
אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

מידעון חודש דצמבר 2021

רשימת הכנסים

דברי בעלי התפקידים

דברי יו"ר הפ"י ‐ יורם שליאר

http://app.activetrail.com/ShowCampaign.aspx
https://www.medicalpsy.org
https://occupational-2022.forms-wizard.biz/
https://www.psychology.org.il/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99-%D7%9C%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%A4-%D7%99-%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA


"לחברות וחברי הפ"י שלום רב.
עונת הגשמים הגיעה סוף סוף ועימה עונת הכנסים, מרבית הכנסים מאחורינו

הכנס ההתפתחותי, החינוכי, השיקומי, הקליני שהסתיים אתמול והרפואי שמתחיל
היום והתעסוקתי שיתקיים בסוף ינואר."

 

להמשך קריאה לחצו כאן

משולחנו של הפסיכולוג הארצי, גבי פרץ
"לציבור הפסיכולוגים שלום רב,

תוכנית ההשתלמויות של שנת 2022 במרכז ההכשרות לפסיכולוגים של משרד
הבריאות יוצאת לדרך עם 3 השתלמויות האמורות להיפתח בחודש ינואר".

להמשך קריאה לחצו כאן

השתלמויות המתחילות בינואר 2022

דברי החטיבה התפתחותית
"חברים/ות יקרים/ות, 

ב‐4 השנים האחרונות זכיתי לכהן כיו"ר החטיבה לפסיכולוגיה התפתחותית, 3 שנים
מתוכן גם כחברת ועד מנהל של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל."

 

להמשך קריאה לחצו כאן

 

סיכום ישיבת ועד - חודש אוקטובר 2021
 

להמשך קריאה לחצו כאן

סקר מיוחד
סקר דצמבר – בנושא מענה פסיכולוגי לאוכלוסיות מגוונות!

 
חורף נעים לכל הפסיכולוגים והפסיכולוגיות הנאמנים והנאמנות

שמסייעים/ות לנו באיסוף הנתונים כל חודש מחדש.
 

הסקר החודש מתרכז במענים לאוכלוסיות ותרבויות שונות בישראל.
בראשן: החברה החרדית, דוברי ערבית, ישראלים ממוצא אתיופי,

ועולים חדשים/ישנים ודור שני. הוא מכוון גם לפסיכולוגיות
מאוכלוסיות אלו אך גם לפסיכולוגיות שאינן נמנות עליהן אך

מטפלות מדי פעם במטופלים מאוכלוסיות אלו.
באופן טבעי שאלון זה מתייחס לעיתים לסוגיות רגישות ומורכבות

והוא נכתב ונחשב בשיתוף צוות ייעודי לנושא המשלב פסיכולוגים/ות
ממספר אוכלוסיות שונות. כל ניסוח או שאלה שאינם רגישים /

פוליטקלי קורקט / מדוייקים וכו' כמובן שנעשו כך בתום לב ומתוך
כוונות טובות בלבד. נשמח אם תגיבו לנו על כך בשאלת ההערות

בסוף הסקר על מנת שנוכל ללמוד, לשקול, ולדייק להבא.
 

אז קדימה, חדדו עכבריכן וענו על הסקר. (זמן מענה נע בין 2-3
דקות ל-6-7 דקות כתלות במאפייני הפסיכולוגית)

 

https://cdn-media.web-view.net/i/wjwc8c/______________-_12-2021_____.pdf
https://cdn-media.web-view.net/i/wjwc8c/________8.pdf
https://cdn-media.web-view.net/i/wjwc8c/_______________________2021_0.pdf
https://cdn-media.web-view.net/i/wjwc8c/_______________________9.pdf
https://cdn-media.web-view.net/i/wjwc8c/________________29.10.21.pdf
https://forms.gle/ZaNHNe2d3AaVtcz7A


למילוי הסקר לחצו כאן

קול קורא לכתיבת מאמרים לפסיכואקטואליה
 

 מוזמנים.ות לשלוח אלינו מאמרים לגיליון חורף בנושא:
"כוח וסמכות בעבודה פסיכולוגית"

את המאמרים ניתן לשלוח עד לתאריך 31.12.21 
 

להמשך קריאה לחצו כאן

פרסומים 

https://forms.gle/ZaNHNe2d3AaVtcz7A
https://cdn-media.web-view.net/i/wjwc8c/____________________________________________________2022-_______________.pdf
https://forms.gle/te2r7RStPA3yrzHR9
https://ispa2022.be/
https://cdn-media.web-view.net/i/wjwc8c/Dear_ISPA_members_and_those_interested_in_the_field_of_school_psychology.pdf


להמשך קריאה לחצו כאן

לפרטים נוספים לחצו כאן

חדש למחדשי חברות!! תשלום דמי חבר בהוראת קבע
בנוסף לאפשרות לשלם את דמי החבר פעם בשנה, כעת ניתנת האפשרות גם לשלם את דמי
החבר בתשלומים חודשיים (למי שחבר לפחות שנה בהפ"י). התשלומים יגבו בהוראת קבע
מכרטיס האשראי, ובצורה זו יובטח תוקף החברות ויחסכו זמן רב והתעסקות מיותרים. ניתן

psycho@zahav.net.il  ‐יהיה לבטל את ההסדר בכול רגע ע"י משלוח דוא"ל למזכירות הפ"י

לפרטים נוספים לחצו כאן

הקישורים שלנו

https://cdn-media.web-view.net/i/wjwc8c/Dear_ISPA_members_and_those_interested_in_the_field_of_school_psychology.pdf
https://www.pulseem.co.il/Pulseem/PreviewCampaign.aspx?id=0JI0w6bZgncKABXIMsoAxNFi8pF4e1Sa
https://www.psychology.org.il/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99-%D7%9C%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%A4-%D7%99-%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://www.psychology.org.il/%D7%93%D7%9E%D7%99-%D7%97%D7%91%D7%A8-%D7%91%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D--%D7%97%D7%93%D7%A9!
https://www.wobi.co.il/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%A8%D7%9B%D7%91/


Israel | 52136 | הסתדרות הפסיכולוגים | ת"ד 3361 | רמת גן
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*טוויטר - עמוד לא רשמי

לסיום, נשמח לשמוע את דעתכם או לקבל משוב מכם בכל נושא ועניין    
psycho@zahav.net.il

https://www.facebook.com/ipa.heppi/?__cft__[0]=AZVrCRGAueS0utBTInbtKtZ6RUPi4SRxvuMSc0dyAmcUpi2tjfz0tL5VcB4vLfqbKZ6rHZxaZm_bvuzeuL1p7x297pUvjbzaIwH___uF3wpufoarXs7cxdj0XHUZejJRPJI8I39-hTFdEo1T7qyMx71Rp0mGZNAs_CxtLOpJEPQrr1KMQP60h9YB6XxRocn0v9c&__tn__=kK-R
https://www.instagram.com/israel_psych_assoc/
https://twitter.com/Tzipora_Nefesh?fbclid=IwAR0_R1cJfQqRYSCKWKCIqINdy-RPA7ajbASp1VlP4wLWXuHlQGnzgIloClM
https://www.tiktok.com/@ipa_hepi?lang=he-IL&fbclid=IwAR2RFsEyQsAwgwvaXmgSIHG_QQborZhVbfRY_opBLPDxlM3tAdzCYJmg7vM
mailto:psycho@zahav.net.il
https://app.activetrail.com/ShowCampaignAccessibility.aspx
http://app.activetrail.com/OptOut.aspx
http://app.activetrail.com/SpamAbuse.aspx

