
 
 

 שלום לחברי וחברות החטיבה לפסיכולוגיה חינוכית,

 החורף בעיצומו ומתאפיין בריבוי משימות, תחילת "עונת הוועדות", ריבוי מחלות והיעדרויות, אך גם בידיעה כי
 ליבת העשייה והשגרה המבורכת מתרחשת בתקופה הזאת של השנה שהיא כבר לא התחלה ועוד לא סוף

 ומאפשרת רצף לתהליכי עבודה משמעותיים. בתי ספר רבים חילקו או עומדים לחלק תעודות או הערכות חלופיות,
 ובתהליך מקביל גם בתהליכי ההכשרה, ההתמחות וההדרכה זה הזמן לעצור להתבוננות ומשוב. מה עובד? מה
 דורש שינוי? מה חסר? מה מיותר? גם אנחנו בוועד החטיבה החינוכית בהפ"י עסוקים בשגרה של עשייה במגוון

 חזיתות ותחומים, ומשתדלים לעצור ולהתבונן מדי תקופה ולהעריך את עצמנו. אז מה היה לנו החודש?

 בסוף ינואר, התקיים לראשונה מזה שנים ''מרכז'' של נבחרי הפ''י השונים. מטעם החטיבה החינוכית נכחו נציגי
 הוועד המרכזי ושני יו''רי החטיבה. עיקר המפגש היה חידוש הקשר בין גורמים שונים המייצגים את הפ''י בגופים

 שונים, והתקיים שיח ראשוני סביב חשיבה ומהלכים המתקיימים בוועד המרכזי באשר לדרכי העבודה של הארגון
  ומטרותיו. אנו מחזקים את מטה הפ''י על קיום המפגש ומקווים להמשך הקשר והתקשורת בתוך הארגון.

 
 ב-15/1/2020 פורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית קיים אירוע השקה חגיגי לכבוד הקמת קואליציית
  הארגונים למען הפסיכולוגיה החינוכית, וגם חלק מחברי החטיבה החינוכית בהפ"י השתתפו באירוע המרגש.

 
 לקראת סוף ינואר התקיים כנס מנהלי השפ"חים השנתי, בו התקיימו גם בחירות לוועד מנהלי השפ"חים. היוזמה

 להקמת הוועד מחדש החלה בקיץ האחרון לאור השינויים הדרמטיים במציאות העבודה של מנהלי שפ"חים ובשדה
 הפסיכולוגיה החינוכית בכלל. ועד החטיבה החינוכית מברך את כל המועמדים והנבחרים, ומאחל המשך שיתוף

 פעולה פורה בין שני הארגונים. כמו כן, ב-28/1/2020 הגיעה ירדן מנדלסון, יו"ר חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות
 המח"ר להרצאה בפני מנהלי השפ"חים על פעילות ההסתדרות, שיתופי הפעולה בין הארגונים במסגרת פורום
  הארגונים, והיבטים תעסוקתיים ופרופסיונליים של סוגיות מורכבות בשדה הפסיכולוגיה החינוכית בעת הזאת.

 
 לאחרונה הוציאה הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה חינוכית עדכון בדרישות ההתמחות. ועד החטיבה החינוכית
 ממשיך לעבוד בשיתוף עם ועד המתמחים בפסיכולוגיה חינוכית יחד עם הוועדה המקצועית וכן פורום הכשרה
 והדרכה של שפ"י, לחשיבה עדכנית ואינטגרטיבית על דרישות ההתמחות, כחלק מרצף הכשרה ועבודה, החל
 מתקופת הלימודים והפרקטיקום, דרך תהליכי ההתמחות, ועד להסמכה להדרכה. זאת לאור השינויים מרחיקי

 הלכת במציאות, ולטובת שיפור ההלימה בין הדרישות לעבודה מקצועית ויעילה בשטח. ברוח זו, ובמסגרת
 הפעילות של פורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית, שלח ועד החטיבה נציגות לצוות חשיבה וכתיבה

  מחודשת של מתווה השירות הפסיכולוגי שהוקם במטה שפ"י.
 

 חשוב לציין שבשנה וחצי הקרובות יתקיימו בחירות לכל שבעת המקומות בוועדה המקצועית לפסיכולוגיה חינוכית.
  מדריכים המעוניינים להגיש את מועמדותם, יצטרכו לעשות כן עד לתאריך 1.3.2020.
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 ואם בשינויים מרחיקי לכת עסקינן, התיקון לחוק החינוך המיוחד שהחל במחוז צפון בשנה שעברה, מיושם כעת
  בכל הארץ, וכל מי שעובד במערכת החינוך מרגיש את העמימות, הבלבול והחרדה אל מול השינויים התדירים.

 
 ב-7/1/2020 פרסמה מועצת הפסיכולוגים נייר עמדה אשר מהווה תוצר של פעילות אינטנסיבית של תת-ועדה

 בנושא, עליה עדכנו במידעון הקודם, ואשר בראשה עמדה חברת הוועד ונציגת הפ''י במועצת הפסיכולוגים, ד''ר
 שרונה מי-טל. נייר העמדה עורר תגובות והדים רבים, ונציגי פורום הארגונים, ובכללם נציגי החטיבה החינוכית

 בהפ"י עומלים על מינוף התהודה הציבורית בקרב מורים והורים לשם שיתופי פעולה למען המטרה המשותפת של
  קידום הרווחה וההכלה של כלל התלמידות והתלמידים במערכת החינוך.

 
 ב-14/1/2020 התקיימה פגישה של מטה שפ"י עם נציגים מהפ"י, ועד מנהלי השפ"חים, ועד המתמחים, וחטיבת
 הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר. בפגישה הוצפו בעיות ושאלות לגבי יישום התיקון לחוק, הן ביחס למה שנחווה
 עכשיו, ובפרט הוועדות במתכונתן החדשה, והן בהתייחס למהות החוק - קידום הכלה והשתלבות של תלמידות

  ותלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך ובחברה.
 

 ב-26/1/2020 נשלח למשרד החינוך מכתב התראה לפני הכרזה על סכסוך עבודה מטעם חטיבת הפסיכולוגים
 בהסתדרות המח"ר. החטיבה במח''ר התריעה כי כוונות משרד החינוך להעסיק נציגים לוועדות זכאות ואיפיון מחוץ

 להסכם הקיבוצי מהוות פגיעה משמעותית בעבודה המאורגנת ובכוח של השפ"חים כמבנה ארגוני ומקצועי
  אינטגרטיבי ואיתן, והחטיבה במח''ר לא תעבור על כך לסדר היום.

 
 אתר הכנס ממשיך להתעדכן עם מידע חדש! תוכלו למצוא בו את ממצאי המשובים שמולאו, פוסטרים שהשתתפו

 במושב הפוסטרים השנתי, תמונות ששלחתם, וכן את הרצאותיהם של ד"ר ניסים אבישר וירדן מנדלסון בקדם
  הכנס, שהוקדש לנושא אקטיביות ואקטיביזם בפסיכולוגיה החינוכית.

 
 ב-27/3/2020 יתקיים יום עיון במכון מפרשים, בהשתתפותו של ז'אן מלפאס, מטפל משפחתי ממכון אקרמן
 בנושא של טיפול במשפחות עם ילדים ונוער טרנסג'נדר. יום העיון יהיה פתוח לקהל המטפלים הרחב ויעשה

  בשיתוף פעולה עם המרכז הגאה ועם החטיבה החינוכית בהפ"י, ותינתן הנחה לחברי הפ"י.
 

 לקראת יום עיון המתגבש בנושא הקליניקה הפרטית של הפסיכולוג.ית החינוכי.ת - המאפיינים, האתגרים, הערך
 המוסף והזווית הייחודית שמציעה הפסיכולוגיה החינוכית לעבודה הטיפולית בקליניקה, ציבור הפסיכולוגים.ות
 החינוכיים.ות מוזמנים.ות להציע הרצאות או מרצים.ות רלוונטיים.ות, בעלי.ות ניסיון ואמירה רלוונטית לנושא.

 
 לסיום, צוותי התקשורת של פורום הארגונים ושל ועד החטיבה ממשיכים לפעול במרץ, ואנחנו שמחים ומתרגשים
 לראות את הפסיכולוגיה החינוכית נוכחת ומשפיעה גם בשדה הציבורי והתקשורתי. אלון נוימן, חבר בוועד מנהלי
 השפ"חים התראיין בתכנית הרדיו של קרן נויבך "סדר יום" בערוץ כאן ב, בנושא הרפורמה בחינוך המיוחד. ד"ר

  דבי כהן התראיינה לכתבה ב-Ynet בנושא מניעת סיכון אובדני בקרב ילדים ונוער.

 בברכת חורף חמים ונעים,

 ועד החטיבה החינוכית בהפ"י
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