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 שלום וחג אביב שמח. לחברי וחברות הפ"י

 

דברים ממשיכים להתרחש  בשדות הפ"י וכמו תמיד אציין כמה מהם ובעיקר את אלה 

 שהבשילו לכדי החלטה ויישום.

הפ"י היא הגורם המוסמך להגדיר ולאשר השתלמויות להכרה כ"השתלמות מובהקת". 

כזי בשעה טובה ולאחר דיונים מעמיקים בהובלתה של ד"ר ליאת הלפמן מהוועד המר

ביחד עם חברים נוספים מהחטיבות השונות המהווים ביחד את ועדת ההשתלמויות של 

הפ"י, גיבשנו ואישרנו את תקנון השתלמויות מובהקות ואנו נפרסם אותו בימים 

הקרובים. התקנון מתייחס לדרישות הסילבוס, למעמד המרצים ולקהל היעד לו מיועדת 

הגדרות של "השתלמויות העשרה" לצורך ההשתלמות. כעת נמצאות בשלבי סיום גם ה

הכרה ל"קרן ידע" וכן של תהליך בקשת האישורים. במקביל לפרסום התקנונים נפרסם 

 באתר של הפ"י גם את רשימת ההשתלמויות שקבלו ויקבלו הכרה. 

בימים אלה נדרשנו למינוי נציג משותף להסתדרות הפסיכולוגים בישראל ולמועצת 

ו במועצה הלאומית לבריאות של משרד הבריאות במקומו של הפסיכולוגים שייצג אותנ

הנציג הקודם, יו"ר הפ"י היוצא ד"ר מאיר נעמן. בהסכמה משותפת של שני הגופים נבחר 

לתפקיד החשוב הזה מר נדב וינטראוב מנהל המרפאה הפסיכולוגית בבית החולים רמב"ם 

ורפואית. נדב  הוא איש  בחיפה, מומחה ומדריך בשלוש התמחויות, קלינית, התפתחותית

ראוי ביותר ורב פעלים בשדה המקצועי שלנו, אשר קידם רבות את מעמד הפסיכולוגיה 

על ענפיה השונים בבית החולים רמב"ם. אנו מאחלים לנדב הצלחה רבה ורואים את 

עצמנו מחויבים לסייע לו בתפקידו זה, לקדם את הפרופסיה שלנו גם ברמה הארצית 

 אומית לבריאות הנפש.במסגרת המועצה הל

 

פורום ארגוני הפסיכולוגים עשה צעד נוסף של יציאה לדרך כאשר בסוף החודש שעבר 

התקיימה במשרדי חברת הייעוץ , השקה ראשונית של התכנית האסטרטגית, לצוות 

מצומצם של ראשי הארגונים. בימים אלה אנו שוקדים על הקמת מועצה ציבורית לקידום 

ית. המועצה תורכב מאנשי ציבור, ממובילי דעה ומבעלי השפעה הפסיכולוגיה הציבור

שיהוו הגוף המוביל והמשפיע של  פורום ארגוני הפסיכולוגים. אנו מקווים שהמהלכים 

הארגוניים הללו יובילו לשיפור מעמד הפסיכולוגיה הציבורית והעוסקים בה, וכן יובילו 

 משותף.להצטרפותם של ארגוני פסיכולוגים נוספים לפורום ה
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הבחירות הכלליות מאחורינו ובבחירות כמו בבחירות, יש מי תפילתו נענתה ומי שהושבה ריקם. אולם 

מעבר להליך הדמוקרטי הראוי והלגיטימי, נחצו, ללא ספק, קווים רבים בשיח הציבורי, חצייה 

ל שירותים. לגיטימציה של ציבורים ושל עמדות וש-שהתבטאה בביטויי שנאה ואלימות מילולית ובדה

הדבר מעלה שוב את השאלה האם יש לנו תפקיד להוות גורם מעורב ומשפיע בשיח הציבורי, מעבר 

לטיפול בעניינים הפרופסיונליים שלנו. בעקבות פניות מהשטח עוד מלפני תקופת הבחירות וביתר 

קיים יום שאת בעקבות מה שחווינו בבחירות, אנו נדרשים לשאלה זו.  בימים אלה מתרקמת יוזמה ל

-עיון בשאלת מעורבותנו ותפקידנו בשיח הציבורי בישראל. כך או כך לא יכולנו שלא להגיב לדה

לגיטימציה שנעשתה במהלך קמפיין הבחירות הנוכחי לפנייה לטיפול פסיכולוגי, וצוות התגובות שלנו, 

עמדה חד  המשותף להפ"י ולתנועה לפסיכולוגיה ציבורית, פרסם במהירות ראויה לכל שבח נייר

ומדויק כנגד הפגיעה והפחתת הערך שנקשרה עם פנייה לטיפול פסיכולוגי. נייר העמדה פורסם 

 ברשתות השונות ובכלי הפרסום השונים של הפ"י וזכה לתמיכה עצומה.

 

כך או כך. בחוץ האביב כבר חוגג וגם האובך של אחרי הניקיונות של פסח וריח הפריחות משכר ומעורר 

וגם את האלרגיות. הרי הגליל ורמת הגולן הופכים באחת מירוק לצהוב ובגדי החורף את כל החושים 

 מתחילים לפנות את מקומם בארון לחולצות הקצרות. האביב כבר כאן והקיץ דופק בדלת.

 שיהיו לנו לכולנו חג פסח נפלא וחופשה של מילוי מצברים. 

 

 שלכם,

 יורם

 

 

    

 

                              

 

 

 

 

 

 

 


