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 7152מאי  51              

 משולחנו של היו"ר..

 

אחד הדברים הקשים בחופשה הוא החזרה ממנה. לרוב, לשולחן "עמוס מכל טוב", 

כך גם במקרה הנוכחי והאישי שלי. ובכל זאת, לא אתמקד בהם,  בנושאים ועניינים.

באותם נושאים חשובים, אלא בנושא "תופס המסך" בהווה, המעסיק אותנו מזה 

כנס הפסיכולוגים הייחודי ורב החשיבות, הצפוי להתקיים ביום שני  -והוא  זמן,

למתווה העדכני  קישור וכפי שפורסם ומתפרסם גם במידעון זה. )רא .71.5.92 -ה

 של הכנס(.

"?( לא רק בהיותו תוצר של שיתוף אןהפסיכולוגיה בישראל לייחודו של הכנס )"

פעולה הדוק ומבורך בין משרד הבריאות והפ"י. אף לא רק בזכות הגיוון העצום של 

נושאים ומרצים בכירים בתחומים השונים, אלא גם ובעיקר, בשל הניסיון להתמודד 

 המקצועיות?! היות מועדות פנינואנה צריכות ל -עם "צו השעה"

יה, מתעורר אמנם מידי כמה שנים, במסגרות שונות. אך העיסוק בעתיד הפסיכולוג

 נראה שעכשיו, לאור השינויים הטכנולוגיים המואצים ולעתים מפחידים, עליהם אנו

ערוצי החדשות מבשרים על מתקפת הסייבר  מתבשרים חדשות לבקרים )גם היום

הגדולה בכל הזמנים( שאלת "הפסיכולוגיה לאן", שוב אינה רק בעלת השלכות 

פקודיות, חברתיות וכלכליות "שוטפות", לנו הפסיכולוגים ולנזקקים לשירותנו, ת

אלא לחברה האנושית כולה. היא עשויה, או עלולה, להשתנות הרבה יותר מהר 

ובתחומים רבים ומשמעותיים יותר, מאשר ה"עתידנים" המפורסמים, צופים 

  ומעריכים.

 

הררי  פרופ' קאקו, פרופ' בעלי שם )כמו על פי התחזיות של חוקרים אמנם,

ואפילו מרכזיים  רבים למרות "היעלמותם" הצפויה של מקצועות עכשוויים ואחרים(,

המקצועות המנטליים ובכללם  - הרי שדווקא מקצועותינו שלנו כמו רפואה וכד',

 ההזדקקות  העצמתו יעוץ האישי, צפויים לחיזוק מעמדםמקצוע הפסיכולוגיה והי

 להמשך קיומם.                   

  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 -תמר גרינוולדגב' 

 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-כפרימר דני 
 יועמ"ש-עו"ד ברוך אברהמי

 ו"חר – דןמר אריק 

 

 

http://www.psychology.org.il/%D7%9B%D7%A0%D7%A1---%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%E2%80%93-%D7%9C%D7%90%D7%9F-
http://www.psychology.org.il/%D7%9B%D7%A0%D7%A1---%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%E2%80%93-%D7%9C%D7%90%D7%9F-
http://www.psychology.org.il/%D7%9B%D7%A0%D7%A1---%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%E2%80%93-%D7%9C%D7%90%D7%9F-
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אך אין בכך די. לטובת הכלל והחברה, עלינו להרחיב דעת ולכלכל דרכינו המקצועיות. אם ברוח 

 -ש"עוברת" על ידי ל , בעבר(APA-)נשיא ה Millerהחזון הכללי של פרופ' 

 ("Giving Psychology Away (and A Wayיישום המלצותיו האופרטיביות של  ", אם על ידי

 The Future of"" בעבר(, במאמרו החשוב על APA -)גם הוא נשיא ה Brayפרופ' 

Psychology Practice and Science" ודרמטיים יותר, כפי שיועלו  ואם וכנראה בכיוונים שונים

 בכנס הקרוב. ויידונו קרוב לוודאי,

 אשר על כן, אני מרשה לעצמי להמליץ בפני אלו שטרם עשו זאת, להירשם בהקדם, לכנס. 

 ספר המקומות מוגבל!מ

 

 שלכם,

  מאיר

 


