
דברי יו"ר הפ"י - יורם שליאר
חברי וחברות הפ"י יקרים.ות, אני שמח לעדכן כי בחודשים האחרונים

התגבש והוקם "פורום אמירים" ששותפים לו שלושת הפסיכולוגים
הארציים...

להמשך קריאה לחצו כאן

משולחנו של הפסיכולוג הראשי
גבי פרץ

לציבור הפסיכולוגים.יות שלום רב, מספר נתונים על שנת 2022: 

להמשך קריאה לחצו כאן

משולחנה של יו"ר מועצת הפסיכולוגים
ד"ר אילה בלוך

קול קורא להצגת נושאים בוערים וחדשנות בתחום הפסיכולוגיה למועצת
הפסיכולוגים.

להמשך קריאה לחצו כאן

עדכונים מחטיבת הפסיכולוגים- הסתדרות
המח"ר

כידוע בחודש דצמבר האחרון פירקה יו"ר הסתדרות המח"ר באופן חד
צדדי את חטיבת הפסיכולוגים ,לאחר 5 שנות פעילות פוריות, וציבור

הפסיכולוגים בשירות הציבורי נותר ללא ייצוג של נבחרי הציבור שלו...

להמשך קריאה לחצו כאן

דבר החטיבה החינוכית

אנו עובדים.ות במרץ על ההכנות לכנס השנתי של הפסיכולוגיה
החינוכית 2023 , בקרוב נפרסם פרטים ראשונים...

להמשך קריאה לחצו כאן

דבר החטיבה השיקומית

חברי.ות החטיבה השיקומית,
נרצה לעדכן שמספר דברים נעשים במקביל בימים אלו... 
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לפרטים לחצו כאןלפרטים לחצו כאן

לפרטים לחצו כאן

קול קורא לכתיבת מאמרים ל"פסיכואקטואליה"

מערכת פסיכואקטואליה מזמינה אתכם.ן להגיש מאמרים וכתבות
למהדורות לשנת 2023 בנושאים של שחיקה, מוטיבציה ואתיקה. 

לקול קורא לחצו כאן

הפ"י בתנופה מקצועית
העשרה, השתלמויות וכנסים

ערב עיון "אתגרים וחידושים בשילוב עבודה ומשפחה בארגונים" של
החטיבה תעסוקתית ארגונית של הפ"י יתקיים ב 19/3/23

להרשמה לחצו כאן

קורס היפנוזה בסיסי באזור פרדס חנה-כרכור נפתח בהצלחה, בהנחייתו
של ד"ר יוסי מאיירסון. משתתפים בו פסיכולוגים ופסיכולוגיות ממגוון

חטיבות!

קורס חווייתי, "מיינדפולנס וכתיבה - סיפור החיים בהיבט אישי
ובינאישי" יצא לדרך, בהנחייתן של פרופ' עמיה ליבליך ומתי ליבליך.

 

קורס "הקמה ושיווק קליניקה לפסיכולוגים.ות לחברי הפ"י"  בשיתוף עם
מת"י עומד להסתיים. לאור ההצלחה אנו שוקלים פתיחת קורס נוסף!!

פרטים בהמשך...

מאגר מידע של חברת זיעור לרשות חברי הפ"י, ללא תשלום
ProQuest Psychology Database

התקיימה הדרכה מפורטת על המידע במאגר והשימוש בו.

פרסומים
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לפרטים והרשמה לחצו כאן

לפרטים נוספים לחץ כאן
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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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