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 6161מאי  61 

 משולחנו של היו"ר..

 חברים יקרים,

את פינתי במידעון האחרון סיימתי בברכת "חג חרות שמח". את הנוכחי אני מבקש לפתוח 

 בברכת "חג עצמאות שמח".

של מדינתנו.  16 -נו את יום העצמאות הגגמעבר ליום בו חהעיתוי הפורמלי קצת התאחר, אל 

אך התוקף של שאיפה מתמדת לעצמאות נשאר רלוונטי, כמובן, הן בחיינו האישיים והן באלו 

נושאים אקטואליים, המפגישים אותנו עם מורכבותה של  6 -המקצועיים. בחרתי להתמקד ב

 ה"עצמאות".

 -"הפ"י" ( נושא את הכותרת 61הקודם )אפר'  אחד הנושאים עליו כבר דיווחתי במידעון

 )משמע "עצמאי"(. כארגון יציג"

הנושא ממשיך להעסיק אותנו וככל הנראה וצפוי נמשיך לחפש את האיזון המתאים שבין 

 ,6791 -ב הסתופפנו", אליו חבירה ושיתוף פעולה עם הגוף הגדול של "הסתדרות המח"ר

שכל, לדאוג באופן עצמאי, לאינטרסים מובהקים של מבלי לפגום בעצמאותנו וחופש פעולה מו

    הפ"י, כמו בתחום השכר, רפורמה, התמחויות והדרכות, "הגנה על המקצוע" ועוד. 

במידעון האחרון אף ציינתי שלאחר בחינת הנושא, הוועד המרכזי אימץ מדיניות של הידוק 

, כדי למצות תרומתה שיתוף הפעולה עם הסתדרות המח"ר, תוך הידברות והשפעה מתמשכים

האפשרית להגנה על האינטרסים של הפ"י. אלא שבמציאות העכשווית כשמתרבים הגופים, 

קטנים כגדולים, המתארגנים ומתיימרים לפעול לטובת אינטרסים ספציפיים ואפילו כלליים 

הפסיכולוגים, שומה על כולנו להתנהל במשנה זהירות, ו"רגישות מצבית", תוך תיאום  של 

גה אפשרית ורצויה של הפ"י, מבלי שנשוב וניגרר למחלוקות ומריבות פנימיות, והנה

 המחלישות את כולנו ועלולות, כידוע, להזיק לכולנו.

 אנו בהפ"י משקיעים ונמשיך להשקיע מאמצינו, בכיוון זה.

 

נושא "פנימי" אחר, לכאורה, המעסיק אותנו מזה זמן הינו רענון "תקנוני החטיבות" והאחדתם 

סגרת מחייבת משותפת. להערכתי, אף כאן מדובר באיזון עדין המתבקש בין זיקתן ההכרחית למ

של החטיבות השונות בהפ"י לבין הנהלת הפ"י והוועד המרכזי, תוך אפשרות נאותה לגמישות 

 ועצמאות תפקודית.

 

  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 יותם בן שץ
 מר עמוס ספיבק

 רמר עמיר סנד
 גב' פאולה סדובסקי

 מר שמעון נסים
 פרץ-גב' רותי ברנשטיין

 מר יובל בלינקי
 

 
 :החטיבותשביראש יו

 

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

 'קל -מר עמוס ספיבק
 'רפ -שמעון-גב' נטלי מלמד
 'נח -גב' ציפי חייקין

 מת' -פרץ-גב' רותי ברנשטיין
 'הת –גב' תמר מאיר

 
 
 וועדות :שבי ראשהיו
 

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

 

 

 : בעלי תפקידים
 

 מנכ"ל-כפרימר דני 
 יועמ"ש-עו"ד ברוך אברהמי

 ו"חר–דןמר אריק 
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ות משמעותיות, שולחן הפ"י ואף הגענו כבר בשלב ראשוני זה למספר החלט -הנושא עלה מחדש על שולחני 

 בעניין תהליך הבחירות לוועדי החטיבות ויושבי הראש שלהן. תמציתן הינה :

 של מועד ותהליך הבחירות של החטיבות השונות בהפ"י : האחדה חברי הוועד הצביעו בעד 

 .לוועדי החטיבות ויורי החטיבות שנים יתקיימו בחירות 1*כל 

 *שנת הבחירות של החטיבות תהיה שנתיים לאחר מועד הבחירות לוועד המרכזי. 

 במידעוני הפ"י ופסיכואקטואליה.  *בכל שנת בחירות יפורסם מועד הבחירות

הבחירות *הבחירות יתנהלו באופן אשר יאפשר לכל חבר בהפ"י זכות שווה לבחור ולהיבחר ולשם כך  

 . חייבות להיות ותהיינה מקוונות

 יתן לנצל את כנסי החטיבות השונות לצורך קידום מועמדים ותהליך הבחירות.*נ

 ר יבחרו את יו"רי החטיבות מתוכם.*הבחירות יהיו לועדי החטיבות אש

*יו"ר חטיבה יוכל לכהן במשך שתי קדנציות רצופות בלבד. לאחר תקופת צינון של קדנציה אחת, הוא יוכל 

 ו"ר החטיבה.לחזור ולהיבחר לועד החטיבה ו/או לי

 בעניין זה, חברי הועד אף הצביעו בעד ההחלטות הבאות :

, או 6169*חטיבה אשר לא קיימה בחירות בשנה האחרונה, תקיים בחירות עד לסוף הרבעון הראשון של שנת 

 . מבניהםעד למועד הכנס החטיבתי הראשון, לפי המוקדם 

חטיבתיות, כאשר הליך הבחירות עצמו אמור *הסמכת וועדת הביקורת לפיקוח ואישור תהליכי הבחירות ה

 להיעשות בתאום בין נציג/ים החטיבות לעניין הבחירות כפי שייקבעו ע"י כל חטיבה, למזכירות הפ"י.

 הנושא ימשיך ויטופל ביתר הרחבה גם בחלקים האחרים של "תקנוני החטיבות".

 

 חג שבועות שמח. ובינתיים,

 שלכם, בברכה נאמנה ונעמנה

 מאיר

 

 "ר מאיר נעמן ד

   ו"ר   הפ"י י


