולוגיה על כל קשת ההתמחויות שלה ובחיוניותם של הפסיכולוגים בשטח בסדר
כוח מלא ,בשעת חרום ,וכן במאמץ לתרום מהידע המקצועי שלנו ולתמוך באוכלוסיות הנפגעות
ו/או הנמצאות בסיכון ובצוותים הרפואיים.

יושבי ראש הוועדות :
גב' יונת בורנשטיין בר יוסף–
אתיקה
מר יגאל עמנואל -ועדת
ביקורת
בעלי תפקידים :
מר דני כפרי-מנכ"ל
עו"ד ברוך אברהמי-יועמ"ש
מאיר בוכנר -חבר וע' ביקורת
נציגי הפ"י במועצה
עירית חרותי -רפואית
אסנת אהרונסון -התפתחותית
איתי ששון -חינוכית
אפרת אגמון -תעסוקתית
רימון לביא -חינוכית

בחודשיים החולפים ,בעטיה של מגפת הקורונה ,כחלק מהפורום הארגונים וגם בנפרד כהסתדרות
הפסיכולוגים בישראל ,ראו אור מאמרים רבים ,ניירות עמדה רבים נכתבו ופסיכולוגים רבים
התייצבו לראיונות ברדיו ,בטלוויזיה ובאתרי האינטרנט .התקיימו מסיבות עיתונאים אלטרנטיביות
והרצאות וובינארים ,ונרקמו שיתופי פעולה עם ארגונים ועמותות שונים ועם האקדמיה .החטיבות
השונות קיימו ימי עיון ומפגשי שיתוף וחשיבה על המשמעויות של מצב החרום ועל היציאה ממנו
עבורנו ועבור לקוחותינו ועבור החברה בישראל בכלל .כמו גם  -לא נותרנו אדישים לתקנות
והנחיות בלתי מציאותיות שהוטלו למערכה בבריאות הנפש ,במערכת החינוך ,בבתי החולים,
במרפאות .הערנו ומחינו והצענו פתרונות מתאימים ומותאמים ובעיקר נכונים יותר מקצועית.
יש לנו בהחלט במה להתגאות על העשייה שלנו בימי הקורונה.
החטיבות ,פורום הארגונים ואחרים יתארו ויפרטו את פעולותיהן בהמשך הידעון ,אתייחס כאן
למספר אירועים מרכזיים:
1

במסגרת פורום הארגונים ,החטיבה החינוכית ואיגוד מנהלי השפ"חים בלווי פעיל של המנכ"ל והבעלים של
חברת הייעוץ ייעוץ שלנו "תארא" -מר עובד יחזקאל ,קיימנו סדרת מפגשים עם מטה שפ"י במשרד החינוך
בקשר לתקון חוק החינוך המיוחד ,במטרה להביא לשינויים משמעותיים וחשובים בחוק טרם יישומו השנה
בכל הארץ .ניתן לומר שישנה התחלה של הדברות חיובית ורצון אמיתי של המשרד להקשיב ולהתחשב
בחוות הדעת המקצועית ובדרישות שלנו בנושא זה .הדיאלוג מתוכנן להימשך ב ,1.6.20-ואנו מקווים שאכן
יבוצעו השינויים הנדרשים הן מבחינת מערכות החינוך והן מבחינת הפסיכולוגים והפסיכולוגיות העובדים
בתוכן.
בעקבות קול קורא של המועצה לביטחון לאומי (המל"ל) ,להמלצות ומסקנות לגבי ניהול משבר הקורונה
לקראת דיון בנושא במועצה ,הרימו מספר גורמים את הכפפה ושלחו ניירות עבודה והמלצות ,ביניהם פורום
הארגונים וחטיבת הפסיכולוגים התעסוקתיים ארגוניים בהפ"י.
פורום הוותיקים והגמלאים בהפ"י ,נמצא כעת בתנופה של פעילות ועשייה .לאחרונה התווספו אל צוות
הפעילים בהובלתה של ד"ר שרונה מי-טל רכזת הפורום ,חברים וחברות נוספים .בימים אלה נשלח אל
הפסיכולוגים והפסיכולוגיות והתיקים והגמלאים שאלון סקר צרכים ,במטרה לברר את הצרכים של קבוצה
מכובדת ועתירת זכויות זו ולאסוף רעיונות לעשייה בתקופה זו ובכלל .הפורום פונה אל החטיבות השונות
וקורא להן לצרף נציגים לצוות המוביל.
הוועד המרכזי עסוק בימים אלה בהכנת אסיפות הכלליות הקרובות שבהן יוצעו שינויים חשובים ונדרשים
בתקנון הארגון .שינויי התקנון מנוסחים כעת ע"י היועמ"ש של הפ"י ויועברו אליכם/ן לעיון והתייחסות,
כמתחייב ,מספר שבועות לפני האסיפה.
הקיץ כבר כאן במלא עוזו ולהטו .השבוע צפוי לנו כבשן של ממש שאולי אולי ייצלה את נגיף הקורנה ויציל
אותנו ממנו לימים רבים עד למציאת החיסון המיוחל.
בתקווה לימים טובים של צמצום בטוח של הריחוק החברתי כדי שנוכל לשוב ללחוץ ידיים ולהתחבק
בבטחה.
יישר כוח לכל העסקים במלאכה.
שלכם
יורם
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