עדכון ועד החטיבה החינוכית בהפ"י
כבר עשיתם לייק ושתפתם בעמוד הפרטי שלכם את הדף החדש שהקמנו עבור הורים
"להרגיש חינוך"?
פסיכולוגים ופסיכולוגיות חינוכיים.ות יקרים,
שנת לימודים יוצאת דופן עומדת להסתיים ,ומערכות החינוך מנסות לאזן בין התמודדות עם אתגרי הקורונה בעבר
ובהווה ,לבין היערכות לסיום שנת הלימודים והמשימות הנותרות.
ימי הקורונה השפיעו גם עלינו כפרופסיה  ,ועוררו מחשבות ותהיות ,עיסוק בשאלת החיוניות ,ובזהות הפסיכולוגיה
החינוכית במציאות משתנה.
אחד הביטויים לעיסוק בשאלות אלו ,ניתן לראות בתהליך השתתפותי שיצא לדרך בהובלה משותפת של פורום
מנהלי השפ"חים והחטיבה החינוכית בהפ"י .השלב הראשון בתהליך ,ערב שיח פתוח לכלל ציבור הפסיכולוגים
החינוכיים ,התקיים ב 21.5.20-במתכונת של "קפה עולמי" .כ 130-פסיכולוגים ופסיכולוגיות (מסטודנטים עד
פנסיונרים) הצטרפו למפגש זום במטרה לדון בשאלה :איך מעצבים יחד פסיכולוגיה חינוכית חיונית" .המשתתפים
התחלקו לחדרי דיון הטרוגנטיים ודנו בשאלת הייחודיות של הפסיכולוגיה החינוכית ,הגורמים המעכבים אותה והעלו
רעיונות ראשונים בנוגע לשאלה כיצד ניתן לקדם פסיכולוגיה חינוכית חיונית .מוזמנים לקרוא על התוצרים במייל
שנשלח לחברי החטיבה .מפגש המשך של התהליך נקבע לתאריך  10.6.20ובו קבוצה מצומצמת שהביעה נכונות
להצטרף לצוות המוביל ,תבחן ביחד את התוצרים ותבנה את המשך התהליך .נעדכן בצעדים הבאים במידעונים
הבאים.

עוד בגזרת הסוגיות הבוערות של התקופה :גם בחודש זה המשיך פורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית
בשיתוף עם איגוד מנהלי השפ"חים בפעילות סביב יישום התיקון בחוק החינוך המיוחד .לפעילות שתי מטרות
מרכזיות :בטווח הקצר ,לשנות את ההתרחשות הלא ראויה בוועדות בהווה; בטווח הארוך ,לקדם תהליך שיבטיח
את התיקונים הנדרשים באופן יישום הרפורמה בעתיד .במסגרת הפעילות ,אנחנו שותפים לשיחות שמתקיימות
עם הנהלת משרד החינוך ומטה שפ"י ,סביב נושאים שהוגדרו בנייר עמדה (במייל שנשלח לחברי החטיבה)
של פורום הארגונים שהוגש למשרד ושהנהלת המשרד קיבלה כבסיס לקיום הדיונים .מקווים לעדכן
בהתפתחויות בגזרה זו בקרוב.

גיבשנו מבצע על ספרות מקצועית וקלפים טיפוליים בהנחות מיוחדות .מוזמנים להתרשם מרשימת ספרים וקלפים
בהנחה מיוחדת עבור חברי החטיבה החינוכית בהפ"י במייל שנשלח לחברי החטיבה.
בגזרת הכנס השנתי ,פרסמנו זה עתה את תאריך הכנס לשנת  :2020הכנס יתקיים בין התאריכים 22-26.11.20
באילת ,שמרו ביומנים .עדכונים בנוגע למגבלות עקב התפרצות חוזרת של נגיף הקורונה ,יימסרו בהתאם להנחיות
משרד הבריאות .אנו עומלים על שכלול מערכת ההרשמה ,בימים אלו מסיימים לגבש את רשימת הסדנאות ופיתוח
אתר הכנס ,שיפורסם בהמשך.

בימים אלו דנה מועצת הפסיכולוגים במינוי חברות וחברים חדשים לוועדה המקצועית בפסיכולוגיה חינוכית,
לקראת סיום קדנציה של כמה מחברי הוועדה .ועד החטיבה החינוכית בהפ"י רוצה להודות לחברים היוצאים על
תרומתם למקצוע ,ומאחל הצלחה לחברות ולחברים שייבחרו.
בברכה,
ועד החטיבה החינוכית בהסתדרות הפסיכולוגים בישראל

