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1979ט"התשל( אישור תואר מומחה)תקנות הפסיכולוגים 

בחוק  8י תקנה "י שר הבריאות עפ"תקנות הפסיכולוגים הותקנו ע

.הפסיכולוגים ולאחר התייעצות במועצת הפסיכולוגים

:  מטרת התקנות

  הסדרת תהליך ההתמחות לתואר מומחה ולתואר מומחה מדריך

.בפסיכולוגיה

:מנהל תקנות ההתמחות

  המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיך לעניין תקנות

.כיום ממלא תפקיד זה מר גבי פרץ. כולן או מקצתן, הפסיכולוגים

:תפקיד מנהל התקנות

מדריך כמפורט בתקנות הפסיכולוגים והכרה  -אישור תואר מומחה ומומחה

.  במוסדות להתמחות בפסיכולוגיה
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ועדות מקצועיות

לתקנהבהתאםהפסיכולוגיםמועצתי"עמתמנותמקצועיותועדות
ענףלכלמקצועיותועדותממנההמועצה,הפסיכולוגיםבתקנות16

.מוכרתמומחיותשהואבפסיכולוגיה

לוועדותחבריםלבחירתנהליםהמועצהפרסמה2010באוקטובר
דירוג,מועמדותלהגשת"קוראקול"פרסוםכולליםהנהלים.מקצועיות

במועצתבחירותוקיוםהמכהנותהמקצועיותהוועדותי"עהמועמדים
.הפסיכולוגים

:חבריהומספרמקצועיתועדההרכב

ענףבאותומדריכים-מומחיםפסיכולוגיםיהיומקצועיתועדהחברי.

שבעהעליעלהולאמשלושהיפחתלאועדהבכלמספרם.
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ועדות מקצועיות

:המקצועיותהועדותתפקידי

בפסיכולוגיהההתמחותתהליךעלאחראיותהמקצועיותהועדות
,מומחהלתוארהבחינותסדריקביעתכולללסיומוועדמתחילתו

.להדרכהההסמכהתהליךעלהמקצועיותהוועדותאחראיותכן-כמו

מומחהתוארהענקתלגביהמלצתןמעבירותהמקצועיותהוועדות,
תקנותמנהללאישורבמוסדותוהכרהמדריך-מומחהתואר

.ההתמחות

ונפגשיםבהתנדבותבתפקידםמכהניםהמקצועיותהוועדותחברי
מתקנותנגזרתהמקצועיותהוועדותעבודת.לחודשאחתבממוצע

בהדרכההתמחות,להתמחותהקשוריםבנושאיםהפסיכולוגים
.במוסדותוהכרה
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ועדות מקצועיות

מומחיות מוכרת  
תחומי מומחיות בפסיכולוגיה6בחוק הפסיכולוגים מוכרים כיום 

פסיכולוגיה קלינית

פסיכולוגיה חינוכית

פסיכולוגיה שיקומית

פסיכולוגיה רפואית

פסיכולוגיה התפתחותית

ארגונית-תעסוקתית-פסיכולוגיה חברתית
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התמחות בפסיכולוגיה

חלקיתבמשרהאומלאהבמשרהשנתיים:ההתמחותמשך
לאהחלקיתהמשרהשלהכלוסךמשרהמחציתפחתשלא

.מלאהבמשרהלשנתייםהשווהמתקופהיפחת

בהדרכתו,מוכרבמוסדרקתיערךההתמחות:ההתמחותמקום
הסמכהבתהליךהנמצאפסיכולוגאומדריךפסיכולוגשלופיקוחו

.המקצועיתהוועדהי"עמאושרלהדרכה

תחוםכללגביבתקנותנקבעו:ההתמחותומטלותמסלול
באתרתחוםלכלמפורטותהנחיותלמצואניתן.בנפרדמומחיות

.הבריאותמשרד
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תנאים מוקדמים להתחלת ההתמחות

אוקליניתבמגמהבפסיכולוגיהמוסמךתואר

לתוארלימודיועיקראםגבוההלהשכלהממוסדבפסיכולוגיהתואר

ערךשוותשהיאהקליניתהפסיכולוגיהבתחומיהיההמוסמך

.קליניתלמגמה

הפסיכולוגיםתקנות)המקצועיתהוועדהשלקביעתהלפיהכל

.(1979-ט"התשל(מומחהתואראישור)

בתקנותנקבעובפסיכולוגיההתמחותלהתחלתהכישורים

.בנפרדמוכרתחוםלכלהפסיכולוגים

הבריאותמשרדבאתרלמצואניתןמפורטותהנחיות.
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התמחות בפסיכולוגיה

:אופנים2-בבפסיכולוגיההתמחותלהתחילניתן

בפנקסהרישוםלאחררק:קבועברישוםמתמחה

.הפסיכולוגים

שללפסיכולוגיהבמחלקהסטודנט:זמניברישוםמתמחה

בקשהלהגישרשאיג"המלי"עהמוכרגבוההלהשכלהמוסד

הלימודיםחובותכלסיוםלאחרזמניכמתמחהלהירשם

ישירבמסלולאוגמרעבודתלמעט,מוסמךתוארלקראת

המעידהאקדמימהמוסדאישורהצגתעם,וזאתלדוקטורט

.שנילתוארהלימודיםוחובותהפרקטיקוםסיוםעל
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התמחות בפסיכולוגיה

מתקופתמחציתעדלצבורניתןזמניברישוםכמתמחה

לאכסטודנטשמעמדובתנאיוזאת,בלבדההתמחות

השניםשלושבמהלךנעשתהוההתמחותהשתנה

.הפסיכולוגיםבפנקסהרישוםלמועדשקדמו

מחציתעדלצבוריכוללדוקטורטישירבמסלולמתמחה

הצעתלאישורשקדמוהשניםשלושבמהלךההתמחות

.שלוהדוקטורט
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התמחות בפסיכולוגיה

הותרזמנימתמחהשלמעמדכילבלשיםיש

קבלתעםמידבטלוהמעמדבלבדלסטודנט

.השנילתוארהזכאותקבלתאוהשניהתואר

שנילתוארהזכאותאוהשניהתוארקבלתעם-

רישיוןולהציגהפסיכולוגיםבפנקסלהירשםיש

.המקצועיתהוועדהבפניבפסיכולוגיהלעסוק
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מציאת מקום להתמחות

עצמובכוחותלמצוא,זמניאוקבועברישוםהמתמחהעל

.התמחותמקום

הכוללתתחוםבכללהתמחותמוכריםמוסדותרשימת

הבריאותמשרדבאתרמתפרסמת,וטלפוניםכתובות

.לעתמעתומתעדכנת

עצמאיבאופןהמוכרלמוסדלפנותהמתמחהעל.
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הגשת הבקשה להתחלת התמחות ברישום קבוע

מוכרבמוסדבפסיכולוגיהלהתמחותשהתקבלמי,
תחילתלפני)המתאימההמקצועיתלוועדהיגיש

קבועההתמחותלהתחלתבקשהטופס(עבודתו
.בלבדהרפואהבמקצועותהעוסקיםפורטלבאמצעות

משתמשבשםלהצטיידישלפורטלכניסהלצורך
בפנקסהרישוםבמהלךתקבלואותםובסיסמא

.*5400הבריאותקולמוקדבאמצעותהפסיכולוגים
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הגשת הבקשה להתחלת התמחות זמנית

במערכתהמעדכניםבמוסדותהלומדיםסטודנטים

לפני)המתאימההמקצועיתלוועדהיגישו,העוסקים

התמחותלהתחלתבקשהטופס(עבודתותחילת

במקצועותהעוסקיםפורטלבאמצעותזמנית

.בלבדהרפואה
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הגשת הבקשה להתחלת התמחות זמנית

,העוסקיםבמערכתמעדכניםשלאבמוסדותהלומדיםסטודנטים
תחילתלפני)המתאימההמקצועיתלוועדהידניבאופןיגישו

אתויצרפוזמניתהתמחותלהתחלתבקשהטופס(עבודתו
:(מקורייםמסמכיםלהגישצורךאין)הבאיםהמסמכים

תוארלקראתהלימודיםחובותכלסיוםתאריךעלאישור
.גמרעבודתלמעט,מוסמך

הפרקטיקוםסיוםאישור-לדוקטורטהישירהמסלוללתלמידי
.שנילתוארמקביליםלימודיםוחובות

לומדיםבההמגמהעלאישור.

קורסיםרשימת)השניהתוארשלרשמילימודיםקוריקולום
.(מפורטת
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הגשת הבקשה להתחלת התמחות זמנית

הרכזתי"עידניבאופןהעוסקיםלמערכתיוזנוהשולחפרטי

קוללמוקדלפנותשעליוSMSהודעתיקבלוהמתמחה

.וסיסמאמשתמששםקבלתלצורךהבריאות

התמחותלהתחלתבקשהטופסלהגישעליויהיהמכןלאחר

.בלבדהרפואהבמקצועותהעוסקיםפורטלבאמצעותזמנית

למוסדותלפנותוישזהמהלךלמנועניתןלא,לצערנו

.העוסקיםבמערכתהעדכוןנושאלהסדרתהאקדמיים

בקשותוהגשת2020בתחילתתיסגרזואפשרות

.בלבדהפורטלדרךתתאפשרנה
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תהליך ההתמחות

אתהחלבוהתאריךייחשבההתמחותתחילתיום

לוועדההמסמכיםהגעתמועדאובפועלבמוסדהתמחותו

7תקנה)יותרהמאוחרהתאריךלפיהכל-המקצועית

.(ההתמחותבתקנות

טופסשובלמלאישאחרלמוסדאחדממוסדבמעבר

עליחולו7תקנההוראות.כמתמחהלהירשםבקשה

לתקנהבהתאם.הענייןלפיהמחויביםבשינוייםזובקשה

להתחלתהאישורקבלתלפנישנעשתהעבודהתוכרלא,7

.ההתמחותמתקופתכחלק,התמחות
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הנחיות ונהלים

להודיעהמתמחהעל:ההתמחותבמהלךשינויים

אובתהליךשינויכלעלבכתבהמקצועיתלוועדה
.הוועדהאישוראתולקבלההתמחותבתהליךברציפות

הפסקותלעשותניתן:ההתמחותבמהלךהפסקות

בכתבאישורקבלתלאחרההתמחותבמהלך
.מהוועדה
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הנחיות ונהלים

להסמכהאולהתמחותהמועמדעל:משפחתיתזיקה
משפחהקרוביישנםאםבבקשתוולפרטלצייןלהדרכה

הסמכהלבצעאולהתמחותמבקשבוהמוכרבמוסד
.להדרכה

ביןעקיפיםאוישיריםכפיפותיחסייהיובובמקרה
לא-משפחתוקרובלביןבהדרכההמתמחהאוהמתמחה

הוועדהדעתשיקוללפיאםאלאהבקשהתאושר
.הבקשהלאשרניתן,המקרהבנסיבות,המקצועית

לאישורוכפופהבכתבתפורטהמקצועיתהוועדההחלטת
.התקנותמנהל
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הנחיות ונהלים

המשפטיתהלשכההנחייתלאור:בהתנדבותהתמחות

הסמכהשלתהליךאוהתמחותתהליךלאשראין,במשרד

הנחיותפיעלכי,יצוין.חלקיתאומלאהבהתנדבותלהדרכה

אומתמחיםהעסקתעלאיסורחלמקרהבכלהבריאותמשרד

לגבי.הממשלתייםבמוסדותכמתנדביםבהדרכהמתמחים

ספקמטילהרקלאשכזוהעסקה,ממשלתייםשאינםמוסדות

המתמחהאוהמתמחהכלפיהמוכרהמוסדמחויבותלגבימסוים

לתביעההמוכרהמוסדאתחושפתגםאלא,בהדרכה

שההתמחותסיכוןקייםכןועלעבודהשכרלקבלתמהמתמחה

המשמעויותכלעלסיומםלפנייופסקולהדרכהההסמכהאו
.מכךהנגזרות
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הנחיות ונהלים

שלונתינהקבלהעלאיסורחל:בתשלוםהדרכה

וההסמכההתמחותמתהליךכחלקבתשלוםהדרכה

רקדעתחוותתקבלנההמקצועיותהועדות.להדרכה

אוהמתמחהאושרבוהמוכרבמוסדממדריכים

.בהדרכההמתמחה

תהליךלצורךתוכרלאפרטיתמהדרכהדעתחוות
.להדרכהוהסמכההתמחות
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היעדרות במהלך התמחות

הפסיכולוגעל,הפסיכולוגיםתקנותי"עפ:התמחותבמהלךהיעדרות
מתמחהעלהמקצועיתהועדהראשליושבלהודיעהמוכרבמוסדהאחראי

.המוכרהמוסדשדורשכפיהתמחותולמקוםבקביעותבאשאינו

עלרקלאהמקצועיתהוועדהר"ליולדווחיתבקשוהמוכריםהמוסדות
שנעדרמתמחהעלגםאלאהתמחותולמקוםבקביעותבאשאינומתמחה

לאמתמחה.בהנחיותהמפורטותהתקופותעלהעולותתקופותמהתמחותו
ברצףההתמחותתכניתאתהשליםאםאלאלבחינותלגשתזכאייהיה
הועדההכירהלא;להלןכמפורטשהותרלמהמעברשהןהיעדרויותוללא

לגשתהמתמחהזכאייהיהלא-מקצתהאוכולה,בהתמחותהמקצועית
נוספתהתמחותתכניתשסייםלאחראלאמומחהתוארלקבלאולבחינות

.המקצועיתהועדהשתקבעכפי

אתההתמחותתקופתבחשבוןלהביאשלארשאיתהמקצועיתהועדה
.קביעותעלהמתמחהשמרלאשבההתקופה
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הנחיות ונהלים

תכניתקביעתמחייבותשלאהיעדרותתקופותתפורטנהלהלן

שלבמקרים)משרהבחציהתמחותשלבמקריםנוספתהתמחות
.(המתחייביםבשינוייםיחולהאמור,מלאהבמשרההתמחות

המוכרבמוסדמקובלותחגיםחופשותבשלהיעדרותתקופת.

אושנתיתחופשה,מילואיםשרותבגיןהיעדרותתקופת

לשנתבמצטבריום30עדמההתמחותכחלקתיחשב-מחלה

לשנתבמצטבריום15ועדמשרהבחציאחתהתמחות
.מלאהבמשרהאחתהתמחות
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הנחיות ונהלים

3בתאחתלידהחופשת–לידהחופשותבגיןהיעדרותתקופת

חופשותשתיועדמלאהבמשרהשנתייםשלבהתמחותחודשים

בחצישניםארבעשלבהתמחותאחתכלחודשים3בנותלידה

בחציהתמחותשנתייםלכלאחתלידהחופשת,כלומר)משרה
.מההתמחותכחלקתיחשבנה(משרה

בפסיכולוגיהאישפוזיתבמסגרתהתמחותבשנת

סיבהמכליום30עלהעולההיעדרותתקופת-רפואית/קלינית

תוכניתהארכתמחייבת,במוסדמקובלותוחופשותחגיםלמעט
.מלאיםהתמחותחודשי12להשלמתההתמחות
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הנחיות ונהלים

המתמחהבזכויותלפגועכדיבאמוראין:חשובההערה

להבהיררקאלא,כעובדתוזכויותיהעובדתכאישה

צורךללאהאפשריתהמקסימליתההיעדרותמהי
.נוספתהתמחותבתוכנית

תקופת היעדרות מעבר למפורט לעיל תחייב  כל 

התמחות נוספת להשלמת התקופה  תוכניתקביעת 

הנדרשת כמשך ההתמחות בהתאם להנחיות הוועדה  
.המקצועית אלא אם קבעה הועדה המקצועית אחרת
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הנחיות ונהלים

מוכרבתחוםמומחיותבעלמתמחה:שנייהמומחיות
יוכל,בפסיכולוגיהנוסףבתחוםהמתמחהבפסיכולוגיה

השנהסיוםלקראתהמקצועיתלוועדהלפנות
בשנהההתמחותתקופתלקיצורבבקשההשלישית

החלטת.מדריכיושלהדעתחוותאתלבקשתווייצרף
.ההתמחותתקנותמנהללאישורתועברהוועדה
הוכרההשנייהההתמחותשנות3ובמהלךבמידה
עללהודיעיש,ההתמחותמתהליךכחלקלידהחופשת

.הבקשההגשתעםכך
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הנחיות ונהלים

תהליךהיאשההדרכההתפיסהמתוך:מתמחההערכת

אתלשתףהמדריךעל,והמודרךהמדריךשלמשותף

לוולהראות,עליהלהגיבלולאפשר,הדעתבחוותהמודרך

.המקצועיתלוועדהשליחתהלפניהכתובההדעתחוותאת

הסכמותאיהדעתחוותשלהמילוליבחלקלצייןמומלץ

תוכןלגביהמודרךשלוזוהמדריךתפיסתבין(היואם)

אתלשלוחהמדריךעל,זהתהליךלאחר.הדעתחוות

מההערכהעותק.המקצועיתלוועדהישירותהדעתחוות

עלהאחראילפסיכולוגנוסףועותק,למודרךיימסר

.ההתמחות
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הנחיות ונהלים

עםלהיפגשמדריךכלחייבבשנהפעםלפחות

חייבהדרכהשנתכלבסיום.הערכהלשיחתהמודרך

ההדרכהשעותמספראתמהמדריךלקבלהמודרך

לוועדהמתמחההערכתטופסולשלוחשקיבל

המתמחהאתלהעריךמתבקשהמדריך.המקצועית

.מתמחיםלהערכתהמובנההטופסגביעל

ממדריכיםרקדעתחוותתקבלנההמקצועיותהוועדות

חוות.להתמחותהמתמחהאושרבוהמוכרבמוסד

.תתקבללאפרטיתמהדרכהדעת
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הנחיות ונהלים

מיום , י חוק הפסיכולוגים וכללי האתיקה"עפ: עבודה פרטית
שיוחדה פעולה לבעלי מומחיות מוכרת  

 לא יעסוק פסיכולוג בפעולה כאמור אלא אם הוא רשום בפנקס

.כבעל אותה מומחיות

 אלא אם הוא פסיכולוג  פסיכותרפויטיפסיכולוג טיפול יתןלא
.מומחה

 מיומנות  , יציע פסיכולוג ולא יבצע שירות הדורש מומחיותלא
מיומנות או , אלא אם כן יש לו מומחיות, או הכשרה מיוחדת

.שרותלמתן אותו , כאמור, הכשרה
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הנחיות ונהלים

 מנת לאפשר למתמחה לעסוק בפסיכולוגיה במסגרת  על

:התנאים הבאים4-הוא נדרש לעמוד ב, פרטית

רשום בפנקס הפסיכולוגים.

השלים בפועל לפחות שנה מתקופת ההתמחות.

  נמצא בתהליך התמחות פעיל או ברשימת ההמתנה

או שממתין למבחן ההתמחות עד שנה , להמשך התמחות

.מתום ההתמחות

  מקבל הדרכה שוטפת ועקבית על עבודתו הפרטית מאת

.מדריך מוסמך בפסיכולוגיה בהתאם לתחום עיסוקו
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הנחיות ונהלים

 דוחות פסיכו דיאגנוסטיים יכול לחתום רק מומחה על

.  שביצע בפועל העברת המבחנים או מומחה מדריך

 או סטודנטים חייבים לצרף חתימה של מתמחים
.ח"מדריך שפיקח על הדו-מומחה או מומחה

 י  "ייעשה הביטוח באופן פרטי ע, פרטיתבעבודה
.הפסיכולוג

שאינו מקפיד על ביצוע הנחיה זו עובר על חוק  מי 

.הפסיכולוגים ועל כללי האתיקה
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סיום ההתמחות

.התמחותסיוםבבחינתבהצלחהלעמודישההתמחותבסיום

לשלוחהמתמחהעל,ההתמחותסיוםלבחינתלגשתכדי
אל.לבחינההרשמהטופסגביעל,בכתבבקשהלוועדה

גיליון"וכןבטופסהמצויניםהאישוריםאתלצרףעליוהבקשה
."ההתמחותנתוניריכוז

הדעתחוותאתשלחומדריכיושכללוודאהמתמחהעל
או)שתיםהמתמחהיצבורההתמחותובתהליךבמידה.לוועדה

התאמתואתבספקהמעמידותשליליותהערכות(יותר
ההתמחותתהליךאתלסייםהמקצועיתיכולתואו,למקצוע
בוועדההמתמחהשלמעמדויידון,לכךהמוקצבהזמןבמשך

.בכתבאליותועברוההחלטההמקצועית
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סיום ההתמחות

בתוכניתשינוייםולדרושלערוךהועדהשלבסמכותה
הדעתלחוותבהתאםמתמחהשלההתמחות

.אחריםמקצועייםשיקוליםפיועלממדריכיושקיבלה

לכל ועדה מקצועית יש נוהל בחינות בו מפורטים כל  
.שלבי הבחינה
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ובהתמדהבקביעותפועלהפסיכולוגיהמערךמשרד

הןההתמחותבתהליךהניתןהשרותלשיפור

מאמץכלועושההמוכריםלמוסדותוהןלמתמחים

מקרהלכלויצירתייםמעשייםפתרונותלמצוא

הפסיכולוגיםחוקבמסגרת–נושאבכלאליוהמופנה

.ההתמחותותקנות

השרותשיפור 
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ייעול תהליכי עבודה•

כתיבת נהלים מפורטים לכל שלב בתהליך בהתמחות•

עדכון שוטף של הנחיות וטפסים באתר משרד הבריאות•

המידע והידע והפיכתו לזמין יותרהנגשת•

האדם במשרדכחהכשרה וִמקצוע של •

קביעת לוחות זמנים למתן מענה•

ל לנבחנים בזמני הבחינות"פתיחת תיבת דוא•

ל ייעודית לפניות מתמחים ישירות לרכזות"פתיחת תיבת דוא•

שיתוף פעולה עם מוקד קול הבריאות•
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יצירת קשר
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התמחות בפסיכולוגיה

hitmahutpsy@moh.gov.ilל "דוא
02-6474804: פקס

בפנקס הפסיכולוגיםרישום 

psy.rishum@moh.health.gov.ilל "דוא
02-5655918: פקס

הפסיכולוג הארצי

psy.artzi@mky.health.gov.ilל  "דוא
02-5655918: פקס

בנושאים שאינם נוגעים לרישום בפנקס  

או התמחות בפסיכולוגיה/הפסיכולוגים ו

פניהדרכי 

mailto:hitmahutpsy@moh.gov.il
mailto:psy.rishum@moh.health.gov.il
mailto:psy.artzi@mky.health.gov.il
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* 5400קול הבריאות באמצעות מוקד 
2017במהלך 

.  פניות למוקד קול הבריאות בנושאים הקשורים לתהליכי ההתמחות בפסיכולוגיה6129

ימי עבודה 1.2וטופלו תוך  CRM-פניות הוקצו לטיפול משרד מועצת הפסיכולוגים במערכת הממוחשבת 2974

. בממוצע

.י המוקדנים המתמקצעים בנושא ובאמצעות מערכת העוסקים"פניות טופלו ישירות ע3155

02-6474804' מסממוחשב באמצעות פקס 
.  מוקד קול הבריאות צופה בפקסים הממוחשבים ומאשר קבלתם בפנייה טלפונית אליהם

באמצעות הדואר  
66849יפו -אביב-תל, 5מבכרך הרבי ' רח-משרד מועצת הפסיכולוגים 

פניות
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התמחות
פניות הקשורות לתהליך ההתמחות6500•

בחינות
צוותי בחינות300•

מלגות
פניות הקשורות למלגות1300•

מומחה
המלצות להענקת תואר מומחה370•

מדריך
המלצות להענקת תואר מומחה מדריך160•

2017תפוקות עבודה בשנת 
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מענה 
ראשוני

הבקשה התקבלה ותועבר לטיפול הגורם המתאים•

ימי עבודה3מענה יינתן בטווח של עד •

פשוטה

י הרכזות"פניות המטופלות ע•

ימי עבודה14מענה יינתן בטווח של עד •

מורכבת

פניות המועברות לטיפול וועדה מקצועית•

חודשים3מענה יינתן בטווח של בין חודש וחצי ועד •

מורכבת  

מאוד

פניות המועברות לטיפול גורמים נוספים  •

חודשים6חודשים ועד 3מענה יינתן בטווח של בין •

לוחות זמנים למתן מענה


