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 7162ינואר  61              

 משולחנו של היו"ר..

שלומות וברכות, עם תחילת השנה האזרחית החדשה. התמורות והשינויים 

המואצים, שהיא נושאת בחובה, מעלים בלב כולם, את השאלה הקיומית 

?! אנו בהפ"י, בשיתוף עם משרד הבריאות, "עולמנו לאן" -המתבקשת ומתמשכת

"הפסיכולוגיה  -נתמודד, בחודש מאי הקרוב, עם השאלה המקצועית, הצנועה יותר

?! כשבמקביל, עלינו לשוב ולתת מענה, לשאלה הנראית בהווה עוד בישראל, לאן"

 ?!"הפ"י לאן" -יותר מוחשית ודוחקת 

 בהדגשת חלק מהנקודות היותר חיוביות:ואפתח כדרכי, 

בהמשך לעדכון במידעון האחרון וב"קול קורא" שהופץ לכם, נראה לי כחשוב 

וחתן  עולם,בים הפסיכולוג מבכירי -פרופ' דניאל כהנמןלהדגיש שמחתנו ש

לכבדנו  הפ"י, בשם -נענה בחיוב לבקשתי ל"כלכלה התנהגותית", נובל פרס

יה הפסיכולוגבכנס המתוכנן של " הכבוד",בהשתתפותו כ"אורח 

)נא לשריין התאריך   71.5.92 -תאריך היעד הנוכחי של הכנס הוא  ".לאן בישראל

 פרויקט משותף של משרד הבריאות ושל הפ"י. כאמור, הוא אמור להיות ביומנים(.

נקודת אור נוספת, בעלת השלכות חיוביות ותקדימיות, אל מעבר לנושא הספציפי 

ין ישל שר הבריאות לפנייתנו, בענ עוסקת, הינה מכתב התשובה בו היא

יוזמתה הברוכה  -". הורתה של הפנייהית ואפוטרופסותהמשפט ותהכשר תקנות"

, שעוררה והסבה תשומת ליבנו גולדברג הפסיכולוגית הארצית ימימהגב' של 

עדת ו )יו"ר -ציון-בן חנהגב' )היועמ"ש( ו -ההשקעה המשותפת של ברוך בעניין.

 . יםהמשפט הניבו מכתבי בנדון, לשר הבריאות ושרת האתיקה(,

  .לחץ כאן לקישור למכתבו של שר הבריאות

      "הקוד האתי" של הפ"י, על ידי עדכון  וכמובן שיש לשוב ולהעלות על נס את השלמת

 ועדת האתיקה, בראשות חנה בן ציון על ידי אישורו הסופי בישיבה האחרונה של 

  הפ"י : שב ראשיו
 

 ד"ר מאיר נעמן
 

 
 :חברי הוועד המרכזי

 

 גב' אלסי מאמו
 מר אשרף עכאוי 

 ד"ר דליה אלוני
 גב' דנה רביי 

 מר יובל בלינקי
 מר יותם בן שץ

 מר עמוס ספיבק
 גב' פאולה סדובסקי

 מידד כהןמר 
 פרץ-גב' רותי ברנשטיין

 גב' אורית בן שאול 
 

 
 :החטיבותראש  שבייו

 

 אר'-תע'-חב' -מיכאלה שניירגב' 
 'שק -ד"ר עומר פורת

 'קל -מר עמוס ספיבק
 'רפ -רותי יבורגב' 

 'נח -גב' ציפי חייקין
 מת' -פרץ-גב' רותי ברנשטיין

 'הת –גב' תמר מאיר

 

 
 וועדות :ה שבי ראשיו

  

 תביקור -כהן-רענןפנה דגב' 
 האתיק –ציון-בןנה חגב' 

 

 
 : בעלי תפקידים

 

 מנכ"ל-כפרי מר דני
 יועמ"ש-עו"ד ברוך אברהמי

 ו"חר – דןמר אריק 
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הוועד המרכזי. הוא יוצג בהרחבה באסיפה הכללית של הפ"י, שתתקיים, כפי שעודכנתם 

, בדרך לאישורו באסיפה והחלתו על כלל הפסיכולוגים 76.6.62 -במכתבנו אליכם בנדון, ב

 בארצנו.

קיום והשלמת הבחירות לוועד החטיבה הקלינית  טפות, ראוי לציון:במסגרת הפעולות היותר שו

ובחירתו המחודשת של עמוס ספיבק כיו"ר החטיבה, התגייסות הפ"י לקליטה ראויה וקלה יותר 

המאבק המתמשך ואף מחריף בהגנה על המתמחים וההתמחות  של "הפסיכולוגים בעלייה",

וזאת, בצל הדיווחים )?( לפיהם מנהלי בתי  בפסיכולוגיה בכלל ובפסיכולוגיה קלינית בפרט.

חולים הפסיקו העסקת מתמחים. וכן וכמובן, המשך המפגשים והמאמצים לכונן שיתוף פעולה 

ראוי ו"נקי" מניגודי אינטרסים, בין הפ"י לבין "הארגונים" השונים. אך על כך ביתר הרחבה 

 באסיפה הכללית ובמידעון הבא.

 שלכם בברכה
 באסיפה ה להתראותיוציפי

 
 מאיר

 

 


