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 2021, במאי 28
 28.05.21 סיכום ישיבת ועד מרכזי 

 
 

, אורלי צדוק, דוד ישראל  דנה אלפסי,ליאת הלפמן,    ,בן שץיותם    ורם שליאר, שי איתמר,: ינוכחים
   מתן בן יוסף.

 צ'רלי בוזגלו )יועמ"ש(. (, ית)מנכ"ל מריאל הוברמן: מוזמנים
 
 
 

 נושאים לדיון: 
 

 בקשה לאישור השתלמויות
הארצית   חינוכיתהמדרשה  בפסיכולוגיה  מתקדמים  פנו   ללימודים  במקביל,  הבריאות  ומשרד 

הקורסים עומדים הציגו שלאשר באופן גורף את ההשתלמויות שלהם כמובהקות.  להפ"י בבקשה  
בעניין הזה. מבקשים לחסוך את הצורך שכל קורס שמוציאים צריך   ה  קבע  הפ"יבקריטריונים ש

נפרד.   ומעמיקאישור  ארוך  דיון  בקריטריונים   לאחר  שיעמדו  במידה  יאושרו  שקורסים  הוחלט 
שהוגדרו ע"י הפ"י. סילבוסים שנתיים ישלחו עד תאריך מסוים לפני תחילתם על מנת שיאושרו 
במועד. קורסים שאושרו בעבר ואין בהם שינוי יוגשו בתחילת השנה ויחודשו באופן אוטומטי. הפ"י  

תוך   לתשובה  התבקש  14תתחייב  כן  אם  אלא  ואין יום  במידה  הקורס.  של  מחודשת  בחינה  ה 
יום האישור יחודש אוטומטית. קורסים שאושרו בעבר אך    14תוך    -התנגדות מצד אחד מהנציגים

השעות והיקף  תוכן  היעד,  קהל  במרצים,  שינוי  ההשתלמויות   -בוצע  נציגי  ע"י  מחדש  יבחנו 
 החטיבתיים. ייחתם הסכם בין הצדדים בו יתחייבו לתנאים אלה 

  
 

 הפורמליות וועד קבלת החלטות מחוץ לישיבות  נושא
במדיה  שנידונים  נושאים  להיום  נכון  ישיבות.  בין  דחופים  לנושאים  החלטות  קבלת  מנגנון  בניית 

 דיגיטלית או מחוץ למניין דורשים קונצנזוס.
-( הפ"י  ונציג חטיבה רלוונטי.   -(הקשורות לחטיבותמצב ראשון: החלטות בתוך  יו"ר  ע"י  יקבעו 
 ידוע לכלל החטיבות.י
יועברו ליידוע במדיה דיגיטלית   -מצב שני: החלטות שקשורות לרכזת מטה פסיכולוגיה ציבורית-
נוספות לדיון שעות    24  יינתנו  -מאושר. אם יש התנגדות  -גדות בזמן הזהנשעות. אם אין הת  24-ל

 ביר את ההחלטה לזוםמישהו רוצה להעבמידה  ואז עולה להחלטה עפ"י רוב )רוב רגיל עם קוורום(.  
 .לפחות חטיבות משתינציגים   שלושה, צריך שתהיה בקשה של או לישיבה פרונטלית

 מנגנון זהה למצב השני.  -מצב שלישי: החלטות ניהוליות-
 ****מי שיקבע את מידת הדחיפות הם יו"ר ומנכ"לית. 

 מיד לאחר שההחלטה תועבר לבחינה ע"י הועד. יתאפשר אך ורק ***ערעור 
 

 נושא יומן שנתי:
 ענו עליו. מחצית ציינו שחשוב להם לקבל יומן מודפס. חברי/ות הפ"י    800- כ  בוצע סקר בין חברי הפ"י.  

חברים. לפי התפלגות הגילאים ברור שיש אוכלוסייה מבוגרת שנהנית   3,300יש בהפ"י נכון להיום כ  
הבאה,   שנה  לגבי  חברומראש  לבדוק  הוצע  מהיומן.  חידוש/ביצוע  מיבעת  יומן   ת  רוצה  רוצה/לא 

 כדי לקבל החלטות מושכלות מידי שנה. ,מודפס
 
 

 האינדקס הכללינושא 
שונות  ו הוצג מחברות  שקיבלנו  וההצעות  הצרכים  כולן   .,  חברות,  משלוש  מחיר  הצעת  התקבלו 

 לסלולרגם מותאמות 
 יתרונות וחסרונות של כל הצעה. סביב  ו   פלטפורמות שונות ולו"ז  התכנים,דיון סביב האפיון ,  התקיים  

 בישיבת וועד הבאה יוחלט מי החברה שתבנה את האינדקס הכללי של חברי הפ"י. 
 

 עדכונים: 

 
  יושב ראש הפ"י : 

 
 מר יורם שליאר 

 
 

 חברי הוועד המרכזי: 
 

   גב' דנה אלפסי
 טל -שרונה מי ד"ר

 ד"ר שי איתמר 
 מר יותם בן שץ 

 יחיאל אסולין  מר 
 גב' אורלי צדוק 
 מר איתי ששון 

 ד"ר ליאת הלפמן 
   וז ישראלמר דוד מע

 מר מתן בן יוסף 
 

 ראש החטיבות:  יושבי
 

- תע'-חב' -פוניל גב' מיכ
 ר' א

 שק'  -שץ -מר יותם בן
 שק'  -גב' מורן רן

 קל'  -מר עמוס ספיבק
 רפ'  -שיר רייכרטגב' 
רייכמן  אסנת גב' 

 הת'  -יזיקוביץיא
 

 הוועדות :   יושבי ראש
 

- יונת ברנשטיין בר גב'
 אתיקה יו"ר ועדת ה  –יוסף

 קורת בי  -מר יגאל עמנואל
 
 

 בעלי תפקידים : 
 

- גב' מריאל הוברמן
 ית מנכ"ל
  -זגלוצ'רלי בועו"ד 

 יועמ"ש 
 רו"ח  – מר אריק דן
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היומן  הפקת  ת את  ורכזת פסיכולוגי עצמאים החליטה לסיים את עבודתה. היא תמשיך ללו •
 ומתחייבת לעשות חפיפה למחליפ/ה. 

ד"ר טל,  -מישרונה  ד"ר  הוודקוק ג'ונסון, בהובלת  אבחון  השתלמות על  לקיים  הפ"י פועלת    •
וד"ר אלונה רודד מהחטיבה החינוכית.    מפורום הגמלאיםראובנה שלהבת וגב' משה שיינמן   

משרד  של  הראשית  הפסיכולוגית  פרידמן  חווה  ד"ר  של  הדרך  ובברכת  בתאום  נעשה  מיזם 
 החינוך ומר צביקה יערי מנהל תחום אבחון והערכה בשפ"י  

 
 
 

 


