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 נחיות לתהליך התמחות בפסיכולוגיה רפואיתה

 12.2020עודכן 

  מטרות התוכנית ותכניה: א. 

שעם ספק למתמחה מסגרת התמחות מלאה, במוסד להתמחות בפסיכולוגיה רפואית תתוכנית ההתמחות 

עצמאי. התוכנית חייבת  רפואילעמוד בבחינת סיום ההתמחות ולהיות פסיכולוג המתמחה יוכל  סיומה

  , המעודכנים.ונוהלי הוועדה המקצועית התמחותהתקנות  ,לעמוד בכל דרישות חוק הפסיכולוגים

והבנה של יחסי הגומלין בין תהליכים התמחותו לידיעה מעמיקה תהליך על המתמחה להגיע בסיום  .1

וחברתיים, ידיעה זו צריכה להיות מבוססת על הכרות עם מודלים וגישות גופניים, נפשיים 

תיאורטיות בתחום הפסיכולוגיה הרפואית,  זאת בהתייחס להתפתחות ומהלך מחלות והפרעות 

 גופניות.

והערכת מצבו הנפשי של המטופל בהתייחס למחלתו / אבחון ראיון, על המתמחה להגיע ליכולת  .2

בכלי אבחון והערכה מתחום ו לרכוש מיומנויות וידע בשיטות של ראיון, לשם כך עלימצבו הגופני. 

 הפסיכולוגיה הרפואית ובכתיבת דו"ח אינטגרטיבי על הממצאים.

לרכוש מיומנות במגוון גישות וטכניקות טיפול מתחום הפסיכולוגיה הרפואית, כולל על המתמחה  .3

 . , ולהציג יכולת בתכנון, בניית והפעלת תוכנית טיפולית הולמתטכניקות פסיכופיזיולוגיות

על המתמחה לרכוש ידע וניסיון בנושאים של עבודת צוות, תכנון, תיאום ובקרה,  וזאת תוך  .4

  התייחסות לאנשים ולסוגי הבעיות בהן הוא מטפל. 

ולפעול   ,דתםוהחוקים הנוגעים לעבו ,על המתמחה להגיע להכרת כללי האתיקה של הפסיכולוגים .5

 בהתאם לכך. 

 על המתמחה לרכוש ידע לגבי מבנה ותפקוד מערכת הבריאות והאשפוז בארץ. .6

 

 :תנאים מוקדמים להתחלת ההתמחות .ב

תואר או  רפואיתלפסיכולוגיה במגמה ממוסד להשכלה גבוהה תואר מוסמך בפסיכולוגיה  -"כישורים 

הרפואית לפי החלטתה של עיקר לימודיו לתואר היה בתחומי הפסיכולוגיה שבפסיכולוגיה מוסמך 

הוועדה המקצועית, או הוא בעל תואר מוסמך בפסיכולוגיה והשלים לימודים בקורסים לפסיכולוגיה 

)אישור  ". )תקנות הפסיכולוגיםרפואית ברמה של תואר שני לפחות לפי החלטתה של הוועדה המקצועית

 .(1979-תואר מומחה( התשל"ט

כמתמחה ברישום זמני לאחר סיום במוסד מוכר ניתן להתחיל את ההתמחות  :מתמחה ברישום זמני.  1

עם  וזאת, או במסלול ישיר לדוקטורט הלימודים לקראת תואר מוסמך, למעט עבודת גמר כל חובות

 . שני המקבילים לתואר שור מהאוניברסיטה המעיד על סיום הפרקטיקום וחובות הלימודיםיהצגת א
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מחצית מתקופת ההתמחות, וזאת במהלך שלוש השנים עד ברישום זמני ניתן לצבור רק  כמתמחה

לצבור עד שקדמו למועד הרישום בפנקס הפסיכולוגים. מתמחה במסלול ישיר לדוקטורט יכול 

 .שלו הדוקטורטהצעת מחצית ההתמחות במהלך שלוש השנים שקדמו לאישור 

 

בפנקס  לאחר הרישוםרק : ניתן להירשם כמתמחה ברישום קבוע מתמחה ברישום קבוע. 2

 .הנחיות לרישום בפנקס הפסיכולוגים קישור ל לנוחיותך, הפסיכולוגים.

 

 :תהליך ההתמחות .ג

. עצמו מקום התמחותבכוחות למצוא , על המתמחה ברישום קבוע או זמני :להתמחותמציאת מקום  .1

( כתובות וטלפונים תכולל) רשימת מוסדות המוכרים להתמחות באתר משרד הבריאות ישנה

 .על המתמחה לפנות למוסד המוכר באופן עצמאי. המתעדכנת מעת לעת
  

פסיכולוג הרשום בפנקס הפסיכולוגים וקיבל זכאות למלגה זכאי לקבל מלגה רק  :מלגות התמחות .2

תנאים והנחיות לקבלת זכאות למלגה להתמחות . רפואיתמהוועדה המקצועית לפסיכולוגיה 

  הנחיות לקבלת זכאות למלגהבפסיכולוגיה נמצאים בקישור שלהלן: 

ישור , רק לאחר שהמוסד קיבל אמתמחה על חשבון מלגהיתחיל את עבודתו במוסד כ הזכאי למלגה

  לכך ממשרד הבריאות. רשמי
 

לפני ) יגיש לוועדה המקצועית ,מי שהתקבל להתמחות בפסיכולוגיה במוסד מוכר :להתמחות רישום .3

קבועה באמצעות פורטל העוסקים במקצועות /זמניתטופס בקשה להתחלת התמחות  (תחילת עבודתו

אותם תקבלו במהלך  צורך כניסה לפורטל יש להצטייד בשם משתמש ובסיסמאל .בדהרפואה בל

במידה והרישום בפנקס לא נעשה דרך . הרישום בפנקס הפסיכולוגים באמצעות מוקד קול הבריאות

 . לקבלת שם משתמש וסיסמא* 5400הפורטל יש לפנות למוקד קול הבריאות בטלפון 

 .במעבר ממוסד אחד למוסד אחר יש לשלוח שוב טופס בקשה לרישום להתמחות

 הבקשהבפועל או מועד הגעת במוסד יום תחילת ההתמחות ייחשב התאריך בו החל את התמחותו 

המתמחה בתקנות ההתמחות(.  7 תקנה) הכל לפי התאריך המאוחר יותר - המקצועית לוועדה

מתחייב להודיע לוועדה המקצועית בכתב על כל שינוי בתהליך או ברציפות בתהליך ההתמחות ולקבל 

  דה המקצועית על כך.את אישור הווע

  

https://www.health.gov.il/Subjects/MedicalAndHealthProfessions/Psychology/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/MedicalAndHealthProfessions/Psychology/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/publicationsfiles/medical_psychology_accredited_institutions_list.pdf
https://www.health.gov.il/publicationsfiles/medical_psychology_accredited_institutions_list.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/psycology_inter_conditionds.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/psycology_inter_conditionds.pdf
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שנתיים במשרה מלאה או במשרה חלקית שלא תפחת מחצי משרה וסך הכל של  :משך ההתמחות .4

במהלך  הפסקההמשרה החלקית לא יפחת מתקופה השווה לשנתיים במשרה מלאה. ניתן לעשות 

)לאחר קבלת אישור בכתב מהוועדה(, אולם תקופת התמחות שנים  5שלא תעלה על ההתמחות 

, במקרים חריגים ניתן לפנות לועדה ההתמחות רציפותמ כחלק תוכר לא משנה, פחות נמשכהש

 .המקצועית בכתב

הנחיות בנושא היעדרות בתקופת : הנחיות בנושא בקישור שלהלן: היעדרות במהלך התמחות

 התמחות בפסיכולוגיה

ועדה לו הגישלהמתמחה יוכל לקראת סיום השנה השלישית,  – מחה בעל מומחיות אחרתמת

. החלטת הוועדה על קיצור תקופת ההתמחות מדרישות ההתמחות 1/4קיצור המקצועית בקשה ל

הרפואיים. שלוש שנות ההתמחות המקוצרות יכללו התמחות הן  תינתן לאור חוות הדעת של מדריכיו

 .והן במסגרת מרפאה במסגרת אישפוז
 

במוסד שהוכר להתמחות ע"י הוועדה המקצועית, בהדרכתו  ההתמחות תעשה רק :מקום ההתמחות .5

המאושר ע"י  בתהליך הסמכה להדרכההנמצא  רפואימדריך או פסיכולוג  רפואיופיקוחו של פסיכולוג 

 הוועדה המקצועית.
 

ובמסגרת (, מחצית מההתמחותלפחות ) אישפוז במסגרתההתמחות תעשה  :מסלול ההתמחות .6

 (.מחצית מההתמחותלפחות ) המרפא

מגוון מחלות והפרעות גופניות, מספר גישות טיפוליות למתמחה מפגש עם  תאפשרתוכנית ההתמחות 

לפחות שתי מחלות / הפרעות  חייב לכלולמסלול ההתמחות  והכשרה בטכניקות פסיכופיזיולוגיות.

 גופניות.

 

 :מטלות ההתמחות .ד

ידי לפחות שני מדריכים בפסיכולוגיה -שעות הדרכה פרטנית שינתנו על 120  :אבחון והערכה, ראיון .1

רפואית או מתמחים לקראת תואר מומחה מדריך בפסיכולוגיה רפואית בפיקוחו של מדריך 

 .בפסיכולוגיה רפואית

על טיפול בפרט, ייעוץ לבני משפחתו של החולה, טיפול קבוצתי בחולים ובני משפחותיהם  :טיפול .2

ידי -הדרכה פרטנית שינתנו עלשעות  150יקבל המתמחה   –באמצעות התערבויות פסיכולוגיות 

לפחות שני מדריכים בפסיכולוגיה רפואית או מתמחים לקראת תואר מומחה מדריך בפסיכולוגיה 

 של מדריך בפסיכולוגיה רפואית. רפואית בפיקוחו

https://www.health.gov.il/hozer/psyc_absence.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/psyc_absence.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/psyc_absence.pdf
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רפואי -על התערבות פסיכולוגית וייעוץ לקבוצות סגל רפואי ופארא :התערבות פסיכולוגית וייעוץ .3

ידי לפחות שני מדריכים -פרטנית שינתנו על שעות הדרכה 80יקבל המתמחה  –ולמערכת הרפואית 

ולוגיה רפואית בפיקוחו של בפסיכולוגיה רפואית או מתמחים לקראת תואר מומחה מדריך בפסיכ

 מדריך בפסיכולוגיה רפואית.

  4בכל אחד מתחומי ההתמחות הנ"ל ניתן לקבל הדרכה במסגרת קבוצתית של  :הדרכה קבוצתית .4

משתתפים לכל היותר, ובתנאי שמספר פגישות ההדרכה הקבוצתית בכל אחד משלושת התחומים לא 

 של הדרכה קבוצתית תחשב כשעת הדרכה אחת.על מחצית שעות ההדרכה הנדרשות. שעה וחצי  היעל

שעות הדרכה שיינתנו בידי מדריך בענף  100: מתמחה רשאי לצבור עד הדרכה ממדריך בתחום אחר .5

 מומחיות אחר, תוך תיאום עם המדריך האחראי בפסיכולוגיה רפואית ובאישור הוועדה המקצועית. 

שעות השתלמויות בתחום הפסיכולוגיה  200על המתמחה להשתתף בלפחות : סמינרים והשתלמויות .6

 הרפואית. 

בו מתקיימת ההתמחות, להבטיח קיומו של  : על הפסיכולוג האחראי במוסדהמוסדואחריות חובת  .7

, ההתמחותמשך אישור הוועדה המקצועית לתחילת התמחות,  :תהליך התמחות מסודר מבחינת

ומתן הערכות וחוות דעת המדריכים, כמפורט על המתמחה לבצע היקף שעות ההדרכה, המטלות ש

 בסעיף הבא.

 :הערכות וחוות דעת של מדריכים .ה

עם סיום  מומלץ לרשום את תוכנה. כל מדריך להיפגש עם המודרך לשיחת הערכה. חייבלפחות פעם בשנה 

 נתוני ההתמחות"ב"גיליון ריכוז  בכל תחוםההדרכה חייב המדריך לאשר את מספר שעות ההדרכה שנתן 

יש לכלול בטופס  .הטופס המובנה להערכת מתמחיםולכתוב חוות דעת על המודרך על גבי  של המודרך

על המדריך לשלוח ישירות לוועדה  ,כמו כן ההערכה גם חוות דעת מילולית בנוסף לציונים בטבלאות

של  התאמההמקצועית, בתיאום עם הפסיכולוג הראשי במוסד, חוות דעת על המודרך שתתייחס למידת ה

  המתמחה למקצוע בהתאם לשלב ההתמחות בו הוא נמצא.

מתוך התפיסה  שההדרכה היא תהליך משותף של המדריך והמודרך, על המדריך לשתף את המודרך בחוות 

שליחתה לועדה המקצועית.  לפנילאפשר לו להגיב עליה, ולהראות לו את חוות הדעת הכתובה  הדעת,

מומלץ לציין בחלק המילולי של חוות הדעת אי הסכמות )אם היו( בין תפיסת המדריך וזו של המודרך לגבי 

 תוכן חוות הדעת. לאחר תהליך זה, על המדריך לשלוח את חוות הדעת  ישירות לועדה המקצועית

 . עותק נוסף יימסר למודרך, ועותק לפסיכולוג האחראי על ההתמחות. בדוא"ל הרפואיתלפסיכולוגיה 

המתמחה  אושרהוועדה המקצועית מקבלת חוות דעת רק ממדריכים במוסד המוכר בו  חשוב לדעת!

 .לא תתקבל . חוות דעת מהדרכה פרטיתלהתמחות

https://www.health.gov.il/DocLib/Medical_psycology_inter_evaluation.pdf
https://www.health.gov.il/DocLib/Medical_psycology_inter_evaluation.pdf
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ההדרכות )הפרטניות והקבוצתיות( שקיבל המתמחה במהלך  כליש לכלול ב"גליון ריכוז הנתונים" את 

 התמחותו.  חוות הדעת של כל המדריכים )כולל ההדרכות הקבוצתיות( צריכות להגיע לועדה המקצועית. 

במידה ובתהליך ההתמחות תהיה למתמחה הערכה שליליות אחת )או יותר(, המעמידות בספק את 

יים את תהליך ההתמחות במשך הזמן המוקצב לכך, יידון למקצוע, או יכולתו המקצועית לס התאמתו

 וועדה המקצועית וההחלטה תועבר אליו בכתב.במעמדו של המתמחה 

בסמכותה של הועדה לערוך ולדרוש שינויים בתוכנית ההתמחות של מתמחה בהתאם לחוות הדעת 

 מדריכיו ועל פי שיקולים מקצועיים אחרים.משקיבלה 

 :בחינת סיום ההתמחות .ו

טופס הרשמה בי לגשת לבחינת סיום ההתמחות, על המתמחה לשלוח לוועדה בקשה בכתב על ג כדי

אל הבקשה עליו לצרף את האישורים המצוינים בטופס ושני   בהתאם למועדים המצוינים בו. ,לבחינה

שלחו את חוות הדעת  םמדריכיהכן עליו לוודא שכל -"גיליון ריכוז נתוני ההתמחות". כמוהעתקים של 

 לוועדה. 

מתמחה יוכל לגשת לבחינה במידה והתקבלו לפחות שתי הערכות חיוביות ולא יותר מהערכה שלילית אחת 

 .)במקרה כזה תדון הוועדה המקצועית באילו תנאים יוכל לגשת לבחינה(

 .במהלך תקופת ההתמחותשנעשו  התערבויותלהציג רק  בבחינה, ניתן יהיה חשוב לדעת!

  הנחיות לסיום התמחותשלהלן: הנחיות לסיום התמחות ניתן למצוא בקישור 

 

 רשאים להגיש בקשה לסיום התמחות הטפסים מועד הגשת מועד הבחינה 

 קיץ
 מאי 1

 עד
 מאי 31

 הגשת טפסים עד
 1.3לתאריך 

לאחר תאריך זה, לא תתקבלנה 
 בקשות לגשת לבחינה 

 במועד קיץ

 מתמחים שיסיימו התמחות בפועל 
 28.2עד לתאריך 

המסמכים  כל יהיה עליהם להשלים את
 15.3הנדרשים עד לתאריך 

 חורף
  בנובמבר 1

 עד
 בנובמבר 30

 הגשת טפסים עד
 1.9לתאריך 

לאחר תאריך זה, לא תתקבלנה 
 בקשות לגשת לבחינה 

 במועד חורף

 מתמחים שיסיימו התמחות בפועל 
 31.8עד לתאריך 

המסמכים  כל יהיה עליהם להשלים את
 15.9הנדרשים עד לתאריך 

 הערות

באחריות הנבחן לוודא 
שהטפסים התקבלו במשרד 

הפסיכולוגים עד מועצת 
 לתאריך הנדרש

שנים מיום סיום  5-אם עברו למעלה מ
ההתמחות בפועל יש לפנות בכתב לועדה 

 המקצועית טרם הגשת הבקשה לגשת לבחינה

 

  

https://www.health.gov.il/DocLib/Medical_psycology_end_inter.pdf
https://www.health.gov.il/DocLib/Medical_psycology_end_inter.pdf
https://www.health.gov.il/DocLib/Medical_psycology_end_inter.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Medical_psycology_end_inter_guidelines.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Medical_psycology_end_inter_guidelines.pdf


 

 
 

 מועצת הפסיכולוגית
  הבריאות משרד

 66849 יפו-אביב תל, 5 מבכרך הרבי' רח
call.habriut@moh.health.gov.il 

 02-6474804: פקס  *5400:  טל

Council of Psychologists 
Ministry of Health  
5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849 
call.habriut@moh.health.gov.il 
Tel: *5400 Fax: 02-6474804 

 

 

 :מספר הערות חשובות .ז

בכתב לוועדה המקצועית לפסיכולוגיה לפנות  יכול המתמחהבכל מקרה של אי הבנה, שאלה או בקשה,  .1

כל פנייה תטופל   hitmahutpsy@moh.gov.ilקלינית במשרד מועצת הפסיכולוגים בכתובת המייל: 

 בדיסקרטיות.

 יש ההתמחות כגון: הפסקה, יציאה לחופשת לידה, מעבר למוסד אחר וכד', ברציפות כל שינוי על  .2

 על כך . רשמיולקבל אישור  hitmahutpsy@moh.gov.ilבכתובת המייל:   ועדהולהודיע בכתב ל

 .להתעדכן בהנחיות לסיום התמחות מומלץ, לפחות חצי שנה לפני סיום ההתמחות .3

 .המקצועית את הערכותיהם לוועדה לשלוח, בסיום כל שלב ,על המדריכים לדאוג .4

להוכיח כי עברו את הקורסים הבאים , על מועמדים להתמחות אשר סיימו מגמה שאינה רפואית .5

 :בפסיכולוגיה במוסד אקדמי מוכר. א.במסגרת לימודי מ

 פירוט קטגוריה

 קורסים( 2ז )"נ 4 פסיכופתולוגיה 

 קורסים( 2ז )"נ 4 פסיכודיאגנוסטיקה

גישות מרכזיות בפסיכולוגיה  2לפחות פסיכותרפיה 
 קורסים( 4ז )"נ 8 רפואית

 קורס( 1ז )"נ 2 אתיקה 

 קורסים( 2ז )"נ 4 מחקר

 קורסים( 4ז )"נ 8 קורסים שונים 

 קורסים( 2ז )"נ 4 קורס מלווה פרקטיקום

 פרקטיקום בפסיכולוגיה רפואית
חודשים  10במשך  ש"ש 16לפחות 

במוסד מוכר להתמחות 
 בפסיכולוגיה רפואית

 

 אנו מאחלים לכולכם התמחות מעניינת ופורה.

 

 הוועדה המקצועית 
 רפואיתלפסיכולוגיה 
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