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 פתח דבר

 תנאי. הבריאות מערכת בתכנון מרכזי נדבך מהווה הבריאות במקצועות אדם כוח תכנון

 נתונים. בתחום המגמות זיהוי גם כמו, הקיים המצב הכרת הוא, לתכנון הכרחי מקדים

 .טוב עתידי תכנון ביצוע לצורך חיוניים, אמין ומידע מפורטים

 תחזיות הקיים, כמו גם המצב תיאורעד היום,  .המחקר המוצג כאן מתמקד בפסיכולוגים

 לעסוקהמורשים  רשיונותבעיקר על קובץ בעלי  התבססו בפסיכולוגיה,אדם  כוח בתחום

בעלי  של ונתונים על ההשכלה דמוגרפיים קובץ זה כולל פרטים. בישראל בפסיכולוגיה

ונתונים נוספים אודות בעלי תעסוקתיים  מידע על מאפיינים הוא חסראולם , הרשיון

  .רשיוןה

במקורות מידע נוספים, בהצלבה ובשילוב  בשימושהוא המחקר הנוכחי ייחודו של 

 בידי וחלקם ,הבריאות משרד באחריות נמצאים הנתונים המופקים מהם. חלק מהנתונים

ובוצע  המחקר תוכנן. , או במקומות נוספים(ס"למ) לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

 בתיאום ס"בלמ התבצע עיבוד הנתונים , כאשרס"הבריאות והלמ במשותף על ידי משרד

עובדים על המקורות המידע ששימשו במחקר סיפקו נתונים רבים  .המחקר צוות עם

 .2025-2016לעשור הקרוב:  ברשיוןבישראל; וכן תחזית למספר המחזיקים  בפסיכולוגיה

תחילת הדרך מודל מחקרי ייחודי זה  מאנו מודים לפרופ' טוביה חורב שיזם והוביל 

ים של מאפיינים תעסוקתיבדן  הראשוןהפרסום  מתפרסם כעת זו הפעם הרביעית.ה

, והוא מתאר את ( והשלישי התפרסם לאחרונה2014אחיות )(, השני עסק ב2012רופאים )

הפרעות בתקשורת פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק,  - ארבע מקצועות בריאותבעובדים ה

לקבלת  ככלי משרד הבריאות את ימשיך לשמש, שתואר לעיל המחקרי המודל .ותזונה

 כוח תכנון שיתרום ליכולת המשרד בתחום דבר בריאות, מקצועות ם ומידע במגווןנתוני

מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי במשרד . בישראל במקצועות הבריאות השונים אדם

כך שמחקר יתבצע לכל  ,ס באופן שנתי"הלמ עם הבריאות, מתכנן לבצע מחקר זה בשיתוף

  פי הצורך.ולאחר זמן ייערכו מחקרים חוזרים על מקצוע אחת לכמה שנים, 

 

 ניר קידר                                         
 סמנכ"ל בכיר לתכנון אסטרטגי וכלכלי     

 משרד הבריאות                                              
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 ממצאים עיקריים
 

 היו רשומיםמשרד הבריאות, שב בקובץ בעלי הרשיון לעסוק בפסיכולוגיה,, 2012בשנת 

 2,074 .החיים בישראל פסיכולוגים 9,811בעלי רשיון בפסיכולוגיה. מתוכם  10,464

הכנסה מעבודה או מעסק.  ולא דווחה לגביהםבשוק העבודה,  לא היו פעילים (21%)

 שכירים. - 64% –בענף הבריאות, רובם  עבדו (92%) 7,104הנותרים,  7,737מתוך 

 ילידי ישראל.מאלו שעבדו בענף הבריאות היו  (73.7%) 5,237

בקרב . ערבים %5.5-ו 1יהודים ואחרים היוהעובדים בענף הבריאות מכלל  %94.5 

 74.6% -ו 25.4%נמוך מזה של נשים )היה שיעור הגברים  ואחרים יהודיםהקבוצת 

 .נשים 33.7% -גברים ו 66.3%; הערבים הממצא הפוךקבוצת בהתאמה(. בקרב 

התגוררו  82% ;בחו"ל 2012התגוררו בשנת  בפסיכולוגיה הרשיוןמבעלי ( 650) 6.2%

 .שנה עד שנתיים -  והשאר  ;שנים 4-3מהם   6%  שנים ומעלה; 5בחו"ל באותה השנה 

כמו כן, של נשים. הכנסותיהן גבוהות מהיו גברים  פסיכולוגיםככלל, הכנסותיהם של 

גבוהות בממוצע היו הכנסותיהם של הפסיכולוגים העובדים הן כשכירים והן כעצמאים, 

 מהכנסות הפסיכולוגים השכירים בלבד והעצמאיים בלבד בקרב מומחים ולא מומחים. 

 ((25.6%) 1,398בישראל.  2012חיו בשנת ה בפסיכולוגימומחה  תעודתבעלי  5,456

 1,100בענף הבריאות.  מהמומחים עבדו (3,957) 72%-נשים. כ  (74.4%)  4,058 -גברים, ו

 (  נשים. 72%) 2,857-( גברים, ו28%)

  

                                                           
 " על פי הגדרת הלמ"ס. יהודים ובעלי לאום אחר שאינם ערבים.יהודים ואחרים" 1
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 מבוא

 תהליכים  של ואבחון טיפול, ייעוץ, במחקר העוסק ומקצועי מדעי ענף היא פסיכולוגיה

. תחומי העיסוק של בני אדם התנהגותבורגשיים, תפקודיים, קוגניטיביים  ,מנטאליים

, התפתחותית, רפואית, שיקומית, חינוכית, קלינית פסיכולוגיה: בפסיכולוגיה כוללים

-פסיכו ,קוגניטיביתוכן מתקיים עיסוק בפסיכולוגיה , תעסוקתית - חברתית – ארגונית

 .פסיכולוגיה-ירווונ ביולוגיה

 שני תואר מחייב  בישראל בפסיכולוגיה העיסוק, 1977-ז"התשל הפסיכולוגיםחוק על פי 

 להשכלה כמוסד שהוכר מוסד מאת שניתן ,ממנו גבוה תואר או ,בפסיכולוגיה( מוסמך)

רק מי שנרשם בפנקס הפסיכולוגים רשאי  גבוהה להשכלה המועצה חוק לפי .גבוהה

 פסיכולוג. להיקרא

 מקדים ותנאי הכנה שלב ומהווים שנים 3-כ נמשכים בפסיכולוגיה ראשון תואר לימודי

 שונים לימוד למסלולי בפסיכולוגיה נחלקים שני תואר לימודי. השני התואר ללימודי

  .(למגמה בהתאם) שנים לשלוש שנתיים בין ונמשכים

: האוניברסיטה העברית, מעניקים כיום תואר שני בפסיכולוגיה מוסדות 15

-אילן, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בן-אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בר

המכללה האוניברסיטה הפתוחה, אוניברסיטת אריאל בשומרון, הטכניון, גוריון, 

המרכז הבינתחומי הרצליה, מכללת תל חי, מכללת עמק הירדן, יפו, -האקדמית ת"א

  האקדמאי רופין. והמרכזמכללת אור יהודה 

, שני לתואר לימודים: חלקים משני מורכב פסיכולוג של ההכשרה תהליך, כאמור

 עיוניים לימודים נדרשים, דהיינו. ההתמחות תהליךו; בפנקס הרישום מתבצע שאחריו

 יש אלא, רשיון קבלת לצורך הלימודים בסיום בחינה לעבור צורך אין. מעשית והכשרה

 תחומי 6-מ באחד מומחה תואר קבלת לצורך ההתמחות תהליך בסיום בבחינה לעמוד

 .חברתי-ארגוני-תעסוקתי ,שיקומי, התפתחותי ,רפואי, חינוכי, קליני: המומחיות
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 רקע

לא ניתן  חוזר של פסיכולוגים. בשל סיבה זובישראל אין חובה לרישוי חוזר או לרישום 

 לקבל מידע שוטף ועדכני על העיסוק בפועל של פסיכולוגים. 

הם ש כפי רשיונות בפסיכולוגיה בעלי מספר על מבוססותעד כה היו  האדם כוח תחזיות

רשיונות  מספר עלהתבססו  תחזיותה .הבריאות משרד של המידע במאגרי רשומים

. מחזיקי רשיונות קיימיםשל  הפרישה גילל ועל ההגעה ,שנה בכל שהונפקו חדשים

 במקצועעובדים בגילאי העבודה,  ,הרשיון בעלי כללצורך ביצוע תחזיות אלו, הונח כי 

 . בישראל

ולספק למקבלי האמתית, מאפשר לקבל את תמונת המצב התעסוקתית  מחקר זה

 קבלת החלטות.עובדתי מוצק לצורך תכנון והחלטות במשרד הבריאות בסיס 

 המחקר ייעד

בישראל.  העובדים של הפסיכולוגיםאת תמונת המצב  לתאר זה הואמחקר  יעד

 המטרות הספציפיות הן הבאות:

 לוסיית לעמוד על המאפיינים הדמוגרפיים, הכלכליים והגיאוגרפיים של אוכ

 ;הפסיכולוגים בישראל

  במערכת הבריאות בישראלבפסיכולוגיה עובדים הלמדוד את מספר; 

  התעסוקתיים של הפסיכולוגיםלתאר את המאפיינים; 

  מקצועב המוקדמת היקף הנטישה והפרישהלאמוד את; 

  2025, עד שנת בפסיכולוגיה בעלי הרשיוןלחזות את מספר; 

  ולזהות סימני מחסור.בעלי רשיון בפסיכולוגיה  דילבחון האם יש 
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 מקורות המידע

 מקורות עיקריים:משלושה הנתונים המפורטים במחקר הופקו 

  ,קובץ בעלי רשיון לעסוק בפסיכולוגיה בישראל. קובץ זה מנוהל במשרד הבריאות

הרשיון עצמו, מועד  פרטי נתונים לגבי ההשכלה, וכןוכולל פרטים דמוגרפיים, 

 קבלת הרשיון וכדומה. 

  קובץ הכנסות מעבודה ומעסק, המנוהל על ידי רשות המיסים. הקובץ מועבר

נתונים על שכר, הכנסות, סוג ההעסקה, ענף  ללמ"ס אחת לתקופה. הקובץ כולל

 כלכלי ועוד.

  משרד של הנתונים ממחסןעל בעלי רשיון המופקים  נתוניםפנורמה נקטו, מערכת 

 .המידע אגף בניהולש הבריאות

 תהליך

 :כדלקמןהיה  כנסותהקובץ התהליך העבודה והקישור בין קובץ הרשיונות לבין 

  הועבר קובץ רשיונות ממשרד הבריאות אל הלמ"ס. הקובץ  2014בחודש פברואר

 . 2012רשומות של פסיכולוגים, שקיבלו רשיון עד סוף שנת  10,464המקורי כלל 

  על הקובץ שהועבר ממשרד הבריאות בוצעו פעולות טיוב, בדיקה וסינון. רשומות

חד ערכי למרשם -ר חדשגויות הוצאו ממנו, ונותרו רק רשומות המקושרות בקש

 10,461האוכלוסין של מדינת ישראל. לאחר ביצוע הפעולות האמורות, נותרו 

 רשומות של בעלי רשיון בפסיכולוגיה.

  בעלי הרשיון בפסיכולוגיה  אותרו של הלמ"ס, 2ם בחו"לילפי מאגר תושבים ישראלי 

את  מרכז חייהם לא היה בישראל. הגדרת הלמ"ס תואמת 2012אשר נכון לשנת 

מבוססת על כלל הפרטים הפעילים ו בינלאומי, למהגר הבינלאומיתההגדרה 

 שבמהלך פרטבמרשם האוכלוסין שיצאו את גבולות ישראל למשך שנה לפחות. 

. מהגר ייחשב עדיין, ימים 90 על עלה לא שמשכו ביקור בישראל ביקר שנה אותה

 . 9,811 ל הגיע בישראל החיים הרשיון בעלי מספר, ל"בחו המתגוררים סינון לאחר

 

 

                                                           
( מאגר תושבים ישראלים בחו"ל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, תחום פיתוח מתודולוגיה 2012סבח, מ' )   2

 מפקדית, אגף דמוגרפיה ומפקד, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
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  של רשות  הכנסותהקובץ עם  זיוּוג מלאעבר קובץ הפסיכולוגים החיים בישראל

המיסים, ולכל אחת מהרשומות צורפו הנתונים מקובץ זה. לאחר הזיווג בוצעה 

  בהתאם לחוק ולכללי הלמ"ס. ( De-identificationהתממה )

של רשות המיסים כולל את כל נתוני התשלומים לשכירים הנובעים  הכנסותהקובץ 

נתוני ההכנסות של עצמאים המדווחים  וכן אתמעבודה במסגרת יחסי עובד מעביד. 

הקובץ כולל גם נתונים אודות הענף הכלכלי, של העוסק  לרשות המיסים על פי חוק.

 או מעסיקו של שכיר.

  השתתפו בשנת  (79%) 7,737 -יים בישראלהחבעלי רשיון בפסיכולוגיה  9,811מתוך

 5,957 .הכנסה כלשהי, מעבודה או מעסק לא היתהלשאר ובשוק העבודה,  2012

בענפים ( 15%) 1,147-ו ישיר בענף בריאות,באופן  מהעובדים( עבדו 77%)מתוכם 

  בתחומים אחרים. עבדוהשאר . בריאותה לענף משיקים

 אפשרויותה משלוש מעמד תעסוקתי נקבע לפי אחת: 

o  מי שכל הכנסתו היא משכר עבודה בלבד. –שכיר בלבד 

o  מי שכל הכנסתו היא כעוסק עצמאי. –עצמאי בלבד 

o  מי שיש לו גם הכנסה כשכיר וגם כעצמאי. –שכיר ועצמאי 

  לענף כלכלי  העסק שיוךל נעשה בהתאם בענף הבריאותזיהוי עובדים כעובדים

בשיוך  עצמאיםואצל  בענף הכלכלי של המעסיק –אצל שכירים . המיסים רשותב

יובהר כי אין בידי הרשויות מידע על העיסוק בפועל של  של העסק שבבעלותם.

העובד. מבחינה תיאורטית, יכול להיות כי מעסיק או עסק רשומים בענף מסויים, 

בפועל בתחום אחר מאשר התחום העיקרי  או העבודה, מתבצעאך חלק מהעובדים 

", הכוונה היא הבריאות בענף עובדיםבכל מקום בפרסום זה בו מצוין "של העסק. 

 רשות המיסים.קובץ שהמעסיק או העסק שייך לענף הבריאות, לפי הרישום ב

  בשירות המועסקים  בעלי רשיון בפסיכולוגיההנתונים במחקר זה אינם כוללים

 .צה"ל

 בדיקה כדי  בלמ"ס נעשתה. דומאמקיף  המיסים רשות קובץב המעסיקים כיסוי

. הבדיקה נעשתה רק לגבי בריאותה מענף מעסיקים שלא חסרים בקובץ לוודא

 לגביהם שאין מעסיקים קיימים כי תכןיי. עובדים 100 מעלשיש להם  מעסיקים

 .  קטנה הנתונים על ההשפעה ולכן יחסית עובדים מעט מעסיקים הם אך, דיווח

  42בעמוד  3.2 בסעיףראה התייחסות  -התמחות אחרונה. 
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כן עיסוקים ו הבריאות ענף את כוללת" הבריאות בענף עובדים"ההגדרה במחקר זה, 

עובדים ה בעלי רשיון בפסיכולוגיההחלוקה בין  .לתחום הבריאות יםהמשיק קרובים

בענפים אחרים נעשתה בהתאם לקריטריונים עובדים בענף הבריאות לבין אלו ה

 המפורטים להלן. 

 מהבאים: באחד היתהשעבודתם  בעלי רשיון בפסיכולוגיהענף הבריאות נכללו ב

  בתי חולים, מרפאות, שירותי בריאות אחרים  –למ"ס ההגדרת לפי בריאות הענף

 ;ועזרה ראשונה

  כולל בתי אבות –מגורים טיפוליים; 

 לא מגוריםשירותי רווחה וסעד ל; 

 משרד הבריאות; 

 בפיקוח  ובתי ספרחינוך קדם יסודי, חטיבות ביניים, חטיבה עליונה  - הוראה

 ;התמ"ת

 מינהל מקומי; 

  עסקת כוח אדםלחברות המשמשות; 

  מתנ"ס -מרכזים קהילתיים; 

 מתקני ספורט, הפעלת מתקני כושר ומועדוני כושר, הפעלת מועדוני ספורט; 

  ,מחקר ופיתוח בהנדסה ומדעי הטבע, מחקר ופיתוח במדעי שרותי ייעוץ ניהולי

 .ובתחומים נוספים החברה ומדעי הרוח

 

 :לוהמשיקים לבריאות נכללו עיסוקים אהעיסוקים בהגדרת 

 ייצור ומסחר סיטוני של תרופות ומוצרים רפואיים; 

 ייצור ומסחר בציוד רפואי; 

 טכני, כולל הנדסת אנוש-שירותי הנדסה וייעוץ הנדסי; 

 אלו. כולל הוראה במוסדות –תיכוניים   -מוסדות חינוך על 

 

 מחקר זה.ב ענף הבריאותתחת העיסוקים או המעסיקים לא נכללו כל שאר 
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בעלי רשיון לפי 

רשומות משרד 

הבריאות )100%(

10,464

רשומות שלא קושרו 

עם מרשם האוכלוסין 

)0.03%(

רשומות שקושרו עם 

מרשם האוכלוסין 

)99.97%(

310,461

בעלי רשיון 

בפסיכולוגיה החיים 

בישראל )שקיבלו רשיון עד סוף 

)93.8%( )2012

בעלי רשיון 

בפסיכולוגיה 

החיים בחו"ל 

)6.2%(

9,811650

עובדים 

)78.9%(
לא עובדים )21.1%(

ללא 

התמחות 

)71.5%(

מומחים 

)28.5%(

7,7372,074465185

עובדים בענף הבריאות 

)77%(

עובדים בענפים אחרים 

)23%(

ללא התמחות 

)35.8%(

מומחים 

)64.2%(

5,9571,7807431,331

עובדים 

בענף משיק 

לבריאות 

)64.4%(

עובדים בענפים אחרים 

)35.6%(

1,147633

7,104

ללא התמחות )73.5%(
מומחים 

)26.5%(

465168

מומחים )55.7%(ללא התמחות )44.3%(

3,1473,957

 

  2012שקיבלו רשיון בישראל עד שנת  פסיכולוגים :זרימהתרשים : 1 תרשים
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 החיים בישראל הרשיון בפסיכולוגיה,כלל בעלי  :ממצאי המחקר .1

 

 על כלל בעלי הרשיון החיים בישראל נתונים דמוגרפיים 1.1

 7,201-גברים, והם  (26.6%) 2,610חיים בישראל.  בפסיכולוגיהבעלי רשיון  9,811

מפורטת  1בלוח  .65-הוא מתחת ל (89.4%) 8,774 מתוכם, גילם של נשים. -(73.4%)

 התפלגות לקבוצות גיל.ה

 

 

 : בעלי רשיון לפי מין וקבוצות גיל1 לוח

 קבוצת גיל
 סה"כ נשים גברים

 אחוז מספר אחוז מספר אחוז מספר

29-21 82 3% 251 3% 333 3% 

34-30 324 12% 1,144 16% 1,468 15% 

39-35 393 15% 1,219 17% 1,612 16% 

44-40 333 13% 988 14% 1,321 13% 

49-45 257 10% 783 11% 1,040 11% 

54-50 247 9% 702 10% 949 10% 

59-55 264 10% 667 9% 931 9% 

64-60 293 11% 641 9% 934 10% 

69-65 215 8% 438 6% 653 7% 

70+ 202 8% 368 5% 570 6% 

 100% 9,811 100% 7,201 100% 2,610 סה"כ

 

 

 61% הגברים. ות יותר מאשרהנשים צעירבקרב הפסיכולוגים, ניתן לראות כי  1בלוח 

 הפסיכולוגים.מ 53%, לעומת 50מהפסיכולוגיות מתחת לגיל 
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נתונים  .ילידי חו"להם  (2,780) השארהם ילידי ישראל.  (7,031) מבעלי הרשיון 71.7%

 .3 -ו 2מוצגים בלוחות  הלידהלגבי שנת העליה ומקומות 

 : בעלי רשיון לפי שנת עליה2 לוח

 
עליה שנת 

יהודים 
 ואחרים(

 אחוז מסה"כ מספר

 3.1% 302 1954עד 

1969-1955 453 4.6% 

1988-1970 877 8.9% 

1999-1989 697 7.1% 

2012-2000 381 3.9% 

 71.7% 7,031 ילידי ישראל

 0.7% 70 לא ידוע

 100% 9,811 סה"כ

 (לא כולל מגזר ערבי יהודים ואחרים)
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  לפי מקום הלידה : בעלי רשיון3 לוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ראו . ערביםהם  4.7%-, ויהודים ואחריםמכלל בעלי הרשיון בפסיכולוגיה הם  95.3%

 .4לוח 

 

 אוכלוסיה: בעלי רשיון לפי קבוצת 4 לוח

קבוצת  

 אוכלוסיה
 מספר

 אחוז

 מסה"כ

יהודים 

 ואחרים
9,346 95.3% 

 4.7% 465 ערבים

 100% 9,811 סה"כ

 

 

 

 אחוז מסה"כ בעלי רשיון מקום לידה

 71.7% 7,031 ישראל 

 2.4% 237 אסיה ואפריקה

 4.2% 411 בריה"מ לשעבר

 4.6% 456 מערב אירופה

 3.4% 331 מזרח אירופה

 13.7% 1,345 אמריקה

 100% 9,811 סה"כ
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 .יהודיות ואחרות הןמכלל הנשים  97.8%-, ויהודים ואחריםמכלל הגברים הם  88.2%

 .5ראו להלן לוח 

 

 ומין אוכלוסיה: בעלי רשיון לפי קבוצת 5 לוח

 מגדר

 אחוז מספר

יהודים 
 ואחרים

 סה"כ ערבים
יהודים 
 ואחרים

 סה"כ  ערבים

 100% 11.8% 88.2% 2,610 307 2,303 גברים

 100% 2.2% 97.8% 7,201 158 7,043 נשים

 

 75.4%-ו 24.6%שיעור הגברים נמוך מזה של נשים ) ,יהודים ואחריםבקרב ה

 .6ראו לוח  .נשים 34%-גברים ו 66%; הממצא הפוךבהתאמה(. בקרב הערבים 

 אוכלוסיהלפי מין וקבוצת  : בעלי רשיון6 לוח

  
יהודים 

 ואחרים
 ערבים

 66.0% 24.6% אחוז גברים

 34.0% 75.4% שיםאחוז נ

 100% 100% סה"כ

 

 

. ובלוחות שאחריו הבא בתרשיםלפי אזור המגורים, מובאת בעלי רשיון  של התפלגות 

סביר להניח לתשומת לב, מקום המגורים ומקום העבודה, אינם זהים בהכרח, אם כי 

 בין השניים. כי קיים מתאם גבוה
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 לפי מחוז מגורים : בעלי רשיון2 תרשים

 

 : בעלי רשיון לפי אזור מגורים7 לוח

 רשיוןבעלי  מגורים מחוז רשיוןבעלי  מגוריםמחוז 

 2,678 מרכז 1,235 ירושלים

 500 נפת השרון 1,235 נפת ירושלים

 1,236 נפת פתח תקוה 896 צפון

 388 נפת רמלה 76 נפת צפת

 554 נפת רחובות 44 נפת כנרת

 2,947 תל אביב 237 נפת עפולה

 2,171 נפת תל אביב 435 נפת עכו

 660 נפת רמת גן 77 נפת נצרת

 116 נפת חולון 27 נפת גולן

 577 דרום 1,142 חיפה

 181 נפת אשקלון 778 נפת חיפה

 396 נפת באר שבע 364 נפת חדרה

 3 לא ידוע 333 אזור יהודה ושומרון
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מגורים הגבוה ביותר הניתן לראות כי שיעור בעלי הרשיון לאלף נפש לפי מחוז  8בלוח 

( ואילו השיעורים הנמוכים ביותר נצפים במחוזות 2.25הוא במחוז תל אביב )

 (.0.68( והצפון )0.51הדרום)

 : בעלי רשיון לאלף נפש באוכלוסיה8 לוח

שיעור בעלי רשיון  מגוריםמחוז 

 לאלף נפשבפסיכולוגיה 

 1.26 ירושלים 

 0.68 צפון 

 1.22 חיפה 

 1.40 מרכז 

 2.25 תל אביב 

 0.51 דרום 

אזור יהודה 

 ושומרון
1.00 

בכל  -סה"כ 

 הארץ

1.24 

 
  רשיון החיים בחו"ל בעלי נתונים דמוגרפיים לגבי  1.2

 82% .ל"בחו 2012 בשנת התגוררובעלי הרשיון בפסיכולוגיה בישראל מ( 650) 6.2%-כ

רוב  .שנה עד שנתייםבמשך  – שנים, והשאר 4-3 במשך 6%, שנים ומעלה 5במשך  מהם

  .(9)לוח  עבודהההם בגילאי  - 82% – השוהים בחו"ל

 וקבוצת גיללפי מין מעל שנה  המתגוררים בחו"ל : בעלי רשיון9 לוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 קבוצת גיל
 סה"כ נשים גברים

44-21 7% 21% 29% 

64-45 18% 35% 53% 

65+ 7% 12% 18% 

 100% 68% 32% סה"כ
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  לפי שנת קבלת רשיון 69עד גיל בישראל ובחו"ל : בעלי רשיון 10 לוח         

שנת קבלת 
 רישיון

בעלי 
 רישיון

חיים 
 בישראל

שוהים 
 בחו"ל

השוהים  %
בחו"ל 
מסה"כ 
בעלי 
 רישיון

 8.8% 47 487 534 1979עד 

1984-1980 777 710 67 8.6% 

1989-1985 881 828 53 6.0% 

1994-1990 1,124 1,032 92 8.2% 

1999-1995 1,472 1,338 134 9.1% 

2004-2000 1,608 1,488 120 7.5% 

2009-2005 1,868 1,813 55 2.9% 

2012-2010 1,573 1,545 28 1.8% 

 6.1%  596 9,241 9,837 סה"כ
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 החיים בישראלבעלי רשיון כלל  אודות השכלתנתונים  1.3

 .11מפורט בלוח  קבלת התואר שנת, לפי בפסיכולוגיהמספר בעלי הרשיון  

 התואר הקבלה של שנתבעלי רשיון לפי  :11 לוח

שנת קבלת 

 התואר

רשיון בעלי 

חיים ה, בפסיכולוגיה

 בישראל

 מסה"כ אחוז

 0.5% 45 1954עד 

1995-1969  485 4.9% 

1970-1988  2,475 25.2% 

1989-1999  2,540 25.9% 

2012-2000 4,260 43.4% 

 0.1% 6   לא ידוע

 100% 9,811 סה"כ

 

 

מפורטת מקום הלימודים החלוקה לפי מוחלט של בעלי הרשיון למדו בישראל. הרוב ה

 .12בלוח 
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 לפי מקומות לימוד : בעלי רשיון12 לוח

 מקום הלימודים
מספר בעלי רשיון 

בפסיכולוגיה החיים 
 בישראל

 שיעור מסה"כ

 76.7% 7,527 ישראל 

 1.8% 172 אסיה ואפריקה

 3.1% 303 בריה"מ לשעבר

 4.5% 442 מערב אירופה

 1.1% 112 מזרח אירופה

 12.4% 1,214 אמריקה

 0.4% 41 לא ידוע

 100% 9,811 סה"כ

 

 

 -בין השנים מקבלי מומחיות  אין התמחות. מבעלי הרשיון בפסיכולוגיה 44.4%-ל

 .בעלי הרשיוןמסה"כ  25.5% מהווים 2012-2000

 מומחיות ראשונה שנת קבלת לפי  : בעלי רשיון13 לוח   

שנת קבלת 
מומחיות 

 ראשונה

מספר בעלי 
רשיון 

בפסיכולוגיה 
 החיים בישראל

אחוז 
 מסה"כ

 44.4% 4,355 ללא התמחות

1988-1970 1,347 13.7% 

1999-1989 1,606 16.4% 

2012-2000 2,503 25.5% 

 100% 9,811 סה"כ
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 קבלת רשיונות עלנתונים  1.4

מפורט עשרה השנים האחרונות, -לפי שנים, בחמש יהפסיכולוגרשיון בבעלי מספר 
 .14בלוח 

 רשיון בעלי: מספר הפסיכולוגים בסוף שנה, 14 לוח

  קבוצת גיל

שנת קבלת  סה"כ +75 74-65 64-55 54-45 44-30 29עד גיל 
 רשיון

2000 218 2,579 1,974 763 216 64 5,814 

2001 237 2,674 2,018 883 248 73 6,133 

2002 265 2,790 2,011 1,039 290 84 6,479 

2003 241 2,907 2,022 1,191 325 105 6,791 

2004 249 3,032 2,049 1,336 355 125 7,146 

2005 217 3,162 2,041 1,462 406 142 7,430 

2006 213 3,297 2,045 1,613 442 164 7,774 

2007 222 3,452 2,006 169 507 191 8,147 

2008 265 3,685 2,023 1,862 574 213 8,622 

2009 271 3,851 2,011 1,954 666 238 8,991 

2010 293 4,114 2,004 2,033 776 255 9,475 

2011 328 4,324 2,066 2,069 886 282 9,955 

2012 338 4,597 2,152 2,052 1,037 325 10,501 

2013 345 4,844 2,215 2,063 1,174 365 11,006 

2014 362 5,059 2,291 2,080 1,306 403 11,501 

 2015 טוברמקור: עיבוד נתונים ממחסן הנתונים של משרד הבריאות בניהול אגף המידע. נתוני אוק

נתוני המחקר ואילו  2015יש לשים לב כי הנתונים ממערכת פנורמה נקטו הינם לאוקטובר  לתשומת לב:

 לא תואמים.המספרים , ועל כן  2012של הלמ"ס הינם לשנת 

 

 :3ראו בתרשים לפי שנים  רשיונות חדשים פירוט

 לפי שנה הפסיכולוגיברשיונות חדשים  :3 תרשים
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 בענף הבריאותעובדים פסיכולוגים ה :צאי המחקרממ .2

 

 הבריאות בענף פסיכולוגים 2.1

כלל אינם משתתפים בשוק  (21.14%) 2,074החיים בישראל, פסיכולוגים  9,811מתוך 

 (92%) 7,104הנותרים,  7,737העבודה, ואין להם הכנסה מעבודה או מעסק. מתוך 

ענף בעובדים הבפסיכולוגים מטבע הדברים, המחקר מתמקד  הבריאות. בענףעובדים 

 בריאות בישראל.ה

 בבריאות עובדים העל נתונים דמוגרפיים  2.2

 5,139-גברים והם  (27.7%) 1,965. בענף הבריאותבפסיכולוגיה עובדים  7,104

התפלגות  מוצגת 15. בלוח 64-הוא מתחת ל( 92.2%) 6,553 גילם של נשים.  -(72.3%)

 .קבוצות גילפי ל

 לפי מין וקבוצות גיל בענף הבריאותעובדים : 15 לוח

 גילקבוצות 
 סה"כ נשים גברים

 אחוז מספר אחוז מספר אחוז מספר

29-21 61 3% 199 4% 260 4% 

34-30 267 14% 970 19% 1,237 17% 

39-35 313 16% 920 18% 1,233 17% 

44-40 262 13% 724 14% 986 14% 

49-45 192 10% 577 11% 769 11% 

54-50 188 10% 512 10% 700 10% 

59-55 208 11% 482 9% 690 10% 

64-60 242 12% 436 8% 678 10% 

66-65 76 4% 128 2% 204 3% 

69-67 70 4% 102 2% 172 2% 

74-70 51 3% 61 1% 112 2% 

75+ 35 2% 28 1% 63 1% 

 100% 7,104 100% 5,139 100% 1,965 סה"כ

 
, 15, עם נתוני העובדים שבלוח 1מהשוואת עיבוד הנתונים של בעלי הרשיון אשר בלוח 

מכלל בעלי הרשיון עובדים בענף הבריאות  78% 54-21בקרב הגברים בגילאי כי  נמצא 

 בקרב הנשים  מכלל בעלי הרשיון עובדים בענף הבריאות. 70%ומעלה  55ואילו בגיל 
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ומעלה  55מכלל בעלות הרשיון עובדות בענף הבריאות ואילו בגיל  77% 54-21בגילאי 

 בענף הבריאות. עובדותמכלל בעלות הרשיון  58.5%

 נולדו  (1,867) השארו ,הם ילידי ישראל( 5,237) בענף הבריאותעובדים מה 73.7%

בענף הבריאות. עובדים מכלל ה 9%-, עלו לישראל כ1998-1970בין השנים  .חו"לב

 מכלל בהתאמה 13.5%-ו 4.1% מהווים אמריקה וילידי לשעבר מ"בריה ילידי

 הלידהמקומות על שנת העליה ו עלנתונים  .הבריאות בענףעובדים ה הפסיכולוגים

  .17 -ו 16מוצגים בלוחות 

 לפי שנת עליה בענף הבריאותעובדים : 16 לוח

 שנת עליה 
 ()יהודים ואחרים

בענף עובדים 
 הבריאות

 אחוז מסה"כ

 1.9% 135 1954עד 

1969-1955 290 4.1% 

1988-1970 627 8.8% 

1999-1989 517 7.3% 

2012-2000 255 3.6% 

 73.7% 5,237 ילידי ישראל

 0.6% 43 לא ידוע

 100% 7,104 סה"כ

 (לא כולל מגזר ערבי יהודים ואחרים)

 

 לפי מקום הלידה  בענף הבריאותעובדים : 17 לוח

 מקום לידה
עובדים 
בענף 

 הבריאות
 אחוז מסה"כ

 73.7% 5,237 ישראל 

 2.3% 165 אסיה ואפריקה 

 4.1% 292 בריה"מ לשעבר

 3.7% 263 מערב אירופה

 2.6% 186 מזרח אירופה

 13.5% 961 אמריקה

 100% 7,104 סה"כ
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, 18ם נתוני העובדים שבלוח ע, 4מהשוואת עיבוד הנתונים של בעלי הרשיון שבלוח 

 84%כמו כן,  יותר מעמיתיהם הערבים. עוזבים את המקצוע יהודים ואחריםעולה כי 

  .יהודים ואחריםמה 72%מבעלי הרשיון הערבים עובדים בענף הבריאות לעומת 

כמפורט , ערביםהם  6%-ו ואחריםיהודים בענף הבריאות הם עובדים מכלל ה 94%

 .18בלוח 

 
 אוכלוסיהלפי קבוצת  בענף הבריאותעובדים : 18 לוח

 

 

 

 

 

 

 

הן יהודיות מכלל הנשים  97.4%-ו יהודים ואחריםמכלל הגברים הינם  86.8%

 .19, כמפורט בלוח ואחרות

 

 ומין אוכלוסיהבענף הבריאות לפי קבוצת עובדים : 19 לוח

 מגדר

 אחוז מספר

יהודים 
 ואחרים

 סה"כ ערבים
יהודים 
 ואחרים 

 סה"כ  ערבים 

 100% 13.2% 86.8% 1,965 260 1,705 גברים

 100% 2.6% 97.4% 5,139 132 5,007 נשים

 

 

 

קבוצת  
 אוכלוסיה

 אחוז מספר

יהודים  
 ואחרים

6,712 94% 

 6% 392 ערבים 

 100% 7,104 סה"כ
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 74.6%-ו 25.4%שיעור הגברים נמוך מזה של נשים ) ,יהודים ואחריםבקרב ה

  (.20)ראו לוח  נשים 33.7%-גברים ו 66.3%הפוכה;  התמונה ,בהתאמה(. בקרב הערבים

 

 אוכלוסיהבענף הבריאות לפי מין וקבוצת עובדים : 20 לוח

 
יהודים 
 ואחרים

 ערבים

 66.3% 25.4% גבריםאחוז 

 33.7% 74.6% שיםאחוז נ

 100% 100% סה"כ

 

ובלוחות  הבא בתרשיםמובאת  לפי אזור המגורים  בענף הבריאותעובדים ההתפלגות 

, מקום המגורים ומקום העבודה, אינם זהים בהכרח, אם כי כאמור לעיל. שאחריו

 בין השניים. סביר להניח כי קיים מתאם גבוה

 

 

 לפי מחוז מגורים בענף הבריאותעובדים : 4 תרשים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

29 

 

 

 

 לפי אזור מגורים בענף הבריאותעובדים : 21 לוח

 מגורים מחוז
בענף עובדים 

 הבריאות
 מגורים מחוז

בענף עובדים 
 הבריאות

 1,913 מרכז 879 ירושלים

 363 נפת השרון 879 נפת ירושלים

 861 נפת פתח תקוה 733 צפון

 279 נפת רמלה 57 נפת צפת

 410 נפת רחובות 33 נפת כנרת

 2,008 תל אביב 200 נפת עפולה

 1,452 נפת תל אביב 362 נפת עכו

 475 נפת רמת גן 60 נפת נצרת

 81 נפת חולון 21 נפת גולן

 460 דרום 853 חיפה

 141 נפת אשקלון 588 נפת חיפה

 319 נפת באר שבע 265 נפת חדרה

 3 לא ידוע 255 שומרוןאזור יהודה ו

 

 

ניתן לראות כי שיעור העובדים לאלף נפש לפי מחוז מגורים הגבוה ביותר  22בלוח 

 במחוזות הדרום ילו השיעורים הנמוכים ביותר נצפווא ,(1.53במחוז תל אביב ) נמצא

 (.0.56( והצפון )0.41)

 ,22לוח שבעם נתוני העובדים  8לוח אשר בון יבעלי רשבהשוואה של עיבוד הנתונים של 

מהשיעור  27%( נמוך ב 0.9) שיעור הפסיכולוגים העובדים בענף הבריאותכי נמצא 

 בענף עובדים 1.53 ה במחוז תל אביב;הפער הגדול ביותר נצפ .(1.24) בכלל בעלי הרשיון

 .רשיון בעלי 2.25 לעומת הבריאות
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 בענף הבריאות לאלף נפש באוכלוסיהעובדים : 22 לוח

 מחוז מגורים
בענף  בפסיכולוגיהעובדים 

 הבריאות לאלף נפש

 0.90 ירושלים 

 0.56 צפון 

 0.91 חיפה 

 1.00 מרכז 

 1.53 תל אביב 

 0.41 דרום 

 0.77 אזור יהודה ושומרון

 0.90 בכל הארץ -סה"כ 

 

 

 

 בענף הבריאותעובדים ה על השכלתנתונים  2.3

-2000קיבלו את התואר בין השנים  בפסיכולוגיה בענף הבריאותעובדים המ 47.2%

 .23וח לב, ראו קבלת התואר שנתלפי  . פירוט2012

 קבלת התואר שנתלפי  בענף הבריאותעובדים : 23 לוח

שנת קבלת 
 התואר

 בפסיכולוגיהעובדים 
 בענף הבריאות

 מסה"כ אחוז

 3.0% 213 1969עד 

1970-1988  1,666 23.5% 

1989-1999  1,871 26.3% 

2000-2012  3,351 47.2% 

 0.04% 3 לא ידוע

 100% 7,104 סה"כ
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החלוקה מפורטת  24בלוח בענף הבריאות למדו בישראל. עובדים הרוב מוחלט של ה

  .יםהלימוד מקוםלפי 

 הבריאות לפי מקומות לימודבענף עובדים : 24 לוח

 מקום הלימודים
מספר בעלי רשיון 

בפסיכולוגיה החיים 
 בישראל

 שיעור מסה"כ

 78.1% 5,545 ישראל 

 1.8% 129 אסיה ואפריקה

 3.0% 214 בריה"מ לשעבר

 4.0% 286 מערב אירופה

 1.1% 79 מזרח אירופה

 11.7% 829 אמריקה

 0.3% 22 לא ידוע

 100% 7,104 סה"כ

 

 

 .2012-2000מסך מקבלי התמחות ראשונה קיבלו את הרשיון בין השנים  27.8%

 שנת קבלת מומחיות ראשונה לפי בענף הבריאות עובדים : 25 לוח

שנת קבלת 
מומחיות 

 ראשונה

מספר 
עובדים 

בפסיכולוגיה, 
 ענף בריאות

אחוז 
 מסה"כ

 44.3% 3,147 ללא התמחות

1988-1970 790 11.1% 

1999-1989 1,191 16.8% 

2012-2000 1,976 27.8% 

 100% 7,104 סה"כ

 

  



 2012פסיכולוגים בישראל, 

32 
 

 

 עיסוקגיל והתפלגות לפי  2.4

עובדים   77%מתוכם   ;ענף הבריאותבעובדים  שיש להם הכנסות,פסיכולוגים מה 92%

אין כי ניתן לראות  ,26בלוח   לבריאות. המשיק בענףוהשאר  ,בריאותבישירות בענף 

דומה בכל  העובדיםבבריאות מסך עובדים בקבוצות הגיל; שיעור הכמעט הבדל 

נטישה של העיסוק אין וכמעט בקרב העובדים ניתן לראות כי  כמו כן, .קבוצות הגיל

  במקצוע ומעבר לעבודה בענף אחר.

 

 לפי קבוצות גיל ותחום עיסוק : פסיכולוגים26 לוח

קבוצת 
 גיל

סה"כ 
בעלי 
 רשיון

 בישראל

 עובדים
עובדים 
בענף 

 הבריאות

עובדים 
בענף 
משיק 

 לבריאות

שיעור 
עובדים ה

בבריאות 
משיק בו

לבריאות 
מכלל 

 העובדים

עובדים 
בענפים 
 אחרים

21-29  333 309 230 30 84% 49 

30-34  1,468 1,342 1,057 180 92% 105 

35-39  1,612 1,363 1,047 186 90% 130 

40-44  1,321 1,075 818 168 92% 89 

45-49  1,040 834 649 120 92% 65 

50-54  949 763 582 118 92% 63 

55-59  931 746 594 96 92% 56 

60-64  934 714 564 114 95% 36 

65-66  325 220 162 42 93% 16 

67-69  328 185 135 37 93% 13 

70-74  282 118 71 41 95% .. 

75+ 288 68 48 15 93% .. 

 633  92% 1,147 5,957 7,737 9,811 סה"כ

    100% 77% 15%   8% 

 (ולכן הנתונים לא מוצגים)הסימון ".." משמעותו שהמספר בקטגוריה קטן,           
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 לפי ענף כלכלי -בישראל פסיכולוגים 2.5

קיים שוני בין יהודים לערבים בהתפלגות לפי ענף כלכלי. בשל המספר הקטן יחסית 

לראות  קללמרות האזהרה,  .הערבים, יש להיזהר בשימוש באחוזים הפסיכולוגיםשל 

לעומת  גבוה באופן משמעותי אצל יהודים ,בבריאות באופן ישירעובדים שיעור הכי 

  שברשויות מקומיות ועיריות הממצא הפוך. בעוד, ערבים

בישראל, לפי ענף  הפעילים בשוק העבודההתפלגות הפסיכולוגים מציג את  27לוח 

 .כלכלי של הלמ"ס

 לפי ענף כלכלי  ערבים ויהודים: פסיכולוגים 27 לוח

 עובדיםסה"כ  ענף כלכלי

 

 ערבים יהודים ואחרים

 אחוז  מספר אחוז  מספר אחוז  מספר

 12% 50 37% 2,676 35% 2,726 שרותי בריאות

 4% 16 5% 334 5% 350 שרותי רווחה וסעד

 6% 25 2% 168 2% 193 חינוך

רשויות מקומיות 

 ועיריות
2,091 27% 1,842 25% 249 58% 

 6% 26 10% 711 10% 737 עמותות

 14% 61 22% 1,579 21% 1,640 אחר

 100% 427 100% 7,310 100% 7,737 סה"כ

 

 

 שכירים ועצמאיים: צורת עיסוק 2.6

-ו מהנשים 69.2%שכירים. ( הם 64%) הבריאות ענףבעובדים רוב הפסיכולוגים ה

 וגם שכירים גם הם 33.4% ,הגברים בקרב. כשכירים מועסקים מהגברים 50.4%

 .הנשים בקרב בהתאמה 11.0%-ו 19.8% לעומת זאת. בלבד עצמאים 16.1%-ו עצמאים

 מבין השכירים, כשליש הם מתמחים. (.28)ראו בלוח 
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  לפי צורת העיסוק בענף הבריאותעובדים : 28 לוח

 צורת העיסוק
 סה"כ נשים גברים

 אחוז מספר אחוז מספר אחוז מספר

 64% 4,547 69.2% 3,556 50.4% 991 שכירים

גם שכירים וגם 
 עצמאים

657 33.4% 1,017 19.8% 1,674 24% 

 12% 883 11.0% 566 16.1% 317 עצמאים

 100% 7,104 100% 5,139 100% 1,965 סה"כ

 

 

 הכנסות 2.7

חציון השכר השנתי ו ,ברוטו ממוצעשנתי שכר  ם שלמוצגים נתוני הבאיםבלוחות 

, הממוצע והחציון, מאפשרת אלוהשוואה בין שני מדדים  במחירים שוטפים. 3ברוטו

 במקצוע.עובדים לבחון את מידת השוויוניות של התפלגות השכר בין ה

כמו כן, הכנסותיהם של נשים.  משלגברים גבוהות  פסיכולוגיםככלל, הכנסותיהם של 

הפסיכולוגים העובדים הן כשכירים והן כעצמאיים, גבוהות בממוצע מהכנסות 

בקרב מומחים עצמאים בלבד ומהכנסות הפסיכולוגים השכירים בלבד הפסיכולוגים ה

 ולא מומחים. 

נמוך משל לתשומת לב, כשליש מהפסיכולוגים השכירים עובדים כמתמחים, ששכרם 

 לפער הבולט בין הכנסותשאר הפסיכולוגים. נתון זה מהווה חלק מהסיבה 

 הכנסות שאר הפסיכולוגים.לבין הפסיכולוגים השכירים 

 

 

 

 

                                                           
 שכר גבוה מערך החציון. %50-ול מערך החציון,מהפסיכולוגים שכר נמוך  %50-חציון הוא הערך המציין כי ל 3
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 לפי מין וצורת העיסוק ממוצע וחציוןשכר שנתי ברוטו,  :בענף הבריאותעובדים : 29 לוח

 מספר מין העיסוקצורת 
 

שכר 
 ממוצע

 חציון השכר
הפרש בין ממוצע 

 לחציון

 שכירים

 40,460 114,782 155,242 991 גברים

 20,432 73,525 93,957 3,556 נשים

 26,796 80,518 107,314 4,547 סה"כ

 עצמאים

 37,969 146,121 184,090 317 גברים

 14,553 106,616 121,169 566 נשים

 22,124 121,634 143,758 883 סה"כ

גם שכירים וגם 
 עצמאים

 20,127 201,964 222,091 657 גברים

 16,439 134,013 150,452 1,017 נשים

 26,285 152,284 178,569 1,674 סה"כ

 

 

ה יותר. יש גבו השכר הממוצע  ,עולה בתוך גילאי העבודההפסיכולוגים ככל שגיל 

 לזכור כי גיל מהווה מדד טוב למדי לוותק המקצועי.
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 לפי מין וקבוצת גיל ממוצע וחציוןשכר שנתי ברוטו,  :בענף הבריאותעובדים : 30 לוח

 קבוצת גיל

 חציון ממוצע

סה"כ 
n=7,104 

גברים 
n=1,965 

נשים 
n=5,139 

סה"כ 
n=7,104 

גברים 
n=1,965 

נשים 
n=5,139 

21-34   
n=1,497 

70,715 91,237 64,957 66,591 84,412 62,746 

 35-44     
n=2,219 

109,489 161,443 91,317 86,083 134,776 73,914 

54-45    
n=1,469 

161,025 234,588 135,356 139,469 214,585 122,942 

64-55    
n=1,368 

179,261 226,950 155,884 158,915 215,562 142,712 

74-65  
n=488 

157,441 205,215 125,100 117,326 167,817 96,907 

 75+         
n=63      

101,890 104,904 98,123 58,760 59,060 55,076 

כלל קבוצת 
 הגיל

128,638 182,252 108,137 97,825 144,990 86,178 

 

 צורת העיסוק. תונים לפי מציגים נ הבאיםשלושת הלוחות  

  גיל וקבוצת מין לפי ממוצע וחציוןשכר שנתי ברוטו,  בלבד(:)שכירים  בענף הבריאותעובדים  :31 לוח 

 קבוצת גיל
 חציון ממוצע

סה"כ 
n=4,547 

גברים 
n=991 

נשים 
n=3,556 

סה"כ 
n=4,547 

גברים 
n=991 

נשים 
n=3,556 

 21-34   
n=1,274 

68,847 88,344 63,677 65,640 81,047 61,918 

35-44     
n=1,454 

92,042 138,714 80,364 69,070 104,020 63,839 

54-45 
n=822 

128,975 196,512 113,281 104,624 173,357 96,308 

64-55 
n=738 

159,614 218,426 140,782 142,459 215,640 127,644 

74-65 
n=232 

169,023 221,585 140,289 127,854 177,605 107,870 

 75+      
n=27   

125,571 127,292 122,646 59,060 92,088 55,076 

כלל קבוצת 
 הגיל

89,907 155,242 93,957 80,518 114,782 73,525 
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  גיל וקבוצת מין לפי ממוצע וחציוןשכר שנתי ברוטו,  )עצמאים בלבד(: בענף הבריאותעובדים : 32 לוח

 קבוצת גיל

 חציון ממוצע

סה"כ 
n=883 

גברים 
n=317 

נשים 
n=566 

סה"כ 
n=883 

גברים 
n=317 

נשים 
n=566 

 21-34   
n=26 

58,820 .. 60,604 45,285 .. 45,790 

35-44     
n=192 

127,455 181,140 108,037 108,318 162,104 92,137 

54-45 
n=239 

190,643 252,269 164,073 165,965 203,828 160,453 

64-55 
n=244 

148,459 177,775 123,585 130,520 158,819 112,593 

74-65 
n=150 

113,201 154,956 82,964 80,110 115,486 66,274 

 75+      
n=32 

67,809 71,662 63,957 47,142 44,571 49,244 

כלל קבוצת 
 הגיל 

143,758 184,090 121,169 121,634 146,121 106,616 

 (לא מוצגיםולכן הנתונים )הסימון ".." משמעותו שהמספר בקטגוריה קטן,           

 מין לפי ממוצע וחציוןשכר שנתי ברוטו,  (:גם כשכירים וגם כעצמאים) בענף הבריאותעובדים  :33 לוח

  גיל וקבוצת

 קבוצת גיל

 חציון ממוצע

סה"כ 
n=1,674 

גברים 
n=657 

נשים 
n=1,017 

סה"כ 
n=1,674 

גברים 
n=657 

נשים 
n=1,017 

 21-34   
n=197 

84,329 106,884 74,917 76,673 96,007 71,942 

 35-44     
n=573 

147,729 185,510 121,837 123,858 155,481 109,243 

54-45       
n=408 

208,242 264,833 174,288 191,865 244,266 163,480 

64-55 
n=386 

236,284 271,174 211,845 215,719 251,648 191,646 

74-65 
n=106 

194,682 240,277 150,776 165,095 212,562 141,952 

 75+ .. .. .. .. .. .. 

כלל קבוצת 
 הגיל 

178,569 222,091 150,452 152,284 201,964 134,013 

 (ולכן הנתונים לא מוצגים)הסימון ".." משמעותו שהמספר בקטגוריה קטן,           
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בהתפלגות השכר הממוצע והחציון של עובדים במקצוע הפסיכולוגיה לפי מקום 

 :ירושליםהפער הגדול ביותר בין השכר הממוצע לבין החציון נמצא במחוז מגורים, 

 תל אביב במחוז ואילו ,ביותר הגבוה השכר בעלי הם מרכז במחוז הגרים הגברים

הגבוה ביותר נצפה במחוז  השכר הממוצע .המחוזות מבין ביותר נמוךה הואהשכר 

  .ירושלים

 לפי מחוז מגורים ומין וחציוןממוצע שכר שנתי ברוטו,  :בענף הבריאותעובדים : 34 לוח

 מגורים מחוז
 חציון ממוצע

  נשים  גברים סה"כ  נשים  גברים סה"כ

 99,098 152,490 112,299 125,172 193,055 146,950 ירושלים

 91,831 138,822 108,435 104,946 161,945 128,663 צפון

 81,372 155,914 93,288 104,887 185,872 125,964 חיפה

 82,098 160,234 94,418 102,074 199,955 124,945 מרכז

 79,130 119,268 87,702 104,689 168,097 120,825 תל אביב

 107,056 177,442 114,644 125,997 191,932 142,768 דרום

 105,053 155,158 118,761 115,416 190,191 138,875 יהודה ושומרון

 

 לפי מחוז מגורים וצורת העסקה ממוצע וחציוןשכר שנתי ברוטו,  :בענף הבריאותעובדים : 35 לוח

  
 מגורים מחוז

  

 עצמאים בלבד   שכירים בלבד  
גם שכירים וגם  

 עצמאים 

 חציון    ממוצע   חציון   ממוצע  חציון    ממוצע

 180,244 206,750 126,355 146,272 88,367 121,964 ירושלים

 158,342 182,947 97,996 126,532 95,153 109,968 צפון

 155,192 170,392 95,437 126,028 76,481 107,870 חיפה

 151,191 178,351 122,225 143,884 75,663 101,834 מרכז

 126,404 162,147 128,703 148,822 70,117 97,642 תל אביב

 176,917 196,107 148,133 124,821 106,273 128,145 דרום

 164,420 193,168 143,387 176,015 104,921 118,569 יהודה ושומרון
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 גדול מהשכר הממוצע ניבמחוז דרום בקרב העצמאים בלבד ניתן לראות כי השכר החציו

 .של פסיכולוגים עצמאים בדרום  בשל מספר קטןכי הסיבה לכך היא ייתכן (, 35)לוח 

של עובדים  ניניתן לראות כי בהתפלגות השכר הממוצע והחציו 36מהנתונים בלוח 

בפסיכולוגיה לפי מקום מגורים השכר הגבוה ביותר בקרב קבוצת הגיל הצעירה הוא 

 במחוזות הצפון והדרום.

 

 גילקבוצות לפי מחוז מגורים ו ממוצע וחציוןשכר שנתי ברוטו,  :בענף הבריאותעובדים  :36 לוח

 מגורים מחוז
 חציון ממוצע

21-44  45-64  65+ 21-44  45-64  65+ 

 110,941 163,940 78,145 154,324 186,539 94,732 ירושלים

 97,653 150,152 94,260 120,009 165,151 109,552 צפון

 139,757 142,537 70,722 175,487 166,190 88,382 חיפה

 103,670 144,128 70,206 159,750 165,397 89,564 מרכז

 105,255 137,821 70,117 144,381 163,923 87,437 תל אביב

 98,849 168,975 93,295 133,169 185,671 111,495 דרום

 

  



 2012פסיכולוגים בישראל, 

40 
 

 

 נפה ומין  לפי ממוצע וחציוןשכר שנתי ברוטו,  :בענף הבריאותעובדים : 37 לוח

 נפת מגורים
 חציון ממוצע

 נשים  גברים  סה"כ  נשים  גברים  סה"כ

 99,098 152,490 112,299 125,172 193,055 146,950 ירושלים

 95,661 126,486 104,445 106,507 168,280 124,931 צפת

 84,809 138,050 93,785 103,659 154,058 120,459 כנרת

 85,655 163,427 102,378 105,802 170,317 125,157 עפולה

 94,260 139,469 113,388 103,816 162,011 132,270 עכו

 94,643 111,407 107,113 107,541 137,912 124,245 נצרת

 104,930 208581 119,237 103,886 198803.4 135,525 גולן

 83,565 155,914 94,124 107,167 188,450 128,179 חיפה

 75,667 157,867 89,854 99,789 180,275 121,049 חדרה

 80,520 184,913 94,310 99,958 208,544 123,290 השרון

 81,516 163,213 94,883 103,037 201,164 127,541 פתח תקוה

 86,092 199,346 94,515 102,482 204,050 123,233 רמלה

 79,050 144,215 91,801 101,724 187,963 122,126 רחובות

 78,135 118,664 85,948 102,327 173,574 120,630 תל אביב

 79,445 116,974 89,980 110,678 154,439 121,088 רמת גן

 97,480 139,354 104,035 111,474 148,119 122,784 חולון

 97,946 169,161 101,351 108,739 176,407 123,616 אשקלון

 109,652 180,763 126,361 134,145 197,528 151,233 באר שבע
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 בפסיכולוגיהבעלי תעודת מומחה כלל  :ממצאי המחקר .3

 

 רקע 3.1

 מספר .שוניםתחומים  6-ב המוסדות המעניקים תואר שני בפסיכולוגי 15כיום קיימים 

 .38בלוח  ,לפי תחום מומחיות ,המוסדות המוכרים

 : מוסדות המעניקים תואר שני בתחומים השונים38 לוח

 מספר מוסדות מוכרים תחום מומחיות

 8 פסיכולוגיה קלינית

 5 פסיכולוגיה שיקומית

 5 פסיכולוגיה חינוכית

 1 פסיכולוגיה רפואית

 2 פסיכולוגיה התפתחותית

 10 ארגונית-תעסוקתית-פסיכולוגיה חברתית

 

 ומתבצע משרה 1/2-ב שנים 4 או מלאה במשרה שנתיים נמשך ההתמחות תהליך

 המוכרים מוסדותה מספר. ופיקוח הדרכה תחת להתמחות מוכרים במוסדות

 .39בלוח  ,המומחיות מתחומי אחד בכל להתמחות

 : מוסדות המוכרים להתמחות בתחומים השונים39 לוח

 מוסדות מוכריםמספר  תחום מומחיות

 101 פסיכולוגיה קלינית

 35 פסיכולוגיה שיקומית

 153 פסיכולוגיה חינוכית

 15 פסיכולוגיה רפואית

 39 פסיכולוגיה התפתחותית

 21 ארגונית-תעסוקתית-פסיכולוגיה חברתית
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אוכלוסיה : מטופלים במגוון בעיותשל  ואבחון בטיפול עוסקת: קלינית פסיכולוגיה

 תחומי שני אישיים ועוד'. משבר מצבי, נפשיות הפרעותעם תחלואה פסיכיאטרית, 

בחון באמצעות מערך מבחני הערכה טיפול וא ;הקליני לפסיכולוג מרכזיים עיסוק

 פסיכולוגים קליניים עובדים עם בוגרים, ילדים ומתבגרים. ות.יואיש

  9 גיל עד ובילדים בפעוטות יפולוט אבחון, באיתור עוסקת: התפתחותית פסיכולוגיה

, סומאטיות בעיות, בהתפתחות מאיחורים או/ו כגון: עיכובים מבעיות הסובלים

  נוירולוגיות ועוד'.

 שבין בקשרים, לנפש גוף בין הגומלין יחסי בסוגיית עוסקת: רפואית פסיכולוגיה

,  והחברתיים המשפחתיים, הפסיכולוגיים המשתנים לבין הפיזיולוגיים המשתנים

 איתן ההתמודדות דרכי, גופניות ומחלות תופעות התפרצות על להשפיע היכולים

  .ומניעתן

 ומחלות נכויות עם מתמודדיםמי שב וטיפול באבחון עוסקת: שיקומית פסיכולוגיה

 שלבי בכל טראומה של וחוויות חיים משברי, חברתיות, התפתחותיות, נפשיות, פיזיות

  בהם ובבני משפחתם. – החיים

 וחינוך רגיל חינוך) החינוכית במערכת בעבודתה ממוקדת: חינוכית פסיכולוגיה

 בצוותים, ביועצות, בגננות, ובמנהלים במורים, ובהוריהם בתלמידים( מיוחד

 . ביניהם הגומלין וביחסי הפדגוגיים

 עם הפרט של הגומלין ביחסי עוסקת: ארגונית-תעסוקתית-חברתית פסיכולוגיה

 משתנים שבין בקשרים מתעניינת היא. העבודה עולם של הקשרב, והארגון הקבוצה

 . הארגונית ומהרמה העבודה מעולם משתנים ובין קבוצות ושל יחידים של פסיכולוגיים

 

 התמחות אחרונה 3.2

בבואנו לנתח את הנתונים של כלל הפסיכולוגים המומחים, לפי ההתמחויות השונות, 

לבחון את התוצאות לפי כלל תעודות  -שיטות אפשריות. הראשונה עמדו בפנינו שתי 

המומחה. הואיל ויש פסיכולוגים המומחים ביותר מאשר מומחיות אחת, במקרה זה 

חלק מהפסיכולוגים נספרים יותר מפעם אחת, וניתוח התוצאות בהתמחויות השונות 

. האדם, מבחינת היקף כוח לא משקף את תמונת המצב האמיתית באותו תחום

 קרי, לקחת את  האפשרות השנייה היא לבחון את הנתונים לפי התמחות אחרונה,
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ההתמחות האחרונה של הפסיכולוג מתוך הנחה כי זה התחום בו עוסק הפסיכולוג 

 המומחה בפועל. 

בעבודה זו החלטנו לבחון את הנתונים על פי השיטה השנייה, כלומר, לפי ההתמחות 

 האחרונה.

 

 מומחה החיים בישראלתעודת יים על כלל בעלי נתונים דמוגרפ 3.3

 4,058-גברים ו (25.6%) 1,398חיים בישראל. בפסיכולוגיה מומחה  תעודתבעלי  5,456

 מפורטת  40בלוח  .65-הוא מתחת ל (52.9%) 4,641גילם של  ,נשים. מתוכם -(74.4%)

 התפלגות לקבוצות גיל . ה

 גילקבוצת ולפי התמחות מומחה, תעודת : בעלי 40 לוח

החיים תעודה מומחה בעלי 
 התמחות אחרונה -בישראל

  

 גילקבוצת 

24-44  45-65  סה"כ  +65 

 237 60 103 74 התפתחותית

 284 89 139 56 ארגונית-תעסוקתית-חברתית

 1,393 245 813 335 חינוכית

 3,190 496 1,696 998 קלינית

 176 45 110 21 רפואית

 176 27 68 81 שיקומית

 5,456 962 2,929 1,565 סה"כ
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 לאלף נפש באוכלוסיהושיעור לפי התמחות מומחה,  תעודתבעלי  :41 לוח

 התמחות אחרונה

בעלי  מספר
תעודת 
 מומחה
החיים 
 בישראל

 אחוז מסה"כ

בעלי תעודת 
מומחה 
החיים 

בישראל 
 לאלף נפש

 0.03 4.3% 237 התפתחותית

-תעסוקתית-חברתית
 ארגונית

284 5.2% 0.04 

 0.18 25.5% 1,393 חינוכית

 0.4 58.5% 3,190 קלינית

 0.02 3.2% 176 רפואית

 0.02 3.2% 176 שיקומית

   100% 5,456 סה"כ

 

 

ניתן לראות את התפלגות הפסיכולוגים המומחים לפי סוג התמחות אחרונה,  42בלוח 

 .ולפי מספר ההתמחויות שיש לכל פסיכולוג

 לפסיכולוג מומחה, לפי התמחות ומספר התמחויותתעודת : בעלי 42 לוח

 אחרונה התמחות
סה"כ 

פסיכולוגים 
 מומחים 

 לפסיכולוג מספר התמחויות

 התמחות אחת
 בלבד

שתי 
 התמחויות

שלוש 
התמחויות 

 ומעלה

 .. 91 137 237 התפתחותית

-חברתית
-תעסוקתית

 ארגונית

284 269 15 .. 

 .. 110 1,283 1,393 חינוכית

 .. 266 2,916 3,190 קלינית

 26 123 27 176 רפואית

 .. 17 157 176 שיקומית

 49 618 4,789 5,456 סה"כ

 (ולכן הנתונים לא מוצגים)הסימון ".." משמעותו שהמספר בקטגוריה קטן, 
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לפי אזור המגורים, מובאת בלוח )התמחות אחרונה( מומחה תעודת בעלי  של התפלגות

סביר אינם זהים בהכרח, אם כי ום העבודה, ק. לתשומת לב, מקום המגורים ומ43

 בין השניים. להניח כי קיים מתאם גבוה

 אזור מגוריםהתמחות ו , לפימומחה תעודתבעלי  :43 לוח

 מגורים מחוז

בעלי תעודת 
החיים  מומחה

 -בישראל
 התמחות אחרונה

 מגורים מחוז

בעלי תעודת 
החיים מומחה 

 -בישראל
 התמחות אחרונה

 3,190 קלינית 237 התפתחותית

 453 ירושלים 24 ירושלים

 196 צפון 20 צפון

 373 חיפה 28 חיפה

 831 מרכז 81 מרכז

 1126 תל אביב 58 תל אביב

 133 דרום 19 דרום

 78 יהודה ושומרון .. יהודה ושומרון

 176 שיקומית 176 רפואית

 21 ירושלים 22 ירושלים

 .. צפון 14 צפון

 13 חיפה 17 חיפה

 65 מרכז 51 מרכז

 45 תל אביב 52 תל אביב

 10 דרום 13 דרום

 13 יהודה ושומרון .. ושומרוןיהודה 

 1,393 חינוכית
-חברתית

 תעסוקתית ארגונית
284 

 47 ירושלים 191 ירושלים

 .. צפון 186 צפון

 36 חיפה 133 חיפה

 91 מרכז 418 מרכז

 91 תל אביב 269 תל אביב

 .. דרום 120 דרום

 .. יהודה ושומרון 76 יהודה ושומרון

 (ולכן הנתונים לא מוצגים)הסימון ".." משמעותו שהמספר בקטגוריה קטן, 
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  בחו"ל החיים בפסיכולוגיה על כלל בעלי תעודת מומחהים ינתונים דמוגרפ 3.4

 2012התגוררו בשנת בפסיכולוגיה )התמחות אחרונה( מומחה תעודת מבעלי  185-כ

 לוגיה קלינית. ובפסיכ אחרונה תעודת מומחהבעלי  114בחו"ל. מתוכם 

 
 

  בענף הבריאותעובדים ה בעלי תעודת מומחהעל כלל נתונים דמוגרפיים  3.5
 

עובדים  (72%) 3,957 . מתוכםחיים בישראל בעלי תעודת מומחהפסיכולוגים  5,456

( 89%) 3,504 גילם של נשים. -(72%) 2,857-גברים והם  (28%) 1,100 .בענף הבריאות

  .45-ו 44מוצגים בלוחות התפלגות לקבוצות גיל הפירוט  .64-הוא מתחת ל

 גילקבוצת  לפיבענף הבריאות עובדים  בעלי תעודת מומחה,: 44 לוח

 אחוז מספר קבוצת גיל

21-34  83 2% 

35-39  533 13% 

40-44  633 16% 

45-49  585 15% 

50-54  547 14% 

55-59  566 14% 

60-64  557 14% 

65-66  166 4% 

67-69  148 4% 

70-74  89 2% 

75+ 50 1% 

 100% 3,957 סה"כ
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קבוצת 
 גיל

 התפתחותית
חברתית-

תעסוקתית-
 ארגונית

 שיקומית רפואית קלינית חינוכית

אחוז מספר אחוז מספר אחוז מספר אחוז מספר אחוז מספר אחוז מספר 

44-21 69 36% 25 16% 304 28% 759 34% 18 13% 74 52% 

64-45 89 47% 87 56% 685 62% 1,242 56% 93 66% 59 41% 

65+ 32 17% 42 27% 109 10% 231 10% 29 21% 10 7% 

 100% 143 100% 140 100% 2,232 100% 1,098 100% 154 100% 190 סה"כ

  

 בענף הבריאות לפי התמחות וקבוצת גילעובדים  בעלי תעודת מומחה,: 45 לוח

 

 

 

 

 

 

 מיןו בענף הבריאות לפי התמחותעובדים  בעלי תעודת מומחה,: 46 לוח

 

 
הם  )התמחות אחרונה( תעודת מומחהבעלי  בענף הבריאותעובדים מה( 2,799) 70.7%

-כ לישראל עלו, 1988-1970 השנים בין .חו"לב ( נולדו1,158) השארוילידי ישראל 

 מהווים אמריקה וילידי מערב אירופה ילידי. הבריאות בענף העובדים מכלל 11.4%

נתונים . הבריאות בענף העובדים תעודת מומחהבעלי  מכלל בהתאמה 15.4%-ו 4.2%

 . 49-47מוצגים בלוחות  הלידהמקומות על שנת העליה ועל 

 

  

התמחות 
 אחרונה

 התפתחותית
-חברתית

-תעסוקתית
 ארגונית

 שיקומית רפואית קלינית חינוכית

 אחוז מספר אחוז מספר אחוז מספר אחוז מספר אחוז מספר אחוז מספר

 26% 37 38% 53 30% 671 23% 252 45% 70 9% 17 גברים

 74% 106 62% 87 70% 1,561 77% 846 55% 84 91% 173 נשים

 100% 143 100% 140 100% 2,232 100% 1,098 100% 154 100% 190 סה"כ
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 לפי שנת עליה בענף הבריאותעובדים  בעלי תעודת מומחה,: 47 לוח            

שנת עליה 
 )יהודים ואחרים(

בענף עובדים 
 הבריאות

אחוז 
 מסה"כ

 2.9% 116 1954עד 

1969-1955 237 6.0% 

1988-1970 451 11.4% 

1999-1989 288 7.3% 

2012-2000 60 1.5% 

 70.7% 2,799 ילדי ישראל

 0.2% 6 לא ידוע

 100% 3,957 סה"כ

 (לא כולל מגזר ערבי יהודים ואחרים)                

 

 שנת עליההתמחות ולפי  בענף הבריאותובדים ע בעלי תעודת מומחה,: 48 לוח

התמחות 
 אחרונה

 1954עד 
1955-
1969 

1970-
1988 

1989-
1999 

2000-
2012 

 לא ידוע
ילידי 

 ישראל
 סה"כ

 190 130 .. 10 30 9 11 התפתחותית

-חברתית
-תעסוקתית

 ארגונית
8 16 17 7 .. 106 154 

 1,098 686 1 27 142 142 71 29 חינוכית

 2,232 1,664 5 28 116 231 128 60 קלינית

 140 100 .. 11 18 11 רפואית

 143 113 .. 7 13 10 שיקומית

 (הסימון ".." משמעותו שהמספר בקטגוריה קטן, ולא ניתן לספק נתונים)
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 לפי מקום הלידה  בענף הבריאותעובדים  בעלי תעודת מומחה,: 49 לוח

 מקום לידה
עובדים 

בענף 
 הבריאות

אחוז 
 מסה"כ

 70.7% 2,799 ישראל

 3.2% 127 אסיה אפריקה

בריה"מ 
 לשעבר

115 2.9% 

 4.2% 166 מערב אירופה

 3.6% 142 מזרח אירופה

 15.4% 608 אמריקה

 100% 3,957 סה"כ

 

, ערביםהם  3%-ו ,יהודים ואחריםבענף הבריאות הם  בעלי תעודת מומחהמכלל  97%

 .50לוח ב כמפורט

 אוכלוסיהבענף הבריאות לפי קבוצות עובדים  בעלי תעודת מומחה,: 50 לוח

 

 

 

 

 

 

מספרים  בשל ,קבוצות אוכלוסיה בהתמחויות השונות לפרט נתוני התפלגותלא ניתן 

בעלי תעודת  2,232מתוך  ,םיכי בפסיכולוגים קלינינתון אחד יש לציין, והוא קטנים. 

 .פסיכולוגים ערבים 31 יש בסה"כ בישראל, עובדיםהמומחה 

  

קבוצת 
 אוכלוסיה

  
 אחוז מספר

יהודים  
 ואחרים

3,839 97% 

 3% 118 ערבים 

 100% 3,884 סה"כ
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 על השכלת העובדים בענף הבריאותנתונים  3.6
 

, מפורט רשיוןלפי שנת קבלת תעודת מומחה, בענף הבריאות בעלי עובדים מספר ה

 .52-ו 51ות בלוח

 

 שנת קבלת רשיוןלפי  בענף הבריאותעובדים  בעלי תעודת מומחה,: 51 לוח

שנת קבלת 
 רשיון

עובדים 
בענף 

 הבריאות

אחוז 
 מסה"כ

1988-1970 1,251 31.6% 

1999-1989 1,525 38.5% 

2012-2000 1,181 29.9% 

 100% 3,957 סה"כ

 

 

 שנת קבלת רשיוןהתמחות ו לפי בענף הבריאותעובדים  תעודת מומחה,בעלי : 52 לוח

שנת קבלת 
 רשיון

 התפתחותית
-חברתית

-תעסוקתית
 ארגונית

 סה"כ שיקומית רפואית קלינית חינוכית

1988-1970 60 91 326 667 82 25 1,251 

1999-1989 65 39 501 834 40 46 1,525 

2012-2000 65 24 271 731 18 72 1,181 

 3,957 143 140 2,232 1,098 154 190 סה"כ
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, למדו בישראל. העובדים בענף הבריאות בעלי תעודת מומחהמוחלט של הרוב ה

 .54-ו 53מפורטת בלוחות  יםהלימוד מקוםהחלוקה לפי 

 לימודבענף הבריאות לפי מקום עובדים  בעלי תעודת מומחה,: 53 לוח

 הלימודיםמקום 
עובדים 
בענף 

 הבריאות

אחוז 
 מסה"כ

 80.8% 3,198 ישראל

 0.4% 14 אסיה ואפריקה

בריה"מ 
 לשעבר

83 2.1% 

 3.6% 141 מערב אירופה

 0.7% 28 מזרח אירופה

 12.1% 478 אמריקה

 100% 3,957 סה"כ

 
 

 לימודמקום והתמחות בענף הבריאות לפי עובדים  בעלי תעודת מומחה,: 54 לוח

מקום 
 הלימודים

 התפתחותית
-חברתית

-תעסוקתית
 ארגונית

 סה"כ שיקומית רפואית קלינית חינוכית

 3,198 127 112 1,905 763 137 154 ישראל

 478 .. 18 229 194 .. 23 אמריקה

 281 .. 10 98 141 11 13 אחר

 3,957 143 140 2,232 1,098 154 190 סה"כ

 (ולכן הנתונים לא מוצגים)הסימון ".." משמעותו שהמספר בקטגוריה קטן, 
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 בענף הבריאות לפי תחום התמחות ומספר התמחויותעובדים  בעלי תעודת מומחה,: 55 לוח

 אחרונה התמחות

מס' 
עובדים 
בענף 
 בריאות

 מספר התמחויות

1 2/2+ 3+ 

 8 66 116 190 התפתחותית

-תעסוקתית-חברתית
 ארגונית

154 144 10 .. 

 .. 88 1,010 1,098 חינוכית

 .. 197 2,035 2,232 קלינית

 19 99 22 140 רפואית

 .. 11 132 143 שיקומית

 35 463 3459 3,957 סה"כ

ולכן הסימון ".." משמעותו שהמספר בקטגוריה קטן, , +2/2-ל חוברו+, 3-ב מקרים 5-מ פחות היו בהן התמחויות

 הנתונים לא מוצגים

 

 התפלגות לפי התמחות ועיסוק 3.7

 .בריאותהבענף עובדים  בעלי תעודת מומחה שיש להם הכנסותמהפסיכולוגים  96%

  הגבוה ביותרעובדים בריאות מסך הענף הבעובדים שיעור ה כיניתן לראות  56בלוח 

-חברתיתבפסיכולוגיה והנמוך ביותר נמצא  ,(99%תית )התפתחופסיכולוגיה נמצא ב

פסיכולוגיה חינוכית  –יש לזכור כי שתי ההתמחויות  (.82%ארגונית )-תעסוקתית

ארגונית, מראש אינן קשורות לתחום הבריאות, -תעסוקתית-ופסיכולוגיה חברתית

 אלא לתחומי עיסוק אחרים.
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 ועיסוק, לפי התמחות 69עד גיל בעלי תעודת מומחה : 56 לוח

תחום 
 התמחות  

סה"כ 
בעלי 

תעודת 
 מומחה

סה"כ 
בעלי 

תעודת 
 מומחה
חיים 

 בישראל

 עובדים
עובדים 
בענף 

 הבריאות

שוהים 
 בחו"ל

שיעור 
עובדים ה

בענף 
הבריאות 
מסה"כ 
עובדים 
 בישראל

 99% .. 185 187 212 216 התפתחותית

-חברתית
-תעסוקתית

 ארגונית
249 245 169 139 .. 82% 

 97% 37 1,067 1,096 1,280 1,317 חינוכית

 96% 96 2,160 2,257 2,959 3,055 קלינית

 98% .. 129 131 155 159 רפואית

 98% 15 138 141 159 174 שיקומית

%96  160 3,818 3,981 5,010 5,170 סה"כ  

      100% 96%     

 (מוצגיםולכן הנתונים לא )הסימון ".." משמעותו שהמספר בקטגוריה קטן, 
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 בעלי תעודת מומחהפסיכולוגים הכנסות  3.8

בכל  קייםזה שאינם מומחים. פער  גבוה משל אלומומחים שכרם של הככלל, 

ים באופן מובהק יותר מאשר נשים וללא תלות במין. גברים מרוויח העיסוקצורות 

 גבוה משכרן של ,פסיכולוגים גברים שאינם מומחיםשכרם של  ;העיסוקבכל צורת 

  (58)לוח הן מומחיות.אפילו כאשר  –פסיכולוגיות נשים 

צורת לפי  ממוצע וחציוןשכר שנתי ברוטו, בענף הבריאות, עובדים  בעלי תעודת מומחה: 57 לוח

 ומומחיות העיסוק

צורת 
 העיסוק

  

 חציון ממוצע

מומחים    
n=3,957 

 לא מומחים
n=3,147 

מומחים    
n=3,957 

מומחים לא  
n=3,147 

 סה"כ
n=7,104 

151,652 99,700 127,205 76,394 

 שכיר
n=4,547 

124,809 93,453 97,137 72,207 

 עצמאי
n=883 

147,368 126,116 129,986 76,589 

שכיר 
 ועצמאי

n=1,674 
198,671 125,515 177,077 97,528 

 

צורת , לפי ממוצע וחציוןשכר שנתי ברוטו, בענף הבריאות, עובדים  בעלי תעודת מומחה 58 לוח

 מומחיות ומין העיסוק,

צורת 
 העיסוק

 חציון ממוצע

 לא מומחים מומחים לא מומחים מומחים

 גברים
n=1,100 

 נשים
n=2,857 

 גברים
n=865  

  נשים
n=2,282 

 גברים
n=1,100 

 נשים
n=2,857 

 גברים
n=865  

  נשים
n=2,282 

 סה"כ
n=7,104 

214,415 127,486 141,351 83,912 198,585 110,534 105,589 68,774 

 שכיר
n=4,547 

194,139 109,064 131,867 81,056 165,218 89,756 99,500 66,670 

 עצמאי
n=883 

182,398 127,767 192,331 88,870 149,152 119,035 120,391 65,229 

שכיר 
 ועצמאי

n=1,674 
248,736 167,590 157,562 102,556 227,442 152,110 129,585 82,072 
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 2025-2016פסיכולוגים  תחזית .4

 

 חדשים רשיונות 4.1

רשיונות חדשים הם של בוגרי מוסדות הלימוד בישראל. בנוסף מוחלט של מקבלי רוב 

הפסיכולוגים כדי לאמוד את מספר  בישראל. רישוימבחן לאלו, יש בוגרי חו"ל שעברו 

יש להתייחס בעיקר לבוגרי מוסדות הלימוד בארץ, אך גם לבוגרי החדשים בכל שנה, 

  מוסדות לימוד בחו"ל.

מוצגים מספר רשיונות חדשים לפסיכולוגיה בשנים האחרונות, לפי כל , 5בתרשים 

 :מקום הלימודים, לפי שנה

 שנה לפי לפסיכולוגים חדשים רשיונות התפלגות: 5 תרשים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016פברואר מקור: עיבוד נתונים ממחסן הנתונים של משרד הבריאות בניהול אגף המידע. נתוני 

 

 



 2012פסיכולוגים בישראל, 

56 
 

 

 ה לפנסיהפריש 4.1

 

לנשים. לצורך האומדן כאן, נניח  67-62לגברים, ובטווח  67גיל הפרישה בישראל הוא 

 .67כי גם נשים וגם גברים פורשים לפנסיה בגיל 

, מפורטת רשיון בפסיכולוגיהבעלי של כלל  (67)הגעה לגיל פרישה לפנסיה התחזית 

 .59בלוח 

 (67)לגיל פרשיה לפנסיה של פסיכולוגים ה ע: תחזית הג59 לוח

 
 שנה

בכל  מגיעים לגיל פרישהמספר 
 שנה

2016 194 

2017 188 

2018 197 

2019 205 

2020 250 

2021 179 

2022 222 

2023 225 

2024 193 

2025 191 
 2015מקור: עיבוד נתונים ממחסן הנתונים של משרד הבריאות בניהול אגף המידע. נתוני נובמבר 
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 הנחות המודל 4.2

 67בפועל של גברים ונשים הוא הפרישה  גיל . 

  הנתון  בשנה. 100יעמוד על  ,חו"ל קרב בוגריב במקצועלעיסוק רשיון מספר מקבלי

  .2014 - 2007השנים שמונה נתוני ממוצע מתבסס על 

  לא ארץ ב מוסדות הלימוד בוגריקרב בבמקצוע  לעיסוק רשיוןמקבלי מספר

הנתון מתבסס  .2016שנת בבכל אחת מהשנים החל  בשנה 420 ויעמוד על ,ישתנה

 .4על נתוני השנים האחרונות

  על  2015 בנובמבר, עמד 67מספר בעלי רשיון לעסוק בפסיכולוגיה, שגילם עד

10,599. 

  ,מתואם ושיעור התמותה מחושב לפי לוחות התמותה של כלל האוכלוסיה

 להתפלגות מין וגיל בקרב הפסיכולוגים.

  גידול אוכלוסיית ישראל הוא לפי התרחיש הבינוני של הלמ"ס.תחזית 

 

, בעשר 67בהתאם להנחות שפורטו לעיל, ניתן לאמוד את מספר הפסיכולוגים עד גיל 

, לא צפויה ירידה בשיעור הפסיכולוגים 60בלוח  ראותהשנים הבאות. כפי שניתן ל

  באוכלוסיה בעשור הקרוב.

  

                                                           
 אומדן בוגרי חו"ל ובוגרי ישראל נעשה תוך התחשבות במגמה המסתמנת בשנים האחרונות.  4
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 2025-2016לשנים  (67)עד גיל  פסיכולוגיםה מספרתחזית : 60 לוח

 שנה
כ "סה

 רשיונות
 חדשים

 סה"כ
 פרישה

 סה"כ
 פסיכולוגים

פסיכולוגים 
 לאלף נפש

2016 520 194        10,903  1.28 

2017 520 188        11,212  1.29 

2018 520 197        11,513  1.31 

2019 520 205        11,805  1.32 

2020 520 250        12,053  1.32 

2021 520 179        12,371  1.34 

2022 520 222        12,647  1.35 

2023 520 225        12,919  1.35 

2024 520 193        13,224  1.36 

2025 520 191        13,530  1.37 

 

 

 2025-2016לשנים  : תחזית מספר פסיכולוגים6 תרשים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

59 

 

 

 2025-2016לשנים  אוכלוסיהלאלף נפש ב 67: תחזית שיעור פסיכולוגים עד גיל 7 תרשים

  



 2012פסיכולוגים בישראל, 

60 
 

 

 סיכום  5

כשלושה רבעים  .בענף הבריאות (92%) פסיכולוגים 7,104 2012בשנת בישראל עבדו 

מבעלי  650 .יהודים ואחריםמהם  94%-מהם נשים וכ 70% -כילידי ישראל, מהם 

 ., מתגוררים בחו"לבפסיכולוגיהלעסוק  רשיוןה

 כמו כן, הכנסותיהם שלגברים גבוהות משל נשים.  פסיכולוגיםככלל, הכנסותיהם של 

הפסיכולוגים העובדים הן כשכירים והן כעצמאיים, גבוהות בממוצע מהכנסות 

 בקרב מומחים ולא מומחים.  העובדים רק כשכירים או רק כעצמאים הפסיכולוגים

העובדים בענף  הפסיכולוגיםהגאוגרפי של מגורי  בפיזורמשמעותיים  פערים ניתן לראות

הגבוה ביותר,  נפש לאלףהעובדים  וגיםהפסיכול שיעור נמצא אביב תל במחוז הבריאות.

 מאשר במחוזות הדרום והצפון. 3סביב פי 

, כמו בענף אחר לעיסוקנטישה של המקצוע ומעבר ואין ניתן לראות כי כמעט  מהנתונים 

 כן לא צפוי כי בעשור הקרוב תהיה ירידה בשיעור הפסיכולוגים באוכלוסיה.

עובדים ( 72%) 3,957  מתוכם בישראל.חיים בפסיכולוגיה  תעודת מומחהבעלי  5,456

)התמחות אחרונה(  תעודת מומחהמבעלי  185-כ נשים.( 72%) 2,857;בענף הבריאות

 .בפסיכולוגיה מתגוררים בחו"ל

  .בריאותהבענף מהפסיכולוגים בעלי תעודת מומחה שיש להם הכנסות עובדים  96%

מכלל  3%מחסור גדול בפסיכולוגים מומחים ערבים, מהנתונים עולה שרק  בישראל יש

מתוך  ,םיניתן לראות כי בפסיכולוגים קליני ,לדוגמא .הערבימהמגזר המומחים הינם 

משרד הבריאות פועל על מנת  ערבים. בלבד הם 31 בתחום,עובדים ה מומחים 2,232

  לצמצם את הפער בקרב המומחים מהמגזר הערבי.


