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 6152ספטמבר  51 

 משולחנו של היו"ר..

 לחברים שלומות,

 

אנו "נהנים" או מזיעים, עדיין, מ"חומם של אב ואלול". מטפורית זה נכון גם לגבי 

 הנושאים "החמים", שעל הפרק ועל שולחני. אחד החשובים שבהם

סוגיית החסמים ו"הפקקים" בתהליך ההתמחויות ותקצוב המלגות למתמחים הוא 

אנו בפסיכולוגיה. רבנו ומורנו פרויד מצוטט כמי שאמר ש"הילד, הוא אבי האדם" ו

  "."המתמחה, הוא אבי הפסיכולוג-בהפ"י מאמינים ש 
 

רבות כבר נאמר ונכתב בעניין ולכן אסתפק בהתייחסות קצרה. הפ"י, בתמיכת 

ולוגית הארצית, שבה וזכתה בהכרת ר' מנהל רפואה ומנכ"ל משרד הבריאות הפסיכ

בייצוגיות של הפ"י לגבי כלל הפסיכולוגים בארץ. על כן אף מצופה מאיתנו שאנו נרכז 

ונתאם הפעילויות והתביעות של גופים והתארגנויות של פסיכולוגים שמחוץ להפ"י, 

 משרד הבריאות וכד'.לצורכי דיון ומו"מ, עם הגורמים המתאימים, ב
 

יש לכך יתרונות חשובים ואף תהליך מבריא למחלוקות שאפיינו את עולם הפסיכולוגים. 

אך יש גם קשיים והיקלעות, לעתים, למצבים בהם חוזרת ומהדהדת במלוא צדקתה 

הקלישאה הידועה ש"בחיים )ולא רק בכביש(, חשוב להיות חכם ולא רק צודק". הדבר 

עניין ההתמחויות והמתמחים. "הגופים" מצפים )ואולי בצדק ?( ב גםבא לידי ביטוי 

לפעילות תקיפה יותר, בצורת הפגנות וכד', להבעת דרישתנו להגדלת התקציבים, של 

ההתמחויות והמתמחים. ואילו אנו בהפ"י, פועלים ללא הרף כדי להגיע לאותן מטרות 

ם הנתפסות אולי להיטיב לאלתר )!!( עם המתמחים ומקצוענו, בדרכי -ויעדים 

  כסולידיות יותר, אך גם יותר טקטיות, מאוזנות ויעילות.
 

להערכתי, השילוב הזה שבין "אקטיביזם" תובעני ותוסס, בעיקר מצד "הגופים", יחד 

אפשרה לאחרונה להשיג  עם התנהלות טקטית, עקבית ו"ממלכתית" יותר של הפ"י, 

   קדם לבכירי המשרד, כדי  הסכמתו של מנכ"ל משרד הבריאות, למפגש אתו ועם

  ולפתור את מצוקת ההתמחויות.

  ימים )קצרים, אני מקווה(, יגידו האם ועד כמה הצלחנו בשילוב, שיתכן ואין טוב ממנו.

 נחיה, נראה, נלמד ואף ניישם, לנושאים הרבים האחרים שעל הפרק.

 

 בברכת שנה טובה ומאושרה שלכם,                                                         

                              לכם, למשפחה ולכל מי שנפשכם חפצה.                                                         

 מאיר                                                         

 

  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 יותם בן שץ
 מר עמוס ספיבק

 גב' פאולה סדובסקי
 מר שמעון נסים

 פרץ-גב' רותי ברנשטיין
 מר יובל בלינקי

 

 
 :החטיבותשביראש יו

 

 אר'-תע'-חב' -שניירמיכאלה גב' 
 'שק -ד"ר עומר פורת

 'קל -מר עמוס ספיבק
 'רפ -שמעון-גב' נטלי מלמד
 'נח -גב' ציפי חייקין

 מת' -פרץ-גב' רותי ברנשטיין
 'הת –גב' תמר מאיר

 
 
 וועדות :שבי ראשהיו
 

 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 

 

 


