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 לציבור הפסיכולוגים שלום רב

יתוח והתפתחות. פנת שהיה תכשאנחנו עומדים בפתחה של שנה חדשה, ברצוני לברך את כולנו שגם השנה הבאה 
 רות הפסיכולוגי ואת הפסיכולוגיה בארץ.כים המקדמים את השייושנמשיך להתקדם בתהל

 בהמשך לעדכונים קודמים שמח לעדכן על ההתפתחויות:

אוניברסיטת "אריאל" זכתה במכרז להקמת המרכז במשרד הבריאות להכשרת  –מכרז מרכז ההשתלמויות  .1
בר יבוצעו פסיכולוגים. אנחנו עובדים בימים אלו על הסגירות האחרונות של הסכם ומקוים מאוד שעוד השנה כ

שתיבנה בהדרגה בהתאם  2020שתי השתלמויות המהלך נובמבר ודצמבר ועובדים על תוכנית שנתית לשנת 
ליכולת שלנו להטמיע את התוכנית. הקמת המרכז הינו מהלך חשוב מאוד ואני מקווה שנבנה אותו באופן 

שתלמויות במסגרת מרכז זה מושכל. בזכות עבודת של חטיבת הפסיכולוגים במח"ר קיים סיכוי גבוה שכל הה
 יוכרו לגמול השתלמות. 

אל הפסיכולוגים בתחומי  ציבור-שאלת שיתוף פורסמה  –התוכנית למניעת שחיקה במערכת הבריאות  .2
לדרכים לעודד ולשמר  מעניינות ומאתגרות רעיונות והצעות וקיבלנו  המומחיות הקשורים למערכת הבריאות

על בסיס רעיונות אלה והצעות נוספות שנאספו ע"י חברי צוות מניעת  פסיכולוגים/יות במערכת הציבורית.
שחיקת פסיכולוגים שהקמנו נציע תוכנית למשרד הבריאות, בתקווה שנוכל לממשה ולקדם את השירות 

אור פלד, רננה פרייברג דגן, טל לבנה, -הפסיכולוגי הציבורי. כאן המקום להודות לחברי הצוות: אביגל מילסון
 .וורד עצמון

קיימים סימנים רבים לפעילותם   –המועצה הציבורית למען הפסיכולוגיה הציבורית בישראל הפורום ו .3
נסיבית של חברי הפורום בהצבעה על מוקדים בעייתיים בשירותי הפסיכולוגיה הציבורית ובהצעת דרכים האינט

לקידום ופתרון הבעיות. כולי תקווה שפעילות מבורכת זו תוביל לקידום הפסיכולוגיה הציבורית ותרחיב את 
 היקפי השירות ואת מספר הפסיכולוגים בשירות הציבורי.

כתובת המייל: אני מזכיר שקיימת, אתם יותר ממוזמנים.  –ות אל הפסיכולוג הארצי ל פומבית לפנייתיבת מי .4

psy.artzi@MKY.HEALTH.GOV.IL   . 
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