אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
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דברי יו"ר הפ"י  -יורם שליאר
חברות וחברי הפ"י שלום רב.
חופשת הקיץ בעיצומה .ואחרי החגים מצפה לנו מערכת בחירות נוספת שתהיה
ככל הנראה חמה וסוערת מקודמותיה .אבל אצלינו מנסים לשמור על שגרת
עבודה והמשך פעילות לקידום הארגון שלנו .הועד המרכזי החדש של הפ"י
התכנס באחרונה בעיקר לצורך העמקת הכרות ,תיאום ציפיות ,הכרת נוהלי
העבודה של הוועד המרכזי וקביעת ודרכי תקשורת בין ולקראת ישיבות.

להמשך קריאה לחצו כאן

עדכונים מחטיבת הפסיכולוגיים מהסתדרות
המח"ר
כולנו מכירים את הבעייתיות במצב שבו נמצאת הפסיכולוגיה הציבורית-
תהליכי הפרטה ,תת תקינה ,וכמובן ,התנאים הגרועים והשכר הנמוך
להחריד .הרי בשביל זה יצאנו למאבק .יחד עם זאת ,הקשיים הללו
מניעים אותנו לפעולה ,ויש הרבה מקום לתקווה ולאופטימיות ,כי השינוי
המיוחל מתחיל לקרות.

להמשך קריאה לחצו כאן

משולחנה של רכזת עצמאיים
ראשית אני שמחה להביא לידיעתכם כי בעזרת דנה אלפסי המוכשרת
שערכה ועיצבה  ,סיימנו את הכנת היומן השנתי תשפ"ג .היומן נמצא כבר
בדפוס ואמור להישלח לכולם בתחילת חודש אוגוסט .ממש ממש לקראת
הפגרה אנו ממשיכים במסורת של הבאת הרצאות בנושאים חשובים ביותר
אשר לא תמיד מקבלים את החשיפה הנדרשת .

להמשך קריאה לחצו כאן

קול קורא לכתיבת מאמרים לפסיכואקטואליה
מערכת פסיכואקטואליה מזמינה אתכם לכתוב ולהגיש מאמרים לגיליון
סתיו  .2022אנו מודים.ות לכל הכותבים.ות עד כה וממשיכים.ות לעודד
כתיבת מאמרים עדכניים בכל תחומי הפסיכולוגיה לכתב העת

פסיכואקטואליה .הגיליון בסתיו מתוכנן כגיליון פתוח למגוון מאמרים
בנושאים שונים.

להמשך קריאה לחצו כאן
כנס הפסיכולוגיה השיקומית 2022

לפרטים נוספים לחץ כאן

כנס הפסיכולוגיה החינוכית 2022

לפרטים נוספים לחץ כאן

פרסומים

לפרטים נוספים לחץ כאן
הודעה למבוטחים:
כיום במכרזים יש התייחסות לביטוח אחריות מקצועית.
כדי למנוע אי הבנות עם מזמין המכרז נבקש לשלוח אל טוביה צוק tuvia@tiv-ins.co.il
את דרישות המכרז לגבי ביטוח.
בכל מכרז יש שלב של שאילתות ובשלב הזה ניתן לשנות נוסח של התנאים.
לאחר המכרז לא ניתן לשנות וחבל להפסיד מכרז בגלל שלא ניתן ייעוץ מקדים.
בברכה,
טוביה צוק

לפרטים נוספים לחצו כאן

לפרטים נוספים לחצו כאן

הקישורים שלנו

*טוויטר  -עמוד לא רשמי

לסיום ,נשמח לשמוע את דעתכם או לקבל משוב מכם בכל נושא ועניין
office@psych.org.il
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