 61אפריל8162 ,

יושב ראש

יורם שליאר ,יו"ר הפ"י הנכנס

הפ"י :

מר יורם שליאר

חברי הוועד המרכזי:
ד"ר אלונה רודד
גב' אסנת רייכמן-אייזיקוביץ
מר יהודה ניניו
מר יותם בן-שץ
מר יחיאל אסולין
ד"ר ליאת הלפמן
גב' מיכל דברת
מר עודד מאיו
גב' סתיו רווה
מר שי איתמר

לעמיתי הפסיכולוגיות והפסיכולוגים ,חברי וחברות הפ"י שלום רב,
ביום שישי ה 61/4/62-נערך טכס החלפת המשמרות בהפ"י ואני נכנסתי
לתפקידי כיו"ר הפ"י ל 4-השנים הקרובות ואתי צוות צעיר ורענן של חברי הוועד
המרכזי החדש המורכב מנציגי כלל החטיבות של הפ"י ,וכן חברי ועדת האתיקה
החדשה ,שנבחרו ע"י כלל הפסיכולוגים.
ראשית אני מבקש להודות לד"ר מאיר נעמן ,לוועד המרכזי היוצא ולוועדת
האתיקה היוצאת שעשו עבודה כה חשובה וקדמו את הפ"י ואת הפרופסיה שלנו.
בפניי ובפני הוועד החדש וועדת האתיקה החדשה עומדים אתגרים לא פשוטים,
חלקם בהמשך לאלו של קודמינו וחלקם חדשים.

יושבי ראש החטיבות:

במסע הבחירות הצגתי שלושה יעדים מרכזיים אליהם אחתור:

גב' מיכל פוני -חב'-תע'-אר'
ד"ר עומר פורת -שק'
מר עמוס ספיבק -קל'
גב' רותי יבור -רפ'
גב' תמר גרינוולד -חנ'
גב' רותי ברנשטיין-פרץ -מת'



שיפור מעמדה של הפסיכולוגיה הציבורית במדינת ישראל והגברת
המודעות בציבור לערך המוסף הייחודי שלנו על-פני פרופסיות קרובות.



איחוד הכוחות בין החטיבות בהפ"י לכדי כוח אחד ,מאוחד ,מגובש
וחזק שיוכל להתמודד בהצלחה רבה יותר עם המשימות הניצבות בפנינו
כפרופסיה.

יושבי ראש הוועדות :



גב' דפנה רענן-כהן -ביקורת
גב' יונת בורנשטיין-בר-יוסף–אתיקה

חיזוק מעמד מקצוע הפסיכולוגיה בארץ ,הגברת ההשפעה של הפ"י
וההנכחה שלה בחברה ובמציאות הישראלית בכלל ובתחום ההסדרה
והחקיקה בפרט.

בעלי תפקידים :
מר דני כפרי-מנכ"ל
עו"ד ברוך אברהמי-יועמ"ש
מר אריק דן – רו"ח



הגנה על המקצוע מפני מטפלים לא מוסמכים או בעלי הכשרה מועטה.



מאבק על שיפור תנאי העבודה שלנו ,ביחד עם חטיבת הפסיכולוגים
בהסתדרות המח"ר והתנועה לפסיכולוגיה ציבורית וארגונים רלוונטיים
נוספים .אני רואה חשיבות עליונה בחיזוק הקשר ושיתוף הפעולה
בשילוב הכוחות להצלחת המשימה.
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בישיבת הוועד הראשונה ,ננסה להגיע להסכמה ,כצוות ,על היעדים המשותפים ונצא לדרך
להגשמתם.
ככל שאני נכנס לנעלי היו"ר אני מבין מה רבה הלמידה שעלי ועלינו לעשות וברור לי שאנחנו נעשה
זאת .אני רוצה לקוות שלמרות השונות וההבדלים בין החטיבות והצרכים השונים של כל חטיבה,
נזכור כחברי ועד ,שקידום מקצוע הפסיכולוגיה ככלל הוא המטרה העיקרית למענה נבחרנו,
וההצלחה באיחוד כוחות ויצירת סינרגיה היא זו שתאפשר לנו להשיג את היעדים המשותפים לכלל
הפסיכולוגים בישראל.
ביום ראשון  61/4/62התקיימה הוועידה הראשונה של חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר.
לידתה של החטיבה היא תוצאה של התגייסות ראויה להערכה של פסיכולוגים ופסיכולוגיות
בעבודה התנדבותית קשה ,ימים ולילות ,פעילות שנשאה פרי משמעותי ביותר לקידום זכויות
העובדים שלנו והסכמי השכר .ברכות לנציגים שנבחרו לחטיבת הפסיכולוגים במח"ר וליו"ר ירדן
מנדלסון .אני מאחל להם ולנו הצלחה במשימתם החשובה והקשה .אין לי ספק כי הוועד המרכזי
של הפ"י וחטיבת הפסיכולוגים במח"ר ישתפו פעולה וישלבו ידיים לקידום הפסיכולוגים בישראל.
ועוד עניין חשוב -מועצת הפסיכולוגים של משרד הבריאות ,בישיבתה האחרונה ביום שלישי
 , 61/4/62אימצה את הקוד האתי המעודכן של הפ"י .כתיבת הקוד ועדכונו הם תוצאה של עבודה
מפרכת בת  4שנים של ועדת האתיקה של הפ"י ,שזכתה להכרה והוקרה ע"י מועצת הפסיכולוגים
וכמובן ע"י חברי הפ"י כולם.
אני מבקש להודות לוועדת האתיקה על עבודתה החשובה בעניין זה ובכלל.
בהצלחה לכולנו!
ברגשי הערכה,
יורם שליאר ,יו"ר
הסתדרות הפסיכולוגים בישראל
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