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 בחינת סיום התמחות בפסיכולוגיה חינוכיתנוהל 
 

 סדרי בחינות: א.

)א(: סדרי בחינות: "ועדה  18, בפרק ג', תקנה 1979 –עפ"י תקנות הפסיכולוגים )אישור תואר מומחה( התשל"ט 
חברים לפחות לכל  3מקצועית תקבע את סדרי הבחינות לתואר מומחה בענפה וצורתן וכן תמנה צוותי בחינה של 

 חינה"ב

 

 בקשה להשתתף בבחינה: ב.

מתמחה המבקש לסיים התמחות יגיש לוועדה המקצועית "טופס בקשה לסיום התמחות וקביעת זכאות לגשת 
לבחינה" ויצרף את כל המסמכים הנדרשים כולל מקרה כתוב בכל אחד מהתחומים הבאים: טיפול, אבחון ומערכת 

הוועדה המקצועית תודיע בכתב  .)גיל רך, יסודי, על יסודי( ות גילשתי קבוצעל המקרים להיות מ, 1כמפורט בנספח 
למתמחה את החלטתה. במידה והדיווחים, המסמכים והמקרים יתאמו את הנדרש תודיע הועדה על זכאותו של 

 שנים מיום סיום ההתמחות בפועל. 5 הפונה להבחן. אישור זכאות שנתנה הוועדה יהיה תקף למשך

 

 מועדי הבחינה: ג.

שה רשאים להגיש בק מועד הבחינה
 לסיום התמחות

מועד הגשת הבקשה לסיום 
 השלמת מסמכים התמחות

 קיץ
 ביוני 1

 עד
 ביוני 30

מתמחים אשר מסיימים 
את התמחותם עד לתאריך 

28.2 

 הגשת טפסים עד
 1.3לתאריך 

 תתקבלנהלאחר תאריך זה, לא 
 במועד קיץ בקשות לגשת לבחינה

 כלאת  יש להשלים
עד  החסריםהמסמכים 

 15.3לתאריך 

 רףחו
 בנובמבר 1

 עד
 בנובמבר 30

מתמחים אשר מסיימים 
עד לתאריך התמחותם  את 

31.7 

 הגשת טפסים עד
 1.8לתאריך 

 תתקבלנהלאחר תאריך זה, לא 
 במועד חורף בקשות לגשת לבחינה

 כלאת יש להשלים 
עד  החסרים המסמכים

 15.8לתאריך 

  הערות

באחריות הנבחן לוודא שהטפסים 
התקבלו במשרד מועצת 

. סיכולוגים עד לתאריך הנדרשהפ
במידה והבקשה לא תוגש עד תאריך 

 לא ניתן יהיה להיבחן! –זה 

שנים  5-אם עברו למעלה מ
מיום סיום ההתמחות בפועל 

ועדה ויש לפנות בכתב ל
המקצועית טרם הגשת 

  לגשת לבחינההבקשה 
 

  ד. הקמת צוותי בחינות:

עדה המקצועית יו"ר לצוות בחינה מתוך רשימת היו"רים הנמצאת לאחר אישור זכאות להשתתפות בבחינה תמנה הוו
 ברשותה, והיו"ר ימנה את צוות הבחינה מתוך רשימת הבוחנים המאושרים לבחון על ידי הועדה המקצועית. 

 יו"ר וועדת הבחינה יודיע לנבחן על הרכב צוות הבחינה, מועד הבחינה, יום ושעה, ומיקומה.
 .קדמת בין הבוחנים והנבחניםיש לוודא כי אין הכרות מו

 
 הרכב צוות הבחינה:

 צוות הבחינה יכלול שלושה מדריכים מתחום הפסיכולוגיה החינוכית, כאשר לא יותר משניים מהם מאותו המוסד. 
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  ה. מתכונת הבחינה:

נה בעל פה הבחינה כוללת הגשת מקרה כתוב בכל אחד משלושת התחומים הבאים: אבחון, טיפול ומערכת, וכן בחי
 המתקיימת כראיון אישי עם שלושה חברי ועדת הבחינה. 

דקות, שבה ישנה התייחסות הן לשלושת המקרים הכתובים והן לנושאים נוספים שיבחרו  60-75משך הבחינה בין 
 חברי הועדה.

מבדיקתו, במידה והחומר המוגש לבוחנים אינו עומד בדרישות ובסטנדרטים בסיסיים, זכותם של הבוחנים להימנע 
 הבחינה תתקיים בשפה העברית. המקרה יוחזר והבחינה תבוטל.

 הנחיות להגשת מקרה של אבחון והתערבות במערכת
הנבחן יציג מקרה של אבחון והתערבות במערכת. בחירת המקרה המוצג תבטא את מורכבות העבודה במערכת: 

 ים בבחירת ההתערבות ותוצאות ההתערבות. הבעיה המוצגת ע"י המערכת, בחירת דרך האבחון, שיקולי הדעת השונ

 פסיכודיאגנוסטי מקרה להגשת הנחיות
(. 2014 במאי י"שפ י"ע פורסמו פסיכולוגי ח"דו לכתיבת הנחיות) תחומי-פסיכולוגי רב אבחון ח"דו יציג הנבחן
 להמשך יותוהנח השונים הדעת שיקולי, היבטיה כל על האבחונית השאלה מורכבות את תבטא המוצג המקרה בחירת
 השונים. הלקוחות מול עבודה

 יכותרפיההנחיות להגשת תיאור מקרה בפס
מפגשים טיפוליים ישירים עם ילד ו/או הוריו(. בחירת  20)לפחות ארוך טווח הנבחן יציג מקרה של טיפול פסיכולוגי 

 ובינאישיים ימייםלתהליכים פנ התייחסות המקרה המוצג תבטא את מורכבות המהלך הטיפולי על כל היבטיו, תוך
 הילד. השונים של ההשתייכות במעגלי מקבילה ולעבודה

  .1הנחיות מפורטות להגשת המקרים מצורפות בנספח 
 במעמד הבחינה יהיה עלייך להזדהות באמצעות תעודת זהות בלבד.

 
  ציונים והערכות:תוצאות הבחינה, ו. 

גבי "טופס להערכת נבחן", בציון ובהערכה מילולית. יו"ר יו"ר ועדת הבחינה יסכם בשם צוות הבחינה את הערכת על 
ועדת הבחינה יחתים את חברי צוות הבחינה והצופה על הטופס המסכם וישלח אותו למשרד מועצת הפסיכולוגים 

 עבור הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה חינוכית. 
 " יינתן כאשר לדעת צוות הבחינה עמד הנבחן בבחינה. עוברהציון "
 " יינתן כאשר לדעת צוות הבחינה הנבחן לא עמד בה ועליו להבחן שוב.נכשל"הציון 

 במידה .בהתאם לבקשתו לבחינה נוספת רק בתחום בו נכשל והוא יזומןלהכשיל נבחן רק בתחום אחד  ישנה אפשרות
 .שובלהיבחן על כולם  יהיה עליותחומים  3או  2-נכשל בהנבחן ו

 פורט יותר עם נימוקים להחלטת הבוחנים.יש לצרף, במידת הצורך, פרוטוקול מ
ידי הנבחן -במקרה שלדעת חברי צוות הבחינה יש פער גדול בין החומר הכתוב שהוגש על יינתן" לוועדה עובר"הציון 

תדון פה, או כאשר אינם יכולים להגיע להחלטה מסיבה אחרת. הוועדה המקצועית -ובין תשובותיו בבחינה בעל
 וות הדעת של צוות הבחינה וחוות הדעת של מדריכי הנבחן במהלך התמחותו.ותשקול את עמדתה לאור ח

", הועדה המקצועית תדון ותחליט על אחת משלוש האפשרויות עובר לועדה המקצועיתבמקרים של מתן ציון "
 הבאות: 

 להחזיר ההערכה לועדת הבחינה בבקשה לפרט ולנמק החלטתם. .1
 יע במתן ציון עובר / נכשל.להחזיר ההערכה לועדת הבחינה בבקשה להכר  .2
לפתוח ולעיין בהערכות המתמחה מכל שנות ההתמחות ולהכריע עובר / נכשל, תוך שקלול הערכת ועדת  .3

 הבחינה.
במקביל, הבוחנים  יושב ראש הוועדה המקצועית יודיע בכתב ליושב ראש המועצה ולנבחן על תוצאות הבחינה.

 .בחינה לנבחן בסוף הבחינהרשאים, עפ"י שיקול דעתם, למסור את תוצאות ה
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  . נוהל ערעור:ז

הערעור יועבר להתייחסות צוות  ימים מקבלת תוצאותיה. 30נבחן רשאי להגיש ערעור על תוצאות הבחינה תוך 
 הבחינה.

הוועדה המקצועית תדון בערעור, תוך עיון בהתייחסות צוות הבוחנים ולפי הצורך בחומרים מתיק המתמחה, ותשיב 
 ימים מיום הגשת הערעור.  30לנבחן תוך 

היה והערעור ימצא מוצדק, תשקול הוועדה את פסילת הבחינה כולה או חלק ממנה והנבחן יוכל לגשת לבחינה 
 .את הערעור הוועדה המקצועית תדחה ,לא ימצא מוצדקהערעור היה ו חוזרת.

 

  . בחינה חוזרת:ח

יום ממועד הבחינה  90 בע הוועדה המקצועית אך לא לפנינבחן שלא עבר את הבחינה זכאי להיבחן שוב, במועד שתק
 בה נכשל. 

שעבר תכנית התמחות נוספת כפי שתקבע הוועדה נכשל הנבחן פעם נוספת, לא יהיה זכאי להיבחן מחדש, אלא לאחר 
  המקצועית.

 
 

 אנו מודים לך על שתוף הפעולה ומאחלים לך הצלחה בבחינה.
 
 
 
 
 
 

 הוועדה המקצועית 
 חינוכיתגיה לפסיכולו

 2021 דצמבר
 
 
 
 
 
 

 בכל  מקום שמופיע לשון זכר הכוונה גם לנקבה
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 חינוכית בפסיכולוגיה מפורטות להגשת מקרים למבחן המומחיותהנחיות 

 )גיל רך, יסודי, על יסודי( על המקרים להיות משתי קבוצות גיל

  מקרה של אבחון והתערבות במערכתהנחיות להגשת  א

ג מקרה של אבחון והתערבות במערכת. בחירת המקרה המוצג תבטא מתמחה העומד לסיים את התמחותו יידרש להצי
את מורכבות העבודה במערכת: הבעיה המוצגת ע"י המערכת, בחירת דרך האבחון, שיקולי הדעת השונים בבחירת 

 ההתערבות ותוצאות ההתערבות. 
  :הצגת המקרה צריכה לשקף .1

 ים בהן והנעתם. הכרות עם מתודולוגיות וכלים ידע תיאורטי: הכרת גישות תיאורטיות להבנת מערכות, שינוי
 שונים לאבחון והערכת מערכות חינוכיות. מודלים להתערבות במערכת.

  .יכולת יישום הידע בעבודת השדה 

 
 :הצגת המקרה תכלול .2

 אבחון ומיפוי המערכת .א

העברת משובים  ,: איסוף נתוניםשיטות אבחון .: תצפיות, ראיונות, שאלונים, מסמכים כתוביםכלי אבחון. 1א.

 , קבוצות איכות, ניתוח דינמי של תהליכים במערכת.SWOTלאחר התערבות, חקר מוקיר, 

 נקודות טעונות שיפור. -איתור בעיות וקונפליקטים, זיהוי כוחות מניעים וכוחות בולמים, נט"שות. 2א.

 התערבות במערכת .ב

 .מטרת ההתערבות. 1ב.

ייעוץ והדרכה לצוותים )ברמה  ים התערבותיים תוך שימוש בהמשגה(:)שימוש במודל ההתערבות תהליך .2ב.
אישית וברמה קבוצתית(, סדרת הרצאות וסדנאות לצוות המורים, לקבוצות הורים, לילדים. דיונים 

 בינמקצועיים, עבודה במערכת עם קבוצות.

 )בהשלכות מהפרט למערכת ומהמערכת לפרט(. דרכי התערבות במצבי משבר ובחירום. 3ב.

 ההתערבות(, תוצאות משניות. למטרתמה הושג/לא הושג )בהתייחס  -תוצאות ההתערבות  .ג

 המלצות, תכנון לעתיד, מעקב לאורך זמן. -מעקב  .ד

********************************************************************************************************************** 
 :הערות

 וגש.יהצגת המקרה ש העמוד של להעתיק את פורמט פרטי המקרה המופיע במסגרת לראש יש .1
ההנחיות המפורטות לעיל מהוות קוים מנחים לצורך ארגון המידע הנדרש להצגת מקרה של אבחון והתערבות במערכת. יש לתת מקום  .2

יאורטיים. הדגשים שונים, הרחבה או צמצום הנ"ל, אפשריים ובתנאי שישרתו את הצגת לתיאור העבודה בשדה בצד מתן רקע והמשגות ת
 המקרה על חלקיו השונים באופן מלא.

 .12, גודל הגופן David, גופן 1.5ס"מ, רווח השורות  2יש להדפיס עם שוליים של  וחובה למספר את העמודים. עמודים 5עד הצגת המקרה:  .3

 : ____________)חינוך רגיל / חינוך מיוחד( : ___________  תיכון( /"ב)גן/יסודי/חט החינוכית מערכתה
 : _________________(מנהלת/מורה/גננת, צוות המורים, צוות בינמקצועי, ילדים, הורים) אוכלוסיית היעד

]מערכת חדשה, מיפוי צרכים, התמודדות עם שינויים במערכת, התמודדות עם מצבי משבר וחירום )אובדנות, אירוע  לאבחוןהסיבה 
על רקע מיני, מוות, מחלה, מצב חירום קהילתי, לאומי(, פניות המערכת לסיוע בטיפול , כגון: באקלים בית ספרי/ כיתתי, בתהליכי 

 : __________________ם רגשיים[למידה והוראה, בקשיי התנהגות/ קשיי
 ______________: ______________שם הפסיכולוג המתמחה

 ________תאריך:_____ עד ________מתאריך:________ התקיימוחון וההתערבות המערכתיים האב
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 כודיאגנוסטיסיפ מקרה להגשת הנחיות ב.

 פסיכולוגי ח"דו לכתיבת הנחיות) תחומי-פסיכולוגי רב אבחון ח"דו להציג יידרש התמחותו את לסיים העומד מתמחה
 שיקולי, היבטיה כל על האבחונית השאלה מורכבות את תבטא המוצג המקרה בחירת(. 2014 במאי י"שפ י"ע פורסמו

 השונים. הלקוחות מול עבודה להמשך והנחיות השונים הדעת

 
 :לשקף צריך תחומי הרב הפסיכולוגי ח"הדו .1

 רגשי. ואבחון וריכוז קשב, למידה לקויי אבחון כגון ספציפיים דיאגנוסטיים בתהליכים ומיומנות ידעא.  
  ואבחון. הערכה לתהליכי הנדרשים והכלים הדרך בבחירת דעת ומותאמים: שיקול מגוונים אבחון כלי הכרתב.   
 .ממצאים של ואינטגרציה המשגה ניתוח מיומנויות של חופיתו רכישהג.   

 

 
 

  :תכלול תחומי הרב הפסיכולוגי הצגת המקרה של האבחון .2
 החינוכי. הצוות חות"ודו הורים ראיון, שאלונים, תצפיות: כגון שונים ממקורות נתונים איסוףא.   
 ומבוססי מתוקפים אבחון לכלי עדיפות עם הנבחן וגיל לתרבות התאםב אבחוניים כלים של במגוון שימושב.   
 ראיות.      
 האבחון. ממצאי כל על המבוססת( ס"וביה הוריו ,לילד) וטיפולית חינוכית תכנית בנייתג.  

. ח"הדו מבוסס עליהם המבחנים של הגולמי החומר כל את וכן מסכם אבחון ח"דו :לכלול צריך הכתוב החומר .3
 . חינוכית בפסיכולוגיה מדריך י"ע חתום להיות יבחי ח"הדו

 דו"ח האבחון חייב להתבסס על אבחון שבוצע בתקופת ההתמחות במוסד מוכר לפסיכולוגיה חינוכית. .4
 

********************************************************************************************************************* 

 :הערות
 וגש.יהצגת המקרה ש העמוד של יש להעתיק את פורמט פרטי המקרה המופיע במסגרת לראש .1

 .וכדומה אחוזונים, תקן ציוני יםהכולל האבחון ממצאיחומרי הגלם ו כלעם  נספח בנפרד לצרף יש .2

, David, גופן 1.5וח השורות ס"מ, רו 2. יש להדפיס עם שוליים של וחובה למספר את העמודיםהנספח עמודים מלבד  8 עד  :הצגת המקרה .3

 .12גודל הגופן 
 

 _____________________)ראשי תיבות או שם בדוי, כפי שמופיע בתיאור המקרה(: ____ שם התלמיד

      :____________________ידהתאריך ל

 __________ ___________: ____סוג המסגרת החינוכית של התלמיד______________    :גיל/כיתה

 _________: ______________המתמחהשם הפסיכולוג 

 פגישות. התקיימו ________ ________ עד ________ : מהאבחון התקיים בתאריכים
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 יכותרפיהבפסמקרה הנחיות להגשת תיאור ג. 
 

. בחירת המקרה המוצג תבטא ארוך טווחמתמחה העומד לסיים את התמחותו יידרש להציג מקרה של טיפול פסיכולוגי 
 במעגלי מקבילה ולעבודה ובינאישיים לתהליכים פנימיים התייחסות את מורכבות המהלך הטיפולי על כל היבטיו, תוך

 הילד. השונים של ההשתייכות

  הצגת המקרה צריכה לשקף: .1

 תיאורטיות מקובלות.  -ידע תיאורטי: הכרת גישות טיפוליות .א
 טווח.-יכולת יישום הידע התיאורטי בתהליך טיפולי ארוך .ב
 פיתוח מיומנויות וטכניקות בטיפול פסיכולוגי בילדים ובנוער.      .ג

 
 

 
 :הצגת המקרה תכלול .2

 הפונה/הגורם המפנה וסיבת הפניה/ההפניה לטיפול.  .א
 ,החינוכי/התנהגותי/חברתי יש להתייחס לרקע ההתפתחותי, הרקע המשפחתי ומבנה המשפחה, וכן לרקע- רקע .ב

להיסטוריה הרלבנטית של להתייחס לגורמי טיפול נוספים שמעורבים, ו ,יש לציין טיפולים או הערכות קודמות
 התלמיד המופנה. 

 הבעיה של ראשונית פסיכולוגית והמשגה התייחסות. א :לכלול זו הערכה על  - הערכה דיאגנוסטית ראשונית .ג
 או הסימפטומים ,הרגשיים או ההתנהגותיים הקשיים של ההקשר) המטופל הופנה/פנה שבעטיה, מוצגתה

 המעורב אחר גורם כל של או ילד/ההורים של פ"שת/מחויבות/ציהמוטיב של הערכה. ב .(הבעייתיים הדפוסים
 .ים/המטופל מטרת. ג .בטיפול

 יעדים ומטרות הטיפול. .ד
השיקולים לבחירת הגישה, תיאור הסטינג הטיפולי והרציונל המלווה אותו, המוקד  -הגישה הטיפולית  .ה

 הטיפולי )בהתייחס ליעדים ומטרות הטיפול הספציפי(. 

שלבים, חוזה טיפולי וברית טיפולית, תימות מרכזיות, נקודות מפנה וכד', תיאור הקשר  -מהלך הטיפול  .ו
בחלק זה יוצג יישום של התיאוריה לתהליך הטיפולי דרך  הטיפולי, איכותו, מאפייניו, מקומו והשימוש בו.

 עמודים(. 2-3הדגמת דרכי התערבות, טכניקות והבאת ציטוטים ממהלך הטיפול )בין 
 פסיכולוג/ית המערכת(. המטפל/ת אינו/ה)גם אם חינוכית לקונטקסט הטיפולי -סיכולוגיתהתייחסות פ .ז
 )ביחס למטרות שהוגדרו(.  תוצאות/הישגי הטיפול .ח

)ברמה הקלינית ובהתייחס והתלבטויות מקצועיות ואישיות  )כולל דילמות אתיות(,המלצות/מסקנות/דילמות  .ט
 הטיפול(.להמשגתם במסגרת הגישה התיאורטית בה התקיים 

******************************************************************************************************************** 
 :הערות

 וגש.יהצגת המקרה ש העמוד של להעתיק את פורמט פרטי המקרה המופיע במסגרת לראש יש .1
גון המידע הנדרש להצגת מקרה טיפולי ארוך טווח. הדגשים שונים, הרחבה או ההנחיות המפורטות לעיל מהוות קוים מנחים לצורך אר .2

 צמצום הנ"ל, אפשריים ובתנאי שישרתו את הצגת המקרה על חלקיו השונים באופן מלא.

 .12 גופן, גודל הDavid, גופן 1.5ס"מ, רווח השורות  2. יש להדפיס עם שוליים של וחובה למספר את העמודים עמודים 5 הצגת המקרה: עד .3

 

 ___________________או שם בדוי, כפי שמופיע בתיאור המקרה(: _____)ראשי תיבות  שם המטופל
      :____________________תאריך לידה

 ____________ __________: __סוג המסגרת החינוכית של התלמיד______________    :גיל/כיתה
 ____________: ______________המתמחהשם הפסיכולוג 

 פגישות.            התקיימו                     עד                   מ: הטיפול התקיים בתאריכים
 


