הסתדרות הפסיכולוגים בישראל -בחירות 8102
קול קורא להצגת מועמדות לתפקידים:

יו"ר הסתדרות הפסיכולוגים ,חברי ועד מרכזי ,חברי ועדת האתיקה
לחברי הפ"י שלום רב,
הנכם מוזמנים להשתתף בתהליך הבחירות למוסדות הפ"י ,המתרחש השנה .זוהי ההזדמנות להשפיע על דמות הפסיכולוגיה
בארץ ,לפעול עבור ציבור הפסיכולוגים ,להשתתף בקביעת מדיניותה של הסתדרות הפסיכולוגים והתנהלותה .לכל חבר
בהסתדרות הפסיכולוגים הזדמנות שווה לבחור ולהיבחר בהליך דמוקרטי ,שוויוני ,אחיד ,מבוקר ומפוקח .הבחירות הן חשאיות
בליווי ועדת בחירות בלתי תלויה והיועץ המשפטי של הפ"י.
הסתדרות הפסיכולוגים מייצגת את הפסיכולוגים ואת מקצוע הפסיכולוגיה במדינה .היא מביאה את עמדת הפסיכולוגים
והמקצוע בפני הכנסת ,הממשלה ,משרדי הממשלה ,בתי המשפט ,הגופים והרשויות .הבחירות להנהגתה הן בחירות לראשי ציבור
הפסיכולוגים והמקצוע אשר ייצגו או תו ,יובילו אתו ,ויהיו מופקדים על הגנה עליו ויקדמו מעמדו.
להלן הסבר קצר על תהליך הבחירות*:
הבחירות מתבצעות באמצעות הדוא"ל.
כל חבר מן המניין המשלם את מסיו באופן תקין רשאי לבחור ולהיבחר לכל התפקידים בהסתדרות הפסיכולוגים ,כשהזכות
להיבחר כפופה לתקופת חברות מסוימת .מועד תחילת החברות של חברים המציגים את מועמדותם לתפקידים השונים הוא לא
יאוחר מ.17...17 -
יו"ר הפ"י :להזכירכם ,על-פי התקנון ,בראש הוועד המרכזי של הפ"י מכהן יו"ר ,הנבחר בבחירות אישיות על ידי כלל חברי הפ"י.
הוא עומד בראש הסתדרות הפסיכולוגים בישראל ו מייצג אותה בפני כל הגורמים ,מנהיג ומוביל את התנהלותה כלפי חוץ וכלפי
פנים.
הוועד המרכזי :הועד המרכזי הוא הגוף הניהולי העליון של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל .החלטותיו מחייבות את הפ"י
וחבריה בכפוף לתקנון ולאספת החברים .הוועד מורכב משלושה נבחרים מטעם החטיבה הקלינית ,שלושה נבחרים מטעם
החטיבה החינוכית ,נבחר אחד מטעם החטיבה ההתפתחותית ,נבחר אחד מטעם החטיבה החברתית-תעסוקתית-ארגונית ,נבחר
אחד מטעם החטיבה השיקומית ,נבחר אחד מטעם החטיבה הרפואית ונבחר אחד מטעם חטיבת המתמחים .נציגי החטיבות בוועד
המרכזי ייבחרו על ידי חברי החטיבות.
חברים המשויכים ליותר מחטיבה אחת (על פי מומחיותם) ,יכולים לבחור מועמדים לחטיבה אחת בלבד ,על פי העדפתם.
וועדת האתיקה :מורכבת מעד  7חברים נבחרים .תפקידי ועדת האתיקה הם לפעול לשם הטמעת חשיבה מקצועית-אתית בקרב
קהילת הפסיכולוגים ,לייעץ לפסיכולוגים חברי הפ"י בנושאי אתיקה מקצועית של הפסיכולוגים ,לטפל בתלונות מבעלי עניין על
ה פסיכולוגים ,לעדכן באופן שוטף את קוד האתיקה ולהגיש המלצות לשינוי לאישורו של הועד המרכזי של הפ"י ,ולתת חוות דעת
בנושאים עקרוניים שלפי שיקול דעת הועדה יש בהם עניין לציבור.
חברי ועדת האתיקה נבחרים בבחירות אישיות על ידי כלל חברי הפ"י.
חברים המעוניינים להציג מועמדותם לתפקיד יו"ר הפ"י או לוועד המרכזי או לוועדת האתיקה ,מוזמנים לעשות זאת באמצעות
טפסי הגשת מועמדות מופיעים באתר האינטרנט של הפ"י וכן מצורפים לנוהל הבחירות .חבר המגיש את מועמדותו יתבקש
לפרט את קורות חייו בקצרה ,כפי שמצוין ע"ג טופס הגשת המועמדות .על הטפסים להגיע למשרד הפ"י עד תאריך .01.8.02

**

לקראת סוף חודש פברואר  811.יקבל כל חבר את רשימת המועמדים ,טפסי הצבעה והסבר מפורט על אופן ההצבעה ,שתתבצע
בדוא"ל .על משתתפים בבחירות לשלם דמי חבר לשנת  811./8117עד מועד הבחירות.
ועדת הבחירות
* נוהל הבחירות המפורט יופיע באתר הפ"י בכתובתwww.psychology.org.il :
** ניתן לפנות למזכירות הפ"י ולבקש לקבל את טפסי המועמדות ואת נוהל הבחירות בכתב.
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