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לציבור הפסיכולוגים שלום רב,
עברו ,חלפו החגים ואנו ניצבים בפני שנת עבודה מגוונת ומרובת פנים:
.0

הרפורמה יצאה לדרך .אנו מתכנ נים מפגש נוסף עם הפסיכולוגים הראשיים במסגרות הממשלתיות ועם הפסיכולוגים
הראשיים בקופות החולים לצורך ליבון הנושאים שעדיין לא נפתרו.

.6

אני חוזרת ומבקשת מכם להביא לידיעתנו כל מידע או מקרה שיש בידיכם ,לגבי קשיים בירוקרטיים או מקצועיים
המתגלים בקבלת מטופלים במרפאות .אנו נעביר את המידע לגורמי המשרד הרלוונטיים על -מנת לפתור אותם.
כמו"כ ,נודה אם תיידעו אותנו לגבי כל מסגרת התמחות אשר אינה עומדת בדרישות ההתמחות ,כפי שנקבעו בתקנות
ובהנחיות הוועדה המקצועית הקלינית .אנו מחוייבים לתהליך ההתמחות ואם מסגרת כלשהי אינה עומדת בנ"ל – עלינו
לדעת זאת.

.3

בגיבוי המשרד ,ארגן ד"ר עומר פורת – יו"ר החטיבה השיקומית ,חילופי משלחות עם פסיכולוגים שיקומיים בכירים
מארה"ב .אנו מברכים את עומר על היוזמה המקצועית הברוכה.

.6

בנוסף ,שוב ביוזמתו של ד"ר עומר פורת ,יתקיים ב 66/00/04-כנס בנושא "הפסיכולוגיה בעליה" בשיתוף הפ"י ,משרד
הקליטה ,משרד הבריאות ומשרד החינוך.
נשמח לעודד ולגבות כל יוזמה מקצועית ברוכה ,וכמובן ,לחזק את שיתוף הפעולה שלנו עם הפ"י.

.5

אנו יוזמים בשיתוף עם הפסיכולוגית הראשית במשרד החינוך ,מפגש 'שולחנות עגולים' בנושא :הגדלת מספר
הפסיכולוגים החינוכיים במגזר הערבי.
זה במקביל ובנוסף לפעילותינו להגדלת כ"א פסיכולוגי קליני לטיפול במרפאות לבריאות הנפש מהמגזר הערבי.

.4

כאמור ,אנו עושים הכל לתגבר את מערך הפסיכולוגיה ההתפתחותית ,אשר נמצא בחסר משמעותי .אנו נמצאים בקשר
מתמיד עם יו"ר הועדה המקצועית ההתפתחותית ועם מנהלת המחלקה להתפתחות הילד במשרד.

.1

בגיבוי מקצועי שלנו ,של מועצת הפסיכולוגים והפ"י ,נפתחה ב 11.00.04-תכנית לפסיכולוגיה משפטית במרכז הבינתחומי
בהרצליה .התכנית ,שנהגתה במשך שנים רבות ,נוצרה ויצאה לדרך .להוגי וליוזמי התכנית :ד"ר רבקה רייכר עתיר ולד"ר
יהושע וייס שלוחה בזאת ברכת הצלחה וכל הכבוד.

.8

כמובן שאנו ממשיכים לטפל במגוון נושאים שכבר עדכנו אתכם לגביהם ,כגון :קידום תחום הטיפול הפסיכולוגי
בקשישים ,קידום האבחון הנוירופסיכולוגי ,קידום הפרופסיה בתכנית הלאומית לטיפול פליאטיבי וכן דנים בשינויים
מתבקשים בחוק הפסיכולוגים.
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