
 
 חברות וחברי הפ"י היקרים. 

בתחילת השנה נשלחו אליכם היומנים של הפ"י ולצערי הרב הסתבר שבדבריה של החטיבה הקלינית  

במקום ובאופן שלא היו צריכים להתפרסם.   , הפסיכולוג הראשי,התפרסמו דברים כלפי מר גבי פרץ  

מוקפדת יותר על מה  בקרה ראשית אינני יכול להתחמק מאחריותי האישית על כך שלא נעשתה 

פער  תקופת שנכתב ביומן טרם הוצאתו לאור. אפשר להסביר את המחדל הזה בכך שהדברים קרו ב 

המחדל כמו גם את עצם   את מצדיק   הדבר אך אין   ,חפיפה בין המנכ"ל היוצא למנכ"לית הנכנסת

השימוש בפלטפורמה של היומן השנתי. על כך אני מתנצל בפניך גבי   אתכתיבת הדברים באופן הזה ו 

מעמק ליבי. מאז פרסום הדברים התקיימו דיונים לא פשוטים בוועד המרכזי וגם בחטיבה  אישית 

ו גם שיחות וחילופי  בעתיד והתקיימהקלינית במגמה להבין כיצד קרה הדבר וכיצד למנוע אותו  

אנו מפרסמים כאן בהמשך   . מכתב התנצלות רשמי מהוועד המרכזיאליו מכתבים עם גבי וכן נשלח  

 מכתב התנצלות עדכני.  

בניינו  גם אם לפעמים יש   ,המקצועיים אתו  נו ואסור לנו לפגוע בקשריגבי הוא שותף חשוב שלנו  

אדם וכפסיכולוגים לנהוג משנה זהירות בכבודו  עלינו כבני    ,מעבר לכל   . וויכוחיםקשים חילוקי דעות 

 . באשר הוא אדם כל  של 

שהפסיכולוגיה במדינת ישראל ובעיקר  יוצא דופן ו מיוחד  אדם מהכרות אישית קרובה עם גבי מדובר ב  

 הפסיכולוגיה הציבורית, קרובים מאוד לליבו ולעשייתו.  

,  ו כארגון לתקן את העוול שנגרם כאןלתת את המקום הראוי לאירוע הזה ולניסיון הכן שלנלנו  חשוב 

 . את הפינה שלי הפעם לעניין זה בלבד  תי ייחדעל כן  

 מידעון הבא.   אעדכן בשרציתי לדווח ולעסוק בהם נוספים  דברים 

 שלכם 

 יורם 
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 מר גבי פרץ  לכבוד:

 הפסיכולוג הארצי, משרד הבריאות

 

 שלום רב,  

בהתייחסות לאופן בו הוזכר שמך במסגרת דבר החטיבה הקלינית ביומן השנתי של הפ״י, נרצה לפתוח 

ולהכיר בכך שביקורת מקצועית פומבית על פעולותיך כפסיכולוג הארצי מקומה בבמות  בהתנצלות 

כמו   וכי בחירתו של וועד החטיבה הקלינית להתייחס לסוגיה מעל דפי היומן הייתה החלטה שגויה. ,אחרות

כן, בניגוד לתכתובות שוטפות ביקורת זו היתה לא מנומקת ולא ייצגה בצורה ברורה את הטעמים  

ביומן  לגבי תוכן הכתוב ודיון מסודראחריות לכך שלא הייתה בקרה את אנו מקבלים על עצמנו  לביקורת.

תוך  ובשל הסתדרות הפסיכולוגים וועד המרכזי נעדכן כי הנושא עלה לדיון מקיף בלפני שהודפס והופץ. 

וכי קיימנו תהליך של בירור וגיבוש מדיניות פנים  ,מיד עם התברר הדבריםוועד החטיבה הקלינית 

 ארגונים שתמנע מצבים כאלו בעתיד.  

כאיגוד המקצועי של  -בין נציגי הפ"י מחלוקותלהיות נקודות מבט שונות ואף  ותמטבע הדברים עשוי

  הפסיכולוגיה בישראל לבין בעלי תפקידים במשרדי הממשלה האחראיים על תחומי הפסיכולוגיה השונים.

במסגרת תפקידה של במהלך השנים חלקנו עמך את נקודות המבט שלנו ואת הנושאים החשובים לנו. 

הפ״י להוביל ולעצב את התחום המקצועי, וכמי שמחויבים להתנהלות שקופה כלפי הציבור שאנו מייצגים,  

 ותקשורתלמאפשר תגובה  . אך עלינו גם האחריותא ממד חשוב של עבודתנוהי ומנומקתפומבית  ביקורת

 עת לבנות גשרים של שיתוף פעולה. דסביב ביקורת זו,  ובכך ל

בקידום צרכי המערכת הפסיכולוגית הציבורית, ברור  בהנהגת המקצוע ו כפי שידענו לשתף פעולה בעבר

לטובת הציבור בישראל הזקוק לשירותים פסיכולוגים וכן עבור לפעול יחד  להמשיךוחשוב לנו שניתן 

 .והפסיכולוגיה בכללותההפסיכולוגים 

 

 , בברכה

 

 יו"ר  –יורם שליאר 

 וחברי הוועד המרכזי 


