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  : יושב ראש הפ"י
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 שליאר יורם -דבריו של יו"ר הפ"י 

 ,רב שלום והפסיכולוגיות הפסיכולוגים לציבור

ם משימות ונושאים  ונערמי יםלחננו הולכוועל ש ,חודשים מאז כניסת הוועד הנוכחי לתפקידו שלושהחלפו 

  יוזמות של חברי הוועדחלקן ועדת הביקורת, מוהוועד הקודם, חלקן מחלקן הועברו אלינו  כמעיין המתגבר,

למתרחש  בין לבין אנו משתדלים להיות קשובים . ואנו מנסים להדביק את הקצב ,וועדי החטיבות המרכזי

אנו  בסביבה ולהגיב בזמן אמיתי על אירועים והתפתחויות בשדה המקצוע ובציבוריות הישראלית בכלל. 

עושים מאמץ לאחד כוחות עם ארגונים שותפים כמו חטיבת הפסיכולוגים במח"ר והתנועה לפסיכולוגיה  

ציבורית ועם ארגונים קרובים כמו ארגון העובדים הסוציאליים ואיגוד מקצועות הבריאות. כחלק מכך 

רי/ות הוועד פרסמנו לאחרונה תמיכה במאבקם של עובדי מקצועות הבריאות. תודות לערנותם/ן של חב

המרכזי וחברים/ות מן השורה, הגבנו בתוך מספר שעות על מכתב זדוני שחולק להורים בראשון לציון על  

הקהילה הלהט"בית  ושנכתב כביכול על ידי פסיכולוגית. במשותף עם החטיבה במח"ר אנו פועלים למנוע 

מול הרשות המקומית מזה זמן   פגיעה בשירות לציבור ובזכויות העובדים בשפ"ח קריית גת הנמצא במשבר

רב. לצערנו מצב דומה מתקיים ברשויות נוספות ואנו פונים אל הפסיכולוגים בשפ"חים שיעדכנו אותנו כדי  

 שנוכל לסייע בכל מקום שדברים כגון אלה מתרחשים.

 אנו ממשיכים לעקוב אחר יישום הרפורמה בבריאות הנפש ולומדים כעת לעומק את נושא הרפורמה בחינוך

 המיוחד.

כהן היו"ר היוצאת של ועדת הביקורת שפרשה -בישיבת הוועד האחרונה נפגשנו עם הגברת דפנה רענן

לפנינו את דוחות הביקורת האחרונים וסימנה לנו את הדרוש תיקון ושינוי. דפנה מילאה את תפקידה 

הודיעה לנו שהיא  במסירות ונאמנות במשך מספר שנים שברובם הייתה ועדה של איש אחד. לצערנו דפנה 

מסיימת את תפקידה ונכון לעכשיו אין להפ"י ועדת ביקורת. אנו עושים כל מאמץ לאתר אנשים לתפקיד 

לקראת האספה השנתית הקרובה. במקביל אנו בונים את תוכנית העבודה השנתית ואת התקציב הנגזר  

 ממנה.
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הוועד המרכזי של הפ"י, שבה ישתתפו מר גבי פרץ הפסיכולוג הראשי והגב' יונת בורנשטיין יו"ר בישיבה הקרובה של 

 ועדת האתיקה של הפ"י, נדון בהתמודדות עם נושא של מתחזים ופרסומים מטעים.

כחלק מכניסתי לתפקיד אני מקיים סבב מפגשים עם ועדי החטיבות ועם בעלי תפקידים משיקים להפ"י: הפסיכולוג 

אשי, הפסיכולוגית הראשית של משרד החינוך, יו"ר חטיבת הפסיכולוגים במח"ר ויו"ר המח"ר, במטרה להרחיב את הר

 שיתוף הפעולה והתיאום בינינו.

 

ארגון של הפ"י, הצעה שגובשה בקדנציה הקודמת על ידי מספר -נושא חשוב ביותר שהונח על שולחננו הוא הצעה לרה

בוועד הקודם. אנו לומדים את ההצעה ובקרוב נתחיל להניע את התהליך להטמעתו חטיבות והובאה לאישור ראשוני 

 באופן הנכון להבטחת החזון, הייעוד והמטרות של הארגון.

נושא חשוב אחר שבכוונתי לקדם הוא הגברת מעורבותם של הפסיכולוגים והפסיכולוגיות שיצאו לגמלאות בפעילות 

שהתחייבתי לו בבחירות להפ"י וככל שאני נכנס לתפקיד אני מבין כמה אנו ובמשימות הרבות של הארגון, משהו 

זקוקים לידע, לניסיון ולעזרה המעשית של קבוצה גדולה זו של חברינו. בשיחות שקיימתי עם חלק מהפורשים/ות עלו 

 רצון ונכונות לחזור לפעילות ולסייע.

ל גיבוש החזון החטיבתי, תהליך שדרש מאמץ רב ועבודה ולסיום ברצוני לברך את ועד החטיבה החינוכית ואת חבריה ע

קשה שהתוצר המרשים והמשמעותי הצדיק אותם. חזון ארגוני הוא מגדלור המכוון את פעילות הארגון. מניסיוני בליווי 

עיצוב החזון והקוד האתי של ארגונים רבים, למדתי שהחלק החשוב ביותר הוא התהליך עצמו אשר בוחן שאלות יסוד 

 ומו ובשליחותו של הארגון. יישר כוח.בקי

 

 יורם

 


