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אנשי שפ"י יקרים,
בימיםאלואניעושהאתצעדיהראשוניםכמנהלתשפ"י.אנינכנסתלתפקידימתוךתחושת
שליחותובהתרגשותרבה. 
במכתבי זה אני מבקשת לפנות אל כל אנשי ונשות שפ"י במוסדות החינוך ,במחוזות,
ברשויות המקומיותובמטה ,להוקיר את עשייתכםהחשובה,לשתףבמחשבותייולהזמינכם
להמשיךלהיותשותפיםבפיתוחעתידשפ"יבמציאותהמשתנה. 

תפקיד מנהלת שפ"י פוגש אותי בתום כשלושה עשורים בהם עבדתי כיועצת חינוכית,
כמדריכה,כמנהלת היחידהלאקלים חינוכימיטבי ובשנים האחרונותכמנהלת "אגף תכניות
סיועומניעה"בשפ"י. 
שלושהעשוריםבהם,בדומהלכלאחדואחתמכם,מרציולביהיונתוניםלעשייההחינוכית
בחברההישראלית.שלושהעשוריםאשרלימדואותילהעריך,לפניהכל,אתהאדםהייחודי
שנמצאמאחוריהתפקיד. 
למדתילהעריך את אנשיהמקצוע,יועצים/ותופסיכולוגים/יותולהיחשףלעשייתם/ןהנעשית
במסירותאיןסופיתלמעןצמיחתםשלהתלמידיםורווחתםהנפשיתשלאנשיהצוות. 
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למדתילהעריךאתהניסיוןהמתמיד לחברביןעולמותפדגוגייםלרגשייםולהטילזרקוראור
מְ גַדֵּ ל ומאפשר על צרכיהם הרגשיים ,החברתיים וההתפתחותיים של התלמידים ולאפשר
לכלאדםשתיפתח בפניו הדלת. 

כמנהלתשפ"יאנימבקשתלהנכיחעלסדריומיאתהקשרהבלתיאמצעישליעמכם,אנשי
ונשותשפ"י.אתגריםרביםעומדיםלפתחנו,רביםמהםחשוביםומרתקיםומחייביםהתאמה
למציאותהמשתנה :עידןחדש,טכנולוגיהמתקדמת,פריצותדרךחברתיותורעיוניות,חוקים
שמשתנים,קירותשמתבטלים,עולמותשמתחברים. 
אתגרים חשובים לקידום רווחה נפשית בעידן דיגיטלי ,תחושת מסוגלות בקרב צוותים,
תחושת מוגנות ושייכות בקרב תלמידים וצוותים חינוכיים ,שותפות עם הורים ,חוסן וקידום
תחושתמסוגלותומוטיבציהללמידה. 
כל זאת ,לצד השאיפה הבלתי נלאית שמניעה את כולנו לצדק חברתי ,להפחתת עוולות,
לקידום חוסן ולסיוע למי מתלמידינו ,אשר מתמודדים עם מצבי חיים מורכבים ועם מצבי
פגיעה. 
מאזומתמידהמחויבותהחברתית,הרגשיתוהחינוכיתשלשפ"יהיאבלתימתפשרת.בשם
מחויבות זו אני מבקשת להזמין אתכם להיות משפיעים ושותפים .להשמיע קול ,לשתף
ביוזמות,לשתףבספקות,להיוועץ,לחלוקולחלום,עם הפסיכולוגיםהמחוזיים ,המפקחיםעל
הייעוץ,עםמנהליהשפ"חיםוגםאיתי. 

מזמינהאתכםלפנותאליי.אניכאןעבורכם/ן .

בימים האחרונים ,בהם אני עושה את דרכי לירושלים מביתי שנמצא בלהבים בדרום ,אני
מוצאת את עצמי מתבוננת ומתפעלת מהדרך המרהיבה .בשלהי החורף ובראשית האביב
ניתןלתאראתהדרךמהדרוםלירושליםכייחודית – מצדאחד,אנומצוייםבימיםשלמתח
וסכנה בהם "הצבע האדום" אורב לפתחנו ומפר את ביטחוננו ,מנגד  -טבע פורח ומרהיב
שמגיעאחריחורףשופעגשמיםוצובעאתהארץכולה,מצפוןועדדרוםבצהובובירוק.אני
נוסעתונמלאתתקווהלמראההטבעוהנוףהנצחייםביופייםותקווהלשקט,ביטחוןושלווה. 

אניחשהמבורכתוברתמזל לשמשכחולייהנוספתבשרשרתדורותנהדרתשלאנשיחינוך
וטיפול,אנשיחזוןועשייה,מבטיחהלעצמילכבדאתהמורשתשהשאירהאחריהחנהשדמי,
המנהלתהפורשתשלשפ"י ,אשרפועלהימשיךללוותאתעשייתנו עודשניםרבות,ולפעול
עםהשותפיםשלילדרךבמטהובשדה,לקראתהעת ידהעומדלפתחנו .

אנשיונשותשפ"ייקרים– אנינכנסתלתפקידימתוךתחושתהשראהואחריות עמוקה.עם
כניסתילתפקידאעמידאתנושאטיפוחההוןהאנושישלשפ"יבקדימות ואפעלללאליאות
להובילאתהשירותהפסיכולוגיייעוצילעידןמקצועי,עדכניומיטיב .
יחד ,נחלום ונגשים ,נעשה ונצליח,

שלכם ,
עינבלוק 
מנהלתאגףבכירשפ"י
 einavlu@education.gov.il

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

