
אחרי  גם  פשוטה.  לא  להיות  עשויה  פסיכולוגי  לטיפול  הפנייה 
מציאת  עד  לעשות  דרך  כברת  עוד  נשארת  התקבלה  שההחלטה 
וטוב. אבל לפני שמבררים כמה טוב הוא כדאי  פסיכולוג מתאים 

לוודא שהוא בכלל פסיכולוג ומהו תחום המומחיות שלו.

ריכזנו עבורכם שאלות נפוצות:

איך ניתן לדעת אם אדם כלשהו הוא פסיכולוג?

"חוק  מתוקף  המדינה  ידי  על  המוסדר  מקצוע  היא  פסיכולוגיה 
משרד  ידי  על  רישיון  מונפק  בישראל  לפסיכולוגים  הפסיכולוגים". 

הבריאות.
פנקס הפסיכולוגים הינו מאגר של משרד הבריאות שבו ניתן לבדוק 

בקישור

לחץ כאן

)על פי שם או מספר רישיון( האם לאדם יש רישיון כפסיכולוג. כמו 
ניתן לבדוק במאגר זה האם מדובר בפסיכולוג מומחה ובאיזה  כן, 

תחום של פסיכולוגיה.

האם ישנם בפסיכולוגיה תחומי מומחיות שונים?

יותר,  אומנם תחום המומחיות המוכר  היא  קלינית  כן. פסיכולוגיה 
6 תחומי מומחיות שונים בפסיכולוגיה: קלינית,  ישנם  אך למעשה 
חברתית-תעסוקתית-אירגונית  שיקומית,  התפתחותית,  חינוכית, 
לקרוא  ניתן  בפסיכולוגיה  השונים  המומחיות  תחומי  על  ורפואית. 

בקישור 

לחץ כאן

למה זה חשוב שלפסיכולוג שלי יהיה רישיון?

פסיכולוג בלי רישיון אינו מוכר כפסיכולוג במדינת ישראל ואי לכך 
לא ניתן לדעת מה ההכשרה שעבר )אם עבר(. אדם המציג עצמו 
מומחה  פסיכולוג  מתחזה.  הוא  בפנקס  רישום  ללא  כפסיכולוג 
6 שנות לימוד אקדמיות שבמהלכן שנתיים  בישראל הוא בוגר של 
כזו  ועוד ארבע שנים של התמחות. הכשרה  של התנסות מעשית, 
מאפשרת היכרות עמוקה ורחבה עם ידע תאורטי וכן ניסיון מחקרי 
שעות  ומאות  טיפול  שעות  אלפי  של  בניסיון  מדובר  משמעותי. 
חובות  חלים  רישיון  בעלי  פסיכולוגים  שעל  לדעת  חשוב  הדרכה. 
וכן  החולה  זכויות  חוק  הפסיכולוגים,  חוק  מתוקף  שונות  ומגבלות 

מתוקף הקוד האתי של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל.

www.old.health.gov.il/oskimbbriut/Psiholog/index.asp
http://www.psychology.org.il/%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4-%D7%99


הפסיכולוג שלי לא רשום בפנקס הפסיכולוגים, מה זה 
אומר?

הוא לא פסיכולוג.

האם כל פסיכולוג למד לטפל ומורשה לעשות זאת?

ישנם  בפנקס.  להירשם  זכאי  בפסיכולוגיה  שני  תואר  בוגר  כל  לא. 
כוללים  ולא  בלבד  מחקריים  שהם  בפסיכולוגיה  שניים  תארים 
למידה רלוונטית או התנסות מעשית בטיפול. נוסף על כך לפי החוק 
רק פסיכולוג מומחה - )או פסיכולוג מתמחה תחת הדרכה( רשאים 
רישום  רק  לא  בפנקס  לבדוק  חשוב  לכן  פסיכותרפיה.  להעניק 

כפסיכולוג אלא גם רישום מומחיות.

המטפל שלי הוא פסיכולוג ללא מומחיות. מה זה אומר?

ונרשם בפנקס  הוא אדם שסיים תואר שני בפסיכולוגיה  פסיכולוג 
הפסיכולוגים. פסיכולוג ללא מומחיות עשוי להיות בשלב ההתמחות. 
על פי החוק רק פסיכולוג מומחה רשאי לטפל, ופסיכולוג מתמחה 
החל  הדרכה.  ותחת  מוכרים  התמחות  מקומות  במסגרת  מטפל 
פרטי  באופן  גם  לטפל  מתמחה  רשאי  השנייה  ההתמחות  משנת 
זו בכל פרסום  תחת הדרכה. פסיכולוג מתמחה חייב לציין עובדה 
אינו  כי הוא  קיים חשש  יידע אותך,  ולא  ובתחילת הטיפול. במידה 
הידע  את  לו  שיש  וללא  לחוק  בניגוד  מטפל  הוא  ולפיכך  מתמחה 
הנדרש להעניק טיפול בסטנדרט שנקבע עבור פסיכולוגים בישראל.


