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 6172יולי  71 

 משולחנו של היו"ר..

 עמיתים וחברים יקרים,

 מפגשים ומכתב אחד.  2 -אתמקד הפעם ב

שטח )הפ"י(" , הוא אכן יצא  -בהמשך לעדכון על הכוונה לקיים מפגש "אקדמיה

לפועל, בחסות ואירוח של החוג לפסיכולוגיה, במרכז הבינתחומי הרצליה. 

לשמחתי, ההיענות הייתה טובה וכמאמר הקלישאה )הנכונה(, למפגש חשיבות 

לל עצם קיומו. אנו רבה לא רק בגלל תכניו )החשובים(, כמפורט להלן, כי אם ולו בג

 בהפ"י נשאף ונפעל כדי לקיים מפגשים נוספים ואף נרחבים יותר, בעתיד. 

 הדיון שהתפתח במפגש, נסב סביב הסוגיות המוכרות, אך חשובות, הבאות :

האמנם יש צורך בתכנון כוח אדם פסיכולוגי, השפעת הרגולטורים )משרד הבריאות 

מיים, היכן מסתיימת אחריות המוסדות והמל"ג( על היקף הלומדים במוסדות האקד

האקדמיים על הכשרת הסטודנטים, בדרכם להפוך לפסיכולוגים, הצרכים מול מצאי 

קיים וצפוי של פסיכולוגים, השלכות המצב על כניסת "סייענים", שאינם פסיכולוגים, 

לתחום הסיוע הנפשי, הקשיים בהקמת קליניקות להכשרה והתמחות במוסדות 

רות היותן מענה אפשרי )אם כי חלקי(, למחסור במקומות התמחות, האקדמיים, למ

היקף ואפיונים של ההכשרה, הנדרשת על ידי הועדות המקצועיות של מועצת 

הפסיכולוגים, הצורך בחיזוק כוחה של הפ"י, אולי אף על ידי קורסים שיתקיימו על 

רחבה ידה עם קרדיטציה של האקדמיה ועוד. לסיכום, נראה שהייתה הסכמה 

באשר לצורך בשיתוף פעולה בין האקדמיה להפ"י, בדרך ליצירת שיתוף פעולה 

 רחב יותר, שיכלול, כמובן, גם את מוסד הפסיכולוגית הארצית ומועצת הפסיכולוגים. 

המפגש האחר, גם הוא מבורך, בין ארגונים מחוץ להפ״י )יש עדיין כמה כאלה(, עם 

נכון בהווה בעיקר לגבי נושא המתמחים  הפ״י, נראה כמתקדם בצורה ראויה. הדבר

       ם. צפוי ואנו פועלים כדי שדפוס זה של חויות, הטעון לימוד ופתרון מיידיוההתמ

  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' -מיכאלה שניירגב' 
 '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-ברוך אברהמיעו"ד 

 ו"חר–דןמר אריק 
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 יחסים יהווה מודל תבניתי לגבי מגוון הנושאים האחרים, עימם הפסיכולוגיה והפסיכולוגים מתמודדים.  

פ״י כגוף היציג והדומיננטי ירכז, מעמדי״, לפיו משרד הבריאות מכיר ומצפה שה-ההישג ה״ממלכתי

יתאם ויתן ביטוי לטענות, השגות וציפיות לשינויים ופעילות של משרד הבריאות וכד׳, מניב פירות גם 

 במגעינו עם גופים רלוונטיים אחרים.

הייתי שמח לעדכן שהדבר נכון גם לגבי יחסינו עם הסתדרות המח״ר, אך לא כך נראים פני הדברים, 

ם הושגו הישגים יחסיים טובים, על ידי המח״ר, לגבי תנאי השכר של הפסיכולוגים, אך בינתיים. אמנ

חלה להערכתי נסיגה לגבי הסיכום איתנו באשר להקמת ״חטיבת הפסיכולוגים״ במח״ר, האמורה 

לרכז ולטפל בכל הנושאים הקשורים לתנאי העבודה של הפסיכולוגים והגנה על המסגרות הטיפוליות 

לוגים בהם. נושא טעון שיפור זה מונח במקום בולט על שולחני ואני מקווה לעדכן על ותקני הפסיכו

 שיפור המצב בעתיד. 

 

 בברכה נאמנה ונעמנה

 מאיר

 ד״ר מאיר נעמן

 


