
 
 

 

 , שלום לכולם

 :מאז כתבתי לכם לאחרונהכרגיל דברים רבים התרחשו ומתרחשים בהפ"י 

 

. הדיון 2020הוועד המרכזי בישיבתו האחרונה דן בתכנית עבודה והתקציב לשנת  –תכנית עבודה ותקציב הפ"י 

 בין היתרבסמינר הוועד המרכזי באוקטובר בזיכרון התקבלו  לציבור.  יושלם  נפרסםלא הסתיים עדיין וכאשר 

 הוועד: י"בהפ השונים הגופים של והאחריות הגומלין יחסי וכן, והתפקידים הארגוני המבנה לגבי החלטות

ואשר ישתקפו  בעיקר את אלה שבשלו לקראת יישום מעשי ,אפרט כאן כמה מהן .והמשרד החטיבות, המרכזי

  .2020־ובתקציב של הפ"י לכנית העבודה ובת

להגדיל  ,סטטוטורי פורמלי שאין להן למעשה היוםוון הכללי היה לתת לחטיבות מעמד יהכ ,בהתייחס לחטיבות

זאת במקביל  . כלובהתאם לכך לקבוע את תקציב הפעילות שלהן ,הסמכויות וקבלת ההחלטות שלהןמרחב את 

של הוועד המרכזי  –קרי  ,כלפי הארגון כולוהאחרות ו החטיבותכלפי הגדרת האחריות שלהן כלפי חבריהן, ל

יועבר לרשות החטיבות. עדיין לא סוכם סופית בארגון החברות  תשלומיהפ"י. בתוך כך הוחלט שאחוז מסויים מ

מגבלות יוטלו על השימושים  לוכמו גם אי ,אחוז ולהיכן ישויכו כספיהם של בעלי מומחיות כפולה ומהו אות

 יצד מבטיחים תקציב סביר לחטיבות הקטנות.בכספי החטיבות וכ

לתחומים שונים שחשוב לנו  רפרנטיםבמסגרת הסמינר של הוועד המרכזי הוחלט למנות במסגרת מטה הפ"י 

 ועדכונים שוטפים ברשתות הדיגיטליות מידע והנגשתטיפול בפסיכולוגים עצמאיים  :ם מהם הםישנילקדם, 

נצטרך לעשות סדר עדיפויות  2020במסגרת התקציב לשנת  ,הדברים. מטבע החברות והחברים בארגון לציבור

 למטרות הללו. כספיים חדש ולמצוא מקורות 

 

 על מחויבים אנחנו אליה י"הפ של השנתית האסיפה יימהתקה 16/1/2020 חמישי ביום - י"הפ אסיפת התכנסות

 וצגה, האחרונה הפעילות בשנת המרכזי הוועדהחטיבות ושל  של הפעילות על קירהניתנה ס באסיפה. חוק פי

 הכספי ח"הדו ואושרו, ביקורת ועדת של כהונה הארכת להצבעה הובאה, והמלצותיה הביקורת ועדת דוח

 להמשיך הסכמתם על בוכנר ולמאיר עמנואל ליגאל להודות טובה הזדמנות זו.   2018 לשנת המילולי ח"והדו

 .המבורכת עבודתם ועל הביקורת בוועדת ולשמש

 

ה"מרכז" של הפ"י. "המרכז" הוא גוף חשיבה והתייעצות  יתכנס 31.1.2020ביום שישי  – התכנסות מרכז הפ"י

ביקורת, ועדת האתיקה ונציגי הפ"י במועצות ההמורכב מחברי וחברות הוועד המרכזי, ועדי החטיבות, ועדת 

לדון בנושאים שעלו בסמינר הוועד המרכזי בזיכרון יעקב וכן בנושאים משמעותיים  על מנת נתכנסהשונות. 

אחרים הקשורים להתנהלות ולמבנה של הפ"י, זאת מתוך רצון לשתף את מרב הנבחרים בארגון ולבחון ביחד 

 את הכיוונים וההחלטות כפי שנידונו והתקבלו בסמינר. 

 

תתקיים ההשקה של קואליציית  15/1/2020 -הם רביעי ויב - השקת קואליציית הארגוני החברה האזרחית

 ,. זאתהציבורית הפסיכולוגיה למען הארגונים פורוםיזם ש הציבורית הפסיכולוגיה למען חברתייםה ארגוניםה

  נגיש ציבורי פסיכולוגי שירות מתןעל מנת להשיג תמיכה רחבה של ארגוני החברה האזרחית בישראל למען 



 
 

 חברי הארגונים נציגי הבריאות, משרד ל"מנכ – טוב סימן ברמר  משה במעמד תקייםה הערב .בישראל ואיכותי

היה רב משתתפים ובעיקר מרגש  ,רוע שהתקיים באוניברסיטת ת"איהאאחרים. ואנשים חשובים  הקואליציה

חלטות המול מקבלי ה ,מנף את המהלך שאנו מובילים בפורום הארגוניםת פעולה זוש תקווה ,ומפיח תקווה

 .מרץלקראת סגירת ההסכמים הקואליציוניים לאחר הבחירות בו

 

בימים  ופרסמה המיוחד דנה בתיקון לחוק החינוךמועצת הפסיכולוגים  –יישום התיקון לחוק החינוך המיוחד 

מעמד הפגיעה במבחינת  המבטא דאגה רבה מאופן יישום החוק ,אלה נייר עמדה בנושא יישום התיקון לחוק

חות ובתהליך ההכשרה של הפסיכולוגים הצעירים. מעבר לכך השטח לקובקצועי של הפסיכולוגיה החינוכית, מה

עם תחילת היישום של החוק בכל מחוזות משרד החינוך ובעיקר סביב הכוונה לגייס פסיכולוגים בהעסקה  סוער

סיכולוגים של במטרה להפחית את העומס מהפ ,פרטית לוועדות הזכאות שלא במסגרת הסכמי השכר

נובע מהחשש שמדובר בצעד שנותן לגיטימציה ופותח את הדלת להעסקה  . ההתנגדות לפתרון זהיםהשפ"ח

באחת  ליישם העסקה מסוג זהניסיון ה ,כידוע .פרטית של פסיכולוגים במערכת הציבורית על פני השפ"חים

י מטה הפסיכולוגיה ל ידהפסיכולוגים במחוז והן עבשיתוף פעולה עם  י הארגוניםל ידנבלם הן ע םבדרוהרשויות 

מציאות כזו עלולה ליטול מהפסיכולוגים את הסמכות הסטטוטורית הכמעט יחידה אין ספק כי  במשרד החינוך.

משרד החינוך עם נציגי השטח ונציגי ב מטה פסיכולוגיה שלפגישה שנייה התקיימה  14.1.2020־שיש להם. ב

בקיץ עם המנכ"ל מר שמואל אבוהב לזו שהתקיימה בהרכב דומה  המשך תי פגישהארגונים לדון בנושא. זוה

את הייתה סוערת ושיקפה הנוכחית . הפגישה , פגישה שהניבה שינויים משמעותיים ביישום הרפורמה האחרון

הדעות לגבי הפתרון של העסקת פסיכולוגים חיצוניים בוועדות הזכאות ואת הספקות של השטח האם  חילוקי

 שטח צריך להמשך.  -יצטמצם מספר הוועדות. הגם שלא הושגו הסכמות הייתה הבנה שהדיאלוג מטהאכן 

 

עד לרגע נחלי הגליל ורמת הגולן שוטפים ושוצפים בשפע מים והחרמון מבהיק בלובן שלגיו.  ,החורף בשיאו

אולי נזכה בעוד  ,משך באופן הזהיכמות המשקעים תש במידהו ,הכינרת עלתה במטר שלםכתיבת שורות אלה, 

כפי  מיותריםאת הכנרת חוזרת לממדיה הטובים. נקווה לחורף מבורך ללא אסונות  ונראה ,נוספים יםשני מטר

 שפקדו אותנו בשבועות האחרונים. אז יש סיבות להיות אופטימיים.

 

 שלכם,

 יורם

 

 


