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 רשות התעסוקה 
 ת"משרד התמ

 
 , שלום רב

 
 תעסוקתיפסיכולוגי  ומיון ייעוץ של שירותים למתן 21/11 פומבי מכרז: הנדון

 
 . הובא לידיעתי המכרז שבנדון 

י פסיכולוגיים "שירותיים פסיכולוגיים אמורים להינתן אך ורק ע( 7611)י חוק הפסיכולוגים "ע אותך כי עפברצוני לייד
 . ואם נדרשת מומחיות הרי שהמומחיות הרלבנטית לצורך הזה הינה המומחיות בפסיכולוגיה תעסוקתית

עסוק בתחומים או בנושאים שעיניינם י החוק כפסיכולוג ל"אינה יכולה לאפשר למי שאינו מוגדר עפ, כרגולטור, המדינה
 . פסיכולוגיה

מהם , דהיינו . מקריאת המכרז ההבחנה בין התפקידים השונים של אנשי המקצוע ששרות התעסוקה מבקש להעסיק
 : ומה מיועד למי שאינו פסיכולוג כלהלן( י החוק"עפ)התפקידים המובהקים המיועדים לפסיכולוגים 

שאינם , ת השירותים של ייעוץ ומיון פסיכולוגי תעסוקתי ליועצים מטעמוהאם הספק שיובחר יוכל לספק א
 . ?פסיכולוגים

הייעוץ , שכן ההכשרה של פסיכולוג בתחום האבחון, ס"אני חוזרת על עמדתי שאין להחליף פסיכולוגים בעו, כמו כן
תואר שני בפסיכולוגיה , רסיטהלפחות באוניב, שנים  5והמיון התעסוקתי הינם ייחודים ונדרשת לצורך הזה למידה בת 

, ההתמחות נערכת במוסד מוכר תחת פיקוח, שנות התמחות בחצי משרה שבסיומה נערך מבחן סיום ההתמחות 6כ "ואח
עושה זילות אינו מובהק וברור מה מיועד לכל מקצוע והצגת התפקידים כאילו הם ברי תחליף אחד לשני . כך שסעיף ד

 . של חוק הפסיכולוגים שלא לדבר על הפרתו
רק אם לא ימצאו פסיכולוגים מומחים בתחום התעסוקתי ניתן יהיה להחליפם בפסיכולוגים מומחים מתחום , ובנוסף

 . אחר רק אם תהיה להם ההכשרה והמיומנות לעסוק בתחום
ים לצורך מיון ואבחון תעסוקתי הם בתחום ייחוד כמו כן יש לציין באופן מיוחד כי אבחון תעסוקתי ושימוש במבחנ
 .י אף בעל מקצוע אחר"הפעולה של הפסיכולוגים המומחים בלבד ואינם יכולים להיות ע

 
 . י חוק מדינה"אני בטוחה כי שרות התעסוקה לא יתן ידו להעסקת עובדים שלא עפ
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 ר מועצת הפסיכולוגים "יו, יואל אליצור. פרופ: העתק
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