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 במרפאה משרתו תושע במסגרת הפסיכולוג עבודת ארגון

 

 .המרפאתיים המסמך מהווה הנחייה לארגון עבודת הפסיכולוג במערך שירותי ברה"נ
 

 ש"ש יוקדשו לטיפול )ישיר או עקיף(  14בודתו, דהיינו מהיקף ע 2/3ש:שעבודתו של הפסיכולוג תאורגן כך  ,ככלל נקבע
רישום וכתיבה בתיקים( וכיו"ב. ) יוקדשו לישיבות צוות, להדרכות, השתלמויות, ולמנהלה שש" 7מעבודתו, דהיינו  1/3-ו

 ראו פירוט להלן.
 

 דקות. 45-50כמו"כ נקבע ששעה טיפולית פרטנית תעמוד על 
אינה מחייבת ונתונה  ך זה בגדר המלצה בלבד. הנחייה זוא צתי ייארך כשעה וחצי,בומומלץ שטיפול זוגי משפחתי או ק

 ד'.לשיקול דעתו המקצועי של המטפל באישור המדריך/המנהל וכ
 

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

 
 מתמחיםלגבי 

 יכולות להיות טיפול עקיףמתוכן: ש"ש  2 ש"ש, כאשר 14( תתקיים במשך עקיפה ישירה או)טיפולית ועבודה אבחונית 
ל עקיף בעריכת ניתן להמיר שעות טיפו .פסיכולוגים ש"ש תיועדנה לעריכת אבחונים 2-ו (מטופלים לגבי)שיחות טלפון 

 אבחונים.
 

 הש"ש הנותרות כלהלן: 7מוצע לחלק את 
ש"ש יהיו לצורך מנהלה ושונות )כולל כתיבה בתיקים, אם כי  3-והשתלמויות וש"ש יהיו לצורך ישיבות צוות, הדרכות  4

 בתום כל פגישה(. מידלערוך רישום  עדיף
 

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

  .אבחונים(ו מגעים עקיפים
 

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

 
עיות )ביחס למתמחים( והנחיות עבודה לגבי חישוב מספר המסתמכים על הנחיות של ועדות מקצו ,אלו קווים מנחים

 במערך ברה"נ. מפסיכולוגיםהשעות הטיפוליות הנדרשות 
 

 
 בברכה,

 
 

 ימימה גולדברג
 פסיכולוגית ארצית

 וממונה על רישוי פסיכולוגים
 

 ראש שירותי ברה"נ -העתקים:  דר' גדי לובין
 פסיכולוגים ראשיים במוסדות המוכרים להתמחות    


