
 

            
 
 
 

        
 הסתדרות הפסיכולוגים בישראל

 " 2020לקראת " -הזמנה למפגש 
 )פרטים בהמשך( ואסיפה כללית ארצית

 

 , במרכז "שביט הדרכה"13:30, בשעה 14.1.19 -יתקיים ביום ב' מפגשה
 מתחם הבורסה, רמת גן 8רחוב בצלאל 

   

   

 שלום רב,
 יות בהפ"י בהן נבחרו: בחירות כללנערכו  2018בתחילת שנת 

 יו"ר הפ"י,  ועד מרכזי וועדת אתיקה. 
רבים וחשובים. לפתחנו עומדות בתחומים וממשיך לפעול החדש פעל עד כה המרכזי הוועד 

 ., כולל פתיחת הסכמי השכר2020-ו 2019משימות רבות לקראת שנת 
 .2020שנת  תאנו מזמינים בזאת את חברי הפ"י למפגש של עדכון וחשיבה לקרא

 כמו כן הנכם מוזמנים לשלוח בקשות והצעות לנושאים לדיון.
 נשמח לארח אתכם!

 

  

 תוכנית:ב

 

  וכיבוד קל התכנסות     13:30

 יו"ר הפ"י -יורם שליאר -פתיחה     14:00

  בהפ"י עדכונים מפעילות ועדי החטיבות –"מה חדש בחטיבה"     14:10

 טל-שרונה מיד"ר  –"בהפ"י פורום גימלאים"     15:10

  עם הקהל דיון   -"2020"לקראת      15:25

 וכיבוד קלה הפסק     15:45

 אסיפה כללית     16:00

 

 

 

 

 

 המשך להזמנה לאסיפה הכללית

 



 

 

 
 אסיפה כללית

 

 הוועד המרכזי של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל, מזמין בזאת את חברי הפ"י
 

 .2018לאסיפה הכללית הארצית לשנת 

 
 56לפי סעיף  גן.-, רמת42, במשרדי הפ"י, רחוב דרך מנחם בגין 16:00בשעה  2019 בינואר 1לישי שהאסיפה תתקיים ביום 

מהחברים, תיקרא  60%-לתקנון, כאשר מוצעים שינויים בתקנון על סדר יומה של האסיפה: "במקרה שהופיעו לאסיפה פחות מ
ייבנה את ההסתדרות בכל מספר שבועות מהמועד של האסיפה הראשונה. החלטות האסיפה השנייה תח 2-3אסיפה שנייה תוך 

 .משתתפים"
 הוא המועד האמיתי בו תתקיים האסיפה. 14.1.19המועד השני, מהחברים,  60%מכיוון שבפועל לא מגיעים לאסיפה  -הערה

 
תתקיים אסיפה כללית ארצית נוספת , אם לאסיפה בתאריך הנקוב לעיל לא יגיע הפורום הנדרש

 .טט תשע"שבב' ח  2019ינואר ב 14 ,שניביום 
 

, מתחם 8, במרכז "שביט הדרכה", רחוב בצלאל 17:30 – 16:00האסיפה תתקיים בשעות 
  הבורסה, רמת גן, ותהיה חוקית בכל פורום.

 אם יחול שינוי לגבי מיקום האסיפה תבוא על כך הודעה נפרדת.
 

אשר יתקיים, באותו המקום, החל  ,"2020לקראת " -בהמשך למפגשהאסיפה תתקיים 
 . חברי הפ"י מוזמנים גם למפגש זה. דף קודםפרטי התוכנית רשומים ב .14:00משעה 

 

   
 סדר היום לאסיפה:

 , יו"ר הפ"י;יורם שליאר –סקירת הפעילות של הוועד המרכזי  .1

 ;2017"ח הכספי והדו"ח המילולי לשנת אישור הדו .2

 "י; הארכת כהונת משרד רו"ח סנדק, דן ושות' וקביעת שכרם כרואי החשבון של הפ .3

 כתב בנדון וכן השינויים המוצעים(;הצעה לשינויים בתקנון העמותה )מצ"ב מ .4

 שונות .5

 ולוגים בישראלהסתדרות הפסיכ  יו"ריורם שליאר,                                                                             
 
 
 

  וזמן להשתתף ולהצביע באסיפה המשלם את מסי החבר באופן שוטף רשאי וממן המניין כל חבר
 הכללית.

  יוכל לעשות זאת גם ביום האסיפה.2018מי שטרם שילם את דמי החבר לשנת , 

  חברי הפ"י המעוניינים לעיין בדוחות הכספיים לפני מועד האסיפה ימצאו אותם באתר האינטרנט

 lwww.psychology.org.i שלנו:

 .חברי הפ"י מוזמנים להעיר ולהגיב על ההצעות לשינויים בתקנון כמפורט בהמשך 

בשל הצורך להתארגן מבחינת גודל אולם, כיבוד וכד', נבקש מכל מי שמתכנן להגיע לאשר את 

 .השתתפותו

 לחצו להרשמה
 
 
 שנוי תקנוןל המשך להצעות

 

http://www.psychology.org.il/
https://secure.cardcom.solutions/u/3OF/


 
 

 נון הסתדרות הפסיכולוגים בישראללשינוי תקות הצע
 

בכינוס האסיפה יונחו בפני המשתתפים הצעות לשינויים בתקנון הפ"י לשם אישורם בהצבעה. חברי 
 .psycho@zahav.net.ilלהעיר או להגיב להצעות אלה בדוא"ל: כמו כן הפ"י מוזמנים 

 
 :ם בתקנון, שיוגשו לאישור האסיפהלהלן ההצעות לשינויי

 תנאים לקבלה לחברות בהפ"י.העוסק ב 10סעיף  3פרק 

סטודנטים בשנה א' לתואר שני בפסיכולוגיה )ולא רק לסטודנטים מטרת ההצעה לשינוי היא לאפשר גם ל
  שנה ב'( , להתקבל כחברים שלא מן המניין בהפ"י.

 )א( לתקנון10הצעה לשינוי סעיף 

 :כיום

 )א( לתקנון קובע:10סעיף 
 . "כחבר שלא מן המניין יוכל להתקבל תושב ישראל על פי המלצת ועדת קבלה באחד המקרים הבאים:10

 לקבלת תואר שני בפסיכולוגיה".. )א(  תלמיד שהחל את לימודי השנה השנייה במוסד להשכלה גבוהה      

 :ההצעה

 שבמקום "שנה שנייה" ייכתב: "שנה ראשונה"  לתקן כך שימחקו המילים "על פי המלצת ועדת הקבלה" וכן
 נוסח הסעיף המתוקן:

 . "כחבר שלא מן המניין יוכל להתקבל תושב ישראל באחד המקרים הבאים:10
 ..פסיכולוגיה"בלקבלת  תואר שני )א(  תלמיד שהחל את לימודי השנה הראשונה במוסד להשכלה גבוהה      

 
 פ"יבמטרות ומבנה ההעוסקים  6ופרק  2פרק 

מטרת התוספות לתקנון היא להרחיב את ההיבט הציבורי של פעילות הפ"י, גם כדי לסייע להפ"י לקבל 
הכרה כמוסד ציבורי, דבר המאפשר קבלת תרומות וכן מאפשר לגוף התורם לקבל פטור ממס הכנסה על 

 התרומה.   

 לתקנון הסתדרות הפסיכולוגים יתווספו הסעיפים כמפורט להלן:

 ובו יקבע כדלקמן: 1 'יבוא ב 'פיסקה ב לאחר 2בפרק 

 הפ"י תפעל לקדם את הפסיכולוגיה בישראל למען הציבור, החברה והפרט.א. . 7

 הפ"י תפעל לפתח, לקדם ולהנגיש את השירותים הפסיכולוגיים בשירותים הציבוריים בישראלא. . 8

ותם ויתרונותיהם לטובת הפ"י תפעל לקידום איכות השירותים הפסיכולוגים והמודעות לחשיבא. . 9
 הציבור בישראל.

הפ"י תייצג את הפסיכולוגיה והפסיכולוגים בישראל בכל הנושאים המקצועיים בפני רשויות המדינה א. . 10
 ובפני ממלאי תפקידים מטעמם ותפרסם לציבור מסמכי דעה ועמדה.

 

 כדלקמן: 'א 34וסעיף  34לתקנון יתווספו סעיפים  6בפרק 

יכולוגים תנהג לפי אמות המידה של מינהל ציבורי תקין כפי שמפרסם אותם רשם . הסתדרות הפס34
 העמותות במשרד המשפטים.

הפסיכולוגים על  הסתדרות הפסיכולוגים תהיה מוסד ללא כוונת רווח, עודף הכנסות של הסתדרות  .א 34     
 במוסדותיה אסורה. הוצאותיה יוקדשו למטרותיה וכל חלוקת רווחים לממלאי תפקידים בה ולחברים

mailto:psycho@zahav.net.il

