
 

 שרד הפסיכולוג הארצימ
 משרד הבריאות 

 44866יפו -, תל אביב5רח' הרבי מבכרך 
call.habriut@moh.health.gov.il  

  02-5655918 פקס:  *0055  טל:

National Chief Psychologist's Office 

Ministry of Health 

5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849 

call.habriut@moh.health.gov.il  

Tel: *5400  Fax: 02-5655918 
 

 ח"התשע, בכסלו ז"י
 7502 דצמבר 55

           076694902  

 

 לציבור הפסיכולוגים שלום רב

גם  בכך חג החנוכה מסמן את האפשרות להפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי בזכות אמונה. אמונה בעצמך ולמי שחפץ
 אמונה במה שלמעלה ממך. 

 כות פעולות רבות שהתחלנו בקיומן נוכל להפוך דברים ליותר אפשריים:אני מקווה שבז

דגן, -במסגרת יחידת הפסיכולוגיה הארצית במשרד הבריאות התחילה בשעטו"מ לעבוד סגנית חדשה: אביגל מילסון
 וספים.נאחל לה ולנו ברכות והצלחה. נקווה שנצליח בהמשך להרחיב עוד את היחידה כך שנוכל להשפיע טוב במרחבים נ

חודש פורום יו"רי הועדות המקצועיות כדי לחשוב ולתכנן יחד אפשרויות רחבות יותר של שיתופי פעולה בין תחומי 
 של כל תחומי הפסיכולוגיה. והמייחד הפסיכולוגיה השונים, לקדם נושאים משותפים ביחד ולנסות להגדיר את המאחד

קווה בחוק הפסיכולוגים.  אני מ לדון מחדש ,עצת הפסיכולוגיםאשר מונתה ע"י מו ,התחלנו באמצעות ועדה רב תחומית
 שנגיע לתיקונו ולעדכונו במהרה.

ההשתלמויות במסגרת מרכז ההדרכה של משרד הבריאות. הסתיימו בהצלחה שתי   ניצנים ראשונים לחידוש
נתה בשיתוף הפ"י השתלמויות בתחום האוטיזם והטיפול בגיל השלישי, בימים אלה מתנהלת ההרשמה להשתלמות שנב

 בתחום הטיפול הפסיכולוגי בנפגעי/ות תקיפה מינית, ובקרוב ייפתחו שתי השתלמויות נוספות.

ולאחר דיונים ושיתופים רבים  כמו כן, פורסמה טיוטה של הנחיות היישום למסמך הליבה של הפסיכולוגיה הקלינית
 היא תפורסם בקרוב.

ליטת מתמחים בקופות החולים במתווה המרפאתי החדש. המשמעות לאחר משא ומתן ממושך, נתחיל אי"ה בקרוב ק
 .שגם במאוחדת ובמכביייקלטו מתמחים בכללית, ואני מקווה  מרץ  -שבפברואר

קצר,  ונבנה פורטל אישי עבור הפסיכולוג המאפשר תהליךבמסגרת שיפור השירות של המשרד, מוחשב תהליך הרישום 
טאות והמכללות מעוניינות להשתלב ללא כל פעולה משמעותית של המועמד לרישום.  לצערי לא כל האוניברסיומהיר 

 בימים אלו אנו שוקדים על המשך פיתוח התהליך המחשובי בקרוב.  יצטרפו לתהליךאני מקווה שהם  .בשלב זהבתהליך 
 ההסמכה להדרכה.למלגות ואת תהליך ההתמחות, תהליך הזכאות גם בפורטל האישי כך שהוא יכלול 

 חג חנוכה שמח ושנה טובה.

    בברכה,
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