
 

 
 

 

 

 

 לפסיכולוגיות ולפסיכולוגים חברות וחברי הפ"י שלום רב,

 

ימים קשים עברו עדיין ועוברים על תושבי הדרום בעקבות ההסלמה הביטחונית האחרונה. בסבב 

הנוכחי זכו גם תושבי המרכז לטעום את תחושת האיום והסכנה. אנו מוקירים ומערכים את עמידתם 

של מאות טילים בתוך מספר ימים. וכמו תמיד גם בסבב הזה האיתנה של התושבים תחת ירי כבד 

מילאו חברינו וחברותנו הפסיכולוגים בדרום תפקיד חשוב ומרכזי בהרגעה, בהכוונה ובטיפול 

 באוכלוסייה בדרום ובכל מקום בו נדרשו.

 

הפעם תודות לצוות היח"צ הנחוש של פורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית, הצלחנו גם 

להנכיח את עבודתם של הפסיכולוגים ואת תרומתם החשובה להתמודדות עם מצבי לחץ וחרום. 

צוות היח"צ הצליח לגייס פסיכולוגיות ופסיכולוגים רבים שרואיינו כל העת בכל אמצעי התקשורת 

ונתנו טיפים חשובים כיצד להתמודד עם המצב בצד הרגשי, זאת במקביל להנחיות פיקוד העורף 

הנוגע לשמירה הפיזית על חיי אדם. יש לציין כי לא נדרש מאמץ רב לגייס את  שעסקו בכל

הפסיכולוגים והפסיכולוגיות להתראיין בתקשורת שכן מייד לאחר פנייה בפייסבוק לציבור 

הפסיכולוגים התגלתה נכונות בל תתואר של ציבור הפסיכולוגים והפסיכולוגיות להעמיד את הידע 

 אמץ החשוב הזה. והניסיון שלהם לטובת המ

הייתה זו הזדמנות עבורנו להזכיר שוב למקבלי החלטות את מצבה הקשה של  -זאת ועוד 

הפסיכולוגיה הציבורית בדרום ועד כמה קיומם של שירותים פסיכולוגיים ציבוריים איתנים 

ומספקים, הינו קריטי להתמודדות של האזרחים עם המצב הבטחוני, ולתבוע את שינוי המצב 

 . לאלתר

 

בסוף השבוע שעבר התכנסנו כל חברי הוועד המרכזי ליומיים של סמינר בבית דניאל בזיכרון יעקב. 

המטרות היו לחזק את הקשר בין חברי הוועד ובעיקר, לדון לעומק ולקבל החלטות בסוגיות 

משמעותיות ומרכזיות לארגון שלנו על מנת לקדם אותו ולעשותו יותר רלוונטי לחבריו ולחברה 

ראל, היום ולעתיד. במהלך היומיים הצלחנו, באווירה טובה וביעילות רבה, להגדיר את ערכי ביש

הליבה של הפ"י אשר מהם נגזרו ההחלטות האופרטיביות לגבי המבנה הארגוני והתפקידים, וכן 

 יחסי הגומלין והאחריות של הגופים השונים בהפ"י: הועד המרכזי, החטיבות והמשרד.

מיים ודורשים עיבוד אחרון לפני פרסומם לציבור. בכל מקרה ועדי החטיבות החומרים עדיין גול

קבלו לעיונן את הטיוטה להערות. הכוונה היא להביא את הדברים לדיון ב"מרכז הפ"י" בחודש ינואר 

2020. 

 

מתוכנן להתכנס ה"מרכז" של הפ"י. "המרכז" הוא גוף חשיבה  31/1/20 -ביום שישי ה -ובאותו עניין 

עצות המורכב מחברי וחברות הוועד המרכזי, ועדי החטיבות, ועדת ביקורת, ועדת האתיקה והתיי

ונציגי הפ"י במועצות השונות. ההתכנסות היא על מנת  לדון בנושאים שעלו בסמינר הוועד המרכזי 

 בזיכרון יעקב וכן בנושאים משמעותיים אחרים הקשורים להתנהלות ולמבנה של הפ"י, זאת מתוך 

 



 

 

 

 

 

ון לשתף את מירב הנבחרים בארגון ולבחון ביחד את הכיוונים וההחלטות כפי שנידונו והתקבלו רצ

 בסמינר. המרכז איננו גוף שמקבל החלטות אבל הוועד המרכזי מחויב להתייחס ולהתחשב, עד כמה 

שניתן, במה שיעלה בדיוניו. השלב הבא הוא הבאת ההחלטות ושינויי התקנון הנגזרים מהן לאישור  

 האסיפה הכללית שתתקיים בהמשך השנה.

בימים אלה אנחנו פועלים במסגרת פורום הארגונים לפסיכולוגיה ציבורית בליווי  –ובעניין אחר 

חברת היעוץ ת.א.ר.א, להקמת קואליציה של ארגוני החברה האזרחית למען השירות הפסיכולוגי 

ים בפעילותנו ובמטרתנו. בימים הציבורי בישראל אשר תורכב מעמותות, מלכ"רים וגופים התומכ

אלה יוצא קול קורא לרשימה ארוכה של ארגונים להצטרף אלינו. בתקווה שארגונים רבים ייענו 

 לקריאתנו, תתקיים במהלך חודש דצמבר ההשקה הרשמית של הקואליציה.

התקיים במכללת דוד ילין בירושלים אירוע  5.11-ובנושא נוסף הקשור לפורום הארגונים. ב

לחנות עגולים" בהשתתפות חברים מהמועצה לפסיכולוגיה ציבורית, נציגי פורום הארגונים, נציגי "שו

ת.א.ר.א וכן משתתפים רלוונטיים נוספים. מטרת האירוע הייתה לקיים סיעור מוחות וחשיבה 

משותפת לגבי הדרכים בהן ניתן להתמודד עם המשבר בו נמצאת הפסיכולוגיה הציבורית בישראל 

יצד ניתן ליצור שיתופי בין כלל הגורמים הרלוונטיים לתחום. ממצאי ומסקנות צוותי הדיון כיום וכ

 ישמשו אותנו לתכנון פעולות בהמשך.   

 

בימים הקרובים מתחילים לצאת לדרך הכנסים החטיבתיים. בשבוע זה מתקיים כנס  -ולסיום 

ים החינוכיים באילת. נאחל החטיבה השיקומית בניר עציון ובשבוע הבא מתקיים כנס הפסיכולוג

 לכולם כנס מהנה ומשמעותי. 

 

 נייחל שיהיו ימים של שקט ושלום וגשמי ברכה וממשלה טובה.

 

 שלכם,

 

 יורם

 


