
 

 מועצת הפסיכולוגים
 משרד הבריאות 

 66846יפו -, תל אביב5רח' הרבי מבכרך 
call.habriut@moh.health.gov.il  

  02-6474804 פקס:  *0055  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 
 

 
 

 הוועדה המקצועית
 לפסיכולוגיה חינוכית

 
 

 טופס בקשה לקבלת מעמד של שפ"ח רחב
 לגבי כל הצמדה של שפ"ח לשפ"ח מוכר נפרדיש למלא טופס 

 
 

  השפ"ח המוכר פרטיא. 

 ______________ :תאריך קבלת ההכרה הקבועה____________________    :השפ"ח המוכרשם 

 : _________________  מס'_______  __________________________רחוב:  כתובת מדויקת:

 ________________   : טלפון  _________________: מיקוד  ______________________ישוב:

   _____________________________מנהל השפ"ח: 

  ________________פסיכולוג אחראי על ההתמחות: __________

 
 

  השפ"ח המוצמד פרטי. ב

 ___   _____________________________________________ :השפ"ח המוצמד )הלא מוכר(שם 

 : _________________  מס'_______  __________________________רחוב:  כתובת מדויקת:

 ________________   : טלפון  _________________: מיקוד  ______________________ישוב:

 תאריך: _________________________  _____________________________מנהל השפ"ח: 

 חים: ___________________ "מרחק גיאוגרפי בין השפ
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 ומתכונת ההדרכה םחי"הסכם בין השפ. ג

 
 התחומים המקצועיים בהם יעניק המוסד המוכר הדרכה למתמחים מהשפ"ח המוצמד:. 1 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 מתכונת ההדרכה )מקום ההדרכה, הדרכה אישית / קבוצתית(:. 2

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 בשפ"ח המוצמד(:היקף ההדרכה )כולל את ההדרכה הניתנת בשפ"ח המוכר ו. 3

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

הפעלת השפ"ח הרחב )ישיבות צוות משותפות, השתלמויות משותפות )נושאים, תדירות( , מפגשים . 4

חים/או פגישות "סדורים בין מנהל השפ"ח המוכר לזה המוצמד לתיאום בין הצרכים השונים של השפ

 מנהל שפ"ח מוצמד עם המדריכים מהשפ"ח המוכר(:

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 ל השפ"ח המוצמד הכולל אחריות שילוחיתיש לצרף אישור הרשות המקומית ש
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  תיאור השפ"ח המוכר. ד
 
 הרכב הסגל:. 1
 

 
  :. הדרכה מבחוץ )ע"י מדריכים שאינם עובדים בתקן במוסד(2

 שם ומשפחה מס'
מספר רישום  מעמד  היקף משרה

בפנקס 
 אחוזים הפסיכולוגים

שעות 
 פרקטיקנט שבועיות

מתמחה 
 זמני

מתמחה 
 קבוע

מתמחה 
 מדריך רכהבהד

          

          

          

          

          

          

          

          

  היקף משרה שם ומשפחה מס'
מספר רישום 

בפנקס 
 הפסיכולוגים

 ההדרכה תחומי מקום הדרכה שעות ההדרכה
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  תיאור השפ"ח המוצמד. ה
 
 הרכב הסגל:. 1
 

 
 :. תיאור המוסד2

: (יותוכולל תפקידים וכפיפ)א. מבנה ארגוני 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

: ים ע"י המוסדרותים המוצעיהשב. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

לי השרותים )אוכלוסיה, גיל וכו'(: מקבג. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

: סוגי הבעיות המטופלותד. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

: '(דאמצעים לשמירת הסודיות וכ ,תנאי עבודה )חדרי עבודה, ספריה, כלים מקצועיים, מבחנים, שאלונים. ה

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 שם ומשפחה מס'
מספר רישום  מעמד  היקף משרה

בפנקס 
 אחוזים הפסיכולוגים

שעות 
 פרקטיקנט שבועיות

מתמחה 
 זמני

מתמחה 
 קבוע

מתמחה 
 מדריך בהדרכה
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  חתימות. ו

 ________  ________________חתימת מנהל השפ"ח המוכר: 

 ________________________חתימת הפסיכולוג האחראי על ההתמחות בשפ"ח המוכר: 

 _______    _________________חתימת מנהל השפ"ח המוצמד: 

 תאריך: ___________________________

 
 

 חינוכיתהמקצועית לפסיכולוגיה  החלטת הוועדה. ז

 מתאריך ____________________  כשפ"ח רחב הכרה שרתומא

 מהסיבה: ________________________________________________שרת ולא מא

 ________________________תנאי ההכרה: ______________________________

_________________________________________________________________ 

 ______________ חתימה:_______________ :_________________  שם המאשר תאריך:

 


