
 

  משרד הפסיכולוגית הארצית
   משרד הבריאות

  66849יפו �תל אביב, 5הרבי מבכר� ' רח
call.habriut@moh.health.gov.il  

  02-5655918 :פקס  *5400  :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 
 

 ד"התשע, באלול ט"י

  2014 ספטמבר 14

           68281014    

  ,רב לציבור הפסיכולוגי� שלו�

  

  .ברצוני להביא לידיעתכ" שתי סוגיות אשר הועלו ונדונו לאחרונה

מאחר שאינו יכול  .ביתובני כלפי תנו לאור איומי" שהוא מקבל כלפיו ועדה של פסיכולוג לקבלת חוות פני �הראשונה
מבקש לדעת מה מותר , פלי" אשר עלולי" להיות קשורי" להודעהואלא למספר מט, לשיי� את האיומי" לאד" קונקרטי

  .לו לחשו& בפני המשטרה
  :תשובת הלשכה המשפטית מצורפת בזה כלהל'

 . משפחתובשם חובת שמירת הסודיות הטיפולית מטפל אינו צריך לסכן עצמו או את "  
  

חובת הסודיות לא תמנע מהמטפל את הזכות להגיש תלונה , מקום שמטופל פוגע במטפל או מאיים עליו או מקורביו, משכך
אך במקרה כזה כמובן יש להימנע ממסירת (נגד אותו מטופל למרות שבעצם הגשתה יש משום פגיעה מסויימת בסודיות 

  ).מידע עודף בעת הגשת התלונה
  

הוא זה שמאיים על הפסיכולוג ולכן לגבי מי שאינו , אם בכלל, מורכב יותר באשר לא ברור מי מבין המטופליםהמקרה הנוכחי 
  .בסודיות הטיפולית שלהם ועשויה גם לפגוע בעצם הקשר הטיפולי ובטיפול, הגשת התלונה פוגעת בפרטיותם –המאיים 

  
לא יהיה זה סביר למסור את שמותיהם  –בוצת המטופלים אם ישנו רק חשד ערטילאי כי יתכן שמדובר באחד מתוך ק, על כן

  . ככל שהקבוצה של החשודים גדולה יותר פחות סביר להעביר את כל השמות. למשטרה
  

ניתן להעלות , שאכן מדובר באותו מטופל סבירות גבוההאם ישנה , גם אם אין וודאות כי מדובר במטופל זה או אחר, מאידך
כגון שהחקירה , בוודאי אם ישנם נסיבות חיצוניות שעשויות לחזק את החשד. רתייםאת החשד בפני החוקרים המשט

  " .המשטרתית העלתה את מקור השיחה שתואם את מקום המגורים של המטופל
  

פע" על קבלת הרישיו' הזמני ופע" על קבלת הרישיו' : כנגד הצור� לשל" פעמיי"הקובל פניה של פסיכולוג  �השניה
  .הקבוע

  :י לפונה וכ' תשובת הלשכה המשפטית ב תשובת"מצ

מ ללכת לקראת הבוגרים הישראלים "ע. ממוסד מוכר בארץ. א.בהתאם לחוק ניתן לרשום בפנקס רק מי שבידיו תואר מ"

תהליך . אך רישיון זה הינו זמני עד להצגת התואר עצמו, קיבלנו אישור למתן רישיון גם למי שבידיו רק אישור זכאות לתואר

משלוח התעודה החדשה , הנפקת התעודה החדשה, החזרת התעודה הזמנית, ול מחייב הזמנת התיק מהארכיוןהרישוי הכפ

מבחינתנו אפשר היה לותר על הוצאת הרישיון הזמני על כל הפרוצדורה המתלווה אליו ולהנפיק תעודה רק למי . ב"וכיו

אלא על , העלות והגביה אינה נקבעת ומתבצעת על ידינו. לחכות ולשלם רק פעם אחת ו של כל אדםזכות. א.שמציג תעודת מ

  .ידי האגף לרישוי מקצועות בריאות ולנו אין נגיעה לנושא
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  לחוק הפסיכולוגים לשונו ברורה ולפיו  15סעיף : תשובת הלשכה המשפטית

  : שהוא אחד מאלה, זכאי להירשם בפנקס אזרח ישראלי או תושב ישראל
שניתנו מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק , לפסיכולוגיה או תואר גבוה ממנו" מוסמך" בעל תואר) 1(

  ; 1958- ח"התשי, המועצה להשכלה גבוהה
לארץ וועדת הרישום הכירה בו כשווה ערך לתואר שניתן כאמור - בפסיכולוגיה שניתן מאת מוסד בחוץ בעל תואר) 2(

 ; )1(בפיסקה 
שהעניק מוסד במדינה מחוץ לישראל שהכירה בו , מוסמך בפסיכולוגיה או בעל תואר בפסיכולוגיה גבוה ממנו תואר בעל) 3(

מאחר שהוועדה מצאה כי ערכו של , ואשר השלים את לימודיו בהתאם לקביעת ועדת הרישום ולהנחת דעתה, ועדת הרישום
בתוך תקופה שלא עלתה על , שהשלים את לימודיו כאמור ובלבד; )1(התואר שניתן לו פחות במקצת מתואר כאמור בפסקה 

 .שנים מיום קביעת תכנית הלימודים על ידי ועדת הרישום 3
 
" בעל"אינו , לתואר" זכאי"שהרי שעל פני הדברים מי , ג"לא רק שאינו מונח שמוכר לפי חוק המל" תעודת זכאות לתואר"

תעודת זכאות "ל לרשום אותם מבקשי רישום המציגים רק "הנ 15עיף תואר ועל כן ניתן למעשה לסרב לחלוטין לאור נוסח ס
    ". לתואר

  

  .נשמח להמשי� ולעמוד לרשותכ" ולתת מעני" בכל הנושאי" הקשורי" לפסיכולוגיה ולפסיכולוגי"

  . הנאה והרבה סיפוק, יצירתית, שנת עבודה פוריה, זה המקו" והזמ' לבר� את כולנו ולאחל שנה טובה
  ." ושלווהשנת שלו, וכ'

נופר עידו , דנה דות', מירב חרמו', איתני�איריס פרחי, יעל ליסמ', יובל בלינקי: ומכל צוות מער� הפסיכולוגיה ממני
  .רינת ואחנו'ו

  
  
  
  
  

  ,בברכה
  
  

  ימימה גולדברג
  פסיכולוגית ארצית

 וממונה על רישוי פסיכולוגי"

 

 


