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  ,שלו� חברי�

 

על , לגבי הנושאי� שעברו במהל� החודש האחרו�, "יקצר המצע מהשתרע", ושוב

  .בלבד, בציו� מיעוט� ותיאור תמצית� אסתפק .שולחני

לזכר� , אני חייב אישית ורגשית לפתוח ע� מילי� מועטות א� כואבות, א� ראשונה לה�

בימי� , שפי שפס ונעמי גלבוע שהלכו �והוותיקי�של שני הפסיכולוגי� הבכירי� 

הנות מחברות� במש� יהייתה לי הזכות האישית לעבוד את� ול. האחרוני� לעולמ�

במעמד� " בכירי�"ה� לא רק היו . בעברנו האישי והמקצועי המשות� ,שני� רבות

ה אלא א� תרמו באופ� משמעותי וחשוב ביותר להתפתחות מקצוע הפסיכולוגי, המקצועי

�   .יהי זכר� ברו� ומודל להמש� וחיקוי. באר

, "זורה אבק מילי�("בחרתי לשתפכ� ולו בשיר אחד מספר שיריו של שפי , לציו� זכר�

        "עול� שכולו טוב" �")חדרי�"בהוצאת 

  עול� שכולו טוב 

  אומרי� שיש עול� הבא

  עול� שכולו טוב

   אי� יודעי�

  שיש עול� הבא

  זו המצאה של עיתונאי

  יודעי� שכולו טוב אי�

  זה פרומו של פרסומאי

  שהרי העיתונאי והפרסומאי

  יוצרי� את הריאליטי

  בעול� הזה ובעול� הבא

  

    וא� יש עול� הבא

  וא� כולו טוב

�  איני חפ

  באופרה של סבו�

    אני אוהב את העול� הזה

  הריאלי באמת

  ע� החמיצות שבהחמצה

  ע� ההשלמה בחוסר השלמות

  ע� הרשע שאולי יתוק�

 וע� התקווה שבייאוש
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   :א� הכרחיי�

משיתו� הפעולה המבור� , י שמחי� לקטו� פרות והישגי� ראשוניי� א� מאד משמעותיי�

י "היא העמידה לטובת ייצוג מלא של הפ

' גב �הלא היא עמיתתנו , "ר"נציגת הפסיכולוגי� במח

, ד יעל רו�"בהנהגתה של עו ,ר"במסגרת המח

המחייבת את משרד הבריאות לקיי� דיוני� 

של לפני החלה ויישו� , מקדימי� ע� האיגודי� המקצועיי� של הפסיכולוגי� והעובדי� הסוציאליי�

בצורת הישגי� ג� במאבק על מעמד 

קיימה יו� עיו� נוס� , מר עמוס ספיבק

הדיו החיוביי� ממשיכי� להשפיע על השיח המורכב 

נית� לציי� ', ע� גורמי ההחלטה במשרד הבריאות וכד

ית עוזריה והפסיכולוג, ר ורד עזרא

מובאות להל� ואני מקווה ולו על פי התגובות הראשוניות שה� 

א� קריטי , בנוס� ובמקביל לפעילויות הנוספות שלנו ושל אחרי� ג� בנושא טעו�

  .ננוישב

  אבה דומעב ךשמה

א� הכרחיי�, יו� שוטפי��לענייני יו�, )וכואב" (במעבר חד"ו, 

י שמחי� לקטו� פרות והישגי� ראשוניי� א� מאד משמעותיי�

היא העמידה לטובת ייצוג מלא של הפ. ר"ר הסתדרות המח"יו �ד יעל רו� "ע� עו

נציגת הפסיכולוגי� במח"תק� ותפקיד רשמי של , ר"והפסיכולוגי� במח

במסגרת המח, שיתו� הפעולה אית� ודרכ� ע� שאר העושי� במלאכה

המחייבת את משרד הבריאות לקיי� דיוני� , הניב החלטה מבורכת של בית הדי� לענייני עבודה

מקדימי� ע� האיגודי� המקצועיי� של הפסיכולוגי� והעובדי� הסוציאליי�

  ".הרפורמה בבריאות הנפש

בצורת הישגי� ג� במאבק על מעמד , "מבשרות את בוא האביב"אלו כ� " סנוניות

    .הפסיכולוגי� ועוד �הפסיכולוגי� ותנאי השכר שלנו

מר עמוס ספיבק � ר החטיבה הקלינית "י ביוזמתו והנחייתו של יו

הדיו החיוביי� ממשיכי� להשפיע על השיח המורכב ". הרפורמה בבריאות הנפש"בנושא 

ע� גורמי ההחלטה במשרד הבריאות וכד, היזומי� על ידנו, במסגרת מגעיי

ר ורד עזרא"ד �את מפגשי השבוע ע� ראש מנהל הרפואה במשרד הבריאות 

   .ימימה גולדברג

מובאות להל� ואני מקווה ולו על פי התגובות הראשוניות שה� , הנקודות שהודגשו והובלטו על ידי

בנוס� ובמקביל לפעילויות הנוספות שלנו ושל אחרי� ג� בנושא טעו�, מחלחלות ומשפיעות

שב" י�טיפולי"לעתיד המקצועי של כלל הפסיכולוגי� באר� ולא רק ל

  בברכת חג שבועות שמח

  

   נעמן מאיר 
   י"

ה            -------------------- 

 

, מתו� עצב עמוק

י שמחי� לקטו� פרות והישגי� ראשוניי� א� מאד משמעותיי�"בהפאנו 

ע� עו ומאד מוער�

והפסיכולוגי� במח

   .בלתטלי ח

שיתו� הפעולה אית� ודרכ� ע� שאר העושי� במלאכה

הניב החלטה מבורכת של בית הדי� לענייני עבודה

מקדימי� ע� האיגודי� המקצועיי� של הפסיכולוגי� והעובדי� הסוציאליי�

הרפורמה בבריאות הנפש"

סנוניות"אני מקווה ש

הפסיכולוגי� ותנאי השכר שלנו

  

י ביוזמתו והנחייתו של יו"הפ, במקביל

בנושא  ומשמעותי

  .בעניי� זה

במסגרת מגעיי, "קינוח"ול

את מפגשי השבוע ע� ראש מנהל הרפואה במשרד הבריאות 

ימימה גולדברג �הארצית

הנקודות שהודגשו והובלטו על ידי

מחלחלות ומשפיעות

לעתיד המקצועי של כלל הפסיכולוגי� באר� ולא רק ל

  

בברכת חג שבועות שמח

  ,שלכ�

   מאיר

 ,בברכה    
  מאיר             

מאיר  ד�ר    
"הפ -יו�ר        
     --------------------
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 :ר ורד עזרא "תמצית הדברי� שהועלו והודגשו על ידי במפגש ע� ד

   

        .של עיקרי תכנית הרפורמה כתוב ושקו�  ,הכרח בפרסו� מידי .1

  ,הפסיכולוגי� הינה מקצוע מרכזי בבריאות הנפש ויש להג� על מעמד � ") תורת הנפש("פסיכולוגיה  .2

  מועילי� , כיעילי�(!) מוכחי� ומתועדי� , ג� ובעיקר בשל היות שירותי הפסיכולוגיה חיוניי�    

  (!!).ומשתלמי�     

  במסגרת , מדריכי� ותהליכי הדרכה והתמחות, תקינה מחייבת והולמת למתמחי� תיציר. 3

  .הרפורמה    

  על ידי , ה טיפולי למגוו� המצוקות הנפשיותהנחייה חד משמעית לקופות לאפשר ולהעניק מענ. 4

  , שיקומיי�, רפואיי�, קליניי�: כולל(פסיכולוגי� ממגוו� תחומי הטיפול הפסיכולוגי הרלוונטי     

   ).'חינוכיי� וכד, התפתחותיי�    

  .'איכות� וכד, מישכ�, לש� אפיו� נותני השירותי�, "סל השירותי� הפסיכולוגיי�"הגדרה של . 5

  " שומרי הס�"ללא התניה באבחנה פסיכיאטרית וכ� ש, ערכות למת� טיפול לכל מצוקה נפשיתהי. 6

  .שהוכשרו לכ�, או רופאי משפחה מיומני�, נ"יהיו ממקצועות ברה )המאבחני�(    

  חוק "במתכונת של ) או רגולציה מתאימה(יש צור� דחו� בחקיקה , למרות הכישלונות בעבר. 7

  דיני "בתחו� זה שכל כולו , המתקיימת בהווה, למניעת האנרכיה רוויית הסיכוני� ,"הפסיכותרפיה    

   ".נפשות    

 ,בברכה   
  מאיר   

  

 


