
 

 

 

 שלום רב לפסיכולוגיות והפסיכולוגים החינוכיים

בעוטף עזה עסוקים במתן מענה פסיכולוגי דחוף לתושבים  בימים אלה צוותים רבים של שפ"חים

שמתמודדים עם האירועים הקשים באזור זה. אנו שולחים מכאן את תמיכתנו ומחזקים את 

ידיכם בפעילות, שלצד הפעילות השגרתית והשוטפת שלכם, מהווה בימים אלה משענת לצוותים 

   ותר.חינוכיים, הורים וילדים. כולנו תקווה לימים שקטים י

ולנושאים שבשגרה: בעוד חודש רבים מאיתנו יצאו לכנס השנתי. עבודה רבה הושקעה ועדיין 

מושקעת לקראתו ואנו מצפים בהתרגשות לחוויה של כנס של ישן וגם חדש יחד. מחד, שמירה על 

המבנה הבסיסי הנהדר של הכנס, ומאידך, אנו מתחדשים בחברת הפקה, מיקום, תכנים, ודמויות 

. אנו מצרים על מי שלא הספיקו להירשם וכבר משקיעים מחשבה רבה לקראת הכנס חדשות

  הבאה בכלל, ובנושא המקומות והרישום בפרט. בשנה

לצד ההכנות לכנס והעשייה השוטפת, אנו, בחטיבה החינוכית, התחלנו לעסוק בנושאים חדשים 

אנו רואים חשיבות לכך  אחד מהם הוא מקומו של הפסיכולוג החינוכי במגזר הפרטי. נוספים.

שהחטיבה החינוכית בהפ"י תהווה מסגרת שייכות וארגון יציג לכלל הפסיכולוגים החינוכיים, הן 

בסקטור הציבורי והן בסקטור הפרטי. בשנה האחרונה עסקנו במספר היבטים הנוגעים לנושא זה, 

ומקומו של ובשבועות האחרונים אנו עוסקים בחשיבה ודיון לצורך הבנת המהות, הזהות 

הפסיכולוג החינוכי הפרטי, ובתצורות הממשק של הפסיכולוגים העצמאיים עם מסגרות ציבוריות 

החטיבה עוסקת ושואפת להרחיב עשייה בתחומים של העלאת המודעות לתרומה  ופרטיות.

הייחודית האפשרית של הפסיכולוג החינוכי במגוון מסגרות תעסוקתיות, בצמצום ההדרה 

העיסוק של הפסיכולוגים החינוכיים במסגרות אלו, ביצירת חזון למסלולים  והפגיעה בחופש

  תעסוקתיים ואפשרויות השתכרות בשוק הפרטי ובקידום המודעות ועידוד תעסוקה פרטית.

אנו מזמינים את הפסיכולוגים החינוכיים שיגיעו לכנס להשתתף במעגלי שיח בנושאים השונים 

. נשמח להתראות, לשמוע 18:00-19:00ועד החטיבה פונה לפעול בהם, שיתקיימו ביום ג', בשעה וש

   ע.ולהשמי

ואל כולם אנו פונים, כרגיל, ומזמינים אתכם לשתף אותנו במחשבות, בקשות ורעיונות, כמו גם 

דף באו  בכתובת הדוא"ל שלנוועד כיום, ולהצטרף לעשייה לצוותי העבודה השונים שקיימים ב

  .הפייסבוק

 ועד החטיבה החינוכית בהפ"י

אלונה , גיא יקר, מידד כהן , שרית משיח, נגה בר יהודה, הילה סורקה, ארז בלנאו, תמר גרינוולד

הילה , נעם יצחקי, ששון איתי, ליאת הלפמן, פלג דור חיים, סתיו רווה, טל-שרונה מי, רודד

 צוות כנס( -טל -)גלי שיין ,ארג'נטרו
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