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 עדכון מאת יו"ר החטיבה החינוכית


 

 שלום לכל הפסיכולוגיות והפסיכולוגים החינוכיים!

 

נהנים בימים אלה  כל העוסקים במקצוע הפסיכולוגיה החינוכית במגזר הציבורי

מסיום התקופה העמוסה ביותר בשנת העבודה, אחרי ועדות ההשמה, לקראת סיום 

השנה במסגרות החינוכיות ובואכה חופשת הקיץ. הקיץ, שבו יש לנו הזדמנות 

לסכם, להתארגן ולתכנן את עבודתנו בהמשך, וגם, מומלץ ביותר, לנוח ולאזור 

שעברתם את שנת הלימודים הזו עם כוחות לקראת השנה החדשה. אנו מקווים 

תחושה של יכולת לסייע ולהוות תמיכה משמעותית עבור הילדים, הצוות וההורים 

בתוך תהליכים של זיהוי כוחות וקשיים, ותכנון מענים מתאימים לכל ילד וילדה על 

פי צרכיהם. מקווים שמצאתם, על פי הצורך, גם מי שילווה ויתמוך אתכם בתהליכים 

  תים קרובות הם לא פשוטים.הללו, שלע

במקביל, זו גם התקופה ללוות צוותים, הורים וילדים לקראת פרידה ומעברים 

ולקראת חופשת הקיץ, על ההנאות והמורכבות שבה. היכולת להחזיק את שלבי 

השנה ולהוות גורם מלווה לתהליכים הטבעיים שעוברים כל ילד וילדה והסובבים 

  י במקצוע שלנו.אותה, היא חלק מהותי וייחוד

 

חברי ועד החטיבה החינוכית התחילו בתכנון וארגון של כנס הפסיכולוגיה החינוכית, 

בתקווה לשמר ולהמשיך מסורת של כנס מקצועי, מהנה, המהווה הזדמנות למפגש 

למאות פסיכולוגיות ופסיכולוגים חינוכיים. הכנס יתקיים במלון בים המלח בתאריכים 

  .3-41/21/7יתקיים בתאריכים , קדם הכנס 4-71/21/7

בכנס מהוות הזדמנות למידה מעמיקה ומיוחדת. המשובים מן הכנס של  הסדנאות

שנה שעברה מעידים על שביעות רצון גבוהה מרוב מוחלט של הסדנאות, ובמידת 

עם זאת, תמיד חשוב להוסיף, לגוון ולרענן,  האפשר רבות מהן יוצעו לכם גם השנה.

 שימו לב! כתובת המייל  ביר סדנא בכנס, מוזמנ1ת לפנות אלינו.מי שרוצה להע ולכן,

  הפ"י : שב ראשיו
 

 ד"ר מאיר נעמן
 

 
 :חברי הוועד המרכזי

 

 גב' אלסי מאמו
 מר אשרף עכאוי 

 ד"ר דליה אלוני
 גב' דנה רביי 

 מר יובל בלינקי
 מר יותם בן שץ

 מר עמוס ספיבק
 גב' פאולה סדובסקי

  מר שמעון נסים
 פרץ-גב' רותי ברנשטיין

 גב' אורית בן שאול 
 

 
 :החטיבותראש  שבייו

 

 אר'-תע'-חב' -מיכאלה שניירגב' 
 'שק -ד"ר עומר פורת

 'קל -מר עמוס ספיבק
 'רפ -שמעון-נטלי מלמדגב' 

 'נח -גב' ציפי חייקין
 מת' -פרץ-גב' רותי ברנשטיין

 'הת –גב' תמר מאיר

 

 
 וועדות :ה שבי ראשיו

  

 תביקור -כהן-רענןפנה דגב' 
 האתיק –ציון-בןנה חגב' 

 

 
 : בעלי תפקידים

 

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

 ו"חר – דןמר אריק 
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תה בעבר. הכתובת החדשה היא כתובת הדוא"ל ילפניות השתנתה והיא אינה עוד הכתובת שהי

 edupsyhappy@gmail.com של ועד החטיבה:

חייקין, יו"ר ועד החטיבה החינוכית היוצאת, על מסורת ארוכת שנים זו הזדמנות להודות לציפי 

של כנס מקצועי ומהנה, שאנו זוכים להמשיך ולקיים תוך התבססות על המבנים והמסורות 

  שיצרה, ועל הסכמתה להמשיך ללוות אותנו בתכנון הכנס השנה, לצורך חפיפה ולמידה.

 

להניע שינוי, להשפיע או לקדם את הפסיכולוגיה  בנוסף, אנו חוזרים ומזמינים את כל מי שרוצה

החינוכית והעוסקות בה, לפנות אלינו ולנסות ליצור שיתופי פעולה בתחומים הרבים בהם ניתן 

   .edupsyhappy@gmail.com לפעול, למייל ועד החטיבה

 

 

 בברכת הצלחה והנאה, 

 עד החטיבה החינוכית בהפ"י.ו
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