
 

 

 
 

 2019דצמבר,  16
 

 

 לכולם שלום, 
 

קנו החודש הם הכנסים החטיבתיים. תקופת הכנסים של חטיבות הפ"י בשיאה ועד כה ועיקר עיס

התקיים  ( 20-21.11.19)התקיימו שלושה כנסים והכנס הרביעי יוצא לדרך בקרוב. בחודש שעבר 

פסיכולוגים והמשובים היו חיוביים   240-כ בניר עציון שבו לקחו חלקהשיקומית הכנס של החטיבה 

 800-ולקחו בו חלק קרוב ל (24-28.11.19) ביותר. כך גם הכנס החינוכי שהתקיים באילת ברוב עם

מנחים. חרף גודלו ומורכבותו של הכנס שהתפרס על פני שני  90 -פסיכולוגים ופסיכולוגיות ומעל ל

 שון מזה שנים רבות התקיים גם הוא באילתמלונות ההצלחה הייתה עצומה. כנס החטיבה הקלינית הרא

לפני מס' ימים  הסתיים פסיכולוגים ופסיכולוגיות. הכנס  190-כ ולקחו בו חלק (12-14.12.19)

החטיבה  כנס ם יתקיי 2020במהלך חודש פברואר הוכתר כמפגש מקצועי משמעותי וכהצלחה גדולה. ו

 כנס החטיבה התעסוקתית( 4-6.3.20ץ )בתחילת חודש מרו בנווה אילן (11-13.2.20)ההתפתחותית 

  בניר עציון.

בעכו  אך בשל הבחירות שנקבעו למועד  1-2.3.20כנס החטיבה הרפואית היה אמור להתקיים בתאריך 

 צלחה רבה.כולם הנאחל לזה, נבדקים כעת תאריכים חלופיים. 
 

במקביל נשלמות  ו 2020בסוף החודש לדון בתקציב ובתכנית העבודה לשנת הוועד המרכזי יתכנס 

, ולכנס מרכז הפ"י האמור  2020אסיפה הכללית האמורה להתקיים בתחילת חודש ינואר ההכנות ל

 להתכנס בסוף חודש ינואר.  
 

במידעון הקודם דווח על הניסיון של הפ"י באמצעות משרד עו"ד צ'רלי בוזגלו להצטרף כידיד בית  

בריאות הנפש )הארבעה( תוך העדפה ברורה   משפט בנושא העתירה כנגד מינוי מנהל פסיכיאטר לתחנת

ולא מוצדקת של פסיכיאטרים לעומת פסיכולוגים. לצערנו הבקשה נדחתה. למרות זאת אנו בוחנים  

 כיצד ניתן לפעול בנושא בעייתי זה, הן במקרה הנוכחי והן במקרים אחרים בעתיד.     
 

ראת הקמת קואליציית הארגונים של משנס מותניים לק פורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית

-השתתפות מנכ"ל משרד הבריאות משה ברב 15.1.19 -אירוע ההשקה יתקיים ב –החברה האזרחית 

סימן טוב ומכובדים וראשי ארגונים רבים נוספים. נאחל לעצמנו שהמהלך הזה ימנף את מאמצנו 

מקבלי ההחלטות ושל החברה  הבמה של  המשותפים לקדם ולקרב את הפסיכולוגיה הציבורית לקדמת 

 בישראל.
 

 בתקווה לימים טובים של חורף וגשם רב.

 ,שלכם

 יורם

 

 

 

 

 

 

 

  יושב ראש הפ"י :
 

 מר יורם שליאר
 

 
 חברי הוועד המרכזי:

 
 מר עודד מאיו 
 טל-ד"ר שרונה מי

 מר יהודה ניניו 
 ד"ר שי איתמר
 מר יותם בן שץ

 מר יחיאל אסולין 
 גב' מיכל דברת
 מר איתי ששון

 ד"ר ליאת הלפמן 
 גב' אסנת רייכמן אייזיקוביץ

 
 יושבי ראש החטיבות:

 
 אר'-תע'-חב' -גב' מיכל פוני

 שק' -שץ -מר יותם בן
 שק' -גב' מורן רן

 קל' -מר עמוס ספיבק
 רפ' -גב' ורד עצמון

 חנ' -גב' תמר גרינוולד
 חנ' -מר מידד כהן

 הת' -גב' אסנת רייכמן אייזיקוביץ

 
 :יושבי ראש הוועדות 

 
 –יוסף-גב' יונת ברנשטיין בר

 יו"ר ועדת האתיקה
 ביקורת -מר יגאל עמנואל

 
 

 בעלי תפקידים :
 

 מנכ"ל-מר דני כפרי
 יועמ"ש -עו"ד ברוך אברהמי

 רו"ח –מר אריק דן
 

 


