
 למנויי "שיחות" שלום רב!

כפי שרובכם יודעים, בשנתיים האחרונות עבדנו במרץ רב ובהשקעה כספית גדולה מאוד להקים אתר אינטרנטי  

לכתב העת "שיחות", מתוך מטרה להנגיש לחברי הקהילה המקצועית את הידע העצום והמגוון שהצטבר 

מים אלה  לשמחתנו הרבה, בי . 1986ב"שיחות" בשלושים ושלוש השנים האחרונות, מאז הקמתו בשנת 

 המשימה הושלמה, ואתר "שיחות" עלה לאוויר!!! 

להצטרף כמנוי  על כתב העת "שיחות", ומאפשר, לראשונה, העדכני האתר כולל את כל המידע כפי שתראו, 

קביל ניתן יהיה להמשיך ולרכוש מנוי דרך מכמובן שב) בתהליך יעיל, פשוט ונוח מאוד ל"שיחות" באופן מכוונן, 

 הפקס והטלפון כבעבר(.  

בליבו של האתר עומד מאגר מידע אלקטרוני, הכולל גישה מהירה ונוחה לכל חוברות "שיחות" שיצאו לאור מאז  

התפרסמו בחמש השנים  שהמאמרים  )למעטהקמת כתב העת ולכל המאמרים שהתפרסמו בחוברות אלו 

בנוסף, במאגר המידע פועל מנוע חיפוש   (. בלבד בתקציריםבתוכן העניינים ולצפות  האחרונות, שבהם ניתן

מאגר המידע מאפשר גם חיפושים  פי שם מחבר, מילות חיפוש, ועוד. - מתקדם, המאפשר לחפש מאמרים על 

 צולבים )למשל, חיתוך של נושא מסוים ומחבר מסוים, וכד'(.  

חיפוש  ל כחוברות, אלא גם משמש כאמצעי של "שיחות" החוברות לכל בכך, מאפשר המאגר לא רק גישה 

  בהם עוסקת הקהילה המקצועית הפסיכותרפויטית ש איתור מאמרים מקצועיים שנכתבו בנושאים השונים ל ו 

 . בארץ 

מקצוע  ה מאפשר לכל אנשי ה  , בעברית ראשון מסוגו מאגר מידע מכוונן מקצועי  מהווה האתר כך, למעשה, 

 ועיסוקם.    עניינם   מי  ים שנכתבו בתחו גישה לחומרים מקצועי 

אותם תקבלו  באמצעות קוד הזדהות וסיסמה, . מנויי שיחותכ כם בלבד, אגר המידע עומד לרשותבמהשימוש 

 רגילים.   קבועים  נוי ה י ללא כל תשלום נוסף, מעבר לדמי המ   באופן אוטומטי מהמערכת 

, כפי שהיה עד כה, את שלוש החוברות כםבדואר לביתו קבלמנויי "שיחות", תככלומר, מעתה והלאה, 

 גישה חופשית למאגר המידע.  , תעמוד לרשותכם שיוצאות לאור במהלך השנה, ובנוסףוהמהודרות העדכניות 

וכל   כנסים וימי עיון, ם תוכניות לימודים, והאתר מעמיד לרשות הקהילה המקצועית אפשרות לפרסכמו כן, 

 ידע מקצועי אחר הרלוונטי לקוראי "שיחות". מ

הן לכתב העת "שיחות" והן לקהילת   , אנו רואים בהקמת האתר ומאגר המידע פריצת דרך של ממש 

הפסיכותרפיה בארץ, ומקווים שהקמתו תהווה נדבך חשוב ומשמעותי ביכולת של "שיחות" להמשיך ולהיות  

קים בתחום הפסיכותרפיה, על גישותיה וזרמיה השונים  גורם בעל תרומה רבה, מתעצמת ומתפתחת לכל העוס 

 והמגוונים. 



האתר ומאגר המידע של כתב העת "שיחות" לא היו באים לעולם אלמלא עזרתם מעוררת ההשתאות של שני  

 חברים נפלאים. 

ביימן, מבכירות הקהילה המקצועית בארץ, אשר מהרגע הראשון שבו התוודעה  -ד"ר שרון זיו - הראשונה

רון ליוותה את חברי . שניסיונה ותבונתהמרצה את מיטב מאמציה, בו השקיעה הקמת האתר קט ילפרוי

, ןכמותות ייעצה, כיוונה, והוליכה אותנו, בצניעות ובחברות שלא רואים רבמא' ועד ת', המערכת בתהליך כולו, 

 אל היעד.  

 את התודות לך במילים, שרון יקירה! בטאקשה ל

ד"ר יוסי מיכאלי, שגם הוא, מרגע ששמע על הכוונה להקים אתר ומאגר מידע ל"שיחות", התגייס בכל   -  והשני

יכולותיו הרבות, מגוונות ומעוררות הפליאה, ולאחר זמן מה, למעשה לקח על עצמו אחריות מלאה להקמת  

ומול חברת ההקמה, איתור צרכים, אפיונם, ועוד ועוד, בסבלנות  האתר. שעות רבות של עבודה מול המערכת

קץ ובמזג נוח שאין כמותו, הביאו את האתר למקום המשובח שאליו הגיע. לשמחתנו הרבה, ד"ר יוסי מיכאלי -אין

הסכים להצטרף לצוות "שיחות" כאחראי האתר, והוא ינהל מכאן והלאה את כל פעילויותיו של האתר, שעם  

 ו מגוונות יותר ויותר )מתוכננות קבוצות שיח, דיונים על מאמרים, ועוד(. השנים יעש

משיך וליהנות מכול מה שיש לכתב העת "שיחות"  לה מזמינים אתכן ואתכם רגשות ושמחה, אנו ת מתוך ה 

המודפסות המהודרות, המוכרות לכם היטב, הכוללות את מיטב המאמרים המגוונים  חוברות מה  : להציע לכם 

 והעדכניים ביותר בתחום הפסיכותרפיה, ומאוסף הידע העצום האצור במאגר המידע שלנו.  

      

 כתב עת ישראלי לפסיכותרפיה   –שלכם, מערכת "שיחות" 

    

 


