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           30345814    

  ,לציבור הפסיכולוגים שלום

  :בהמשך לעדכונים השוטפים ברצוני למסור לכם כלהלן
  

  – נושא המלגות .1

טנציאל לאחר שנערך מיפוי לגבי פו. ליישם את נוסחת המלגות החדשה 2014-ל המשרד התחלנו ב"פ הנחיית מנכ"ע
בימים אלו פורסמה . ההקצאות המגיע לו בהתאם' ההדרכה בכל אחד מהמוסדות המוכרים קיבל כל מוסד את מס

וכן הועברו למוקד רשימת הזכאים לקבל מילגה  2014במהלך רשימת כל המוסדות המוכרים בהן מתפנה מילגה 
 : אשכולות 4-כל מתמחה משובץ לאחד מ. באחד מן המקומות שהתפנו

באשכול השני מופיעים כל מי . ל הראשון מופיעים כל מי שאמור לסיים את התמחותו בשנה הקרובהבאשכו
כל מתמחה שבדק ומצא , כאמור. ל באשכול השלישי והרביעי"שאמורים לסיים התמחותם בשנתיים הקרובות וכנ

והמוסד חייב  תמוסדושהוא זכאי להתראיין באחד מן המוסדות בהן מתפנה מילגה רשאי להגיש מועמדותו לשלושה 
מועמד שהתקבל יתחיל התמחותו במוסד בהתאם לתאריך התפנות המילגה ומי שלא . לראיין אותו תוך חודש ימים

  . יחזור לרשימה ויוכל להגיש מועמדותו במחזור הבא -התקבל באף אחד משלושת המקומות אליהם פנה
בשיטה זו כל מתמחה יודע מה מיקומו בתור . דינוכפי שהועבר אליהם על י, פ התור"יבים לראיין עיהמוסדות מחו

מסיבות (בצורה כזו אם למוסד מסוים לא הוגשה מועמדות . המקומות אליהם יוכל להגיש מועמדותוויודע מהם 
  .זכאותם של מי שבאים אחריהם בתור תוקדם -פ התור"י הזכאים ע"ע) שונות

י "אך אנו מקווים שהוא יוכיח את עצמו ע, לתהליך כזה התהליך עדיין בחבלי לידה על כל הקשיים הנלווים, כאמור
  .שביעות רצון של כל המתמחים הזכאים למילגה

 לסטודנטים, למתמחים, לפסיכולוגים אחראים על ההתמחות, נקיים יום פתוח לפסיכולוגים ראשיים 24.6.14-ב
  .ר אליכם לצורך פרסומםתועבהמועד והמקום  הודעה על. נושא המלגות וההתמחותלהשתתף בולכל מי שירצה 

  

   – נ"הרפורמה בברה .2

 סקטוראו הפסיכולוגים האחראים בקופה ל/ולצורך ההיערכות לרפורמה אנו בקשר עם הפסיכולוגים הראשיים 
ר מועצת הפסיכולוגים בשיתוף עימי ואנו תקווה כי ניתן להעלות "י יו"היוזמה לפורום כזה נעשתה ע. הפסיכולוגים

 .רים לסקטור הפסיכולוגים ברפורמהסוגיות ונושאים הקשו

 

  – חוק זכויות תלמידים עם לקויות למידה במוסדות העל תיכוניים .3

החוק והתקנות  ,ין על ידי בעבריכפי שכבר צו.  בועדת שרים והתקנות מכוח החוק נכתבו, כאמור, אושרל "החוק הנ
א לעבור הכשרה דנשעוסקים בנושא מקדמת , חסד עם המקצוע שלנו ודורשים מפסיכולוגים מומחיםאינם עושים 

 .נוספת במסגרות שאינן אקדמיות אפילו

ועדה במשרד החינוך  -קצועותהגם שבחוק ישנה אפשרות לשר החינוך להחריג את הפסיכולוגים משאר המ, כאמור
קח לישנדרש מאנשי מקצוע אחרים מבלי ש כל חיל עליהםרואה את הפסיכולוגים כשאר המקצועות ודורשת לה

וכי חוק הפסיכולוגים  ,שנים בחצי משרה 4שמשכה , ל מומחיותעשפסיכולוג הוא קודם כל בעל תואר שני וב ,בחשבון
  .הכשרתם ומיומנותם, פסיכולוגים לעסוק בתחום כזה או אחר רק בהתאם למומחיותםגם ותקנותיו מחייב 

קצוע ולא את המ, כאמור, מ להחריג"פעולה ע ישראל מודעת לקושי זה ומשתפת איתנוים בהסתדרות הפסיכולוג
  .לפגוע בחופש העיסוק שלנו
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   – תודות .4

זה המקום לחזור ולהודות לועדת הרישום ולועדות המקצועיות העושות את עבודתן בהתנדבות תוך השקעה 
 ה לא מובן מאליו שעבודה רגולטוריתז. הפסיכולוגיםמקצועית והשקעת זמן ואכפתיות גבוהים ביותר לטובת ציבור 

נעשית בהתנדבות וזה גם המקום להודות לצוות משרד מערך הפסיכולוגיה על עבודתו המסורה והתגייסותו לשרת 
 .את הציבור

 

נון על ר יוכי בן "ר מאיר נאמן וקודמתו ד"ד -י.פ.ר ה"רחל לוי שיף וליו' פרופ -ר מועצת הפסיכולוגים"ותודה רבה ליו
   .שכן רק בזכות שיתוף הפעולה בינינו נצליח לקדם את הפרופסיה, שיתוף הפעולה שאני זוכה לו מצידם

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ,בברכה ובתודה
  
  

  ימימה גולדברג
  לוגית ארציתופסיכ

 וממונה על רישוי פסיכולוגים

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ר מועצת הפסיכולוגים"יו - רחל לוי שיף' פרופ: העתק
 י"ר הפ"יו - אמןר מאיר נ"ד  


