
התש"ם-11980 שיקומית), (פסיכולוגיה הפסיכולוגים תקנות

התייעצות ולאחר לחוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977, 8 סעיף לפי סמכותי בתוקף
אלה: תקנות מתקין אני הפסיכולוגים, במועצת

מומחיות קביעת
מוכרת

מוכרת. מומחיות היא שיקומית פסיכולוגיה .1

התוספת תיקון
ההתמחות לתקנות

(להלן התשל"ט-1979 מומחה), תואר (אישור הפסיכולוגים לתקנות התוספת בסוף .2
יבוא: ההתמחות), תקנות -

א' ב'טור טור

ותכניתהתואר כישורים

שיקומי פסיכולוג בפסיכולוגיה"7. מוסמך תואר - ההתמחות לתחילת כישורים
מוסמך לתואר לימודיו שעיקר או שיקומית, במגמה
עבודה שנת או ההתמחות ענף בתחומי היה בפסיכולוגיה
לא יפחת הכל שסך ובלבד משרה בחלקי (או במשרה שלמה
שיקומית במסגרת שלמה) למשרה לשנה השווה מתקופה
זה.משך לענין ההתמחות לענף המקצועית הועדה הכירה בה
בחלקי (או שלמה במשרה משנתיים פחות לא - ההתמחות
לשנתיים לא יפחת מתקופה השווה שסך הכל ובלבד משרה

ותכלול: שלמה), במשרה

פסיכולוגים ואבחון הערכה בכלי בשימוש הדרכה .1
והתוויות שיקומי פוטנציאל לקביעת
ידי על שיינתנו מקרים 50 לגבי טיפוליות
לקראת מתמחים  או מדריכים, שני לפחות 

_________________
.952 עמ' ,(5.2.1980) התש"ם ,4087 ק"ת .1
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התש"ם-1980 שיקומית), (פסיכולוגיה הפסיכולוגים פסיכולוגיםתקנות

א' ב'טור טור

ותכניתהתואר כישורים

של  בפיקוחו מדריך שיקומי פסיכולוג  תואר
מדריך.

200 - השיקומיים והיעוץ הטיפול בתחום הדרכה .2
או מדריכים שני לפחות  ידי על  שיינתנו שעות
מדריך שיקומי  פסיכולוג תואר לקראת מתמחים 

מדריך. של בפיקוחו

: ת ו ר ע ה

תוכר ההדרכה תחומי בשני קבוצתית הדרכה א.
שההדרכה ובלבד ההדרכה, מחצית של בשיעור
ארבעה על שלא תעלה נעשתה במסגרת הקבוצתית
הדרכה וחצי.  שעה ארכה  פגישה  וכל מתמחים 
לשעת בערכה שווה וחצי שעה של קבוצתית

זה. לענין אינדיבידואלית הדרכה

לפחות, נכות בשני סוגי זה תיעשה בענף התמחות ב.
אם - שונים מוכרים מוסדות בשני לפחות או

נכות. של אחד בסוג רק היא ההתמחות

שיקומי פסיכולוג .8
מדריך

שנים שתי של נסיון - ההתמחות לתחילת כישורים
שיקומי. כפסיכולוג

שני של אינדיבידואלית הדרכה  - ההתמחות תכנית
שנה משך לפחות כל אחד לפסיכולוגיה שיקומית, מתמחים
לא יפחת הכל שסך ובלבד משרה בחלקי (או במשרה שלמה
של בהיקף הדרכה), כל לגבי שלמה במשרה אחת משנה
היקף מדריכים. שני של אינדיבידואלי בפיקוח שעות 150

השנתיים". 80 שעות במשך יהיה הפיקוח

מעבר ראשונההוראות מקצועית ועדה שיקומית לפסיכולוגיה למנות רשאית המועצה (א) .3
שחטיבת אלה מבין המקצועית)  הועדה  - (להלן ההתמחות בתקנות  כמשמעותה
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התש"ם-1980 שיקומית), (פסיכולוגיה הפסיכולוגים פסיכולוגיםתקנות

בהם  הכירה החטיבה) - (להלן הפסיכולוגים שבהסתדרות השיקומית  הפסיכולוגיה
מדריכים. שיקומיים כפסיכולוגים

של תחילתן  לפני יותר או שנה שיקומית בפסיכולוגיה בהתמחות שהחל (ב) מי
תכנית אותה לפי בהתמחותו להמשיך רשאי החטיבה, שאישרה לתכנית בהתאם אלה, תקנות
עד ברציפות בה שהמשיך ובלבד ההתמחות לתקנות בתוספת הנקובה זו במקום תבוא והיא

המומחה. תואר לאישור

שאישרה תכנית לפי בהתמחות שהחל למי לאשר רשאית המקצועית הועדה (ג)
התמחות מיוחדת תכנית בקשתו, לפי אלה, תקנות של תחילתן לפני משנה החטיבה, פחות

ובהכשרתו הקודמות. בעבודתו בהתחשב ההתמחות לתקנות בתוספת מזו הנקובה שונה

(1979 בנובמבר 13) התש"ם בחשון כ"ג

ק ט ס ו ש ר ז ע י ל א
הבריאות שר

16719 1.9.1992

-2--3-

המסמך הוכן עבור משרד הבריאות ע"י הוצאת הלכות. כל הזכויות שמורות להוצאת הלכות בע"מ




