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 217.009.  סיכום ישיבת ועד מרכזי 
 
 
 

יחיאל  ,  אורלי צדוק, דוד ישראל  דנה אלפסי,  שץ,   בן יותם    ורם שליאר, שי איתמר,: י נוכחים
   טל, איתי ששון.-, שרונה מיאסולין

 . (אריק דן )רו"ח(, ית)מנכ"ל מריאל הוברמן: מוזמנים
 
 
 

 ם ומשימות:עדכונים, מעקב, אישורי .1
 

 אישור הפרוטוקול הקודם.  
 סיכום של הפרוטוקול כדי להעלות לאתר.  הוצא

 הוחלט לפרסם את הסיכומים גם במידעון 
בשל    מס הכנסהזיכוי מאישור המאפשר לתורם  )  א46  מותר להפ"י לקבל תרומות.  :הבהרה
 . ישיבות אישור בממשלה. זה בטיפול מחכים שיהיו  ,נשלחו  הממסכיםכל  ( תרומה

 
 -כללי  אינדקסנושא  .2

 שנעשו. מעמיקות  בדיקות לאחר הוצגו שלושת ההצעות הסופיות 
והצעה שלישית:    dooble הצעה ראשונה :יואב פרנקל עם סטודיו מוטיבציה. הצעה שנייה: 

herolo 
 . לאחר דיון על יתרונות וחסרונות של כל הצעה, נבחר פה אחד יואב פרנקל 

 מריאל תדאג לסגור את החוזה מולו. 
 

 2020אישור תקציב  .3
בשנה הזאת היה    .2020כספי  הדוח  הציג והסביר את ה.  לישיבה  הצטרף  דן, הרו"ח  אריק  

 . 31.12.2020-ל  בסך הכל עודף הכנסות. הדוח הכספי הנו בעצם תמונת מצב נכון
 .2020אסיפה כללית לאשר את הדוח למרכזי אמור להמליץ על הועד  ה

 התקבל פה אחד. תקציב אושר.
 

 5/21צוע עד דוח בי .4
ה ביצוע  הוצג  לצד  . 2021דוח  מאי  חודש  התקציב    2021תקציב  ההצעת  עד  הצעת   .2021  

 . 2020ביצוע של  להתאמה  ב  הנעשת
 דיון סביב הצורך לרשום אחרת את הכנסות והוצאות לפי חטיבות.

גדולה  הס הוצאה  הם  היומנים  לדוגמא  שווה,  באופן  מתפזרות  שאינן  ההוצאות  לגבי  בר 
 להשתמש בחלק מהעודפים. שנתי מתוכנן התקציב השנה ב   מרוכזת פעם בשנה. 

 .צ "תארא ויח  -התייחסות להוצאה על פורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית
 תארא לקבל דיווח על העשייה.  הצעה להזמין לאחת מהישיבות הבאות את הנציגים של

 
 )מצטרפת בזום( נושא רכזת פסיכולוגיה ציבורית  .5

ה שנתיתהפעילות  הוצגה  בפורום    -חצי  מוגבלת  עבודה  חלקים.  בשני  התחלקה  עבודה 
הארגונים ונושאים שקשורים לפיתוח הפ"י ויח"צ שלא קשורים לפסיכולוגיה ציבורית אבל  

 אסטרטגית חשוב ליצירת פורום חזק.  

 
 
 הפ"י :  שב ראשיו

 

 מר יורם שליאר 
 

 
 : המרכזי הוועד חברי 

 

 טל -ד"ר שרונה מי
   מר יותם בן שץ

 מר יחיאל אסולין 
   גב' דנה אלפסי

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

 

 
 : ותהחטיב שבי 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' 
  –גב' יונת בורנשטיין בר יוסף

 ה אתיק
 
 

 :  בעלי תפקידים 
 

 ית מנכ"ל-גב' מריאל הוברמן
 יועמ"ש-וצ'רלי בוזגלעו"ד 

 ו"ח ר – דן מר אריק 
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   בדיקת אפשרויות כדי לאפשר שהתפקיד יהיה אפקטיבי.ון על תנאי עבודתה של הרכזת, די
 

 החלטות נוספות  .6
 
תיקבע פגישה עם תארא )הילה( לאחת מישיבות הועד הקרובות, להצגת פעילותם לטובת   -

 פורום הארגונים. 
 בין הארגונים.  פגישת עבודהקבע  ית  -פורום הארגונים -
 בזום.   20 שעהללית באספה כ 25.7 -יום ראשון ה  ב -

 
 


