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התשס"ה―2005* ,(4 מס' (תיקון הפסיכולוגים חוק

ההגדרה אחרי ,1 בסעיף  העיקרי),  החוק - (להלן  התשל"ז-11977  הפסיכולוגים, בחוק .1
יבוא: "מועצה"

;13 סעיף לפי שהתמנתה ועדה - הרישום" ""ועדת

בענף מומחה תואר כבעל הפסיכולוגים בפנקס הרשום פסיכולוג - מומחה"  "פסיכולוג
זה; חוק לפי שהוכר מומחיות

הפסיכולוגים בפנקס זה לפי חוק הרשום מומחה, - פסיכולוג מומחה-מדריך"  "פסיכולוג
כמדריך;". גם

(ב) יבוא: בחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן 2 בסעיף .2

במשך אלא בפסיכולוגיה, יעסוק לא (3)15 בסעיף כאמור לימודים המשלים "(ב1)
אלה: ובתנאים האמור הסעיף לימודיו לפי להשלמת שנקבעה התקופה

בפיקוחו או בהדרכתו של פסיכולוג; (1)

הגנה לישראל; בצבא המועצה או שהכירה בו במקום עבודה (2)

קביעת  מיום 3 שנים על תעלה לא הלימודים, השלמת כדי תוך העיסוק, שתקופת ובלבד
סעיף. באותו כאמור הלימודים להשלמת התכנית

בחוק העיקרי יבוא: 5 סעיף אחרי .3

"איסור שימוש
 בתואר, בכינוי

בהגדר או

מוכר בתואר הקשור לעיסוקו, אלא ישתמש פסיכולוג בכל לא (א) 5א.
התשי"ח- גבוהה, המועצה להשכלה חוק לו לפי שהוענק בפסיכולוגיה
בתואר, הכירה הרישום שוועדת לישראל, מחוץ התואר הוענק ואם ,21958
ולא התואר, לקראת ובלימודים התואר את שהעניק האקדמי במוסד
שאינו רושם הציבור בקרב לטעת כדי בהם שיש בהגדר או בכינוי ישתמש

כישוריו. על שלו או המוכרת ההכשרה המקצועית על נכון

המנהל  שלדעת בהגדר, או בכינוי בתואר, פסיכולוג השתמש (ב)  
(א), קטן כאמור בסעיף נכון בלתי רושם הציבור לטעת בקרב כדי בהם יש
או בכינוי בתואר, השימוש את להפסיק לפסיכולוג להורות הוא רשאי

בהגדר.

ישתמש  לא פסיכולוג, כי לקבוע  בצו, רשאי,  הבריאות שר (ג)  
זה אין השר לדעת אשר פלוני, ממוסד שקיבל בהגדר או בכינוי, בתואר,
כאמור, צו פורסם מעניק; מוסד שאותו בתארים שימוש לעשות הראוי מן
לעיסוקו הקשור  בכל בהגדר, או בכינוי בתואר, פסיכולוג ישתמש  לא

בצו. שנקבע במועד להשתמש יחדל השתמש ואם בפסיכולוגיה,

זה - בסעיף (ד)  

ביקור, בכרטיס  מכתבים, בנייר בשלט, בהודעה, לרבות - "השתמש" 
אחר; אמצעי בכל או אלקטרוני באמצעי

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (30 במאי 2005); התשס"ה באייר כ"א ביום בכנסת התקבל  * 

.596 עמ' התשס"ב (5 ביוני 2002), בסיון כ"ה מיום  ,3122 ― חוק  
.184 עמ' התש"ס, ס"ח התשל"ז, עמ' 158;  1

ס"ח התשי"ח, עמ' 191.  2

1 תיקון סעיף

2 תיקון סעיף

5א הוספת סעיף
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המרמז דבר וכל תיבות קיצורים, ראשי לרבות "הגדר" - או "כינוי" "תואר",
הגדר." או כינוי תואר, על

- העיקרי בחוק 8 בסעיף .4

"בתוספת"; יבוא "לקבוע" אחרי (א)(1), קטן בסעיף (1)

יבוא: (ב) קטן סעיף במקום (2)

מומחיות מוכרת." הוא בתוספת המפורטים הפסיכולוגיה מענפי כל אחד "(ב)

מומחה תואר בעל הפסיכולוג חוק זה;" יבוא "היה "לפי אחרי העיקרי, בחוק 12(א) בסעיף .5
בפנקס". הדבר הפנקס את מנהל ירשום בתוספת, המפורט מומחה-מדריך, בענף או

- העיקרי בחוק 13 בסעיף .6

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי (1)

הנדון, בנושא ומומחיות ידע בעל מטעמו, נציג או המועצה ראש יושב "(ב1)
מייעצת."; דעה לו ותהיה הרישום ועדת בישיבות להשתתף רשאי

מינוי תקופות שתי שאחרי "ובלבד יבוא אחת" פעם "עוד במקום (ג), קטן בסעיף (2)
לפחות"; שנים שלוש במשך נוספת, לתקופה כאמור ועדה חבר יתמנה לא רצופות

יבוא: (ה) קטן סעיף אחרי (3)

חוקי מנין יהוו  הוועדה  ראש יושב ובהם הרישום ועדת חברי  שלושה  "(ו)
הוועדה." לישיבות

יבוא: (3) פסקה במקום העיקרי, בחוק 15 בסעיף .7

שהעניק ממנו, גבוה בפסיכולוגיה בעל תואר או בפסיכולוגיה מוסמך תואר בעל (3)"
לימודיו השלים את ואשר הרישום, ועדת  בו שהכירה  לישראל במדינה מחוץ מוסד
של ערכו כי מצאה מאחר שהוועדה דעתה, הרישום ולהנחת ועדת לקביעת בהתאם
את לימודיו ובלבד שהשלים ;(1) בפסקה כאמור פחות במקצת מתואר לו שניתן התואר
ידי  על קביעת תכנית הלימודים מיום 3 שנים על עלתה שלא תקופה בתוך כאמור,

הרישום." ועדת

בחוק העיקרי יבוא: 15 סעיף אחרי .8

כללי "פרסום
בתארים הכרה

לארץ בחוץ ממוסד

בפסיכולוגיה להכרה בתארים כללים יפרסם ברשומות הבריאות שר 15א.
".(2)15 סעיף לפי מוסד בחוץ לארץ, מאת שניתנו

ואחריו יבוא: "(א)" בו יהיה סעיף קטן האמור בחוק העיקרי, 17 בסעיף .9

מיוצג להיות רשאי הרישום, והוא ועדת לפני טענותיו להשמיע את זכאי המבקש "(ב)
הפסיכולוגיה." בתחום אדם בעל ידע וניסיון מקצועי על ידי או כוחו בא ידי על בדיון

יבוא: (6) פסקה אחרי העיקרי, בחוק 33 בסעיף .10

לא סביר הצדק ובלא המשמעת ועדת או התלונות ועדת לפני להופיע הוזמן (7)"
הופיע."

8 תיקון סעיף

12 תיקון סעיף

13 תיקון סעיף

15 תיקון סעיף

15א תיקון סעיף

17 תיקון סעיף

33 תיקון סעיף
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- העיקרי בחוק 35 בסעיף .11

יבוא: פסקה (2) במקום (ב), קטן בסעיף  (1)

שיוכל המדינה עובד שהוא דין וכן עורך המדינה, עובד שהוא פסיכולוג (2)"
המשמעת."; בוועדת כתובע גם לשמש

מינוי תקופות שתי שאחרי "ובלבד יבוא אחת" פעם "עוד במקום (ד), קטן בסעיף (2)
שנים במשך חמש נוספת, לתקופה האמורות מהוועדות לאחת חבר לא יתמנה רצופות

לפחות".

יותר". "או יבוא אחד" "על אחרי העיקרי, בחוק 37(א) בסעיף .12

ואחריו יבוא: "(א)" בו יהיה סעיף קטן האמור בחוק העיקרי, 41 בסעיף .13

עורך או הבריאות, משרד של המשפטי היועץ יהיה המשמעתי בדיון התובע "(ב)
כוחו או בא לממשלה המשפטי היועץ לכך; הסמיכו שהתובע המדינה שהוא עובד דין

הענין." נסיבות לממשלה לפי המשפטי היועץ כך על אם החליט תובע, לשמש רשאי

- בחוק העיקרי 43(א) בסעיף .14

יבוא: פסקה (3) במקום  (1)

חוק  התשל"ז-31977 (בחוק זה - העונשין, לחוק 61(א)(1) בסעיף כאמור קנס (3)"
העונשין);";

יבוא: פסקה (4) במקום  (2)

החליטה  5 שנים; על שלא תעלה קצובה לתקופה בפנקס התליית רישומו (4)"
מנימוקים להורות היא רשאית כאמור, הרישום התליית על המשמעת ועדת
היא רשאית וכן מהרישום חלק על רק  תחול  שההתליה בהחלטתה, שיירשמו

שתורה;". תהא על תנאי לתקופה שההתליה, כולה או חלקה, להורות

יבוא: (1) פסקה במקום העיקרי, בחוק 47 בסעיף .15
היושב יהיה והוא לכך, ימנה שהשר מומחה-מדריך פסיכולוג או הבריאות שר (1)"

ראש;".

תקופות  שתי שאחרי "ובלבד יבוא  אחת" "עוד פעם במקום העיקרי, 49 בחוק בסעיף .16
לפחות". שלוש שנים במשך נוספת, לתקופה המועצה חבר יתמנה רצופות לא מינוי

בחוק העיקרי יבוא: 53 סעיף במקום .17

בסעיף"עונשין כאמור קנס או שנה - מאסר דינו מאלה, אחד העושה (א) .53
העונשין: לחוק 61(א)(2)

בניגוד  או  2 סעיף להוראות בניגוד בפסיכולוגיה עוסק (1)
או זה חוק  הוראות לפי עליו שהוטלו להגבלה או לאיסור 

זה; חוק לפי הוראות מותלה שרישומו בפנקס בתקופה

בניגוד בפסיכולוגיה,  עיסוק שהן בפעולות אדם מעסיק  (2)
;3 סעיף להוראות

חשמלי, הלם או תרופה מתן של בדרך לאדם טיפול נותן (3)
;4 סעיף להוראות בניגוד

35 תיקון סעיף

37 תיקון סעיף

41 תיקון סעיף

43 תיקון סעיף

47 תיקון סעיף

49 תיקון סעיף

53 תיקון סעיף

__________
ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  3
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כאמור או בקיצור בביטוי או בתואר "פסיכולוג" משתמש (4)
בתואר, משתמש או סעיף,  אותו להוראות  בניגוד ,5 בסעיף
שהוצא בניגוד להוראות צו 5א, כאמור בסעיף בהגדר בכינוי או

לפיו;

סעיף, אותו להוראות בניגוד ,7 כאמור בסעיף מגלה מידע (5)
לפי תפקידו לו בתוקף שנודע דבר רשות כדין, בלא מגלה, או
ועדת רפואית, ועדה הרישום, ועדת של בישיבה או זה חוק

ועדת המשמעת. התלונות או

קנס  או חודשים שישה מאסר - דינו  מאלה, אחד העושה (ב)  
העונשין: לחוק 61(א)(1), בסעיף כאמור

בניגוד מוכרת, מומחיות לבעלי שיוחדה בפעולה עוסק (1)
בניגוד בפסיכותרפיה טיפול נותן או 9(א) סעיף להוראות

9(ב); סעיף להוראות

או בביטוי או מוכרת  מומחיות של בתואר  משתמש (2)
סעיף; אותו להוראות בניגוד ,10 בקיצור כאמור בסעיף

נותן לא או 12(ב) סעיף להוראות בניגוד הודעה מוסר אינו (3)
אותו סעיף; הוראות פי על ידיעה דרישתו, לפי למנהל הפנקס,

הרישום ועדת דרישת פי על מסמך או מידע מוסר לא (4)
".26 סעיף להוראות בניגוד

בחוק העיקרי יבוא: 58 סעיף אחרי .18

"תוספת

8(ב) (סעיף

מוכרת: מומחיות שהם הפסיכולוגיה ענפי

קלינית; פסיכולוגיה .1

חינוכית; פסיכולוגיה .2

חברתית-תעסוקתית-ארגונית; פסיכולוגיה .3

שיקומית; פסיכולוגיה .4

התפתחותית; פסיכולוגיה .5

רפואית." פסיכולוגיה .6

ן ו שר  אריאל
הממשלה ראש

וה נ דני 
הבריאות שר

קצב  משה 
המדינה נשיא

ן ריבלי  ראובן
הכנסת ראש יושב

הוספת תוספת
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