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 בחירות לחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר

 

 . בחירות לחטיבת הפסיכולוגיםהיב' באדר תשע"ח יערכו  27/02/2018ביום שלישי 

העובדים בשירות החטיבה תארגן ותייצג בכפוף להסתדרות המח"ר, את כלל הפסיכולוגים 

הציבורי במישור יחסי העבודה, לרבות השתתפות בניהול מו"מ על הסכמים קיבוציים ותנאי 

יים, תוך שירות הציבורי ותיתן מענה לכל הסקטורים הפסיכולוגב עבודתם של הפסיכולוגים

  . תיהציבור הפסיכולוגיה שירותאיכות ו שמירה על רמת מקצועיות

 35בכל אחת מ  תיבור הבוחרים,  יכולים להצביע ולממש את זכותם הדמוקרטיביום הבחירות, צ

 הקלפיות ברחבי הארץ

 

 רשימת הקלפיות הארצית: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצבעה בין השעותכתובתשם מקום הקלפיעירמחוז

08:00-16:00סמטת עופרים 9, עיריית אילתשפ"ח - עיריית אילתאילתבאר שבע והדרום

08:00-16:00ההסתדרות 6, אשקלוןשפ"ח - עיריית אשקלוןאשקלוןבאר שבע והדרום

08:00-16:00רח' אביגור שאול 1, באר שבע שפ"ח - עיריית באר שבע באר שבעבאר שבע והדרום

08:00-16:00רח' מעפילים, דימונהמרחב נגב מרכזדימונהבאר שבע והדרום

08:00-16:00רח' דרך העצמאות 1, נהריהמרחב גליל מערבינהריהחיפה והצפון 

08:00-16:00ת.ד. 58 שפרעםמרחב גליל מרכזישפרעםחיפה והצפון 

08:00-16:00מרכז מסחרי כיכר צה"ל ,קרית שמונהמרחב גליל עליוןקרית שמונה חיפה והצפון 

08:00-16:00רח' אמיר 10, עירית חיפה 09333שפ"ח - עיריית חיפה חיפה חיפה והצפון 

08:00-16:00רח' הזית, ת"ד 102 , קרית ביאליק 27000שפ"ח - עיריית קרית ביאליקקרית ביאליק חיפה והצפון 

08:00-16:00רח' גולני 1, טבריה ) ת.ד. 4(מרחב כנרת טבריהחיפה והצפון 

08:00-16:00רח' נשיאי ישראל 33, כרמיאלמרחב כרמיאלכרמיאלחיפה והצפון 

08:00-16:00כפר ירכאמרחב מרכז הגלילירכאחיפה והצפון 

08:00-16:00ת"ד 307, עירית אום-אל-פחם 30010שפ"ח - עיריית אום אל פחם אום-אל-פחםחיפה והצפון 

08:00-16:00ת.ד. 31 עירית נצרת 16100שפ"ח - עיריית נצרת נצרתחיפה והצפון 

08:00-16:00רח' הגן 1 עפולה 18327שפ"ח - עיריית עפולה עפולהחיפה והצפון 

08:00-16:00אורנים 8, נצרת עיליתמרחב עמקים צפוני נצרת עילית חיפה והצפון 

08:00-16:00רח' הרברט סמואל 66, סמטת הרב אורנשטיין, עיריית חדרהשפ"ח - עיריית חדרהחדרהחיפה והצפון 

08:00-16:00רח' מעוז 1, רמות שפ"ח - צפון העיר ירושליםירושלים

08:00-16:00רח' הלל 27, ירושליםשפ"ח - מרכז העירירושליםירושלים

08:00-16:00רח' מאיר גרינולד 8, ירושליםשפ"ח - מערב העירירושלים ירושלים

08:00-16:00רח'  שמואל הנגיד 7, עיריית אשדוד 77100שפ"ח -עיריית אשדוד אשדודתל אביב והמרכז

08:00-16:00רח' ויצמן 18, גבעתייםמרחב גבעתיים גבעתייםתל אביב והמרכז

08:00-16:00רח' הבנים 11, ת.ד 15 הרצליה - מועדון פועלי הבניין מרחב השרון הרצליה תל אביב והמרכז

08:00-16:00רח' חומה ומגדל 9 , חולון 58325שפ"ח- עיריית חולוןחולון תל אביב והמרכז

08:00-16:00רח' החשמונאים 36,בת-ים 58469שפ"ח -עיריית בת ים בת-ים תל אביב והמרכז

08:00-16:00טייבה ת.ד. 68, מיקוד 40400מרחב משולש דרומיטייבה תל אביב והמרכז

08:00-16:00רח' אחימאיר 9, נתניה שפ"ח - עיריית נתניה נתניה תל אביב והמרכז

08:00-16:00המורה אליהו ירקוני 2 , עיריית פתח תקוהשפ"ח -עיריית פתח תקוה פתח- תקווה תל אביב והמרכז

08:00-16:00הנורית 12, קריית ראשון, ראשון לציוןשפ"ח - עיריית ראשון לציון ראשון לציון תל אביב והמרכז

08:00-16:00רח' בילו 2, )בקניון- במעליות ממול העירייה(, רחובותשפ"ח -עיריית רחובות רחובות תל אביב והמרכז

08:00-16:00רח' הרצל 91, קריית הממשלה, רמלהמרחב לוד רמלה - סניף רמלה רמלה תל אביב והמרכז

08:00-16:00דרך בן גוריון 183,  רמת גן שפ"ח - עיריית רמת גן רמת-גן תל אביב והמרכז

08:00-16:00רח' שושנה פרסיץ 7, תל אביב עיריית תל אביב - שפ"ח ת"א צפון  תל אביב תל אביב והמרכז

08:00-16:00רח' ארלוזורוב 93 - בנין ג'מרחב תל אביבתל אביב תל אביב והמרכז

08:00-16:00רח' נגבה 19,תל-אביב 67652 שפ"ח שלם )דרום( - תל אביב תל אביב תל אביב והמרכז
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בארץ )חיפה  מח"רההוועידה עפ"י חלוקה למחוזות הסתדרות  צירי 61ייבחרו  ביום הבחירות

והצפון, ת"א מרכז, ירושלים, באר שבע והדרום(  לסקציה מקצועית של הבוחר )חינוכית, קלינית, 

   חברתית(  -תעסוקתית  –רפואית, שיקומית, התפתחותי וארגונית 

 

כל סקציה מקצועית,  עפ"י גודלה היחסי בחטיבה רשאית להעמיד מספר הצירים עפ"י החלוקה 

 הבאה : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לדוגמא: 

 בעל זכות בחירה מהסקציה החינוכית במחוז ת"א והמרכז , יצביע בקלפי לעד  גפסיכולו

 מועמדים ממחוז ת"א והמרכז.  17

  מועמדים  3התפתחותית יצביע בקלפי לעד הפסיכולוג בעל זכות  בחירה מהסקציה

 מהסקציה ההתפתחותית. 

  פסיכולוג בעל זכות בחירה מהסקציה הקלינית במחוז באר שבע והדרום  יצביע לעד

 ממחוז באר שבע והדרום.  1מועמד 

 

פסיכולוג רשאי להצביע פעם אחת,  לסקציה אחת, במידה ואתה  מחזיק ביותר מסקציה 

 מקצועית אחת עליך לבחור באחת מבין הסקציות  בהגיעך לקלפי. 

 

  -וכל המידע אודות הבחירות נמצא באתר הבחירות  רשימה המועדים הסופית

psychology.histadrut.org.il  

 
 

 בברכה,                                                                                  
 

 הארצית ועדת הבחירות

 

ארצי תל אביב והמרכז ירושליםחיפה והצפוןבאר שבע דרום

3פסיכולוגיה התפתחותית 

1פסיכולוגיה חברתית-תעסוקתית-ארגונית

41141736פסיכולוגיה חינוכית

143917פסיכולוגיה קלינית

2פסיכולוגיה רפואית

2פסיכולוגיה שיקומית

51572661סה"כ צירים 

חלוקה לסקציות  כולל צירים ארצים


