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 חינוכית במוסדות לצורך התמחות בפסיכולוגיה לתיקוף הכרה/  להכרה טופס בקשה

 

 פרטים א. 

 

 שם המוסד _________________ 

 כתובת _________________________ עיר___________ מיקוד ________________

 ___________________________טלפון__________________  פקס __________________ דוא"ל___

 _________________דוא"ל __________________ שם מנהל המוסד ______________ נייד_________

  ___________נייד________טלפון _______________ __אחראי על ההתמחות _________הפסיכולוג ה שם

 ______________________דוא"ל ______________

 
  

 

 : אור המוסדיתב. 

 

ותים המוצעים על ידי המוסד בשנת העבודה הנוכחית )אנא סמן את השירותים הניתנים בשפ"ח השיר .1

 (:)אחר( בעמודה המיועדת לכך ,אם יש צורך ,מידעוהוסף 

 

 אחר שפמ /הערכותאבחונים טיפולים עבודה מערכתית

  ביקורים קבועים
 במוסדות

  קונסולטציה
 לצוותים החינוכיים

  סדנאות/השתלמויות
 למורים

 הרצאות דנאות/ס
 להורים

 טיפול הורי 

  טיפול
 בילדים 

  טיפול
 קבוצתי

  טיפול
 משפחתי

  רב תחומי 

 השמות 

 בשלות  

 

 טיפולים 

 אבחונים 

 השתלמויות 

 קבוצות 
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 הרלבנטית(:עמודה ב)ציין מספר בשנת העבודה הנוכחית מסגרות מקבלות השירותים ה מספר .2

ות מסגר תיכונים חטיבת ביניים גנים יסודייםבת"ס 
המשלבות 
ילדים עם 

 צרכים מיוחדים
)ציין סוג מסגרת: 

גן ל"ל,  גןלדוגמא: 
בי"ס , שפתי

להפרעות התנהגות 
 (וכד'

 אחר/פרויקטים

     

 

 

 

 

 תנאי העבודה:

 לא כן בכניסה אל המבנה ובתוכו נגישות

 לא כן חיצוני על המבנהשלט 

 לא כן פסיכולוגים מצוידיםחדרי 

 לא כן חדר ישיבות

 )עם אפשרות נעילה(לתיקי מטופלים יון ארכ

 או מערכת ממוחשבת עם הגנה על פרטיות הפונים כחוק
 לא כן

 לא כן מזכירות

 לא כן חדר המתנה )המאפשר שמירה על פרטיות הפונים(

 לא כן ספריה מקצועית

 לא כן ספרית מבחנים

 לא כן פיזור גיאוגרפי )יותר ממבנה אחד(

 
  הרכב הסגל:

 יש לצרף:

 פלט של דו"ח תוכנת תקן של שפ"י חתום על ידי  הגזבר ומנהל אגף/מחלקת חינוך והפסיכולוג המחוזי. .1

לצרף  צורך אין -פירוט שמות העובדים והיקף משרתם באחוזי משרה ושעות ע"י מחלקת/אגף כח אדם .2

 תעודות מקצועיות.
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  ג. מבנה ההדרכה בתחנה:

 

 המדריך האחראי על ההתמחות:

 ________.__________________________________שם המדריך ___ .1

 _________________._________היקף משרת המדריך בשעות שבועיות _ .2

 ____________.___________________ימים ושעות עבודתו במוסד ___ .3

 

 רשימת המדריכים במוסד:

 ניתן לשלוח מידע זה בטבלת אקסל 

 פנימי חיצוני המדריךשם 
הליך בת

הסמכה 
 הדרכהל

 היקף משרה
 מספר שעות

 הדרכה

1.      

2.  .     

3.      

4.      

 

   

 רשימת המודרכים במוסד:

 ניתן לשלוח מידע זה בטבלת אקסל 

 שם המדריך שם המודרך
מס' שעות 

הדרכה 
 אינדיבידואליות

הדרכה 
 קבוצתית

 נושאי הדרכה

1.     

2.  .    

3.     

4.     
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 תכנית ההשתלמות של צוות השפ"ח בשנת העבודה הנוכחית  .ד

  
 ניתן לשלוח מידע זה בטבלת אקסל

 

 שם ההשתלמות
היקפה 
 בש"ש

 המשתתפים שם המנחה ומקצועו

    

    

    

    

 

 

 פרויקטים ותוכניות לאומיות: .ה

  
_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 _____ _______חתימת מנהל המוסד המוכר ___________
 
 
 

 ___________________חתימת המדריך האחראי על ההתמחות במוסד _____
 
 


