
 

 

 

 
 

 2019, בפברואר 20                                                                                                                 
 2019נושאים לדבר יו"ר הפ"י במידעון פברואר 

 שלום רב,

 על כנסים חטיבתיים והתנדבות

התקיים הכנס השנתי השני של החטיבה הרפואית. לכנס  ,14-15.2.19, בשבוע שעבר

 משתתפים והוא זכה להצלחה ותשבחות מרובות מכולם.  160-הגיעו כ

יתקיים כנס החטיבה השנתי של , 19-21.2.19בשבוע זה, בימים שלישי עד חמישי, 

, יחסית לכנסים קודמים של משתתפיםרב ת. נרשמו לכנס זה מס' תיהחטיבה ההתפתחו

 .ממכון טוויסטוק בלונדון הוזמנה מחו"ל סוזן רידגם כנס זה . לאיש 200מעל 

במחצית  נזכיר בהזדמנות זו גם את כנס החטיבה החינוכית אשר התקיים באילת

את כנס החטיבה  כנס שזכה להערכה רבה ממשתתפיו,  פים,משתת 700-עם כ דצמבר

משתתפים, וכן את כנס  280-ואשר נכחו בו כ 2018השיקומית שהתקיים בסוף דצמבר 

 .2018החטיבה התעסוקתית שהתקיים בחודש נובמבר 

במקביל התקיימו מספר ימי עיון שחלקם אורגנו ע"י ועדי החטיבות וחלקם בשיתוף  

 רגונים אחרים.פעולה בין הפ"י לא

זוהי הזדמנות נוספת להודות לוועדי החטיבות ולשאר הפעילים אשר משקיעים לילות 

להפיק כנסים מקצועיים ברמה גבוהה מאד, כנסים אשר תורמים כימים על מנת 

להעלאת הידע המקצועי, לגיבוש והזהות החטיבתית וכן להנכחה של הפ"י כארגון 

 .המקצועי הגדול של כלל הפסיכולוגים

 !! רבה  תודה

 פורום ארגוני הפסיכולוגים

המהלך של פורום ארגוני הפסיכולוגים הולך ומתקדם. הרפרנטים מחברת הייעוץ תארא  

להבין את הבעיות  ,עמלו בחודשים האחרונים ללמוד ולהכיר את הארגונים שלנו

מנת להבנות את -זאת על ,והצרכים ואת המהלכים והרפורמות המתקיימים בשטח

התכנית האסטרטגית למהלך. בשבעות הקרובים התכנית תוצג ותושק ותצא לדרך 

 .וכמובן נפרסם אותה לציבור

 

 

 בברכה,  

     יורם שליאר

  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 

 

 


