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 יורם שליאר -דבריו של יו"ר הפ"י 

 

 שלום רב, לפסיכולוגיות ולפסיכולוגים חברות וחברי הפ"י

דיון  בוועד המרכזי . ראשית התקיים שעל שולחננו הקודם התקדמנו במספר נושאיםגיליון מאז ה

נושא פסיכולוגים ומטפלים אשר יש במעשיהם כדי חשש להטעיית הציבור. הדיון התקיים  חשוב ב

  יו"ר ועדת האתיקה של ,יוסף-ברהפסיכולוג הראשי והגב' יונת בורנשטיין  ץבהשתתפות מר גבי פר

 לפעול.   יש מקוםסיון לאפיין את התופעות הקיימות בשטח ושכנגדן י. במהלך הדיון נעשה נהפ"י

 זוהו חמישה סוגים של מתחזים: 

 מי שאינם פסיכולוגים ומתחזים לפסיכולוגים.  .1

עוסקים בטיפול  הם והתמחות,  ללאהינם אך פסיכולוגים הרשומים בפנקס הפסיכולוגים .2

  .ובאבחון כאילו הם מומחים

 מתמחים שמציגים את עצמם כמומחים.  .3

ים לתחום התמחותם,  פסיכולוגים מומחים שרכשו הכשרה בתחומים מקצועיים נוספ.4

 ובעקבות זאת מרחיבים את תחום העיסוק שלהם ועובדים שלא בתחום המומחיות שלהם.  

( ועוסקים CBTמודי תעודה בתחום ספציפי )למשל יפסיכולוגים ללא מומחיות שלמדו ל.5

 בטיפול בתחום זה אף שאין להם מומחיות.

 

 בשלב הראשון הוא להתמקד בשתי קבוצות: שהוסכם עליווון יהכ

 מי שאינם פסיכולוגים ומציגים עצמם כפסיכולוגים..1

ואינם  פסיכולוגים הרשומים בפנקס ללא התמחות כלל )אינם מומחים .2

   .מתמחים(

 

  ,יו"ר ועדת אתיקה יוסף,-בורנשטיין בר הכולל את יונתבריכוזו של יחיאל אסולין הוקם צוות 

את  ויגיש  ,גבש הצעה לדרכי פעולה לגבי כל אחד מאלהל הצוות נועד .מהוועדנוספים וחברים 

 בישיבה הקרובה. להחלטת הוועד המרכזיהצעותיו 

אצל חלק  בהירות -בלנו בנושא, מתברר כי קיימת איימהידוע לנו ומפניות שק –ובעניין אחר

להכרה  , להעשרה, להשתתפות מעביד, יות לצורך גמולור השתלמושילאר ובכל הקשמהפסיכולוגים 

מהסוגים השונים של  חדאל ים לגבי כקריטריונים ברורעוד. חסרים  להשתתפות מקרן ידע

צוות של חברים מהוועד   ,. גם כאןעודו "מובהקת" ,"מקצועית", "העשרתית" :ההשתלמויות

את הקריטריונים  גדיר לההתגייס ללמוד את הנושא,  ,ה של ד"ר ליאת הלפמןניהולב ,ומהחטיבות

 לקבלת החלטות.המרכזי גיש אותם לוועד להו
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עניין הקמת פרום הגמלאים והוותיקים הולך וקורם עור וגידים. הכוונה היא למצוא דרכים שבהן ניתן לשלב 

גמלאים וותיקים בפעילות השוטפת של הפ"י ולהסתייע בניסיונם העשיר. נעשתה חשיבה ראשונית בנושא עם 

הקמת הפורום. בשלב טל מהוועד המרכזי, שהרימה את הכפפה ולקחה על עצמה לקדם את -ד"ר שרונה מי

ראשון יוקם צוות חשיבה ותכנון שירוכז על ידי שרונה ויכלול נציגים מהחטיבות השונות. הצוות אמור להגיש 

. פנינו אל החטיבות דרך נציגיהן בוועד 2018את המלצותיו לוועד המרכזי לא יאוחר מסוף חודש דצמבר 

 המרכז בבקשה לשלוח נציגים לצוות ההקמה.

, "התנועה למען הפסיכולוגיה הציבורית" מקדמת יוזמה ברוכה ליצירת חבירה ושיתוף פעולה של ועניין אחרון

הגופים המרכזיים שיש להם נגיעה בפסיכולוגיה הציבורית ובמקצוע הפסיכולוגיה בכלל. כחלק מהמהלך 

התקיים  17.9.18-הראשון שכרה התנועה את שירותיה של חברת ייעוץ אסטרטגי ובנתה לכך מודל ארגוני. ב

הפ"י, התנועה וחטיבת הפסיכולוגים במח"ר.  –בבית ההסתדרות מפגש משותף לנציגים של שלושת הארגונים 

במפגש הוצגו הרעיונות והמודל הארגוני שגובשו בתנועה ביחד עם חברת הייעוץ. הייתה הסכמה רחבה ברמה 

עולה בין הגופים הקיימים בתחום העקרונית בדבר הצורך באיחוד הכוחות, הקטנת הפיצול ובניית שיתוף פ

מהיכן מתחילים את  –הפסיכולוגיה, אך הייתה פחות הסכמה על האופן שבו יש לעשות זאת וכן על השאלה 

התהליך. בשלב ראשון הוסכם להתמקד בעבודה פנימית בין שלושת הארגונים במטרה לגבש דרכי פעולה 

רק לאחר מכן לשקול רכישת שירותים של חברת ייעוץ להקטנת הפיצול בתוך המקצוע, בכוחותינו הפנימיים, ו

 חיצונית ולבחון את המודל המוצע על ידי חטיבת הפסיכולוגים במח"ר. 

 במשרדי הפ"י. 15.10.18-בסיכום, הוחלט כי שלושת הארגונים ייפגשו לדיון המשך בנושא ב

 

 לקוחותינו. בברכת שנת פעילות משמעותית וקידום היעדים של הפ"י לטובת חבריה ולטובת
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