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מידעון חודש יוני 2022

משולחנו של הפסיכולוג הארצי, גבי פרץ
לציבור הפסיכולוגים שלום רב,

פעילות המרכז ההכשרות לפסיכולוגים של משרד הבריאות בעיצומה. שתי
השתלמויות הסתיימו זה עתה, שש השתלמויות עדיין נמשכות וגם בחודשים

הקרובים ייפתחו שתי השתלמויות חדשות.

לפרטים נוספים לחץ כאן

עדכונים מחטיבת הפסיכולוגיים מהסתדרות
המח"ר

החודש התקיימו בחירות למוסדות ההסתדרות הכללית.
יישר כוח לכל הפסיכולוגים שהגיעו להצביע בבחירות הארציות, וברכות
למר ארנון בר דוד על היבחרו לתפקיד יו"ר ההסתדרות לקדנציה נוספת

.

להמשך קריאה לחצו כאן

קול קורא לכתיבת מאמרים לפסיכואקטואליה
 

קול קורא למאמרים לפסיכואקטואליה - הצעה לנצל חלק מפגרת הקיץ
לכתיבה מקצועית. 

המערכת רוצה לעודד פסיכולוגים לשתף את עמיתיהם.ן  בעבודתכם
בעקבות עשיה בשדה ומחקרים שאתם עוסקים בהם.  אנו מזמינים

אתכם לכתוב מאמרים לכתב העת פסיכואקטואליה בנושאים שונים.
לקראת הסתיו מתוכנן גיליון כללי עם מאמרים במגוון נושאים שונים. 

לאחר מכן, בתחילת 2023 מתוכנן גליון מיוחד בנושא של טיפול
באובדנות.

להמשך קריאה לחצו כאן

http://app.activetrail.com/ShowCampaign.aspx
http://www.facebook.com/sharer.php?u=[CAMPAIGN_VIEW_URL]
https://api.whatsapp.com/send?text=[SUBJECT]%20-%20[CAMPAIGN_VIEW_URL]
http://twitter.com/intent/tweet?url=[CAMPAIGN_VIEW_URL]&text=[SUBJECT]
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=[CAMPAIGN_VIEW_URL]&title=[SUBJECT]&sid=4
http://app.activetrail.com/ShowCampaign.aspx
https://cdn-media.web-view.net/i/wjwc8c/________________14.pdf
https://cdn-media.web-view.net/i/wjwc8c/____________________-__________________2022_2.pdf
https://cdn-media.web-view.net/i/wjwc8c/_______________________________________________________________2022-_______________.pdf


לפרטים נוספים לחץ כאן

כנס הפסיכולוגיה השיקומית 2022 

לפרטים נוספים לחץ כאן

כנס הפסיכולוגיה החינוכית 2022 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrZRaGuGQgdQ3LudBN4YOC5BLW_fCqhvgVOCKCKr3CS4MWiQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrZRaGuGQgdQ3LudBN4YOC5BLW_fCqhvgVOCKCKr3CS4MWiQ/viewform
https://cdn-media.web-view.net/i/wjwc8c/_____________________________6.pdf
https://cdn-media.web-view.net/i/wjwc8c/_____________________________8.pdf


לפרטים נוספים לחץ כאן

פרסומים

לפרטים נוספים לחץ כאן

הודעה למבוטחים:

כיום במכרזים יש התייחסות לביטוח אחריות מקצועית.
tuvia@tiv-ins.co.il כדי למנוע אי הבנות עם מזמין המכרז נבקש לשלוח אל טוביה צוק

את דרישות המכרז לגבי ביטוח.
בכל מכרז יש שלב של שאילתות ובשלב הזה ניתן לשנות נוסח של התנאים.

לאחר המכרז לא ניתן לשנות וחבל להפסיד מכרז בגלל שלא ניתן ייעוץ מקדים.

                                             בברכה,
                                                טוביה צוק
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הקישורים שלנו

*טוויטר - עמוד לא רשמי

לסיום, נשמח לשמוע את דעתכם או לקבל משוב מכם בכל נושא ועניין    
office@psych.org.il
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