
 
 

  ועד החטיבה השיקומיתוקול קורא לבחירות ל

 במועצת הפסיכולוגים ותולנציג

 חברים יקרים,

 כמעט מאחורינו. זו הזדמנות עבורנו לאחל לכם ולבני משפחתכם שנה טובה ומתוקה. -תשע"ח כבר כמעט

שבה המודעות לתחום עבורנו כקהילה מקצועית, נאחל שזו תהיה שנה שבה הפסיכולוגיה השיקומית תשע"ט קדימה, 

שילובם של פסיכולוגים שיקומיים בקופות החולים; שנה שבה  –עיסוקנו תגדל ותעודד את המגמה שאנו ערים לה 

 נמשיך ללמוד, להתפתח ולהתמקצע על מנת לתת את השירות הטוב ביותר עבור מטופלינו.

שיתמודדו על תפקיד בוועד החטיבה  על מנת שאיחולים וברכות יוכלו להפוך למציאות אנו זקוקים לאנשים

בה במועצת הפסיכולוגים, זאת לאחר שוועד החטיבה השיקומית הנוכחי השיקומית וכן על תפקיד של נציג החטי

   שנות פעילות, וכן בעקבות סיומו של דר' עומר פורת את תפקידו כנציג במועצה. 3החליט לסיים את תפקידו לאחר 

מהות לפניכם קצת מידע על הפעילויות והיזומות שקידם ועד החטיבה השיקומית במהלך השנים האחרונות, וכן על 

 התפקידים ודרכי הגשת המועמדות. 

במוסדות הלימוד לתואר שני בפסיכולוגיה  בכל שנה ועד החטיבה השיקומית ביקר הקדנציה האחרונהבמהלך 

הזדמנות עבורם  מביניהם הצטרפו כחברים לארגון וכך נפתחה רבים .מפגשים עם הסטודנטים םשיקומית וקיי

  .ם תחושת השייכות שלהם לפרופסיהלקחת חלק בעיצוב עתידם המקצועי וקידו

שלוש משלחות בינלאומיות,  תבראשם, העמד ,APA-של ה 22עם חטיבה חסרי תקדים שיתופי פעולה בנוסף נוצרו 

  ?בוושינגטון. מי היה מאמין APAנציגינו הגיעו לארוחת בוקר עם נשיא ה במסגרתן 

בקליטה  הוועד עזרכמו כן  ;חום הנוירופסיכולוגיהר להם את תילקיים מגעים עם גורמים בצה"ל והכהוועד התחיל 

 ;"עמד על המשמר" בנושא מכרזים ממשלתיים המדירים פסיכולוגים שיקומיים ;של פסיכולוגים שיקומיים עולים

 . והרשימה עוד ארוכה בקיום הכנסים השנתיים יךהמש

חדשים.  המקצוע שלנו אל מחוזותכעת אנו מחפשים את האנשים הבאים שימשיכו בפעילות והחשובה, ויובילו את 

שלהם, שמוכנים להשקיע כמה שעות  DNA-כפתיות ויזמה הם חלק בלתי נפרד מהאנשים שעשייה ציבורית, א

וגם בחודש )ולפעמים קצת יותר( ולפעול למען קידום הפסיכולוגיה השיקומית כפרופסיה, לטובת ציבור מטופלינו 

 בעבור עצמנו.

מן המניין )מתמחים,  על המועמדים להיות חברי הפ"יחברים נבחרים.  7טיבה ימנה עד בהתאם לתקנון הפ"י, ועד הח

 יו"ר החטיבה ייבחר על ידי הוועד הנבחר.מומחים ומדריכים( אשר שילמו דמי חבר עד למועד הבחירות. 

בנוסף, אנו קוראים למועמדים/מועמדות לנציג מטעם החטיבה למועצת הפסיכולוגים של משרד הבריאות. תפקיד 

חשוב זה אמור להשמיע את קולה של החטיבה בעניינים הנוגעים לכלל הפסיכולוגיה בארץ ולתפקודה של המועצה. 

 יצטרכו לקבל את הסכמת הועד המרכזי של הפ"י. –המועמד/ת שייבחרו על ידי הועד 

 מהם תפקידי חברי הועד ויו"ר החטיבה?

ועד החטיבה אמון על הטיפול בסוגיות הבוערות בשטח, החל מבעיות הנוגעות להקצאת מלגות ותקנים, פעילות 

להצעיד את הוא נציגות בוועד המרכזי של הפ"י. מעבר לכך תפקידו של הוועד משפטית, הופעה בוועדות בכנסת ו

נו, להיאבק י, לקדם ידע, אפשרויות מקצועיות, התפתחות אישית ומקצועית של כל חבר21-החטיבה קדימה למאה ה

, לנהל את עניני החטיבה, לייצג את החטיבה בהפ"י ומחוצה וד בהתאם להכשרתנו ובהתאם לחוקנו לעביעל זכויות

 .לה, ליזום פעולות והדרכות לטובת חברי החטיבה ועוד

 נעשית בתשלום?בוועד החטיבה האם הפעילות 

התנדבותית, ושכרה בקידום המקצוע שלנו וזכויותינו. יחד עם זאת יש החזר  יאהוועד החטיבה לא, הפעילות ב

 ודיים לחברי הועד.עמפגשים ייעל על נסיעות לישיבות וכן מוסכם 



 
 
 

 ועד החטיבה?ואיך יתקיימו הבחירות ל

, אזי כל המועמדים 7-אופן מקוון, אלא במידה שמספר המועמדים יהיה קטן מבה נתתקיימועד החטיבה והבחירות ל

-ל דוע 11/12/18-ייבחרו אוטומטית כחברים בוועד החטיבה החדש. ההצבעה באמצעים המקוונים תיערך בין ה

הפ"י. התוצאות יעשה על ידי צוות המשרד של התוצאות הממוחשבות י. פיקוח על חשאית ואישיתותהיה  19/12/18

  במהלך הכנס השנתי. 30/12/18יתפרסמו בתאריך 

 איך מגישים מועמדות?

בכתובת הבאה:  1/10/2018עד לתאריך  למזכירות הפ"ילהגיש בדוא"ל יש  החטיבה את המועמדות לוועד

psycho@zahav.net.il  המועמדים המעוניינים 2019"מועמדות לוועד החטיבה השיקומית  –ולציין בכותרת ."

, סטאטוס מקצועי )מתמחה, מומחה, מדריך(, מקום עבודה, כתובת מייל שם מלאלהציע את עצמם מתבקשים לציין 

וטלפון ונייד. כמו כן לצרף קורות חיים עדכניים, תמונה ופירוט קצר המפרט את ה"אני מאמין שלהם" והכוונה 

ם לפעולה בתחום. מידע זה ישמש לצורך הכנת חוברת בחירות, שבה יוצגו כלל המועמדים ותפורסם מספר שלה

 ואישור על קבלת המועמדות יישלח לכל פונה. על ידי מזכירות הפ"י הפניות ירוכזו שבועות לפני מועד ההצבעה.

 מהם תפקידי נציג החטיבה השיקומית למועצת הפסיכולוגים?

מכללת תל אביב יפו אחת לשלושה / ארבעה חודשים, בראשות יו"ר המועצה )כעת פרופ' לוי המועצה מתכנסת ב

שיף(, ובהשתתפות הפסיכולוג הארצי )גבי פרץ(, יו"ר הפ"י )יורם שליאר(, יו"רי הועדות המקצועיות ונציגי משרדי 

יים לכל הפסיכולוגיה בארץ ממשלה )רווחה, בריאות, עליה וקליטה, כלכלה ועוד(. המועצה דנה בנושאים הרלוונט

וממליצה לשר הבריאות לקבל החלטות בנושאים שונים. קיימות תתי וועדות שפועלות בחסות המועצה באופן קבוע 

גות החטיבה השיקומית חשובה מאוד שכן היא הדרך להשפיע על עיצוב יומביאות תוצרים והמלצות להחלטתה. נצ

 יא לשלוש שנים עם אפשרות לקדנציה נוספת.המדיניות של הפסיכולוגיה בארץ. הקדנציה ה

מועמדות לנציגות מטעם החטיבה השיקומית למועצת "אנא הגישו מועמדותכם למייל של הפ"י עם הכותרת: 

עם הפרטים שלכם, מועמדותכם למועצה מטעם החטיבה השיקומית, וקורות  WORD, צרפו קובץ הפסיכולוגים"

 חיים עדכניים.

 

עד יקיים מסיבת סיום פעילות וקבלת פנים לוועד החדש מיד לאחר פסח תשע"ט )כך שתתקיים תקופת חפיפה בין והו

 הועדים(.

  בהצלחה רבה לכולנו,

 ועד החטיבה השיקומית היוצא
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