16.01.16

משולחנו של היו"ר....
והפעם ,על "מטרות הפ"י"" ,חוק הפסיכותרפיה" ,ו..-האספה הכללית .כידוע ולרוב גם מצער,
יושב ראש הפ"י :
ד"ר מאיר נעמן

יש ו"-הדחוף דוחה את החשוב" .האספה הכללית של הפ"י ,האמורה להתקיים ב25.1.16 -
)ראו פירוט נוסף במידעון( הינה אחד הדברים החשובים בהפ"י ,שאין לדחותו .לכן ,הריני

חברי הוועד המרכזי:

לבקשכם "בואו והשתתפו בהמוניכם"..

גב' אלסי מאמו
מר אשרף עכאוי
ד"ר דליה אלוני
גב' דנה רביי
מר יותם בן שץ
מר עמוס ספיבק
מר עמיר סנדר
גב' פאולה סדובסקי
מר שמעון נסים
גב' רותי ברנשטיין-פרץ

שניים מהדברים החשובים האחרים ,שהועלו לאחרונה על שולחני ואמורים ללוות את פעילות
הפ"י ,בתקופה הקרובה הינם:
האחד  -הקדשת זמן ופעילות של הועד ,ל-אפיון מחודש של מטרות הפ"י ,בעזרת חברנו
"הארגוני" בועד  -עמיר סנדר .המגמה היא לתרגם את המטרות לשפה של "יעדים"
אופרטיביים .כך שניתן יהיה להעריך ,לעקוב ובעיקר לוודא מימושם .ועם כל היות הנושא סבוך,
מורכב ו"זולל זמן" ,נראה שהתפתחויות הזמן האחרון וסוגיות מהותיות הקשורות בהתארגנות
הפ"י ,הפכו את הנושא "החשוב" גם ל"דחוף".

יושביראש החטיבות:
גב' מיכאלה שנייר -חב'-תע'-אר'
ד"ר עומר פורת -שק'
מר עמוס ספיבק -קל'
גב' נטלי מלמד-שמעון -רפ'
גב' ציפי חייקין -חנ'
גב' רותי ברנשטיין-פרץ -מת'
גב' תמר מאיר– הת'

השני – יוזמה מחודשת ל -חקיקת "חוק הפסיכותרפיה".
כידוע ,האומדן האפידימיולוגי של מצוקות נפשיות מגיע עד כדי ייחוס "אירעות" צפויה של כ-
 ,(!!) 48.7%בקרב האוכלוסין בארץ..
מאידך ,המציאות החוקית -פורמלית ,בעניין הייעוץ/טיפול פסיכולוגי בארצנו ,חמורה ומדאיגה.
היא מאפשרת לשרלטנים ובמקרים רבים אף לנוכלים ,חסרי הכשרה והסמכה ראויים ,לעסוק
בפועל במתן ייעוץ/טיפול  -פסיכולוגי/פסיכותרפויטי ,תוך הגדרת עצמם ופעילותם בשמות

יושבי ראשהוועדות :
גב' דפנה רענן-כהן-ביקורת
גב' חנה בן-ציון– אתיקה

שונים .התופעה חמורה מאין כמוה )כמתואר בהרחבה בכתבה שבקישור הבא –
)(http://www.israelhayom.co.il/article/269523

הן

ובעיקר

מהבחינה

הציבורית,

בהתייחס לסובלים ממצוקות נפשיות והן מבחינתנו הפסיכולוגים  -גם מקצועית ותעסוקתית.
בעלי תפקידים :

אני שמח לעדכן שהיוזמה של הפ"י לחידוש המאמץ לחקיקת "חוק הפסיכותרפיה" כפי

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

שהובעה על ידי בישיבת "המועצה הלאומית לבריאות הנפש" ,בראשותו של פרופ' אבי בלייך,
זכתה לתהודה והיענות חיוביים ביותר ואף הוחל בהיערכות לתיאום מפגש של כל הגורמים
הרלוונטיים ,כדי לגבש קווי פעולה ראשוניים ,בנדון.

בברכת שנה אזרחית טובה,
עם הרבה מאד הפ"י

שלכם ,מאיר
ד"ר מאיר נעמן
יו"ר

הפ"י

