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 7162מרץ  61              

 משולחנו של היו"ר..

 

נושאים כבדי משקל הונחו לפתחנו ועל שולחני, לאחרונה. חלקם מוכרים וידועים 

היחסים עם ארגונים  ,יחסי הפ"י עם המח"רואף צוינו במידעונים הקודמים. ביניהם: 

וכצפוי,  נראה שהם מגיעים לנקודת הכרעה ועל כן  ועוד. ארגון הפ"י,-רה ,אחרים

  הם נוטים להעצים מחלוקות פנימיות, בנדון.

 -הועד האחרונה אירחנו את יו"ר המח"ר החדשה בישיבת

 -ועוזרתה לעניין הפסיכולוגים ו"חטיבת הפסיכולוגים" סקיובציבול  אלכסנדרה גב'

סיוון גבריאל, לדיון פתוח וגלוי. בעקבותיו, אנו מצפים "אולטימטיבית" למענה  "דעו

ברור ומחייב מצד המח"ר וההסתדרות, באשר לדרישותינו לכבד ההסכם המקורי 

, להקים לאלתר את "חטיבת הפסיכולוגים", כפי 6721 -שנחתם בין המח"ר להפ"י ב

לדרישות השכר של שכבר הובטח רבות בעבר, לדאוג בעדיפות עליונה 

 הפסיכולוגים ולשמור על מעמדה הייחודי והדומיננטי של הפ"י, מול ובתוך המח"ר.

 

נושא אחר המוכר אולי מהתקשורת, פורום "אופקים" ומקורות אחרים והמעסיק 

". נושא זה פניות להפ"י, ללא מתלונניםאותנו רבות, ניתן לסכמו תחת הכותרת של "

עורר סערה רבתי. הכוונה היא לפניות וציפיות, מצד  קיבל כותרות תקשורתיות ואף

פסיכולוגים, גורמי תקשורת ואחרים, המצפים שהפ"י, תביע עמדה ואף תנקוט 

 הנחשדיםצעדים, בעניינם של פסיכולוגים, )או המתיימרים להיות פסיכולוגים(, 

ת בעברות חמורות ופליליות ולא כל שכן אתיות וכד', מבלי שהוגשו כנגדם, תלונו

 רבנות.ורשמיות, בשל חשש אפשרי של הק

כצפוי, התמונה מורכבת ביותר. מחד, מגבלות מעשיות וחוקיות של הפ"י, מלחקור 

נושאים מעין אלו לעומק. מאידך, ההכרח באיזון, שקשה לקבוע גבולותיו, בין הגנה 

על נחשדים שלא הוכחה ונקבעה אשמתם על ידי גורמי משטרה ומשפט ואף לא 

דם תלונות גלויות רשמיות, לבין הצורך, להגן על הציבור בכללותו, כמו גם הוגשו כנג

על ציבור הפסיכולוגים, מ"תפוחים רקובים", המוציאים דיבתנו רעה ומהווים גורמי 

 רבנותיהם.וסיכון פוטנציאליים ומתמשכים לק

 

  הפ"י : שב ראשיו
 

 ד"ר מאיר נעמן
 

 
 :חברי הוועד המרכזי

 

 גב' אלסי מאמו
 מר אשרף עכאוי 

 ד"ר דליה אלוני
 גב' דנה רביי 

 מר יובל בלינקי
 מר יותם בן שץ

 מר עמוס ספיבק
 גב' פאולה סדובסקי

 מידד כהןמר 
 פרץ-גב' רותי ברנשטיין

 גב' אורית בן שאול 
 

 
 :החטיבותראש  שבייו

 

 אר'-תע'-חב' -מיכאלה שניירגב' 
 'שק -ד"ר עומר פורת

 'קל -מר עמוס ספיבק
 'רפ -רותי יבורגב' 

 'נח -גב' ציפי חייקין
 מת' -פרץ-גב' רותי ברנשטיין

 'הת –גב' תמר מאיר

 

 
 וועדות :ה שבי ראשיו

  

 תביקור -כהן-רענןפנה דגב' 
 האתיק –ציון-בןנה חגב' 

 

 
 : בעלי תפקידים

 

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

 ו"חר – דןמר אריק 
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ישיבה הבאה. נושא אחרון זה נדון בהרחבה בישיבת הועד המורחב של הפ"י ואף ימשיך להידון ב

המדיניות המתקיימת בהווה, בכפוף כמובן לנסיבותיו של כל עניין בפני עצמו, היא לגנות באופן 

אך מבלי , חריף וברור, עקרונית ופומבית את המעשים השליליים המיוחסים, לכאורה, לעושיהם

כל  לעסוק, או לפנות באופן פרטני לנשואי ההאשמות לכאורה, כל עוד לא נקבעה אשמתם ולא

 שכן בהעדר תלונות של מתלוננים מזוהים.

יחד עם זאת, הפ"י שואפת ובוחנת דרכים, כדי לעודד מתלוננים/ות פוטנציאליים/ות, הזקוקים 

בירור זכותם ויכולתם להתלונן, במידת במצוקתם, כמו גם "מרחב מוגן" ללעידוד, הכוונה ותמיכה 

על פי הצעה, שטרם אושרה, נבדקת האפשרות לקיים "קו פתוח"  הצורך, מבלי לסכן ביטחונם.

ודיסקרטי של הפ"י, לפונים ומתלוננים פוטנציאליים, אשר יוכלו להיוועץ במידת הצורך לגבי 

מצוקתם, מבלי להזדהות. הם גם יוכוונו, במידת האפשר, לגורם מתאים, להמשך הבירור 

 והטיפול בעניינם.

 

מזג האוויר החורפי, הצופה פני אביב, תמומש ותורגש גם במזג אני מקווה ומאחל שההקלה ב

 של הפ"י. האוויר

 

  שלכם,

 בברכה נאמנה ונעמנה

 מאיר

 


