
 

  

  
  

               

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  הפ"י : שב ראשיו
 

 ד"ר מאיר נעמן
 

 
 :חברי הוועד המרכזי

 
 גב' אלסי מאמו

 מר אשרף עכאוי 
 ד"ר דליה אלוני

 גב' דנה רביי 
 שץ-מר יותם בן

 מר עמוס ספיבק
  רמר עמיר סנד

 גב' פאולה סדובסקי
 מר שמעון נסים 

 פרץ-גב' רותי ברנשטיין
 

 
 :החטיבותראש  שבייו

 
 אר'-תע'-חב' -מיכאלה שניירגב' 

 'שק -ד"ר עומר פורת
 'קל -מר עמוס ספיבק

 'רפ -שמעון-נטלי מלמדגב' 
 'חנ -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 
 

 

 

 

 

 2015דצמבר  16

 ד"ר מאיר נעמן –משולחנו של יו"ר הפ"י 

 חבריי הנכבדים, שלום רב   

 

שורה משירי חג החנוכה, שזה עתה הסתיים, ממשיכה  -ואפתח בהגיג מ"ענייני דיומא" 

". פרט ובנוסף לשמי המחייב כ"מאיר", באנו חושך לגרש.." -להדהד באוזניי (או מוחי) 

אני חש שחלק ניכר מעבודתי כיו"ר הפ"י מוקדש ל"גירוש החושך", מתהליכים, הגדרות, 

רגולציות, יחסים ושאר דברים עמימים ומעורפלים, הנכפים עלינו ו/או הנוצרים על ידנו 

ת אכן ותורמים להעצמת המחלוקות וריבוי מאבקי החינם. הבה נמשיך לקוות שמודעו

 מהווה תנאי מסייע ואולי אף הכרחי, לשינוי.  

 

מה תעדיפו אתם  -ועדיין לא "גרשתי החושך" מעל לשאלה עימה אני מתמודד מידי מידעון,

, בענייני הציבור והמקצוע, קרי ענייניכם שלכם ? לדעת, באשר לעבודה השוטפת של הפ"י

 אשמח לקבל תגובותיכם במייל, או בטלפון ואודה לכל משוב. 

 

הפעם מצאתי לנכון לשתפכם ולו בחלק מכותרות הנושאים שעלו לדיון בישיבת הועד 

האחרונה (לפני כשבועיים). למותר לציין שמרבית הנושאים מועלים ונדונים לאחר ותוך 

ודת רקע והכנות הכרחיות ורבות בנושאים השונים. נושאים אלו חלפו בהכרח, כדי עב

 ועדיין שוהים ברובם, "על שולחני" שלי, בנוסף לנושאים אחרים שיפורטו במידעון הבא. 

 

 להלן רשימה חלקית של הנושאים שעלו בישיבה האחרונה :

 :.בעיות בישום הרפורמה1

ריאות הנפש", אלא "רק" מבקשת להבהירה למרות שהפ"י אינה מתנגדת ל"רפורמה בב

ולהתאימה לצורכי המקום והשעה, הוחלט לעודד חברינו להשתתף בהפגנה של ארגון 

 .14.1.15 -'בנפשנו' שהתקיימה בתאריך ה

 :תקנוני חטיבות. 2

הוועד דן בעדכון ושינויים בתקנוני החטיבות, בכיוון של האחדתם למתכונת ברורה, 

לכלל החטיבות, בשאיפה להשלמת הדיון בישיבה הבאה, לקראת משותפת ומחייבת 

 אישורם.

 :הקמת מאגר מטפלים לטיפול מוזל.3

 הוחלט על הקמת מאגר מטפלים לטיפול מוזל. הנושא יידון בהרחבה בישיבה הבאה.

 

 

 



 

  
  
  ":."שחרור פקק ההתמחות4

כידוע, יש כנראה יותר מדי סטודנטים אשר מסיימים תואר שני בפסיכולוגיה ופחות מדי מקומות 

להתמחות בכל החטיבות. הדבר גורם לעיכובים בתהליכי ההתמחות ותרעומת מרובה "בשטח". 

המוצעים על ידי משרד הבריאות. מאידך, גוברות השמועות על סירוב נדונו הדרכים והפתרונות 

הקופות לשתף פעולה עם מימון ולו חלקי של עלויות ההתמחות של מתמחיהם. הנושא במעקב 

  וטיפול.

  
  :אסיפה שנתית. 5

תתקיים בזמן הקרוב. (פרטים מלאים ישלחו  השנתית של הפ"יכמתחייב, האספה הכללית 

 יו"ר מועצת גש עיון שכותרתו "הפסיכולוגיה לאן" ? בהשתתפות יקדם לה מפבהמשך). 

כל אחד יציג  הפ"י. יו"ר-הפסיכולוגית הראשית, נציגת הפסיכולוגים במח"ר והח"מ  הפסיכולוגים,

כדאי ומומלץ מאד לבוא את הנושאים שבתחום פעילותו ויתקיים דיון פתוח עם הקהל. 

 ולהשתתף.

  

  :ם לילדים ובני נוער עם קשיים נפשייםזכויות ושירותי  –הצעת חוק .6

הצעת החוק באה לקבוע מהם השירותים המגיעים לאותם ילדים ובני נוער וכמו כן לייצר מסגרת 

  משפטית אחת אשר דואגת להם. הפ"י מיוצגת ומשתתפת בדיוני ועדת הכנסת בנדון.

  

  לחברי הפ"י: -קידום אפיון ורישום  של "תו אכות" .7

פתחנו בהליכים מהותיים ורשמיים  לצורך קידום ורישום לוגו של "תו איכות", כביטוי וסמל 

  לאיכות המקצועית של מי שחבר בהפ"י.

  

  מכתב לארגון הפסיכולוגים הצרפתי ותגובתם:.8

הביעה תמיכתה הישירה והעקיפה לאיגוד  בעקבות אירועי הטרור הרצחניים בפריז, הפ"י

הפסיכולוגים הצרפתי. אף הצענו סיוע מקצועי אפשרי והדרכה בשלט רחוק, באמצעות האינטרנט 

  והסקייפ. נענינו ב תגובה  אוהדת וחמה.

  

  ימי עיון:.9

התקיימו שני ימי עיון במהלך החודש האחרון, בסיוע וארגון של הפ"י. האחד, יום עיון בנושא של 

  של החטיבה התעסוקתית.   –טיפול מרחוק" (באינטרנט וכד')  והשני  יום עיון "



 

  

  :רות נציגה "קלינית" מהועד המרכזיהתפט.10

בשל סיבות אישיות, חברת הועד נאלצה להתפטר מתפקידה. פסיכולוגים קליניים מומחים, 

שים לפנות ליו"ר המעוניינים להתנדב לפעילות חשובה , מעניינת ואתגרית בעד המרכזי, מתבק

  החט' הקלינית, או ישירות למשרדי הפ"י, בהקדם.

  

  פגישות עם סטודנטים:.11

יוזמה ברוכה של החטיבה השיקומית, הניבה הצטרפות רבה של סטודנטים לפסיכולוגיה להפ"י.   

  הליך מבורך שיאומץ.

  

  :המלצות "הוועדה הקלינית", של מועצת הפסיכולוגים.12

ותחולתן של ההמלצות מעוררות ההדים והמחלוקות בקרב הפסיכולוגים מעמדן, תוקפן 

  ההתפתחויות הצפויות תפורסמנה בהתאם. הקליניים, טרם הוכרע.

  

  אישור סופי של תקנון הפ"י: החלק של ועדת האתיקה:.13

בשעה טובה ולאחר סדרה מתמשכת של דיונים, הושלם האישור הסופי של תקנון ועדת האתיקה 

ת האתיקה והוועד המרכזי, בסיועו של היועמ"ש של הפ"י והם יובאו לאישור סופי על ידי ועד

  באספה הכללית הקרובה. 

  

  :מכתב הוועדה הבינחטיבתית.14

חטיבתית של הפ"י אשר עניינה הוא מאבק כנגד הדרת פסיכולוגים שאינם -הוקמה וועדה בינ

הנפש". המכתב של הוועדה עם ובלי קשר ל"רפורמה בבריאות  -"קליניים" מקופות החולים

  הבינחטיבתית בליווית סקר משלים, יופץ במייל בשבוע הקרוב לכלל החברים.

  

  ":הצעות ל"הגנת המקצוע.15

הפ"י מייחסת חשיבות עליונה להגנה על מקצוע הפסיכולוגיה, בכל הרמות. הן ובעיקר לטובת 

סקה והשכר הנאותים של ציבור הנזקקים לשירותנו והן מתוך דאגה למעמד המקצוע ותנאי ההע

  הפסיכולוגים. 

  
 דעון הבא עלינו לטובה.יהמשך יבוא.. במ

  מבורכהובברכת שנה אזרחית טובה 
  

  שלכם, מאיר
  ד"ר מאיר נעמן

      הפ"י          יו"ר 


