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יושב ראש הפ"י :

משולחנו של היו"ר..

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
מר מידד כהן
גב' רותי ברנשטיין-פרץ
גב' אורית בן שאול

יושבי ראש החטיבות:
גב' מיכאלה שנייר -חב'-תע'-אר'
ד"ר עומר פורת -שק'
מר עמוס ספיבק -קל'
גב' רותי יבור -רפ'
גב' ציפי חייקין -חנ'
גב' רותי ברנשטיין-פרץ -מת'
גב' תמר מאיר– הת'

לפני כשבועיים ,התקיימה "האספה הכללית" השנתית של הפ"י .זאת ,בהמשך ליום
עיון ,בנושא החשוב עבור כולנו" ,קוד האתיקה המקצועית לפסיכולוגים" .מספר
המשתתפים ב"חצי הכוס המלאה" היה גדול ,מאשר בשנתיים הקודמות ,אך "בחצי
הכוס הריקה" ,מספר המשתתפים היה זעום ומתסכל .כדי שלא לקפח את אלו מכם
שרצו להגיע אך נבצר מהם מלעשות זאת ,מצאתי לנכון לשתפכם בכותרות חלק
מהנושאים שנדונו וטופלו בוועד המרכזי ו"על שולחני" ,במהלך השנה החולפת.
חלקם החלו עוד לפני כן ורובם ימשיכו ללוותנו הלאה ,עד למימושם או מיצויים.
כולם צורכים זמן ,השקעה ופעילות ,בנוסף לעניינים השוטפים ולכאורה
"טריויאליים" ,המחייבים תשומת לב והשקעה מרובה של כל בעלי התפקידים
בהפ"י.
חלק מהנושאים שנדונו וטופלו בוועד המרכזי בשנת 6102
תכניות והיערכות ל"רה-ארגון של הפ"י" :
א .הגדרה וביסוס של "היררכיה ארגונית" ובעלת סמכויות ,בהפ"י.

יושבי ראש הוועדות :

ב .הגדרה והבנייה של היחסים בין הועד המרכזי לחטיבות השונות.

גב' דפנה רענן-כהן -ביקורת
גב' חנה בן-ציון– אתיקה

ג .חיזוק וביסוס מעשי ורישמי של הפ"י ,כארגון יציג ,של כלל הפסיכולוגים בארץ.

בעלי תפקידים :
מר דני כפרי-מנכ"ל
עו"ד ברוך אברהמי-יועמ"ש
מר אריק דן – רו"ח

ד .שיפור המעקב והבקרה התפקודית ,של פעילות הועד ,המנכ"ל ו"המשרד".
 הכנות והיערכות ליום העיון העל-חטיבתי " -הפסיכולוגיה לאן". בחינה והגדרה של יחס"י הפ"י והמח"ר. חיזוק וביסוס הגדרה ומעמד של הפ"י ,כ"ארגון יציג" להלכה ולמעשה. השתתפות בועדות הכנסת ,בנושאים הרלוונטיים. -חיזוק הקשר בין האקדמיה ל"שטח".
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 בחינת וקידום האפשרות ללימודי פסיכולוגיה במסלול ישיר לדוקטורט. בחינת מסמך הליבה וגיבוש עמדות בנושא ה"הכשרה בפסיכולוגיה קלינית". השלמה והנחלה של עדכון "הקוד האתי" של הפסיכולוגים. שיפור מצב התורים בהתמחויות ובחינת השיטה החדשה להקצאת מלגות. בחירת מועמדי הפ"י לשמש כנציגים למועצת הפסיכולוגים. הגנה מפני ניגודי אינטרסים בקרב בעלי תפקידים בהפ"י. צעדים למניעת הפרות של סודיות מקצועית בקופות החולים. מעורבות בהגנה ושיפור "הסכמי השכר" ותנאי ההעסקה של הפסיכולוגים. מעקב ,איתור בעיות ושיפור היישום של הרפורמה בבריאות הנפש. הצעות חוק אפשריות וצעדים מתבקשים ל"הגנת המקצוע". בחינה וגיבוש עמדות בענין החוק לטיפול באומנויות. הבניה ואישור של תקנון בחירות לחטיבות כחלק מהתכנית לגיבוש "תקנוני החטיבות בהפ"י". בחינת האפשרות והיישום של הקמת מאגר לטיפול מוזל ,במסגרת הפ"י. בחינה ופעולות לקידום "חוק הפסיכותרפיה". צעדים למניעת אבחנה שגויה/מוטה ,במסגרת דרישות הרפורמה לבריאות הנפש. מניעת הדרת פסיכולוגים בקופות החולים. צעדים לקידום הקמת "שדולה" לענייני פסיכולוגים ,בכנסת. הידוק הקשר ושיתוף הפעולה עם ארגונים פסיכולוגיים נוספים. ביסוס ,העמקה וקידום הקשר עם ה.APA - הכללת פסיכולוגים בקביעת "כשרות משפטית ואפוטרופסות". -פעילות כללית וחטיבתית להקלת קליטת פסיכולוגים עולים.

ימי עיון והשתלמויות בשנת :6102
יום עיון "הפסיכולוגיה לאן" ואסיפה כללית.
השתלמות בנושא "יישוב סיכסוכים -בין משפט לטיפול" -מרץ .7161
יום עיון" -על האבהות החדשה" -באקדמית.77.66.61 -
יום עיון" -הפסיכולוגיה בעליה" ,77.66.61 -במימון משרד הקליטה.
קורס "פסיכולוגיה משפטית" .נפתח ב.2.66.7161 -
כנסים שנתיים של החטיבה החינוכית ,השיקומית ,התעסוקתית וההתפתחותית.

שלכם בברכה,
מאיר.
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