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  ,רב לציבור הפסיכולוגי� שלו�

  .חג פריחה והתחדשות, קוד! כל חג שמח

וציבור הפסיכולוגי! יתניעו מהלכי שינוי בתחומי!  אכ% תגיע ומערכת הבריאותוה וקוד מקוה כי ההתחדשות המאני מא
  .שוני!

בחוק הפסיכולוגי! על פיו א! מצאה ועדת המשמעת כי פסיכולוג עבר  46כנסת ישראל אשרה תיקו% לסעי(  ,להזכירכ!
עבירת משמעת והחלטתה הפכה סופית יעמיד המנהל את דבר החלטת ועדת המשרד לעיו% הציבור באתר המשרד ובכל 

לוגי! ומצרפי! החלטת ועדת הפסיכוכערו� תקשורת של ציבור  "פסיכו אקטואליה"אנו משתמשי! ב. דר� אחרת
  .שסרחה, משמעת על פסיכולוגית

שיאפשר לנו להתמודד ע! אות! פסיכולוגי! , כפי שכבר ציינתי בעבר יש בפרסו! התרעה גדולה ואני מברכת על התיקו%
  .עוברי חוק

  
של מבחני!  ד שרונה עבר הדני בנושא מסירת חומר גל!"אני מבקשת להביא לידיעתכ! את חוות דעתה של עו, בנוס(

  . ב"הד מצ"חוו. פסיכולוגיי!

  :אני מבקשת ליידע במספר הודעות, ולסיו!

מהחטיבה הקלינית ובשיתו(  נ שנער� ביוזמת עמוס ספיבק"יתקיי! יו! עיו% בנושא הרפורמה בברה �26.3.15ב  .א
 .נ"! האג( לברהעמי וע

הנושא אינו חדש וחשוב . הפסיכולוגיהי ומער� "הפ טיפולי המרה בשיתו( ע!יתקיי! יו! עיו% בנושא  �26.4.15ב  .ב
 . להעלותו לתודעה מידי פע!

 :ועדות בנושאי! הבאי! 3רחל לוי שי( ובשיתו( פעולה עמי יזמה הקמת ' בראשות פרופמועצת הפסיכולוגי!   .ג

 .ועדה לבחינת אבחו% וטיפולי! פסיכולוגי! מקווני! .1

 .י פסיכולוגי! ומכוני! לפסיכולוגיה"! עועדה שבוחנת שימוש לא תקי% במבחני! פסיכולוגי .2

 .חות אבחוניי! וטיפוליי! לבתי משפט ותוציא הנחיות בהתא!"כללי! לכתיבת דו ועדה שתחזור ותקבע .3

 

ע!  נעמ% על שיתו( פעולה מלא שליאני חוזרת ומודה לרחל ולחברי המועצה על שיתו( הפעולה המבור� וכ% מודה למאיר 
  .י"הפ

  .חג שמח לכולנו
  ,ובתודה בברכה

  
  ימימה גולדברג

  פסיכולוגית ארצית
  וממונה על רישוי פסיכולוגי!

  ר מועצת הפסיכולוגי!"יו �רחל לוי שי(' פרופ  : העתק
 י"ר הפ"יו � ר מאיר נעמ%"ד  


