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 יורם שליאר -דבריו של יו"ר הפ"י 

 

 ,רב שלום י"הפ וחברי חברות ולפסיכולוגים לפסיכולוגיות
החטיבות  במהלכה הציגו נציגי .שנתית של הפ"יכללית ההתקיימה האסיפה ה, 14.1.19, ביום שני

 .  בהשיש בהחלט להתגאות  וחשובה שנה החולפת, פעילות מגוונתב את פעילותן
ניתנה סקירה על ידי על הפעילות ועל ההחלטות של הוועד המרכזי, אושרו הדוחות הכספיים של 

התנהלותה הכספית של  הכנסותיה ובדוחות המראים מאזן חיובי ושיפור ב -2017לשנת  העמותה
שפורסמו לציבור ונבחרה ועדת ביקורת חדשה.  העמותה תקנוןב םתיקוניההצעות להתקבלו הפ"י, 
טל -פה התקיים מפגש ראשון של פורום הוותיקים והגמלאים בניצוחה של שרונה מייהאסלפני 

 מרכזת ומובילת הפורום.  
 :2020שנת לקראת עומדים בפנינו ההוצגו גם היעדים  במהלך הסקירה של פעילות הוועד

 
י"להפ ויעדים מטרות ,ייעוד ,חזון גיבושבחינה ו.  
טיפול בין האבחנה וחידוד הפסיכולוגי לטיפול המודעות להגברת ציבורי קמפיין  

 .למיניהם אחרים ומטפלים לדיסציפלינות פסיכולוגי
והדגשת י"להפ ואחרים צעירים פסיכולוגים של הצטרפות לעידוד פנימי קמפיין 

 .מקצועי לארגון הצטרפות של המוסף הערך
ותבאמצע בישראל לחברה הפסיכולוגיה חשיבות של והטמעה הפרופסיה קידום  

 .הפסיכולוגיהשל המשותף הארגונים  פורום
יישומו והשפעתו על הלקוחות  ,המיוחד החינוך לחוק התיקון של ולמידה מעקב

 .ועל הפסיכולוגים
והתערבות היכן שנחוץ. הנפש בבריאות הרפורמה יישום אחר המשך מעקב 
לבחון   במגמה ציבורית לפסיכולוגיה התנועה עם הפעולה שיתוףהחיבורים ו קידום

 .בעתיד הארגונים שנימיזוג 
י"הפ של והגמלאים הוותיקים פורום של והפעלה גיבוש. 
.טיפול בעניינים שוטפים ונושאים חדשים שעולים מעת לעת 

 
גם מחברים וחברות  והתגייסות כם/ן הרואות שהמלאכה רבה ומורכבת ואנו נזדקק לסיוע יעינ

 שאינם אוחזים כרגע בתפקידים רשמיים בארגון.
 

מהפורמליים ועד , לדני כפרי המנכ"ל שטיפל בכל הצדדים של האסיפהמבקש להודות אני 
לעו"ד ברוך אברהמי היועמ"ש ולאריק דן רואה החשבון שהאירו את עיננו בנושאים  , התקרובת

טיבות שהציגו את פעילות חטיבותיהם ובעיקר לחברים שטרחו והגיעו למרות  לנציגי הח ,השונים
 ער.מזג האוויר הסו

 
 בברכה,

 יורם
 
 
 


