
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שלום לחברי וחברות הפ"י שלום,
 

 הבחירות מאחורינו אבל לא הממשלה והקורונה לפנינו אבל החיסון עדיין לא.
הקורונה זה הדבר המרכזי שקורה היום במדינה ובעולם. הפסקת הלימודים במערכת החינוך ואולי 

מה התפקיד שלנו  –אף השבתת המשק כולו מעלה כמה שאלות לגבינו הפסיכולוגים, ראשית 
אגרנות,  ,במציאות הרגשית שהולכת ונבנית בקרב הציבור, אי ודאות, חרדות מצוקה, פאניקה

נפילת הבורסות,  עקבמצוקות משניות, כתוצאה מאובדן חסכונות ופנסיה ויש גם . והשלכותיו בידודו
סוגיה . בעיות כלכליות בעיקר אצל עצמאיים וחברות כתוצאה מההאטה במשק וביטול הזמנות

ם הה ומ כיצד אנחנו מנהלים את הטיפולים בקליניקה ואת התחנות, השירותים והמכוניםנוספת היא 
ביחד עם ועדת אנו לומדים את הדברים,  מבודדי בית.מטפלים ומטופלים זכויות  ,בהקשר הזה

מכות נעביר מידע והנחיות מגורמי הסכן ון תונגבש אהאתיקה שלנו, נעביר את המלצותינו מייד כש
בנושא. יחד עם זאת מה שברור הוא שמקומם של הטיפול, הלמידה והליווי מרחוק הולכים ותופסים 

 מקום חשוב במציאות החדשה.
 

על סכסוך עבודה עם המרכז ר "הסתדרות המחבחטיבת הפסיכולוגים בתחילת החודש הכריזה 
ם התיקון לחוק החינוך לשלטון מקומי, שלושת הערים הגדולות והמועצות האזוריות על רקע יישו

הפגיעה בפסיכולוגים הן העילות להכרזת הסכסוך  ,כפי שהתפרסם ברשתות ,המיוחד. בגדול
 שינוי תמהיל העבודה, החינוכיים מבחינת העומס שהתיקון מטיל על הפסיכולוגים והשפ"חים

חיצוניים  ם של פסיכולוגיםהסיון לפתור חלק מעומס העבודה שהתיקון יוצר ע"י שכירת שירותייוהנ
. ההודעה על הכרזת סכסוך העבודה גררה אחריה תוגמלו שלא במסגרת ההסכם הקיבוצייש

, םתגובות תמיכה מצד החטיבה החינוכית בהפ"י, פורום ארגוני הפסיכולוגים, פורום מנהלי השפ"חי
ובעמדה של ס הכרזת הסכסוך פורום מנהלי אגפי חינוך בשלטון המקומי וארגוני הורים. בבסי

ישנה קריאה למשרד החינוך לשתף אותנו בדיונים ובחשיבה על יישום החוק באופן גונים האר
 מי שאמורים ליישמו בפועל.הן עם עם מי שלמענו חוקק והן שייטיב 

יתקיים בהקדם שיח משמעותי ואפקטיבי בנושא בין כל הגורמים הרלוונטיים שייתר  אנחנו תקווה כי
 .את הצורך להגיע להשבתה של מערך הפסיכולוגיה במערכת החינוך

 
 ההחלטה אתבוועד המרכזי  שוב שקלנו כי ליידע מבקשים אנו - לחברי הפ"י מאגרי מידעקישור ל

 משאבים לכך להקצות החלטנו שקיבלנו ובותוהתג הנושא חשיבות ולאור, המידע מאגרי לגבי
 דפוסי, הצרכים את נבחן הנוכחית התקציב שנת במהלך, במקביל  .כספיים מקורות להם שנמצא

 המידע מאגרי זה בשלב  .בהתאם החלטות ויתקבלו, מידע למאגרי נוספות ואלטרנטיבות השימוש

 .פורה שימוש בהם להיעשות שימשיך מקווים ואנו י"הפ חברי לרשות פתוחים

 
במהלך סבב העימות  ,בתחילת פברוארפורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית פרסם 

 קריסתתחת הכותרת ", נייר עמדה לגבי שירותי בריאות הנפש בדרום ובעוטף עזה ,האחרון בדרום
במכתב הודגש המצב הקשה של שרותי בריאות  ."עזה בעוטף הציבורית הפסיכולוגיה שירותי

של משרד  שירותי בריאות הנפש עדרם. חשוב לי לעשות אבחנה ביןיהנפש באזור ולמעשה ה
 תהבריאות וקופות החולים אליהם התייחס נייר העמדה לבין העבודה האינטנסיבית והמשמעותי

רום, עם ילדים, הורים וצוותי שמתבצעת יום יום ע"י הפסיכולוגים החינוכיים במסגרת השפ"חים בד
 ולהוקיר זאת בשם כולנו. חינוך
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התשלום לחברת הייעוץ תארא המלווה המשך במסגרתו אושרו בין היתר  2020לשנת הפעילות 



ליח"ץ המלווה את אותה פעילות. בנוסף אושר תקציב אותנו במסגרת פורום הארגונים וכן תקציב 
פעילות קטן לפורום הוותיקים והגמלאים לקיום ישיבות של הצוות המוביל. בשעה שהפורום 

 המתהווה הזה יציג תכנית עבודה שנתית היא תובא לאישור הוועד המרכזי.
 

כנס החטיבה ההתפתחותית בנווה אילן  –שני כנסים חטיבתיים התקיימו בחודש שעבר  -כנסים
המשובים משני הכנסים היו  . חברתית בניר עציון ,רגוניתא -תעסוקתית-חברתיתוכנס החטיבה ה

מצויינים. לצערנו כנס החטיבה הרפואית שהיה אמור להתקיים בשבוע הבא בוטל עקב הגבלות 
 . נקווה שהכנס יחודש מייד עם סיומה של המגיפה.מגיפת הקורונה

 
גשמי הברכה ממשיכים לרדת ולמלא את מאגרי המים שלנו אבל  הייתה גם סערה גדולה שגרמה 

שנים בצומת חורשת טל  450לנזקים רבים שאחד הקשים שבהם הוא שבירתו של עץ האלון בן 
 בגליל העליון.

נאחל  לעצמנו שננצח בהקדם את מגפת הקורנה ונתחסן גם לעתיד ושנצליח לשמור על 
ונפשי עד שזה ייקרה. חוסן גופני   

 
 שלכם,

 יורם
 


