
 
 

 1027 נובמבר

 6102דו"ח ועדת ביקורת 

 יו"ר הוועד המרכזי -: ד"ר מאיר נעמןאל

 חברי הועד המרכזי, הסתדרות הפסיכולוגים 

 

 :יו"ר ועדת  הביקורת דפנה רענן כהן מאת

 

 6102דו"ח ועדת הביקורת לשנת הפעילות 
, לאחר 1026התבקשתי על ידי הוועד המרכזי לחתום על הדו"ח הכספי לשנת 

 שהוחתם ע"י הרו"ח והמבקר מטעמו.

ועדת הביקורת עיינה בדו"ח ומאשרת את הדו"ח הכספי הנ"ל, בכפוף להערות 

 :שיובאו להלן

 דו"ח ועדת הביקורת לשנה זו , בדומה לזה שקדם לו יהיה קצר ותמציתי.

 הסיבה לכך זהה לזו של השנים הקודמות:

דה הינן קרדינליות לא חל שינוי בתחומים רבים בהם ניתנו הערות שבעיני הוע

משמעותי ומספק, ולכן נראה שהעמסה של ביקורת נוספת כשהקודמות אינן 

חובת ואחריות של כלל חברי הועד  מקבלות מקום או התייחסות מעוקרת מתוכן.

המרכזי, היו"ר והמנכ"ל לקרוא קריאה מדוקדקת את דוחות ועדת הביקורת ולפעול 

צערי בפועל לא נראה שתהליכים אלו בוצעו באופן ול –לתיקונם. זו אחריותם 

הנדרש עד היום. אני חוזרת ומפנה את חברי הועד והקוראים לדוחות הקודמים, 

ולקחת אחריות על תהליך תיקונם כתנאי להתנהלות  -לשוב וללמוד את העולה מהם

 שניתן להתייחס אליה כתקינה.



 
 

אנו מודעים לעובדה שהפ"י  כבכול שנה הדוח נפתח בדברי תודה לעושים במלאכה .

, ובכך וממרצו נותן, מכישוריו מזמנו -, ובכך כל העושהוולונטריתנשענת על עשייה 

 יבורכו.

ישנה שונות גדולה השנה כבשנים קודמות בין האנשים: יש מי שפעיל ועושה יותר 

זה קשה  ענייניםבמצב  מחברו ברמת הוועד וברמת החטיבות, ומציאות זו נתונה.

ומשאיר את האחריות לבצע הערכה ביקורתית של תפקוד של הפרטים בארגון, 

, ואני מזמינה כל אחד לבדוק כלפי עצמו בידיו של הפרט ,להתנהלות תקינה, לעשיה

האם שבא רצון ממידת העשייה האישית שלו. כאמור יש מי שבהחלט מגלה פעילות 

 חותם פחותה. והשקעה ראויים לציון, וכאלה שמעורבותם ונוכ

כמובן שהערה זו נוגעת לתפקוד של חברי הועד העושים תפקידם בהתנדבות. לגבי 

העושים במלאכה בשכר יש צורך להסתכלות והערכת ביצוע ותפקוד כחלק מתהליך 

משוב ארגוני והערכת עובדים/ ספקים , תהליך שלצערי אינו מתרחש ברמה ארגונית 

 .חסר מאודו -כחלק סדור של תהליכי העבודה שלו

זה מקשה מאוד על קידום של אגנדות, מעבר לקושי בקבלת החלטות  ענייניםמצב 

. לצערי אין להפ"י, ועל , או למעקב אחרי ביצוע החלטות שהתקבלובמקרים רבים

מדדים ברורים וטובים , כך נכתב ונאמר מזה שנים רבות בדוחות ועדת הביקורת 

ואין דיון והסתכלות על נושא זה.  המטרותלאורם ניתן לשפוט ולבחון את השגת 

מרבית הדיונים הינן בנושאים הנתפסים כבוערים על סדר היום, ונושאי ליבה רבים 

 אינם מקודמים כנדרש מזה שנים רבות.

. 1026בעניין זה אזכיר דוח מעקב החלטות ועד מרכזי שהוכן ע"י יותם באוגוסט 

הביקורת. טוב עשו היוזמים  היוזמה להכין דו"ח כזה מקבלת את שבחי ועדת

דוח זה, בו שטרחו על הפקתו. עם זאת מבחן התוצאה מציב בפנינו תמונה עגומה: ה

( , מי היה 1022הושקעה עבודה רבה סקר את החלטות הוועד המרכזי ) החל מ

ביצוע. לצערי הדוח משקף  -האחראי לביצוע שלהן, לו"ז ) אם היה( לביצוע וסטטוס

והמחייב התייחסות  מצב פרובלמטי לכל הדעות – החלטותמרבית האי ביצוע של 

 .ארגונית דחופה



 
 

איני מוצאת בפרוטוקולים של הפ"י כל התייחסות או דיון רציניים בדוח זה 

ובהשתמעויות העולות ממנו, או כל הבניה של תהליך לתיקון המצב. מכאן עולה 

ה ניהולית שרבות מההחלטות המתקבלות בוועד אינן מיושמות ומכאן שיש בעי

 וארגונית ממשית המחייב התייחסות מידית.

תהליך שיהיה אמור להיות מבורך הוא התייחסות לתוכנית עבודה שנתית כבסיס 

נראה כי  1026מהסתכלות על תוכנית עבודה של הפ"י שכתב המנכ"ל ל לפעולה. 

הוועד לא דן באופן מעמיק בתוכנית זו, ולאורך השנה לא נעשתה בדיקה של השגת 

כמו כן הדוח לא הועבר לידי חברי הוועד בסוף  יעדים הללו בצורה משמעותית.ה

כפי שהיה צריך להיות אלא בשלב מאוחר הרבה יותר  מה  1026או תחילת  1022

שהופך אותו לתוכנית שבדיעבד. כמו כן אין חיבור בתוכנית העבודה בין המטרות 

מה שהומלץ שיהיה , וככזה הוא נקרא במנותק מהדוחות  –למדדים תקציביים 

 הכספיים  בעוד שבפועל הליך תקין היה צריך לחבר בין השניים..

שהיו אמורים  ) הראשונים שברשימה(  למספר יעדיםלשם הדגמה אתייחס כאן 

 ולמבט על השגתם: 1026להיות מושגים ב

 טרים: הגדלה של :  היעד לשיפור המאזן נסמך על מספר פרממאזן תקציבי

( הגדלת 60000מתוכנן, בפועל היה כ ₪ 20000הכנסות מדמי חבר )תוספת של 

 (₪ 6000, בפועל ירידה של כ20000הכנסות מכנסים וימי עיון) היעד היה 

. בפועל ₪ 10000הכנסות מדמי טיפול גביית ביטוח מקצועי ) היעד היה 

נראה שמחזור  1026 וסוף 1022(. בסה"כ בהסתכלות על מאזן סוף ₪ 10000כ

 ש"ח  72757 -הפעילות הכללית ) הכנסה( של הארגון עלה  ב

 :לאורך השנים הכיר הפ"י בחשיבות של הגדלה של  הגדלת מספר החברים

מספר החברים בארגון. הגרפים אכן מראים על גידול נומינלי במספרים, אך 

 האם הגידול אכן משקף שינוי מהותי?

מספר ב  2 %נכ"ל הציב כמטרה יעד של גידול בהמ 1026בתוכנית העבודה של 

, כאשר אין ביעד זה התייחסות 1026בלבד ב 2%החברים. בפועל הגידול עמד על 

למספר הפסיכולוגים הרשומים במשרד הבריאות , כך שמעבר לאי העמידה ביעד 



 
 

הסתכלות על מספרים נומינליים אין לה משמעות נכונה בקביעת היעד 

 מלכתחילה.

ספר המצטרפים חייב להביא בחשבון את מספר הפסיכולוגים היעד של מ

הרשומים בארץ בכלל, ואת מספר המצטרפים החדשים לפרופסיה בפרט ורק 

בסיס את הבסיס לקביעת יעד נכון ראלי וניתן ל תיתןזו  מפריזמההסתכלות 

 היעד הנקבע בתוכנית העבודה.

 הפ"י, נושא שעד יום ארגון של -נושא נוסף שהיה בתוכנית העבודה הינו רה

מציב  -טרם הגיע לכדי מימוש , ושוב 1027זה של כתיבת הדו"ח שהוא סוף 

 תמונה של קושי מהותי להוביל שינויים נדרשים.

  היעד של כנסים, ימי עיון והשתלמויות. יעד זה נוסח במושגים של מספר

ימים מתוכנן. אין התייחסות למשל לפרמטר של מספר משתתפים, הכנסות 

ו משובי שביעות רצון מהם של משתתפים. הגדרה כזו של תוכנית עבודה ו/א

בעייתית ולא מאפשרת ביקורת רצינית של ההישגים של העשייה. האם יום 

איש נחשב כהשגת יעד?  איך נוכל להעריך את הצלחת  10עיון שהגיעו אליו 

 האם חולקו ונותחו דוחות משוב על העשיה? הימים שבוצעו?

 כתחום   ות הנפש: בתוכנית העבודה יש התייחסות לנושאהרפורמה בבריא

דים. איך נוכל י, אך אין יעדים מדשאמור להיות חלק מתוכנית העבודה

 להעריך האם הושג היעד?

 ..הסכמי השכר : כנ"ל, אותה הערה 

תוכנית העבודה כוללת עוד סעיפים נוספים. גם בהם נמצאו הערות כנ"ל, אך כאמור 

ומזמינה את קוראי הדו"ח לחזור ולהתבונן בעצמם בתוכנית למול לא אפרט אותם 

 ביצוע ולאופן הגדרת מדדי ההשגה שלהם  ולהסיק מסקנות מתבקשות.

לסיום: אני חוזרת ומפנה את קוראי הדו"ח לדוחות של השנים הקודמות, להערות 

בות, המופיעות בו לגבי עדכון תקנון הפ"י, הקשר בין הועד המרכזי למשלוחיו, לחטי

 דרכי בחירת נציגי החטיבות והיו"ר שלהם, תהליכי קבלת החלטות והתקשרויות 



 
 

ועדת הביקורת משוכנעת בחשיבותה של הפ"י כארגון יציג של הפסיכולוגים. נראה 

שיש מקום לבדק בית משמעותי שלנו כארגון על דרכי העשייה, והמסגרת הארגונית 

ל סגנון העבודה והסתכלות מחודשת כפי שבאה לידי ביטוי בתקנון שלה , בדיקה ש

על היעדים והמטרות של הארגון כחלק מתהליך בקרה וביקורת פנימי של הארגון 

את עצמו כדי להגיע להגשמת מטרות הארגון וקידום החברים והפרופסיה. אני 

תקווה כי עוד בימיו של הוועד הנוכחי תעשה פעולה ועצירה לתהליך של בקרה 

של שהיה במרחב של התבוננות על עצמנו במבט ביקורתי של רת שכזו, תהליך ווביק

 חקר  כתהליך הכרחי לשינוי מקדם צמיחה.

 ,רב בכבוד

 גב' דפנה רענן כהן

  יו"ר ועדת ביקורת


