
  

  2015 מר� 15 

   – י"הפ להיות

  ר מאיר נעמ� "ד �ר "היו של משולחנו

  ,יקרי� חברי�

ל משרד "ע� מנכ" היכרות"מפגש הוא  ,למיטב הערכתי, ל הימי� האחרוני�ש חשובהנושא ה

כפי שיפורט , י"ר הפ"יולבי�  – בינו, ימי� 10�שהתקיי� לפני כ) ארנו� אפק' פרופ( הבריאות
, כפי שגובש והוחלט, בבריאות הנפש בעניי� הרפורמה,"עמדה � נייר"הוא  הנושא הדחו# .בהמש!

  .לעיי� בפרטיה�, ומומל� מאדבחרתי להציג את שניה�  .י"בוועד המרכזי של הפ

לאחר מלאכת מחשבת , הושל� השבוע, י"על פי החלטת הועד המרכזי של הפ: נייר העמדה
הוא מסכ� דיוני� . בבריאות הנפש בעניי� הרפורמה הצפויה, י"נייר עמדה של הפ, מרובה

בבואה , י"הוא אמור לשמש את הפ. ג� במידעו� זה, ותכתובות מרובות ומתפרס� לעיונכ�
בריאות "מהותי ומגדיר , שאי� רלבנטי, "פסיכולוגיה"להדגיש עמדותיה ולהג� על מעמד המקצוע 

המטרה המרכזית היא . העושי דברה ושלוחי, כמו ג� על זכויות הפסיכולוגי�, למעלה ממנו, "נפש
�תיה ויובטחו יתרונותיה באופ� שימוזערו סכנו, שכבר יצאה לדרכה, לתרו� לעיצוב הרפורמה 

   .ובעיקר לציבור הצרכני� של שירותינו המקצועיי� ,לנו –האפשריי� 

�  .הנוסח המלא של נייר העמדה מופיע במידעו

, רבי משתתפי�, בדיוני� אחרי� "הכרנו"הג� שנפגשנו ו:  ב"ל משה"ע� מנכ, מפגש ההיכרות
להעביר דברינו המרוכזי� והממוקדי� , י"להפ �על מנת שיתאפשר לנו, מצאתי לנכו� ליזו� קיומו
� כפי שקורה לעיתי� כה קרובות בהווה התקשורתי, י�עלול� ה .בכתובי�ג� באופ� אישי ולא רק 

   . תעל ידי הצפה של תכתובות רבות ואחרו ,י�להיות מואפל, האינטרנטי

 לגביהשפעה ויכולת הכרעה ומרכזיותו בב  "ל משה"תפקידו של מנכ מותר לציי� חשיבותל
בה� , ה� בימי� כתיקונ� ובמיוחד בימי� אילו של טרו� בחירות. מקצוענו ותפקודנו כפסיכולוגי�

 �שכלל ג� את , חשיבותו של המפגש, וכנאמר לעיתי� בהקשרי� אחרי�. רישמי" שר בריאות"אי
הייתה  ,ימימה גולדברג' גב –רחל שי# והפסיכולוגית הארצית' פרופ –עצת הפסיכולוגי� ר מו"יו

" סלע קיומנו"שה� , מה ג� שהוא הקי# ונגע במרבית הנושאי� החשובי� .ולו בעצ� קיומו
הבנה ואפילו  ,לתשומת לבתו! שזכינו  ,אווירת המפגש הייתה טובה ומכבדת .ועתידנו המקצועי
 . בי מרבית הנושאי� שהועלולג ,תמיכה רעיונית

 ,לל בי� השארכ, משרד הבריאות והעומדי� בראשו המחייב עזרת, המצב הבעייתי בהווהתיאור 
: את הנושאי� הבאי�  

א. העדר תקינה מספקת לעבודת הפסיכולוגי� והשירותי� הפסיכולוגיי�, למרות היות מקצוע 

.במשרד הבריאות, הפסיכולוגיה השלישי בגודלו     
ב. העדר תקצוב ל"חוק הפסיכולוגי�" בכלל ומחסור בתקני� ליחידה לרישוי הפסיכולוגי�, 

.פועל וכמשלב     
 ג. הרפורמה בבריאות הנפש, צופנת בחובה, בצד יתרונותיה האפשריי�, ג� סכנה מיידית 

 ומוחשית, בשל עמימותה והעדר הגנה למעמד הפסיכולוגי� ותפקוד�. 



ד. תנאי השכר והעבודה של הפסיכולוגי� ירודי� וא� משפילי�, נומינלית ויחסית, בכל 
להתמחות ועבור דר! תנאי העסקה  מספיקי� מקומותבהעדר  ,"צוואר הבקבוק"החל מ. המגזרי�

לבי� , בדיוני השכר שבי� המשרד ,י"מתבקש שיתו# של הפ .של המומחי� והמדריכי� הבכירי�
.משרד האוצר  

ה. היעדר הגנה מספקת לאיומי� "מבית" � הדרת פסיכולוגי� בכלל ומתחומי התמחות ייחודית 
בפרט, מלעסוק בפעילות מקצועית, בה� יש לה� ער! סגולי ייחודי ו"מחו�" � העדר הסדרה 

. של המורשי� לספק ייעוצי� וטיפולי� פסיכולוגיי�, חוקית  
  

 :היו, במפגש ולאחריו, ונדונו המסרי� המרכזיי� שהועברו

פסיכולוגית (מופקדי� ייצוגית וחוקית על ענייני הפסיכולוגי� באר� ה, הגורמי� המרכזיי� .1

  ארצית, יו"ר מועצת הפסיכולוגי� ויו"ר הפ"י), פועלי� ומתברכי� בתיאו� ושיתו# פעולה מלא.
 2. קיי� צור! קריטי בהגנה ודאגה מידיי�, לאינטרסי� של הפסיכולוגיה והפסיכולוגי� באר�. 
3. למקצוע הפסיכולוגיה והפסיכולוגי� חשיבות ותרומה מרכזיי� ומשמעותיי� ביותר, בתחו� 

הבריאות בכלל ובבריאות הנפש, בפרט. הדבר מתועד ומוכח, קלינית ומחקרית וא# במושגי 
 "עלות� תועלת" וכדאיות כלכלית משמעותית, למשק ולכלכלה.

4. למשרד הבריאות אחריות חוקית ופורמלית להגנה על וקידו� עניינ� של הפסיכולוגי� ומקצוע 
.ביותר באופ� המעשי והמוחשי, תתבטא מצופה ומתבקש שאחריות זולכ� . הפסיכולוגיה באר�  

 
 

:נראה לי שהניסוח הנכו� הוא , בבואי לסכ� המפגש  
.לדאוג ולפעול ליישומה, א! עלינו להמשי! במלוא המר� והעוצמה, חשובהאכ� הפגישה הייתה   

 כי "בנפשנו הדבר".
 

  ,בברכות, שלכ�
 לבחירות טובת

 מאיר
 

ר מאיר נעמ�"ד  
י"ר הפ"יו  


