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 י"ח תמוז, תשע"ד                    
   4162יולי,  61                     

 
 לכבוד

 חינוכיים מנהלי השירותים הפסיכולוגים

 

 שלום רב, 

 

 חינוכית  –לימודי השלמה לפסיכולוגיה יישומית הנדון:  

 

 בוגרי תואר מוסמך לשירותים הפסיכולוגיים חינוכיים מספר רב של חרונות אנו קולטים בשנים הא  

בעלי תואר מוסמך מחקרית וכו'. הכוונה ל ,בפסיכולוגיה ממגמות לפסיכולוגיה לא יישומית: פיזיולוגית

או במלים ירשם בפנקס הפסיכולוגים, כשלימודיהם לא כללו פרקטיקום לה בפסיכולוגיה הרשאים 

מטה אגף  קורס מלווה פרקטיקום. ולא נכלל בהם ובטיפולבאבחון  לא כללו התנסותלימודים הות, אחר

בארץ  פסיכולוגיה החליט על הפעלת מדיניות חדשה בנוגע למסיימי התואר השני במגמות לא יישומיות 

 ים.על מנת להבטיח רף מקצועי גבוה לקליטת פסיכולוגים בשירותים הפסיכולוגים החינוכיובחו"ל 

 ברשויותר קבלה של מסיימי מגמות לא יישומיות למכרזים לפסיכולוגים שלא תתאפ 6.6.61החל מתאריך 

כוללים:  . הלימודיםלפסיכולוגיה יישומית המקומיות אלא אם השלימו בהצלחה את לימודי ההשלמה

שכו יומיים שלושה קורסים תיאורטיים, התנסות מעשית בשפ"ח וקורס מלווה להתנסות זו. הלימודים ימ

יוכלו  בתשע"ד  לא יישומים בפסיכולוגיה מוסמךשסטודנטים שסיימו שנה ראשונה בלימודי  כךבשבוע 

. המדיניות החדשה מתואמת עם את לימודי ההשלמה םימודיהם האקדמיללי במקביללהירשם וללמוד 

 משרד הפנים, מרכז השלטון המקומי ואיגוד מנהלי מחלקות החינוך.

 תפקיד חשוב בהעלאת רף הכניסה לשירות הפסיכולוגי חינוכי ובהתגייסות למהלך זה. למנהלי השפ"חים 

 

 מספר הבהרות: להלן 

  יוכלו להגיש מועמדותם בתנאים הקיימים. 6.4161לפני   יבקשו להתקבל לעבודה בשפ"חפסיכולוגים ש.  6

 .  המבקשים להתקבל ללימודי ההשלמה יגישו בקשה ויעברו ראיון של ועדת קבלה   4

 כמפורט בפרסום המצורף.    

בהם חייבים פסיכולוגים שלימודיהם לתואר השני לא  .  לימודי השלמה אינם פוטרים מלימודי הסבה3

אלה עם הסבה מסונכרנות לימודי לימודי ההשלמה ו היו בפסיכולוגיה חינוכית ו/או קלינית של הילד. 

 בלמידה.כך שתהיה רציפות  אלה
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 ללימודי פסיכולוגיה חינוכית יישומית מנהלים המבקשים לקבל פרטים נוספים על פרטי תכנית השלמה

מדרשה  –גיא רכזת לימודי ההשלמה לגב' איה  במייל מוזמנים לפנות ,מעבר לפרסום המצורף למכתב זה

 ayaguy48@gmail.comלפסיכולוגיה חינוכית   
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 גב' חנה שדמי, מנהלת אגף א' שפ"י :יםהעתק

 גב' דני ז'ורנו סגנית מנהלת אגף פסיכולוגיה                 
   פסיכולוגים מחוזיים                 
 ללימודים גבוהים בפסיכולוגיהמדרשה מנהלת ה, ב' ראובנה שלהבתג                 
 מדרשה לפסיכולוגיה חינוכית –רכזת לימודי ההשלמה גיא,  איהגב'                 

 אגף פסיכולוגיה – צוות היגוי לימודי ההשלמהחברי                 
 ר הועדה המקצועית לפסיכולוגיה חינוכית משרד הבריאותיו" –גב' דינה גולדמן                 
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