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 ארגונית-תעסוקתית-חברתיתהנחיות לתהליך התמחות בפסיכולוגיה 

 מבחנים, הערכה, מיון וברירה – 1ענף 

 2019יולי עודכן 

 מטרות התוכנית ותכניה: א.

יוכל לעמוד שעם סיומה ספק למתמחה מסגרת ת ארגונית-תעסוקתית-חברתיתבענף המיון בפסיכולוגיה תכנית ההתמחות 

. התוכנית בכל הקשור במבחנים, הערכה, מיון וברירה ארגוני עצמאי-תעסוקתי-יות פסיכולוג חברתיבבחינת סיום ההתמחות ולה

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

 יום ההתמחות להבנה ולידע:להגיע בסעל המתמחה  .1

 ת וכן בשיטות לאפיון עיסוקים ולביצוע ניתוחי עיסוק.בתאוריות העוסקות בעולם העבודה, בארגונים ובמקצועו .א

 בתאוריות ובעקרונות המתודולוגיים הנמצאים בבסיסם של כלים ושיטות פסיכולוגיות שונות להערכת הפרט. .ב

 בסוגיות פסיכומטריות של מערכות מיון והזיקה שלהן לשיטות לקבלת החלטות על דחייה או קבלה של מועמדים. .ג
 

 בסיום ההתמחות לכלל יכולת ומיומנות:על המתמחה להגיע  .2

  לבצע ניתוח עיסוק ולהרכיב מערכת מיון מותאמת. .א

 .ליישם שיטות וכלים פסיכולוגיים שונים להערכת היכולות, דפוסי ההתמודדות והנטיות התעסוקתיות של הפרט .ב

 .לעיסוקלכתוב דו"ח פסיכולוגי מסכם על תוצאות אבחון הפרט, כולל המלצות לארגון באשר להתאמתו  .ג
 

 בנוסף לכך יידרש המתמחה:. 3

 .והחוקים הנוגעים לעבודתם ולפעול בהתאם לכך ,כללי האתיקה של הפסיכולוגיםלדעת את  .א

 להתמצא בספרות המקצועית העדכנית )עפ"י רשימת קריאה מחייבת(. .ב

  :תנאים מוקדמים להתחלת ההתמחות ב.

היה בתחומי הפסיכולוגיה החברתית   תעסוקתית ארגונית לפי החלטתה עיקר לימודיו לתואר מוסמך בפסיכולוגיה   –"כישורים  

 .(1979-)אישור תואר מומחה( התשל"ט )תקנות הפסיכולוגים של הועדה המקצועית."

הלימודים  חובותכמתמחה ברישום זמני לאחר סיום כל במוסד מוכר ניתן להתחיל את ההתמחות  :מתמחה ברישום זמני .1

שור מהאוניברסיטה המעיד על סיום יעם הצגת א וזאת, או במסלול ישיר לדוקטורט עבודת גמרלקראת תואר מוסמך, למעט 

 .המקבילים לתואר שני הפרקטיקום וחובות הלימודים

מחצית מתקופת ההתמחות, וזאת במהלך שלוש השנים שקדמו למועד עד ברישום זמני ניתן לצבור רק  כמתמחה

לצבור עד מחצית ההתמחות במהלך שלוש השנים ל ישיר לדוקטורט יכול הרישום בפנקס הפסיכולוגים. מתמחה במסלו

 .שלו הדוקטורטהצעת שקדמו לאישור 

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

עצמו מקום התמחות. ניתן לקבל במשרד ות בכוחעל המתמחה ברישום קבוע או זמני, למצוא  :מציאת מקום להתמחות .1

 .ע"י פנייה ישירה למוסד המוכר בו בחרראיון  רשימת מוסדות להתמחות )כולל כתובות וטלפונים(  ולבקשמועצת הפסיכולוגים 

תחילת עבודתו, טופס בקשה להירשם כמתמחה  לפנייגיש לוועדה במוסד מוכר, מי שהתקבל להתמחות  :להתמחות רישום .2

יום תחילת ההתמחות ייחשב התאריך בו החל את התמחותו קבוע( ויצרף לבקשה תעודות ואישורים כנדרש בטופס.  )זמני או

בתקנות ההתמחות(.  7 תקנה) הכל לפי התאריך המאוחר יותר - המקצועית בפועל או מועד הגעת המסמכים לוועדהבמוסד 

המתמחה  במקום ההתמחות.על תהליך ההתמחות ג האחראי או מהפסיכולו מועצת הפסיכולוגים את הטפסים ניתן לקבל ממשרד

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

 .במעבר ממוסד אחד למוסד אחר יש לשלוח שוב טופס בקשה לרישום להתמחותהמקצועית על כך. 

מלאה או במשרה חלקית שלא תפחת מחצי משרה וסך הכל של המשרה החלקית לא  שנתיים במשרה :משך ההתמחות .3

 .יפחת מתקופה השווה לשנתיים במשרה מלאה. ניתן לעשות הפסקות במהלך ההתמחות )לאחר קבלת אישור בכתב מהוועדה(

עשה באישור הארכת חופשת לידה ת ההתמחות. רציפותתמיד נחשבת כחלק מ חודשים 3חופשת לידה בת  - חופשת לידה

 הוועדה המקצועית ועל המתמחה להשלים את תקופת הארכת חופשת הלידה.

לקראת סיום שני שליש ממשך  –ארגונית-תעסוקתית-חברתיתשאינה בענפי הפסיכולוגיה ה מתמחה בעל מומחיות אחרת

עדה על קיצור . החלטת הוובשלישקיצור תקופת ההתמחות המקצועית בקשה לועדה לו הגישלהמתמחה יוכל ההתמחות, 

 .חוות הדעת של מדריכיו על סמךתקופת ההתמחות תינתן 

ידרש לעמוד במחצית תכנית ההתמחות בלבד )בהיבט י – ארגונית-תעסוקתית-חברתיתמומחה בענף אחר של הפסיכולוגיה ה

כוז נתוני ליון רייאורך התקופה, שעות ההדרכה ומספר המקרים( ולהגיש אישור מדריך על העמידה בתוכנית יחד עם ג

 דרש למבחן נוסף.יהתמחות, ולא י

פסיכולוג  במוסד שהוכר להתמחות ע"י הוועדה המקצועית, בהדרכתו ופיקוחו של ההתמחות תעשה רק :מקום ההתמחות .4

 מאושר ע"י הוועדה המקצועית. בתהליך הסמכה להדרכההנמצא מדריך או פסיכולוג 

 

 ד. מטלות ההתמחות:

רכבת מערכת מיון או בפיתוח של כלי מיון לשלושה עיסוקים שונים, לפחות, משלב אבחון : התנסות בההרכבת מערכת מיון .1

 הצורך בביצוע מיון, דרך ניתוח העיסוק, בניית הכלי או הרכבת המערכת והפעלתם על קבוצת מועמדים.

ם לעיסוקים נבחנים המועמדי 100התנסות בהערכה מקיפה של לפחות : הערכת הפרט בכלים של פסיכולוגיה תעסוקתית .2

שונים. ההתנסות תכלול העברה וצינון של בטריות מבחנים מגוונות. מערכת המבחנים עליה יתנסה המתמחה תהיה מגוונת 

ומקיפה ותכלול הערכת יכולות, מיומנויות, דפוסי התמודדות ונטיות תעסוקתיות. בנוסף תכלול ההתנסות ביצוע ראיון אישי ע"י 

 ם על התאמת המועמדים לעיסוק.המתמחה וכתיבת דו"ח הערכה מסכ

נבחנים,  50התנסות במחקר פסיכומטרי שלם או בתהליך פיתוח שלם של כלי מיון  יוכרו כשוות ערך להתנסות בהערכת 

 בכפוף לקבלת אישור הוועדה המקצועית.
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ואשר שעות הדרכה, המשלבות הדרכה אישית והדרכה קבוצתית  240: בתהליך ההתמחות יקבל המתמחה לפחות הדרכה .3

בענף  ארגונית-תעסוקתית-חברתיתתקפנה את כלל מטלות ההתמחות. ההדרכה תינתן ע"י לפחות שני מדריכים בפסיכולוגיה 

-חברתיתבפיקוחו של מדריך בפסיכולוגיה  ארגונית-תעסוקתית-חברתיתאו מומחה בתהליך הסמכה להדרכה בפסיכולוגיה   1

שעות הדרכה פרטניות מכל מדריך בתקופת הדרכה  30יש לקבל לפחות ( )1)ענף  ארגונית-תעסוקתית

שעות הדרכה מבעלי מקצועות אחרים שהוכרו  80(. מתמחה רשאי לצבור עד שלא תפחת משנה מלאה ברציפות

 כמומחים בתחומם ואושרו להדרכה ע"י הוועדה המקצועית.

גרת קבוצתית, ובתנאי שמספר פגישות ההדרכה ניתן לקבל הדרכה במס: בכל אחד מתחומי ההתמחות הדרכה קבוצתית .4
. לשני 3וזאת מבלי לפגוע בדרישה בסעיף ד.על מחצית שעות ההדרכה הנדרשות.  ההתחומים לא יעלמהקבוצתית בכל אחד 

 . מדריכים בהדרכה פרטנית
 שעה וחצי של הדרכה קבוצתית תחשב כשעת הדרכה אחת.

 
תמחות ועל ההדרכה, ינהל המתמחה "גיליון ריכוז נתוני ההתמחות" בו : לשם מעקב על תהליך ההגליון ריכוז נתונים  .5

תרשמנה התנסויותיו השונות, תהליכי ההדרכה שתמכו בהתנסויות אלה ומקום לחתימת המדריך בסיכום כל מפגשי ההדרכה 

 איתו.
 

של תהליך התמחות מסודר , להבטיח קיומו ועל המדריכים התומכים את התהליך בו מתקיימת ההתמחות : על מוסדחובת המוסד

, היקף שעות ההדרכה, המטלות שעל המתמחה לבצע ההתמחותמשך אישור הוועדה המקצועית לתחילת התמחות,  :מבחינת

ליון ריכוז נתוני ההתמחות. בנוסף אחראי המדריך על עיצוב מגוון ההתנסויות בתהליך ההתמחות. המוסד והמדריכים יומעקב על ג

 כל שינוי שיחול במוסד אשר עלול לפגוע בתוקף ההתמחות. אחראים לעדכן הוועדה על

 

 :הערכות וחוות דעת של מדריכיםה. 

בתום כל שנת התמחות )או בתום תהליך ההדרכה, המוקדם מבניהם(, על המדריך לקיים עם המודרך שיחת הערכה. עם סיום 

כוז נתוני ההתמחות" של המודרך, ולכתוב ההדרכה חייב המדריך לאשר את מספר שעות ההדרכה שנתן, למתמחה ב"גליון רי

 חוות דעת על המודרך על גבי הטופס המובנה להערכת מתמחים.

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

קצועית. לאחר תהליך זה, על המדריך לשלוח את שליחתה לועדה המ לפנילהגיב עליה, ולהראות לו את חוות הדעת הכתובה 

 . עותק נוסף יימסר למודרך.ארגונית-תעסוקתית-חברתיתחוות הדעת  ישירות לועדה המקצועית לפסיכולוגיה 

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

ההדרכות )הפרטניות והקבוצתיות( שקיבל במהלך התמחותו.  חוות הדעת של  כלז הנתונים" את המודרך צריך לכלול ב"גליון ריכו

 המדריכים )כולל ההדרכות הקבוצתיות( צריכות להגיע לועדה המקצועית יחד עם הבקשה לסיום התמחות. כל

 

 ו. חובת קריאה במסגרת ההתמחות:

הרלוונטיות והעדכניות ע"י עיון בלפחות אחד מהספרים במסגרת ההתמחות על המתמחה להשיג בקיאות בתשתיות הידע 

 המקצועיים שלהלן:
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 ספרים מתוך הרשימה המוצעת. יש עדיפות לשני הספרים הראשונים ברשימה.  2על המוסד המוכר חובה לרכוש 

1. personnel selection:Cook,M.  
2. Human Resource selection:Gatewood R., Field, H.S.,& Barrick, M.  
3. Assessment, measurement and prediction for personnel decisions: Guion,R,M 

 בנוסף יעיין וישיג בקיאות ב:

 .קוד האתיקה המקצועית של הפ"י 

 חוק הפסיכולוגים. 

 

 :בחינת סיום ההתמחות. ז

ו ע"י הוועדה המקצועית. בחינת סיום ההתמחות תיערך במפגש עם צוות של שלושה בוחנים שהינם מומחים מדריכים ואשר ימונ

 ישאל הבקשה   .כדי לגשת לבחינת סיום ההתמחות, על המתמחה לשלוח לוועדה בקשה בכתב על גבי טופס הרשמה לבחינה

 של "גיליון ריכוז נתוני ההתמחות". ועותקלצרף את האישורים המצוינים בטופס 

 רשאים להגיש בקשה לסיום התמחות מועד הגשת הטפסים מועד הבחינה 

 קיץ

 מאי 1

 עד

 מאי 31

 הגשת טפסים עד

 1.3 לתאריך

לאחר תאריך זה, לא תתקבלנה 

 בקשות לגשת לבחינה 

 במועד קיץ

 מתמחים שיסיימו התמחות בפועל 

  28.2עד לתאריך 

המסמכים הנדרשים עד לתאריך  כל להשלים את יש

15.3 

 חורף

  בנובמבר 1

 עד

 בנובמבר 30

 הגשת טפסים עד

 1.9 לתאריך

ריך זה, לא תתקבלנה לאחר תא

 בקשות לגשת לבחינה 

 במועד חורף

 מתמחים שיסיימו התמחות בפועל 

 31.8עד לתאריך 

המסמכים הנדרשים עד לתאריך  כל להשלים את יש

15.9 

 הערות

באחריות הנבחן לוודא שהטפסים 

התקבלו במשרד מועצת 

 הפסיכולוגים עד לתאריך הנדרש

התמחות שנים מיום סיום ה 5-אם עברו למעלה מ

בפועל יש לפנות בכתב לועדה המקצועית טרם 

 הגשת הבקשה לגשת לבחינה

 

עמ', בה תפורט התנסות אחת בהרכבת מערכת מיון  20דרש להגיש לצוות הבוחנים, עבודה, בהיקף מצטבר של עד יהמתמחה י

לצוות הבוחנים שלושה  העבודה תוגש לאור ניתוח עיסוק וכן יוגשו שני דוחות הערכה מסכמים על שני מועמדים לתפקידים שונים.

 שבועות לפני מועד הבחינה.



 

 
 

 

 מועצת הפסיכולוגית
  הבריאות משרד

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

 02-6474804: פקס  *5400:  טל
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הבחינה תתייחס הן להתנסויות שבוצעו במסגרת ההתמחות והן לידע מקצועי רלוונטי, תאורטי ומתודולוגי, כמפורט בפרק 

 .א' "מטרות התוכנית ותכניה" וכנגזר מחומר קריאת החובה

 

 ח. מספר הערות חשובות:

-תעסוקתית-חברתיתבכתב לוועדה המקצועית לפסיכולוגיה לפנות  יכול המתמחהה, שאלה או בקשה, בכל מקרה של אי הבנ .1

 במשרד מועצת הפסיכולוגים. ארגונית

ועדה ולקבל ולהודיע בכתב ל ישההתמחות כגון: הפסקה, יציאה לחופשת לידה, מעבר למוסד אחר וכד',  ברציפות כל שינוי על  .2

 על כך . רשמיאישור 

 

  ם לכולכם התמחות מעניינת ופורה.אנו מאחלי

 הוועדה המקצועית

 ארגונית-תעסוקתית-לפסיכולוגיה חברתית

 


