
 
 
 
 
 
 

 רב, לחברי וחברות הפ"י שלום
 

 :שוב שמח לעדכן על הדברים שמתרחשים בהפ"י
 

כפי שעדכנתי בעבר,  - מועצה ציבורית למען הפסיכולוגיה הציבורית בישראלהקמת 
למען אנו מקימים מועצה ציבורית  ,במסגרת הפורם המשותף של ארגוני הפסיכולוגיה

האחרונה אנו עוסקים בגיוס אנשי ציבור הפסיכולוגיה הציבורית בישראל. בתקופה 
חברי המועצה כוללים, בין  ומובילי דעה בחברה הישראלית להצטרף אל המועצה.

היתר, בכירים לשעבר במשרד האוצר, בכירים לשעבר במשרד הבריאות, בכירים 
חילת חודש יולי מתוכנן בת .מהשלטון המקומי וחברי כנסת לשעבר מסיעות שונות

 כמובן. ,יציאה לדרך. כאשר תתייצב הרשימה הסופית נפרסם אותהאירוע ההשקה וה
 

ביום שלישי האחרון התכנסו בהרצליה חברים וחברות  – פורום הוותיקים והגמלאים
שהביעו את רצונם לקחת חלק ואף להיות פעילים בפורום הוותיקים והגמלאים של 

ק וכן נבחר צוות בן הפ"י. בישיבה נידונו הנושאים שבהם חשוב וראוי שהפורום יעסו
דיווח מפורט על המפגש  חמישה חברים וחברות להוביל את הפורום ביחד עם שרונה.

ת הקמת הפורום מטעם הוועד יימסר בהמשך ע"י ד"ר שרונה מיטל, המרכזת א
חברים והחברות שלקחו על עצמם את להמרכזי. תודה שרונה על קידום הנושא ו

 המשימה החשובה הזו.
 

בימים אלה הפ"י יצרה התקשרות בתשלום עם  – רי וחברות הפ"ישירות חדש לחב
" העוסקת באיתור מכרזים והפנייתם לספקים רלוונטיים. יפעת מכרזיםחברת "

בהתאם להסכם עם החברה היא תעביר אלינו את כל המכרזים הרלוונטיים 
את  לפסיכולוגים ואנו נפרסם אותם לחברי וחברות הפ"י. המטרה היא להנגיש

לרכוש את השירות הזה באופן ההוצאה והמכרזים לציבור שלנו ולחסוך את הצורך 
 פרטי. תודה לדני כפרי מנכ"ל הפ"י על היוזמה ועל היישום.

 
שר כי בעקבות מאבק משותף של הפ"י, חטיבת אנו שמחים לב – ק. גתשפ"ח פרשת 

שפ"ח קרית גת  הפסיכולוגים במח"ר והתנועה לפסיכולוגיה ציבורית, המשבר בנושא
הגיע לסיומו. במהלך המשבר סיכלנו ניסיון לעקוף את מנהל השפ"ח שנאבק על תנאים 

מכבדים וראויים לסיום עבודתו בשפ"ח, ע"י הפעלת לחץ על מנהלי שפ"חים אחרים 
לשמש בוועדות השמה של היישוב. לשמחתנו הצלחנו להביא לכך שמנהל השפ"ח 

ת לעשות כוונה של הרשו -ים ראויים.  זאת ועוד יסיים את תפקידו בראש זקוף ובתנא
נתקלה בסירוב חד משמעי מצד הפסיכולוג הפסיכולוגי סוג של הפרטה של השירות 

המחוזי מר אילן וירצברג והפסיכולוגית הארצית ד"ר חוה פרידמן. אנו תקווה 
בנה מחדש במהרה לרווחת תושבי ישהשירות הפסיכולוגי החינוכי של קריית גת י

 .העיר
 

בפעם שעברה ציינתי את העובדה שהבחירות כבר מאחורינו ולא שיערתי שהם גם 
לפנינו. כך או כך עונת הדובדבנים כבר בשיאה והקיץ בלהטו וחמסיניו והחופש הגדול 

כבר עומד בפתח. נאחל שנצליח גם אנחנו לחפוש כראוי ולגייס כוחות למשימות 
 .שעוד רגע נוחתת שצופנת לנו שנת תש"פ
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