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 בפסיכולוגיה חינוכית התמחותהתחלת הנחיות וכללים ל

 במגמות שאינן יישומיותבפסיכולוגיה לבוגרי תואר שני 

 

 תתאפשר לבעלייכולוגיה חינוכית בהתאם להנחיות הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה חינוכית התחלת התמחות בפס

 אשר השלים בפסיכולוגיהמוסמך תואר בעלי קלינית של הילד, או או  חינוכיתתואר מוסמך בפסיכולוגיה במגמה 

קביעתה של  לימודים בקורסים על פי וכן השלמת במוסד מוכר חודשים בחצי משרה 10לפחות פרקטיקום בהיקף 

 .הוועדה המקצועית

 

כחלק מהתנאים ו מינימום למכרז פסיכולוג ברשויות המקומיותהדרישות שפ"י  נו ע"ידכוע 1.1.2015בתאריך 

, רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או בפסיכולוגיה קלינית להציג תואר מוסמך לפחות בפסיכולוגיה יישומית נדרשהמקדימים 

 בטיפול מעשית התנסות םהכוללי בפסיכולוגיה יישומיים תוכנית תחשב כיישומית אם תכלול לימודים של הילד.

 .לפחות( ז"נ 4) האקדמי המוסד מטעם פרקטיקוםמלווה  וקורס פרטני )פרקטיקום( ובאבחון

 דרישות אלו התקבלו גם על ידי משרד הפנים כדרישות מכרז להעסקת פסיכולוג ברשות מקומית. 

 

 שאינןפסיכולוגים בוגרי מגמות דרישות מבין שני הגופים ביחס ל תיאוםלאחרונה יזמה הועדה המקצועית מהלך של 

תחלת התמחות בפסיכולוגיה יישומיות לצורך ה ןההשלמה שתידרש מבוגרי מגמות שאינמוצגת תוכנית ולהלן יישומיות 

  .חינוכית

 תוכנית ההשלמה היא תוכנית דו שנתית המיועדת לבוגרי תואר שני בפסיכולוגיה שאינה יישומית.

 בדרישות בהצלחה ועמדו במידה חינוכית בפסיכולוגיה התמחות להתחיל יהיו זכאים התוכנית בוגרי

 מוכר להתמחות( ח"בשפ )לתשומת לבכם: יש להתקבל במכרז לעבודה התוכנית
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  יישומית שאינהבפסיכולוגיה  תואר שני יבוגרל לצורך התחלת התמחות בפסיכולוגיה חינוכית השלמה תכנית

 
 ' א שנה

מוכר. הפרקטיקום יכלול לפחות שני אבחונים ושני טיפולים.  יום בשבוע בשפ"ח  -פרקטיקום א' השלמת   .1

  בפסיכולוגיה חינוכית. לפחותאו מומחה  בפסיכולוגיה חינוכית העבודה תעשה בהדרכה של מדריך מוסמך

 .קורס מלווה פרקטיקום .2

 : ים הבאיםבנושא השלמת קורסים .3

 .יתעבודת הפסיכולוג במערכת בית ספר .א
 פסיכודיאגנוסטיקה שלב א'  .ב
 .פסיכותרפיה שלב א' .ג

במסגרת אקדמית מוכרת או במסגרת המדרשה וזאת בנפרד מבוגרי המגמות הפרקטיקום והקורסים יושלמו  

  היישומיות.

ולשלוח טפסים להתחלת פרקטיקום לוועדה  בשפ"ח מוכר להתמחות הלעבוד יש להתקבלבמעבר משנה א' לשנה ב' 

תתנה את הכניסה לפרקטיקום מורחב בקבלת אישור מטעם שפ"י כולוגיה חינוכית. הוועדה המקצועית המקצועית לפסי

 על השלמת כל החובות הנדרשות בשנה א'.

 

 שנה ב'  

 10לפחות  במשךמשרה,  50%לפחות להתמחות בהיקף של  בשפ"ח מוכרעבודה  – השלמת פרקטיקום מורחב .1

 .ברציפותחודשים 

 במסגרת ההתמחות(:להשלים )את שני הקורסים הנותרים יש  ים הבאיםבנושא סיםקורלפחות אחד מההשלמת  .2

 פסיכודיאגנוסטיקה שלב ב'. .א
 פסיכותרפיה שלב ב'. .ב
 ופתולוגיה ופסיכולוגיה התפתחותית.פסיכ .ג

 .בהשלמותיחד עם בוגרי מגמות יישומיות החייבים המדרשה אקדמית מוכרת או במסגרת  במסגרתלמדו יהקורסים י
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