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 ,ברי וחברות הפ"י שלום רבח

 

הולך ימים לא פשוטים עוברים עלינו כפרטים וכחברה בעטיה של מגפת הקורנה. העולם נראה 

ונראה שסדר חדש הולך ומתייצב עם חלוף המגפה.  ,מול עינינו באופן שלא הכרנו עד כהמשתנה ו

מעבר להיבט הרפואי, המגפה מכה בחברה שיהיה זה סדר יציב ויצמיח גם טוב. היא התקווה 

בין שלושת התחומים באופן   הכלכלי והרגשי ומתקיימת אינטראקציה ,בעוד שני מישורים

גדול לטפל בשני המישורים שכולם משפיעים ומעצימים זה את זה. ברמה המדינתית ישנו מאמץ 

 ,הראשונים, הרפאי והכלכלי, אולם לצערנו מקומו של הטיפול במשמעויות הרגשיות של המגיפה

השלכות ויהיו נפקד סביב שולחן מקבלי ההחלטות. אין ספק שלתחום הזה הפחות מטופל יש 

של  במסגרת הפורום המשותף אנחנו נאבקים על מקומםהרבה מעבר ליום שתיעלם המגיפה. 

הפסיכולוגים כעובדים חיוניים במקומות ברשויות, בקופות החולים ובמשרד הבריאות ואצל 

ועל מתן אפשרות לעבוד מהבית בתקופת  זכויותינוכלל המעסיקים. החטיבה במח"ר נאבקת על 

על מצב  ארגוני הפסיכולוגים למען הפסיכולוגיה הציבורית ממשיך להתריע המשבר. פורום

ליום שאחרי גם הציבורי בורית בארץ ועל הצורך להכין את מערך השירות הפסיכולוגיה הצי

 הקורונה.

 

 -התקיים מפגש זום פתוח של הפורום המשותף ולקחו בו חלק למעלה מ 4.4.20במוצאי השבת 

פסיכולוגים. המפגש עסק רובו ככולו בסוגיות של תנאי העסקה שלנו וזכויות עובדים  240

על מנת לאפשר  ,מפגש נוסף כזהלקיים במהלך חול המועד  רום. אנו אמוריםיבתקופת הח

 לפסיכולוגים ופסיכולוגיות נוספים להשתתף ולשאול שאלות.

 

 והובילו יזמו החינוכית החטיבה וועד חבר יקר גיא חברנו של בהובלה המשותף הפורום

 בהן בזום אלטרנטיביות עיתונאים מסיבות של, השתאות מעורר פרויקט האחרונים בשבועות

 זום מפגשי התקיימו כה עד. שונים קהלים של שאלות על השיבו ופסיכולוגיות פסיכולוגים

. ועוד מוגבלויות עם אנשים, קורונה חולי, רפואה צוותי, הורים, מתבגרים, ילדים עם כאלה

 .בפייסבוק לעקוב ממליץ, נוספים מפגשים מתוכננים

 

משתדלים לשמור על שיגרת פעילות ולהמשיך לנהל את הארגון שלנו אנו הפ"י בוועד המרכזי של 

. ישיבות הוועד ואף לפתח יוזמות חדשות רלוונטיות למצב החדש בכפוף לתנאים ולהנחיות

 ממשיכות להתקיים בזום והחלטות חשובות מתקבלות בהן.

 

 

 

 



 

 

 

במרץ רב, למען חברינו לפעול החלטה התקבלה בוועד המרכזי ועל רקע מצב החרום בימים אלה 

 ,בשני מישורים ,ו, על בסיס התקנות לשעת חירוםבאמצעות היעוץ המשפטי שלנהפסיכולוגים, 

  :מרשויות המדינה לדרושו

 חירום בשעת העבודה שירות חוק" לפי חיוני כמקצוע בפסיכולוגים הכרה .1

 מכך.עם כל המשתמע  ,"1967 - ז"תשכ

דמי קבלת כזכאים לפסיכולוגים העובדים כעצמאיים הכרה של הביטוח הלאומי ב .2

 אבטלה.

שיצא לדרך של הוועד המרכזי  ומיוחד במינפרויקט  אודותלעדכן  יםשמחאנו  -ובעניין אחר  

. חברנו יותם בן שץ יו"ר החטיבה השיקומית וחבר הוועד המרכזי מובילו בימים אלה ואשר הגה

לרבים ", הרעיון הוא לנצל את הזמן הפנוי שיש לומדים מרחוק נשארים קרובמדובר במיזם "

ללמידה בסגנון "האוניברסיטה המשודרת". במסגרת הפרויקט גויסו מקרב  ,בימים אלהמאיתנו 

ראוי  .הרצאות לציבור הפסיכולוגים בנושאים שונים רתמרצים מתנדבים להעב ,וחברותינוחברנו 

לציין כי ההתנדבות הייתה ועודנה מרשימה ביותר ובשלב זו הרשימה מלאה. במידה והמצב 

ות ראשונות פתחו את הסידרה בימים אלה מרתק ותהרצאיימשך נרחיב את רשימת המרצים. 

     תיקו את הקישור העאחר הפרסומים בפלטפורמות השונות,  . אנא עקבובהצלחה רבה

 ת הלמידה.ייוהצטרפו לחוו

משפחתיות, יחד, קירבה. רבים : ליל סדר אחר מצפה לנו השנה, שונה מכל מה שליל סדר מייצג

 מאיתנו יחגגו את החג בחוג המצומצם של המשפחה הגרעינית ולחלקנו הוא יהיה מצומצם מאוד.

טוף את עצמנו שוב בחום ובאהבה נקווה שאחרי הפסח החיים יחזרו אט אט למסלולם ושנוכל לע

ישיבו לנו את החוויה המוכרת שבוא יבואו,  ,הפיזיים של משפחותינו הרחבות ושחגי תשרי

 . חגוהאהובה של 

 

רותם הריחניים -הקידה והאחישל הפרדסים והמשכר של ניחוח ההאביב כבר כאן עם 

 את שדות הבר.  יםמצהיבשוב והחרציות והחרדל 

 עיט ובשמיים, השדרה עם השביל"

 " שוב צומחת החיטה אך

 ."כתבה דורית צמרת בשירה "החיטה צומחת שוב

 והיא אכן צומחת שוב.

 

, כמקצוע וכארגון, הכי חשוב שנזכיר לעצמנו שאנחנו הפסיכולוגים והפסיכולוגיות ,ולסיכום

יק מספחיוניים לחברה בישראל בעת הזאת יותר מתמיד, גם אם מוסדות המדינה לא תמיד 

 רשמי.מכירים בכך באופן 

 לאחוריו.מייד שיהיה לכולנו חג שמח ויציאה מהירה ונכונה לחרות מהקורונה 

 ותודה לכל העושים במלאכה בימים מורכבים אלה.

 

 ,שלכם

 יורם


