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תקציר 

הרקע למחקר
השירות הפסיכולוגי ייעוצי )להלן: שפ”י( הוא אגף בכיר במינהל הפדגוגי במשרד החינוך. אגף פסיכולוגיה בשפ”י אחראי לעבודת 

הפסיכולוגים בשירותים הפסיכולוגים החינוכיים )להלן: שפ”חים( ברשויות המקומיות. בשנים האחרונות מפעיל אגף פסיכולוגיה 

התקינה,  של  החלקי  והכיסוי  האדם  כוח  סוגיית  עם  ולהתמודד  השפ”חים  עבודת  את  לייעל  שמטרותיו  אסטרטגי  מהלך  בשפ”י 

וזאת כדי להבטיח מתן מענה מיטבי ואיכותי של השפ”חים במכלול התחומים שעליהם הם אמונים. בעקבות זאת פנה האגף למכון 

מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל בבקשה לערוך מחקר שיבחן את הנעשה בשלושה שפ”חים המפעילים בעבודתם מודלים ייחודיים.

מטרות המחקר
מטרות המחקר הן ללמוד לעומק על הנעשה בשלושה שפ”חים המפעילים בעבודתם מודלים ייחודיים ולבחון את תפיסותיהם של 

אנשי המקצוע בנוגע לחדשנות של מודלים אלה ובנוגע לעקרונות הפרקטיקה המיטבית להפעלת השפ”חים. 

שיטת המחקר
ייחודיות  עבודה  בדרכי  הפועלים  כשפ”חים  אותם  הגדיר  בשפ”י  פסיכולוגיה  אגף  שמטה  אלה  היו  למחקר  שנבחרו  השפ”חים 

וחדשניות. המחקר כלל 15 ראיונות עומק חצי מובנים עם 20 בעלי תפקידים: מנהלי שפ”חים, פסיכולוגים חינוכיים, בעלי תפקידים 

בשפ”ח, מנהלי בתי ספר, יועצים חינוכיים ומנהלי מנהל חינוך ברשות המקומית. כן רואיינו בעלי תפקידים במטה הארצי והמחוזי של 

אגף פסיכולוגיה בשפ”י. הראיונות תומללו, נותחו ועובדו על ידי צוות המחקר במכון ברוקדייל בגישת הניתוח התמטית האיכותנית.

ממצאים
המחקר מתאר שבעה היבטים חדשניים בדרכי העבודה של השפ”חים שנבדקו. היבטים אלה הם עקרונות הפרקטיקה המיטבית 

החינוכיים  שינוי שיטת הקצאת הפסיכולוגים  עבודה מערכתית,  הדגשה של  לפי תפיסותיהם של המרואיינים:  בעבודת השפ”ח, 

למסגרות החינוך, הגבלת הקדנצייה של הפסיכולוג במסגרות, השקעה ביצירת קשרים עם שותפי התפקיד, מיצוב השפ”ח ברמת 

וההכשרה  ההתמחות  תהליכי  ותיעדוף  המקומית  ברשות  חינוכיות  בתוכניות  חינוכיים  פסיכולוגים  שילוב  המקומית,  הרשות 

השוטפת של הפסיכולוגים החינוכיים.
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מסקנות
עבודה  דרכי  לקידום  לפעול  ובהשראתן  במחקר,  שעלו  חדשנות  על  התפיסות  מן  ללמוד  בשפ”חים  המקצוע  לאנשי  מומלץ 

לעבודת  חשובה  תרומה  שלהם  השפ”חים  מנהלי  של  חיזוק  באמצעות  זאת  המיטבית.  הפרקטיקה  עקרונות  על  המתבססות 

השפ”חים לפי ייעודם, קידום מדיניות ופרקטיקה של עבודה מערכתית, יצירת קשרים איכותיים עם שותפי תפקיד, קידום תהליכי 

התמחות והכשרה שוטפת ותהליכים שיסייעו להתמודד עם סוגיית הכיסוי החלקי של תקינת הפסיכולוגים החינוכיים בשפ”חים.
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תמצית מנהלים

רקע 
השירות הפסיכולוגי ייעוצי )להלן: שפ”י( הוא אגף בכיר במינהל הפדגוגי במשרד החינוך. אגף פסיכולוגיה בשפ”י אחראי לעבודת 

הפסיכולוגים בשירותים הפסיכולוגיים החינוכיים )להלן: שפ”חים( ברשויות המקומיות. השפ”חים אחראים למגוון תחומים: עיצוב 

מדיניות הטיפול בילדים במערכת החינוך, שותפות בקביעת המדיניות החינוכית בכל הנוגע לרווחתם הנפשית של הילדים )בין היתר 

באמצעות שותפות בצוותי הרשות ּוועדות מקומיות(; איתור, הערכה ואבחון של תלמידים עם צרכים מיוחדים ושל ילדים בסיכון; 

מתן התערבויות טיפוליות לתלמידים ולמשפחות )בדרך כלל קצרות טווח(; מתן הדרכה וליווי להורים ולצוותים בבתי הספר ובגנים; 

ייעוץ למנהלים והתערבויות במצבי משבר.

בשנים האחרונות מפעיל אגף פסיכולוגיה בשפ”י מהלך אסטרטגי שמטרותיו לייעל את עבודת השפ”חים ולהתמודד עם סוגיית 

כוח האדם והכיסוי החלקי של התקינה, וזאת כדי להבטיח מתן מענה מיטבי ואיכותי של השפ”חים במכלול התחומים שעליהם 

הם אמונים. בעקבות זאת פנה האגף למכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל בבקשה לערוך מחקר שיבחן את הנעשה בשלושה שפ”חים 

המפעילים בעבודתם מודלים ייחודיים.

מטרות המחקר
מטרות המחקר הן ללמוד לעומק על הנעשה בשלושה שפ”חים המפעילים בעבודתם מודלים ייחודיים ולבחון את תפיסותיהם של 

אנשי המקצוע בנוגע לחדשנות של מודלים אלה ובנוגע לעקרונות הפרקטיקה המיטבית להפעלת השפ”חים. 

שיטת המחקר
שלושת השפ”חים שנבחרו למחקר הוגדרו על ידי מטה אגף פסיכולוגיה בשפ”י כשפ”חים הפועלים במודל עבודה ייחודי וחדשני, 

מן  שניים  המחקר  ביצוע  בעת  החינוכית.  הזירה  למאפייני  המותאם  חדש  במודל  ופועלים  ארגוני  שינוי  שעברו  שפ”חים  כלומר 

השפ”חים שנבחרו כבר פעלו לפי המודלים החדשניים, ושפ”ח אחד החל בפיתוח מודל אך טרם החל ליישמו. 

המחקר כלל 15 ראיונות עומק חצי מובנים עם 20 בעלי תפקידים: מנהלי שפ”חים, פסיכולוגים חינוכיים, בעלי תפקידים בשפ”ח, 

מנהלי בתי ספר, יועצים חינוכיים ומנהלי מנהל חינוך ברשות המקומית. כן רואיינו בעלי תפקידים במטה הארצי והמחוזי של אגף 

פסיכולוגיה. הקו המנחה בבחירת בעלי התפקידים שהתראיינו למחקר היה היותם בעלי ניסיון ומעורבים בתהליך השינוי הארגוני 

שבוצע בשפ”חים.

הראיונות בוצעו במהלך החודשים מאי-אוקטובר 2019, וכל ריאיון נמשך 90-40 דקות. בין השאר התייחסו המרואיינים אל תפיסת 

תפקידם, אל תפיסותיהם בנוגע לאתגרים בעבודת הפסיכולוגים החינוכיים ואל תפיסותיהם בנוגע לחדשנות בדרכי העבודה ובנוגע 

לעקרונות הפרקטיקה המיטבית בעבודת השפ”ח שבו הם עובדים או שממנו הם מקבלים שירות. הראיונות תומללו, נותחו ועובדו 

על ידי צוות המחקר במכון ברוקדייל בגישת הניתוח התמטית האיכותנית. 
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ממצאים עיקריים
נמצאו שבעה היבטים חדשניים בדרכי העבודה של השפ”חים. היבטים אלה הם עקרונות הפרקטיקה המיטבית בעבודת השפ”ח, 

הם  וכי  ביניהם  ממשקים  יש  בפועל  כי  לציין  חשוב  אולם  מזה  זה  במובחן  יוצגו  אלה  היבטים  המרואיינים.  של  תפיסותיהם  לפי 

משפיעים זה על זה בדרכים שונות. 

א. הדגשה של עבודה מערכתית 

הנפשית . 1 רווחתם  קידום  לצורך  ילדים  עם  פרטנית  בעבודה  מהתמקדות  מעבר  הוא  העבודה  במודל  שחל  בולט  שינוי 

להתמקדות בעבודה עם הוריהם ומוריהם, להערכת מאפייני מסגרת החינוך וצרכיה ולהפעלת התערבויות מערכתיות.

המנהלים בוחרים להדגיש עבודה מערכתית על אף הקושי לממש אותה.. 2

כדי לממש את העבודה המערכתית, המנהלים מדגישים את חשיבותה בתהליכי ההכשרה, מסבירים לשותפי התפקיד )מנהל . 3

ופועלים  המערכתי  בהיבט  השפ”חים  של  ייעודם  את  הספר(  בבתי  תפקידים  ובעלי  הרווחה  מחלקת  מנהל  החינוך,  מינהל 

לקידום עבודתם של הפסיכולוגים החינוכיים כך שתתבסס על שיקול דעת מקצועי והתאמה לצורכי מסגרות החינוך ולתפיסת 

התפקיד. כמו כן המנהלים מעניקים גיבוי מלא לפסיכולוגים החינוכיים מול שותפי התפקיד ומספקים להם הדרכה שוטפת.

ב. שינוי שיטת הקצאת הפסיכולוגים החינוכיים למסגרות החינוך

ולפיה מוקצה פסיכולוג חינוכי . 1 כדי לטייב את עבודתם, שינו מנהלי השפ”חים את השיטה הנהוגה להקצאת פסיכולוגים 

מסוים אחד לכל מסגרת חינוך. המחקר הצביע על שלוש דרכים של עבודת הפסיכולוגים במסגרות:

▫ חוזק 	 תחומי  ניסיון,  מהם  אחד  לכל  החינוך.  במסגרות  לעבודה  חינוכיים  פסיכולוגים  שני  מינוי   — בצוותים  עבודה 

וכישורים, ויחד הם יכולים להועיל יותר למערכת שאיתה הם עובדים. נוסף לכך הם יכולים לספק זה לזה תמיכה רגשית 

ותחושת ביטחון, במיוחד כשמדובר במתמחים.

▫ הפסיכולוגים 	 רישום.  אזורי  לפי  אשכולות  של  במבנה  החינוך  למסגרות  הפסיכולוגים  הקצאת   — באשכולות  עבודה 

נותנים מענה לכמה מסגרות סמוכות שבהן התלמידים עוברים מאחת לאחרת. לכל אשכול ממונה ראש אשכול שהוא 

שונים  שיקולים  פי  על  מתבצעת  למסגרות  ההקצאה  מתמחים.  פסיכולוגים  מצוותים  ואליו  מומחה  פסיכולוג  לרוב 

זוכים לעבוד  זה פסיכולוגים  ועוד, במבנה  ולצרכיה. זאת  ולצרכיו ולמאפייני המערכת  הקשורים למאפייני הפסיכולוג 

במסגרת מסוימת לבד אך גם בצוות עם פסיכולוג נוסף )עבודה ב-co( במסגרת אחרת.

▫ עבודה ב’אגדים’ — קבוצה של שלושה פסיכולוגים ומדריך מלווים ארבע מסגרות חינוך. הם עובדים כ’אגד בית-ספרי’ 	

מ”פסיכולוג”  ההמשגה  שינוי  עבורם.  רפרנט  ומשמש  ילדים  גני  וכמה  ספר  בית  בקביעות  מלווה  פסיכולוג  שכל  כך 

ל”רפרנט” מבטא שינוי תפיסתי ולפיו אותו פסיכולוג הוא איש הקשר בין מסגרת החינוך לשפ”ח.

היקפי העבודה . 2 זה צמצם את  שינוי  המיוחד.  החינוך  לכיתות  לשנות את הקצאת שעות הפסיכולוג  בחר  אחד השפ”חים 

הפקידותית של הפסיכולוגים )אבחון והשתתפות בוועדות( והרחיב את היקף העבודה הפסיכולוגית, התהליכית.
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ג. הגבלת הקדנצייה של הפסיכולוג במסגרת החינוך

אחד השפ”חים הקציב את טווח הזמן שבו פסיכולוג יעבוד במסגרת חינוך מסוימת אחת לארבע עד חמש שנים ובסיומו . 1

ישובץ במסגרת אחרת.

היתרונות של דרך עבודה זו רבים, ובהם קבלת שירות מגוון ומיטבי המבוסס על נקודות החוזק השונות של הפסיכולוגים, . 2

חברויות  נוצרות  שבהם  מצבים  והפחתת  ההתמחות,  בתהליך  הפסיכולוגים  של  ההכשרה  לצורכי  הקשורים  יתרונות 

מאפשר  אף  זה  מודל  פניות.  וחסרת  מקצועית  עבודה  בתהליכי  לפגוע  שעלול  באופן  החינוך  לצוותי  הפסיכולוגים  בין 

לפסיכולוגים להתרענן, לגוון בסביבות עבודה ולהוכיח את עצמם שוב במסגרת חינוך חדשה. 

ד. השקעה ביצירת קשרים עם שותפי התפקיד

בנוגע . 1 בתפיסות  מפערים  נובעים  אלה  המקומיות.  ברשויות  התפקיד  שותפי  עם  בעבודה  קשיים  יש  כי  עלה  המחקר  מן 

מתמחים  עם  בעבודה  במיוחד  התעוררו  אלו  תחושות  אמון.  במתן  וקושי  תסכול  לתחושת  המובילות  השפ”ח  לעבודת 

בראשית דרכם, ונובעות מכך שלפסיכולוגים שונים רמות שונות של הכשרה ומומחיות.

מנהלי השפ”ח יצרו קשרים עם שותפי התפקיד, רכשו את אמונם של גורמי הרווחה והחינוך ועבדו עימם בשיתוף פעולה.. 2

יצירת הקשרים עם שותפי התפקיד הרחיבה את פוטנציאל ההשפעה המערכתית של השפ”ח.. 3

ה. שיפור מעמדו של השפ”ח ברשות המקומית

מנהלי השפ”ח פעלו כדי לקדם את מעמד השפ”ח ברשות המקומית לצורך הרחבת מעורבותם של הפסיכולוגים החינוכיים . 1

בתהליכים שמובילה הרשות.

מיצוב השפ”ח כגורם משפיע ברשות המקומית הוביל להשקעה נרחבת יותר של הרשות המקומית בשפ”ח ולשיפור תנאי . 2

העבודה של הפסיכולוגים החינוכיים.

ו. שילוב פסיכולוגים חינוכיים בתוכניות חינוך ברשות המקומית

וחיצוניות למחצה שמפעילה . 1 מנהלי השפ”ח השקיעו מאמצים כדי לשלב פסיכולוגים חינוכיים בתוכניות חינוך חיצוניות 

הרשות המקומית.

ומפחיתה . 2 יותר  טוב  להשתכר  להם  מאפשרת  הפסיכולוגים,  עבור  מקצועית”  “פסגה  נחשבת  חינוך  בתוכניות  העבודה 

שחיקה בעבודה.

העבודה עם תוכניות החינוך מגדילה את חלקו של מנהל השפ”ח בניהולן וזאת ללא קבלת תגמול על כך או העלאה באחוזי . 3

המשרה. בכך מצטמצמת זמינותו לפסיכולוגים בשפ”ח ולניהול השוטף של השפ”ח.

ז. תיעדוף תהליכי השלמת ההתמחות וההכשרה השוטפת של הפסיכולוגים החינוכיים

ההדרכה היא משאב מקצועי מעצים בעבודתם של הפסיכולוגים עם אנשי המקצוע במסגרות החינוך, לכן ניתנה העדפה . 1

לתהליכי השלמת ההתמחות וההכשרה השוטפת של הפסיכולוגים החינוכיים, בד בבד עם שמירה על צורכי מסגרות החינוך 

במענים מסוגים שונים.
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לכך . 2 לדאוג  תפקידו  השוטפת.  וההכשרה  ההתמחות  לתהליך  האחראי  ייעודי  תפקיד  בעל  מונה  השפ”חים  מן  באחד 

להדריך  ההתמחות,  להשלמת  נדרשים  הם  שבהם  הרכיבים  בכל  להתנסות  הזדמנויות  תהיינה  החינוכיים  שלפסיכולוגים 

אותם אישית ולספק להם ליווי ותמיכה רגשית לקשיים ולאתגרים.

המחויבות להכשרה ולהתפתחות מקצועית מיועדת לפסיכולוגים בכל דרגות הוותק והמומחיות. הכשרות פנימיות ניתנות . 3

בשפ”ח והכשרות חיצוניות בשפ”י.

עבודה . 4 קידם  השפ”חים  אחד  הקושי,  עם  להתמודד  כדי  סביר.  זמן  בפרק  ההתמחות  דרישות  בהשלמת  קשיים  תוארו 

בצוותים מקצועיים, ומטה אגף פסיכולוגיה פעל להכרה של משרד הבריאות ב’אגד שפ”חים’1 כמוסד לצורך התמחות.

המלצות וכיווני פעולה
קידום דרכי עבודה המתבססות על עקרונות הפרקטיקה המיטבית. מומלץ לאנשי המקצוע בשפ”חים ללמוד מן התפיסות . 1

על חדשנות שעלו במחקר, ובהשראתן לפעול לקידום דרכי עבודה המתבססות על עקרונות הפרקטיקה המיטבית.

מאמצים . 2 להשקיע  כן  אם  מומלץ  ייעודם.  לפי  השפ”חים  לעבודת  חשובה  תרומה  השפ”ח  למנהל  השפ”חים.  מנהלי  חיזוק 

מיוחדים בגיוס מנהלים מתאימים ובהכשרתם, בפיתוח המקצועי שלהם ובמתן תמיכה שוטפת, וכן ביצירת פורום של למידת 

עמיתים או פלטפורמה ארצית לשיתוף הידע והניסיון שהצטבר.

הדגשה של עבודה מערכתית. מומלץ כי מנהלי השפ”חים יבססו מדיניות ופרקטיקה על עבודה מערכתית באמצעות הסברה . 3

לשותפי התפקיד על יתרונותיה ובאמצעות הכשרות ייעודיות לפסיכולוגים בשפ”ח. 

יצירת קשרים איכותיים עם שותפי תפקיד. מומלץ להשקיע מאמצים מיוחדים ביצירת קשרים איכותיים עם שותפי תפקיד, . 4

ומיצוב מעמדו של  והחינוך  גורמי הרווחה  למשל באמצעות השקעה ברכישת אמונם של השותפים, עבודה בשותפויות עם 

השפ”ח ברשות המקומית.

תיעדוף תהליכי השלמת ההתמחות וההכשרה השוטפת של הפסיכולוגים החינוכיים. מומלץ לתת עדיפות לתהליכי השלמת . 5

ההתמחות וההכשרה השוטפת בשפ”ח. אפשר לעשות זאת באמצעות מינוי בעל תפקיד בשפ”ח שירכז את תחום ההתמחות 

חיצונית  להכשרה  מומחים  פסיכולוגים  והפניית  שפ”חים’  ‘אגד  של  במבנה  והתמחות  הכשרה  מתן  השוטפת,  וההכשרה 

ולרכישת מומחיות ייחודית. מומלץ כי מתן עדיפות זה יתבטא הן בהכשרה הפנימית בשפ”ח הן באמצעות התאמות בהכשרה 

המועברת במדרשה הארצית ללימודים מתקדמים בפסיכולוגיה חינוכית שהוקמה בשפ”י. 

התמודדות עם סוגיית הכיסוי החלקי של התקינה. מומלץ לפעול בדרכים האלה: עבודה בתוכניות חינוך ברשות המקומית . 6

ובשירות הפסיכולוגי המורחב במימון ציבורי )שפ”מ(, שינוי בהקצאת הפסיכולוגים במסגרות החינוך, וחיזוק תהליכי ההכשרה, 

ההדרכה והתמיכה בפסיכולוגים בתהליך השלמת ההתמחות לאורך זמן.

אגד שפ”חים הוא חיבור בין כמה שפ”חים שבהם עובד פסיכולוג אחד או בין כמה שפ”חים קטנים במטרה לאפשר למידת עמיתים, להעמיק את תהליכי   1

ההכשרה וההתמקצעות ולהקל על תחושת הבדידות של הפסיכולוגים החינוכיים ושל מנהלי השפ”ח.
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