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 ארגונית-תעסוקתית-חברתיתהנחיות לתהליך התמחות בפסיכולוגיה 

 ייעוץ תעסוקתי – 2ענף 

 2019עודכן יוני 

 מטרות התוכנית ותכניה: א.

יוכל שעם סיומה ספק למתמחה מסגרת ת ארגונית-תעסוקתית-חברתיתבענף הייעוץ התעסוקתי בפסיכולוגיה תוכנית ההתמחות 

. התוכנית חייבת בכל הקשור בייעוץ תעסוקתי ארגוני עצמאי-תעסוקתי-ת פסיכולוג חברתילעמוד בבחינת סיום ההתמחות ולהיו

 . ונוהלי הוועדה המקצועית התמחותהתקנות  ,לעמוד בכל דרישות חוק הפסיכולוגים

 יום ההתמחות להבנה ולידע:להגיע בסעל המתמחה  .1

 ת של הפרט.בתיאוריות ובגישות התערבות מגוונות לצורך קידום ההתפתחות המקצועי .א

 בעקרונות המתודולוגיים והדיאגנוסטיים הנמצאים בבסיסם של כלים ושיטות שונות להערכת הפרט. .ב

 בעולם העבודה, העיסוקים והמקצועות ובמסגרות הלימוד וההכשרה. .ג

 על המתמחה להגיע בסיום ההתמחות לכלל יכולת ומיומנות: .2

 .מותאמות לבעיות שונות ולאוכלוסיות מגוונותהיות שונות הכולל התערבותעסוקתי שלם -לבצע תהליך ייעוץ פסיכולוגי .א

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

 לכתוב דו"ח פסיכולוגי מסכם על תוצאות האבחון ועל תהליך הייעוץ, ובכלל זה המלצות לפעולה. .ג

 חה:בנוסף לכך ידרש המתמ. 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.

תעסוקתית ארגונית לפי החלטתה  עיקר לימודיו לתואר מוסמך בפסיכולוגיה היה בתחומי הפסיכולוגיה החברתית    –"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, טאו במסלול ישיר לדוקטור לקראת תואר מוסמך, למעט עבודת גמר

 . המקבילים לתואר שני הפרקטיקום וחובות הלימודים

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

חצית ההתמחות במהלך שלוש השנים לצבור עד מהרישום בפנקס הפסיכולוגים. מתמחה במסלול ישיר לדוקטורט יכול 

 .שלו הדוקטורטהצעת שקדמו לאישור 

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

ל במשרד עצמו מקום התמחות. ניתן לקבבכוחות על 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  לפנייגיש לוועדה במוסד מוכר, מי שהתקבל להתמחות  :להתמחות רישום .2
יום תחילת ההתמחות ייחשב התאריך בו החל שורים כנדרש בטופס. כמתמחה )זמני או קבוע( ויצרף לבקשה תעודות ואי

 7 תקנה) הכל לפי התאריך המאוחר יותר - המקצועית בפועל או מועד הגעת המסמכים לוועדהבמוסד את התמחותו 
על תהליך ההתמחות או מהפסיכולוג האחראי  מועצת הפסיכולוגים בתקנות ההתמחות(. את הטפסים ניתן לקבל ממשרד

המתמחה מתחייב להודיע לוועדה המקצועית בכתב על כל שינוי בתהליך או ברציפות בתהליך  ום ההתמחות.במק
במעבר ממוסד אחד למוסד אחר יש לשלוח שוב טופס בקשה ההתמחות ולקבל את אישור הוועדה המקצועית על כך. 

 .לרישום להתמחות

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

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

 .מהוועדה(

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

 ל המתמחה להשלים את תקופת הארכת חופשת הלידה.הוועדה המקצועית וע

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

. החלטת הוועדה על קיצור בשלישקיצור תקופת ההתמחות המקצועית בקשה לועדה לו הגישלהמתמחה יוכל ההתמחות, 

 .חוות הדעת של מדריכיו על סמךנתן תקופת ההתמחות תי

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

אורך התקופה, שעות ההדרכה ומספר המקרים( ולהגיש אישור מדריך על העמידה בתוכנית יחד עם גליון ריכוז נתוני 

 חן נוסף.התמחות, ולא ידרש למב

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

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

 ד. מטלות ההתמחות:

נועצים באמצעות כלים  75ן והערכה שלם של : התנסות בתהליך אבחוהערכת הפרט בכלים של פסיכולוגיה תעסוקתית .1

 מגוונים של הפסיכולוגיה התעסוקתית.

נועצים, לפחות, המשקפים מגוון של מקרים  75-התנסות בביצוע תהליך של ייעוץ תעסוקתי ל: ביצוע תהליכי ייעוץ מגוונים .2

ד'(. ההתנסות תכלול לפחות שלושה )למשל, קבוצות גיל והשכלה שונות, תקופות קריירה שונות, בעלי מגבלויות שונות וכ
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מפגשים עם כל נועץ, כאשר לפחות עשרה מתהליכי הייעוץ יהיו מעמיקים יותר ויכללו לפחות חמישה מפגשים. המתמחה 

 יתנסה בתהליך ייעוצי שלם, בכלל זה כתיבת דו"ח מסכם על התהליך כולל המלצות לדרכי יישום.

 יחס לאותו נועץ.ניתן לשלב שני סוגי ההתנסויות שלעיל בהתי

ההתנסות בהנחיית סדנא בנושאי הייעוץ התעסוקתי, ביעוץ תעסוקתי בקבוצה או בליווי בהכשרה יוכרו כל אחת כשוות 

התנסויות כאלה כתחליף  25ערך להתנסות בתהליך ייעוץ אחד, כאשר לעניין מטלות ההתמחות ניתן לצבור לכל היותר 

 להתנסות בייעוץ אישי. 

שעות הדרכה, המשלבות הדרכה אישית והדרכה קבוצתית ואשר  240התמחות יקבל המתמחה לפחות : בתהליך ההדרכה .3

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

( בפיקוחו של מדריך בפסיכולוגיה 2ענף )  ארגונית-תעסוקתית-חברתית( או מומחה בתהליך הסמכה להדרכה בפסיכולוגיה 2

שעות הדרכה פרטניות מכל מדריך בתקופת הדרכה שלא תפחת משנה  30)יש לקבל לפחות  ארגונית-תעסוקתית-חברתית

דרכה מבעלי מקצועות אחרים שהוכרו כמומחים בתחומם ואושרו שעות ה 80מלאה ברציפות(. מתמחה רשאי לצבור עד 

 להדרכה ע"י הוועדה המקצועית.

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

 . מדריכים בהדרכה פרטנית
 

: לשם מעקב על תהליך ההתמחות ועל גליון ריכוז נתונים  שעה וחצי של הדרכה קבוצתית תחשב כשעת הדרכה אחת .5

ההדרכה, ינהל המתמחה "גליון ריכוז נתוני ההתמחות" בו תרשמנה התנסויותיו השונות, תהליכי ההדרכה שתמכו בהתנסויות 

 לה ומקום לחתימת המדריך בסיכום כל מפגשי ההדרכה איתו.א

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

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

ומעקב על גליון ריכוז נתוני ההתמחות. בנוסף אחראי המדריך על עיצוב מגוון ההתנסויות בתהליך ההתמחות. המוסד והמדריכים 

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

 :הערכות וחוות דעת של מדריכיםה. 

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

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

 חוות דעת על המודרך על גבי הטופס המובנה להערכת מתמחים. 

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

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

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

 . להתמחותהמתמחה  אושרהוועדה המקצועית מקבלת חוות דעת רק ממדריכים במוסד המוכר בו  חשוב לדעת!
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ההדרכות )הפרטניות והקבוצתיות( שקיבל במהלך התמחותו.  חוות הדעת של  כלהמודרך צריך לכלול ב"גליון ריכוז הנתונים" את 

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

 

 ו. חובת קריאה במסגרת ההתמחות:

 ספריםמה אחדבמסגרת ההתמחות על המתמחה להשיג בקיאות בתשתיות הידע הרלוונטיות והעדכניות ע"י עיון בלפחות 

 :שלהלןהמקצועיים 

 (הספרים הראשונים 2 -ש עדיפות לעל המוסד המוכר לרכוש לפחות שני ספרים מהרשימה המוצעת )י

1. Swanson, J.L., & Fouad, N.A. (2010). Career theory and practice: Learning through case studies (2nd ed.). 
Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc 

2.  Brown, S.D., & Lent, R.W. (Eds.). (2013). Career development and counseling: Putting theory and research to 
work. New York: Wiley. 

3.  Savickas, M.L. (2011). Career counseling (Theories of psychotherapy series). Washington, DC: American 
Psychological Association. 

4.  Osipow, S.H., & Fitzgerald, L.F. (1996). Theories of career development (4th ed.). Boston, MA: Allyn &  
 

 בנוסף יעיין וישיג בקיאות ב:

 .קוד האתיקה המקצועית של הפ"י 

 חוק הפסיכולוגים.  

 

 

 :בחינת סיום ההתמחותז. 

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

 ישאל הבקשה   .ת סיום ההתמחות, על המתמחה לשלוח לוועדה בקשה בכתב על גבי טופס הרשמה לבחינהכדי לגשת לבחינ

 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

 1.3אריך לת

לאחר תאריך זה, לא תתקבלנה 

 בקשות לגשת לבחינה 

 במועד קיץ

 מתמחים שיסיימו התמחות בפועל 

  28.2עד לתאריך 

המסמכים הנדרשים עד לתאריך  כל יש להשלים את

15.3 
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 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 הנדרשים עד לתאריך  כל יש להשלים את

15.9 

 הערות

באחריות הנבחן לוודא שהטפסים 

התקבלו במשרד מועצת 

 הפסיכולוגים עד לתאריך הנדרש

שנים מיום סיום ההתמחות  5-אם עברו למעלה מ

ועית טרם בפועל יש לפנות בכתב לועדה המקצ

 הגשת הבקשה לגשת לבחינה

 

בהם  שוניםעמודים, המסכמים שני מקרי ייעוץ  20-המתמחה ידרש להגיש לצוות הבוחנים, עבודה, שני דוחות באורך מצטבר של כ

התנסה, על לפחות אחד מהם להיות מקרה בו תהליך הייעוץ ארך חמישה מפגשים לפחות. הדו"ח יכלול הן את תהליך האבחון והן 

 לצוות הבוחנים שלושה שבועות לפני מועד הבחינה.  ת תהליך הייעוץ. הדוחות יוגשוא

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 המתמחהכל מקרה של אי הבנה, שאלה או בקשה, ב .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

 ל כך .ע רשמיאישור 

 

 אנו מאחלים לכולכם התמחות מעניינת ופורה.

 

 

 הוועדה המקצועית 

 ארגונית-תעסוקתית-לפסיכולוגיה חברתית

 


