
 

 

 
 

 
 7162נובמבר,  61             

 משולחנו של היו"ר

בעודי שוקל מה הוא הנושא הראוי לפתוח את דבריי, במידעון זה, באה "המציאות 

וכתבה נרחבת בעניינה, בעיתון "הארץ" של הבוקר, ו"הכתיבה" לי את  החדשותית"

הפגיעה החמורה, הקיימת ומתעצמת, בקדושת החיסיון  -הראוי והנכון. עניינן הסדר 

של חומרי ותכני הטיפול הפסיכולוגי בכלל, ושל הנפגעות מתקיפה מינית, כמסתבר, 

"מדרון חלק", שיש לבלמו  בפרט. זהו הדבר הדחוף והחשוב ביותר כרגע, בהיותו

 ולתקנו, לאלתר!

: הכתבה ב"הארץ" עוסקת ככל הנראה  המקצועהגנה על -החיסיון הפסיכולוגי ו

במקרה אחר, אך אנו נדרשנו לאחרונה לנושא, גם בעקבות פנייה להפ"י, בגין תביעה 

וצפויה, של השופט   המתנהלת כנגד חשוד בפגיעה מינית. בשל היענות, בפועל או

כי לדרישת עורכי הדין של ההגנה, לחשוף מידע טיפולי )פסיכולוגי( של התובעת, עור

דינה של התובעת פנו להפ"י בבקשה שנשמש כ"ידיד בית המשפט", לצורך קביעת 

עמדתנו באשר ללגיטימיות של דרישה מעין זו. להבנתנו, דרישת עורכי הדין לחשיפת 

חומר טיפולי, כמו גם תכני המקרה המפורט בכתבה המקיפה בעתון "הארץ" ומקרים 

מידע פסיכולוגי. בהעדרו או החלשתו, אחרים, אכן מאיימים על החיסיון המוחלט של 

טובת הציבור והחברה כולה עלולה להינזק קשות. כך שאנו נוקטים יוזמה לפעילות 

חוקתית והסברתית משותפת, עם מועצת הפסיכולוגים ומשרד הפסיכולוג הארצי, 

  דון(לנייר העמדה של הפ"י בנ לחצו כאן) להגנתו ולעיגונו גם בחקיקה מתאימה.

בעזרת ועדת האתיקה, היועמ"ש ואחרים, במידת הצורך, אנו פועלים ומתעתדים אף 

להעמיק פעילותנו, כדי להגן על מקצוע הפסיכולוגיה. בנוסף להצעות המתגבשות 

ל"חקיקה מגינה", הועד המרכזי החליט ליפות כוחם של יו"ר ועדת האתיקה 

זים ו/או המתיימרים בעזרת והיועמ"ש להוציא מכתבי התראה ואזהרה לאלו המתח

לתת "טיפולים" פסיכולוגיים, ללא רשות, סמכות ולא כל שכן הכשרה   מצגי שווא

  ראויה.

ההצעות הרבות והדיונים הממושכים שקיימנו בעניין, מאז תחילת  : ארגון הפ"י-רה

להצעה השואפת להיות אינטגרטיבית ואשר נתמכת, כבר עכשיו, על   הקדנציה, הבשילו

החטיבות הגדולות בהפ"י. למרות התלבטות פנימית, האם ראוי ש"נוריש"  4עדי ידי ו

 חדשים, 4 -בשלהי כהונתנו, תקנון מחייב בנדון, ליורשינו הצפויים בעוד כ

  הפ"י : שב ראשיו
 

 ד"ר מאיר נעמן
 

 
 :חברי הוועד המרכזי

 

 גב' אורית בן שאול
 גב' אלסי מאמו

 מר אשרף עכאוי 
 ד"ר דליה אלוני

 גב' דנה רביי 
 שי איתמרמר 

 מר יותם בן שץ
 מידד כהןמר 

 מר עמוס ספיבק
 גב' פאולה סדובסקי

 פרץ-גב' רותי ברנשטיין
 

 
 :החטיבותראש  שבייו

 

 אר'-תע'-חב' -מיכאלה שניירגב' 
 'שק -ד"ר עומר פורת

 'קל -מר עמוס ספיבק
 'נח -תמר גרינוולדגב' 

 מת' -פרץ-גב' רותי ברנשטיין
 'רפ -גב' רותי יבור

 'הת –גב' תמר מאיר

 

 
 וועדות :ה שבי ראשיו

  

 תביקור -כהן-רענןפנה דגב' 
 –שטיין בר יוסףנגב' יונת בור

 האתיק
 

 
 : בעלי תפקידים

 

 מנכ"ל-דני כפרימר 
 יועמ"ש-עו"ד ברוך אברהמי

 ו"חר – דןמר אריק 

 

 

http://www.psychology.org.il/sites/psycho/UserContent/files/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%20%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A2%20%D7%9C%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99.pdf
http://www.psychology.org.il/sites/psycho/UserContent/files/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%20%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A2%20%D7%9C%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99.pdf


 

 

 

חברי הועד המרכזי החליטו ברוב קולות שזהו הדבר הראוי לעשות ולו כדי למנוע עיכובים נוספים, 

לצמצם הפער המתקיים לעיתים, בין  -ארגון -ן הפ"י. מטרת הרהארגו-במימוש הכרחי ומתחייב של רה

"השטח" להנהלה, פלגנות שאף כי פחתה, עדיין אורבת בפינה ובעיקר כדי להניב תפוקה רבה יותר של 

 פעילות לטובת הפ"י ויישום מקסימלי של סיכומי הועד המרכזי והחלטותיו.

א לאישור הגורמים המתאימים, כולל ההצעה אמורה להיות "מתורגמת" לשפה תקנונית, שתוב

האסיפה הכללית של הפ"י שאמורה להתקיים במהלך החודשיים הקרובים. במהלכם גם נערך ונכריז 

 על הבחירות העתידיות, המשמשות ובאות.

                         נושאים שהושלמו: , מספרולקינוח "על קצה המזלג"

", ביוזמת פ"י, בנושא חשיפת מקרים של פגיעות מיניותגילוי הדעת מטעם העריכה והפצה של " **

על  קווים מנחים לכתיבת חוות דעת משפטית"," ** גיבושם הסופי של -. רותי ברנשטיין פרץ ואחרים

** השלמת יוזמתו של  -. הם אומצו והופצו גם על ידי מועצת הפסיכולוגים. ועדת האתיקהידי 

הזכות להשתמש בו  תו איכות השירות".**" - ודי ומוגן שלליצירת "סימן רשום" רשמי, ייח היועמ"ש

דו"ח ** -לכל חבר הפ"י רשום, המחויב למלא בקפידה אחר תקנון הפ"י וכללי האתיקה.  תוקנה

 ש"ח. ועוד. 01,111 -, הכולל עודף תקציבי של כהמנכ"ל, בעזרת חיובי -.-7.02.9 -תקציבי רבעוני

 בברכה נאמנה ונעמנה,

 יו"ר הפ"י -ד"ר מאיר נעמן 

 

 
                                 


