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 7102חדשות החטיבה השיקומית ינואר 

 חברים יקרים, 

המטעים, על החורף כאן כבר מזמן, הגשמים מכבידים את ממטריהם על השדות, 

לבין  עיקש בין ממטרואנו מדשדשים בינתיים, הכפרים ועל הערים הדחוסות, על 

 שמש המפציעה מבין העננים. אז מה עבר עלינו בנתיים?

שלנו, "גוף, נפש, מוח ורוח" כנס החטיבה השנתי במהלך חודש דצמבר חגגנו את 

הכנס  בפעם הרביעית ברציפות, מתוכן שלוש פעמים במלון ניר עציון.שהתקיים 

איש, מנחים, מרצים ומשתתפים  051הסתיים בהצלחה רבה, עם השתתפות של כ 

"ל שהוזמן כחלק מכל רחבי הארץ. בכנס השתתפו לראשונה גם מרצה אורח מחו

 משיתוף פעולה פורה של החטיבה עם הקרן ע"ש ויקטור פלוריאן, וכן חמישה

, במסגרת פרויקט ראשון מסוגו APAפסיכולוגים שיקומיים מהחטיבה השיקומית ב 

של חילופי משלחות פסיכולוגים בין החטיבה השיקומית בישראל למקבילה אליה 

מבצע כזה בהיסטוריה של בארה"ב. זהו כנראה הפעם הראשונה שנערך 

הפסיכולוגיה בישראל, ולפי מה ששמענו מעמיתינו האמריקאים, זו כנראה גם 

 על אף מאה שנות קיומו. APAהפעם הראשונה שזה קורה בארגון ה 

במסגרת הכנס, ציינו השנה מפגש בכירים בשדה ובאקדמיה, שהיה מרגש וחשוב 

לכדי נייר עבודה לוועד החטיבה ביותר, ואף הניב אוסף של המלצות שעובדות כעת 

בנוגע לשנת העבודה הנוכחית. נציין לטובה בעניין זה את שיתוף הפעולה של 

הועדה המקצועית בבנייה ובביצוע הערב הזה ונאחל לה הצלחה בהובלת נושאי 

 .7162המומחיות שלנו בשנת 

ות, הכנס כאמור חתם גם סיור של שבועיים של המשלחת, עליו כבר דובר ונכתב רב

נתאר בקצרה, שחלק מתוצרי הפרויקט הזה כבר מתחילים אז לא נפרט עליו, רק 

ללבוש צורה. למשל, חלק ממטרות שיתוף הפעולה היא לקדם הכשרה של 

מתמחים שיקומיים מישראל בארה"ב, וכעת נבחנות דרכים להשגת מימון 

למתמחים לעשות חלק מההתמחות שלהם בפסיכולוגיה שיקומית, במוסדות 

אנו פועלים בדרכים נוספות לקדם את מקצוע הפסיכולוגיה בחרים בארה"ב. מו

השיקומית בישראל כמקצוע מבוסס מדע, ובוחנים דרכים לקדם שיתף פעולה 
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 מחקרי עם חוקרים וקלינאים בארה"ב.

, ייבחר הרכב המשלחת הישראלית שתצא לארה"ב, לסיור של 7162במהלך חודש פברואר 

ינגטון. במסגרת הסיור תבקר המשלחת במרכזים אקדמאיים מהמובילים שבועיים בניו יורק ווש

, במכוני Johns Hopkins ,NYU, באוניברסיטת Mount Sinaiבעולם, ביניהם, בבית חולים 

השנתי בוושינגטון, שם  APAשיקום מובילים באזור, וכן, תשתתף המשלחת באופן פעיל בכנס 

של באי הכנס, ומפגשים רשמיים עם ועדות  תהיה לה משבצת במסגרת הסוויטה הנשיאותית

בינל"א של החטיבה השיקומית בארה"ב וגופים נוספים. אנו מקווים כי הביקור הזה יתרום 

לסיכויים של מועמדים ישראלים להתקבל לתכניות לדוקטורט / פוסט דוקטורט בארה"ב ולסייע 

ל בזכות תרומתה הנדיבה בהכשרת הצוות הישראלי. יש לציין, כי המימון לפרויקט הזה התקב

 של הקרן המשפחתית ע"ש תד אריסון, וכן בסיוע סוכנות מדנס לביטוח.

, שאינם קשורים דווקא 7161בשני נושאים נוספים עסק ועד החטיבה במהלך חודש נובמבר 

הוא תרומתנו ליום עיון  –לפסיכולוגים השיקומיים בפרט, אלא, לכלל הפסיכלוגים. הראשון 

עולים מכל העולם ביום  771ן עולים חדשים שהנם פסיכולוגים, בו השתתפי כ שנערך כולו למע

מיוחד שנערך בהובלת משרד הקליטה, הבריאות, החינוך והפ"י. ביום הזה אפשר היה לשמוע 

שפה של קליטה למצוקותיהם ולציפיותיהם להיות חלק  –לשונות מכל העולם מדברים שפה אחת 

השתתפו במעגל קטן לפי התמחויות שנערך בכנס, ובו זכיתי  מהעם בישראל. רק ש פסיכולוגיות

לשמוע ממקור ראשון, על האנטישמיות והקשיים עמם מתמודדים יהודים היום בכל העולם, 

בליסבון, בריסל, ליאון, בלגרד וריו, ברזיל. זה היה מפגש של קיבוץ גלויות, ואני מקווה שכל 

 –מה יותר של אנשים יקרים אלה לשורותינו הגורמים ישכילו למנף אותו לקליטה מלאה ושל

 ויוכלו להמשיך ולעבוד ולתרום במקצועם כפסיכולוגים שיקומיים.

הפרוייקט השני היה סיעור מוחות בנוגע לתכנית לשילוב תואר דוקטור ומומחה בחמש שנים, 

תכנית אותה פיתחנו במסגרת המפגש בבינתחומי בחודש  – Psy.Dבאמצעות פתיחת מסלול 

במפגש הזה נכחו פסיכולוגים שלמדו לתואר דוקטור כזה בארה"ב, באנגליה, בדרום  נובמבר.

כמה וכמה נציגים, לרבות  לשאוסטרליה. במפגש נערכה התייעצות וחשיבה משותפת באפריקה ו

יש להתקדם ולעודד את המוסד  –ות ראש המועצה הקודם פרופ' אליצור, והמסקנות היו ברור

 לטובה. –שעשויה לפרוץ דרך בתהליך ההכשרה בישראל  –הראשון בארץ להגשת תכנית כזו 

לסיום, ברצוננו לברך בברכת הצלחה רבה, את המוסד השיקומי "עלה נגב", נחלת ערן, על 

רח וישגשג , ונקווה שהמקום יפ7162בחודש פברואר  פתיחת בית חולים שיקומי ראשון בדרום

כפי שהיה עד כה אם לא יותר, ויקלוט בהמשך דורות רבים של סטודנטים ומתמחים בפסיכולוגיה 

 שיקומית.

 רבות עוד יש לפנינו, נאחל לכולם, שנה אזרחית חדשה פוריה ומוצלחת

 בשם ועד החטיבה,

 ד"ר עומר פורת

 


