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 3/20211 וזר מס' :ח

 

 ד' כסלו, תשפ"בירושלים, 

 2021נובמבר,  8

 מנהלי בתי החוליםאל: 

 קופות החולים –מנהלי האגפים הרפואיים 

 פסיכולוגי בקהילה לשירותאמות מידה הנדון: 

 

 רקע .1

שירותים פסיכולוגים נכללים בסל שירותי הבריאות בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי; במסגרת 

, אבחון ,שבכללו ביצוע הערכה יפסיכולוגזו על הגורם המבטח להבטיח למבוטחיו קבלת שירות 

 הגופנית לבריאות הקשורות או הנובעות והתנהגותיות פסיכולוגיות, תפקודיות בבעיותטיפול ו

 . הטיפול רצף עיקרון על שמירה תוךיאורטי ומחקרי על בסיס ידע ת, והנפשית

פסיכולוגיה קלינית,  פסיכולוגיה  פסיכולוגי במערכי בריאות ניתן בארבעה תחומי מומחיות:טיפול 

חוק בפסיכולוגיה מעוגן ברפואית, פסיכולוגיה שיקומית ופסיכולוגיה התפתחותית. העיסוק 

 חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק זכויות החולה.ב ונכללהפסיכולוגים ותקנותיו 

הגורמים או  ,של מטופלבריאות וחולי במצבי  , מאבחן ומטפלהפסיכולוג במערכת הבריאות מתערב

 . םטיביייאו קשיים תפקודיים, גופניים וקוגנ נפשיות למגוון בעיותעלולים לגרום למצוקה נפשית ו

 .משבר ובעת בשגרה רפואיים לצוותים ומייעץ מסייע הבריאות במערכת הפסיכולוג

במכונים, פועל בכל תחומי הבריאות ומגוון השירותים, ובכלל זה, מרפאות  הפסיכולוג בקהילה

  טיפולי בית וכדומה.

 

 ה:  מטר .2

   .בקהילהאמות מידה להפעלת שירותים פסיכולוגים קביעת 

 

  ות:הגדר .3

-אדם הרשום בפנקס הפסיכולוגים או בעל היתר; )חוק הפסיכולוגים, התשל"ז - "פסיכולוג" .3.1

1977). 

פסיכולוג הרשום בפנקס הפסיכולוגים כבעל תואר מומחה בענף מומחיות  - "פסיכולוג מומחה" .3.2

 .  1977-שהוכר לפי חוק הפסיכולוגים, התשל"ז

פסיכולוג מומחה, הרשום לפי חוק  בפנקס הפסיכולוגים גם  -"פסיכולוג מומחה מדריך"  .3.3

 כמדריך. 



 

2 

 

 

, ואשר עוסק בפסיכולוגיה באופן פסיכולוג הרשום בפנקס הפסיכולוגים -"פסיכולוג מתמחה"  .3.4

 . 1977-בענף מומחיות שהוכר לפי חוק הפסיכולוגים, התשל"זפעיל במסגרת תוכנית התמחות 

סטודנט לפסיכולוגיה במסגרת הכשרה מעשית בתואר שני ומעלה, או המשלים  –"פרקטיקנט"  .3.5

 לימודים על פי הנחיות הוועדה המקצועית.

 עיסוק" הדורש פסיכולוגיהב המומחיות מענפי יותר או באחד שירות מתן - "פסיכולוגי שירות" .3.6

 4 תקנה להוראת ובהתאם, 1977-ז"התשל, הפסיכולוגים חוקב שמוגדר כפי" בפסיכולוגיה

 .1991 – ב"התשנ(, מקצועית אתיקה) הפסיכולוגים בכללי

מערך מקצועי לטיפול אבחון ייעוץ ומניעה בקהילה, הפועל בתחומי   – "מערך פסיכולוגי" .3.7

הרפואה והבריאות באמצעות פסיכולוגים מומחים המספקים את השירות לאוכלוסיות יעד 

 . שות פסיכולוג מומחה מדריךומאוגד ומאורגן ברא שונות בהתאם לתחום מומחיותם

 

 שירות פסיכולוגי: מתן  עקרונות .4

פסיכולוגים עבור השירותים הסל יעניקו למבוטחיהן לפחות את המתחייב בקופות החולים  .4.1

 :חוק ביטוח בריאות ממלכתי, בתחומים שלהלןלה יבתוספת השניאוכלוסיות יעד כמפורט 

   ;התפתחות הילד .4.1.1

 ;תחלואה גופנית ושיקום .4.1.2

  .הנפשבריאות  .4.1.3

צוות רב כל כלל ביוי השונים,והבריאות תחומי הרפואה כחלק מ שירות פסיכולוגי יינתן .4.2

 .והוראות כל דין לנהלי משרד הבריאות כפוףוב במקצוע מקובלכמקצועי, 

(, מפורט בנספח לחוזר זה) ארבעה תחומי מומחיות בפסיכולוגיהבהשירות הפסיכולוגי יינתן  .4.3

 :ועקרון רצף הטיפול הרפואי מצבוו המטופל צרכי"פ ע

  ;פסיכולוגיה קלינית .4.3.1

 ;פסיכולוגיה רפואית .4.3.2

   ;פסיכולוגיה שיקומית .4.3.3

 . פסיכולוגיה התפתחותית .4.3.4

השירות הפסיכולוגי יאוגד ויאורגן במבנה אחוד של מערך פסיכולוגיה האחראי על כל תחומי  .4.4

יהיה השירות בארגון, בראשות פסיכולוג מומחה מדריך. השירות בכל אחד מהתחומים שלעיל 

 באחריות פסיכולוג מומחה בתחום.  

   .מומחיותו תחוםב פסיכולוג מומחהע"י רק שירות פסיכולוגי יינתן  .4.5

 "פרקטיקנטים"ו להעסיק פסיכולוגים מתמחיםיכול מוסד המוכר להתמחות בפסיכולוגיה  .4.6

 םהתנסותהתחום הספציפי של במסגרת בהליך הכשרתם ו)בהתאם לתחום ההכרה של המוסד( 

  .. לעיל(4.4)כמפורט בסעיף  מעשיתה

המקצועית השירות יינתן במסגרות השונות ברפואה הקהילתית ובכלל זה, ברפואה הראשונית,  .4.7

והיועצת, בהתפתחות הילד, מסגרות שיקום, בריאות הנפש, טיפולי יום, טיפול פליאטיבי, 

 לחוזר זה(.  מפורט בנספחטיפולי בית ועוד )
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 תחומי פעילות השירות הפסיכולוגי:  .5

פסיכולוגים המשפיעים על כלל תחומי הטיפול וההתערבות הפסיכולוגיים, מתייחסים למצבים 

  ובכלל זה: לאורך החיים, של מטופל  נפשיתרווחה בריאות ו בריאות, קידום

  ;איתור וטיפול במצבים ו/או מחלות העלולים לדרום לדחק נפשי –  מניעה 5.1

טיביים יומצבים נפשיים, התנהגותיים, קוגנ אבחון קשיים פסיכולוגיים -אבחון והערכה 5.2

התפתחותי פסיכולוגי , נוירופסיכולוגי ,יפסיכודיאגנוסטאבחון קביעת אבחנה וכולל ) תפקודיים

 (.  וכדומה

  .ומעקבטיפולית התערבות  - טיפול 5.3

  לשם קידום צרכים מקצועיים ושמירה על מקצועיות ועדכנות.  –הכשרה והדרכה  5.4

 

 :יםסוגי התערבות פסיכולוגי .6

הסביבה , הקבוצה, והמטפל העיקרי ברמת הפרט, המשפחהמתבצעות פסיכולוגיות התערבויות  6.1

 .המטפל צוותכחלק מהו

סוציאלי תוך -פסיכו-ם טיפול כוללני ביולש, המטפלהרב מקצועי  צוותכחלק מהטיפול מתן  6.2

 קוגניטיביים, רגשיים, נפשיים, פסיכולוגים היבטיםב, טיפוליה רצףהבטחה ושמירה על ה

 .והתנהגותיים

 מטופל, בהיבטים פסיכולוגיים שונים. ולמוסד בנושאים הקשורים ל המטפל ייעוץ לצוות 6.3

מירה על כשירות עבודה בשגרה ובמצבי הקשורים לעבודה, שיעוץ למוסד ולצוותים בהיבטים  6.4

 . וכדומה מניעת שחיקהדחק ל

, ניהול, השתתפות בוועדות, ניסוח נהלים והנחיותכולל מעורבות ברמת המאקרו והמדיניות:  6.5

   .ומחקרבקרה 

 

 פסיכולוגי שירות למתן תנאים .7

ולכן יש לאפשר סביבת עבודה  וחיסיון פרטיות על מיוחדת שמירה מחייבת הפסיכולוג עבודת .7.1

 .אתהמאפשרת ז

קיום ציוד נדרש בהתאם לאוכלוסייה המטופלת וגישת הטיפול )משחקים לילדים, כלי אבחון  .7.2

 מקצועיים, ציוד תומך וכדומה(.

 הנוגעים בדבר במוסדכם.הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל 

 ב ב ר כ ה,

 ד"ר ורד עזרא 

 הרפואה חטיבתראש 

 מנהל הכלליההעתק : 

 המשנה למנהל הכללי

 הנהלה מורחבת
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 מנהלי קופות החולים

 צ.ה.ל –קרפ"ר 

 שרות בתי הסוהר –קרפ"ר 

 משטרת ישראל –קרפ"ר 

 משרד הבריאות –רכז הבריאות, אגף תקציבים 

 יו"ר ההסתדרות הרפואית

 יו"ר ההסתדרות האחיות 

 ההסתדרות הרפואית –יו"ר מועצה מדעית 

 מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה

 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

 ארכיון המדינה

 מנכ"ל חברת ענבל

 

 1093449521סימוכין : 

 

 הרפואה וחוזרי מנכ"ל חטיבתאתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי  

http://www.health.gov.il/


 

5 

 

 נספח:  פירוט שירותים פסיכולוגיים בהתאם לתחומי המומחיות במערכת הבריאות:

 דוגמאות למסגרות שירות   האוכלוסיי מניעה טיפול אבחון תחום העיסוק תחום
 

בכל  נפשית בריאות קלינית
 שלבי החיים,

 בבעיותהתמקדות 
או ביטוין  שמקורן

, ובכלל בעיקרו נפשי
זה במצבי מצוקה, 

 תפקוד חוסר או קושי
 טראומה, פסיכולוגי

 ועוד. ,נפשי וחולי

הערכה ואבחון על בסיס 
ראיון קליני וכלי אבחון 

פסיכולוגיים של מצבים 
נפשיים מורכבים, תוך 

למבנה התייחסות 
אישיות, פסיכופתולוגיה, 

קוגניציה, ומצב רגשי. 
אבחון פסיכודיאגנוסטי 
כולל דוח אינטגרטיבי 

הכולל, אבחנה, אבחנה 
מבדלת, דיון והמלצות 

 טיפוליות מותאמות.

מתן מענה מותאם אישית לקשיים 
השונים ובהתאם להפרעה, כולל 

טיפולים קצרים וממוקדי סימפטום 
ות שונות וטיפולים ממושכים, בגיש

ובשיטות ומערכים מגוונים המבוססים 
מחקרית.  כולל התמחות בטיפול 

באנשים הסובלים מהפרעות קשות 
)כגון הפרעות אישיות, סכיזופרניה, 

הפרעות מצב רוח מז'וריות וכד'( 
הדורשות לרוב טיפול ממושך ורב 

 ממדי.
 

מניעה  של מצבי 
מצוקה 

ופסיכופתולוגיה 
נפשית והגברת 

דדות חוסן להתמו
 עם מצבי דחק

 בריאות הנפש
היבטים נפשיים 
ומצוקה נפשית 

 בכלל האוכלוסיה, 
 

אשפוז וחלופות אשפוז, 
אשפוז וטיפול יום, 

אמבולטורי. כלל המרפאות 
מרפאות בריאות נפש  לרבות

 וראשוניות,  טיפולי בית. 

לשם אבחון וטיפול,  שיקומית
אנשים עם  שיקום

 מוגבלויות ונכויות
)התפתחותיות ו/או 
נרכשות( גופניות, 

נפשיות, קוגניטיביות 
 וחברתיות.

הערכה ואבחון על בסיס 
ראיון קליני וכלי אבחון 

פסיכולוגיים של מצבים 
פסיכולוגיים הקשורים 
למוגבלות ונכות, תוך 
התייחסות לקוגניציה 

למצב הרגשי והתפקודי 
ולהתנהגות. הדוח 

שיקומי כולל -הפסיכולוגי
דלת, דיון אבחנה מב

והמלצות שיקומיות 
 מותאמות.

אבחון נוירופסיכולוגי הוא 
הערכה ממוקדת או 

מקיפה בעקבות מצבים 
רפואיים מולדים או 

נרכשים, הפוגעים במוח 
 ישירות או באופן עקיף.

מטרת הטיפול הפסיכולוגי השיקומי, 
להביא את המטופלים שחווים מצוקה 
ומשבר בגוף ובנפש,  לידי התמודדות 

מיטבית והסתגלות שתאפשר להם 
שיפור ברווחה רגשית ובתפקוד. זאת, 

תוך דגש על ראיה אינטגרטיבית 
והתייחסות לכל תחומי חייו של 

המטופל. הפסיכולוג השיקומי מסייע 
משפחתו להתמודד  למשתקם ולבני

עם הנכות, המוגבלות והאובדן שקיים 
)פיזי, או אחר(, מתייחס גם למכלול 
ההיבטים הפסיכולוגיים, החברתיים 

והתרבותיים המסייעים והמקשים עליו 
בחייו, לשם מיטוב הפוטנציאל האישי 

 והשיקומי שלו. 
 

מניעת 
התדרדרות 

בעקבות אירועי 
חיים משמעותיים 

 והגברת חוסן

עם  אנשים
מוגבלויות ונכויות, 

ושיקום, בכלל 
האוכלוסיה, 

בעקבות משברי 
 חיים 

מערך שיקום, אשפוז  
וחלופות אשפוז, אשפוז 
 וטיפול יום, אמבולטורי, 

 מכונים, טיפולי בית.
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 פסיכולוגים היבטים רפואית
 נגרמים או הגורמים
 מצבי או ממחלות

ברצף שבין  בריאות
 בריאות וחולי.

ראיון הערכה על בסיס 
קליני ושאלונים, של 
מצבי מצוקה נפשית 
העלולים להתבטא 

בתסמינים גופניים לא 
מוסברים, בהיענות 

לקויה לטיפול, בצריכת 
יתר של תרופות ושירותי 

 רפואה ועוד.

רפואי מתמקד בעיבוד -הטיפול הפסיכו
הקשיים, בפיתוח החוסן ומיומנויות 

ההתמודדות של האדם עם מצבו 
גשית, הבריאותי ברמה הר

הקוגניטיבית וההתנהגותית. הוכח 
מחקרית כי הפסיכולוגיה הרפואית 

מסייעת בשיפור ההיענות להמלצות 
רפואיות, מניעת תהליכים רפואיים 

מיותרים, וביקורים חוזרים אצל 
הרופאים, לירידה בצריכת תרופות, 

זירוז תהליכי החלמה, שיפור התפקוד 
 ועליה בשביעות רצון המטופלים.

ריאות קידום ב
ומניעה, סיוע 

בפיתוח ותחזוקה 
של התנהגות 

 בריאות

אנשים עם מצוקה 
נפשית הקשורה 

 לתסמינים גופניים

בתי חולים כלליים: אשפוז, 
 מכונים ואמבולטורי.

קהילה: מרפאות ראשוניות, 
מרפאות שניוניות )מקצועיות / 

 מומחים(, טיפולי בית.

היבטים פסיכולוגים  התפתחותית
של  התפתחותיים

ילדים בינקות ובילדות 
המוקדמת במצבי 

וסיכון מצוקה 
התפתחותי רב 

 .תחומי

אבחון והערכה מבוססים 
על כלים פסיכולוגיים 

ותצפית ומשקפים את 
תמונת מצבו 

ההתפתחותי של הילד 
בכל התחומים: 

הקוגניטיבי, השפה 
-והדיבור, המוטורי והויזיו

מוטורי, הרגשי, 
האישיותי, החברתי 

 וההסתגלותי.
 

מטרת הטיפול הפסיכולוגי התפתחותי  
לסייע לילד, להוריו ולסביבה המורחבת 

להבין, לעכל, לקבל ולהתמודד עם 
הפגיעה ההתפתחותית ומערכת 

הקשיים הנלווים לה; לסייע ולאפשר 
התפתחות של מערכת יחסים 

ילד, שמקדמת התפתחות -הורה/ים
קוגניטיבית מיטבית, ומערכות יחסים 

יים לשם שילוב של הילד חברת
 בקהילה.

 

מניעה של 
פתולוגיות 

משפחתיות 
ופסיכופתולוגיות 

התפתחותיות 
מורכבות, כולל על 

רקע מצבים 
 רפואיים.

 9מלידה עד גיל 
עם ליקוי או עיכוב 

 התפתחותי

מכונים ומרפאות להתפתחות 
לטיפול  יחידות הילד,

פסיכולוגי התפתחותי, טיפות 
יל חלב, מרפאות ויחידות לג

 תינוק( . -הרך )אם/הורה

 

 

 


