
1 

 

 
 

 

 7152יוני  51              

 משולחנו של היו"ר..

 

יש ו"הדחוף דוחה את החשוב". בחודש האחרון "הדחוף" ו"החשוב" התלכדו על 

ריכוז והעצמת המאמץ שולחני ולעיתים אף גלשו למיטתי, בלילות. היה זה 

להשלמת ההכנות הנדרשות, להפקה הגדולה של כנס הפסיכולוגים, רב 

ואכן, שיתוף  ."הפסיכולוגיה בישראל לאן ?" -המשתתפים והנושאים המגוונים 

להפ"י, הניב תוצר מעולה  פעולה מוצלח ומבורך ביותר, בין משרד הבריאות 

גוי והארגון של הכנס, הראויים לתודה ומרשים. לא רק בעיניי ועיני חבריי לועדת ההי

עמוקה ומחודשה, אלא גם ובעיקר בעיני המשתתפים, שרבים מהם ממשיכים 

  להביע הערכתם והוקרתם, על קיומו.

 

פרט ומעבר לחשיבות הנושא בכלל ובימינו עתירי השינויים והתמורות, בפרט, היה 

יצירה של שיתוף פעולה שאיפה ו -בזה גם ציון דרך משמעותי ואפילו קריטי בעיניי

  אפשרי, רצוי ומתחייב בין גופי הפסיכולוגיה המרכזיים בארץ.

פרטים משלימים ומורחבים יותר, לגבי הכנס, כולל תקצירים, סרטונים ודברי סיכום, 

  יפורסמו בעתיד הקרוב, בדיוור לחברים וכן באתר של הפ"י.

 

מספר נושאים חשובים ובמעבר מ"העתיד להווה", להלן, בתמציתיות המתבקשת, 

 :המועברים "משולחני לשולחנכם"אחרים, 

 

  הידוק, שיפור ומיצוי הקשר שבין הפ"י לנציגיו, במסגרות השונות

בשיתוף יושבי ראש החטיבות המקצועיות וחברי וועדי  הפ"י הוועד המרכזי של

בעת הזו  הפ"י ביותר של החשובים האתגרים החטיבות מאוחדים בדעה כי אחד

הפ"י, בכל סוגיה הקשורה  יעול תהליכי העבודה ומיצוי פוטנציאל ההשפעה שלי הינו

 לשם כך, הוחלט בין השאר, להדק את הקשר עם נציגי הפ"י  לעיסוק בפסיכולוגיה.

 

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

 ו"חר – דןמר אריק 

 

 



2 

 

 

 

הצורך בכך, כבר נדון ואף הוחל ביישומו בעבר. אלא שעתה הוא זכה ל"קפיצת  בגופים השונים.

בזכות יוזמה והתנעת תהליך מבורך של ועד החטיבה מדרגה" מעשית ומשמעותית ביותר, 

 ,הקלינית, בשיתוף עם חבר הועד המרכזי יובל בלינקי ואחרים, למיצוי השפעתנו כארגון מאוחד

של  בחירת חברי הועדות המקצועיותזאת, על ידי יידוע וחשיבה משותפת )לא הכתבה !( בתהליך 

 .מועצת הפסיכולוגים

, הכולל את כל בעלי מרכז הפ"י"מלובן", אף הוחלט לכנס בהקדם את " וכדי "להכות הברזל בעודו

התפקידים הנבחרים בהפ"י, כולל נציגנו בועדות ובגופים השונים, כמתחייב לא רק על פי תקנון 

  הפ"י, אלא גם מבחינה ארגונית ותועלתית. 

 

 הקלינית והחינוכית. וועדי החטיבותהבחירות להושלם תהליך 

, לקראת התיפתרנ. שאלות אפשריות בעניין ניהול הבחירות לוועדי החטיבות ברכות לנבחרים

  והתעסוקתית, בקרוב. הבחירות הצפויות של החטיבות ההתפתחותית

 

 לגבי פניות להפ"י, ללא מתלוננים מדיניות

באופן ספציפי, על הקמת צוות רב חטיבתי לגיבוש מהיר של  להשלמת הדיונים בנדון, הוחלט

המלצות והחלטות, להתמודדות וסיוע לנפגעות/ים של ניצול מיני, מצד פסיכולוגים, כמו גם בעיית 

  מצגי השוא של "מטפלים", שאינם פסיכולוגים.

הנושא הכללי יותר של הטרדות ופגיעות מיניות, אינו יורד מסדר יומנו, כיון שלמרבה הצער הוא 

 -ולרוב גם טראומטית. בשבוע הבא )במבישה, פוגענית  -ממשיך להוות תופעה שכיחה 

יום עיון של הפ"י )ביוזמת חברת הועד המרכזי, רותי ברנשטיין פרץ(,  ( אף יתקיים 75.6.52

 בשיתוף עם איט"ה וגורמים נוספים, בנושא של "פגיעות מיניות".

 

 קליטת פסיכולוגים עולים

כולוגים עולים חדשים, במקביל לסיוע התנדבותי ורב תחומי שניתן להקלת הקליטה של פסי

הוחלט אף על הפחתה משמעותית ביותר של דמי החבר שיתבקשו לשלם כדי להימנות כחברים 

  שנים מרגע עלייתם ארצה. 3בהפ"י, למשך 

 

 בברכה נאמנה ונעמנה

 מאיר

 


