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 שלום לחבריי הפסיכולוגים, 

 בחוץ משתוללת סערה, ואני יושבת לכתוב לכם מתוך ביתי החמים. 

המהלך שעליו הודיע הפסיכולוג הארצי גבי פרץ בנובמבר, גרם לחששות בקרב מוסדות ההתמחות הציבוריים, בקרב 
בקרב המתמחים. החששות מובנים. כל שינוי, ובעיקר כאשר הוא מלווה באי וודאות, דורש הפסיכולוגים בכלל ובפרט 

 תהליך של הסתגלות ולעיתים גם בחינה מחודשת. 

יחד עם זאת, אני שומעת את הקולות וחשה בהחרפת השיח והמאבק. בלהט הרגשות, לא כל מה שנאמר ברשתות  
 ובתקשורת מדוייק.  

גורמים נוספים במשרד. ברור כי אין כל כוונה לקצץ בתקציב! בנוסף, אני מתרשמת שכל  אני נמצאת בקשר עם גבי ועם 
 הגורמים במשרד קשובים ומנסים לחפש פתרונות.  

לאחרונה החלו ברשתות השונות לבצע בדיקת עובדות על הודעות של פוליטיקאים. אני ממליצה גם לנו לבחון כל מידע  
שקיבלנו אותו. אנחנו אנשים רציניים ומסוגלים לבדוק לפני שאנחנו מסמנים  שמגיע אלינו ולא להפיץ את המידע כפי

 לייק ומשתפים. אתם יודעים, למילים יש כח גדול! 

ההמלצה שלי למשרד הבריאות היא לדחות את השינוי עד לאחר קיומו של שיח רחב ככל הניתן. איני יודעת אם  
וגיה שיקומית, אני  מניסיוני כיו"ר הוועדה המקצועית לפסיכול תקבל, אבל אני יודעת שיש לה תומכים רבים.ההמלצה ת 

מאמינה כי לוועדות המקצועיות תפקיד חשוב בתיווך הרוחות והדעות מכל הצדדים וחשוב גם שהארגונים השונים יקחו  
 חלק בשיח.

והוגן, המבוסס על עובדות ועל קולגיאליות. לדעתי, ברוב ההמלצה שלי אלינו הפסיכולוגים, היא לקדם שיח מכבד 
 המקרים, שני אלה יספיקו. 

אני מבטיחה שבתפקידי כיו"ר מועצת הפסיכולוגים אפעל יחד עם המועצה לכשזו תקום, לקידומה של הפסיכולוגיה 
 בישראל ולהרחבת המענה הפסיכולוגי לכמה שיותר תושבים בישראל. 

מדים להתמחות, בעבודתכם במוסדות הממשלתיים, הציבוריים ובקופות החולים אתם עולכם המתמחים בפועל והמו 
 החזית שלנו! אל מול האתגרים הישנים והאתגרים החדשים, לא נשקוט עד שנמצא את הפתרונות הטובים ביותר. 

 

  שלכם,

 

 ד"ר אילה בלוך, יו"ר מועצת הפסיכולוגים 

 


