תנאים לרישום בפנקס הפסיכולוגים לתלמידים שלמדו בחו"ל

 12אפריל 2021
ל' בניסן ,התשפ"א
403642021

רקע:
חוק הפסיכולוגים התשל"ז  (1977סעיף ) 15קובע כי זכאי להירשם בפנקס הפסיכולוגים אזרח ישראלי או תושב ישראל,
שהוא אחד מאלה:
 )1בעל תואר "מוסמך" לפסיכולוגיה או תואר גבוה ממנו ,שניתנו מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה
לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה ,תשי"ח;1958-
 )2בעל תואר בפסיכולוגיה שניתן מאת מוסד בחוץ לארץ וועדת הרישום הכירה בו כשווה ערך לתואר שניתן
כאמור בפסקה );1
סעיף ) 2 (15מסמיך את וועדת הרישום לבחון האם תארים שניתנו מאת מוסד בחוץ לארץ עומדים בדרישות שקבע
המחוקק הישראלי לצורך רישום בפנקס הפסיכולוגים.
וועדת הרישום קבעה כי תואר שניתן מאת מוסד בחוץ לארץ יוכר כשווה ערך לתואר כאמור בסעיף ) 1 (15לחוק
בתנאי שהלימודים לקראת התואר הינם במוסד מוכר ובתנאי שהיקף הלימודים ,משכם ותכניהם תואמים את
לימודי המוסמך בפסיכולוגיה בארץ ואת התנאים האקדמיים המקדימים הנדרשים למועמד לתואר שני בארץ
לפיכך ,קבעה ועדת הרישום  4קריטריונים להשוואה בין תארים שניתנו מאת מוסד מחוץ לארץ לתארים שניתנו
בארץ ואלו הם:
.1
.2
.3
.4

הכרה במוסד ובתואר
היקף הלימודים
משך הלימודים
תוכן הלימודים

 .1הכרה במוסד ובתואר

א.
ב.

ג.

התארים קיבלו הכרה של הגף להערכת תארים במשרד החינוך בישראל.
התואר ניתן על ידי מוסד שהוכר על ידי אונסק"ו או ע"י  APAעל פי פרסומיו הרשמים ,כמוסד
להשכלה גבוהה .במקרים חריגים יבחנו לימודים ממוסדות שהוכרו כמוסדות להשכלה גבוהה ,ע"י
הגוף המוסמך נותן ההכרה במדינה בה פועל המוסד .הכל בהתאם לשיקול דעתה של וועדת
הרישום.
התואר הינו תואר שני או גבוה ממנו בפסיכולוגיה במסלול מוכר לתואר בפסיכולוגיה כהמשך
ללימודי תואר ראשון (בוגר) בפסיכולוגיה.
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ד.

ה.

בארצות שבהן אין חלוקה בין תואר ראשון (בוגר) לבין תואר שני (מוסמך) ,לימודי הפסיכולוגיה
לקראת התואר מוסמך נמשכים תקופה שלא תפחת מ 4 -שנות לימוד בהיקף מלא ,ובלבד שיהיו
בהתאם לנהוג בלימודי תואר מוסמך באותה מדינה .
לימודי הפסיכולוגיה מתקיימים כלימודים פרונטליים וקיימת חובת נוכחות בלפחות 80%
מהשיעורים; לימודים בהתכתבות או שלא בנוכחות בכיתה אינם מוכרים (כגון :שעות מעשיות,
הדרכות ,שעות ספריה וכיו"ב(.

 .2היקף הלימודים (מספר שעות הלימוד(

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

לימודי הפסיכולוגיה (בכל התארים) לא יפחתו מ 42 -שעות לימוד שנתיות פרונטליות  ,מתוכן
לפחות  22שעות לימוד שנתיות פרונטליות ברמת לימודים לתואר שני או גבוה ממנו.
עבור מי שהחל את לימודי התואר השני או הגבוה ממנו לפני ספטמבר  ,2021יוכרו לימודים
בהיקף של  16ש"ש בפסיכולוגיה ,על פי המתכונת הישנה.
בבחינת שעות הלימוד לסעיף (א) יוכרו שעות שנלמדו במסגרת קורס שמשכו לא פחות מ 7 -
שבועות.
השלמת לימודים תתאפשר רק כאשר קיים חסר של עד 30%כולל ,מסך כל שעות הלימוד
הנדרשות בכל אחד משני התארים בנפרד.
למניין הקורסים ייחשבו רק קורסים שוועדת הרישום הכירה בהם כקורסים מובהקים
בפסיכולוגיה.
מי שהחל לימודיו לפני ה 10.2008 -ולימודיו לא כללו כתיבת תיזה או עבודת גמר (שוות ערך
לתזה) יצטרך לעמוד בדרישה של  20ש"ש (שעות שנתיות) ברמת לימודים לתואר שני
בפסיכולוגיה או ברמת לימודים לתואר גבוה ממנו בפסיכולוגיה כאשר לימודים אלו כוללים  4ש"ש
של קורסים בסטטיסטיקה ו/או שיטות מחקר ברמת תואר שני או תואר גבוה ממנו.

 .3משך הלימודים
א.
ב.

סך שנות הלימוד במסלול לקראת תארים בפסיכולוגיה לא יפחת מ  4שנים ויכללו  8סמסטרים
לפחות ,בהיקף לימוד מלא.
הלימודים ברמת תואר שני (או גבוה ממנו) יימשכו לא פחות משנתיים ויכללו  4סמסטרים
מלאים לפחות.

 .4תוכן הלימודים והרכבם
 4.1תכנית הלימודים בתואר הראשון בפסיכולוגיה תכלול לימודי ליבה על פי הפירוט הבא:
א.

 8ש"ש ב 4 -נושאי יסוד 2 ,קורסים מכל אשכול לפי הפירוט הבא:
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ב.

אשכול א

אשכול ב

סה"כ  4ש"ש בשני תחומים לפחות

סה"כ  4ש"ש בשני תחומים לפחות

מבוא לפסיכולוגיה

פסיכופתולוגיה או אבנורמלית

שיטות הערכה ותורת המבחנים

תיאוריות אישיות

פסיכולוגיה של החשיבה ,תפיסה
פסיכולוגיה קוגניטיבית
פסיכולוגיה פיזיולוגית /נוירו
פסיכולוגיה

פסיכולוגיה חברתית
פסיכולוגיה התפתחותית

 2ש"ש בסטטיסטיקה או שיטות מחקר או פסיכולוגיה ניסויית.

 4.2תכנית הלימודים בתואר השני בפסיכולוגיה או הגבוה ממנו תכלול:
א .לימודי ליבה של קורסים בתחומים הבאים :פסיכופתולוגיה ,אבחון פסיכולוגי
(פסיכודיאגנוסטיקה) ,טיפול פסיכולוגי (פסיכותרפיה) ,חשיבה מחקרית ,אתיקה .כל אחד מן
הקורסים יילמד לפחות בהיקף המינימום המצוין ברשימה:
פסיכופתולוגיה –  2ש"ש שנתיות
.1
אבחון (פסיכודיאגנוסטיקה) –  2-ש"ש שנתיות
.2
טיפול (פסיכותרפיה)  4 -ש"ש שנתיות
.3
חשיבה מחקרית/שיטות מחקר –  2ש"ש שנתיות
.4
אתיקה  1ש"ש שנתית .
.5
ב .ההיקף הכולל של לימודי הליבה המתוארים בסעיף א לעיל בתואר השני או הגבוה ממנו לא יפחת מ
 17ש"ש .על מנת לעמוד בהיקף זה חלק מן הקורסים צריך להיות בהיקף גדול מן המינימום
הנדרש.
ג .יש לשים לב כי על מנת לעמוד בהיקף הכולל של של  22ש"ש בלימודי הפסיכולוגיה בתואר שני
(בסעיף .2א לעיל) תכנית הלימודית צריכה לכלול עוד קורסים בהיקף של  5ש"ש בתחומי
הפסיכולוגיה לפחות.
ד .התוקף של סעיפים א-ג לעיל יחול על מי שהחל את לימודי התואר השני או הגבוה ממנו אחרי
ספטמבר .2021
מי שהחל את לימודי התואר הגבוה לפני תאריך זה יצטרך לעמוד בתנאי של לימודים בהיקף של 16
ש"ש בנושאים בפסיכולוגיה ,כשמתוכם  2ש"ש בחשיבה מחקרית/שיטות מחקר בפסיכולוגיה ללא
דרישה ספציפית של לימודי ליבה בתואר השני .יש לשים לב כי הוועדה בוחנת את הקורסים
ומעריכה אלו קורסים ייחשבו כקרוסים בתחום הפסיכולוגיה .קורסים שאינם בפסיכולוגיה לא
ייספרו לצורך העניין.
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ה .עבודת מחקר מקיפה (תיזה) או עבודת גמר שוות ערך לתיזה.

בחישוב שעות הלימוד לעניין תוכן הלימודים והיקפם יילקחו בחשבון שעות של קורסים או סמינרים שהועברו
כהרצאות בלבד ונלמדו במסגרת הלימודים של החוג .לצורך חישוב השעות ,כאמור ,לא יוכרו שעות פרקטיקום ,שעות
מחקר ,לימוד עצמי מונחה ,שעות ספריה ,הדרכות ,טיפולים ,שעות מעבדה או תרגילים .
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