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 6192דצמבר  91              

 משולחנו של היו"ר..

"ותן טל ומטר, לברכה".  -חברים יקרים, הימים הגשומים הזכירו לי הברכה הידועה 

ברכה" ויש, לא עלינו, התוספת "לברכה", נומקה בכך שיש גשמים שהם "גשמי 

"גשמי זעם". נראה שהדבר רלוונטי גם לנושאים המתרבים והולכים, שעל 

 : )לא לפי סדר חשיבותם( ואפתח ב"גשמי הברכה" שולחני.

 

של  "הקוד האתי" הושלם התהליך המורכב של עדכון, הרחבה ועריכה של

הסופי, הצפוי בקרוב, . עם אישורו יו"ר ועדת האתיקה( - )תודה, חנה בן ציון  הפ"י

הוא יופץ, יאומץ ואף נמשיך לפעול לשם החלתו על כלל הפסיכולוגים בארץ. כמו כן 

", שאמור ליצור "האחדה", לגבי תקנון החטיבותגובש ואושר על ידי הועד המרכזי "

 הליכי הבחירות בחטיבות השונות וזיקתן לפעילות הועד המרכזי.

 -, יוזמת הפ"י לקיים כנס )על ית הארציתהפסיכולוג -תודות לימימה גולדברג 

, נענתה בחיוב מרשים ונדיב בהיקפו, "הפסיכולוגיה לאן" חטיבתי( בנושא של

מטעם משרד הבריאות, שהחליט לקיימו, בשיתוף עם הפ"י, במימונו המלא )!(. 

היקפו צומצם אמנם מיומיים ליום, אך זה אמור להיות יום ארוך, עמוס בתוכן, 

חות ואפילו אירוע חברתי, שימומן באופן מלא על ידי משרד הבריאות כיבודים, ארו

 וללא כל עלות עבור משתתפיו.

(, תרמו רבות יוזמותיו המבורכות של ד"ר עומר פורת )ין"ר החטיבה השיקומית

נערך כנס  - : למספר אירועים, בחודש האחרון, ה"רשומים על שמו" וראויים לציון

", בשיתוף משרד הקליטה. הדיו החיוביים ההפסיכולוגיה בעלייחשוב של "

ממשיכים להגיע ויותר מכך, הפ"י התגייסה להמשיך ולפעול לקליטה ראויה ונוחה 

התקיים מפגש ראשוני וחשוב בין נציגי הפ"י,  -של הפסיכולוגים העולים לארצנו. 

" "דוקטורט מקצועי האקדמיה ומל"ג, לבחינת האפשרות לפיתוח תכניות של

(Psy.Dב ,) .הושקה  -דומה למתקיים מזה שנים רבות ביותר, בארה"ב ובריטניה

חילופי משלחות ואף יצאה לפועל "הסנונית הראשונה" של תכנית ומגמה, ל

 האמריקאי לבין הפ"י. החטיבה  APA -"שיקומיים"(, בין ה -)הפעם פסיכולוגים

  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 -שמעון-נטלי מלמדגב' 

 'נח -גב' ציפי חייקין
 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-כפרי מר דני
 יועמ"ש-עו"ד ברוך אברהמי

 ו"חר – דןמר אריק 
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שאמור  םכנס השיקומייהשיקומית, מארחת בהווה קבוצה כזו, האמורה אף להשתתף ב

ציפי חייקין )יו"ר  ואם בענייני כנסים עסקינן, תבורך גם -להתקיים בשבוע הבא ברוב עם.. 

רב המשתתפים ועתיר התכנים, שקצר, כרגיל,  כנס החינוכיים"(, על "החטיבה החינוכית"

דני כפרי  . כמו כן יעמדו על הברכהשבחים מרובים מהמשתתפים ו"קנאת סופרים", מכל האחרים

, על ארגונו המוצלח ביותר של יום יוכי ז"ל( -תה של קודמתי)מנכ"ל הפ"י( וגב' אלה בן נון )ב

 ."על האבהות החדשה" העיון, מטעם הפ"י, בנושא של

 

התלבטתי אם אמנם להזכיר גם את "גשמי הזעם", במחוזותינו. אך כמי שאמון על הצורך 

זקת קביעה( ש"משבר וקושי", הם גם המקור בשקיפות ראויה וההנחה )כיום היא כבר בח

 : והפוטנציאל לשינוי וצמיחה, אתייחס גם להם, בקצרה

 

"יקצר המצע" מלפרט עד כמה הפ"י משקיעה ופועלת רבות, כדי לקדם ולהגן על מעמד, איכות 

והאינטרסים של מקצוע הפסיכולוגיה והפסיכולוגים, בארץ. בכל התחומים ובכל החזיתות. אך זה 

של מטרות  התארגנו וקמו "ארגונים", הפועלים בד"כ למימוש ממוקד וייעודי ספיק. לכןלא מ

)!(. אלא שלמרבה הצער, בעבר  וטוב שכך פסיכולוגים, בעלי עניין ספציפי, כזה או אחר.

ולאחרונה גם בהווה, קיומם תורם לכך שאנו הפסיכולוגים נתפסים )לעתים בצדק( כמפולגים 

רער את מעמד הפסיכולוגיה והפסיכולוגים, כמו גם את מעמדה הייצוגי ומסוכסכים, באופן המע

הייחודי של הפ"י, האחראית מימים ימימה, לכלל האינטרסים, של הפסיכולוגים בארץ. הדבר 

במשרד הבריאות,  משחק לידי מתחרנו "החיצוניים" ובעיקר לידי הגורמים הרגולטוריים,

  ים לטפל בעניננו.ההסתדרות וכד', המופקדים, אחראים ואמור

", החברים אף של "הארגונים האחרים בעלי תפקידים ונציגים לאחרונה, מתרבות פניות מצד

לכאורה  במוסדותיה השונים. של הפ"י בעלי תפקידים ונציגיםבהפ"י, להתמנות או להיבחר כ

 מקובלת, אפשרית ובו זמנית, במספר רב בחברות ובפועל, אין מבורך מכך. במיוחד כשמדובר

כהונתם,  של ארגונים מקצועיים, בעלי אינטרסים ייחודיים. מאידך, יש בין חברינו החוששים מפני

הן בהפ"י והן בארגונים האחרים. זאת,  במקביל ובו זמנית, של בעלי תפקידים ונציגים מוכרים,

בשל "ניגודי אינטרסים" אפשריים, גלויים ומשמעותיים, העלולים לפגוע בתפקודה של הפ"י 

הבלעדית והמוכרת, כגוף המופקד על כלל האינטרסים, של "הפסיכולוגיה"  צוגיותהויי

 והפסיכולוגים בארץ.

לא מדובר על "חברות", סוגיית ניגודי אינטרסים אפשריים של "בעלי תפקידים" ו"נציגים" )

של מעסיקה ארגונים רבים ואפילו בתי דין לעבודה. למשל, הגוף הגדול וראוי להשוואה  !!(, בלבד

)הסתדרות הרופאים בישראל(, דורש מבעלי התפקידים שלו, שלא לפעול כ"בעלי  הר"י

  במקביל, בכל ארגון אחר. תפקיד",

 

כיון שכך, במקביל לשיתוף פעולה שהפ"י יזמה ונקטה, עם ארגונים אלו, מתקיימים באלו הימים 

לנציגי הארגונים, כמו גם בקרבנו אנו,  דיונים סוערים )לעתים סוערים מידי(, בין נציגי הפ"י

ולקדם הליכים ראויים וקונסטרוקטיביים של שיתוף פעולה, ללא מחלוקות ומריבות,  במגמה לבחון
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)בראשותו של יובל בלינקי(,  לשם כך אף הוקם "צוות פעולה" הפוגעות בסופו של דבר בכולנו.

פניתי לנציגים של כל  במקביל, לבחינת יחסי הפ"י עם המח"ר וכן עם "הארגונים" האחרים.

נציגים של  , שתכלולהוק מיוחדת-ועדת אד או ,דחוף מפגש משותף לקיים הארגונים, בהצעה

התנאים והאפשרויות לכונן לאלתר,  לבחינת הדרכים, הפ"י ושל כל הארגונים,

תוך  "י,הפ -יחד ובתיאום עם הגוף הגדול והיציג  של כל הארגונים הפסיכולוגיים, "פדרציה" מעין

נוכל למקסם את היתרונות של כל גוף  . כךלגופים השונים מוסכמת, הקניית אוטונומיה תפקודית

 -ביננו  ופעיליו בפני עצמו, יחד עם היתרונות הוודאיים של אחדות וחיבור כוחות מחודש,

 הפסיכולוגים.

 

" של תארגוני אתיקהל" מסגרת ייחודית, בנוסף, ביקשתי לבדוק האפשרות לגבש בהקדם,

במסגרתה, ניתן יהיה לברר סוגיות ותלונות, הן  כמקובל גם בארגונים רבים אחרים. הפ"י",

והן לצורך הקפדה מרבית על "תרבות ארגונית" ותקשורת  במישור של ניגודי עניינים/אינטרסים

"תנאי מסייע" )ואולי הכרחי(, בדרך לקידום  ראויה, מכבדת ומכובדת, גם בננו לבין עצמנו. זהו

 ויישום שאר המטרות והחזונות של הפ"י, לטובת מקצוענו והעוסקים בו.

 

  שלכם,

 בברכת "חנוכה שמח"

 ושנה אזרחית טובה,

 

 מאיר

 


