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 ציבור הפסיכולוגים שלום רב,ל
 
 

כולנו מזדהים עם כאב המשפחות שנפגעו באירועים החבלניים ומשתתפים בצער המשפחות ששכלו את יקיריהן ובכאב 
 במהרה. תן ותקופה זו תסתייםיהפצועים. מי י

 
 ברצוני ליידע אתכם:

 
ההקלות באות לידי ביטוי הן  להסיר חסמים בפני עולים חדשים ותושבים חוזרים.אנחנו עושים כל מאמץ  .0

הרישום בפנקס תפרסם  תבהסרת חסמים ברישום בפנקס הפסיכולוגים והן בתנאי ההכרה במומחים. ועד
ת שנתנה לעולים מתוך רצון להקל על רישומם וקליטתם בארץ. הועדה בוחנת כל בקרוב את מקבץ ההקלו

 מקרה לגופו ומכריעה ברוח בית הילל. אנו מודעים לצורך להקל על קליטתם ומציאת תעסוקה עבורם בארץ. 
גם הועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית גיבשה מספר הקלות, שיפורסמו בקרוב וגם היא פועלת ברוח בית 

 לל. ה
 
 

הועלה על שולחננו ע"י ד"ר אילה בלוך ועמיתותיה מהוועדה השיקומית ואנו האבחון הנוירופסיכולוגי נושא  .2
ד"ר ורד עזרא לקדם את נושא האבחון הנוירופסיכולוגי בכלל -עושים כל מאמץ בסיועה של ראש מנהל רפואה

 ובקרב האוכלוסייה הקשישה בפרט. 
 

לי ייחודי בעבודתם של הפסיכולוגים )השיקומיים והרפואיים( ואנו אני שמחה לומר שאבחון זה הוא כ
הפרופסיה היחידה המוכשרת לבצע אבחון מקיף ומעמיק כגון זה. אין ספק שיש לנו בכך תרומה מקצועית 

 ייחודית. 
 
 

בהם  קיימנו מפגש "שולחנות עגולים"  – יוניכפי שעדכנתי אתכם ב – קידום נושא הפסיכולוגים במגזר הערבי .3
 61-השתתפו בכירים מהמל"ג, מהאקדמיה, ממשרדי הממשלה הרלוונטיים ומהשדה. במפגש השתתפו למעלה מ

 איש. עלו ונדונו הצעות שונות הנבדקות בימים אלו לגבי מועד ומידת יישימותן. 
אני מקוה כי בשילוב הכוחות, כולל ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, נצליח לצמצם את הפער הכל כך 

 שמעותי. מ
 

הוא תעדוף  2104נמסר כי אחד מיעדי המשרד לשנת  2105בדו"ח הקצאת המלגות החדש, שפורסם בנובמבר 
 המגזר הערבי, אנו נערכים לכך בהתאם. 

 
 

ח מספר המלגות המוקצות לאשפוז "מתחיל להיות מיושם ואכן על פי הדודו"ח הקצאת המלגות החדש ולסיום,  .6
 למלגות אישפוזיות. גדל ובכך מתקצר תור ההמתנה 

 אנו מקווים כי נצליח להקל על מצוקת הממתינים בתור לסיום התמחותם. 
 
          

 ,ובתודה שמח  ת חגבברכ
 

  
 ימימה גולדברג        
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 פסיכולוגית ארצית        
 וממונה על רישוי פסיכולוגים

 
 העתק:

 יו"ר מועצת הפסיכולוגים –פרופ' רחל לוי שיף 
 "ר הסתדרות הפסיכולוגיםיו –ד"ר מאיר נעמן 

 


