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 נוהל להכרה ולתיקוף הכרה במוסדות לצורך התמחות בפסיכולוגיה חינוכית
 

 הגדרה:  .א
"מוסד , פרק א', הוראות כלליות, הגדרות: 1979 –בתקנות הפסיכולוגים )אישור תואר מומחה( התשל"ט 

 .ועדה מקצועיתעם המרכז או שירות שהכיר בהם המנהל, לאחר התייעצות    מוכר"
 

 כללי הכרה במוסד: .ב
( במגוון של גילאים ופנימיות למוסד יש זיקה קבועה  למערכת של מוסדות חינוכיים )גנים ובתי ספר .1

  .יוחדיםמסגרות המשלבות ילדים בעלי צרכים מכולל  ,וסוגים 

 בפסיכולוגיה חינוכית:שני מדריכים לפחות  .2

 .משרה לפחות שהוא אחראי על ההתמחות במוסד 1/3-מדריך בפסיכולוגיה חינוכית ב .א

 :י המפורט בטבלה"מדריך נוסף עפ .ב

 
 מדריך נוסף מתמחים

 משרה  33%מדריך בהיקף של -מומחה מתמחים 1-5
 משרה  50%או מתמחה בהדרכה בהיקף של 

 משרה  33%מדריך בהיקף של -מומחה 2 מתמחים 6-10
 משרה  50%מתמחים בהדרכה בהיקף של  2או 

 

 .2 מתמחים נוספים יש להוסיף מדריך או מדריכים כמצוין בסעיף 5 על כל .3

. עד מחצית משעות ההדרכה  יכולות להינתן על ידי מדריך בפסיכולוגיה חינוכית שאינו מצוות המוסד .4
על הפסיכולוג האחראי על ההתמחות לקבוע דרכים להפוך את מדריך החוץ למעורב ומעודכן בנעשה 

דרישה להשתתף בשיחות משוב תקופתיות למתמחים, בהדרכות של צוות המדריכים : לדוגמה)ח "בשפ
 (."ח בו עובד המתמחהבשפתתבצע בפועל  ההדרכהו/או ש ח ובישיבות צוות"בשפ

בצוות  מתמחהלכל בממוצע שעות שבועיות  1½  -בהיקף של לא פחות משעות ההדרכה במוסד הן  .5
ויסות ההדרכה במוסד והתאמתה לצורכי ההתמחות . מבלי להתחשב בגודל משרתו, הקבוע במוסד

 .הפסיכולוג האחראי על ההתמחותייעשה על ידי , והקידום המקצועי של כל חברי הצוות

יקבל הדרכה אינדיבדואלית וקבוצתית וישתתף , מקצועיותבמוסד ישתתף בישיבות צוות  כל מתמחה .6
 הפסיכולוג האחראי על ההתמחותאו מחוץ למוסד על פי קביעתו של /בהשתלמויות קבוצתיות במוסד ו

 .במוסד ובהתייחס להיקף עבודתו ולרמתו המקצועית

ל ידי הערכת הרמה המקצועית של המוסד תעשה ע. במוסד מתנהלת פעילות מקצועית ברמה נאותה .7
ותוך מתן דגש מיוחד על , הוועדה המקצועית בהתבסס על כל העקרונות המתווים שבמסמך זה

 :הסעיפים הבאים

  קיומן של ישיבות צוות קבועות העוסקות בבירור, תכנון, פיתוח וקידום דרכים לפתרון בעיות
 .ע"י המוסדפסיכולוגיות מערכתיות ואינדיבדואליות המתעוררות במסגרות החינוכיות המטופלות 

 . יש לנהל רישום מסודר ומאורגן של ישיבות הצוות

 לצורכי ההתמחות  בידואליות במגוון של נושאים המתאימיםקיומן של תכניות להדרכה אינדי

 .וההתקדמות של כל הפסיכולוגים המתמחים אשר במוסד
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  פור מתמיד של בסיס לחשיבה על פיתוח מקצועי ושי שיהווקיום מעקבים לבקרה עצמית והיזון חוזר

 .פסיכולוגיות במערכת החינוךההתערבויות ה

 קיומו של חומר כתוב המתאר ומתעד את עבודת המוסד. 

 :במוסד קיימים תנאי עבודה מתאימים כמפורט להלן .8

  המפנה את הפונים לשפ"ח מבחוץ,על מבנה השפ"ח שילוט. 

 כניסה נפרדת. 

 לפסיכולוג בזמן עבודתו שמירה על פרטיות הפונים תנאים פיזיים המאפשרים. 

 חדרי פסיכולוגים מצוידים. 

  ניהול תקין ךמזכירות לצור ובומשרד. 

 המיועד לפונים לשפ"ח בלבד ומאפשר שמירה על פרטיותם לקבלת קהל ולהמתנה חדר. 

 תנאים המאפשרים קשר זמין עם מוסדות החינוך והמוסדות האחרים שיש למוסד זיקה אליהם 
 .(, אינטרנט וכדומהכגון: טלפון, פקסימליה)

  הן בכניסה והן בתוך השפ"ח. לבעלי נכויותנגיש מבנה 

  ,ספרית מבחנים הכוללת מגוון מבחנים פסיכולוגיים המיועדים לאבחון קוגנטיבי, קליני
נירופסיכולוגי ודידקטי. תדריכים כתובים לכל מבחן הכוללים טבלאות לחישובי נורמות, אחוזונים 

 .ועוד

  ישיבות.חדר 

 .)מטבחון )מומלץ 

  ת.ספרות מקצועית מעודכנ ובהספריה  

  קצועיים ממידע פסיכולוגי וכלים  חסיון ושמירה שלתנאים פיזיים וסידורים מתאימים המאפשרים
מזכירה, או כתבנית(, על פי  אך ורק לפסיכולוגים ולמי שמורשה לעסוק בהם )כגון:שיהיה נגיש 

 .האחראי על ההתמחותהפסיכולוג שיקול דעת מנהל המוסד ו/או 

  יש לנקוט באמצעי ההגנה על פרטיות כנדרש בחוק ,הפוניםתיקי  מיחשובבמקרה של. 

 (.2017, עדכון 1991בהתאם לתקנות האתיקה המקצועית )שמירה על כללי האתיקה המקצועית   .9
 

 אופן הגשת הבקשה ע"י המוסד:  .ג
 לצורך במוסדות הכרה תיקוף/  להכרה בקשה טופסמוסד המבקש הכרה יפנה לוועדה המקצועית על גבי 

  ויצרף את כל האישורים הנדרשים. חינוכית בפסיכולוגיה התמחות
 

 הכרה:  ביקור ועדה במוסד לצורך .ד
ביקור אשר תבחן את התנאים בעת הביקור במוסד. צוות הביקור  צוותקבלת הכרה מותנית בהמלצה של 

יכלול לפחות שני מדריכים שאחד מהם חבר הוועדה או תת הוועדה. בביקור לצורך תיקוף הכרה הביקור 
  מדריך אחד או יותר, לפי שיקול דעתה של הוועדה.צוות הביקור יכלול 

 רה במוסד:סוגי ההכ .ה
הכרה למוסד בפעם הראשונה, תינתן הכרה זמנית לתקופה של  בכל מקרה של הענקת הכרה זמנית: .1

 שנה. 

https://www.health.gov.il/DocLib/Educational_Psychology_Receive_status_accredited_institution_for_internship_form.pdf
https://www.health.gov.il/DocLib/Educational_Psychology_Receive_status_accredited_institution_for_internship_form.pdf
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אין גם אם   תוכנית התמחות,  מוסד יכול לקבל הכרה זמנית אם הוא עומד בכל הקריטריונים, כולל
 הוועדה המקצועיתתת במקרה זה הפסיכולוג האחראי על ההדרכה חייב לדווח ל לו עדיין מתמחים,

מיד עם קבלת מתמחים ולאשרר את קיום הפעלת תוכנית ההתמחות כפי שהוצגה לקראת ההכרה 
לתת הכרה זמנית גם למוסד הממלא רק   הוועדה המקצועית רשאית תת הזמנית. במקרים חריגים

 )לדוגמה: כאשר המדריך חלק מהקריטריונים, אך הוא בתהליך למלא את כולם תוך תקופה נקובה
 .מצא בתהליך הסמכה להדרכה(נהאחראי על ההתמחות 

וועדה המקצועית ע"מ לקבל תת ההמוסד לפנות ל  שנה מיום קבלת ההכרה הזמנית באחריותו של
 הראות כי הוא עומד בכל התנאים.הכרה קבועה ול

מוסד מוכר להתמחות בפסיכולוגיה חינוכית הינו מוסד אשר מתקיימים בו כל  הכרה קבועה: .2
העקרונות, הקריטריונים והתנאים המפורטים במסמך זה. המוסד מאפשר התמחות מודרכת במגוון 

של סוגי התערבויות פסיכולוגיות חינוכיות לפחות בשני סוגים של מסגרות חינוכיות )כגון: גני ילדים, 
(. כמו כן, מאפשר המוסד התמחות מודרכת פנימיות ים, בתי ספר על יסודיים, בתי ספר יסודי

בתי  )כגון: ם לתלמידים בעלי צרכים מיוחדיםבפסיכולוגיה  חינוכית במסגרות חינוך הנותנות שירותי
תלמידים בעלי צרכים מיוחדים מקדמות ו, כיתות להפרעות התנהגות לקויות למידה וכדומה  ספר

 .ל(ות החינוך הרגיהמשולבים במסגר

 

  עדכון פרטים במוסד ותיקוף הכרה: .ו
ועדה להכרה במוסדות של הו-לתת אמת בזמן לדווחו/או המנהל  ההתמחות על האחראי הפסיכולוג על .1

 של מעמדו את תשקול, המקצועית הוועדהתת . ההתמחות  בתנאי שינוי כל על המקצועית ועדהוה
  .החדשים הנתונים פי על, המוסד

 תת הועדה -השינוי מזמן שנה חצי תוך פרטים עדכון לוועדה יעביר לא המוסד מנהל בהם במקרים
 .מהמוסד הכרה הסרת על להמליץ תשקול

 תקן תוכנתולצרף  את פרטיו לשלוח ישו/או פסיכולוג אחראי על ההתמחות  מנהלכאשר מתחלף  .א
 .הרשות גורמי י"ע, תומהח

/  להכרה בקשה טופסהשפ"ח יש לשלוח מהצוות המקצועי של  25%כאשר מתחלף לפחות  .ב
 חינוכית בפסיכולוגיה התמחות לצורך במוסדות הכרה תיקוף

 טופסב שמופיע כפי, הפיזי המבנה תיאור בצירוף להודיעיש  ח"השפ כתובת שינוי שלבמקרה  .ג
 מנהלבאחריות  חינוכית בפסיכולוגיה התמחות לצורך במוסדות הכרה תיקוף/  להכרה בקשה
 הנדרשים.  המסמכים את על השינויים המפורטים לעיל ולצרף שנה חצי תוך להודיע התחנה

שנים ישלח למוסד "טופס תיקוף הכרה". בנוסף  5שנים ולא תעלה על  3 -אחת לתקופה שלא תפחת מ .2
 יערכו ביקורים מדגמיים במוסדות עפ"י תוכנית עבודה שנתית ועפ"י צרכים או פניות העולים מהשטח.

 

  :רחב ח"שפ של ולהפעלה להקמה מנחים קוים .ז
 :הגדרה

שפ"ח רחב הוא שפ"ח מוכר להתמחות אליו מוצמד שפ"ח שאינו מוכר להתמחות  על מנת לאפשר לשפ"ח 
 .הלא מוכר לקבל בהמשך הכרה כמוסד מוכר להתמחות

 
  

https://www.health.gov.il/DocLib/Educational_Psychology_Receive_status_accredited_institution_for_internship_form.pdf
https://www.health.gov.il/DocLib/Educational_Psychology_Receive_status_accredited_institution_for_internship_form.pdf
https://www.health.gov.il/DocLib/Educational_Psychology_Receive_status_accredited_institution_for_internship_form.pdf
https://www.health.gov.il/DocLib/Educational_Psychology_Receive_status_accredited_institution_for_internship_form.pdf
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 : רציונל
רחבים נועד למצבים בהם שפ"ח אינו יכול לקבל הכרה כמוסד מוכר להתמחות  רעיון הקמת שפח"ים

בזכות עצמו וזקוק למענה זמני עד לעמידה בתנאים להכרה עצמאית. צימוד של שפ"ח שאינו מוכר 
נועד לאפשר לשפח"ים לא מוכרים לצמוח ולהתפתח ולהיות שפח"ים ,להתמחות לשפ"ח מוכר להתמחות 

משום אינטרס לאומי להגדלת מספר השפח"ים המוכרים לצרכי התמחות, שבהם  מוכרים. בתהליך זה יש
 .יוכשרו פסיכולוגים חינוכיים

 
 :  הסבר

השפ"ח המוכר והשפ"ח המוצמד יוגדרו בפני משרד הבריאות כשפ"ח רחב. השם שיינתן לשפ"ח  .1
 הרחב יכלול את שמות השפ"ח המוכר והשפ"ח המוצמד. 

שפ"חים שאינם מוכרים, כאשר הצימוד ושמות השפ"חים  3 ניתן להצמיד לשפ"ח מוכר עד .2
שפ"ח לא מוכר  -X. שפ"ח מוכר 1Yשפ"ח לא מוכר  -Xהרחבים ייעשו בצמדים )למשל: שפ"ח מוכר 

2 Y .)'וכו 
הוועדה המקצועית תשקול את היחס בין המדריכים במוסד המוכר להתמחות והמתמחים בשפ"ח  .3

יכים בשפ"ח המוכר צריך לענות על צרכי השפ"ח המוכר ובשפ"ח המוצמד. היקף העסקת המדר
המוכר והשפ"ח המוצמד בהתאם למפתח שנקבע בדרישות למוסד מוכר )תקן מדריכים מול תקן 

מתמחים(. ניתן לממש דרישה זו גם באמצעות הקצאת שעות הדרכה חיצוניות לשפ"ח המוצמד 
 במימון שפ"י. 

המוצמד, לפעול בהתאם להוראות הוועדה  על השפ"ח הרחב, הכולל את השפ"ח המוכר והשפ"ח .4
 המקצועית לפסיכולוגיה חינוכית.

ניתן לקבל הכרה כשפ"ח רחב באופן זמני לשנה. בתום שנה זו תבחן המשך ההכרה ע"י תת הוועדה  .5

 3-להכרת מוסדות ובמידת הצורך תינתן המשך הכרה זמנית לשנה נוספת. הכרה זמנית תינתן ל
 שנים לכל היותר. 

להיכלל בתוכנית זו כשפ"ח מוצמד תחול רק על שפ"ח שיעמוד בדרישות מינימום של האפשרות  .6
שלושה פסיכולוגים לפחות בתקן וחצי. שפ"ח זעיר לא יוכל בשלב זה להיכלל בהסדר זה. אנחנו 
מקווים, שבמשך הזמן ימצא המענה, שיוכל לאפשר לפסיכולוגים בשפ"חים אלו לעמוד בתנאי 

 הדרישות להתמחות.
 

 :רחב ח"שפ הקמת

ח המוכר להתמחות להגיש לתת הוועדה להכרה במוסדות "על הפסיכולוג האחראי על ההתמחות בשפ .1
 . ח רחב"ח רחב על גבי טופס מובנה להכרה כשפ"בקשה להכרה כשפ

ח לא מוכר מותנה באישור הועדה המקצועית לפסיכולוגיה "ח מוכר להתמחות לשפ"צימוד בין שפ .2
 .חינוכית

בסעיף ב' מוגדרות  ןח המוצמד בכל הדרישות לתנאים פיזיים כפי שה"של השפיש לוודא עמידה  .3
(8). 

חים "ח רחב מותנה בהצגת אישור בכתב של כל אחת משתי הרשויות להן שייכים השפ"אישור שפ .4
 .הן המוכר והן הלא מוכר

 . חים"מ בין שני השפ"ק 50 יש לשאוף למרחק גיאוגרפי סביר של עד .5
י "ח שלו ע"ח הלא מוכר לוודא שקיימת אחריות שילוחית לפסיכולוגים מהשפ"על מנהל השפ .6

, לצורך קבלת הדרכה)ח המוכר "הרשות השולחת בזמן השתתפותם בפעילות מקצועית בשפ
 (. ישיבות צוות וישיבות מקצועיות אחרות
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יהיה אחראי על התנהלות תקינה של ,ח המוכר "הפסיכולוג האחראי על ההתמחות בשפ .7
ח המוצמד ויהיה בקשר עם הוועדה "הוא ילווה את הפעלתו של השפ. ח המוצמד"ת בשפההתמחו

 .המקצועית  בכל הקשור לתהליך ההתמחות
ח המוכר לדווח לוועדה המקצועית על כל שינוי "על הפסיכולוג האחראי על ההתמחות בשפ .8

 .חים"השפ ח המוצמד אליו הנוגע להתמחות או הפסקת ההתקשרות בין שני"ח המוכר ובשפ"בשפ
 .ההצמדה לתהליך המחוזי הפסיכולוג של תוהמלציש לצרף את   .9

 
 :רחב ח"שפ הפעלת

על מנת להבטיח הכרות של המדריכים עם מאפייני האוכלוסייה והמסגרות החינוכיות של  .1
מודרכיהם, יקיימו המדריכים לפחות שתי ישיבות בהשתתפות צוות השפ"ח המוצמד. הישיבות 

המוצמד. ישיבה ראשונה עם תחילת תהליך הצימוד וישיבה נוספת במהלך  תתקיימנה בשפ"ח
 השנה.

הפסיכולוג האחראי על ההתמחות בשפ"ח המוכר ישתתף בשיחות משוב שנתיות למתמחים  .2
 בשפ"ח המוצמד.

הפסיכולוגים בשפ"ח המוצמד ישתתפו בהשתלמויות המקצועיות הנדרשות לפי דרישות  .3
 סיכולוג האחראי להתמחות בשפ"ח המוכר.ההתמחות ובהתאם להנחיות של הפ

הפסיכולוג האחראי על ההתמחות בשפ"ח המוכר יעביר לוועדה המקצועית דיווח חצי שנתי ושנתי  .4
 לצורך מעקב. 

 ישיבות מקצועיות: .5

 ישיבות  10 ח המוצמד יקיימו  לפחות"ח המוכר והשפ"צוות הפסיכולוגים של השפ
המדריך האחראי על ההתמחות בתאום עם י "תכני הישיבות יקבעו ע. משותפות בשנה

 .הגורמים המעורבים כמפורט בהנחיות הוועדה המקצועית להכרת מוסדות
 שישמרו ויהיו , מפגשי הישיבות המקצועיות המשותפות יתועדו במפורט בפרוטוקולים

 .ח מוכר"פתוחים לביקורת כפי שנדרש מכל שפ
 ח "כל אחד בשפ ,ת צוות נפרדותח  המוצמד ימשיכו ויקיימו ישיבו"ח המוכר והשפ"השפ

 .שלו

בתום שנה, יגיש הפסיכולוג האחראי על ההתמחות בשפ"ח הרחב יחד עם מנהלי השפ"ח המוכר  .6
והשפ"ח המוצמד תמונת מצב ,לתת הוועדה להכרה במוסדות לצורך להכרה בשפ"ח המוצמד 

 שנה נוספת.כמוסד מוכר להתמחות בפסיכולוגיה חינוכית, או בקשה מנומקת להמשך ההצמדה ל

 רק הכרה לקבל המוצמד ח"השפ של הזכאות את כמקובל תבדוק במוסדות להכרה הוועדה תת .7
 .הנדרשים התנאים בכל שעמד לאחר
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