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          5105/01/51 

 משולחנו של היו"ר

 "אחרי החגים שמח" רעיי ועמיתיי.

 ואפילו זה של ספט'. החגים מאחורינו, כמו גם "חום יולי אוגוסט"

בתקוה שהיטבנו לנצל הזמן והחופשה, איש0ה לפי צרכיו0ה, ניתן לשוב לשגרה 

 )לעיתים, מבורכה( ולעסוק בשאר "ענייני דיומא", של הפ"י.

ארכז כותרות נושאים בולטים )יחסית(, של החודשיים האחרונים, אם כי, כמצוות 

 הפסיכולוגים, נעשה זאת בעצימות נמוכה, כדי להקל על ההסתגלות :

 

: הפ"י פרסמה ניר עמדה,  מיניים-אימוץ ע"י זוגות חד -נייר עמדה של הפ"י 

שזכה להדים חיוביים רבים, השולל הדרה קטגורית של זוגות חד מיניים, מאימוץ 

  אפשרי של ילדים, בקריטריונים המקובלים.

הושלם מהלך טכנולוגי  ,דני כפרי -ביוזמת המנכ"ל :מחשוב תהליכים בהפ"י

חשוב, שהוחל לפני שנים ונועד להפוך את הפ"י ל"מקוון", בדומה למשפחת 

  "המתקדמים".הארגונים 

שלא ביוזמתנו, אך בתיאום עם כוונתנו להקים "שדולת  :שדולת המתמחים בכנסת

הוזמנו ונענינו להשתתפות בישיבות השדולה הנ"ל,  פסיכולוגים" בכנסת,

רבת משתתפים וכיוונים, הפונה כמעט  חה"כ עיסאווי פריג', למרות היותה בראשות

לישיבה הראשונה  כשרה מעשית.לכל המקצועות שיש להם התמחות ודרישות לה

רפואה  -הרב ליצמן, ועיקרה היה דיון על מקצועות הבריאות -הגיע שר הבריאות

  ופסיכולוגיה.

ביוזמת ד"ר עומר פורת וחברי הועד השיקומי,  המשלחת השיקומית לארה"ב :

, APA-המקצועי עם ה בהמשך למאמצים המתמשכים של הפ"י להדק הקשר

וצלח ביותר של משלחת פסיכולוגים שיקומיים, במרכזי הושלם ביקור גומלין מ

  שיקום בארה"ב. אנו שואפים להעמקת הקשרים והחילופין עוד יותר.

בסאגה המתמשכת של יחסינו, בעבר ובהווה, עם המח"ר  :מח"ר-יחסי הפ"י

)נשמע לי ככותרת, המתאימה לכל עניין ודבר(, הופתענו ממכתב שהתקבל מיו"ר 

שפטית, השולל לכאורה, תוקפו החוקי של ההסכם שנחתם המח"ר ועוזרתה המ

( וההבנות לאורך השנים, בין הפ"י למח"ר. לדבר השלכות חשובות 5711בזמנו )

  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 שי איתמר 
 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 
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כבר עתה, משהוחלט )סוף סוף( על הקמת "חטיבת הפסיכולוגים" במח"ר וקיום בחירות לאיושה, 

"ש ואחרים, אנו מאמינים בתוקפו כפי שביקשנו אנו וארגוני פסיכולוגים אחרים. בתיאום עם היועמ

חסות הולמת, כ"ארגון היציג" של כלל הפסיכולוגים בארץ, ישל ה"הסכם ההיסטורי" ומצפים להתי

על כל המשתמע מכך. הנושא שב ונדון בישיבת הועד המרכזי האחרונה, כולל בחינת דרכי פעולה 

ארגון גדול אחר וכד'. בשלב לארגון יציג או חבירה ל הרשמיתאפשריות, הכוללות אולי הפיכתנו 

היא חידוש דחוף של המגעים עם יו"ר המח"ר בנדון והמשך בחינת דרכי פעולה  זה הוחלט

   אפשריות.

כיווני זה, אינו יורד מסדר יומנו, למרות קשיי ההתקדמות -נושא חשוב ורב : הגנה על המקצוע

הן מפני שרלטנים  ,הציבור להגנה עלהמוחשית בו. למעשה, יש להגדירו והוא אכן נועד בפועל 

מוחלטים, נעדרי כל הסמכה, הן כלפי אלו בעלי השכלה משיקה, או חלקית, אשר אינם עונים 

לדרישות חוק הפסיכולוגים, בשל פרצותיו הקיימות, והן מפני פסיכולוגים מוסמכים ו"חוקיים", 

ם הצעותיו לשינויי הפועלים שלא כהלכה ובניגוד לכללי האתיקה. היועמ"ש הוסמך להמשיך בקידו

", הן על ידי בדיקת אפשרות רגולציה אפקטיביתחקיקה, בנדון. במקביל, אנו משתדלים לממש "

תגובות נקודתיות לחריגות ואירועים בעייתיים חריגים.  על ידי הסתייעות בגורמים חיצוניים והן

החשיבות , להבלטת הערך המוסף וקמפיין ציבוריהוחלט על הקצאת משאבים לטובת  בנוסף,

   בהסתייעות בפסיכולוגים, בעלי הכשרה ייעודית, מקצועית ובעלת מומחיות.

"הזמן הזורם איכה  -כדברי המשוררת לאה גולדברג :  היערכות לקראת הבחירות הכלליות

אמורה  12.1.52-ב  שנים, 4 -"איך שהזמן רץ.." משחלפו קרוב ל -ינסני.." ובשפתנו העממית 

מרכזי הנוכחי. כך שאנו מתחילים בהיערכות לקראת מימוש תהליך של להסתיים כהונת הועד ה

, עלינו לקיים, במידת האפשר וכמתחייב "אסיפה 1/51בחירות כלליות, כאשר לפני כן, עד סוף 

אשמח ואודה לרעיונות והצעות סבירות, כיצד להגדיל את האטרקטיביות של  כללית" וכו'.

  מרבית חברינו., באופן שהיא תכלול את האסיפה הכללית

: בהקשר לבחירות החטיבתיות הצפויות )תעסוקתית והתפתחותית(,  תקנון בחירות לחטיבות

   התקנון שב ואושר כתקנון המחייב, עם "עיין צופייה", להערות עתידיות כלשהן, במידה ותהיינה.

 בברכה נעמנה ונאמנה,

 מאיר שלכם,


