יושב ראש הפ"י :
ד"ר מאיר נעמן

חברי הוועד המרכזי:
גב' אלסי מאמו
מר אשרף עכאוי
ד"ר דליה אלוני
גב' דנה רביי
ד"ר עומר פורת
מר עמוס ספיבק
מר עמיר סנדר
גב' פאולה סדובסקי
גב' שלי פרומברג-כהן
מר שמעון נסים
גב' רותי ברנשטיין-פרץ

יושבי ראש החטיבות:
גב' אורית בן-שאול -חב'
ד"ר עומר פורת -שק'
מר עמוס ספיבק -קל'
גב' פטריסיה מן-בוטבול -רפ'
גב' ציפי חייקין -חנ'
גב' רותי ברנשטיין-פרץ -מת'
גב' תמר מאיר– הת'

יושבי ראש הוועדות :
גב' דפנה רענן-כהן -ביקורת
גב' חנה בן-ציון– אתיקה
ד"ר יוכי בן-נון-פסיכואקטואליה

בעלי תפקידים :
מר דני כפרי-מנכ"ל
עו"ד ברוך אברהמי-יועמ"ש
מר אריק דן – רו"ח

משולחנו של יו"ר הפ"י ד"ר מאיר נעמ
מאז המידעו האחרו ,הפ"י ,ביוזמתו של יו"ר החטיבה הקלינית  מר עמוס ספיבק ,קיימה את
יו העיו השני ,בנושא "הרפורמה בבריאות הנפש" .יו העיו היה מוצלח ביותר והדיו החיוביי
א המטרידי ממשיכי ללוותנו .סיכו יו העיו ייעשה בקרוב ויפורס א הוא במידעו
הנוכחי ,או הקרוב.
בחרתי לצטט בפני אילו ,שלא זכו או יכלו להשתת ביו העיו ,נקודות "ארכימדיות" מדברי
הפתיחה התמציתיי שלי .ה משקפי את קווי היסוד והפעילות הענפה ,המנחי אותי ואת
חבריי הוועד המרכזי ,בבואנו לתת ביטוי לעמדתנו בנדו ,בדיוני המקצועיי ,בפני מקבלי
ההחלטות וכ לגורמי התקשורת ,בה אנו רוצי להסתייע.
הסלוג הקלישאי א תמציתי וממוקד ,הינו " :באנו חוש לגרש" !!
א אנו בהפ"י ,בעד הקידמה ובוודאי שבעד היתרונות המובטחי ,לכאורה ,של הרפורמה.
אלא שהפ"י חרדה מ"הרפורמה" ,במתכונתה העכשווית ,העמימה והמיסטית.
אנו חוששי ובצדק ,כפי שכנראה תוכנתנו אבולוציונית ,מ"הבלתי נודע" .קיומית ומעשית איננו
יכולי להסתפק בתורה שבע"פ .אנו דורשי ומצפי לקבל את ה"תורה שבכתב" .והיא חייבת
לכלול את כל אות נושאי שהועלו על ידנו וא פורטו במידעוני השוני .ביניה  :הגדרה,
תקצוב ,ייעוד ,תקינה" ,שומרי הס" ,התמחויות ,מניעת הדרה סקטוריאלית חיצונית ופנימית
ועוד.
ציפיותינו אינ מושתתות על "זכות אבות" או סיבות סוציאליות גילדאיות וכד' ,אלא כיו
שמדובר בדיני נפשות ואי מקצוע העוסק ומכוו לנפש ובריאותה יותר מאשר מקצוע
הפסיכולוגיה .וחשוב מכ ראוי שייאמר ,חד משמעית ובשפה ברורה ורמה אנחנו טובי ,מועילי
ויעילי !! הדבר מוכח קלינית ,מחקרית ואפילו כלכלית .ג במושגי של "עלותתועלת" ,יש
מחקרי ומאמרי המגבי הקביעה המשוערכת שכל  1דולר המושקע לטובת שירותי
פסיכולוגיי מניב חיסכו של  5דולר בעלויות רפואיות ,שלא לדבר על עלויות הענק הנלוות
ונגרמות ב"דמי כספיי" ובדמי של ממש ,למשק ולחברה.
ואמנ "רכבת הקדמה" )המטפורית( אמנ יצאה לדרכה ,א עלינו להשפיע ,לכוו ולפקח על
מסלולה ,לבל תובילנו לעברי פיפחת.
נושא קשור נוס שהעסיקנו רבות בתקופה האחרונה הינו "העברת מידע על מטופלי מער בריאות
הנפש לקופות חולי" ,במסגרת הרפורמה .בקצרה ,נראה שהמאבק המשות ,לגורמי רבי
אחרי ,יחד איתנו ,הניב תוצאה רצויה כפי שהיא באה לידי ביטוי ,במכתבו המצ"ב של משנה
היועמ"ש לממשלה ,בנדו )המכתב מופיע כקישור חיצוני(.
היועמ"ש שלנו  עו"ד אברהמי רואה במסמ הנ"ל הישג משמעותי וא אני שות להתרשמותו.
הג ,שיהיה צור ומקו לשמיעת עמדות נוספות ובעיקר לעקוב אחר השלכותיו המלאות
והיישו בשטח.
ולסיו חלקי במידעו הנוכחי ,אני מרשה לעצמי להציע ,למי שטר עשה זאת ,לעיי בכתבה
עיתונאית ,הנושאת את הכותרת הראויה "סכנת נפשות" .הקישור אליה ,מופיע להל והיא כוללת
ג ראיו איתי ,בנושא שהוא על שולחננו התמידי בוועד ו"נר לרגליי")..הכתבה המלאה מופיעה
כקישור חיצוני(
שלכ,
בברכת חג עצמאות שמח
מאיר
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