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  ה"תשע, טבת

  2015, דצמבר

     

  הסתדרות הפסיכולוגי� בישראל

  " הפסיכולוגיה לא�" � הזמנה למפגש עיו� 

  )פרטים בהמשך*( ואסיפה כללית ארצית
  

     

  "שביט הדרכה"במרכז , 13:30בשעה , 25.1.16 � 'המפגש יתקיי� ביו� ב
  רמת ג�, מתח� הבורסה 8רחוב בצלאל 

  

ר "יו, הפסיכולוגית הארצית, הפסיכולוגי�ר מועצת "יו: השתתפותב
    .ר"י ונציגות המח"הפ
     

    

  ,שלו� רב
  

תחילת : הייתה עמוסה באירועי� משמעותיי� בחיי� המקצועיי� של הפסיכולוגי� 2015שנת 
  .הצעות לשינויי מלגות ועוד ועוד, הצעות לשינויי� בהתמחות, יישו� הרפורמה בבריאות הנפש

חשבנו לקיי� מפגש ע� מקבלי ההחלטות בשטח על מנת , י"השנתית של הפמסגרת האסיפה ב
לתת סקירה על האתגרי� והבעיות הקיימות בשדה המקצועי וכ  לקבל מענה ככל שנית  לשאלות 

  .החברי�
, רחל לוי שי%' פרופ #ר מועצת הפסיכולוגי�"ע� יואנו מזמיני� אתכ� למפגש , לצור! כ!

ר מאיר נעמ  ונציגת הפסיכולוגי� "ד #י"ר הפ"יו, ימה גולדברגימ' גב #הפסיכולוגית הארצית
  .טלי חבצלת' גב –ר"במח

  .נשמח לארח אתכ�
  

    

  :בתוכנית
   וכיבוד קל התכנסות     14:00 – 13:30

  י"ר הפ"יו #ר מאיר נעמ�"ד #פתיחה     14:10 – 14:00
  סוגיות אקטואליות –" מועצת הפסיכולוגי� במוקד"    14:25 – 14:10

  ר מועצת הפסיכולוגי�"יו, רחל לוי שי'' פרופ                             

  סוגיות אקטואליות –"שולחנה של הפסיכולוגית הארציתמ"   14:40 – 14:25
  משרד הבריאות, פסיכולוגית ארצית, ימימה גולדברג' גב                             

  בטיפול ארגו  העובדי�  #"ר"דבר המח"   14:55 – 14:40
   ר"נציגת הפסיכולוגי� במח, טלי חבצלת' גב                            

  על פעילותה של הסתדרות הפסיכולוגי� בישראל #"י"להיות הפ"     15:10 – 14:55
  י"ר הפ"יו #ר מאיר נעמ�"ד                            

   ע� הקהל דיו  פאנל ו #"כבד את המומחה"    15:45 – 15:10
  וכיבוד קלה הפסק     16:00 # 15:45

  אסיפה כללית                16:00
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  ארצית אסיפה כלליתהזמנה ל
  

  י"מזמי  בזאת את חברי הפ, הוועד המרכזי של הסתדרות הפסיכולוגי� בישראל
  .2014אסיפה הכללית הארצית לשנת  �ל
  

  .גן-רמת, 42רחוב דרך מנחם בגין , י"במשרדי הפ, 16:00בשעה  2016בינואר  11האסיפה תתקיים ביום שני 

  

במקרה שהופיעו לאסיפה פחות : "כאשר מוצעים שינויים בתקנון על סדר יומה של האסיפה, לתקנון 56לפי סעיף 

החלטות האסיפה . שבועות מהמועד של האסיפה הראשונה 2-3תיקרא אסיפה שנייה תוך , מהחברים 60%-מ

  ".את ההסתדרות בכל מספר משתתפים השנייה תחייבנה
  

הוא המועד האמיתי בו  25.1.16, המועד השני, מהחברים 60%מכיוון שבפועל לא מגיעים לאסיפה  -הערה

  .תתקיים האסיפה

  

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

  .ו"תשעשבט ' טו  2016בינואר  25, רביעי
מתחם , 8רחוב בצלאל , "שביט הדרכה"במרכז , 17:30 – 16:00האסיפה תתקיים בשעות 

   .ותהיה חוקית בכל פורום, רמת גן, הבורסה
  .אם יחול שינוי לגבי מיקום האסיפה תבוא על כך הודעה נפרדת

  
באותו , יתקיי� אשר ,"הפסיכולוגיה לא�"� העיו�מפגש " � בהמש( להאסיפה תתקיי� 

י מוזמני� ג� "חברי הפ. קוד�הד% פרטי התוכנית רשומי� ב .14:00החל משעה , המקו�
  . למפגש זה

     
  :סדר היו� לאסיפה

  ;י"ר הפ"יו, ר מאיר נעמ "ד –סקירת הפעילות של הוועד המרכזי  .1

 ;ח ועדת הביקורת"ודו, 2014ח המילולי לשנת "ח הכספי והדו"אישור הדו .2

וקביעת שכר� כרואי החשבו  של ' ד  ושות, ח סנדק"הארכת כהונת משרד רו .3

 ; י"הפ

 .הקיתאה תדעו תדובעל סחייתמה קלחה #הצעה לשינויי� בתקנו  העמותה .4

 ).!שמהב �יטרופמ �יעצומה �ייונישה(

  .)!שמהב המושר �ייח תורוק תיצמת( תרוקיב תדעול רבח תריחב .5

  שונות .6

  ר"יו –ר מאיר נעמ� "ד                                                                             
  הסתדרות הפסיכולוגי� בישראל                                                                             
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o באסיפה  כל חבר המשל� את מסי החבר באופ  שוט% רשאי ומוזמ  להשתת% ולהצביע

  .הכללית

o  יוכל לעשות זאת ג� ביו� האסיפה, 2015מי שטר� שיל� את דמי החבר לשנת.  

o י המעונייני� לעיי  בדוחות הכספיי� לפני מועד האסיפה ימצאו אות� באתר "חברי הפ

  www.psychology.org.il: האינטרנט שלנו

נבקש מכל מי שמתכנ  להגיע לאשר את השתתפותו ', כיבוד וכד, בשל הצור! להתארג  מבחינת גודל אול�

  cho@zahav.net.ilpsy #ל"בדוא
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  הצעה לשינוי תקנו� הסתדרות הפסיכולוגי� בישראל
  
  

  .י לש� אישור� בהצבעה"בכינוס האסיפה יונחו בפני המשתתפי� הצעות אחדות לשינויי� בתקנו  הפ

 
 להל� ההצעות לשינויי� בתקנו�, שיוגשו לאישור האסיפה:

  

  :סעיפים הנוגעים לועדת האתיקה כפי שמופיע בתקנון
  

 

 :כיו� בתקנו� יבוא) ב( 4במקו� סעי'  .1
סכסוכי� וחילוקי דעות , תוק� ועדת אתיקה שבסמכותה לבדוק ולברר פניות שעניינ  תלונות) ב(4

בי  החברי� לבי  עצמ� וכ  לייע- , בי  פסיכולוגי� לבי  לקוחותיה�, אתי# בתחו� המקצועי
  .אתיות #י בסוגיות מקצועיות"לפסיכולוגי� חברי הפ

  

 : יבואו כיו� בתקנו� 42שינויי� בסעי'  .2
 :יבוא כיו� בתקנו�) א( 42במקו� סעי' 

י "והיא תיבחר ע, 3 # יפחת מ ועדת האתיקה תמנה שבעה חברי� ובכל מקרה מספר� לא) א(42
  .כלל החברי� כאמור בתקנו  זה

  

  :בתקנו� יבואכיו� ) ב(42במקו� סעי' 
רשאית היא לקבוע את נהלי וסדרי עבודתה ככל ר לוועדה וכ  "ועדת האתיקה תבחר יו) ה( 42

  .שלא נקבעו בתקנו  זה
  

 :כיו� בתקנו� יבוא) ג(42במקו� סעי' 
הוועדה רשאית לדו  ולהחליט בהשתתפות שלושה חברי� הנוכחי� בעת הדיו  או ) ד( 42

  .ההחלטה
  

  :נוספו לתקנו�, )ג(�ו, )ב( 42סעיפי�      
לוועד  משבעה חברי� רשאית ועדת האתיקה להמלי-היה ויבחרו לוועדת האתיקה פחות ) ב(

  .המרכזי על מנוי חברי ועדת האתיקה להשלמת מלוא חברי הועדה
ועדת הבחירות רשאית שלא . מועמדות חבר לוועדת האתיקה טעונה אישור ועדת הבחירות) ג(

א י ונמצ"לאשר מועמדות א� החבר עבר בעיסוקו כפסיכולוג על כללי החוק או האתיקה של הפ
י או על ידי ועדת התלונות או ועדת המשמעת של משרד "י ועדת האתיקה של הפ"אחראי לכ! ע
  .י גו% משפטי מוסמ! אחר"הבריאות או ע

א� בעת הגשת המועמדות מתקיי� דיו  בשאלת אחריותו של המועמד באחד מגופי� אלה וטר� 
  .רשאית ועדת הבחירות להחליט בהתא� לשיקול דעתה, ניתנה החלטה

פסיכולוג המגיש מועמדותו לוועדת האתיקה יצהיר בכתב כי אי  מניעה לבחירתו בהתא�  כל
  .לאמור בתקנו  זה

  
  :יבוא כיו� בתקנו� 43במקו� סעי'   .3

  :תפקידי ועדת האתיקה. 43
 .סעי% חדש#.מקצועית בקרב קהילת הפסיכולוגי�#פעילות לש� הטמעת חשיבה אתית  )א(

 המלצות לשינוי לאישורו של הוועד המרכזי שלדכו  שוט% של קוד האתיקה והגשת ע  )ב(
  ).ג( 43במקו� סעי% .י"הפ
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 43במקו� סעי%  .י בנושאי אתיקה מקצועית של הפסיכולוגי�"ייעו- לפסיכולוגי� חברי הפ  )ג(

  ).א(

 ).ב( 43במקו� סעי%  .טיפול בתלונות מבעלי עניי  על פסיכולוגי�  )ד(

עקרוניי� שלפי שיקול דעתה יש ועדת האתיקה תהא רשאית לדו  ולחוות דעתה בנושאי�   )ה(
בה� עניי  לציבור וכ  ליזו� דיו  או לתת מענה לפניות אליה בנושאי אתיקה של 

  .סעי% חדש # .פסיכולוגי�
  

  :יבואו תקנו�בכיו�  44במקו� סעיפי  .4

, השינויי� ה� ברוב� בניסוח) ב(44מלבד סעי% ( :תהליכי עבודת ועדת האתיקה .44
  )ובהרחבה

ותחליט בהתא� לכללי האתיקה המקצועית של הסתדרות הפסיכולוגי� ועדת האתיקה תדו    )א(
 .בישראל

עדכו  הקוד האתי של הסתדרות הפסיכולוגי� בישראל יהיה בהמלצת  ועדת האתיקה ועל פי   )ב(
 .החלטת הוועד המרכזי 

הוועדה תדו  רק בפניות ישירות של פסיכולוגי� או לקוחותיה� המוגשות בכתב והכוללות   )ג(
הוועדה רשאית שלא לדו  בתלונות המוגשות בעילו� . פרטי� מזהי� של המתלונ  ושל הנילו 

 . ש�

יתבקש לצר% לתלונתו כתב ויתור סודיות חתו� על ידו , מתלונ  שהיה מטופל של הפסיכולוג  )ד(
 .   להעביר את התלונה לנילו  על מנת לקבל את תגובתו המאפשר לוועדה

או שהיה ביניה� , בכל מקרה בו יש חשש לניגוד ענייני� בי  חבר ועדה ובי  מתלונ  או נילו   )ה(
החבר רשאי לפסול את עצמו . נדרש גילוי נאות של חבר הוועדה לכל חברי הוועדה #קשר אישי

. ת להחליט על אי השתתפותו בדיו  ובהחלטהאו שהוועדה רשאי, מלהשתת% בדיו  בעניי  זה
  . הוועד המרכזי רשאי למנות חבר אחר למלא את מקומו של חבר הוועדה

שאינה קשורה לפעילותו , במידה והוגשה תלונה או בקשה לבירור נגד חבר בוועדת האתיקה  )ו(
יבחר הועד המרכזי ועדה שתדו  , כחבר וועדה והטוענת כנגד התאמתו להיות חבר בוועדה

  .ותחליט בעניי 
הוועדה תהייה רשאית להשעות את החבר מחברותו בוועדת האתיקה או להפסיק כהונתו 

  .י"ר הפ"זמנית או באופ  קבוע והכל באישור יו
כל עוד לא נתנה הוועדה החלטתה רשאי החבר להשעות חברותו או רשאית להחליט על כ! 

  .ועדת האתיקה
, התפטר ממנה או נבצר ממנו למלא את תפקידו, בר בוועדת האתיקההופסקה חברותו של ח)   ז(             

קבוע מסיבה כלשהיא יבוא במקומו  המועמד שקיבל את מספר הקולות הרב ביותר ולא  באופ  
רשאית ועדת האתיקה לפנות למועמדי� מתאימי� בעלי , א� לא היה מועמד כזה.  נבחר לוועדה

לאחר אישור .  י"ר הפ"ועמדות� תוגש לאישור יוידע ומומחיות בתחו� המקצועי או האתי ומ
  .יצטר% המועמד ויהיה חבר בוועדת האתיקה המכהנת, המועמדות

תפרט את ההחלטה שניתנה , הועדה תערו! סיכו�  של כל נושא או עניי  שבו דנה בישיבותיה  )ח(            
המסמכי� שהוגשו לוועדה וכ  סיכומי הוועדה וכל מסמ! שערכה . ואת הנימוקי� להחלטה

הזכות לעיי  בסיכומי� ובחומר שנמסר לוועדה תהא . י"יישמרו באופ  מאובטח במזכירות הפ
במידה . אלא א� החליטה הוועדה אחרת, הוועדה ולמזכירת הוועדהשמורה א! ורק  לחברי 
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תדו  הוועדה בבקשה והחומר יימסר על פי , ומתלונ  או נילו  יבקשו לעיי  בחומר הנוגע לעניינ�
  .   החלטתה

ההחלטה המנומקת תישלח . החלטת הוועדה תתקבל ברוב קולות החברי� המשתתפי� בדיו   )ט(           
  .לנוגעי� בדברבדואר רשו� 

ועדת האתיקה מוסמכת לקבל כל החלטה הנדרשת לצור! מילוי תפקידה ואינה בניגוד לחוק או  )י(           
  .לתקנו  זה

  :כיו� בתקנו� 45שינויי� בסעי'  .5

  : החלטות ועדת האתיקה .45
 :יבוא כיו� בתקנו�) ג( 45במקו� סעי'         
 .הרחקה זמנית כפופה לאישור הוועד המרכזי. הפסיכולוגי�הרחקה זמנית מהסתדרות  )ג( 45        

  

  ):ה( 45ס' סעי' נו

  .        הוועדה רשאית בהתא� לשיקול דעתה להחליט על התרת פרסו� שמו של הנילו ) ה( 45

  ):ז(45 �ו) ו( 45: סעיפי� לשניחולק  כיו� בתקנו�) ה( 45סעי' 

תעביר את התלונה , חשד סביר לעבירה על החוקמצאה הוועדה כי במעשה הנדו  בפניה יש ) ו(45
ורשאית היא לעשות כ  מטעמי� מיוחדי� אחרי� . לוועדת התלונות של משרד הבריאות או למשטרה

 .שירשמו

אי  באמור לעיל כדי למנוע או להגביל את סמכויות הוועדה ורשאית היא  להמשי! ולטפל ) ז( 45
  .  בתלונה או לתת ייעו- במסגרת תפקידיה

  

 :כיו� בתקנו� 46ויי� בסעי' שינ .6

 : תהליכי הערעור על החלטות ועדת האתיקה .46
  :יבוא כיו� בתקנו�) א( 46במקו� סעי' 

זכות הערעור על החלטת ועדת האתיקה ניתנת למתלונ  ולנילו  תו! שלושי� יו�  מיו� ) א(46
בסמכות ועדת האתיקה או ועדת הערעורי� להעניק זכות ערעור לכל גור� . שנשלחה ההודעה

  . אחר העלול להיפגע מההחלטה או שיש לו זיקה לגביה
  

  : יבוא כיו� בתקנו�) ב( 46במקו� סעי' 

חברי� או יותר הכוללת  3י אשר ימנה ועדת ערעורי� בת "ר הפ"הערעור יובא בפני יו)  ב( 46    
מומל- שלפחות אחד מחברי ועדת הערעורי�יהא מי ששימש  . מומחה אחד לפחות בתחו� הנדו 

  .בעבר כחבר בוועדת אתיקה

  ):ה( 46 � ו) ד( 46שני סעיפי� ל כיו� בתקנו� חולק לשני סעיפי�) ג( 46סעי' 

  .החלטת ועדת הערעורי� תינת  בהרכב מלא וברוב קולות )ד( 46

  .החלטת ועדת הערעורי� היא סופית) ה( 46

  ):ג( 46נוס' סעי' 

  .תינת  הודעה למתלונ  ולנילו  על הגשת הערעור על מנת לאפשר לה� זכות תגובה) ג( 46
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היה שות% בחברת , ל"יעו- הארגוני בצהישני� בה  מילא תפקידי� בכירי� במער! ה 35מעל    יוע- ארגוני
ארגוני מובילות בישראל במגוו  תעשיות ובצע פרויקטי יעו- מורכבי� במסגרת מספר חברות יעו- , יעו-

יישו� גישות , תהליכי למידה ארגוני� והפקת לקחי�, תחומי ההתמחות של יובל ה�. וענפי משק
אתיקה ואחריות חברתית של הפירמה , עבודה ע� קבוצות גדולות, מעולמות הכאוס והמורכבות בארגוני�

  .טחונית ישראליתרקטור בתעשייה בהיה ג� די) שנתיי�(לעת קצרה . והקמת עסקי� חברתיי�

אביב וניהל אותה #יעו- ארגוני בפקולטה לניהול באוניברסיטת תלייובל הקי� את התכנית לתואר השני ב
  .יעו- ופיתוח ארגוני במכללה למנהל בראשו  לציו ילפניכ  היה מרצה בתכנית לתואר שני ב. עד לאחרונה

, אביב#שניה� מאוניברסיטת תל –גיה חברתית וכולתואר שני בפסי, ליובל תואר ראשו  בפסיכולוגיה
יובל הוא פסיכולוג מומחה . במינהל עסקי� מאוניברסיטת דרו� אוסטרליה שבאדאלייד ' ותואר דר

ובעל תעודה בהנחיית קבוצות מבית הספר לעבודה סוציאלית  1988תעסוקתי מאז שנת  #בתחו� החברתי
  .אביב#מאוניברסיטת תל

 


