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לציבור הפסיכולוגים שלום רב,

ראשית ,אני מבקשת לומר מילות פרידה עם לכתה ללא עת של יוכי:
יוכי הייתה אדם שכולו לב פתוח ,מקבל ,נותן.
יכולת הנתינה שלה הייתה בלתי מוגבלת.
היא נגעה בליבה באנשים והם חשו בנגיעה הזו ובחום שנבע ממנה.
בזכות הלב והמגע היא הצליחה להגיע למקומות ,שאחרים אינם מגיעים אליהם
והאירה פינות חשוכות בלבבותיהם של אחרים.
המסירות ,האכפתיות ,האמפטיה והעדינות אפיינו אותה בכל דרכיה המקצועיות והאישיות.
בשקט ,בענוה ויחד עם זאת בעוצמה רבה היא הזיזה הרים וקדמה דברים.
זכיתי להיות לה לחברה
לא רק חברה למקצוע
אלא גם חברה אישית.
חביבותה ,תמיכתה והבנתה אותי -ילוו אותי תמיד.
שאי שלום חברתי.

יוכי הלכה והותירה אותנו בלעדיה.

לכתה מתקשר גם עם סיום השנה .עוד שנה חלפה ועברה .שנה לא פשוטה .שנת עבודה ,אך גם שנה מלווה במאבקים
ובקונפליקטים מקצועיים .אם הדברים היו נשארים רק ברמה המקצועית -הרי שזה היה מבורך ,שכן קונפליקטים
מניעים אותנו ,אך כאשר הקונפליקטים מזינים ומוזנים באנרגיות שליליות -תכני הקונפליקט עצמו נשכחים ועל פני
השטח צפות המלחמות.
אני מציעה ומבקשת שנרפה מהנימות האישיות ,מהמאבקים הפרסונליים ונשאר אך ורק במישור המקצועי.
אנחנו פרופסיה טעונה ולכן אסור לנו להמשיך ולהחזיק את הקונפליקטים בנימות האישיות.
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אני מבקשת שנפתח את השנה החדשה ביותר סבלנות ,כבוד הדדי ומתן מרחב לפלורליזם שאנו מתברכים בו.
לסיום ,אני מנצלת את ההזדמנות להודות לגב' דינה גולמן -יו"ר הועדה המקצועית לפסיכולוגיה חינוכית עם סיום
תפקידה כיו"ר הועדה המקצועית לפסיכולוגיה חינוכית ולברך את ישי שליף עם כניסתו לתפקיד היו"ר במקומה.
כמו"כ אני מבקשת להודות למר אורי שוחט עם צאתו לגמלאות על עבודתו המסורה רבת השנים בשרות המדינה
ובשרות הפסיכולוגים והפסיכולוגיה ולאחל לו הצלחה בהמשך הדרך.
שתהיה לכולנו שנה טובה ומאתגרת.

בברכה ובתודה,
ימימה גולדברג
פסיכולוגית ארצית
וממונה על רישוי פסיכולוגים

העתק :פרופ' רחל לוי שיף -יו"ר מועצת הפסיכולוגים
ד"ר מאיר נעמן -יו"ר הפ"י
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