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 יורם שליאר -דבריו של יו"ר הפ"י 

 

 לפסיכולוגיות ולפסיכולוגים חברות וחברי הפ"י שלום רב,

 דברים מתקדמים ומתפתחים בהפ"י.

לאחרונה פנו אלינו חברים וחברות פסיכולוגים/יות המבצעים עבודות שונות )בתלוש שכר או  

חשבונית( עבור שפ"י במשרד החינוך באמצעות העסקה דרך חברת אדיוסיסטמס הזכיינית החדשה  

של המשרד לנושא הנחייה והדרכות והשתתפות בוועדות התאמות וכדו', בטענה שהסכמי ההעסקה  

לא מותאמים, ו/או מקפחים ו/או דורשים שינוי. הפ"י, כגוף המייצג פסיכולוגים   כוללים סעיפים

עצמאיים, פעלה ופועלת להביא לתיקון נושאים אלה. הסכמי ההעסקה הועברו ליועץ המשפטי,  

רוכזו הערות מהשטח והכול הועבר במכתב מרכז לכתובת המתאימה בשפ"י אשר הביעה נכונות  

 להסדיר את הדורש תיקון.  

כידוע הסתדרות המח"ר מטפלת בעובדים שכירים המאוגדים במסגרת מקומות עבודה ציבוריים.  

פסיכולוגים עצמאיים נותרים לעיתים לבדם מול המעסיקים. במקרים אלה וכפי שקרה כבר בעבר  

הפ"י מתייצבת ופועלת לסיוע ו/או ייצוג הפסיכולוגים מול מעסיקים. אתם מוזמנים לפנות אלינו  

 כגון אלה.בנושאים 

 

לפני שבועיים נציגנו השתתף בדיון בוועדת החינוך של הכנסת בנושא הפסקת התיקצוב לתכנית  

למניעת אובדנות במשרד החינוך, זאת בניסיון להעביר את רוע הגזירה. בתום הדיון התפרסמו  

 בתקשורת הדברים הבאים:

"אין לנו שום כוונה להפסיק   "המשנה למנכ"ל במשרד הבריאות, פרופ' גרוטו, אמר בסוף הדיון כי

את התכנית למרות שהתקציב הסתיים. מה שקרה זה שהשנה לא הצלחנו למצוא את התקציב הזה,  

ואמרנו למשרד החינוך שנמשיך לפעול למצוא את התקציב. הם רצו התחייבות. הייתה היום שיחה  

ת, ונדווח על כך  בין שני מנכ"לי המשרדים ואני מניח שהדבר יביא לכך שלא נפסיק את התכני

 בימים הקרובים".

למיטב ידיעתנו טרם התקבלה תשובה לגבי המשך פעילותה של התכנית הלאומית למניעת אובדנות  

 וככל הידוע לנו ההיא עדיין מוקפאת. אנחנו עוקבים בדאגה אחר המשך הפעילות ונעדכן.

 

יוצגים, התכנסה בשבוע  המועצה לבריאות הנפש של משרד הבריאות, שבה אנחנו מ –ובעניין אחר 

שעבר לישיבתה הראשונה בקדנציה הנוכחית. כחלק מהצגת היעדים שלו הניח על שולחנה פרופ'  

זאב קפלן היו"ר החדש של המועצה, טיוטת הצעה ל"חוק העיסוק בפסיכותרפיה".  החוק מבקש  

בתחום פרוץ   להסדיר מי רשאי ומי לא רשאי לעסוק בפסיכותרפיה. ואכן אין חולק על כך כי מדובר

גם  -יחד עם זאת יש לנו השגות רבות על הטיוטה המוצעת, מה ובשטח הפקר, שחשוב להסדיר אותו.

 שהעיסוק שלנו הפסיכולוגים כבר מוסדר בחוק.
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בשם הפ"י להעביר נייר עמדה שלנו בהקדם.  יפרופ' קפלן בקש לקבל את עמדתנו לגבי ההצעה ואני התחייבת

 להתייחסותכם/ן.בקרוב נפרסם הן את ההצעה והן את נייר העמדה לעיונכם/ן אנו לומדים את ההצעה לעומק ו

 

מתקיים יום פתוח של הפסיכולוגיה לסטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה. יום העיון  28/11/18ביום חמישי 

הוא ביוזמת הפסיכולוג הראשי מר גבי פרץ והוא יתמקד בנושאי הרישום בפנקס הפסיכולוגים, תהליך 

ות ונושא המלגות. במסגרת יום העיון נעמיד דוכן של הפ"י ושל החטיבות כדי לחשוף את הסטודנטים ההתמח

 לארגון המקצועי שלנו. אנא עודדו סטודנטים ופרקטיקנים להגיע ליום החשוב הזה.

 

טל שבה מהניכר וכעת היא משנסת מותניים לקדם את הקמת פורים הוותיקים והגמלאים -חברתנו שרונה מי

 סום נפרד בהמשך המידעון.פר –

 

ולסיום מבקש לברך את החטיבה התעסוקתית לקראת הכנס השנתי שיתקיים בסוף החודש בניר עציון. 

 מאחלים לכם כנס מוצלח, מהנה ומשמעותי.

 

את פעמיו  של החורף אנו שומעים בימים אלה, וגם העגורים שאת צרחותיהם אני שומע כעת מחלון משרדי, 

עמק החולה. נייחל שתהיה זו עונה עתירת גשמי ברכה לטובת החקלאים והנחלים ועתודות שבו בהמוניהם אל 

 המים שלנו.

 

 בברכה,

 יורם

 

 

 

 


