
 

 

 6102אוקטובר  –ספטמבר  חדשות החטיבה השיקומית

 

 שלום חברים,

  .של פעילויותינו... שוניםהברצוננו לשתף אתכם בהתקדמות שלנו בתחומים 

, אז יתקיים מפגש מקצועי וחברתי של 66 – 60נתחיל מהכנס השנתי הבא עלינו לטובה בדצמבר 

המדעית נמסר כי התכנית עשירה ומגוונת מאוד, מהועדה כולנו למשך יומיים שלמים ומלאי פעילות. 

 ליון עיניים לתחילת הרישום עם פרסום התכנית. יואנו מצפים בכ

עניין טכני בלבד, אלא מסורת שנמשכת כבר שנה רביעית ברצף, בה אנו לוקחים פסק זמן  אינוהכנס 

שלמדנו, את  לחלוק  מכרים מורים ומדריכים וחברים לספסל הלימודים,, ויוצאים לפגוש מגעש החיים

חשוב  בוערים לנו.הנושאים ביחד בלהתלבט וברעיונות לשתף שאלות חדשות שעלו, לחשוב יחד על 

עשה מאמץ להגיע לפחות לחלק מהכנס אם לא לכולו. הגעה לכנס שנתי היא /תשכל אחד ואחת י

נחנו יכולים אנחנו קהילה אחת, יש לנו יעדים משותפים, וביחד א -ברורה שלנו אמירה מקצועית 

 ! עשות יותר ולהשיג יותר למען עתיד המקצוע שלנול

אנא עמדו עמנו בקשר על מנת ללמוד כיצד ניתן להוזיל עלויות הרשמה בכנס, ובבקשה, הקדימו 

רשם על מנת שנוכל להיערך לבקשות שלכם. אם מי מטעמכם נתקל בקושי להשגת אישור ילה

ת בכנס שנתי זו והשתתפ –ונפעל מול המעסיקים להשתתף בכנס השנתי, אנא עמדו עמנו בקשר 

 . זכות של כל עובד במערכת הציבורית

אנו  ו, בבלבד אקדמיהלבכירים בשדה ובהמיועד לחודש, יתקיים מפגש  61-ערב הכנס, ביום שלישי ה

מתכבדים בנוכחותו של מנכ"ל הביטוח הלאומי, פרופ' שלמה מור יוסף, שיגיע עם נציגים מהנהלת 

ף פעולה. בנוסף, יתקיים ותיום על מנת לשמוע על היקף התחום ולבחון אפשרויות לשאגף השיק

באותו ערב דיון מקצועי בשולחנות עגולים בהתאם לנושאים שונים ויוצגו בו מסקנות המשתתפים 

ו יתנקזו שאלות יבשאלות שונות העוסקות בכל תחומי המקצוע שלנו. גם למתמחים יהיה שולחן אל

בכל שולחן ינחו את הדיון וירכזו את ההמלצות, אלו יוצגו נציגים ורעיונות ייחודיים לנושא ההתמחות. 

המדיניות אשר ינחה את  ,בערב ויסוכמו אחר כך לכדי נייר עמדה בנושאים השוניםהמליאה בפני 

 שלנו לשנה הקרובה.

 רה בציבור וסיפורים אישיים....פרטים בהמשך.בסיום היום שלישי צפוי לנו ערב חברתי מהנה של שי

 הע"ש פרופ' ויקטור פלוריאן, שבזכותלמחקר ומלגות מהקרן תרומה בכנס השנה כזכור קיבלנו 

נפש -הקשר גוףעל להרצות ארה"ב, ניו יורק, הצלחנו להביא לארץ את ד"ר רוברט אלן מ

 סדנא בניהול כעסים. ולהעביר פסיכוקרדיולוגיה ו

פרופ' ועולים נוספים שיגיעו לכנס, הם פרופ' גבריאל שרייבר שידבר על פסיכוזה ושירה, שני מרצים מ

  .שמאי צורי שתדבר על קוגניציה חברתית ואמפטיה

השנה יינתנו בכנס השנתי פרסים על פוסטר מצטיין, חדשנות בשדה השיקומי ופרס מפעל חיים. אנא 

 כשייצא הקול קורא בנושא.אימים לדעתכם לאנשים המתשתפו פעולה עמנו וסייעו לנו בהמלצות 

בנוסף, זכינו לאחר מאמצים רבים, ובסיוע של גורמים חשובים, לקבל סיוע משמעותי מהקרן 

השיקומיים עם  המשפחתית על שם תד אריסון, שבזכותה נוכל לממן את תכנית חילופי הפסיכולוגים



. בשלב הראשון יגיעו מספר החטיבה לפסיכולוגיה שיקומית בארגון הפסיכולוגים האמריקאי

פסיכולוגים מארה"ב לסבב של שבוע עד עשרה ימים במרכזי השיקום בארץ, באקדמיה, במרכזים 

בקהילה ובמחקר, על מנת לקדם שיתופי פעולה מקצועיים ולקדם את הידע בפסיכולוגיה שיקומית על 

הישראלית לארה"ב מתוכנן ביקור הגומלין של המשלחת  6102בחודש אוגוסט  היבטיה השונים.

מוקם בימים  הפרויקטלצורך ביצוע  השנתי. APA -לסיור מקביל בוושינגטון וניו יורק, שיסתיים בכנס ה

  אלה צוות ייעודי לנושא שיטפל בכל תהליכי בניית הביקורים ובחירת המועמדים.

הועד  לקראת הכנס השנתי שלנו, מתוכנן גם השנה סבב ביקורים של חבריעם תחילת הלימודים ו

המייצגים  ייחשפו הסטודנטים לגופים השונים במפגשים בהםהשיקומי במסגרות הלימוד לתואר שני, 

 על עיצוב דמותה.  הוהשפע פסיכולוגיהודרכי ההצטרפות למען קידום ה פסיכולוגים בישראל

של  השפעתםנבע מבל מעיכובים, שלא באו מיוזמתנו אלא ותחום הפעולה שלנו מול קופות החולים ס

המשפטי מול קופות  מהלךגורמים מחוץ לחטיבה, שהפעילו לחצים משמעותיים על מנת שנרד מה

החולים. כפי שכולם כבר רואים, כל מי שדאג לצנן את רוחנו ולהוריד אותנו מפעילות זו נוכח בעצמו 

 לא צמח מכך שהפסקנו לפעול, חוץ מהמשך ההפרות של הזכויות של המטופלים טוב ששום דבר

 סיכויי ההתקדמות המקצועית שלב , פגיעהוכמובן ל טיפול פסיכולוגי שיקומי בהתאם לחוקלקב

שב בחיבוק ושל המתמחים במיוחד במערכת. אנחנו, כצפוי, לא נ הפסיכולוגים השיקומיים המומחים

 .בלית ברירה במישור זה גם ובעתיד הקרוב ככל הנראה נחדש את פעילותנו ידיים

ענייני החטיבה, כפי שהדבר בא לידי בל רווחתם של הפסיכולוגים ולא רק החטיבה שלנו פועלת לכל

 ייום עיון למען הפסיכולוגים העולים שאנו בונים בנובמבר ביחד עם משרדיוזמה שלנו לביטוי ב

לנובמבר. אנא יידעו את הפסיכולוגים העולים שאתם  66שיתקיים ב  והחינוך , הבריאותהקליטה

רפורמה משמעותית שאנו מנסים לייצר בשדה בנוגע  פעילות נוספת היא .על כך מכירים מסביבתכם

לקבל סטודנטים  הלימוד מוסדותולבים בהתמחות, באופן שיחייב את לפתיחת מסלולי דוקטורט מש

רק בהתאם למספר מקומות ההתמחות שעומדים לרשותם, ולתחום את משך ההכשרה לדוקטורט 

 ומומחה לחמש שנים.

 נתיים, יבכל דבר, ובנמשיך לעדכן ולשתף 
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