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מספרנו679771192 :
אל
משתתפי הפגישה
סיכום דיון בנושא התמחות בפסיכולוגיה ,מיום 6..1.01.9
משתתפים :מר משה בר סימן טוב ,ד"ר ורד עזרא ,גב' ימימה גולדברג ,מר חיים הופרט ,גב' איריס פרחי,
מר נעם ויצנר.
ד"ר מאיר נעמן ,מר עמו ס ספיבק (הפ"י) ,מר יחיאל אסולין (התנועה למען הפסיכולוגיה הציבורית) ,מר
שי איתמר (ועד המתמחים והמתמחות בפסיכולוגיה קלינית) ,גב' ליאת הלבץ' (התאחדות הסטודנטים
והסטודנטיות).
מהלך הדיון:
 .9הדיון זומן בהמשך לפניית ארגוני הפסיכולוגים במטרה לדון במתווה הקצאת המלגות החדש
למתמחים בפסיכולוגיה ובבקשה להגדלת תקציב מלגות ההתמחות.
 .6להלן עיקרי הנקודות שעלו בדיון מצד נציגי הפ"י וארגוני הפסיכולוגים והמתמחים:
א .כ 051-פסיכולוגים בוגרי תואר שני ממתינים זמן רב לתחילת התמחות בפסיכולוגיה קלינית.
ב .לצד זאת ,קיים חוסר בכ"א מקצועי במרפאות בריאות הנפש הממשלתיות ובקופ"ח דבר היוצר
תורי המתנה ארוכים לטיפול במערך בריאות הנפש הציבורי.
ג .הצעת ארגוני הפסיכולוגים הינה להגדיל את תקציב המלגות ב 91-מלש"ח כך שיגדל מספר
המטפלים בשירות הציבורי ,תור ההמתנה לטיפול פסיכולוגי יתקצר וכך גם תור ההמתנה
לתחילת התמ חות בפסיכולוגיה קלינית.
ד .התקציב לרפורמה בבריאות הנפש קיים ויש לעשות בו שימוש לטובת קיצור זמני המתנה וקיצור
זמן ההמתנה להתמחות.
ה .נוכח השכר הנמוך המשולם במערכת הציבורית ,פסיכולוגים מומחים לא נשארים במערכת ולכן
יש מקום לשילוב מתמחים אשר בכל מקרה מבצעים התמחותם במערכת זו.
ו .מתווה המלגות החדש אינו נותן מענה לתורי ההמתנה ואף יחריף את זמן ההמתנה לתחילת
התמחות .בנוסף ,המתווה החדש יתכן ויפגע באיכות ההדרכה למתמחים.
ז .קופ"ח מסרבות לקחת חלק במתווה המלגות אשר רובו ימומן כעת על ידן .קיימת דוגמא של בית
חולים ממשלתי אשר מסרב גם הוא לקבל מתמחים נוכח העלויות.
ח .ד"ר מאיר נעמן עמד על כך שיש לקדם את העיקרון שמשרד הבריאות אחראי על ההכשרות וצריך
לספק פתרונות .יש מקום לקידום תקני התמחות בפסיכולוגיה בדומה לרפואה.
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 .3סיכום מנכ"ל:
א .המשרד מחויב להכשרת מתמחים בפסיכולוגיה .לפיכך גם אם קופ"ח ימשיכו לא לקחת חלק
במתווה המלגות המשרד ידאג להכשרה במוסדות הממשלתיים וכך גם יוסבר לבתי החולים
הממשלתיים.
ב .משרד הבריאות מחויב גם לאיכות ההדרכה ויבדוק זאת באופן יזום .יש ליידע את גורמי המקצוע
במשרד במקרה של פגיעה בהדרכה.
ג .על פי עמדת המשרד מתווה המלגות החדש עתיד לקצר את זמני ההמתנה להתמחות .ההיגיון
המנחה ,בדומה לייתר מקצועות הבריאות ,הינו כי הגורם אשר מקבל את התפוקה מהמתמחים,
קרי המרפאות הממשלתיות וקופ"ח ,ישתתף במימון.
ד .המשרד יידע בהמשך את ציבור הסטודנטים אודות זמן ההמתנה להתמחות בפסיכולוגיה קלינית
בעוד שקיים צורך ממשי בפסיכולוגים התפתחותיים וחינוכיים.
ה .באשר לתורי ההמתנה לטיפול מרפאתי בבריאות הנפש -הנתונים שהוצגו בדיון לא סבירים
והמשרד צריך לטפל בכך .זו המחויבות של משרד הבריאות ועליו לעשות זאת בכלים הנמצאים
בידינו וללא קשר להתמחות בפסיכולוגיה .נבקש כי נתוני התורים יועברו למשרד לבחינה לצד
הנתונים הקיימים במשרד מבקרותיו .המשרד יקבע זמן סביר לקבלת טיפול מרפאתי בשנת 6192
(בהתאם להסכמי הרפורמה).
ו .מערכת הבריאות פועלת במחסור תמידי .על המשרד לוודא כי הציבור יקבל את הנדרש מבחינת
איכות הטיפול וזמני ההמתנה אך לא בטוח כי המענה לכך נמצא בתוספת לתקציב המלגות.
ז .בכל מקרה ,תוספת מלגות ,אם תהיה ,תיעשה תוך מחויבות של המתמחה לעבודה במערכת
הציבורית לתקופה קצובה בגמר ההתמחות.
ח .יש להעביר את בקשת הפ"י להשתתפות בצוות העבודה לסטנדרט טיפול מרפאתי לידי נעם ויצנר
לבדיקת הנושא.

רשם :נעם ויצנר
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