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 משולחנו של היו"ר

 

 ,חברי/ות הפ"י שלום

פיטר שמסיים את צום -בת שורות אלה חוגגים המוסלמים את חג עיד אליבשעת כת

ואני מאחל לעמיתנו ועמיתותנו הפסיכולוגים והפסיכולוגיות  הרמדאןחודש 

 . ובריאות ואור ושמחההמוסלמים/יות חג שמח והרבה טוב 

בשלושת החודשים האחרונים, מאז נבחרנו ונכנסנו לתפקידנו התרחשה ומתרחשת 

. חברי הוועד החדשים מלאים הןיובינפעילות מאוד אינטנסיבית בתוך ישיבות הוועד 

בועט שינוי שיהפוך את הפ"י לארגון חי,  רוח עשייה וכוונה אמתית  ליצירתנחישות ו

 הייתה  משימתנו הראשונהית בכלל. ורלוונטי לחבריו וחברותיו ולחברה הישראל

 מסמךניסחנו לצורך כך של הוועד עצמו ו התקינהלהסדיר מחדש את נוהלי עבודתו 

כללים לנוהל דיונים וקבלת החלטות, לכללי התנהגות מחייבים, עבודה שמתייחס ל

מעקב אחר ביצוע החלטות. לו על החלטות נוהל ערעוריםללהעלאת סעיפים לדיון, 

תכנית עבודה  :ל שולחננו, כגוןעו לטפל בנושאים דחופים וחשובים שבמקביל התחלנ

 מתחזיםמטפלים הטיפול בו ,נושא הביקורת הפנימיתשנתית וקביעת התקציב השנתי, 

 . , ועודובפרסומים מטעים מצד מוסדות השכלה שונים ו/או חסרי הכשרה,

כחלק מהמאמץ  ואולם ישיבות הוועד מתקיימות אחת לחודש במשרדי העמותה ברמת גן

יותר ובעיקר רלוונטיים, מתבצעת פעילות  עדכניים להיות להגיב במהירות ועל ידי כך 

 ,יישום הרפורמה בבריאות הנפש אחרבמסגרת המעקב שלנו  .רבה גם בין הישיבות

שלחנו מכתב למנכ"ל משרד הבריאות כנגד הכוונה לסגור את מרפאת בריאות הנפש 

 אך צרפנו אלינו את המרכזי וועדהחטיבה הקלינית בחברי בעיר לוד. היוזמה הייתה של 

חטיבת הפסיכולוגים במח"ר ואת ארגון את  ,ר"במח האקדמאים הסתדרות ר"יו

 העובדים הסוציאליים. 

הצודק  בעת שביתת עובדי מקצועות הבריאות פרסמנו נייר עמדה התומך במאבקם

ת חטיבת הפסיכולוגים במח"ר . גם כאן צרפנו אלינו כשותפים לדרך, אשהוא גם מאבקנו

זכינו להכרת תודה חמה  . בעקבות הפרסוםהציבורית הפסיכולוגיה למען התנועהואת 

בעקבות הרצח הנורא  מהאיגוד שלהם ונפתח פתח לשיתוף פעולה ואיחוד כוחות בנושא.

אחרונה על פגיעה לשל תינוקת בפעוטון פרטי בפתח תקווה ומקרים קשים שנחשפו 

נייר עמדה נוקב של הפ"י בימים אלה, ים במסגרות הגיל הרך, מתפרסם והתעללות בילד

 הסדרה ופיקוח על מסגרות אלה.לאלתר הקורא למדינה לקיים 

 

  הפ"י : שב ראשיו
 

 יורם שליארמר 
 

 
 :חברי הוועד המרכזי

 

 ד"ר אלונה רודד
  ת רייכמן אייזקוביץנגב' אס

  מר יהודה ניניו
  מר יותם בן שץ

  מר יחיאל אסולין
  ד"ר ליאת הלפמן
 גב' מיכל דברת 

  מר עודד מאיו
 גב' סתיו רווה 

 שי איתמרמר 
 

 
 :החטיבותראש  שבייו

 

 אר'-תע'-חב' -פונימיכל גב' 
 'שק -ד"ר עומר פורת

 'קל -מר עמוס ספיבק
 מת' -פרץ-גב' רותי ברנשטיין

  'רפ -גב' רותי יבור
 'חנ -תמר גרינוולדגב' 

 

 
 וועדות :ה שבי ראשיו

  

 –שטיין בר יוסףנגב' יונת בור
 האתיק

 

 
 : בעלי תפקידים

 

 מנכ"ל-מר דני כפרי
 יועמ"ש-עו"ד ברוך אברהמי

 ו"חר – דןמר אריק 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שחלקם מהווים המשך של פעילותו של  , נוספים,נושאים חשובים 02מעל כעת  מונחיםעל שולחננו 

קבל הצעות לנושאים ותחומים ידי חברי הוועד הנוכחי. נשמח ל-הוועד הקודם וחלקם הועלו על

 שנראים לחברי וחברות הפ"י חשובים וראויים לטיפול.

 

 ,בהערכה רבה

 יורם שליאר יו"ר הפ"י וחברי הוועד המרכזי.

              


