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 משולחן הוועד המרכזי ויו"ר הפ"י
 יו"ר הפ"י –יורם שליאר 

 
 

 הפ"י שלום רב,לפסיכולוגיות ולפסיכולוגים חברות וחברי 

 

בשעה טובה יש לנו ועדת ביקורת בהפ"י. חברנו מאיר בוכנר ויגאל עמנואל הסכימו 

לקחת על עצמם את המשימה החשובה וההכרחית הזאת למשך שנה ומינויים אושר 

סופית בישיבתו האחרונה של הוועד המרכזי. חברי הפ"י באשר הם מבקשים להודות 

ההתגייסות. זהי גם ההזדמנות להודות שוב לחברתנו לכם מאיר ויגאל על הנכונות ועל 

אף לבד. לצערנו עבר פרק זמן בין  םכהן שמשכה בעול שנים רבות, ובחלק-דפנה רענן

סיום התפקיד של דפנה לכניסתה לתפקיד של הוועדה החדשה ועל מנת שמקרים כאלה 

תיו של גוף לא יישנו הוחלט בוועד המרכזי כי בעתיד פער כזה יגושר ע"י שכירת שירו

 ביקורת חיצוני.

בישיבתו האחרונה של הוועד המרכזי המשכנו את הדיון בשאלת הייצוגיות בוועד 

כיווניים בין ועדי החטיבות -המרכזי מתוך ההבנה שיש לחזק את הקשר והתקשורת הדו

לוועד המרכזי. לאחר שהנושא נידון בישיבה הקודמת הוא הועבר לדיון בחטיבות וקבלנו 

 רכזיות: הצעות מ 3

השארות במצב הקיים בו חברי הוועד המרכזי נבחרים ע"י חברי  -ההצעה הראשונה 

החטיבה שלהם בנפרד מבחירת חברי ועד החטיבה, עם הסתייגות שיבנה מנגנון שיבטיח  

 קשר ממוסד בין הנציג בוועד המרכזי לוועד החטיבה שלו. 

עדת אתיקה ולוועד החטיבה הבחירות יהיו לתפקיד יו"ר הפ"י, לוו -ההצעה השנייה 

בלבד ואותם אלה שיקבלו את הדרוג הגבוה ביותר  בוועד החטיבה תהא להם עדיפות 

 לשמש חברי הוועד המרכזי. 

שהבחירות יתקיימו כפי שהן היום, כאשר הנציגים לוועד המרכזי   -ההצעה השלישית 

ציג הנבחר של והנ ,יבחרו בהצבעה נפרדת מזו של חברי וועד החטיבה אך באותו מועד

 החטיבה בוועד יצטרף לוועד החטיבה. 

בשתי ההצעות האחרונות חבר הוועד המרכזי ישמש גם כחבר בוועד החטיבה שלו, אלא 

   שבהצעה השנייה הנציג בוועד המרכזי שואב את כוחו מוועד החטיבה ואילו בהצעה 

 טיבה.השלישית הנציג שואב את כוחו מכלל חברי הח                       

  הפ"י : שב ראשיו
 

 מר יורם שליאר
 

 
 :חברי הוועד המרכזי

 

  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 איתמר ד"ר
 טל-ד"ר שרונה מי

 
 :החטיבותשבי ראש יו

 

 אר'-תע'-חב' -פונימיכל גב' 
 שק' -יותם בן שץמר 

 שק' -גב' מורן רן
 'קל -מר עמוס ספיבק

  'רפ -ורד עצמוןגב' 
 'חנ -תמר גרינוולדגב' 

 הת' -גב' אסנת רייכמן אייזקוביץ

 

 
 וועדות :ה שבי ראשיו

  

 –גב' יונת בורנשטיין בר יוסף
 האתיק

 

 
 : בעלי תפקידים

 

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

 ו"חר – דןמר אריק 

 

 



 

 

 

                  
ברוב קולות התקבלה ההצעה כי הבחירות יהיו לתפקיד יו"ר הפ"י, לוועדת אתיקה ולוועד החטיבה 

בלבד ובמועד אחד. אלה שיקבלו את הדירוג הגבוה ביותר בוועד החטיבה יהיו בעדיפות לשמש כחברי 

הוועד מרכזי. עם זאת תינתן להם האפשרות שלא להתגייס לכך ובמקרה שלא יסכימו לעשות זאת 

חר החטיבה חבר או חברה אחרת מתוך ועד החטיבה לתפקיד. בעת הבחירות יהיה על המועמד/ת תב

להצהיר על כוונתם לשמש גם בוועד המרכזי. החברים שייצגו את החטיבה בוועד המרכזי  יבחרו 

 לארבע שנים. 

ות יש להדגיש כי ההחלטה היא עקרונית בלבד ועדיין יש לדייק אותה ולפתור כמה בעיות הנגזר

מהשינוי הזה, לדוגמה כיצד למנוע מצב שכל הוועד המרכזי וחברי החטיבות יתחלפו באחת. ומיותר 

 לציין שמדובר בשינוי תקנון הדורש להצביע עליו ולאשרו באסיפה הכללית.

 

נושא אחר שעלה בישיבה האחרונה הוא ההצעה שהחלה ביוזמה של החטיבה הקלינית, להקים 

גים. השאלות שעלו על הפרק היו: מה המשמעות הארגונית, הטכנית באינטרנט אינדקס פסיכולו

והכלכלית של הקמה ותחזוקה לאורך זמן של אינדקס כזה וכן הדילמה האם נכון להקים אינדקס 

נפרד לכל חטיבה או אינדקס משותף. הוחלט לפעול להקמת אינדקס משותף לכל החטיבות ומונה צוות 

ובא להצבעת בוועד תודרת בתוך כשלושה שבועות. הצעה זו חשיבה שהוטל עליו להציע הצעה מס

 . המרכזי

 

במסגרת שיתופי הפעולה עם התנועה לפסיכולוגיה ציבורית אנו שמחים לעדכן כי סתיו רווה  –ולסיום 

 תצטרף לאנשי התנועה ויחד אתם תקים צוות תגובות משותף.

 

והגולן זורמים בשצף קצף והכנרת בשעת כתיבת שורות אלה הגשם ממשיך לרדת בזעף נחלי הצפון 

המאגרים התת קרקעיים מתמלאים והכנרת גומעת בצמא את מי הנחלים. המידעון הבא יצא כבר על 

 נתפלל לטוב. –סיפו של האביב, הגשם הגדול יהיה מאחורינו וגם הבחירות לכנסת 
 

 שלכם,

 יורם


