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מנכ"ל משרד הבריאות
שלום רב,
הנדון :החלטת מועצה בנוגע לעדכון חוק הפסיכולוגים (סעיף  )51בישיבתה ביום 51-6-51
להלן החלטת המועצה בנוגע לתיקון חוק הפסיכולוגים (סעיף  )55שהתקבלה לאחר דיון שהתקיים אתמול.
בהחלטתה ,אמצה המועצה את הצעת הוועדה לבחינת חוק הפסיכולוגים שפעלה בשותפות המועצה והמנכ"ל.
במהלך הדיון העליתי בפני חברי המועצה את הצעתך להשתמש במושג "פסיכולוגים תיאורטיים" .המועצה
החליטה שלא להשתמש במושג "פסיכולוגים תיאורטיים" וזאת לאחר שמושג מקביל של "פסיכולוגים מחקריים"
נמצא אף הוא בלתי מתאים.
להלן ההצעה שאשרה המועצה ברוב גדול8
תזכיר החוק לתיקון סעיף  55יכלול את המרכיבים הבאים8
 .5רישום בפנקס הפסיכולוגים יתאפשר רק לפסיכולוג שלמד לימודי ליבה בפסיכולוגיה וסיים פרקטיקום (כפי
שמצויין בתזכיר החוק שהוגש בזמנו ע"י ימימה למועצה).
 .2פסיכולוג שרשום בפנקס יוגדר בחוק "פסיכולוג רשום" ,כאשר באופן מעשי ,פסיכולוגים יוכלו להמשיך להציג
עצמם בציבור באמצעות הכינוי "פסיכולוג"( .השימוש בכינוי "פסיכולוג רשום" מקביל לשימוש בכינוי "רופא
מורשה" בפקודת הרופאים).
 .0ההרשאה לעיסוק מקצועי בפסיכולוגיה תינתן רק לפסיכולוג רשום.
 .6ההגדרה המוסכמת לעיסוק מקצועי בפסיכולוגיה היא 8עיסוק כמשלח-יד באבחון ,הערכה ,טיפול ,שיקום
וייעוץ פסיכולוגיים בהיבטים קוגניטיביים ,רגשיים ,התנהגותיים ,ביולוגיים ,בין-אישיים ,קבוצתיים
ומערכתיים של בני-אדם .יש צורך להכניס הגדרה זו לחוק הפסיכולוגים שכן ההגדרה הקיימת אינה מבחינה
בין עיסוק בפסיכולוגיה לבין עיסוק מקצועי בפסיכולוגיה החוק מתמקד בתחום העיסוק המקצועי
בפסיכולוגיה.
 .5החרגת ייחוד הכינוי 8מי שעשה תואר שני בפסיכולוגיה ,אך אינו יכול להרשם בפנקס מאחר ואינו עומד
בתנאים של סעיף  ,5רשאי להשתמש בכינוי "פסיכולוג" ,אך אין לו הרשאה לעיסוק מקצועי בפסיכולוגיה,
כמוגדר בסעיף הקודם.
 .4סעיף מסייג 8פסיכולוג שאינו רשום בפנקס ,לא יעשה עיסוק מקצועי בפסיכולוגיה ,ולא ישתמש בכינוי
"פסיכולוג" ,באופן שיטעה את הציבור ,כאילו הינו בעל הכשרה מקצועית וכישורים לעיסוק מקצועי
בפסיכולוגיה.
 .5בהמשך לסעיף  ,4ולהצהרת הכוונות של המנכ"ל ,המועצה תומכת בהחלת שפיטה משמעתית או הליך מתאים
אחר מבחינה משפטית גם על פסיכולוגים שאינם רשומים בפנקס ,לשם אכיפת הסעיף לעיל.
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 .6פסיכולוגים שסיימו בארץ או בחו"ל את לימודי הליבה בפסיכולוגיה כפי שמוגדר בסעיף  5בלי שעשו
פרקטיקום במסגרת לימודי התואר השני שלהם ,יוכלו להירשם בפנקס במידה ויעשו לאחר סיום הלימודים
פרקטיקום במסגרת של מוסדות מוכרים להתמחות שמתכונתו המינימאלית היא  53חודשים  54שעות
בשבוע.

בברכה,
פרופ' יואל אליצור
יו"ר מועצת הפסיכולוגים

העתקים8
גב' ימימה גולדברג ,מנהלת תקנות אישור תואר מומחה ,יו"ר ועדת הרישום וממומה על רישוי פסיכולוגים
עו"ד שרונה עבר הדני ,הלשכה המשפטית ,משרד הבריאות
ד"ר וניה וולך ,יועצת המנכ"ל ,משרד הבריאות
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