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. נתמקד בתפקידו של מנהל השירות הפסיכולוגי החינוכי  הכנס יעסוק ב- caring ובמחויבות החברתית אתית של הפסיכולוג החינוכי בעולם משתנה 
ונבחן את אחריותנו להנחלת שפה מיטיבה, המקדמת בריאות וחוסן נפשי בשפ"חים , במערכות חינוכיות ובקהילות בהן אנו ממוקמים.

נשמח להשתתפותכם
מנהלי השפ"חים של מחוז תל אביב

מירי זולברג- פסיכולוגית מחוזית

שמחים להזמינכם לכנס השנתי  של מנהלי השירותים הפסיכולוגים החינוכיים שיתקיים בכ“ב-כ“ד שבט תשע“ט  28-30.1.2019
במלון ”דן פנורמה“ תל אביב, רח‘ יחזקאל קויפמן 10 תל אביב-יפו

”למי אכפת?“
אתיקה של דאגה לאחר

(CARING)(CARING)



התכנסות ורישום
פתיחת הכנס

”שרירים של אכפתיות“ על טיפוח כשירויות חברתיות ומוסריות -
פרופ‘ נימרוד אלוני, ראש קתדרת אונסקו לחינוך הומנסטי בסמינר הקיבוצים

הפסקה
"כולנו רקמה אנושית אחת" מקצועיות, אכפתיות וטיפוח חמלה: בין תיאוריה למעשה-

דר' אלינוער פרדס, פסיכולוגית קלינית מדריכה
ארוחת צהריים

קבלת חדרים ומנוחה
קפה ומאפה

פתיחת הכנס, הגב' מירי זולברג, פסיכולוגית מחוזית, מחוז תל אביב
פאנל שאלות ותשובות בנושא דאגה לאחר:

גב' חיה שיטאי, מנהלת מחוז תל-אביב
מר גבי פרץ, פסיכולוג ראשי, משרד הבריאות

גב' חנה שדמי, מנהלת אגף א' שפ"י
דר' חוה פרידמן, מנהלת אגף פסיכולוגיה

גב' שירלי רימון ברכה, ראש מנהל החינוך, עיריית תל אביב-יפו
מר אבי קמינסקי, יו"ר איגוד מנהלי אגפי חינוך

הפסקה
טקס פרידה מהמנהלים הפורשים וקבלת מנהלים חדשים

ארוחת ערב
ערב חופשי 

9:00-10:30
10:30-10:40
10:40-11:45

11:45-12:15
12:15-13:30

13:30-14:30
14:30-15:45
15:45-16:15
16:15-16:45
16:45-18:15

18:15-18:45
18:45-19:15
19:30-20:30

21:00

פעילות בוקר: ראה פירוט בהמשך 28 בינואר 2019         יום שני
ארוחת בוקר

סיורים: ראה פירוט בהמשך 
חזרה למלון, ארוחת צהריים ומנוחה

קפה ומאפה
EducareEducare      ושליחותה של הפסיכולוגיה החינוכית

- דר' חוה פרידמן, מנהלת אגף פסיכולוגיה 
קבוצות דיון 
ארוחת ערב

טירוף במה – מופע משירי אריק איינשטיין
ריקודים

7:00-8:00
7:30-9:00

9:00-13:00
13:30-15:30
15:30-16:00
16:00-17:15

17:15-19:00
19:00-20:30

21:00

פעילויות בוקר: ראה פירוט בהמשך 
ארוחת בוקר  

קבוצות דיון
הפסקה ופינוי חדרים

האתיקה של החמלה?: החמלה היא האתיקה. נחי אלון, פסיכולוג קליני,
ממורי ביה“ס ”פסיכו-דהרמה“ לתורת הנפש הבודאיסטית, וממיסדיו.

עדכוני חטיבת הפסיכולוגים במח"ר והועדה המקצועית לפסיכולוגיה חינוכית 
עו"ד איתן מייקל, מזכיר חטיבת הפסיכולוגים במח"ר

ירדן מנדלסון, יו"ר מזכירות חטיבת הפסיכולוגים במח"ר
דר‘ רונית גלר, חברה במזכירות חטיבת הפסיכולוגים המח"ר

גל תמים סיקולר, חברה במזכירות חטיבת הפסיכולוגים המח"ר
מר ישי שליף,  הוועדה המקצועית, משרד הבריאות

סיום, תודות ופרידה
ארוחת צהריים קלה ופיזור

7:00-8:00
07:30-9:00
9:00-10:30

10:30-11:00
11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-13:30
13:30
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 סיור מס' 1:   נווה צדק- חלוצת השכונות שמחוץ לחומת יפו
בשנת 1887 – טרם לידתה של העיר העברית הראשונה(תל אביב), יצאה מיפו קבוצת משקיעים, והחליטה לפרוץ את ה"אובך הסמיך", האופף את העיר, ולהתיישב על החולות שמצפון לעיר, ולבנות 
בתי מידות מרווחים. הקהילה, אשר היוותה "מסד" להקמת תל אביב, חוותה אירועים שונים ומגוונים, אשר הותיר סיפורים אנושיים ורכילות היסטורית לדורות. נשוטט בין סמטאות שכונת נווה צדק 

ונתאר את האינטריגות והאינטראקציות המרתקות אשר התרחשו בשכונה, בתקופותיה השונות.
כיום השכונה מאופיינת באוכלוסייה מגוונת ,כשמרקם זה מיוצג גם במערכות החינוכיות הפועלות בה . לצד בית ספר פרטי , שוכן בית ספר נווה צדק, שהוא בית ספר לחינוך מיוחד הנותן מענה עירוני 

למתבגרים בעלי לקויות למידה מורכבות. תמר מרינגר, מנהלת מכון שניאורסון של שפח תל אביב יפו, תצטרף לסיור ותיתן סקירה על בית הספר והמענים המקצועיים הניתנים בו.
הערה: סיור רגלי עירוני, עד 3 ק"מ הליכה נינוחה, נא להצטייד בנעלי הליכה מתאימות.

 סיור מס' 2:  אל נבכי יפו העתיקה
העיר יפו – רבת הימים – נושאת בחובה למעלה מ-5000 שנות חיות ופעילות נמרצת. שליטים הרבה, כבשו וישבו בעיר, והותירו בה את מורשתם הפוליטית והתרבותית. כולם זממו וחשקו בה, אך 
היא מעולם לא התמסרה לגמרי ליחיד(!). נסייר על גבי התל הקדום, נשוטט בין הסמטאות הרוחשות, ונבקר בנמלה ההיסטורי. נסקור את האירועים, אשר נקפו, ואת הפינות הנסתרות שבינות לאבני 

הבניין ולמחשכי הלבבות הסוערים. נתפלש ברכילות בת הזמן וב" צמרות"  הארכיטקטורה והאומנות.
נפגוש גם את מנהל תחנת יפו תמיר פראווי, מהשרות הפסיכולוגי חינוכי של תל אביב יפו, שייתן סקירה על מערכת החינוך בחלק זה של העיר , גווניה המיוחדים  והאתגרים המקצועיים הניצבים 

בפני התחנה.
הערה: סיור רגלי עירוני, עד 3 ק"מ הליכה נינוחה, נא להצטייד בנעלי הליכה מתאימות.

סיור מס' 3: אחוזת בית - פכים קטנים בעיר גדולה.
כמו בכל מקום בחלד....גם העיר הגדולה ביותר, נולדה מתוך שכונה קטנה – שכונת "אחוזת בית", אשר נוסדה בשנת 1908. מדובר במתחם מגורים יוקרתי, שהוקם- על חולות- עבור 60 משפחות, מן 
המעמד הסוציואקונומי הגבוה. השכונה נבנתה תחת פיקוח קפדני, מתוך מגמה להופכה לעיר אירופאית מתקדמת. נסייר לאורך תוואי הקמתו ויסודו של הכרך החשוב במדינה, ונסקור ונרכל אודות 

התרחשויות אנקדוטיות בנות התקופה. נפסע, לאורך שד' רוטשילד ונספר סיפורי בתים מרתקים ונסקור פסיפס מסכם, פרי עבודתו של יליד העיר – נחום גוטמן.
במהלך הסיור, נגיע למתחם גני השחר.מיכל תדמור, מנהלת היחידה לגני ילדים חינוך מיוחד בשרות הפסיכולוגי של שפח תל אביב יפו, תסביר על המתחם המונה 4 גנים: 3 גנים רגילים המחולקים 

לפי שכבת גיל (טרום- טרום חובה, טרום חובה וחובה) וגן חינוך מיוחד, לילדים עם עיכוב התפתחותי
הילדים ברובם תושבי הסביבה, משכבה סוציואקונומית בינונית עד גבוהה בהם  מספר גבוה יחסית של עולים חדשים ואף  ילדים של מהגרי עבודה ומבקשי מקלט                                  

הערה: סיור רגלי עירוני, עד 3 ק"מ הליכה נינוחה, נא להצטייד בנעלי הליכה מתאימות.

כנס
ם ל

ורי
סי



2019

צי
אר

כנס מנהלי שפ“חים 

שרותים פסיכולוגים
חינוכים

מחוז תל אביב

סיור מס' 4:  המושבה האמריקאית ביפו – הלכו היאנקים ובאו הייקים
בשנת 1866, התיישבו בא"י ה"תורכית" מתיישבים פרוטסטנטים, מן העיר מיין בארה"ב.

הם הגיעו ממניעים ציוניים משיחיים... הם הביאו איתם את בתיהם ותכולתם, והתמקמו בסמיכות ליפו. נוכח משברים חברתיים ודתיים, התפרקה הקהילה ואוכלסה באוכלוסייה גרמנית צליינית 
הפרטים  האוכלוסיות....על  שתי  של  הטרגי  סיפורן  את  ונספר  הייחודית  המושבה  ברחובות  נסייר  ב"שרונה".  מושבתם  את  והקימו  ופרשו  מעמד,  החזיקו  לא  הגרמנים  היורשים  גם  (טמפלרים). 

המוכמנים והעסיסיים – בני התקופה.
הערה: סיור רגלי עירוני, עד 3 ק"מ הליכה נינוחה, נא להצטייד בנעלי הליכה מתאימות.

סיור מס' 5: ספארי לא לילדים בלבד: מנהיגות וחמלה בטבע
סיור זה ייקח אותנו לרמת גן, ולביקור מזווית שונה בספארי. ובחיות שבה. בביקור הפעם  נבחן אילו סוגי מנהיגות קיימים בעולם בעלי החיים וכן אצלנו בעולם בני האדם, ומה היתרונות והחסרונות 
ואילו  זה,  תפקיד  של  האמיתית  המשמעות  ומה  החצר  למנהיג  הפך  הגורילה  'לוקאס'  איך  מנהיגה;  בתור  'ורדה'  את  לו  שיש  מכך  מושפע  האסייאנים  הפילים  עדר  איך  למשל  נראה  סוג.  כל  של 

סוריקטות משמשות כזקיפות השמירה ואילו לא.
כחלק מהיותו אחראי לרווחתם של בעלי החיים עוסק הספארי הלכה למעשה בשימור הטבע הארץ ישראלי בצורת גרעיני רבייה, בית החולים לחיות בר ופרויקטים רבים נוספים. נראה כיצד דואגים  

לחלשים בקבוצה, ובטיפול אחריות ודאגה לחלשים בעדר ולאלו שצריכים עזרה כמו לדוגמא ציפורים פצועות וג'ירף שאינו יכול לינוק... 
במהלך הסיור נפגוש את נעמה פינקלשטיין, פסיכולוגית שפ“ח רמת גן בבי"ס בית אקשטיין ללקויות למידה והפרעות קשב. הוא ממוקם בשטח הספארי ומשלב בתכנית הלימודים תכנים רבים 
העצמה,  מאפשרות  אשר  והחיות,  הספארי  צוות  ביה"ס,  צוות  ביה"ס,  ילדי  בין  היחסים  מערכות  ועל  ביה"ס,  את  שמגדירה  הפסיכו-חינוכית  העבודה  על  ותדבר  אותנו  תלווה  נעמה  הטבע.  מעולם 

התפתחות ולמידה.
הערה: סיור ברכב עם הליכה מועטה בשבילי הספארי

 סיור מס' 6: בני ברק- על חסד וחמלה בקהילה
בסיור זה ניסע אל העיר בני ברק, שם נפגוש עיר ללא הפסקה. עיר שאינה רק מקום מגורים פיזי, אלא בסיס תוסס לחברה מגוונת ורבת זרמים וקהילות : חסידי וליטאי, ספרדי וחוזרים בתשובה.

בתוך מארג אנושי זה נחשף אל התרבות החרדית, השמה דגש על הקמת מוסדות, ארגונים ויוזמות פרטיות וקהילתיות של חסד ונתינה לאחר. נפגש עם מושג הגמ"ח - גמילות חסדים, מושג הכולל 
בתוכו את כלל המצוות המחייבות עזרה לזולת "בגופו ובממונו". בבני ברק קיימים מפעלים רבים של גמ"ח, ובסיור נפגוש חלק ממוסדות אלה- החל מייעוץ משפטי ורפואי, קבוצות תמיכה, סעד 
רפואי או נפשי, עזרה לנזקקים בצורת הלוואות ללא ריבית, מתן מזון וביגוד. גמ"חים הפועלים מעבר לשעות החנויות המספקים מוצצים, מטרנה וטיטולים לתינוק, סירי חמין וקופסאות ארבע'ס 
בערבי שבת, ועד לשמלות כלה ואביזרים לחתונה ולשמחות למשפחות שאין ידן משגת . נפגוש אנשים המקדישים את חייהם לעזרה לזולת ולחסד כחלק מתפיסה ערכית ואמונית השמה את נושא 

ה CARING במרכז חיי הקהילה.
במהלך הסיור נבקר גם בבית "עזר מציון", אחד מארגוני החסד המוכרים יותר בארץ. בין היתר, עמותת "עזר מציון" מפעילה מעונות יום התפתחותיים ואשכול גנים התפתחותיים לילדים בעלי קשיים 
התפתחותיים מורכבים (תסמונות, מש"ה קל עד בינוני, אוטיזם) ועובדת בשיתוף פעולה עם אגף החינוך והשפ"ח בעיריית בני ברק. נפגוש את ליבי זיק, מנהלת מערך המעונות וגני הילדים ב"עזר 

מציון" וננהל שיחה קצרה עמה ועם עינת ישפה, מנהלת שפ"ח בני ברק, על חסד, מקצועיות והקו העדין שביניהם.
הערה: סיור ברכב עם הליכה עירונית מועטה
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בוקר במקצבים משתנים >  המשכימים בחבורה מוזמנים למגוון פעילויות בוקר במקצבים שונים.
"מטריצת החלום החברתי" – אשנב לחקירת הלא מודע המערכתי אירגוני והחברתי

בבואנו לעסוק בזהות הפסיכולוג החינוכי,  אנו עוסקים לרוב באספקטים המודעים של התפקיד. כנס מנהלי השפ"חים אליו מתכנסים פסיכולוגים חינוכיים בכירים מכל הארץ , הינו ארגון זמני שמחזיק ונמצא ביחסי גומלין מודעים ולא 
מודעים עם האוכלוסיות השונות וקשת העמדות, התפיסות, האמונות והקונפליקטים של החברה הישראלית. הזהות הישראלית 2019 משתקפת בזהות המקצועית שלנו, והזהות המקצועית משתקפת במערכות החינוכיות והחברתיות 

בהן אנו עובדים.
במקום בו מדברים אתיקה, השפה מורכבת, והחוויה טעונה בדילמות ודיאלקטיקה. אנו מזמינים להשלים את למידת "אתיקת ה caring  "בחקירת האספקטים הלא מודעים דרך מטריצת החלומות. במטריצה, המשתתפים מוזמנים 
לתהליכים  ביחס  משהו  הרומז  קולאג'  יוצרים  החלומות  איך  לראות  הדהוד.  ולחפש  בחלל  לשוט  לחלומות  לתת  לחלומות,  אסוציאציות  להעלות  מוזמנים  כולם  האחרונה.  בתקופה  או  האחרונים  בלילות  שחלמו  החלומות  את  לספר 

חברתיים. הרעיון הוא לוותר על בעלות על החלום ולתת לו לשוט בחלל ולפגוש חלומות אחרים ולפגוש אסוציאציות של המשתתפים. החלומות מובילים ומראים לנו מה הם הנושאים עליהם כדאי להתבונן ואותם כדאי לחקור.
המטריצה תתקיים בשני הבקרים של הכנס, בין השעות 07:00-08:00 אפשר להגיע רק לאחד מהמפגשים.

אויר של בוקר- הליכה קבוצתית 
למשכימים.. שאוהבים את שעות הבוקר הקסומות הללו, לפני תחילת מרוץ היום .. למי שלעלות על בגדים נוחים, לנעול נעלי התעמלות ולצעוד בחברותא בסמטאות ומול הים זו ההגדרה של בריאות הגוף והנפש , זו הקבוצה 

להצטרף אליה..
נצעד חברותא ונתחבר לתחושת של שלווה, שחרור ותחושה של הגוף  הנמתח ומתמלא באוויר הבוקר הרענן, במראה הים וקבוצת מתרחצי הבוקר שלו הקבועים , יחד עם הרצים והמדוושים לאורך השביל נלך בצעד . נצא יחד ב

07:00 מפתח המלון להליכה משותפת, ונחזור בזמן, ב08:00 למקלחת רעננה וארוחת בוקר- הכי פתיחה מדויקת של היום שלכם... כולם  מוזמנים להצטרף, לתת לעצמכם מתנה של בריאות, כי  CARING  זה קודם כל לעצמי..
מחכים לכם בלובי, 
רונית גלר- שפ"ח אור יהודה

סיור בסמטאות המתעוררות
למי שאוהב לראות עיר מתעוררת- זו ההזדמנות להצטרף לקבוצה שתשוטט יחד, להליכה משותפת תוך התבוננות על הסביבה מזווית חדשה. תהיה אפשרות לתעד את הסיפור האורבני דרך צילום בעזרת סמארטפון.   

נצא יחד לראות את שוק הכרמל, המתדלק את העיר בשפע טעמים וניחוחות, נצפה בו נפתח ומתעורר ונכיר אותו מזוויות חדשות.  נשוטט גם בסמטאות שכונת נווה צדק הנושקת למלון והמשופעת במבנים ארכיטקטוניים מרהיבים. 
נחפש בדרכנו גם את ציורי הגרפיטי, האומנות האורבנית החדשה, שכבר מזמן אינה בגדר "לכלוך קירות", כי אם ביטוי אומנותי ייחודי ובועט.

להשתמע,נצא בשעה 07:00 מפתח המלון אל עבר העיר המתעוררת למסע גילוי וחוויה..
ברכה ברנע - שפ“ח בת ים           בוב צ'רניק - שפ"ח כפר שמריהו    

נשמח לראותכם,
מייק טפליץ, שפ“ח גליל עליון      ודורית טל, שפ“ח תל אביב יפו
מנתבי המטריצה




