
 

 

 

 

 

 
 ,שלום לחברי וחברות הפ"י 

קשת בענן. פריצת הדרך בגילוי החיסון נוסכת בכולנו אופטימיות זהירה של הימים ימים של תקווה ו

הדרך עדיין ארוכה ואנחנו בהפ"י ביחד עם שותפנו בפורום המשותף למען הפסיכולוגיה נראה שאבל 

במרכז המאבק ובריאות הנפש על ההנכחה של הטיפול הפסיכולוגי  קלהיאבהציבורית ממשיכים 

 והכלכליים.  בקרונה על שולחן מקבלי ההחלטות לצד השיקולים הבריאותיים

החברתי , לצורך כך אנחנו מנסים לפעול בכל הכוונים ולגייס את כל בעלי ההשפעה בשדה הפוליטי

משה בר סימן טוב ר של משרד הבריאות והמקצועי. לפני מספר שבועות נפגשנו עם המנכ"ל לשעב

עם מנכ"ל משרד רוה"מ החליפי מר נפגשנו לאחרונה להתייעצות ולנסות לגייס אותו למאבק שלנו. 

את תפיסתנו באשר לחשיבות  ,הוד בצר והצגנו לפניו את תמונת המצב בהיבט של הקורונה הנפשית

הדברים בטווח המיידי ובטווח הארוך.  הפסיכולוגיה הציבורית בעת הזאת ואת הצעותינו לשינוי פני

של כחול לבן המייעצים לוועדת הקורונה  19בהמשך נפגשנו ביזמתו של מר הוד בצר עם חברי צוות 

 ונכנסו לתהליך משותף של הצגת נתונים ופתרונות. 

ן ואנו תקווה שהדבר "במקביל נפגשה ירדן מנדלסון עם נשיא המדינה במסגרת מפגש עם עמותת ער

 .בהמשך מפגש עם מנכ"ל משרד הבריאות יוליד

נושא יישום התיקון לחוק החינוך המיוחד בבשדה החינוכי נמשך הדיאלוג עם מטה משרד החינוך 

לקראת פרסום חוזר המנכ"ל העדכני בנושא. בהמשך החודש תתקיים פגישה נוספת של נציגי הפורום 

התעסוקתיות בנושא ההשלכות  המטה המשותף, נציגי החטיבה החינוכית ונציגי פורום המנהלים עם

 של העלייה בעומסים על הפסיכולוגים.

לצערנו הרב בעטיה של הקורונה התבטלו מרבית הכנסים ואחרים עברו למתכונת זום. האחרונים 

הפשרות והשינויים נאלצו לבסוף גם כל שעוד עמלו במרץ רב לקיים כנס פרונטאלי היו החינוכיים ועם 

למעט הקדם כנס שמראש תוכנן להתקיים מרחוק בזום. אנחנו מייחלים לחזור  הם להודיע על ביטולו

 במהרה למתכונת הישנה והטובה שנראית כ"כ רחוקה, של מפגש חברתי ובין אישי פנים אל פנים.

פורום הגמלאים ממשיך את פעילותו הענפה במסגרתה התקיים מפגש חשוב עם האגודה הישראלית 

שיתוף פעולה בין שני הארגונים. בנוסף יצאה לדרך השתלמות לגרונטולוגיה במטרה לבחון 

גרונטולוגית במכללת רופין -לפסיכולוגים לטיפול בגיל השלישי של המגמה לפסיכולוגיה קלינית

 שנבנתה בשיתוף עם הפ"י.

הוועד המרכזי ממשיך לעמול על שינויי התקנון כדי להכינם לאישור באסיפה הקרובה ובמקביל נתכנס 

. כל זאת בנוסף לנושאים השוטפים הנמצאים 2021ודש לאישור תכנית העבודה והתקציב של בסוף הח

 על שולחננו. העבודה היא רבה והדבר מחייב אותנו להתכנס כמעט ברמה השבועית.

בימים אלה נכנסה לתפקידה במטה הפ"י רכזת עצמאיים, תפקיד עליו החליט הוועד המרכזי בסמינר 

. תפקידה יהיה להוות כתובת לפניות של פסיכולוגים עצמאיים, לרכז יעקבשהתקיים אשתקד בזיכרון 

בנוגע לאפשרויות ההעסקה השונות, טיפול בהסכמים במידת הצורך, איתור והתאמה ולהנגיש מידע 

 ובמחיר מוזל וכד'. פרטים מלאים ודרכי התקשרות יפורסמו בקרוב. של שירותים ייחודיים

 .שנדע ימים טובים ובריאות שלמה

 שלכם

 יורם

 


