
 שלום לכל הפסיכולוגיות והפסיכולוגים החינוכיים, 

… "אחרי החגים יתחדש הכל", ובעיקר תתחדש השגרה, זו שאנו כמהים לה וחרדים ממנה בעת ובעונה אחת

מיקומו בשנה בתוך תקופת 'היובש', הוא רק אחד מהיתרונות של כנס הפסיכולוגיה החינוכית. והשנה, בכנס 

 החינוכית, השקענו חשיבה ותכנון מיוחדים בקדם הכנס, וזה מה שיצא: הראשון שלנו כוועד החטיבה 

 הפסיכולוגיה החינוכית כשלם הגדול מסך חלקיו -"משלוש יוצאת אחת" -קדם סמינר 

 בעבודתנו היומיומית במסגרות חינוכיות אין רגע דל. 

 הצורך גדול והשעון מתקתק. 

 צפות לתשובות ברורות. חד משמעיות.ואנחנו "המבוגר האחראי", אליו נושאים עיניים המ

 אבל פעם בשנה, בכנס הארצי, המשמעות היא העיקר. 

 ולנו מותר, 

 -מותר לחזור ולהתמקד בעצמנו עם מידה של אגוצנטריות בריאה 

 להסתקרן ולחקור, להתבודד ולחבור, לפתוח ולסגור, לבחון ולבסוף לבחור.

אבני הבניין של הפסיכולוגיה החינוכית, ולגלות ביחד אילו לשחק עם  ,7102לקדם הכנס ן אנו מזמינים אתכ

 ארמונות יצאו לנו. 

הקדשנו את קדם הכנס השנה להתבוננות על המקצוע עצמו, בתקווה לפגוש בו את מי שרוצה לקחת חלק בדיון 

וחד מעמיק על המקצוע והיבטיו השונים, ומקווה לראות שינוי ושיפור במעמדו, מיצובו וקולו של מקצוע מי

 ומשמעותי, הפסיכולוגיה החינוכית.

_____________________________________________________ 

  .כאן, לטופס ההרשמה כאןמי שטרם נרשמה לקדם ולכנס, עדיין אפשר, ומומלץ: לפרטים לחצו 

____________________________________________________ 
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 מועדון קריאה **  פינה חדשה –בקרוב 

 "בכל מקום אליו אני מגיע אני מגלה שמשורר כבר היה שם לפני." זיגמונד פרויד

 

לאורך מסענו בנבכי הפסיכולוגיה, אנו נחשפים לשלל חומרי לימוד: מאמרים, ספרים, קטעי קריאה. אנו 

שאלות, מנהלים עם לומדים מהם, מחכימים, מפנימים, מתבלבלים, דברים מתבהרים או מסתבכים, אנו מעלים 

הטקסטים דיאלוג ועוד. מפעם לפעם, הקסם מתרחש: אנו נתקלים לפתע בספר שנוגע בנו באופן עמוק, במאמר 

 שאנו שבים וחוזרים אליו, משפט שמפיל אצלנו אסימון, מילה שמשנה תודעה.

 ף שלנו בפייסבוק.                                                   ספרו לנו על רגע קסום שכזה, ואנו נחלוק אותו עם כל מי שרוצה המלצה לקריאה, כאן ובד

________________________________________________________ 

במסגרת פעילות נציגות הועד המרכזי, החלה פעילות ראשונית למען הרחבת התחום של מחקר בפסיכולוגיה 

ם פסיכולוגים והצעת נושאים, אשר מהווים מוקד עניין למוסדות חינוכית, דרך יצירת קשר עם מספר שירותי

דיאגנוסטיקה, לקויי -אקדמיים המעוניינים לשתף פעולה. הנושאים הראשונים שעלו הם בתחום של פסיכו

למידה והקשר בין הפסיכולוג החינוכי לבין ההורים. 

_______________________________________________________ 

, אנו חוזרות ומזמינות את כל מי שרוצה להניע שינוי, להשפיע או לקדם את הפסיכולוגיה החינוכית כרגיל

והעוסקות בה, לפנות אלינו ולנסות ליצור שיתופי פעולה בתחומים הרבים בהם ניתן לפעול, למייל ועד 

 שלנו.  הפייסבוק לדףאו edupsyhappy@gmail.com החטיבה 

  

 בברכת הצלחה והנאה, ועד החטיבה החינוכית בהפ"י:

 ארז בלנאו

 תמר גרינוולד )יו"ר(

 יואב גבע

 הילה סורקה )שותפה פעילה(

 נגה בר יהודה

 שרית משיח )שותפה פעילה(

 מידד כהן )חבר ועד חטיבה ונציג החטיבה בוועד המרכזי(
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 גיא יקר )שותף פעיל( 

 דליה אלוני )נציגת החטיבה בוועד המרכזי( 

 אלסי מאמו )נציגת החטיבה בוועד המרכזי(


