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 8282, בפברואר 82 
 82.28.82 סיכום ישיבת ועד מרכזי 

 
 

 . , איתי ששוןבן שץיותם  ,מיכל דברת אל אסולין, עודד מאיו,יחי ורם שליאר, שי איתמר,: ינוכחים
  : דני כפרי )מנכ"ל(, ברוך אברהמי )יועץ משפטי(.מוזמנים

 ליאת הלפמן. טל, -אייזיקוביץ, שרונה מי-אסנת רייכמןהתנצלו: 
 
 
 

 עדכונים, מעקב, אישורים ומשימות:
 

יש אמירה בזה יש לדאוג שהמברך הראשון יהיה יו"ר הפ"י.  של הפ"יים כנסב ברכות בכנסים:
 שיו"ר הפ"י פותח את הכנס של הפ"י.

 
 תיק השקעות: )דו"ח תשואה לחשבון(

 
תשואות תיק חינת הרווחים. מבהייתה שנה טובה ש 8202בשנת  עדכון לגבי תיק ההשקעות של הפ"י

בהנחה שממוצע התיק לשנת בשלוש שנים האחרונות.  00%-ו 2.88% היו ההשקעות בשנה האחרונה
-בערך ב 8202-התיק גדל בבנוסף  מרווחי הון. נוספו השנה אלףומשהו  22 -כ אז₪ היה מיליון  8202
 ילין לפידות. אש"ח כתוצאה מהפעילות של הפ"י.  תיק ההשקעות מנוהל ע"י חברת 842

חל שיפור והמאזן מסתיים  בשנים האחרונותהפ"י סיימה בגירעון כול שנה אבל עד לפני כמה שנים 
מבחינת רשם העמותות יש הגבלה לסכום אותו ניתן לשמור כעתודה כספית, צריכה  ביתרה חיובית.

 להיות התאמה של פעילות העמותה למטרותיה. יש לקחת זאת בחשבון.  
 

 אגרי מידע:ערעור על מ
לאור פניות של חברים רבים בטענה על הכוונה להפסיק את השירות של מאגרי מידע, נדון הנושא 

 שוב בוועד המרכזי.
-הדיון נסב על החשיבות של מתן שירות המקדם את הידע המקצועי של חברי הפ"י לעומת העלות )כ

 אש"ח לשנה( ואולי הצורך לנצל סכום זה למטרות אחרות. 42
שקלנו שוב את ההחלטה לגבי מאגרי המידע, ולאור חשיבות שהתקבלה לבסוף פה אחד:  ההחלטה

הנושא והתגובות שקיבלנו החלטנו להקצות לכך משאבים שנמצא להם מקורות כספיים. במקביל, 
במהלך שנת התקציב הנוכחית נבחן את הצרכים ודפוסי השימוש ואלטרנטיבות נוספות למאגרי 

 מידע, ויתקבלו החלטות בהתאם. 
 

 2828תקציב הצעת 
לנושא טיפול בפסיכולוגים עצמאיים במסגרת הפ"י. המודעה רפרנט סוכם לפרסם מודעה לגיוס 
 אש"ח. 82-ב 8282-קצב בהצעת התקציב להנושא תו תפורסם תוך מספר שבועות.

לשנה לצרכים אדמיניסטרטיביים כמו לשאר ₪  8,222סוכם להקציב להם  -פורום גימלאים
 נית עבודה של  פורום הגמלאים.תובא לדיון מטרות ותוכ החטיבות.

 לות של ועדת מתחזים. יידון בהמשך כפוף להצעה מסודרת בנושא.הועלתה בקשה לתקצוב פעי
ש"ח א 872הצעת תקציב הייתה הפעילות של ימי עיון וכנסים גדלה מאד,  8202-ב: ימי עיון וכנסים

וצאות גדלו אבל היתרה גם הה יותר יקרות.חלקן ו יותר פעילות כי היו אש"ח 434בפועל היה 
הערכה שלא בהכרח תתממש  ,ש"חא 342היא  8282-ת התקציב לסעיף זה להצע. והרווח הסופי גדלו

  בדיוק, תלוי בהיקף הפעילות שתקרה.
לדעתו קיים תקצוב של דמי רווחה לאיגודים מקצועיים ע"ח תקציב כי  היועץ המשפטי העלה
  המדינה. יבדק על ידו. 

 קיבל תקצוב לשדרוג/החלפה. גם נושא אתר הפ"י
 .8282הצעת התקציב אושרה לשנת 

 
 
 הפ"י : שב ראשיו

 

 מר יורם שליאר
 

 
 :ועד המרכזיהחברי 

 

 טל-ד"ר שרונה מי
  אייזקוביץ-גב' אסנת רייכמן 

  מר יותם בן שץ
 מר יחיאל אסולין 
 ד"ר ליאת הלפמן 

 גב' מיכל דברת 
 מר עודד מאיו 
  מר איתי ששון
 ד"ר שי איתמר

 

 
 :החטיבותשבי ראש יו

 

 אר'-תע'-חב' -מיכל פוניגב' 
 'שק -ד"ר עומר פורת

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

 'חנ -תמר גרינוולדגב' 
 

 
 וועדות :ה שבי ראשיו

  

 תביקור -כהן-רענןפנה דגב' 
 –גב' יונת בורנשטיין בר יוסף

 האתיק
 
 

 : בעלי תפקידים
 

 מנכ"ל-מר דני כפרי
 יועמ"ש-עו"ד ברוך אברהמי

 ו"חר – דןמר אריק 

 

 


