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לכבוד
ד"ר אביגדור קפלן – מנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

הנדון :צו למסירת מידע– תגובת פורום ארגוני הפסיכולוגים
בהמשך לקריאתנו לרוה"מ מיום 25.3.20
לאחרונה הופתענו לגלות כי משרדך הוציא צו למסירת מידע של פרטים אישיים של סטודנטים לראשי
החוגים לעבודה סוציאלית ופסיכולוגיה .ככל שידיעתנו משגת ,נדרש הצו על מנת להכין כוח עבודה זמין
שיעניק תמיכה והתערבויות פסיכולוגיות לציבור הנזקק בשעת חירום זו .הצו ניתן על בסיס הנחה מוטעית
כאילו קיים מחסור בכח עבודה פסיכולוגי בישראל .לצערנו ,בעוד זרוע אחת של הממשלה עוסקת
בניסיונות גיוס כוח עבודה מומחה וזמין ,זרוע אחרת של הממשלה מוציאה מאות פסיכולוגים הפועלים
במערכת הבריאות והחינוך לחל"ת וחופשות כפויות! למעשה ,החתומים מטה משקיעים מאמצים רבים
בשכנוע והסברה למעסיקים הציבוריים בישראל אודות נחיצות השימוש בעובדים הפסיכולוגים בעת הזו.
אנחנו מדגישים כי אין מניעה על העסקת  100%מן העובדים הפסיכולוגים בשירות הציבורי דרך ביתם.
ההגבלות על מספרי העובדים קיימות רק על עבודה דרך המשרד .זאת ועוד ,בשל מודל ההעסקה החלקי
של הפסיכולוגים בשירות הציבורי (מועסקים בחצאי משרות) ,אנו סמוכים ובטוחים כי רבים מהם ישמחו
להעלות את אחוזי משרתם ותפוקתם דווקא עכשיו ,ובכך להצטרף למאמץ הלאומי .היה והייתה מנצלת
המדינה את כל עתודת הפסיכולוגים בשירות הציבורי העומדת בידה ,אזי היינו מבינים ומעודדים גיוס של
סטודנטים ועובדים נוספים ,כי אכן כמות הפסיכולוגים בשירות הציבורי איננה מספקת .אולם ,כאמור,
לא כך הדבר.
ברשותך ,כמה מילים על הפסיכולוגים העובדים בשירות הציבורי :בשגרה כמו בחירום ,אנו אמונים על
קידום החוסן והרווחה הנפשית .לניסיוננו ,להתערבויות ולתמיכה שאנו מספקים יש אפקט ותועלת
דרמטיים בזמן אמת ,על אחת כמה וכמה בזמני חירום .פסיכולוגים יכולים לספק התערבויות המפחיתות
מצוקה וחרדה ומפנות משאבים החיוניים להתמודדות בעתות משבר .קיומם של ענפי מומחיות וותיקים
בפסיכולוגיה ,מבטיח מענה מבוסס קלינית ומחקרית התפור למידותיה של כל אוכלוסייה רלוונטית;
חולים ,צוותי רפואה ,הורים ,גיל שלישי ,ילדים בגיל הרך ,משפחות ,מתבגרים ,ילדים בעלי צרכים מיוחדים
ועוד.
אנחנו קוראים לך ולכל מנכ"לי משרדי הממשלה הרלוונטיים :אנחנו משאב חיוני בעת הזו .דעו איך לנצל
אותנו .השתמשו בידע ובניסיון שצברנו .הדבר יסייע למדינה להתמודד גם בעין הסערה – וגם אחריה.
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העתקים:
הרב יעקב ליצמן – שר הבריאות
אופיר אקוניס – שר הרווחה
הרב רפי פרץ – שר החינוך
רונן פרץ – ממלא מקום מנכ"ל משרד ראש הממשלה
משה בר סימן טוב – מנכ"ל משרד הבריאות
שמואל אבוהב – מנכ"ל משרד החינוך
ד"ר ורד עזרא – ראש חטיבת הרפואה במשרד הבריאות
ד"ר טל ברגמן – ראש האגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות
גבי פרץ – פסיכולוג ארצי במשרד הבריאות

