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  : יושב ראש הפ"י
 

 מר יורם שליאר
 

 חברי הוועד המרכזי:
 

 ד"ר אלונה רודד
 אייזיקוביץ-גב' אסנת רייכמן

 מר יהודה ניניו
 שץ-מר יותם בן

 מר יחיאל אסולין
 ד"ר ליאת הלפמן

 גב' מיכל דברת
 מאיומר עודד 

 גב' סתיו רווה
 מר שי איתמר

 
 

 
 ראש החטיבות: יושבי

 

 אר'-תע'-חב' -מיכל פוניגב' 
 שק' -ד"ר עומר פורת

 קל' -מר עמוס ספיבק
 רפ' -ורד משולםגב' 

 חנ' -גב' תמר גרינוולד
 

 
 יושבי ראש הוועדות :

  
–יוסף-בר-יונת בורנשטייןגב' 

 אתיקה
 
 

 בעלי תפקידים :
 

 מנכ"ל-מר דני כפרי
 יועמ"ש-עו"ד ברוך אברהמי

 רו"ח –מר אריק דן 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שליאר יורם -דבריו של יו"ר הפ"י 

 

 8112אוגוסט  – י"הפ למידעון דברים

 

 ,  שלום י"הפ ות/חברי

רק לא חלילה בנחל שורץ   ,שהמידעון הנוכחי תופס אתכם/ן על שפת בריכה או בצימר מפנק מקווה

את המידעון משום  /ותלא קוראיםכלל  /ןכלל אתםבאולי שאם נשארו כאלה. ו – "עכברת"

 הדיגיטליה ולהתמזג עם הטבע.   שהחלטתם/ן להתנתק לחלוטין מכל 

 כך מספר עדכונים:-אנחנו בוועד המרכזי )אם נאמר זאת בפולנית(, ממשיכים לעבוד כרגיל ולפי

הודיעה כי   ,שהיא גם חברת ועד החטיבה ,ד"ר אלונה רודד נציגת החטיבה החינוכית בוועד המרכזי

ומרצה בוועד החטיבה. כל   תוך רצון להשקיע את כל זמנהמהמרכזי היא מבקשת לפרוש מהוועד 

שאר בוועד עלו בתוהו ואנו מתנחמים בכך שאלונה תמשיך לשרת את  ימאמצנו לשכנע את אלונה לה

. תודה לך  ציבור הפסיכולוגים החינוכיים ותמשיך להיות מחוברת לוועד המרכזי מספסלי החטיבה

  ,את אלונה תחליף. אלונה על תרומתך המאוד משמעותית בתקופה הקצרה ששימשת בוועד המרכזי

  נאחל לשתיהן ולנו הצלחה רבה. .טל-הבאה בתור בבחירות ד"ר שרונה מי ,פי הנוהל-על

אנחנו משתדלים לעקוב ולהגיב במקרים בהם  ,כחלק מההגנה על המקצוע שלנו –בנושא אחר

ארגונים, מוסדות השכלה וגורמים פרטיים מפרסמים פרסומים מטעים ויוצרים מצגי שווא לגבי  

תים או ההכשרות שהם נותנים במסגרת מקצוע הפסיכולוגיה. לאחרונה פנינו לשני מוסדות  שירו

להשכלה גבוהה לגבי פרסום מטעה ובלתי חוקי שלהם בעניין הכשרת פסיכולוגים, אנו ממתינים  

 לתגובתם הרשמית לטענותינו ואז נפרסם את הדברים בצורה יותר מפורטת.

הפונדקאות שעורר פולמוס בשורות חוק בשבועות האחרונים פרסמנו נייר עמדה בנושא 

הפסיכולוגים לגבי התחומים בהם צריכה הפ"י לגעת, לנקוט עמדה ולהביע את דעתה בחברה  

האם אנו צריכים להגביל את עצמנו לתחומים שיש להם  עלתה שאלה, ובציבוריות הישראלית. 

הומניות שאינן  וסוגיות חברתיות בלבד או שחובתנו להביע דעה גם משמעות פסיכולוגית/נפשית ב

פרסמו לאחר דיון מדוקדק  ו עד כה נכרוכות בהכרח בפגיעה נפשית כזו או אחרת. הניירות שפורסמ

יחד עם זאת קיימנו בישיבתנו האחרונה דיון ראשוני אך מעמיק   ,והסכמה של רוב חברי הוועד

הדבר  עד כמה ש ,מיצוי ואנו נשוב לעסוק בו מתוך כוונה להגדירלא הגיע עדיין לכלל אשר  ,בנושא

את הגבולות של הנושא. כחלק מהתהליך החשיבה וההתלבטות אנו מתכוונים לצרף למעגל   ,ניתן

ההתלבטות והחשיבה חברים נוספים ואולי אף לקיים יום עיון בנושא. נשמח לקבל רעיונות  

 ומחשבות.

ד  ישיבות הוועסיכומי בקרוב את  ם, נפרסדוגלים בהורית שאנו כחלק מהשקיפות הציב –נושא נוסף 

  מט שלרלוגית והפונו. העניין מתעכב מעט בגלל סיבות טכניות של בניית הפלטפורמה הטכהמרכזי

 אך יתרחש בקרוב. ,הפרסום
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לעובדים שהיא הערכת עובדים  ,מעת לעת ,כחלק ממנהל תקין הפ"י אמורה לקיים - עניין אחרון להפעם

מאחר ולא קיים בידנו כלי מובנה ואובייקטיבי להערכת עובדים  .מנכ"ל, יועמ"ש ומזכירות –בשכרמעסיקה 

שמאפשר הערכה מקצועית של העובדים בשכר, אנו שוקדים כעת על בנייתו. הכלי יתבסס על ניתוח עיסוקים 

בניית הכלי, הכוללת המורכבת של  המלאכהפניו. את צבו בושל כל אחד מבעלי התפקידים ועל הגדרת יעדים שי

עם כל אחד מבעלי התפקידים לקחו על עצמם מיכל דברת נציגת החטיבה הארגונית עומק בין היתר ראיונות 

 ויהודה ניניו נציג החטיבה הרפואית.

הפסיכולוגים הפועלים בימים   חברנו וחברותנוידי  אני מבקש לחזק ,על גבול הלבנון ,בצפוןכמי שגר רוב חייו 

בוקר חדש, שייתן שקט ורגיעה על האזור ומייחל שאולי אולי, בימים הקרובים, יעלה אלה באזור עוטף עזה 

 .לימים רבים משני עברי הגבול

 

ולכל  חג קורבן שמחהמוסלמים  לחברותנו וחברנו, חברותנו וחברנוהמשך חופשה מהנה לכל לסיום אני מאחל 

 .שמחים ומשמעותיים ושנה טובה ומועדי תשרי עם ישראל חגי

 

 יורם

 
 


