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 217.030.  סיכום ישיבת ועד מרכזי 
 
 
 

מי:  נוכחים שרונה  שליאר,  בן-יורם  יותם  צדוק,  אורלי  אלפסי,  דנה  איתמר,  שי  שץ,  -טל, 
   איתי ששון, יחיאל אסולין, דוד מעוז ישראל

סון )רכזת תחום  (, צ'רלי בוזגלו )יועמ"ש(. ירדן מנדל(,  ית)מנכ"ל  מריאל הוברמן:  מוזמנים
 פסיכולוגיה ציבורית( 

 
 עדכונים, מעקב, אישורים ומשימות: .1

 
 הפרוטוקול הקודם.  אושר 

כללית   הרו"ח  אסיפה  העסקת  ואישור  ביקורת  ועדת  דוח  הכספיים,  הדוחות  לאישור 
 התקיימה בהצלחה. 
של   מסורת  סיכומהחלה  את  המרכזפרסם  הוועד  ישיבות  כעת    יי  וגם מפורסמים  באתר 

 במידעון 
החלה את  גולן  ורוזי  כמזכירה  מסיימת את עבודתה  נוב  . הדר  במטה הפ"י   שינויי כוח אדם 
 החפיפה איתה. 
אפרת   את  ור  צבנוסף  עצמאים   מסיימת  כרכזת  חדשה  ו תפקידה    מיכל בשם    מועמדת 

 במקומה. בקרוב יתחילו חפיפה. נבחרה לתפקיד  קסטנר
 

 פסיכואקטואליה  .2
 

ו בהדפסה  יולי  לגיליון  ישלח  שרונה  השבוע  המערכת. כ   החלהכולם.  של  החדשה  יו"ר 
 מעדכנת על רצונה להרחיב את השורות ולבצע שינויים ושדרוגים בכתב העת בעתיד הקרוב.

 
 מפגש זום סטודנטים לקראת תואר שני  .3

 
מעדכנת   מנת    2/9שבתאריך  ירדן  על  שני  תואר  לקראת  לסטודנטים  זום  אירוע  מתוכנן 

  . נציגה מכל חטיבה  עםהתקיימו צילומים של פאנל    לחשוף אותם למגמות. לקראת המפגש
 ברשתות החברתיות.  קודם  מהאירוע 

 
 יח"צ נושא  .4

 
פורום של  היח"צ  על  כאחראית  איריס  של  עבודתה  מצב  לגבי  הארגונים  הצגת  עדכון   .

להמשך. ומחשבות  וחסרונות  יתרונות  מולה,  העבודה  תשלום  התקיים    תהליכי  סביב  דיון 
 ומים של הפסיכולוגים החינוכיים.שעות נוספות בזמן העיצ 

. 
 

 י  פרסום החטיבה הקלינית ביומן תשפ"ב של הפ" .5
 

ביומן   הקלינית  החטיבה  הפ"י  בדברי  של  הארצי. השנתי  הפסיכולוג  על  ביקורת  פורסמה 
, הלגיטימיות של הביקורת     של הפרסוםבחירת הפלטפורמה  התנהל דיון במספר סוגיות.  

ענ של  לגופו  ולא  אדם  של  הביקורתלגופו  ואופן  איךיין/תפקיד,  גם  אלא  מה  רק  לא  העובדה    ,  וכן 

 
 
 הפ"י :  שב ראשיו

 

 מר יורם שליאר 
 

 
 : המרכזי הוועד חברי 

 

 טל -ד"ר שרונה מי
   מר יותם בן שץ

 מר יחיאל אסולין 
   ה אלפסיגב' דנ

 ד"ר ליאת הלפמן  
 גב' אורלי צדוק 
 מר מתן בן יוסף 
 ד"ר שי איתמר 

 

 
 : החטיבותשבי ראש יו

 

 אר' -תע'-חב' -מיכל פוניגב' 
 ' שק -יותם בן שץד"ר 

 ' קל  -מר עמוס ספיבק
 '  רפ -גב' רותי יבור

 ' חנ  -תמר גרינוולדגב' 
 

 
 וועדות : ה  שבי ראשיו

  

 ת ביקור  -כהן-רענןפנה דגב' 
  –בורנשטיין בר יוסף גב' יונת 
 ה אתיק

 
 

 :  בעלי תפקידים 
 

 ית מנכ"ל-גב' מריאל הוברמן
 יועמ"ש-צ'רלי בוזגלועו"ד 

 ו"ח ר – דן מר אריק 
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במהלך הדיון הודגש שהחטיבה הקלינית הנה חלק מארגון ועל כן    הצגת הוכחותשנטענה טענה ללא  
הוסכם על ידי כולם שהיומן אינו פלטפורמה ראויה להבעת  הפעולות שלה משליכות על כלל הארגון.  

פירסום  ספק שבמידה וקיים  ,  של החטיבותמסוימת  אוטונומיה  יש  כבר סוכם בעבר שגם אם  ביקורת.  
 . הפ"י מבעוד מועד ליידע את יו"ר חובהלפגוע בארגון או בחטיבה אחרת   יםיכול או פעולה של חטיבה 

 . החטיבה הקלינית תנסח מסמך לתגובה שיחתם ע"י הועד המרכזיהוחלט ש
 

 אינדקס קליני -יחסי אינדקס כללי  .6
 

הע אלו החלה  הפ"יבימים  של  על האינדקס הכללי  האינדקס הכללי. .  בודה  נושא תקצוב  לדיון    עלה 
הכללי,   האינדקס  של  ההוצאות  לגבי  השאלה  נשאלה  החטיבה.  מתקציב  משולם  הקליני  האינדקס 

מהתקציב הכללי של הפ"י. דיון בנושא עקרוני, האם  האם צריך להיות ממומן לפי חטיבות וגודלן או  
חטיבה יכולה להחליט לא לקבל החלטה של הוועד המרכזי? אין תמימות דעים והנושא יבחן בישיבה  

 בנושא תקנון.  
התקבלה החלטה ברוב קולות שהאינדקס הכללי ימומן מהתקציב הכללי. יש כוונה לשיתוף פעולה בין  

 קישור ביניהם.  האינדקסים ותבדק אפשרות של
 

 
 דיון ובחירה  -נציג הפ"י למועצה לבריאות הנפש .7

 
. נערך דיון לפי איזה  ומעוניין להמשיך  נכון להיום יחיאל הנו הנציג של הפ"י במועצה לבריאות הנפש

בוחרים   אנחנו  הנפשקריטריונים  לבריאות  למועצה  נציגנו  להשתייכות  האם    .את  חשיבות  יש 
שלו/ה  בוחרים    החטיבתית  הפ"י    שדווקא אין חשיבות  האם  ו לתפקיד.    ההתאמהלפי  או    ישמשיו"ר 

לגבי הקדנציה  יהיה היו"ר או מישהו מטעמו באישור הועד המרכזי.  הוחלט שהנציג  בנציג במועצה?  
 . ימשיך לייצג אותנו בקדנציה הנוכחיתשיחיאל  הנוכחית הוחלט 

 
 

 קביעת מועד המשך לסמינר זכרון להשלמת תיקוני התקנון .8
 
על  דנו   .1 לעבוד  להתכנס  שינויי  באפשרות  או  ישיבות  במהלך  העניין  התקנון  של  ללצורך  סמינר 

.  הוחלט לקבוע סמינר נוסף במהלך  בלפני כשנה וחצי בזיכרון יעקבכפי שנעשה  מרוכזים    יומיים
  תיבדק   תהליך שינוי התקנון על הבחירות הקרובות.עלתה השאלה כיצד ישפיע    חודש אוקטובר.
שמגביל את התהליך, שיאפשר לקיים אסיפה נוספת    בחירות ללא שינוי בתקנון   אפשרות לעשות 

תקנון הקיים.  לשינוי  התקנון  ברוח  יועבר,  שהנושא  שלנו  צ'רלי  עו"ד  ל  סוכם  היועמ"ש  בוזגלו 
 לבדיקה. 

 
 החלטות נוספות 

 
 מפגש צוותים מובילים של ארגוני הפורום המשותףלקיים  -
מישיבות הועד הקרובות, להצגת פעילותם לטובת    תיקבע פגישה עם תארא )הילה( לאחת -

 פורום הארגונים. 
 נציג וועדת ביקורת יוזמן לאחד מהישיבות הקרובות  -

 
 


