
 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 מינהל פדגוגי
 אגף בכיר שירות פסיכולוגי ייעוצי

 

 

 |  02-5603256פקס  02-5603251טל'   9100201, ירושלים; 2דבורה הנביאה רח' 
  www.edu.gov.il|  02-5603256فاكس  02-5603251هاتف   9100201القدس, -, اورشليم2شارع دبورا هنبيئة  

 
 

2019אפריל2
אדרבתשע"טו"כ



ת לֶּ  עידית ברק -ד ֶּ
ת ַאַחת לֶּ  ָאָדם ָזקו ק ְלָפחֹות ְלדֶּ

ַגר ָ ס  ֶּ ת ָמה ש  ַח אֶּ ֹ  ִלְפת 
ֹותיְלהִ  ֵדי ְלַגל  ְ ֵנס כ  ָ  כ 

ש   ֵ ִביל ְלַחפ  ְ ש  ִ  ָלֵצאת ב 
ר ַעל   ְמַנת ְלָהִניחַ ִלְסג ֹ

ת ַאַחת לֶּ  ָאָדם ָזקו ק ְלדֶּ
ט לֶּ ֶּ יָה ש   ִלְתלֹות ָעלֶּ
ם ֵ ש  ְ  ִלְקֹרא ָלה  ב 
ת לֶּ  ָאָדם ָזקו ק ְלדֶּ

ה ָ ָיד ַרכ  ְ יָה ב  י ו ַכל ִלְנֹקש  ָעלֶּ ֶּ ֵדי ש  ְ  כ 
מ ְ ִני ִלש  ֵ ה  ַהש   ִצד ָ ְ הו  ב  ֶּ  ַֹע ִמיש 

 עֹונֶּה לֹו: ָיבֹוא  




 ,יקריםאנשי שפ"י 
אנינכנסתלתפקידימתוךתחושתבימיםאלואניעושהאתצעדיהראשוניםכמנהלתשפ"י.

שליחותובהתרגשותרבה.
 מבקשת אני זה שפ"יבמכתבי ונשות אנשי כל אל לפנות החינוך, במחוזות,במוסדות

להוקיראתעשייתכםהחשובה,לשתףבמחשבותייולהזמינכםבמטה,ברשויותהמקומיותו
להמשיךלהיותשותפיםבפיתוחעתידשפ"יבמציאותהמשתנה.


כת בתום אותי פוגש שפ"י מנהלת עפקיד חינוכית,שלושה כיועצת עבדתי בהם שורים

מיטביכמדריכה,כמנהלת ובשניםהאחרונותכמנהלת"אגףתכניותהיחידהלאקליםחינוכי
.בשפ"יסיועומניעה"

שלושהעשוריםבהם,בדומהלכלאחדואחתמכם,מרציולביהיונתוניםלעשייההחינוכית
בחברההישראלית.שלושהעשוריםאשרלימדואותילהעריך,לפניהכל,אתהאדםהייחודי

שנמצאמאחוריהתפקיד.
אתאנשיהמקצוע,יועצים/ותופסיכולוגים/יותולהיחשףלעשייתם/ןהנעשיתלמדתילהעריך

.הצוותרווחתםהנפשיתשלאנשיבמסירותאיןסופיתלמעןצמיחתםשלהתלמידיםו
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תפדגוגייםלרגשייםולהטילזרקוראורלחברביןעולמואתהניסיוןהמתמידלמדתילהעריך
ל החְמַגדֵּ הרגשיים, צרכיהם על ולאפשרומאפשר התלמידים של וההתפתחותיים ברתיים

.פתח בפניו הדלתישתלכלאדם


כמנהלתשפ"יאנימבקשתלהנכיחעלסדריומיאתהקשרהבלתיאמצעישליעמכם,אנשי

אמהחשוביםומרתקיםומחייביםהתרביםמהם,ונשותשפ"י.אתגריםרביםעומדיםלפתחנו
עידןחדש,טכנולוגיהמתקדמת,פריצותדרךחברתיותורעיוניות,חוקיםלמציאותהמשתנה:

שמשתנים,קירותשמתבטלים,עולמותשמתחברים.
צוותים, בקרב מסוגלות תחושת דיגיטלי, בעידן נפשית רווחה לקידום חשובים אתגרים

שו וקידוםתחושתמוגנותושייכותבקרבתלמידיםוצוותיםחינוכיים, חוסן תפותעםהורים,
תחושתמסוגלותומוטיבציהללמידה.

לצד זאת, כל חברתי, לצדק כולנו את שמניעה נלאית הבלתי עוולות,להפחתתהשאיפה
וללקידום מורכביסיועחוסן חיים מצבי עם מתמודדים אשר מתלמידינו, מצבילמי ועם ם
פגיעה.

ברתית,הרגשיתוהחינוכיתשלשפ"יהיאבלתימתפשרת.בשםמאזומתמידהמחויבותהח
לשתף קול, להשמיע ושותפים. משפיעים להיות אתכם להזמין מבקשת אני זו מחויבות

המפקחיםעלהפסיכולוגיםהמחוזיים,לחלוקולחלום,עםביוזמות,לשתףבספקות,להיוועץ,
הייעוץ,עםמנהליהשפ"חיםוגםאיתי.


./ןאניכאןעבורכםי.לפנותאלימזמינהאתכם


 לירושלים דרכי את עושה אני בהם האחרונים, בימים מביתי אניבלהביםשנמצא בדרום,

המרהיבה. מתבוננתומתפעלתמהדרך במוצאתאתעצמי והשלהי אביבהראשיתבחורף
מצדאחד,אנומצוייםבימיםשלמתח–כייחודיתניתןלתאראתהדרךמהדרוםלירושלים

"הצבעהאדום"וסכנהבהם מנגד אתביטחוננו, ומפר ומרהיב-אורבלפתחנו פורח טבע
שמגיעאחריחורףשופעגשמיםוצובעאתהארץכולה,מצפוןועדדרוםבצהובובירוק.אני

.ותקווהלשקט,ביטחוןושלווהתקווהלמראההטבעוהנוףהנצחייםביופייםתנמלאונוסעת


לשמשכחולייהנוספתבשרשרתדורותנהדרתשלאנשיחינוךוברתמזלאניחשהמבורכת
שהשאירהאחריהחנהשדמי,ה,מבטיחהלעצמילכבדאתהמורשתוטיפול,אנשיחזוןועשיי

,ולפעולעודשניםרבותימשיךללוותאתעשייתנואשרפועלה,המנהלתהפורשתשלשפ"י
ידהעומדלפתחנו.עםהשותפיםשלילדרךבמטהובשדה,לקראתהעת


עמוקה.עםאחריותאנינכנסתלתפקידימתוךתחושתהשראהו–שפ"ייקריםונשותאנשי

אפעלללאליאותופוחההוןהאנושישלשפ"יבקדימותכניסתילתפקידאעמידאתנושאטי
להובילאתהשירותהפסיכולוגיייעוצילעידןמקצועי,עדכניומיטיב.

 
 נעשה ונצליח,יחד, נחלום ונגשים, 


שלכם,
עינבלוק

 מנהלתאגףבכירשפ"י
einavlu@education.gov.il
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