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  : יושב ראש הפ"י
 

 מר יורם שליאר
 

 חברי הוועד המרכזי:
 

 אייזיקוביץ-גב' אסנת רייכמן
 מר יהודה ניניו

 שץ-מר יותם בן
 מר יחיאל אסולין
 ד"ר ליאת הלפמן

 גב' מיכל דברת
 מר עודד מאיו

 רווהגב' סתיו 
 מר שי איתמר

 טל-שרונה מיד"ר 
 

 
 

 
 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יורם שליאר -דבריו של יו"ר הפ"י 

 

 לפסיכולוגים והפסיכולוגיות חברי/ות הפ"י שלום,

שנת תשע"ח הולכת ומסתיימת ושנת תשע"ט כבר מתדפקת בדלת. מוקדם  מדי לעשות סיכומים  

וחשבונות נפש כי אנחנו עוד בימי החסד שלנו. יחד עם זאת אנו בוועד החדש ממשיכים לפתח את  

עבודת הצוות ואת שיתוף הפעולה בתוך השונות המובנית ובין חילוקי הדעות המתגלעים מדי פעם.  

ח האחרון התקדמנו בכמה מישורים. ראשית, קיימנו בישיבה האחרונה דיון מעמיק  מאז הדיוו

בהשתתפות הפסיכולוג הארצי מר גבי פרץ ויו"ר ועדת האתיקה של הפ"י הגב' יונת בורנשטיין, על  

נושא המטפלים המתחזים והמטעים ועל הפועלים שלא כחוק. הוקם צוות משותף לוועד המרכזי  

ין ויגבש את כיווני הטיפול בנושא. בהקשר לכך העברנו פנייה למכללה  ולוועדת האתיקה, שיכ

נהל שפתחה מגמה ל"פסיכולוגיית ספורט" ודרשנו הבהרות לגבי האופן שהם מפרסמים  ילמ

ומשווקים את המסלול לנרשמים, ביחד עם דרישה לשנות את הפרסום ואת הנאמר בייעוצים  

 בהתאם לכך נפרסם את המכתב ואת הסבריהם.האישיים. אנו ממתינים לתגובת ראשי המגמה ו

בשבוע שעבר נפגשו נציגי הוועד המרכזי יחד עם ירדן מנדלסון יו"ר חטיבת הפסיכולוגים במח"ר  

ונציגי התנועה לפסיכולוגיה ציבורית עם פרופ' חיליק לבקוביץ' מנהל בית החולים הפסיכיאטרי  

ור את המרפאה הקהילתית של בית החולים  "באר יעקב", בעקבות מידע שהגיע אלינו על כוונה לסג

בעיר לוד. פרופ' לבקוביץ' הבהיר לנו והתחייב בפנינו שהמרפאה לא תיסגר, יתרה מכך הוא עדכן כי  

 בעתיד הקרוב יושלם תקן הפסיכולוגים במרפאה, שהצטמצם מאוד בתקופה האחרונה.

ר וגידים ופנינו אל החטיבות  גם הרעיון של גיוס הגמלאים שלנו לפעילות והשפעה בארגון קורם עו

 לשלוח נציגים לצוות חשיבה ראשון בנושא. מי שמעוניין/ת מוזמן/ת לפנות למזכירות הפ"י ולעדכן.

 

ולבסוף אני מבקש לאחל לכולנו שנה של משמעות, נחת וסיפוק ממעשה ידנו, שקט ורווחה נפשית  

ונחזק את אחדותנו כארגון   ובריאות ואהבה בבתינו ותקווה ושלום בארץ כולה. שנגדל ונתעצם

 נו.יהיציג של הפסיכולוגים בישראל, לטובת לקוחותינו ולטובת חבר

 

 יורם

 

 

 

 

 

 

 

 

 


