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 בפרוס השנה החדשה –משולחן אגף פסיכולוגיה 
 

 
השנה החדשה נושאת עמה תמורות משמעותיות בפיתוחה של הפסיכולוגיה החינוכית 

הציבורית בישראל. השיח העוסק ברלוונטיות והשפעה מערכתית חובק את כלל תחומי 

העיסוק של הפסיכולוגיה החינוכית והעוסקים בה. בחרנו להתמקד בעבודה הפסיכולוגית 

ורים לקידום סביבה מגדלת מטיבה. בחירה עם המבוגרים המשמעותיים: צוותי חינוך וה

יה זו מתוך עושר עבודתו של הפסיכולוג, משליכה על  הפסיכודיאגנוסטיקה והפסיכותרפ

מתייחסת ההשפעה  ,את זהות התפקיד. כן ומעצבת במרחבי הפסיכולוגיה החינוכית

המערכתית לזירות העבודה של השירות הפסיכולוגי חינוכי במרחבי החינוך והקהילה 

מתוך עמדה חברתית סלוטוגנית ופרואקטיבית החותרת לקידום בריאות נפש. מגמה זו 
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נמצאת במוקד התוכנית האסטרטגית של אגף פסיכולוגיה. בשנה החולפת התקיימו 

בפורום המערכתי,  במטה אגף פסיכולוגיה, במחוזות, תהליכים משמעותיים של שיח

עד המתמחים. מעגלי שיח אלה נועדו בכנס מנהלי השפ"חים, בכנס צמרת ובדיונים עם ו

לברר את משמעותה של השפעה מערכתית בפסיכולוגיה החינוכית בעת הזו, ולתרגמה  

בתשע"ח לכלל תורה כתובה. מטה אגף פסיכולוגיה הכולל את הפסיכולוגים המחוזיים 

וסגניהם רואה את מנהלי השירותים הפסיכולוגיים כשדרת המנהיגות של הפרופסיה 

 את התפתחותה וצמיחתה. המובילה 

ברצוננו לשתף אתכם בשינויים מבניים מבית ומחוץ המבטאים מקצת מתהליכי הפיתוח 

השנה התרחב מטה אגף פסיכולוגיה בייצוג של המחוז החרדי על ידי שרה והצמיחה. 

שפריר כפסיכולוגית המחוז. המטה פועל להגדרת מודל עבודה של שישה מחוזות 

 שינוי זה רלוונטי למכלול תחומי העשייה של האגף. חינוך ארצי.גאוגרפיים עם מחוז 

מטה אגף פסיכולוגיה, צוות הפיתוח המקצועי והמדרשה, פורום הכשרה והדרכה, 

הפורומים המקצועיים והועדה המקצועית לפסיכולוגיה חינוכית עוסקים בבחינה מחדש 

ו של תפקיד זה תפקיד המדריך והכשרתו, מתוך הכרה במרכזיות וגיבוש דרישות 

 לפיתוח הפרופסיה. 

השינויים שנכונו לנו מזמינים אותנו לגבש תפיסות חדשות וליצור מבנים ארגוניים 

תחום ההתערבות בהכשרה ארצית של מדריכים  לדרך תצאמותאמים. בתשע"ח 

המערכתית למען ילדים בסיכון. תחום זה משקף תפיסה כוללת של תפקיד הפסיכולוג 

לימות, פגיעות מיניות, בכל הנוגע לילדים עם התנהגויות סיכון: אבמסגרות החינוך 

רום. לצורך גיבוש התפיסה וההכשרה חברו יחד הרכזות הארציות יחהתאבדות ו

בתחומים האמורים יחד עם מנהלת הפיתוח המקצועי והמדרשה ויו"ר הפורום המערכתי. 

ם המשמעותיים תהליך זה נועד להעמיק את ההתערבויות המערכתיות עם המבוגרי

לקידום הכלה ומניעת ניתוק והדרה, ומשקף את היישום של  השפעה מערכתית בעבודת 

 הפסיכולוג בשדה התנהגויות הסיכון. 
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כולן מיושמות בשיתוף עם יחידות שפ"י  "הורים במרכזו"כניות: התקשרו"ת, מטיב"ה, ת

מערכתית מזה, ולהצמחה  –השונות ומהוות פלטפורמות משמעותיות להשפעה פרטנית 

 של הפסיכולוגים מזה. 

 מיסדנו מבנים חדשים שנועדו לקדם את מדיניות עבודת אגף פסיכולוגיה ויישומה בשדה: 

וגיה לקידום וגיבוש הוקם מטה גיל רך שבראשו עומדת סגנית מנהלת אגף פסיכול

 מטה פועל בממשק מלא עם פורום הגיל רך.העבודתנו בתחום. 

 ,רום בו הרכזים משמשים כרכזים תחומייםימיסדנו גם מבנה חדש לריכוז תחום הח

הם מונו רכזים חדשים: היבטים ם בתחומיהבשונה מהמודל של ריכוז מחוזי. 

 י.התפתחותיים, משפחה וקהילה, רב תרבותיות ומגזר ערב

בין אגף פסיכולוגיה ובשנה הקרובה נמשיך  לפתח את תהליכי השותפות בתוך שפ"י, 

כנית "מלקויות ללמידה" הושקה השנה ומציגה מדיניות רד. תלאגפים נוספים במש

חדשה של המשרד בכל הנוגע לליווי, תמיכה וטיפול בתלמידים עם לקויות למידה. 

כן מונתה  מערכתי מרכזי בתוכנית. –פרטני לשירותים הפסיכולוגיים חינוכיים תפקיד 

 כנית.רכזת ארצית לת

, מניעת  360ממשקי העבודה במסגרת התוכניות הלאומיות: נמשיך לפתח את 

התאבדות וטיפול בסיכון, ודרך חדשה. יואר שגישת ההתאמה המקומית של שרות 

התוכנית   פסיכולוגי, ובכלל זה הכלת תפיסה של רגישות תרבותית, מהווה חלק מחזון

תיים תמשיך להתבסס האסטרטגית. פיתוחה של הפרופסיה בהיבטים הרב תרבו

כנית פסיכו פדגוגית התאמת התקשרו"ת לחברה הערבית, ת כניות ייחודיות:באמצעות ת

כנית הדרך החדשה לקידום שילובם למודי תורה בגיל הרך,  ובמסגרת תעם מלמדים בת

 של יוצאי אתיופיה. 

 

שנה החדשה הבאה עלינו לטובה, מתוך חוויה של התחדשות האנו מקבלים את 

תוך שותפות של רבים מכם בתהליכים משמעותיים של צמיחת הפרופסיה  ,ארגונית

והשרות הפסיכולוגי חינוכי בישראל.  תודה גדולה לכל אחד ואחת מכם הפסיכולוגים 

עת הנוטלים על עצמם תפקידים ברמה המחוזית וברמה הארצית. עבודתכם מתבצ
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בור הפסיכולוגים ואתם מקדמים משמעותית את הפרופסיה ואת יבשליחות של צ

 העוסקים בה. 

חברות וחברי מטה אגף פסיכולוגיה על  ,תודה מיוחדת שלוחה לפסיכולוגים המחוזיים

 מנהיגותם ותרומתם הסגולית.

אנו מברכות בברכת שנה טובה ומתוקה את מנהלות אגפי ויחידות שפ"י, שותפותינו 

 לחברות הצוות המנהלילוי רכזת אגף פסיכולוגיה ו –לדרך. ברכה חמה לנעמי חן 

 . בהובלה של טליה סטלמן אליאש

תודתנו האישית לגב' חנה שדמי מנהלת אגף א' שפ"י המאפשרת ומקדמת קיומו של 

 בית גידול מיטבי  זה. 

 

 

 

 ,לכם ולבני משפחותיכם מאחלות שנה טובה    

 

 פרידמןד"ר חוה 

 מנהלת אגף פסיכולוגיה

 אביטל טהרלב

 מנהלת אגף פסיכולוגיה סגנית

 

  


