
 

 
 
 
 
 

 ,לחברי וחברות הפ"י שלום רב
 

חודש מאוד אינטנסיבי עבר עלינו ונראה שהוא רק התחלה של תהליכים חשובים ומרגשים שמתרחשים 
 יהיה:שבשדה הפסיכולוגיה. אז מה היה לנו ומה צפוי שעוד 

לאחרונה פרסמנו מספר ניירות עמדה בנושאים שונים במטרה להעלות על סדר היום את מה שחשוב 
 ודורש שינוי. בעניינינו

 שר, הפנים שר, ישראל ממשלת לראש פנינו אל - עבודה מהגרות ילדי וגירוש מעצרים בנושא דעת גילוי
וההתפתחותיים עבור ילדי המהגרות המיועדים ופרשנו בפניהם את הנזקים הרגשיים המדינה  ונשיא החינוך

בארץ בעקבות גירוש  לגרוש מהארץ כמו גם את המחירים הרגשיים והטראומה של חבריהם לכיתה שנותרים
. במקביל הכנו בקשה להתקבל כידידי נמצא באתר הפ"י(גילוי הדעת ) חבריהם ודרשנו למנוע את המהלך

 בית המשפט בדיון בבג"ץ כנגד הגירוש.
שיגרנו ביחד עם שותפנו  ם,על רקע המתיחות המתמשכת בדרו - הפסיכולוגיה הציבורית בדרום מצב
 מערךמצוקת  ם הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית מכתב לראש הממשלה והשרים בנושאובפור

, פרשנו בפניהם את הנתונים הקשים והתרענו על עזה ועוטף הנגב במערב הציבורית הפסיכולוגיה שירותי
 ציבוריות תחנותבמסגרת של , עזה ועוטף הנגב במערב לציבור פסיכולוגים שירותים במתן משמעותי העדר

בעזרת יח"ץ של פורום הארגונים לפסיכולוגיה ציבורית, . נפש לבריאות ח"קופ מרפאות או הנפש לבריאות
בהקשר לכך צריך לציין ולהדגיש כי יש להוציא  המכתב זכה לחשיפה ותהודה רבה בתוכניות הרדיו השונות.

מכלל זה את חברנו הפסיכולוגים החינוכיים בשפ"חים בדרום שעושים כל העת עבודה קשה ויומיומית, 
הראויה לכל הערכה, בתוך במערכות החינוך ובקהילות בעקבות מצב החרום המתמשך באזורם. אנחנו 

פנו בפורום המשותף על שינויי התקינה בכלל ועל חיזוק מחזקים את ידיכם ונמשיך להיאבק ביחד עם שות
 השפ"חים בדרום בפרט.

הוועד המרכזי של הפי החליט לאחרונה לבקש להצטרף כידיד בית המשפט  –הצטרפות כידיד בית המשפט 
לעמוד לצד בית המשפט כגורם מקצועי  ההצטרפות כידיד בית משפט משמעות -בשני נושאים. כללית 

שפט חומר וידע רלוונטיים מקצועיים לגבי הנושא שעל שולחנו.ולספק לבית המ  
הנושא האחד הוא פרשת התחנה לבריאות הנפש ברח' הארבעה בת"א שבעטיה נמנעה בחירתו של פסיכולוג 

 קליני ותיק ומנוסה ששימש שנים רבות כסגן מנהל התחנה ובמקומו מונה פסיכיאטר למקום.
האישי אבל יש לה גם  לעניינולבית המשפט נוגעת באופן ישיר  תביעה משפטית שהוגשה ע"י הפסיכולוג

לגבי הניסיון של משרד הבריאות למנוע מפסיכולוגים לשמש כמנהלים של תחנות ברה"ן  תמשמעות ציבורי
בית המשפט לנושא זה. דידהצטרף כיולהעדיף רופאים. לפיכך החליטה הפ"י לבקש ל  

בית המשפט הוא עניין גירוש ילדי המהגרות שאליו התייחסתי ושא השני שלגביו הוחלט להצטרף כידיד נה
, אולם נודע לנו מפי היועץ המשפטי שלנו כי בשלב זה העתירה עצמה כנגד גירוש ילדי המהגרות קודם

 נדחתה ע"י בית המשפט. בכל מקרה הבקשה שלנו מוכנה לעת שהעתירה תוגש שוב. 
רחשה עליית מדרגה במאבק כנגד המשך יישום חוק בחודש האחרון הת –התיקון לחוק החינוך המיוחד 

במלוא הכוח לנסות ולהגדיל את  תהחטיבה החינוכית שלנו פועל .החינוך המיוחד במתכונתו הנוכחית
המודעות של כל הגורמים הרלוונטיים ובעיקר של מקבלי ההחלטות לגבי הבעיות הקשות והכשלים 

פסיכולוגיה במשרד החינוך וצפויה בשבוע הבא פגישה הצפויים ביישום החוק. התקיימו פגישות עם מטה 
עם מנכ"ל משרד החינוך בנושא. במקביל מנהלי השפח"ים התלכדו והקימו ועד פעולה להתמודד עם הנושא 

קות ללמידה" שנרחיב עליה להקמת מרכזי אבחון במסגרת התכנית של משרד החינוך "מ –ועם נושא נוסף 
 במידת הצורך בדיווח הבא.

נעשו חבירות בנושא עם הסתדרות  למען הפסיכולוגיה הציבורית ביחד עם הפורום המשותף –בנוסף 
המורים, מנהלי מחלקות חינוך ומנהלי מחלקות פרט במרכז השלטון המקומי וכן עם ארגוני הורים כדי 

 לקדם את השינויים הנדרשים ביישום התיקון לחוק החינוך המיוחד.
זמה ברוכה של איש החינוך רם שמואלי ויו"ר איגוד אגפי החינוך ובי – הצטרפות לקבינט הציבורי לחינוך

המבקש לפעול ביחד עם משרד  ,במרכז השילטון ה מקומי אבי קמינסקי הוקם הקבינט הציבורי לחינוך
החינוך וארגוני החברה האזרחית והמשק לבניית תכנית עשור לחיזוק החברה הישראלית ע"י חיזוק ושיפור 

ישראל. הפורום המשותף של הפסיכולוגיה הציבורית החליט להצטרף למיזם חשוב זה  החינוך במדינת
האומה בירושלים אירוע גופים וארגונים מרכזיים. בשבוע שעבר התקיים בבנייני  10 -ביחד עם עוד כ

מאחורי הקשר עם מייסדי  העומדת מנהלת השפ"ח בהר חברוןסיקולר -ההשקה של הקבינט וגל תמים
  ייצגנו את הפורום באירוע. מצגת הכנס תועלה לאתר הפ"י. ,כיהקבינט ואנו

שלנו וחלק מהחטיבות כבר והמשמעותית בימים אלה נפתחת עונת הכנסים המרגשת  – כנסי החטיבות
 הוציאו פרסומים ופתחו הרשמות לכנסים שלהן. 



 

 
 
 
 
 
 

בימים אלה עלה לרשת אתר כנס החטיבה הקלינית ונפתחה ההרשמה אליו, עבורנו זו התרגשות וקורת רוח 
ני שניתק את עצמו מהפ"י התקיימו הכנסים של הקליניים רבה שכן מאז הוקם איגוד הפסיכולוגים הקלי

 ,את הכנסהחטיבה הקלינית שלנו מקיימת  ,לאחר שנים רבות ,תחת חסותו. העובדה שהשנה לראשונה
מעידה על התפתחותה המרשימה והתעצמותה של החטיבה הקלינית ועל כך גאוותנו. מאחלים לכם כנס 

 משמעותי מוצלח.
כנס מרשים עם מספר עצום של סדנאות מרתקות  –כנס הפסיכולוגים החינוכיים יצא גם הוא בימים לדרך 

משתתפים. ההרשמה לכנס נפתחה ביום שני שעבר ובתוך מספר שעות נסתיימה  800ופוטנציאל של 
ההרשמה האינטרנטית בעקבות תפוסה מלאה של הכנס. אין ספק כי הדבר מעיד על הפופולריות של כנס 

לייה בפופולאריות שלו עקב ההצלחה המסחררת הפסיכולוגים החינוכיים שהייתה מאז ומעולם ועל הע
שהיו לכנס הקודם באילת. לצערנו הרב חברים וחברות רבים נותרו מתוסכלים ללא  המצויניםוהמשובים 

רשם לכנס ותלונות רבות הגיעו אל מארגני הכנס ואלי בנושא. התלונות התמקדו בעיקר בשיטת ייכולת לה
נס שוקדים בימים אלה לנפות הרשמות כפולות ולהרחיב ככל ההרשמה של "כל הקודם זוכה". מארגני הכ

ביחס  20%-הסדנאות ולנסות והגדיל את מספר החדרים. צריך להדגיש כי הכנס הוגדל מראש בהניתן את 
הרבה יותר. נראה כי בשנה  גדול לכנס הקודם מבחינת התפוסה ומספר הסדנאות אבל הביקוש הסתבר 

משתתפים לפחות. מעבר לנסיון לאפשר  1,100שוב על כנס במושגים של הבאה תצטרך החטיבה החינוכית לח
רשם לכנס הנוכחי, אנו בהפ"י ביחד עם החטיבה החינוכית, לומדים יכבר היום לחברים וחברות נוספים לה

 את הנושא ונפיק את המסקנות המתבקשות לשנה הבאה.
כנס החטיבה   ,בניר עציון 20-21.11.19-ב החטיבה השיקומית  כנס .ם נוספים יוצאים לדרךיכנס

וכנס החטיבה , בנווה אילן 11-13.2.20 -כנס החטיבה ההתפתחותית ב ,בניר עציון ,4-6.3.20- התעסוקתית ב
 .ומקום תאריךסופית  לא נקבעו עדיןשהרפואית 

וחשיבה  עבודההוועד המרכזי של הפ"י החליט לקיים שני ימי  – וחשיבה של הוועד המרכזיעבודה ימי 
שיוקדשו לדיון ולברור לגבי המהות והמשמעות של הפ"י היום ולעתיד. במהלך דיוני הוועד מאז תחילת 

הקדנציה הנוכחית עלו סוגיות חשובות כגון שאלת האוטונומיה של החטיבות, אחריות החטיבות הייצוגיות 
עות בשאלת עצם מהותו של הארגון בוועד המרכזי, תפקידי הוועד המרכזי ועוד. ברור לנו כי סוגיות אלה נוג

סוכם כי כך -. לפיהייעוד שלנו כארגוןוואין אפשרות להתקדם בהן מבלי לדון ראשית בשאלת המהות  שלנו
בין שאר המטרות של מפגש זה גם ולקבל החלטות.  ים השוניםנתכנס בחודש אוקטובר ליומיים לדון בנושא

המרכזי יפורסמו לציבור להתייחסות והערות ולאחר מכן יובאו החלטות הוועד גיבוש ושיפור עבודת הוועד. 
)גוף המורכב מחברי הועד המרכזי, מכל חברי ועדי החטיבות, וחברי ועדת הביקורת וועדת  "מרכז"לדיון ב

 ולאחר מכן יובא לאסיפה להכרעת כלל החברים. 2019לדצמבר  5-האתיקה( שיתקיים ב
 

ירועים . נאחל שהבחירות יעברו עלינו בשקט וללא אהדמוקרטיה מחר הוא יום הבוחר, החגיגה הגדולה של
ותיו וושתוצאותיהן ישיבו את השפיות ואת האחווה והשלום בתוכנו ועם כל חלקי העם וקצ, קשים ואלימות

 והמיעוטים השונים החיים על פיסת הארץ הזאת.
נאחל שתהיה זו שנה של  .מתדפקת בפתח ףובשולי הדברים הולכת ונפרדת מאיתנו שנת תשע"ט ושנת תש"

 שלום ופיוס והתמודדות עם כל האתגרים שלפנינו ובריאות וסיפוק  ונחת מכל מעשי ידנו.
 !לו יהי
  ,שלכם
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