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  לציבור הפסיכולוגים שלום רב,
  

  כה מהיר עד שבעודנו מנסים לעכל אירוע אחד וכבר אירוע אחר עומד בפתח  וא קצב האירועים במדינה ה
  וממתין לעיכולו.

  רגיעה. -נחת ואי-ספיקה, אי- בקצב כזה חוויות ואירועים לא מתעכלים ואנו מצויים כל הזמן במצב של אי
  ל בנושא אחד ונושא אחר צץ ומופיע ודורש טפהדבר בחיינו המקצועיים. אינני מספיקה לסיים לכך גם 

  את התייחסותי. 
  

  נושאים: 2על מנת לא להלאות אתכם, אציג הפעם רק 
  

  יפו.-פתיחת תוכנית לימודים בפסיכולוגיה התפתחותית במכללה האקדמית תל אביב – הראשון
מספר הפסיכולוגים ההתפתחותיים במדינה מצומצם ביותר ומספרם אינו מספיק לביצוע כל המטלות המקצועיות 

והרגולטוריות המונחות על כתפי תחום זה. התחום נמצא בחסר משמעותי והגדלתו מהווה צו השעה. לצערי, אין גם 
  להגדיל את מספר המתמחים. מספיק תוכניות באקדמיה בפסיכולוגיה התפתחותית ואנו עושים כל מאמץ 

  לצורך זה נקטנו במספר דרכים:

קשר ועבודה אינטנסיביים מול המל"ג לאשר פתיחת תוכנית נוספת בפסיכולוגיה התפתחותית. כאמור, התוכנית  .1
 נפתחה השנה ותהווה תוספת למספר המסיימים הקיים. 

כולוגיה, אך קורסים מסוימים חסרים אפשרנו באופן זמני לבצע השלמות של קורסים ספציפיים למי שלמד פסי .2
 התמחות בפסיכולוגיה התפתחותית. ללו בכדי שיוכל להתחיל 

במסגרת המלגות התחום ההתפתחותי מתועדף וכל מי שיסיים לימודים בתחום וירצה להתמחות יהיה זכאי  .3
 למלגה ללא המתנה.

  החסר בפסיכולוגיה התפתחותית הוא רוחבי ומקיף גם את המגזר הערבי. 
ומגמת עליה זו  2015לאור הפעולות שלעיל כבר חלה עליה קלה במספר המתמחים בפסיכולוגיה התפתחותית בשנת  כןאו

  מתמחים.  12 – 16סוף ינואר ל, שבה התחילו עד 2016- ניכרת גם ב
  

יעור היה קיים מאז ומתמיד אבל הוא החריף עם יישום הרפורמה. למרות ששהחסר בפסיכולוגים במגזר הערבי  – השני
  . 5%-הרי ששיעור הפסיכולוגים במגזר הערבי עומד על כ 20%-הערבים במדינה עומד על כ

  הנושא עלה ונדון הן בכנסת, הן במשרד והן באקדמיה. 
בימים אלו אנו מקיימים יום "שולחנות עגולים" אליו הוזמנו בכירי התחום מכל המערכות והמשרדים הרלבנטיים. אני 

  נצליח לצמצם את הפער הכול כך משמעותי.  מקווה כי בשילוב כוחות
מגזר בכנסת שותפים בראיית המצב ומלווים אותנו במהלכים שננקטים ויינקטו על ה יועדת העבודה והרווחה ונציג

  ידינו. 
  
  
  

              
  בברכה,

  
    

  ימימה גולדברג                
  פסיכולוגית ארצית                

  וממונה על רישוי פסיכולוגים
  



 

  משרד הפסיכולוגית הארצית
  משרד הבריאות 

  66849יפו -, תל אביב5רח' הרבי מבכרך 
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 
 

  העתק: פרופ' רחל לוי שיף, יו''ר מועצת הפסיכולוגים
  ד''ר מאיר נאמן, יו''ר הפ''י             


