
 

 

 ,חברים יקרים שלום רבחברות ו

החורף בשיאו, כך גם עומס העבודה שלנו, וגם אנחנו מנסים להלך "בין הטיפות" ובתוך 

הסערות. בין שלל החלטות המחוקק הנוגעות לעבודתנו היומיומיות וההחלטות שנגזרות מהן, אנו 

מנסים למצוא את מקומנו ואת מידת יכולתנו להשפיע. טרם התאוששנו מהרפורמה בבריאות 

ים שנועדו אולי להנגיש שירותים פסיכולוגים לציבור הרחב, אבל השאירה הנפש: סדרה של מהלכ

רבים מהמטופלים הצעירים, שאינם מתמודדים עם הפרעות התפתחותיות, ללא מענה טיפולי 

המומחים לגיל הרך, "בחוץ". והנה מתקרבת אלינו גם הרפורמה  –מתאים, והשאירה אותנו 

עולות שנועדו לכאורה ל"נרמל" לקויות התפתחותיות בשירותי החינוך המיוחד: שוב סדרה של פ

ולאפשר מענה במסגרות החינוכיות הרגילות, אבל ללא חשיבה מעמיקה בשיתוף עם אנשי 

המקצוע הרלוונטיים והקצאת משאבים ראויה, אנחנו אלו היודעים היטב איזה מחירים כבדים 

 ישולמו. 

ום במסגרת קופות החולים ולכן, האם העובדה ששירותי בריאות הנפש ניתנים כי

באמצעות סל בריאות הנפש מאפשרת לילדים צעירים מאוד את המענה המתאים? האם זה נכון 

עם אילמות  4המתמודד עם אנקופרזיס יקבל מענה במרכז לבריאות הנפש? או ילדה בת  5שילד בן 

רותי החינוך סלקטיבית? ומי יטפל בפעוט בן שנתיים שהוריו נפרדו? ואם כך, האם "העברת" שי

המיוחד למסגרות החינוכיות הרגילות תאפשר את התמיכה החינוכית והטיפולית המתאימות 

עם הפרעות ויסות וקושי שפתי בגן רגיל? איזו הכשרה  3:5לקטנטנים? איך יראה יומו של בן 

 תקבל הגננת? כיצד יינתן מענה ייחודי לילדים מעבר לטיפולי קל"ת או רב"ע?

נים/ מומחים על הגיל הרך, לא נותנים את דעתנו על השינויים המהפכניים מדוע אנחנו, שאמו

 המתחוללים ומשמיעים את קולנו? 

העבודה הציבורית והפרטית ממלאת את יומנו, אך השינויים הגדולים המשפיעים על עבודתנו 

 מתרחשים מסביב: בעמדות ציבוריות, בוועדות ובפורומים. עלינו להיות חלק מכל אותן צמתי

 החלטה רלוונטיים ולדרוש את מקומנו.

ושוב, זוהי תזכורת לכך שכל שינוי במעמדנו מתחיל מעבודתנו המשותפת. פורום ועד 

, מיכולת את כולכם להצטרף אלינו ולתרום מרעיונותיכם, ממחשבותיכם ןמזמיהחטיבה ונציגיה 

 . כתבו לנו: ומזמנכם הפנוי הכתיבה שלכם, מרשת המכרים המקצועית שלכם
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