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 ,חברי וחברות הפ"י שלום רב

 הימים רצים וכרגיל דברים רבים קורים בארגון שלנו. 

הנפש בפתח תקווה שנסגרה לצורך שיפוצים ונמצאת  התחנה לבריאות לפני מספר שבועות נודע לנו כי 

לקראת סיום העבודות, תשמש למטרות אחרות ולא תשוב להיות מרפאה לבריאות הנפש. בעקבות 

מאבק משותף של סניף ההסתדרות החדשה האזורי, פורום הארגונים וגיוס התקשורת הצלחנו להעביר 

ודו המקורי ואף הבטיח שיגייס תקציב לסייע את רוע הגזירה וראש העיר הודיע שהמקום יחזור לייע

 בסיום השיפוצים. 

ממשיכים לעמול על בניית תכנית לאומית   ,כחלק מפורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית  ,הפ"י

למען הפסיכולוגיה הציבורית בישראל עבור משרדי הממשלה השונים. על המלאכה מנצחים בשלב הזה 

התורם מניסיונו הרב בעבודה עם המערכת  ,בורי בהפ"י ויובל בלינקירכזת המגזר הצי ,ירדן מנדלסון

 השלטונית. מקווה שבקרוב נוכל להציג זאת למשרדים וכמובן לציבור שלנו. 

התהליך לאיתור מנכ"ל חדש להפ"י הגיע לישורת האחרונה ובימים הקרובים נעדכן לגבי הבחירה. כבר  

 נשים.  4הגמר הגיעו  ולא במנכ"ל שכן לקו כעת ניתן לומר בוודאות שמדובר יהיה במנכ"לית 

בימים אלה וכתוצאה מחילופי התפקידים במטה הפ"י, שי איתמר, חבר הוועד המרכזי מטעם החטיבה  

הקלינית, לקח על עצמו את תפקיד הגזבר ומורשה חתימה מטעם הפ"י. תודה לשי על ההתגייסות 

 המהירה.

עבדה בהפ"י שנים רבות ומוכרת לרבים מאיתנו. שר בסוף מרץ נפרדנו משר סנס המזכירה הוותיקה ש

קליניקה הפרטית שלה כתרפיסטית ולפתח אותה ולהיפרד מאיתנו. את שר תחליף  להחליטה להתמסר 

אורית בן יצחק שנקלטה לפני מספר שבועות במטה הפ"י. נאחל לשר הצלחה מרובה ולאורית ברכות 

 להשתלבות מהירה ומספקת במטה הפ"י.  

ד ומידד כהן, שני היו"רים המשותפים של החטיבה החינוכית סיימו קדנציה ארוכת שנים תמר גרינוול

רוצה להודות לכם בשמי ובשם הוועד המרכזי ופורום יו"רי החטיבות על שנים רבות   ם.ונפרדו מתפקיד

כחלק  של עשייה למען החטיבה החינוכית ויחד עם זאת דאגה להפ"י ושמירה עליה כארגון אחד. זאת 

נו כי גם כעת ללא תפקיד רשמי תמשיכו לתרום ולקדם  למונה שהפיצול יפגע ויחליש אותנו. ברור מהא

הצלחה רבה ואנו  ,תמר ומידד  ,בהפ"י ובחטיבה החינוכית נושאים שהיו ושיהיו חשובים לכם. נאחל לכם 

 ממתינים לפגוש את יורשיכם בחטיבה. 



"ההזדמנות שבהזדקנות" זוכה להצלחה   ל, סדרת המפגשים פורום הגמלאים ממשיך לפעול ולעשות חי

שבע דגן בת -רבה ובשבוע שעבר התקיים מפגש מרתק עם הפסיכולוגית והסופרת ניצולת השואה בת 

ששרדה את מחנה אושוויץ וספרה לנו על ההתמודדות בתנאים בלתי אנושיים ועל המשמעות  96-ה

 שהציבה לעצמה לספר את הסיפור לדורות הבאים. 

רכזת המגזר הציבורי בהפ"י, על קבלת התואר דוקטור   ,ך את חברתנו ירדן מנדלסוןמבקש לבר ,לסיום 

 ד"ר מנדלסון.   ,לאחר שסיימה את משימותיה ועבודת הדוקטורט שלה אושרה. כבוד גדול הוא לנו

פסח מאחורינו וגם ימי הזיכרון ויום העצמאות, החום והשרב הקדימו להגיע. הקורנה לתקוותנו נפרדת  

כמו גם מקומות התרבות והבילוי. השבוע גם נוכל להשתחרר  ,מידים חוזרים לשגרה מלאהמאיתנו והתל

 מהמסכות באוויר הפתוח ונצטרך לזכור לעטות אותן בכניסה למקומות סגורים.

 בריאות שלמה לכולנו. 

 , שלכם 

 יורם 

 

 


