
1 

 

 

 

 

 
 

 

 6161נובמבר  61 

 משולחנו של היו"ר..

"אחרי החגים, שמח". הברכה במקומה, שכן לאחר חופשה וחגים, באים  לחברים,

אפרט רק ריבוי הנושאים השוטפים והדחופים. כרגיל,  -בד"כ החשבונות והמחירים 

 ולא לפי סדר חשיבותם. מקצתם

מידד כהן לתפקיד  -ראשית, אני שמח לעדכן על מינויים של חברי הועד המרכזי

". מינויים אמור לסייע בשיפור וייעול הגזבר/ית" וד"ר דליה אלוני לתפקיד "המזכיר"

 - המרכז"התפקוד הארגוני והביצועי של הוועד המרכזי. במקביל, סוכם על כינוס "

עץ ליד הוועד המרכזי, ובו יכהנו חברי ועדי החטיבות, חברי ועדת ביקורת, )"מוסד מיי

חברי ועדת האתיקה, נציגי הפ"י במועצת הפסיכולוגים ונציגי הפ"י במוסדות ובגופים 

הן כדי להדק הקשר בין הוועד המרכזי  כמוגדר על פי תקנון הפ"י. ציבוריים נוספים.."(,

כמות הפעילים "המגויסים", לטובת משימות  לשלוחותיו ונציגיו והן כדי להגדיל

בהקשר זה של התארגנות, מן הראוי אף לציין שהוועד משלים בימים אלו שלב  הפ"י.

נוסף של גיבוש מדיניות ועדכון תקנוניו, על פי מטרות הפ"י. הן באשר למינוי הנציגים 

רות לועדי של הפ"י לגופים ומוסדות אליו הוא קשור או מחויב, הן לגבי תהליך הבחי

החטיבות ויושבי הראש שלהן והן "קוד אתיקה" מעודכן ו"מדריך לכתיבת חוות דעת 

פסיכולוגיות לבתי משפט", שהופקו על ידי הועדה בראשותה של גב' חנה בן ציון 

וממתינים לעריכה לשונית סופית. בימים אלו אף שמחנו להשתתף בהשקת תכנית 

במסגרת המרכז הבינתחומי בהרצליה,  חדשה וחשובה של "פסיכולוגיה משפטית",

 בשיתוף עם הפ"י.

ואם בענייני השקות וכנסים עסקינן, יש לציין ולברך את ד"ר עומר פורת, על יוזמתו 

לכינון שיתוף פעולה של הפ"י עם משרד העלייה והקליטה, בכנס חשוב של 

  ", האמור להתקיים בשבוע הבא.6102"פסיכולוגיה בעלייה 

"מוכרים", אך טעונים המשך השקעה והתמודדות גם אם הם נראים בתחום הנושאים ה

 לעתים מעיקים, ניתן לציין מפגש שהתקיים בין נציגי הפ"י, בשיתוף נציגי ארגונים 

  הפ"י : שב ראשיו
 

 ד"ר מאיר נעמן
 

 
 :חברי הוועד המרכזי

 

 גב' אלסי מאמו
 מר אשרף עכאוי 

 ד"ר דליה אלוני
 גב' דנה רביי 

 מר יותם בן שץ
 מר עמוס ספיבק

 גב' פאולה סדובסקי
 מר שמעון נסים

 פרץ-גב' רותי ברנשטיין
 מר יובל בלינקי

 מר מידד כהן
 

 
 :החטיבותשביראש יו

 

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

 'קל -מר עמוס ספיבק
 'רפ -שמעון-גב' נטלי מלמד
 'נח -גב' ציפי חייקין

 מת' -פרץ-גב' רותי ברנשטיין
 'הת –גב' תמר מאיר

 
 
 וועדות :ה שבי ראשיו
 

 תביקור-כהן-רענןפנה דגב' 
 האתיק –ציון-בןנה חגב' 

 

 

 : בעלי תפקידים
 

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

 ו"חר–דןמר אריק 
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עם מנכ"ל משרד הבריאות ובכיריו, כדי לקדם ולפתור את מצוקת ההתמחויות.  פסיכולוגיים אחרים, יחד

ים והבטחות נחרצות, "חשיבה חיובית" יכולה לגלות בו התחייבות למרות שעל פניו נראה שאין פה חידוש

)מחודשת( של המנכ"ל ומשרד הבריאות לדאוג באופן מלא ומחייב למתמחים ואיכות ההתמחויות, לקיצור 

 ההמתנה להתמחות ואפילו לקיצור תורי ההמתנה במרפאות. כאמור בעניינים מעין אלו "המשך יבוא".

לה וצורך מאתנו משאבי זמן ואנרגיה הוא יחסי הפ"י מול המח"ר. בעיקר סביב נושא מורכב אחר ששב ועו

דרישתנו שהמח"ר אכן תדאג לא רק רגשית אלא גם מעשית, למימוש אחריותה על פי ההסכם "העתיק" 

(, לתנאי השכר וההעסקה של הפסיכולוגים ותקדם את הבטחתה העתיקה אולי לא פחות להקים 0791)

במסגרתה. בשלב זה הוקם "צוות פעולה" לבחינת הנושא על כל היבטיו, בראשותו  "חטיבת פסיכולוגים"

 של יובל בלינקי.

שיתוף הפעולה המצוי  -הצוות הנ"ל אף אמור לבחון ולהמליץ על דרכי פעולה בנושא מורכב, חשוב אחר 

יות הנבחנות והרצוי בין הפ"י לשאר הגופים/ארגונים פסיכולוגיים, שקמו בשנים האחרונות. אחת האופצ

מעין "פדרציה" של כל ההתארגנויות הייעודיות של פסיכולוגיים שיחפצו בכך, במסגרת הארגון  הינה לכונן 

הפ"י, תוך הקניית אוטונומיה תפקודית מוסכמת, לגופים השונים. כך נוכל, יש לקוות,  -הגדול והיציג 

רונות הוודאיים של אחדות וחיבור כוחות למקסם את היתרונות של כל גוף ופעיליו בפני עצמו, יחד עם הית

 הפסיכולוגים. -מחודש וכנראה גם הכרחי, בינינו 

 ושוב וכאמור .."המשך יבוא".

  שלכם,

 מאיר

 ר מאיר נעמן"ד

 ר הסתדרות הפסיכולוגים בישראל"יו


