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 ,לחברי וחברות הפ"י היקרים/ות

של כן המשבר אמנם כבר כאן אבל התחלואה מרקיעה שחקים ואיתה המשבר הכלכלי והקורונה חיסון 

 הנפש שבו לצערנו איש בדרג קבלת ההחלטות, עדיין אינו מטפל ברצינות הראויה.

הפ"י ביחד עם פורום הארגונים ממשיכה לצלצל בפעמוני האזעקה ולהיאבק על מנת להביא למודעות 

מקבלי ההחלטות את המשמעויות הנוראיות של "הקורונה הנפשית" ולהציע את עזרתנו בטיפול בנושא 

בדרכים שונות. אולם, חרף הנתונים הקשים אודות עלייה בחרדות, בדיכאונות, באלימות במשפחה  

בהתאבדויות בישראל, מוקדי העיסוק של מקבלי ההחלטות היו ונשארו במימד הרפאי ובמימד הכלכלי ו

בלבד. אנו מודעים לכך שאת המחיר להתעלמות מהמימד הנפשי נשלם כולנו הרבה לאחר שהקורונה תעלם 

הצעה   ממחוזותינו. איננו מתייאשים והמאבק המשותף נמשך במלוא המרץ ובמרכזו כפי שדיווחנו בעבר

לתוכנית לאומית לפסיכולוגיה ציבורית שאנחנו, ביחד עם חברת הייעוץ האסטרטגי שלנו תארא פועלים  

 . לקראת הבחירות כעת לגרום לכך שכל המפלגות תאמצנה לתוך מצען

לפני מספר חודשים נפלה עלינו כרעם ביום בהיר החלטת משרד הבריאות להפסיק את העברת מלגות 

מבחני  לעבור למודל שלוכפי שהיה עד כה מבסיס התקציב ולהעבירו וץ ממשלתיים המתמחים בארגונים ח

הפגנות  וחדה. מהירהשל ציבור הפסיכולוגים הייתה . המחאה הייתה עצומה וההתארגנות תמיכה

פ"י ומטעם פורום הארגונים לפסיכולוגיה  הנשלחו מכתבים מטעם  ,אביב ובחיפה-התקיימו במקביל בתל

עו"ד עמיחי ויינברגר, עדי קליין וינור ברטנטל  מכתב מטעם הפ"י באמצעות  נשלחגם ן ככמו וציבורית, 

 .לעצור לאלתר את התהליך בדרישה  תשלום,כל ממשרד ויינברגר ברטנטל, שעשו זאת בהתנדבות וללא 

המנכ"ל  ובכלל זה אלהבריאות נורות שונים למשרד יבעקבות פנייתנו בצבזכות כל אלה ו בסופו של דבר 

להוריד מסדר  כנית לשנה. כעת המשימה שלנו היא והחליט השר להקפיא את הת ,שר הבריאותוישירות אל 

 3-שיח משותף לבאנחנו על  בימים אלהאת הכוונה לעבור למבחני התמיכה המדוברים. באופן מוחלט היום 

נה למצוא פתרונות יושבי הראש של ארגוני הפורום המשותף עם הפסיכולוג הראשי מר גבי פרץ בכוו

 אחרים לבעיית מלגות המתמחים.

במקביל נמשכת העבודה והעשייה האינטנסיבית של החטיבה החינוכית ופורום מנהלי שפ"חים מול משרד  

החינוך בנושא התיקון לחוק החינוך המיוחד ושל החטיבה ההתפתחותית מול משרד הרווחה בנושא 

 טים מקצועיים וליווי מקצועי. פיקוח, תקינה, סטנדרבדרישה למעונות היום, 

)ממשרד צ'רלי בוזגלו עורכי דין ונוטריון(,  גריןרלי בוזגלו ועו"ד אדר 'בימים אלה נכנסים לתפקידם עו"ד צ

עו"ד ברוך אברהמי שלווה במשך שנים רבות את  זאת לאחר ש ,כיועצים המשפטיים החדשים של הפ"י

. אני הוא מבקש לסיים את תפקידו הודיע לנו לפני כשנה כי ,הארגון שלנו במסירות רבה ובמקצועיות רבה

 ,הרב ובניסיונומבקש להודות לעו"ד ברוך אברהמי על כל השנים שעמד לצידנו, ייעץ, ליווה ותמך בידע 

. בחודשיים הקרובים תתקיים למידה וחפיפה  ם החדשבתפקיד רבה צ'רלי ואדר בהצלחהלאחל  לבמקביל ו

יעברו אחריות והייעוץ המשפטי וה ניפרד רשמית מעו"ד אברהמי 2021פברואר  ף חודשסובין המשרדים וב

 ם של היועצים החדשים.  באופן מלא למשרד

 בתקווה שהחיסון יעשה את עבודתו כראי ושנצליח אט אט לשוב לאיזו שהיא שיגרה מבורכת,

 יורם , שלכם


