
 
 

 2019דבר החטיבה ההתפתחותית. נובמבר 

 חברים יקרים,חברות ו

רובכם כבר יודעים, אבל אנו שמחים לעדכן אתכם כי שנת הבחירות לא פוסחת גם על חטיבתנו ואנו 

בשנת נרגשים לקראת קיומן של בחירות רשמיות לוועד החטיבה שלנו הבאות עלינו לטובה. כזכור לכולנו, 

וגים של יו"ר חטיבה התפתחותית בהסתדרות הפסיכול החיסרוןחווינו לראשונה את משמעות  2018

, . בזמן קצר שעמד לרשותנוהשנתי בישראל, שפרט להעדר הייצוג שלנו, העמיד בסיכון את היתכנות הכנס

שלבסוף לשמחתנו גם נשאו פירות. מאמצים רבים חברנו מספר פסיכולוגיות לכדי וועדה מארגנת והשקענו 

יות שונות במסגרת קבוצות , אפשרנו דיונים בסוגהרחבנו את מגוון הסדנאותהיה עשיר ומקצועי, אז הכנס 

 בכנס נעשה נסיון לגיוס מועמדים לתפקיד יו"ר ולועד החטיבה, ללא הצלחה.ויצרנו מבנה חדש.  דיון

כחודשיים לאחר מכן לאחר שלא היה אף מועמד התפתחותי לועד המנהל של הסתדרות הפסיכולוגים 

 ולאחר מכן גם נבחרה ליו"ר החטיבה. האת מועמדות אסנת רייכמן אייזיקוביץהגישה בישראל, 

בשנה העוקבת, קיום הכנס כבר לא הוטל בספק, אירחנו את סוזן ריד מטוויסטוק, הוספנו לכנס תערוכת 

פוסטרים של סטודנטים לתואר שני ושלישי ופסיכולוגים המקיימים פרויקטים טיפוליים שונים ואף 

מהשנים הקודמות,  90%שמספר הנרשמים לכנס עלה בהענקנו מלגה לשני פוסטרים זוכים. הופתענו לגלות 

 נתון שאישש את החשיבות של הכנס השנתי עבור ציבור הפסיכולוגים ההתפתחותיים.

בהמשך אותה שנה הוקם פורום המתכנס אחת לחודש וכולל בתוכו את הפסיכולוגים ההתפתחותיים 

   המשמשים כנציגים ציבוריים ובכללם;

 יו"ר הוועדה המקצועית -רחל בלומנפלד

 נציגת הוועדה המקצועית -רונית שוסל

 נציגת החטיבה לפסיכולוגיה התפתחותית במועצת הפסיכולוגים -בשמת אהרונסון

 נציג החטיבה ההתפתחותית לשעבר ומשקיף כיום במועצת הפסיכולוגים -עדי פרי

 הילד ושיקומו במשרד הבריאותמחלקה להתפתחות ברכזת ארצית לתחום פסיכולוגיה  -שרית ארביב ימיני

 נציגת ועד החטיבה בהסתדרות הפסיכולוגים בישראל -מיכל דביר קורן

 נציגת ועד החטיבה בהסתדרות הפסיכולוגים בישראל -ענת עמית

דרות הפסיכולוגים ונציגת תיו"ר החטיבה לפסיכולוגיה התפתחותית בהס -אסנת רייכמן אייזיקוביץ

 נהל( של הסתדרות הפסיכולוגים.החטיבה בועד המרכזי )הועד המ

 בכללם:  הפורום הוביל מהלכים משמעותיים

 שינוי שעתיד להיכנס  הגבלת הגיל תבוטלששינוי תקנות הפסיכולוגים ההתפתחותיים כך פעלנו ל(

 לתוקף בקרוב(



 
 

  השתלמות המתמחים למרות הפסקת התקצוב ממשרד הבריאות, הוחלט להמשיך ולקיים את

יצאה לדרך השתלמות  וועד החטיבה,של הוועדה המקצועית באמצעות עבודה משותפת  .השנתית

 וגם השנה תתקיים השתלמות זו. מתמחים מקצועית ומעשירה

  כתב לשר החינוך על מנת שימנה פסיכולוג התפתחותי מ, פנינו בהמועצה לגיל הרךלאחר הקמת

  כחבר במועצה.

 מאפשרת החזר כספי על שלא חברת ביטוח פרטית למכתב הוצאנו שהגיעה לוועד,  על רקע פנייה

. במכתב ביקשנו להכיר (על ידי פסיכולוגי קליני או חינוכי בלבד)אלא התפתחותי טיפול פסיכולוגי 

  ההתפתחותי.המומחיות כמובן גם בתחום 

  (0-3מעונות היום לגיל הרך )על רקע הפערים העצומים הקיימים במענה הניתן היום במסגרת 

 ד"ר איילה פרידמן, נועה פורת וענת קוגלמן להב.ובמטרה לקדם שינוי, גובש צוות שכלל את 

ניסחנו תגובה בתגובה למסמך היוועצות שיצא לאחרונה על ידי משרד הרווחה, בשיתוף עם הועד, 

 (0-3בהתקנת תקנות למעונות היום לגיל הרך )מפורטת ומנומקת לצרכים אליהם יש להתייחס 

 ום הכשרה מוסדרת על ידי פסיכולוג התפתחותי וליווי של הצוות הטיפולי חינוכי.ובינהם קי

  וחוסר הרפורמה בבריאות הנפש בעקבות ניסחנו מכתב למבקר המדינה המתייחס למצוקה שנוצרה

 .בשירותי בריאות הנפש הציבוריים בגיל הרךהמענה המשווע 

  כך לשנות את תקנות מעונות היום השיקומיים אנו פועלים כיום מול משרד הבריאות על מנת

 .שיכללו פסיכולוגים התפתחותיים

  כך שיכללו פסיכולוגים  תקנות היחידות ההתפתחותיותאנו פועלים על מנת לשנות את

 התפתחותיים.

 בשנתיים האחרונות,בנוסף 

בפסיכולוגיה התפתחותית ( M.A)ראשי החוגים לתארים שניים הפ"י ובין בין משמעותית נוצרה שותפות 

 .במוסדות השונים

( הסברה על מקצוע לחץ כאן לצפייההפיק וביים סרטון ) אילנה מולקנדובועד החטיבה בשיתוף עם 

 .הפסיכולוגיה ההתפתחותית

ד"ר חנה קמינר, ליאורה ברק,  שכלל את ושא בריאות הנפש בגיל הרךחשיבה על נהתקיימה פגישה של צוות 

 ואסנת רייכמן אייזיקוביץ. תמר לבנון, מירי אביטל, מירי פרנק, ג'ודי גרא

שאמון על תפעול דף פייסבוק  ואילנה מולקנדוב תהל שטיין להד, הכולל את חן מעוזבראשות צוות הוקם 

  .הפתוח לקהל הרחב ומנגיש את הידע הפסיכולוגי לציבורפסיכולוגיה התפתחותית"  -"גדלים ביחד

אמון על יצירת ה לימור רייז, דנה ארהרד וייס ודורית ורדיאלהכולל את צוות השתלמויות הוקם 

 השתלמויות עם תכנים מעשירים לפסיכולוגים התפתחותיים.

מיכל דביר קורן, ענת עמית, בוועדה זו  השנתי.וועדה מארגנת לכנס  זו השנה השנייה פועלת אותהבנוסף, 

 ואסנת רייכמן אייזיקוביץ. חמוטל יקיר, שושי יעקובי, לימור רייז, אילנה ויינר

https://www.youtube.com/watch?v=bwZpxy5MoYU&feature=youtu.be


 
 

כל השינויים המשמעותיים האלו מתאפשרים רק באמצעות עשייה של פסיכולוגים המשקיעים ממרצם 

 .ועושים זאת בהתנדבות לטובת החטיבה פנוי-החופשי והלא ומזמנם

מחפשים את  שלנו. אנחנו מקצועיתה ולקדם את הקהילה להצטרף לעשייה הזדמנותיש לכם עכשיו, 

אנשים חדשים.  , ויובילו את המקצוע שלנו אל מחוזותהמשמעותית הזו איתנוהאנשים שימשיכו בפעילות 

, לטובת ציבור ההתפתחותיתשמוכנים להשקיע כמה שעות בחודש ולפעול למען קידום הפסיכולוגיה 

קול קורא לקראת הבחירות הופץ לחברי החטיבה בימים אלו ובו פורסמו  בעבור עצמנו.ו המטופלים שלנו

 !! בהצלחה רבה לכולנוהנהלים לבחירת המועמדים. 

 

וזכרו: הכנס השנתי כבר כאן והוא יהיה עשיר מתמיד! צפו לסדנאות רבות ומגוונות ולבחירה קשה מאוד 

 נהיה שם!!, אנחנו 2020בחודש פברואר  11-13 מביניהן!

 Psych.develop@gmail.comכתבו לנו!!  

 

 ,ןשלכ

 ועד החטיבה
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