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 ציבור הפסיכולוגים שלום רב , ל
 

 ברצוני למסור כי מאז: 12.7.16-בהמשך לדווח האחרון שהעברנו לכם ב
 

שיף, אנוכי כממונה על רישוי -אושרו סוף, סוף לימודי הליבה בפסיכולוגיה קלינית לאחר שפרופ' רחל לוי .1
טגרטיבית של ועית הגענו למתווה מוסכם, אשר משקף ראיה אינצקם וכמנהלת התקנות והועדה המפסיכולוגי

בשדה הקליני עם הרחבה ועדכון הכלים האבחוניים. אנו מקוים כי עקרונות המסמך יאפשרו את  גישות שונות
 שמירת האיכות והרלבנטיות של ההכשרה והעבודה המקצועית של הפסיכולוגים הקליניים בשדה.

. הועלו והוצפו הבעיות עמן הם הממשלתיותהתקיים מפגש של פסיכולוגים ראשיים של המרפאות לברה"נ  .2
 נתקלים. הסוגיות נבחנות ותשובות יועברו אליהם בימים אלו.

ידות שילוב פסיכולוגים בתחום הפריון ובעבודה ביח -אנו מרחיבים את הפעילות שלנו לתחומים נוספים. והפעם .3
כמו"כ הוקצתה מלגה לתחום  ציה של התחום.מטעם הפרופסיה יושבת בועדת הסטנדרטיז . נציגהIVF -ה

  בביה"ח הילל יפה בחדרה.  IVF-הרפואי לעבוד ביחידת ה
 בשיתוף פעולה עם הועדה המקצועית הרפואית. אנו מקדמים תחום זה

נפתחו וייפתחו אמנם תכניות חדשות  ים מאוד במערכת.אנו עדיין משוועים לפסיכולוגים התפתחותיים החסר .4
שכן  לא כלחותי, תו נשמח על כל מומחה או מתמחה התפנרב ואבפסיכולוגיה התפתחותית, אבל החסר עדיין 

 מדריך. המתמחים ההתפתחותיים מתועדפים בהקצאת מלגות.

אנו מקדמים רישום מהיר בפנקס הפסיכולוגים ע"מ לחסוך את התהליך שנהוג עד כה. בשנה הבאה נתחיל  .5
 יחול עליכם, אלא רק על הדור הבא. לאישום בפנקס. זה אמנם כבר פיילוט בנושא הר

רבה לכל אחד מחברי לומר תודה  שנים. זו הזדמנות 3-מועצת הפסיכולוגים סיימה את הקדנציה שלה בת ה .6
-המועצה העושים את עבודתם בהתנדבות ותרמו לא מעט לקידום המקצוע ובראש ובראשונה לפרופ' רחל לוי

 רבה !!!-תודה יו"ר המועצה. -שיף
 

מתוכנן כנס רב משתתפים לפסיכולוגים בנושא "פסיכולוגיה לאן?". הכנס אמור להתקיים במלאת  2017באפריל  .7
הראשונים. בעקבותיו  הפרופסיונלייםשזה היה אחד החוקים  ת חוק הפסיכולוגים. אין ספקשנים לחקיק 40

 סיות.חוקקו חוקים נוספים, אך אנו הקדמנו בזמנו את שאר הפרופ
 מה להשאיר? מה לשנות ולאן להתקדם?שנים הם זמן לא מבוטל והגיעה העת לעצור ולבחון לאן פנינו?  40

 מערך הפסיכולוגיה במשרד הבריאות, מועצת הפסיכולוגים והפ"י.הכנס ייערך בשיתוף בין 

 צירה.מאחלת לכולנו קיץ קל, חופשות מהנות וחזרה נעימה מהחופש לקראת עוד שנת עבודה וי .8
 

 ברכה,ב

 ימימה גולדברג 
 צית פסיכולוגית אר

 וממונה על רישוי פסיכולוגים

 העתק:
                      פרופ' רחל לוי שיף

                                    ד"ר מאיר נעמן


