
 

 

 

 לחברות וחברי הפ"י שלום רב. 

על   אפור  ענן  מטילה  אותנו  ללוות  שממשיכה  והקורונה  ולהתפרע.  להשתולל  ממשיך  והטבע  בעיצומו  הקיץ 

 : האפשרות שנוכל לחגוג את חגי תשרי הניצבים בפתח. כמה עדכונים והרהורים

בלה מרשם העמותות "אישור ניהול תקין", תוצאה של מאמץ שהחל  דני כפרי המנכ"ל ישמח לבשר כי הפ"י ק

הדבר אומר כי הפ"י כעמותה  אין  הקודם והמשיכה מריאל הוברמן המנכ"לית החדשה שלנו. חשוב להדגיש כי  

ודוחות  הדוחות הכספיים    ,ככתבן וכלשונןלא התנהלה עד כה באופן תקין, שהרי כל הנחיות רשם העמותות קוימו  

בלנו מדי פעם תוקנו לשביעות  יהביקורת הוגשו כדין אושרו ע"י רשם העמותות שנה בשנה ומעט ההערות שק

רו  כישור ניהול תקין מאפשר בין היתר להתקדם לקבלת הכרה לצורך קבלת תרומות שיוארצונו של הרשם.  

 תודה לשוקדים על המלאכה. אליו אנו פועלים כעת. שוון י. זהו הכ(א'  46)סעיף לתורם כהוצאה מוכרת 

ובין    מעל שנתייםמספר שינויים פרסונאליים, הדר נוב המזכירה שעבדה בהפ"י  אלה  מטה הפ"י עובר בימים  

מסיימת את תפקידה לטובת השקעה מואצת בהתמחות בפסיכולוגיה   ,הייתר שמשה כמזכירה של ועדת האתיקה

נלאות להפ"י ולוועדת האתיקה והתגייסות בכל עת   בלתי ומחויבותשיקומית. תודה להדר על שנים של השקעה 

ל. בימים אלה נכנסת לתפקיד מחליפתה של הדר רוזי ובכל שעה. בהצלחה לך בהמשך דרכך המקצועית ובכל

את   למטה  קלטנו  במקביל  רבה.  בהצלחה  ולנו  לה  מאחלים  ואנו  קסטנרגולן  רכזת   מיכל  תפקיד  את  לאייש 

 . תפקידשגם לה ולנו נאחל הצלחה ב עצמאיים

  ,בשדה המאבק למען הפסיכולוגיה הציבורית במסגרת פורום הארגונים שהפ"י מיוצגת בו כיום ע"י ירדן מנדלסון

בין  הפעילות היא אינטנסיבית גם בעונת המלפפונים. במסגרת זאת אנו פועלים    ,רכזת התחום הציבורי שלנו

יביא לידי ביטוי את הצורך לחזק את הפסיכולוגיה  ה ההולך ונסגר בקרוב,  נ להשפיע על כך שתקציב המדיהיתר  

אנחנו עובדים מול משרדי הממשלה לנסות להשיג במסגרת זאת  .  מבחינת תקינה, שכר ונגישות לציבור  הציבורית

כאשר  ,תקציב לעידוד תעסוקת פסיכולוגים בפריפריה החברתית גיאוגרפית במסגרות משרד הבריאות והחינוך

 ל עצמה להיות הצינור שיעביר את התמיכות למקומות המתאימים. הפ"י תהיה מוכנה לקחת ע

סטודנטיות שמסיימים תואר ראשון להפ"י בהובלתה של ירדן ונציגי החטיבות תקיים פאנל מיוחד לסטודנטים ו

" שמטרתו לחשוף את החטיבות השונות, התואר פאנל מ״א מצפה לי?בשם: "  ושוקלים להמשיך לתואר שני

אנל יארך כשעה וחצי ויכלול הצגה עצמית של כל חטיבה על תהליך הקבלה, התואר השני  הפהשני וההתמחות. 



, בשעה  2.9.2021-. הסמינר יתקיים במתכונת מקוונת בותשובות  וההתמחות, וחלק אחרון של שאלות מהקהל

 , לינק לזום ישלח בסמיכות לאירוע.  20:30

 וע בפייסבוק: ניתן להתעדכן בלו״ז הפאנל והפאנליסטיות/ים דרך האיר

 https://fb.me/e/11sGJVqfF 

 להירשם מראש בלינק:  ניתן

https://forms.gle/FoAyNDPt5xTJ95rk9. 

כנית "חתונה ובעקבות ההתרחשויות בת  ,בימים אלהשוב,    , ולסיום הרהור מטריד שעלה אצלי ואצל רבים אחרים

ריאליטי בתוכניות  ופסיכולוגיות  פסיכולוגים  של  השתתפותם  סוגיית  ראשון",  שאלות   ,ממבט  מספר  ומעלה 

לטובת הרייטינג וכל זאת בשרותם של   באיזה מידה היא עשויה להיות מזיקה ופוגענית עבור המשתתפים  ,קשות

שאלת האתיקה המקצועית שעה שהתהליך נחשף באקווריום הלאומי לכל העולם    ומה עם?  עמיתנו הפסיכולוגים

של  האם אין כאן ניצול של מצוקתם  ?של המשתתפיםהכ"כ מקודשת מבלי כל יכולת וכוונה להגן על הפרטיות 

אשר  הורים שלא מצליחים לשלוט בילדיהם ולנהל את הבית ושל  גברים ונשים שלא מצליחים למצוא זוגיות, או  

האם השתתפותם של  ?  להעריך את המחיר שהם עלולים לשלם כשהמצלמות ייכבושל כל אלה  ן ביכולתם  אי

 ?פסיכולוגים ופסיכולוגיות בתוכניות כאלה לא נותנת הכשר ומשתפת פעולה עם משהו שהוא לא אתי ומזיק

 בעיני בחלק מהמקרים מדובר בלא פחות בניסויים בבני אדם. 

  השתתפותנו מן הראוי שנשקול היטב את    ראליטי   כניות וגים בתו תתפות של פסיכולהגם שאין מניעה חוקית  להש

נושא ובימים הקרובים  לוועדת האתיקה שלנו התייחסו בעבר הפ"י בז'אנר הפופוליסטי הזה. הוועד המרכזי של 

 נפרסם נייר עמדה נוסף בעניין זה.

צחון מוחץ על  יתוך נ  ,טובה וחגים בריאים , שנההמידעון הבא ייצא באמצע החגים וזאת הזדמנות לאחל לכולנו 

 אפשר לנו לחגוג את החגים ללא דאגה בקרב משפחותינו המורחבות וחברינו.  יהקורונה או לפחות כזה ש

 קשו לקבל את היומן השנתי כבר נהנים מהשימוש בו. ימקווים שאלו שב –נ.ב. 

 שלכם

 יורם 
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