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                   :י "ר הפ"יו
      
  ר מאיר נעמ�"ד

  
  :חברי הוועד המרכזי

  
  'נח –אלסי מאמו' גב

  ' הת –מר אשר� עכאוי
  'נח –ר דליה אלוני"ד

  'פר –דנה רביי ' גב
  'שק �ר עומר פורת"ד

  'לק –מר עמוס ספיבק
   'חת � מר עמיר סנדר

  'קל �סדובסקיפאולה ' גב
  'תמ –פר��רותי ברנשטיי�' גב
  'לק –כה��שלי פרומברג' גב

�  'נח –מר שמעו� נסי
  

  :רי החטיבות"יו
  

  תעסוקתית �אורית ב� שאול' גב
  רפואית � בוטבול� פטריסיה מ�' גב
  שיקומית �ר עומר פורת"ד

  קלינית �מר עמוס ספיבק
  חינוכית �ציפי חייקי�' גב
  התפתחותית –תמר מאיר' גב
  מחי�תמ –פר��רותי ברנשטיי� 'גב

  

  
  :רי וועדות "יו
  

  האתיק –חנה ב� ציו�' גב
  תביקור �כה�� דפנה רענ�' גב
  פסיכואקטואליה –ר יוכי ב� נו�"ד
  

  :בעלי תפקידי�
  

  ל"מנכ �מר דני כפרי
  ש"יועמ � ד ברו� אברהמי"עו
  ח"ור –ד�אריק ח "רו

  

  
                                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ר מאיר נעמ�"ד –י "ר הפ"משולחנו של יו

ר מועצת הפסיכולוגי� "כדרכנו ובמסגרת שיתו� הפעולה המשתבח והול� ביננו לבי� יו

אנו שמחי� להמשי� ולהביא את דבריה� , והפסיכולוגית הארצית של משרד הבריאות

  . ובש� הגופי� אות� ה� מנהלות ומייצגות י"לידיעת וטובת חברי הפ, במסגרת המידעו�

, הפסיכולוגית הארצית של משרד הבריאות �ימימה גולדברג' מפרסמת גב, במידעו� זה

בצד הדברי� החשובי� אשר כותבת  .דברי� בנוגע לרפורמה בבריאות הנפש שיצאה לדרכה

ות אשר הייתי מבקש לתת את הדעת על מספר התייחסויות וחשש, ימימה בנושא הרפורמה

   .י לגבי יישו� הרפורמה"עלו בוועד המרכזי של הפ

כמו ג� , אי� בכוונתי להפחית מהפוטנציאל והמטרות החיוביות ביותר של הרפורמה

  .הנלווית להשקתה") זהירה לא"ה(מהאופטימיות 

אני חש חובה לעצמי ויותר מכ� לחברינו הרבי� המגלי� הסתייגות וא� , יחד ע� זאת

לתת ביטוי לפ� הזהיר עד , במתכונתה הנוכחית ואפיוני יישומה בשטח, התנגדות לרפורמה

  .לגבי יישומה העכשווי והצפוי, לפחות בשלב זה, שאני חש, כדי דריכות

, התרענו, הבענו, בועד" מחזיק תיק הרפורמה"י ובסיועו של עמוס ספיבק "ר הפ"כיו, שכ�

וטר� נענינו ולו בדבר " המדיניותבפני קובעי "פ ובכתב דברינו "מחינו ובקיצור הבאנו בע

של עיקרי , כתוב ומפורט, פיזור העמימות תו� פרסו� שקו� � הבסיסי והמתבקש יותר מכל 

ג� ". הזכות למידע" �זכותנו האזרחית והמקצועית  טר� מומשה, להערכתי. הרפורמה

חיובית " סנונית"הברושור הנלווה לפנייתה של הפסיכולוגית הארצית ע� כל היותו 

מועט מידי ומאוחר "עלול שיוער� כ וא�" בוא האביב"אי� בו כדי ללמד על , מעודדתו

   ".מידי

�ברשימת ההתנגדויות , חבריי הנכבדי�, אי� לי שו� כוונה לשוב ולהלאות את עצמי ואתכ

היעדר תקינה : ביניה�. הקודמי� ובגיליונותי, וההסתייגויות שפורסמו ג� במידעו� זה

התקציב לטיפול הנפשי המועבר לקופות , מחייבת לטיפול הנפשי ולכוח האד� הנדרש

פסיכיאטרי� שומרי הס� שה� בעיקר רופאי המשפחה ו, כשהוא לא צבוע ומוגדר למטרתו

לטובתנו אנו כפסיכולוגי� , אסתפק בהבעת התקווה שלטובת הנזקקי� לשירותינו. עודו

  !! לטובה , ת החברה כולה ולוואי ונתבדה כולנוולטוב
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חשוב לי לשוב ולהזכיר אחד מנושאי הליבה ששבו ונדונו לאחרונה , ובמעבר לא כל כ� חד

הוא משמש לי כמטרה משמעותית . י"של הפ" ארגו��רה"בישיבת הועד המרכזי והוא 

 �  !ובעיקר למעשה ביותר ואני רוצה לקוות שילווה אותנו לא רק להלכה כי א

י "קידו� והגדלת כוחה של הפ, אודה לכ� א� תעבירו אלינו רעיונות לשיפור, לש� כ�

  .וארגו� מחדש של כל הנדרש

  .בהמש� נפרס� רעיונות אלה ואת ההחלטות שהתקבלו בנושא

�  בברכה נאמנה ונעמנה, שלכ

  מאיר

 


