
 

 
 

,חברי וחברות הפ"י היקרים  
 

 הימים עדיין ימי קורונה ונראה שהיא כאן עוד לזמן בלתי ידוע.
 ענפה ורבה מתמיד חלקה משיקה וכרוכה במגיפה וחלקה ללא קשר עימה.בהפ"י הפעילות חרף זאת 

המאבק של החינוכיים בנושא יישום התיקון לחוק החינוך המיוחד ביחד  - התיקון לחוק החינוך המיוחד
מנהלי השפ"חים ובשיתוף עם ארגוני הורים ואיגוד הארגונים לפסיכולוגיה ציבורית ואיגוד עם פורום 
הולך ונושא את פירותיו. פורום הארגונים ונציגי המנהלים והחטיבה החינוכית נמצאים במשא  המנהלים

להגיע להסכמה על שינויים הכרחיים בהתנהלות ועדות סיון ימטה משרד החינוך בנומתן מתמשך עם 
שבעקבותיה  ,הזכאות ויישום החוק בכלל. במקביל מספר ארגונים הגישו עתירה לבג"ץ בעניין החוק

המשך בין הארגונים לבין מטה שפ"י   חתבשי הוצע צוו זמני להשהיית המשך היישום של החוק.
נקבע  (,לקריאה לחצו כאןובעקבות נייר עבודה שהוגש על ידינו למטה ) 7.2020.15שהתקיימה אתמול 

ששמה במוקד את הצורך להכין ולתמוך שלנו הישג משמעותי ביותר: המטה החליט לאמץ את הגישה 
באופן מתמשך בצוותי החינוך הקולטים בחינוך הרגיל. בעקבות כך הוקמה ועדה משותפת למטה, 

הנושא על כל משמעויותיו. יישר כוח לעושים במלאכה לפורום הארגונים ולאיגוד המנהלים לקדם את 
 ולחברת הייעוץ תארא שמלווה אותנו באופן צמוד במאבק הזה.

ולקראת דיון בוועדת השרים לענייני  בעקבות פנייה של לשכת חבר הכנסת ניצן הורביץ - טיפולי המרה
והשני כחוות דעת של ועדת האחד מטעם הוועד המרכזי : בנושא נשלחו על ידנו שני מסמכים חקיקה

 .קיומהפרקטיקה מסוכנת שיש לאסור על מהווים כנגד טיפולי המרה ובדרישה לקבוע שהם  ,האתיקה
החטיבה שי איתמר נציג ד"ר בהובלתו של מיוחדת, במקביל הוועד המרכזי החליט להקים וועדה 

 .(2מסמך , 1מסמך : שתגבש דרכי פעולה בנושא )לקריאת מסמכים בנושא ,בוועד המרכזיהקלינית 
ביחד עם פורום הארגונים הצליחו להעלות למודעות הציבור ומקבלי ההחלטות  החטיבה ההתפתחותית

ואת תקופות ההמתנה הבלתי נתפשות לשירותיהם את המצב הקשה של המכונים להתפתחות הילד 
הכוונה של משרד הבריאות לבטל את התקנה המחייבת את הקופות לבלום לעת עתה את הצליחה ואף 

 למענה.בעת המתנה ארוכה לממן פנייה למטפלים פרטיים 
הגברת המודעות לצורך בשירותיהן בתמיכה לחולים ולצוותים פועלות ל החטיבות הרפואית והשיקומית

 .למלא את התקנים במחלקות השונות ודורשות ממערכת הבריאותבבתי החולים ובמרפאות רפואיים 
של התקנים  תלהגדלורי ושלנו לשיקום מערך השירות הפסיכולוגי הציבבמקביל נמשך המאבק הכללי 

נשלחו מכתבים רה וביימי הקורונה באופן מיוחד. בעניין זה גבש הפסיכולוגים בכלל השירות הציבורי
 .לשר העבודה והרווחהלשר האוצר, לשר החינוך ואישיים לראש הממשלה, לשר הבריאות, 

 
מעורבת בדרמה מאחורי הקלעים, שאולי עשויה להיראות  לאחרונה הפ"י היתה -מועצת הפסיכולוגים 

שולית לחלקכם, אך ממחישה את החשיבות של ארגון עצמאי ובלתי תלוי של פסיכולוגים ובפועל מנעה 
עיכובים רבים בתהליכי רישום לפנקס ולתחילת התמחויות. לפני מספר חודשים אמורה הייתה להסתיים 

שמונתה מועצה חדשה. מצב בו לא קיימת מועצה הוא מצב  כהונתה של מועצת הפסיכולוגים מבלי
העשוי לגרום לשיתוק של וועדות משנה, ועדת הרישום, קבלת רישיונות ותחילת התמחויות. בעזרת 
הייעוץ המשפטי של הפ"י נערכה פניה ליועץ המשפטי של משרד הבריאות שהציע דרך לפתור את 

וכחית כחוק באופן שיאפשר פעילות תקינה של ועדות הבעיה, ולתקן את מועד תום כהונת המועצה הנ
המשנה של המועצה. זוהי פעולה שיכלה לצאת אל הפועל רק כפנייה של גורם משפטי חיצוני, 

והתעקשות של נציג הפ"י במועצה. ובכך חשיבותה של התאגדות עצמאית ובלתי תלויה למקצוע 
 הפסיכולוגיה ולציבור הפסיכולוגים בישראל.

 
 
 
 
 

https://www.psychology.org.il/sites/psycho/UserContent/files/%D7%97%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%9C%D7%94%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F%2014_7.pdf
https://www.psychology.org.il/sites/psycho/UserContent/files/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%94.pdf
https://www.psychology.org.il/sites/psycho/UserContent/files/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%20%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%94_06%2020.pdf


 

 
  :ובהקשר לקורונה

בימים אלה נשלח ע"י החטיבה הרפואית מכתב דחוף אל פרופ' חזי לוי המנכ"ל הנכנס של משרד 
להקמה של מערך פסיכולוגי רפואי במלונות הקורונה לטיפול, תמיכה ותחזוקה של בריאות בדרישה ה

ת במלונות לאור הידיעות על המצוקה הנפשית הקשה שקיימ המאושפזים ושל הצוותים הרפואיים
 (.לקריאה לחצו כאן) הקורונה

הצוות המוביל של פורום הוותיקים והגמלאים של הפ"י עסק בתקופה האחרונה בשאלת  -ובעניין דומה 
המענה הטיפולי והתמיכתי בגיל השלישי בתקופת הקורונה ובכלל. כמו בתחומים אחרים וכפי שלמדנו 

צרכיה אם בכלל. הצוות פעל בשני קבוצת אוכלוסייה זו איננה זוכה לטיפול המותאם ל ,בתקופת הסגר
כוונים, האחד  ניסוח מכתב עמדה בנושא למשרדי הממשלה הרלוונטיים, המשרד לשוויון חברתי, משרד 

עבור הגיל השלישי והביע נכונות להיות ייעודי הרווחה ומשרד הבריאות בדרישה להקים מערך טיפולי 
 עתודה פיתוחב(. הכיוון השני הוא תמיכה חצו כאןלקריאה ל) לק מהחשיבה, התכנון והפיתוח שלוח

י לצורך כך נרקם שיתוף פעולה מבורך בין הפ". השלישי הגיל בבני לטיפול פסיכולוגים של והכשרה

, בימים אלה ,ובין הייתר, יוצאת לדרך  רופין במכללת הגרונטולוגית המגמה, לפסיכולוגיה מחלקהל
 ראו פרסום בהמשך.  –תכנית הכשרה לפסיכולוגים לטיפול בגיל השלישי 

 
אלא רק חלק קטן מהדברים שנעשים בהפ"י לטובת הפסיכולוגיה ולטובת הפסיכולוגים והפסיכולוגיות 

 בישראל. בנוסף ובמקביל מתקיימת גם פעילות ענפה בתוך החטיבות.
 
 

 :ועניינים חשובים נוספים
 

פה הכללית שתתקיים בפעם הראשונה יהפ"י שוקד בימים אלה על הכנת האסהוועד המרכזי של 
סקירה על   ,בין היתרנתן ית פה יבאס .22:00 – 20:00בשעות  23.7.2020 באמצעות הזום בתאריך

 ועדת הביקורת על פעילות הפ"י והמלצותיהדו"ח  יוצג , בשנה האחרונה הפעילות של הוועד המרכזי
 .2019הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי לשנת  ויובאו לאישור

 
למשתמשים בקרוב נצא לדרך בעניין חידוש אתר האינטרנט של הפ"י שיאפשר גישה נוחה וידידותית יותר 

 ויאפשר פיתוח  ובנייה של אינדקס רשמי של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל.
 

המשיך להיאבק על כך  שהממד המשימה החשובה ביותר שלנו כארגון פסיכולוגים בימים אלה היא ל
תקודם למרכז הבמה במשמעות של  ,שית/נפשיתגא הפגיעה הרוהשלישי של פגיעתה של הקורונה שה

הגברת וחיזוק שרותי בריאות הנפש והשירותים הפסיכולוגיים בסקטורים השונים, בריאות, חינוך, 
 ואת זאת נמשיך לעשות ללא פשרות. התפתחות, שיקום, ותעסוקה

 
שהקורונה מסרבת עדיין להעלם ממקומותינו והיא אף שבה אלינו ביתר שאת, נראה שיש בידנו שתי הגם 

לפחות לצלוח בשלום את המגיפה, האחת להשתדל להיות אופטימיים ולהאמין שהחיסון  אופציות טובות
 בוא יבוא והשנייה להקפיד על הנחיות משרד הבריאות.

 !בריאות שלמה לכולכם/ן
 ,שלכם

 יורם
 

https://www.psychology.org.il/sites/psycho/UserContent/files/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%AA%20%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A%20%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%20%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94%20%20290620.pdf
https://www.psychology.org.il/sites/psycho/UserContent/files/%D7%A0%D7%99%D7%A8%20%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A6%D7%A8%20%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%99%20%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94%20-%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf

