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סיכום ישיבת מועצת הפסיכולוגים מתאריך 17.6.2012
נוכחים :פרופ' יואל אליצור  -יו"ר ,ד"ר שרה אבין ,פרופ' משה אלמגור ,מר בן-אבא עדאור ,ד"ר בני בנימין ,גב'
בשן מיכל ,גב' יפה גבעוני ,גב' גיא-ויסמן איה ,גב' בלה גילוץ ,ד"ר דוידוביץ-אפשטין רבקה ,מר אילן וירצברגר ,גב'
מירי זולברג ,פרופ' רבקה יעקובי ,גב' דוריה לנגלבן-כהן ,גב' יפעת נגר ,ד"ר ניסים דליה ,גב' רוחמה פז ,מר עדי
פרי ,גב' חוה פרידמן ,פרופ' מיכאל רוזנבאום ,פרופ' אברהם שוייגר ,ד"ר קנטי לאורה
התנצלו :גב' אופיר ורה ,גב' צילה טנא ,מר יערי צבי ,מר ג'דען עאדל
לא הופיעו :אל"מ שקד אביבה
מוזמנים ואורחים קבועים :גב' ימימה גולדברג ,ד"ר יוכי בן-נון ,ד"ר בני פלדמן ,גב' דינה גולדמן ,גב' ליאורה
ברק ,ד"ר שמעון קורניצר ,מר יונדב גרוס
 .1יו"ר המועצה :ברכות והודעות
א .ברכות ושבח ליו"ר וועדות מקצועיות שסיימו קדנציה שנייה ונפרדים מאיתנו :ליאורה ברק ,יו"ר הועדה
המקצועית לפסיכולוגיה התפתחותית וירי פישמן ,יו"ר הועדה המקצועית לפסיכולוגיה שיקומית .מובעת
גם תודה לאיריס על שידרוג הכיבוד.
ב .הודעה על מינויים חדשים של שני נציגים למועצה מטעם משרד הפנים :צבי יערי ועדל ג'נאן .ההליך
הפורמאלי לאישור החברות שלהם צפוי להסתיים בקרוב והם יגיעו למפגש הבא של המועצה.
ג .הודעה על החלטה של מנכ"ל משרד הבריאות להעניק אפשרות לקבלת מילגת התמחות לפסיכולוגים בעלי
מומחיות במידה ועשו את התמחותם ללא מילגה )נספח .(1
 .2בחירות
א .בחירות לוועדות המקצועיות בפסיכולוגיה התפתחותית ושיקומית
לפני ישיבת המועצה הועברו לחברי המועצה קורות החיים של כל המועמדים לוועדות המקצועיות וכן
הועברו הדירוגים של הוועדות המקצועיות את המועמדים .המועצה מקבלת דיווח מיו"ר הוועדות
המקצועיות על מועמדים לוועדות שלהם ודנה בהצעה לאפשר בחירה של מועמדים שעדיין לא קיבלו
אישור סופי בנוגע להכרתם כמדריכים בתחום התמחותם .לפי ההצעה שהתקבלה בקונסנסוס בפורום של
יו"ר המועצה ,הפסיכולוגית הארצית ומנהלת התקנות ויושבי ראש הועדות המקצועיות ,מועמדים אלו
יוכלו להיבחר לוועדות ולקבל אישור זמני לשלושה חודשי חברות בוועדות .במשך שלושת חודשים אלו
יהיה עליהם לסיים את התהליך ולהציג תעודה רשמית המעידה על סיום הסמכתם כמדריכים.
החלטה :ההצעה התקבלה ברוב קולות והתקיימה הצבעה חשאית לבחירת חברי וועדות חדשים.
עפ"י הנהלים ,חברי המועצה הצביעו אנונימית על גבי טופס בחירות ,הטפסים הועברו לאיריס לספירת
הקולות.
להלן תוצאות הבחירות:
שם הועדה המקצועית
התפתחותית

שיקומית

שם החבר/ה
קרנר דפנה
זלצמן יהודית
קנוטופסקי שלומית
ד"ר בלוך אילה
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בחירות לנציג משותף מועצה הפ"י למועצת הבריאות
לפני ישיבת המועצה הועברו לחברי המועצה קורות החיים של שלושת המועמדים למועצת הבריאות.
המועצה מקבלת דיווח מיו"ר הפ"י כי הפ"י בחרו בד"ר מאיר נעמן.
עפ"י הנהלים ,חברי המועצה הצביעו אנונימית על גבי טופס בחירות ,הטפסים הועברו לאיריס לספירת
הקולות.
להלן תוצאות הבחירות :ד"ר מאיר נעמן נבחר ברב קולות

 .3סיכום פילוט הנהלים לבחירת חברים לוועדות מקצועיות הפועלות מטעם מועצת הפסיכולוגים
הנהלים החדשים שמיישמים את עקרונות ההגינות ,השיקוף ,הפתיחות והשקיפות ,אושרו על-ידי חברי
המועצה ב 26-באוקטובר  2010ומיושמים מאז באופן זמני וניסיוני .המועצה החליטה לדון בישיבה הנוכחית,
לאחר דחיית הדיון בנושא בישיבה הקודמת ,בסיכום הניסיון שהצטבר בתקופת הפילוט במטרה לקבל החלטה
סופית בנוגע ליישום הנהלים.
הדיון נפתח בסיכום מטעם יו"ר הוועדות המקצועיות המדווחים למועצה על שתי החלטות:
א .שביעות רצון גבוהה בנוגע לנהלים החדשים לבחירת חברים לוועדות והמלצה למועצה לאשר כנוהל קבוע
את הנהלים שיושמו בתקופת הפיילוט.
ב .יו"ר הוועדות המקצועיות יגבשו ביניהם הליך לדיון פנימי בוועדות על המועמדים ודף מסכם של המלצות
מנומקות שיוגש לחברי המועצה לפני קיום הבחירות.
ג .החלטה :רב קולות בעד אישור הנהלים הקיימים ) 20בעד ושלושה נגד( .הפיילוט הופך בזאת לנוהל קבוע
)הנהלים שקבלו אישור סופי ונמצאים בידי חברי המועצה מופיעים בנספח  2יחד עם הצעה לתיקון קל
שכתובה בתוכנת עקוב אחרי ,כאשר ההנמקה לשינוי זה תוצג בסוף הסיכום של הישיבה(.
 .4הליך למינוי חברים לועדות פסיכיאטריות
בישיבה קודמת החליטה המועצה על הקמת תת ועדה לקביעת קריטריונים והליך למינוי חברים לועדות
פסיכיאטריות .תת הוועדה מדווחת על התקדמות ומבקשת לדחות את הגשת המלצותיה לישיבה הבאה.
החלטה :המועצה מאשרת את בקשתה של תת הוועדה לדחות את הדיון לפגישה הבאה.
 .5חוק הפסיכולוגים – סעיף 15
א .יו"ר המועצה מציג כדלקמן את הרקע לכך שההצעה לשינוי חוק הפסיכולוגים שהחלה בדיון על שינוי
סעיף  15והתפתחה להצעת שינוי מקיפה יותר של החוק שהתקבלה במועצה ,חוזרת שוב להתמקד בסעיף
 .15במפגש של נציגי הוועדה לבחינת חוק הפסיכולוגים )פרופ' אליצור ,גב' גולדברג וד"ר בן נון( עם פרופ'
גמזו ,טען המנכ"ל ששינוי גדול בחוק הפסיכולוגים בנוסח שהוחלט עליו במועצה יפגע בחופש העיסוק של
פסיכולוגים שלא ניתנת להם האפשרות לעבור התמחות ,וכתוצאה מכך ההצעה הקיימת לתיקון החוק
צפויה להיתקע .הוא גיבה את טענתו בייעוץ משפטי .לפיכך ,ביקש המנכ"ל את המועצה להציע תיקון
ממוקד של סעיף  15בחוק תוך כדי מתן פיתרון לסוגיית הכינוי של פסיכולוגים שלא יוכלו להירשם
בפנקס בעקבות התיקון .המנכ"ל עצמו הציע את הכינוי "פסיכולוגים תיאורטיים" ,אך הצהיר שיקבל כל
פיתרון הולם לסוגיה זו שיוחלט עליו במועצה .הוועדה לבחינת חוק הפסיכולוגים דנה בהתפתחות
החדשה והחליטה לפעול יחד עם המנכ"ל לשינוי ממוקד של החוק .רוב חבריה התנגדו לשימוש בכינוי
חדש דוגמת "פסיכולוגים תיאורטיים" לאחר שהצעה מקבילה להשתמש בכינוי של "פסיכולוגים
מחקריים" נדחה על-ידי המועצה .הוועדה מציעה למועצה ליישם את הפיתרון לסוגיית הכינוי שהתגבש
בדיונים שקיימה על שינוי החוק ושקיבל בפגישה הקודמת את אישור המועצה ולאחר מכן גם את תמיכת
יו"ר ששת הוועדות המקצועיות .הצעת הפיתרון של הוועדה שכוללת את הגדרת העיסוק המקצועי
בפסיכולוגיה הוגשה בכתב לחברי המועצה .בהצעה זו נכלל סעיף המאפשר לפסיכולוגים שסיימו את
לימודיהם בארץ או בחו"ל בלי שעשו פרקטיקום לעשות את הפרקטיקום במסגרת של מוסדות מוכרים
מחוץ למסגרת אקדמית ולהירשם בפנקס הפסיכולוגים.
ב .בדיון של חברי המועצה בהצעתה של הוועדה מובעת תמיכה בהצעה על כל סעיפיה אך מוצע להשתמש
לצרכי ההגדרות של החוק בכינוי "פסיכולוג רשום" במקום "פסיכולוג מורשה" כפי שהציעה הוועדה .כמו
כן מתקבלת ההערה של גב' גולדברג בנוגע לכך שהגדרת מסגרת הפרקטיקום הנעשה לאחר סיום
הלימודים נקבעת על ידי ועדת הרישום ולא על-ידי הוועדות המקצועיות .גב' גולדברג מדווחת שוועדת
הרישום הגדירה  10חודשים  16שעות בשבוע כמסגרת מינימאלית לפרקטיקום .הגדרת מינימום זו
הוכנסה לפיכך להצעת התיקון.
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החלטה :הצעת הוועדה עם שינויים המוצגים בסעיף ב' אושרה ברב קולות )שני מתנגדים ללא נמנעים(.
לפי החלטת המועצה ,תזכיר החוק לתיקון סעיף  15יכלול את המרכיבים הבאים:
א .רישום בפנקס הפסיכולוגים יתאפשר רק לפסיכולוג שלמד לימודי ליבה בפסיכולוגיה ועשה
פרקטיקום )כפי שמצויין בתזכיר החוק שהוגש בזמנו ע"י גב' גולדברג למועצה(.
ב .פסיכולוג 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(.
ג .ההרשאה לעיסוק מקצועי בפסיכולוגיה תינתן רק לפסיכולוג רשום.
ד .ההגדרה שתופיע בהצעת החוק לעיסוק מקצועי בפסיכולוגיה היא :עיסוק כמשלח-יד באבחון,
הערכה ,טיפול ,שיקום וייעוץ פסיכולוגיים בהיבטים קוגניטיביים ,רגשיים ,התנהגותיים ,ביולוגיים,
בין-אישיים ,קבוצתיים ומערכתיים של בני-אדם.
ה .החרגת ייחוד הכינוי :מי שעשה תואר שני בפסיכולוגיה ,אך אינו יכול להרשם בפנקס מאחר שאינו
עומד בתנאים של סעיף  ,1רשאי להשתמש בכינוי "פסיכולוג" ,אך אין לו הרשאה לעיסוק מקצועי
בפסיכולוגיה ,כמוגדר בסעיף הקודם.
ו .סעיף מסייג :פסיכולוג 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.
ז .בהמשך לסעיף  ,6ולהצהרת הכוונות מצד המנכ"ל ,המועצה תומכת בהחלת שפיטה משמעתית או
הליך מתאים אחר מבחינה משפטית גם על פסיכולוגים שאינם רשומים בפנקס ,לשם אכיפת הסעיף
לעיל.
ח .פסיכולוגים שסיימו בארץ או בחו"ל את לימודי הליבה בפסיכולוגיה כפי שמוגדר בסעיף  1בלי שעשו
פרקטיקום במסגרת לימודי התואר השני שלהם ,יוכלו להירשם בפנקס במידה ויעשו לאחר סיום
הלימודים פרקטיקום במסגרת של מוסדות מוכרים להתמחות שמתכונתו המינימאלית היא 10
חודשים  16שעות בשבוע.
.6

אמנת יחסי מדריכים-מתמחים
בתיאום עם ועד המתמחים המשותף ,יו"ר המועצה מציג יוזמה שמטרתה לעגן את עקרונות הקשר בין
מדריכים לבין מתמחים .ההצעה היא להקים קב' עבודה לכתיבת אמנה שתתרום להסדרת מעמדו של
המתמחה .אמנה ברוח זאת נכתבה והוסכמה באוניברסיטה העברית בין נציגי המנחים ונציגי התלמידים )ראה
נספח  .(3נציג המתמחים מברך על היוזמה ,מעלה שאלות ואומר שהמתמחים ישמחו לעבוד על הנושא.
החלטה :האמנה תופץ בין חברי המועצה והנושא יועלה לדיון בישיבה הבאה.

.7

גבולות מקצוע הפסיכולוגיה
הנושא מועלה על ידי פרופ' רבקה יעקובי שמציגה דוגמאות שונות לעבודה מקצועית בתחום הפסיכולוגיה
שנעשית על-ידי אנשי מקצוע שונים וגם על-ידי אנשים שאין להם מקצוע מוכר בתחומי הטיפול .דוגמאות
נוספות מוצגות על-ידי חברי מועצה נוספים .הנושא מעורר דיון ערני שיש בו הבעת תמיכה בהגדרת גבולות
המקצוע על-ידי המועצה.
החלטה :להמשיך את הדיון במייל ובישיבה הבאה עד לקבלת החלטה בנדון.

ישיבת המועצה הבאה תתקיים בתאריך28.10.2012 :
)שימו לב שהתאריך שנקבע במקור היה  ,21.10.2012אך הוא נדחה בשבוע בהתאם למועד פתיחת הלימודים(
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מועצת הפסיכולוגים
תל-אביב – יפו

STATE OF ISRAEL
Ministry of Health
Council of Psychologists
Tel-Aviv – Jaffa

בקובץ המצורף של נהלים מוצגת בפני חברי המועצה הצעה לתיקון קל של הנהלים לבחירת חברים לוועדות
מקצועיות הפועלות מטעם מועצת הפסיכולוגים .התיקון נכתב בעקבות הערה של גב' גולדברג בנוגע לדיווח הוגן
ושווה בטופס הגשת המועמדות על תלונות אתיות עבור פסיכולוגים חברי הפ"י בהשוואה לפסיכולוגים שאינם
חברי הפ"י .התיקון מתבקש לאור העובדה שהתנהלותם האתית של פסיכולוגים שאינם חברי הפ"י אינה בתחום
הסמכות של ועדת האתיקה של הפ"י .הניסוח המוצע מחייב הצהרה על רקורד נקי מבחינה פלילית ואתית במקום
דיווח על תלונות .ההצהרה החיובית היא פחות אינטרוסיבית באופייה ומציבה יחד עם זאת את הדרישה לקבלת
המידע שאנו מבקשים .תיקון זה יתקבל רק במידה וחברי המועצה יאשרו אותו בהצבעה במייל או בהצבעה
שתתקיים בישיבת המועצה הבאה.
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