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 חברי וחברות הפי שלום רב.  

בחודשים האחרונים מתרחשים בהפ"י תהליכים חשובים ושינויים משמעותיים שעם הבשלתם אני  

 מבקש לעדכן אתכם/ן  לגביהם. 

 

נזכיר כי  לאחר עשור של עבודה פורייה ומחויבת לארגון שלנו, המנכ"ל דני כפרי יוצא לדרך חדשה. 

ובין הישגיו: הסדר ביטוח אחריות מקצועית לחברי    3,400-ל  2032-בתקופתו מספר החברים עלה מ

הפ"י, ניהול מחושב ואחראי של כספי העמותה, מחשוב מערך תשלומי דמי חבר וימי עיון, כנסים ימי  

נו מאחלים לו  עיון ושיתופי פעולה עם גופים מקצועיים רבים, הפקת פסיכואקטואליה, ועוד ועוד. א

הרבה הנאה וסיפוק בהמשך דרכו ומודים לו על העשייה החשובה ותרומתו המשמעותית לקידום  

   הארגון. 

, בנאמנות  שנים של עבודה משותפת כתף אל כתף  3אני רוצה להודות לדני על  , פן אישיוובא

יומי,  - םף ויוטאופן שו ב  ,נתן לי דני על הסיוע הרב ש  תודה ובעיקר להוקיר שלנו  לארגון אין קץ  ומחייבות 

 תפקיד בהתנדבות.  כידוע  אפשר לי למלא את תפקידי כיו"ר הפ"י בהיותו אשר 

 

הוועד המרכזי הקים צוות איתור למציאת מנכ"ל חדש להפ"י בהובלתה של אורלי צדוק נציגת  

 חברתית בוועד. -ארגונית-החטיבה התעסוקתית 

 

הוחלט על הקמה של   2019יעקב בנובמבר כרון  יזבית דניאל בבהוועד המרכזי בסמינר  - ובעניין אחר 

: רכז/ת עצמאיים, רכז/ת מגזר ציבורי ורכז/ת תקשורת. כפי שפרסמתי לפני  חדשים  תפקידי מטה 3

לאחרונה החלטנו   צור. מספר חודשים איישנו את תפקיד רכזת העצמאיים ומשמשת בו כעת אפרת 

לקדם נושאים שונים שהפ"י  ליישם את ההחלטה לגבי רכז/ת המגזר הציבורי, שתפקידו/ה יהיה  

המשותף של הארגונים למען   קשר שוטף עם הפורוםוך קיום תשדה הציבורי ב  מעוניינת בהם

 הפסיכולוגיה הציבורית. 

כיו"ר החטיבה   משה בעבר יששעד המרכזי מינה לתפקיד את ירדן מנדלסון  ושמח לעדכן כי הו אני  

במח"ר. ירדן הצטרפה למטה הפ"י כרכזת תחום השירות הציבורי והיא מנהלת את התחום ביכולותיה  

בעקבות  ארה"ב לשם עברה  בקליפורניה שברים לכולנו גם ממקום מושבה החדש  ובכישוריה המוכ

 . בסטנפורד   הפוסט דוקטורט של בן זוגה

 לתכלל ולהוציא לפועל פעילויות שהפ"י מחליטה עליהן ושתכליתם קידום  של ירדן הוא    מטרת התפקיד

 כזי.  הפסיכולוגים והשרות הפסיכולוגי בשדה הציבורי, בכפוף להחלטות הוועד המר

מאחר והפ"י חברה בפורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית, ומקצה משאבים   -זאת ועוד  

להקצות גם משאבי כוח אדם לטובת    חשיבותראה רבים במאבק זה, הועד המרכזי וכלכליים ארגוניים 

עבודת הפורום וכחלק מרצונה של הפ"י למצב עצמה כמובילת  תוך  ביצוע משימותיה של הפ"י ב

 פסיכולוגיה בארץ. העשייה בשדה ה

 נאחל לירדן ולנו הצלחה בתפקידה החדש. 

 

הפעיל שלנו  ייזם פרויקט חשוב ומרגש של מפגשי זום בנושא "ההזדמנות   פורום הוותיקים והגמלאים 

מפגשים חודשיים עם מרצים שונים בתחום. עד כה התקיימו   4שבהזדקנות" במסגרת זו מתקיימים 

שני מפגשים שבכל אחד מהם שתי הרצאות קצרות ושיח עם המשתתפים. התגובות עד כה מצוינות  

לא קשור לעובדה ששגם אני אקח חלק   –גילוי נאות  פגשים הבאים.  ואני ממליץ בכל לב להצטרף למ

בוודאי כאן או  טל רכזת הצוות המוביל של הפורים תרחיב על כך  -ד"ר שרונה מיבאחת ההרצאות.  

 ליון פסיכואקטואליה הקרוב. י בג

 



שני מהלכים חשובים. האחד  יזם במסגרת פורום הארגונים ועל רקע הבחירות הקרבות הפורום 

ת כל המפלגות על מסמך המחייב אותן להכניס למצען מחייבות לקידום הפסיכולוגיה הציבורית  החתמ

. המהלך השני היה  את הרשימה בימים הקרובים נפרסם .חותמות עוד ועוד מפלגות , שעליו בישראל 

קיום פאנל עם חברי כנסת מכל הקשת הפוליטית בנושא הפסיכולוגיה הציבורית תחת השם: "המגפה  

  ,בזום בהנחיית יעל דן,    11.3.2021הפאנל התקיים בהצלחה רבה ב " איך יוצאים מזה?  – הנפשית

חברי וחברות כנסת ושר אחד וכולם התחייבו לקדם את הפסיכולוגיה הציבורית   10בהשתתפות של 

חברים וחברות. הדברים נרשמו ואנחנו   150 - בכנסת ובממשלה הבאה. מצד הפסיכולוגים השתתפו כ

 יר להם לקיים את הבטחתם.  נהיה שם להזכ

אני מבקש להביע הערכה רבה לצוות הכנסת של פורום הארגונים שהיה מאחורי קיום הפאנל החשוב  

 הזה ומאחורי גיוס חברי וחברות הכנסת.   

 

 מאחל לנו שתהיה חזרה לשגרה נכונה לכולנו ושתאריך ימים. 

 שלכם 

 יורם 

 

 


