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  ,לציבור הפסיכולוגי� שלו�

מתמחי! , אחראי! על ההתמחות, ראשיי!(היו! הפתוח לכלל הפסיכולוגי!  �24.6.14על ידינו התקיי! ב כמובטח
  ).וסטודנטי!

  .הנרשמי! 300צוא אול! גדול יותר שיכיל את ההיענות הייתה עצומה ובעקבותיה נאלצנו לשנות את המיקו! ולמ
לתהלי� הרישו! בפנקס ולתהלי� , כאשר בחלק הראשו+ התייחסנו לחוק הפסיכולוגי!, היו! התחלק לשני חלקי!

  .הסברנו את נוסחת ההקצאה החדשה של המלגות �ההתמחות ובחלק השני
  

אני  �ג! א! לא כול! יצאו מרוצי!. ינו על רוב+הערות וסוגיות ואני תקוה כי ענ, לותאבמהל� המפגש הועלו הרבה ש
  .בטוחה שהציבור מבי+ היו! יותר את מורכבות הנושאי! והתהליכי! ואת הדר� שלנו לבחו+ ולשפר כל הזמ+

  . צצות הרבה בעיות שאנו מנסי! לפתור ולייעל. פי שציינו אנחנו בתחילת הדר�כ
  

א� . היה קל יותר לכול! � יק לכל המתמחי! ללא צור� בהמתנהאי+ ספק שא! היה בידינו תקציב גדול דיו שהיה מספ
  .נוצר תור המתנה ואנו מנסי! לתכנ+ את ההמתנה בצורה המיטבית �זה לא המצבשמאחר 
  .י"י ואני מקוה שיועלו לאתר של הפ"שהמצגות מועברות להפ, כמוב+

  
ר מועצת הפסיכולוגי! וע! "ע! יו, רציתכפסיכולוגית א, אני מבקשת לחזור ולציי+ את שיתו, הפעולה המתקיי! ביני

" האר-"ב כתגובה לכתבה בעיתו+ "שיתו, פעולה מבור� זה מביא להוצאת תגובה משותפת של שלושתנו המצ. י"ר הפ"יו
  ". לוחמה פסיכולוגית"שהתפרסמה בנושא 

  
  
המתקיי! בי+ כמייצגי! את המקצוע באר- מבקשי! להבהיר ולתת ביטוי משות, לשיתו, הפעולה , מ"אנו הח" 

לצור� " ס! חיי!"שהינ! הכרחיי! ו, מחקרי ומעשי, הגופי! ורואי! בויכוחי! המקצועיי! פלורליז! רעיוני
 .העמקת החוכמה המקצועית

  
אלא שיש , כזו או אחרת על פני רעותה, הניסיו+ הקליני המגובה במחקר מראה שאי+ עדיפות מובהקת לשיטה

מאפייני , לאפיוניי בעייתו של הפונה, חשיבות להתאמה אישית מירבית בי+ הגישה והכלי! הטיפוליי! הנבחרי!
, יי! וכוללניי! נרחבי! ביותרידע וניסיו+ מקצוע, מטבע הדברי!, זה מחייב. אישיותו וצרכיו הייחודיי!

 .כמתקיי! בהכשרה הממושכת והמוקפדת ביותר של מקצוע הפסיכולוגיה באר-

 

בתחו! בריאות יש להתמקד בהשכלה ובהכשרה אשר תית+ לפסיכולוגי! המוסמכי! והמורשי! לטיפול , לסיו!
  " . כלי! מגווני!, הנפש
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מריבות הגורמות לנו לדמ! ונפנה את ההפיצולי! ו, המש� המלחמה נעשה כל מאמ- למנועשלושתנו מבקשי! למסור ש
  .האנרגיות שישתחררו לעבר תפיסת מקומנו כראשוני! וכמובילי! בשדה הטיפולי והאבחוני

  
ת למקצועות האחרי! להתמק! בשדה הטיפולי גורמ, שבדר� מעצימה מחלוקות סקטוריאליותאי+ ספק שהרפורמה 

, ינו ולכ+ רק בשיתו, פעולה של כולנו ע! כולנו נצליח לתפוס שוב את המקו! הראוי לנוולעיתי! לנסות לדחוק את רגל
  .מקצועי הפועל מתו� סטנדרטי! מקצועיי! גבוהי! ביותרושכ+ מדובר במקצוע איכותי 

  
  .הוא בבחינת מותג "פסיכולוגיה"הציבור מכיר באיכות המקצועות והמונח , למזלנו

  
  

  
  
  
  

  ,בברכה ובתודה
  
  

  גולדברג ימימה
  לוגית ארציתופסיכ

 וממונה על רישוי פסיכולוגי!

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ר מועצת הפסיכולוגי!"יו � רחל לוי שי,' פרופ: העתק
 י"ר הפ"יו � ר מאיר נאמ+"ד  


