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 במכונים ויחידות להתפתחות הילד משרתו תושע במסגרת ההתפתחותי הפסיכולוג עבודת ארגון
 

 .התפתחות הילדבמערך שירותי ההתפתחותי לארגון עבודת הפסיכולוג עדכנית המסמך מהווה הנחייה 
 

 14מהיקף עבודתו, דהיינו  2/3 ש:תאורגן כך במכונים וביחידות להתפתחות הילד הפסיכולוג  עבודתו של בזאת כי נקבע
יוקדשו לישיבות צוות, להדרכות, השתלמויות,  שש" 7מעבודתו, דהיינו  1/3-ו )ישיר או עקיף( לאבחון וטיפולש"ש יוקדשו 

 :רישום וכתיבה בתיקים( וכיו"ב. ראו פירוט להלן) ולמנהלה

 דקות )כולל כתיבה(. 60ת פרטנית תעמוד על שעה טיפולי .א
 שעה טיפולית קבוצתית תעמוד על שעתיים )כולל כתיבה(. .ב
 דקות )כולל כתיבה(. 60שעות אבחוניות ללא הילד )אינטייק פסיכולוגי ושיחת סיכום( יעמדו על  .ג
 שעת אבחון עם הילד תהיה שוות ערך לשעה וחצי טיפול פרטני. .ד
 וד על שלוש שעות )כולל הגעה לגן ובחזרה(.תצפית במסגרת החינוכית תעמ .ה
שיחת טלפון שמהווה ייעוץ פסיכולוגי )למשפחה או לגורמים בקהילה, כגון אנשי מקצועות הבריאות המטפלים  .ו

 בילד, גורמי חינוך ורווחה(  יחשבו כחצי שעה טיפול.
 
 

 משרה. 1/2ארגון השעות מתייחס להיקף של 
 ה בהתאמה.החישוב יהי -לגבי חלקי משרה אחרים

 
 

 הש"ש הנותרות כלהלן: 7מוצע לחלק את 
 יהיו לצורך מנהלה ושונות. השארש"ש יהיו לצורך ישיבות צוות, הדרכות והשתלמויות ו 4-5

ובלבד  המדויק את התמהיללקבוע התמחות רשאי הפסיכולוג הראשי או האחראי על ה ואכמובן, שמנהל המרפאה, 
שעות  14ומספר המגעים הטיפוליים לא יעלה על שבועיות שעות  4-שמספר שעות ההדרכה וההשתלמויות לא יפחתו מ

  .אבחונים(ו מגעים עקיפים בשבוע )כולל
 

הרי ששעת ההדרכה למתמחה או למי שנמצא בתהליך הסמכה  בתהליך הסמכה להדרכהאו מי שנמצא  מדריכים לגבי
 .ערך לשעה טיפוליתשוות להדרכה תיחשב כ

 
 

 בברכה,
 
 

 ד"ר הדר ירדני
 מנהלת המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו 

 ימימה גולדברג
 וממונה על רישוי פסיכולוגים  פסיכולוגית ארצית

 
 
 

 העתקים:  
 ה להתפתחות הילד ושיקומוקפסיכולוגיה במחלשרית ארביב ימיני ואילנה וינר ריבקה, רכזות תחום ה

 הועדה המקצועית לפסיכולוגיה התפתחותית
 בפסיכולוגיה התפתחותית פסיכולוגים ראשיים במוסדות המוכרים להתמחות

 


