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 חינוכי השירות הפסיכולוגי
 תקציר

חינוכי נית  על ידי הרשות המקומית באמצעות היחידה לשירות  השירות הפסיכולוגי
משתת  )  המשרד להל  (משרד החינו  ). ח" שפ להל  (פסיכולוגי חינוכי ברשות 

,  משרות1,100 חי! בכ" פסיכולוגי! שעובדי! בשפ2,200  משכר! של כ68%במימו  
השירות .  ההוצאות של הדרכת! והשתלמויותיה! המקצועיותוכ  במימו 
י יש "בשפ; במינהל הפדגוגי במשרד' הוא אג  א) י" שפ להל  (ייעוצי  הפסיכולוגי

  .שלושה אגפי! וביניה! אג  פסיכולוגיה
 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה את טיפולו של המשרד 2007ספטמבר  בחודשי! פברואר
. י ובהנהלת המשרד"הבדיקה נעשתה בשפ. חינוכי  הפסיכולוגיבנושא השירות

חי! בחמש "במשרד הבריאות ובשפ, בדיקות השלמה נעשו במשרד המשפטי!
רשויות מקומיות
1

נוס  לכ  שלח משרד מבקר המדינה שאלוני! לכל הרשויות . 
המקומיות באר*
2

  ).91%( מה  228 וקיבל תשובות מ, ) רשויות251 בס  הכול ל (
 רי הממצאי עיק

 הקצאת תקני פסיכולוגי 
ח צרי  לספק "ל שפרטו את השירותי! ששפ"המשרד הפי* חוזרי מנכ .1

סל ). ל"חוזרי המנכ;  סל השירותי! להל  (להוריה! ולצוותי החינו  , לתלמידי!
הסל הבסיסי כולל ג! רשימה של ". סל משלי!"ול" סל בסיסי"השירותי! מחולק ל

חלק מהרשויות המקומיות לא נתנו באופ  , מצאי הביקורתעל פי מ". שירותי חובה"
 .התערבות מערכתית לילדי! בסיכו , לדוגמה. מלא חלק משירותי החובה

  להל  (חי! "ל קבע המשרד כללי! להקצאת תקני פסיכולוגי! לשפ"בחוזרי המנכ .2
בכל רשות " אחוז הכיסוי"על פי מפתח התקינה אפשר לחשב את ). מפתח התקינה

. והוא מלמד על היחס שבי  מספר התקני! בפועל ובי  מספר התקני! הרצוי, יתמקומ
 היה 25%  או פחות וב50%היה אחוז הכיסוי ,  מהרשויות המקומיות באר*50% בכ

מתברר שהמשרד הקצה תקני פסיכולוגי! בלי לקחת . 30% אחוז הכיסוי נמו  מ
כמו כ  הקצה . ל"המנכבחשבו  קריטריוני! שהוא עצמו קבע בנספח לאחד מחוזרי 

 .המשרד תקני פסיכולוגי! שהיו מבוססי! על נתוני! לא מעודכני! במש  כשנתיי!
, ) חוק חינו  מיוחד להל   (1988 ח"התשמ,  נוס  לחוק חינו  מיוחד2002בשנת  .3

).  פרק השילוב להל  (פרק העוסק בשילוב ילדי! בעלי צרכי! מיוחדי! בחינו  הרגיל 

__________________ 
, במועצה האזורית חו  הכרמל, בעיריית בית שמש, חי  בעיריית אשדוד"בדיקות השלמה נעשו בשפ  1

 .במועצה המקומית מודיעי  עילית ובעיריית נתיבות
 .להוציא שתי רשויות שה  אזורי תעשייה בלבד  2



 ב58דוח שנתי  798
חי! למשימות שמתחייבות "ק השילוב הוסטו המשאבי! של השפבעקבות חקיקת פר

וג! בשל , כתוצאה מזה. חי!"וכ  הוטלו משימות נוספות על פסיכולוגי! בשפ, ממנו
חי! לתת "צומצמה במידה ניכרת יכולת! של השפ, אחוזי הכיסוי הנמוכי! ממילא
 . שירותי! פסיכולוגיי! אחרי!

מאז חלו תמורות בהגדרת תפקידי .  שני!20 מפתח התקינה נקבע לפני כ .4
. וע! הזמ  ה! נדרשו לתת שירותי! נרחבי! יותר בתחומי! חדשי!, הפסיכולוגי!

וא  הכיר בריבוי המשימות של , המשרד היה מודע לצור  לעדכ  את המפתח
 .אול! לא פעל לעדכונו, הפסיכולוגי!

המדינה מתשובותיה  של רשויות מקומיות לשאלוני! שהפי* משרד מבקר  .5
 13% כ,  מגני החובה ברשויות שהשיבו על השאלו 12% כ: עולי! הנתוני! הבאי!
 ממוסדות החינו  המיוחד 24%  מחטיבות הביניי! וכ21% כ, מבתי הספר היסודיי!

)2007 2006(ז "חינוכי בשנת הלימודי! התשס  לא קיבלו שירות פסיכולוגי 
3
.  

 לתת שירות פסיכולוגי לתלמידי חי!"י עולה כי על השפ"מדברי! שמסר שפ .6
מוסדות החינו  המוכר שאינו רשמי
4

 באופ  דומה לשירות הנית  לתלמידי! בחינו  
 .בהתחשב במידת הנכונות של המוסדות לקבל את השירות, הרשמי

בולט חלק! של מוסדות חינו  , בקרב האוכלוסייה שאינה מקבלת שירות פסיכולוגי
חי! לתת שירות "משקבע המשרד שעל השפ. החרדיבעיקר במגזר , מוכר שאינו רשמי

 .עליו לנקוט את הפעולות הנדרשות כי להבטיח שהשירות יינת  לה!, למוסדות אלה
 רשויות 28. חי! עומס גובר והול "בשני! האחרונות הוטל על הפסיכולוגי! בשפ .7

בי  , מקומיות תיארו בתשובות לשאלוני! כיצד ה  מתמודדות ע! אחוז הכיסוי הנמו 
ממגזר מסוי! או ממוסדות חינו  הזכאי! באמצעות מניעת שירות פסיכולוגי , השאר
חינוכי במש  ארבע  כל בית ספר מקבל שירות פסיכולוגי, בבית שמש למשל .לקבלו

אלא רק , בשנה החמישית הוא אינו מקבל שירות באופ  סדיר; מתו  חמש שני!
וכ  , וג ניתנות לכיתות לחינו  מיוחדשעות שבועיות ספורות של פסיכול. במקרי חירו!

תלמיד שהוריו אינ! יכולי! לממ  אבחו  באופ  ; ניתנת אפשרות לאבח  שני תלמידי!
  והוא זקוק לאבחו  בשנה החמישית א  אינו אחד משני התלמידי! האמורי! , פרטי

כי , עיריית נתניה דיווחה בשאלו . צרי  להמתי  לאבחו  עד שנת הלימודי! הבאה
עיריית ; לתלמידי! בכל חטיבות הביניי!, דר  קבע, ח לא נת  שירות פסיכולוגי"השפ

לבית ספר יסודי , הרצלייה מסרה שלא נית  שירות פסיכולוגי לחלק מגני הילדי!
 . לחטיבת ביניי! אחת ולכל הגני! בחינו  המוכר שאינו רשמי, אחד

י לא העבירו את המידע "לאה רוזנברג ושפ' גב, לית ומנהלת המינהל הפדגוגי"הסמנכ
ל "ולא התריעו על השפעותיו החמורות לפני מנכ, על המחסור בתקני! של פסיכולוגי!

ל היה "על פי תשובת המשרד המנכ. מר שמואל אבואב, המשרד בתקופת הביקורת
  . אול! לא נמצאו מסמכי! המעידי! על טיפולו בנושא, מודע למצב

__________________ 
 .ת באוגוסטשנת הלימודי  מתחילה בספטמבר ומסתיימ  3
מוסדות .  בה  חינו  מוכר שאינו רשמי, מערכת החינו  בישראל כוללת שלושה סוגי חינו  עיקריי   4

ראו ג  בדוח . ורוב  פועלי  במגזר החרדי, החינו  מסוג זה ה  בבעלות גופי  ציבוריי  או פרטיי 
 .749' עמ, "חינו  מוכר שאינו רשמי"בפרק על , שנתי זה של מבקר המדינה
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  עזהעוט שירות פסיכולוגי ליישובי  באזור 
יישובי עוט  עזה מתמודדי! ע! מציאות והעיר שדרות , בשני! האחרונות .1
המשוגרי! לעבר! מתחומי " קסא!"מתמיד של טילי האיו! ה עקב, טחונית קשהיב

 לפני שני! אחדות החל המשרד להקצות תקני חירו! של פסיכולוגי! .רצועת עזה
. י! התקשו לאייש!"והשפח, תקני החירו! ה! זמניי!. ליישובי! באזור עוט  עזה

 כבר ח"התשסששנת הלימודי! לאחר    2007 ספטמבר   למועד סיו! הביקורתעד 
 .  לשנה זו המשרד תקני חירו! ליישובי עוט  עזההקצהלא , החלה

ותיארה את תנאי , ח שדרות לראש העירייה" ואיל  כתבה מנהלת שפ2005מיולי  .2
. ה באיוש התקני! העומדי! לרשותהח ואת קשיי"העסקת! של הפסיכולוגי! בשפ

ח ועל ניסיונותיה הכושלי! " דיווחה על עזיבת! של פסיכולוגי! את השפ2006יוני ב
ינואר החל ב". אחריות מלאהלקחת "שלא תוכל , והדגישה, לקלוט אחרי! במקומ!

 פסיכולוגי! חיצוניי! שהעסקת! מומנה בידי  החל לפעול בשדרות מער  של2007
התרבות והספורט בכנסת שדנה בנושא , ר ועדת החינו "יו. השלישיגופי! מהמגזר 

למצוא פתרו  מידי , יולי תמיר' פרופ, קרא לשרת החינו , המחסור בפסיכולוגי!
ר "שרת החינו  כתבה ליו. בי  השאר על ידי מת  תמריצי! לפסיכולוגי!, למצב

א נמצאו מסמכי! אול! ל, הוועדה שהיא מתכוונת ליזו! דיו  בנושא ע! משרד האוצר
  .המעידי! על טיפולה של השרה בנושא התמריצי!

 יהודי שירות פסיכולוגי למגזר הלא
בי  , והוא נובע, חי! שבמגזר הערבי יש מחסור בפסיכולוגי!"כי בשפ, הועלה .1

, חי!" שפ29  עבדו ב2007במהל  שנת . ממחסור בפסיכולוגי! ערביי! באר*, השאר
, פסיכולוגי! מתמחי! בלבד, משתייכות למגזר הערבימרבית! ברשויות מקומיות ש

בהיעדר פסיכולוגי! , על פי מסמכי המשרד. ולא פסיכולוגי! חינוכיי! מומחי!
והבולט , מומחי! מתקיימי! תהליכי עבודה שאינ! מקיימי! את דרישות החוק

"ללא פסיכולוגי! מומחי!] מתבצעת[ועדת השמה  " שבה! 
5

 . 
א! הוא זקוק למסגרת של , למשל, אבחו  לילד כדי לבדוקכאשר פסיכולוג עור   .2

. הוא משתמש במבחני! פסיכולוגיי! שוני! וביניה! מבחני משכל, חינו  מיוחד
כדי . על עתידו של הילד, ג! לטווח הרחוק, לתוצאות המבחני! יש השפעה מכרעת

. נתשמבחני! אלה יהיו תקפי! עליה! להיות מתוקנני! ומתאימי! לאוכלוסיה הנבח
פרויקט שמטרתו . יהודי בעיקר למגזר הלא, כיו! יש מחסור רב במבחני! תקפי!

המשרד לא ברר את . לתקנ  את המבחני! הופסק בשל טענות בדבר אמינות המחקר
  . העניי  עד תו!

 כללי  להפעלת שירות פסיכולוגי משלי  
, ח"השפ"ש, ל מרכז השלטו  המקומי נקבע"ל וכ  בחוזר של מנכ"בחוזרי המנכ .1

ישקול את האפשרות לספק את השירותי! המצויי! , בשיתו  ע! הרשות המקומית
, ה  ממסדיי! וה  פרטיי!, ידי מימונ! ממקורות תקציביי! אחרי! בסל המשלי! על

__________________ 
ועדת השמה תקבע את זכאותו של ילד בעל צרכי  מיוחדי  לחינו  מיוחד : "חוק חינו  מיוחד קובע  5

 ".ואת השמתו במוסד לחינו  מיוחד
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, בכל מקרה. לרבות קניית שירותי! מרצו  של ההורי!, "באופני! ארגוניי! שוני!

ח ובי  אלה "ניתני! במסגרת השפצריכה להיות הפרדה ברורה בי  שירותי! ה
ואי  לספק שירותי! מסל , )שירות פסיכולוגי משלי!(מ "הניתני! באמצעות השפ

 .החובה באמצעות השירות המשלי!
 רשויות מקומיות הפעילו שירותי! משלימי! שבה! ניתנו שירותי! במימו  55

 לא ידע אילו וממילא, מ"כי המשרד לא ידע אילו רשויות מפעילות שפ, הועלה. הורי!
 . מ"שירותי! ניתני! בכל שפ

עלול , מ" שפ ח נותני! שירות פסיכולוגי ג! במסגרת פרטית "כאשר עובדי השפ .2
לקרות שמת  השירותי! יוסט מפעילות! בתחו! הציבורי אל פעילות! בתחו! 

ולא הסדיר את כל הבעיות , מ"המשרד לא קבע כללי! ברורי! להפעלת שפ. הפרטי
 . מ"ענייני! העלולי! להתעורר מפתיחת שפואת ניגוד ה

לית "כתבה מנכ, ל המועצה לשלו! הילד אל שרת החינו "בעקבות פנייה של מנכ
, י"שתפעל להקמת ועדה משותפת לשפ, 2005בנובמבר , רונית תירוש' גב, המשרד דאז

ללשכה המשפטית ולמרכז השלטו  המקומי
6

. מ" שתסדיר את הנהלי! להפעלת שפ
מ לא הושל! עד מועד "והטיפול בהסדרת נוהלי השפ,  הוקמה ועדה כזאתכי לא, נמצא

  . 2007 ספטמבר  סיו! הביקורת 
 חי "התקשורת של המשרד ע  השפ

י מודיע על כ  לרשות "שפ, ח"כאשר המשרד מקצה תקני פסיכולוגי! נוספי! לשפ
מעביר המשרד הוראה לתשלו! , לאחר הודעת הרשות על איוש התק . המקומית

 תלונות 13כי המשרד קיבל , התברר. שות המקומית באמצעות מערכת ממוחשבתלר
כמו כ  התלוננו . 2007 2005על עיכוב תשלומי! לרשויות המקומיות בי  השני! 

  . י כדי לברר את פשר העיכובי!"הרשויות על קשיי! בהתקשרות ע! שפ
 העסקת פסיכולוגי  במשרד

בר הצור  לשפר את תנאי העסקת! של י טענות בד" העלה שפ2003החל בשנת  .1
לא אוישה משרת פסיכולוג ,  חודשי!21במש  , 2005מדצמבר . הפסיכולוגי! במשרד

וג! תפקידי פסיכולוגי! מחוזיי! אחרי! לא אוישו במש  , מחוזי במחוז ירושלי!
שהגור! העיקרי לכ  הוא תנאי העסקתו של פסיכולוג , הועלה. תקופות ארוכות

ח שיהיה מוכ  לשמש פסיכולוג " התקשה המשרד למצוא מנהל שפמשו! כ . מחוזי
 ולוותר על  מחוזי ולקבל על עצמו אחריות לתפקודה של מערכת גדולה ומורכבת יותר 

 .חלק משכרו ועל תנאי עבודה נלווי!
נית  לערער על החלטתה של ועדת השמה לפני ועדת , על פי חוק חינו  מיוחד .2

ערר
7

 אי.  צרי  להימצא ג! פסיכולוג חינוכי מחוזי של המשרדבי  חברי ועדת הערר; 

__________________ 
 .מרכז השלטו  המקומי הוא עמותה רשומה המאגדת את העיריות ואת המועצות המקומיות בישראל  6

הורה או נציג , אי ילד בעל צרכי  מיוחדי על החלטתה של ועדת השמה רש, על פי חוק חינו  מיוחד  7
 . ימי  מקבלת ההחלטה21להגיש ערר לוועדת ערר בתו  , של ארגו  ציבורי
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איוש! של תפקידי פסיכולוגי! מחוזיי! במחוזות השוני! למש  תקופות ארוכות פגע 
  .באפשרות לכנס את ועדות הערר

 אבחוני  לגיל הר 
ח לתת בעדיפות שנייה נמני! הערכה ואבחו  של תלמידי! "ע! השירותי! שעל שפ
המשרד וקופות החולי! מממני! . קינה במערכת החינוכיתלצור  השתלבות! הת

 מסכימי! שרצוי   החינו  והבריאות  ושני המשרדי! , אבחוני! לילדי! בגיל הר 
לדעת משרד . היה לערו  את האבחוני! במכוני! להתפתחות הילד של הקופות

! ההחלטה א! ילד זכאי לאבחו  במימו  קופת החולי! תלויה במידע מוקד, הבריאות
. למעט הסדר נקודתי לשנה אחת, המשרדי! לא הסדירו נושא זה. של הקופה על הילד

כמו כ  לא הסדירו המשרדי! את אופ  ההתחשבנות ביניה! בנוגע לילדי! שאובחנו 
ח לפנות שעות "הגדרת תחומי האחריות עשויה לאפשר לשפ. בידי קופות החולי!

  .ספקעבודה של פסיכולוגי! לשירותי! אחרי! שעליה! ל
 סיכו  והמלצות

חינוכי לתלמידי! במימו   חי! ברשויות המקומיות מעניקי! שירות פסיכולוגי"השפ
במהל  השני! התרבו המשימות המוטלות על . חלקי של משרד החינו  ובפיקוחו

רוב! . בי  השאר בעקבות חקיקתו של פרק השילוב בחוק חינו  מיוחד, חי!"השפ
. אי! של אחוז כיסוי נמו  לתקני! של פסיכולוגי!חי! פועלי! בתנ"המכריע של השפ

להוריה! ולצוותי! החינוכיי! הזכאי! , כתוצאה מכ  נפגע השירות הנית  לתלמידי!
 .בעיקר בקרב אוכלוסיות חלשות, לקבלו

כל עוד לא שונו הנחיותיו של משרד החינו  באשר , לדעת משרד מבקר המדינה
ד לנקוט את הפעולות הדרושות כדי על המשר, ח לתת"לשירותי החובה שעל השפ

כמו . ח ולהתאי! את הסל למציאות הקיימת"להבטיח את מת  השירותי! בידי השפ
כ  עליו לבדוק את הנתוני! על הקצאת תקני! לפסיכולוגי! בגי  שילוב תלמידי! בעלי 

וא! יש בה! די כדי לתת מענה לצורכיה! של , צרכי! מיוחדי! בחינו  הרגיל
כ  עליו לפעול לאלתר להשלמת גיבוש! של כללי! ברורי! . י!תלמידי! משולב

 .מ ולפקח על יישומ!"ומפורטי! להפעלת השפ
על משרד החינו  ומשרד האוצר לפעול ג! לעדכו  מספר תקני הפסיכולוגי! שהמשרד 

על . ל"על פי המשימות שמתחייבות מחוק חינו  מיוחד ומחוזרי המנכ, מתקצב
מדינה לבחו  את תנאי העסקת! ואת הגדרת התפקיד המשרד ועל נציבות שירות ה

 . והמטלות של פסיכולוגי! מחוזיי!
יש לקבוע הסדר ארו  טווח שבו יוגדרו תחומי האחריות על עריכת אבחוני! לגיל הר  

הדבר חיוני במיוחד משו! שהמשרד . כדי למנוע כפילות במת  השירות או את היעדרו
הגדרת תחומי . פילו לילדי! שזכאי! לקבל!מתקשה לממ  שירותי! פסיכולוגיי! א

חי! להקצות שעות עבודה של פסיכולוגי! לשירותי! "האחריות עשויה לאפשר לשפ
על המשרד לפעול לִתקנו  המבחני! הפסיכולוגיי! לכל . אחרי! שעליה! לספק
 . יהודי בפרט האוכלוסייה ולמגזר הלא
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מי! הבכירי! ביותר שבו חירו! המתמש  מחייב את הנהלת המשרד ואת הגורמצב ה

ואי  להטיל , ח שדרות"לגלות יותר מעורבות בחיפוש פתרונות אפשריי! לחיזוק שפ
  . י לבדו"את פתרו  הבעיה על שפ

♦  
 מבוא

יישובית  המערכת הקהילתית, חינוכי נמצא בצומת שבי  מערכת החינו  השירות הפסיכולוגי
ברמת , ינוכיי  והטיפוליי  בבית הספר ובקהילההפסיכולוג החינוכי מעורב בתהליכי  הח. וההורי 

באמצעות היחידה לשירות , השירות נית  בידי הרשות המקומית. הפרט וברמה המערכתית
 68%משתת  במימו  )  המשרד להל  (משרד החינו  ). ח" שפ להל  (פסיכולוגי חינוכי ברשות 

וכ  במימו  הוצאות , ות משר1,100 חי  בכ" פסיכולוגי  שעובדי  בשפ2,200 משכר  של כ
 . הדרכת  והשתלמויותיה  המקצועיות

י שלושה "בשפ; במינהל הפדגוגי במשרד' הוא אג  א) י" שפ להל  (ייעוצי  השירות הפסיכולוגי
חינוכי  י מופקד על הטיפול בנושא השירות הפסיכולוגי"שפ. אגפי  וביניה  אג  פסיכולוגיה

 . חי "י  הפסיכולוגיי  הניתני  בשפוכ  מוטל עליו לפקח על השירות, במשרד
. חי "ח לאחזקת שפ" מיליו  ש186 מזה כ, ח" מיליו  ש210  היה כ2007י לשנת "תקציב שפ

 . ח" מיליו  ש203  הסתכמה ב2006ההוצאה בפועל בשנת 
 בדק משרד מבקר המדינה את טיפולו של המשרד בנושא השירות 2007ספטמבר  בחודשי  פברואר

בדיקות השלמה נעשו במשרד . י ובהנהלת המשרד"הבדיקה נעשתה בשפ. וכיחינ הפסיכולוגי
נוס  לכ  שלח משרד מבקר . 8חי  בחמש רשויות מקומיות"במשרד הבריאות ובשפ, המשפטי 

 וקיבל תשובות מ, ) רשויות251 בס  הכול ל (9המדינה שאלוני  לכל הרשויות המקומיות באר,
, הקצאת תקני פסיכולוגי , ח"קו השירותי  שמספק השפבמהל  הבדיקה נבד. 10)91% כ( מה  228

הכללי  להפעלת , יהודי שירות פסיכולוגי למגזר הלא, שירות פסיכולוגי ליישובי  באזור עוט  עזה
העסקת פסיכולוגי  במשרד , חי "התקשורת של המשרד ע  השפ, שירות פסיכולוגי משלי 

   .ואבחוני  לגיל הר 
 חינוכי סיכולוגיהשירותי  שמספק השירות הפ

ל העוסקי  במת  שירות פסיכולוגי בידי הרשויות " הפי, המשרד חוזרי מנכ2003במרס ובמאי 
ח צרי  לספק "בחוזרי  אלה פורטו שירותי  ששפ). ל" חוזרי המנכ להל   (11המקומיות

כאשר מספר משרות ; ) סל השירותי  להל  (להוריה  ולצוותי החינו  , לאוכלוסיית התלמידי 

__________________ 
, במועצה האזורית חו  הכרמל, בעיריית בית שמש, חי  בעיריית אשדוד"בדיקות השלמה נעשו בשפ  8

 .במועצה המקומית מודיעי  עילית ובעיריית נתיבות
 .ת שה  אזורי תעשייה בלבדלהוציא שתי רשויו  9

 .לא  ענו על כל השאלות שבו, חלק מהרשויות המקומיות שהשיבו על השאלו   10

 .1.5.03, 32 3.7ל "וחוזר מנכ; 2.3.03, 30 3.7ל "חוזר מנכ  11
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אמור , ) מפתח התקינה ראו להל  (ח שווה למספר התקני  הרצוי "סיכולוגי  שעובדי  בשפהפ
, חי  מספר התקני  בפועל נמו  במידה ניכרת"אול  ברוב  המכריע של השפ. הסל להינת  במלואו

בחוזרי  . ל רשימת השירותי  הפסיכולוגיי  על פי סדר עדיפויות מומל,"ולכ  הוצגה בחוזרי המנכ
ח יוכל לקבוע את סדר העדיפויות בתיאו  ע  הממונה על החינו  ברשות "שכל מנהל שפ, נקבע

 .בהתחשב במאפייני  הייחודיי  של כל יישוב, המקומית
במסגרת הסל הבסיסי ". סל משלי "ול" סל בסיסי"סל השירותי  מחולק ל, ל"על פי חוזרי המנכ

ייעו, וליווי , מת  הדרכה: ועיקרו,  חי"שצרי  להינת  בכל השפ" סל שירותי החובה"מופיע ג  
הערכה ראשונית של ,  התערבות מערכתית במקרי  של ילדי  בסיכו  ; לצוותי  פדגוגיי  ולהורי 

לפי שיקול ) עד חמש פגישות(וכ  התערבות טיפולית ראשונית , הילד והמלצות להמש  ההתערבות
טיפול , ייב מחוק חינו  מיוחדאבחו  והערכה של ילדי  בעלי צרכי  מיוחדי  כמתח; מקצועי

 חוק  להל   (1988 ח"התשמ, וכ  כל הפעולות הנגזרות מחוק חינו  מיוחד, בתלמידי  לקויי למידה
 ועדות שילוב  בעניי  ועדות מכוח חוק חינו  מיוחד (כמו השתתפות בוועדות השמה , )חינו  מיוחד

 ). ראו להל  וועדות השמה 
שבסל הבסיסי " שירותי החובה"את , דר  קבע, חי  מעניקי "משרד מבקר המדינה בדק א  השפ

 .ל"לאוכלוסייה שזכאית לקבל  על פי חוזרי המנכ
  מ14%  מ  התשובות לשאלוני  עולה ש התערבות מערכתית במקרי  של ילדי  בסיכו   .1

שלוש רשויות לא נתנו שירותי  :  הרשויות המקומיות שענו על השאלה לא נתנו שירות מלא226
 .  רשויות נתנו שירות חלקי בלבד29 ו, אלה כללכ
דיווחו שלא ביצעו באופ  מלא ,  רשויות מקומיות שהשיבו על השאלה בשאלו 227 חמש מ .2

 רשויות מקומיות דיווחו 12; אבחוני  או הערכות פסיכולוגיות לצור  דיוני  בוועדות שילוב
 .  חלקי בלבדח סיפק שירות של אבחוני  לקראת ועדות השמה באופ"שהשפ

למרות זאת . שירותי החובה כוללי  טיפול בתלמידי  לקויי למידה, ל" על פי חוזרי המנכ .3
נתנו אותו ) 61% כ( רשויות 139, שלא נתנו את השירות כלל) 11% כ( רשויות מקומיות 25דיווחו 

 . באופ  חלקי
ר פעמיי  בחוזרי כי השירות האמור מוזכ, 2007י השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר "שפ

, פע  אחת בסל שירותי החובה בקשר לטיפול בתלמידי  לקויי למידה בחינו  המיוחד, ל"המנכ
כי החובה , מהתשובה עולה. ופע  שנייה בסל הבסיסי בקשר לתלמידי  לקויי למידה בחינו  הרגיל

 .ח לטפל בתלמידי  לקויי למידה חלה רק על אלה שבחינו  המיוחד"של השפ
„¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó  ,Î Ó‰ ¯ÊÂÁ· ¯È‰·‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ"Ù˘‰ ·ÈÈÁ ˙Â¯È˘ ‰ÊÈ‡ Ï" Á

‰„ÈÓÏ ÈÈÂ˜Ï ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ˙˙Ï , ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙ÂˆÂ·˜Ï ˜¯ ‰Ê ˙Â¯È˘ ˙˙Ï ÂÈÏÚ Ì‡Â- ¯È„‚‰Ï ˘È 
¯Â¯È·· ˙‡Ê . 

וכ  כל הפעולות הנגזרות מחוק חינו  מיוחד המובא  " ל "ההגדרה המופיעה בחוזרי המנכ .4
על המשרד לציי  בפירוש , לדעת משרד מבקר המדינה. ינה מובנת די צורכה א " ל"בחוזרי המנכ

  .באילו פעולות מדובר
✩  
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‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó , ‰Ï˘Ó ˙ÂÈÂÙÈ„Ú ¯„Ò ÚÂ·˜Ï ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯ ÏÎÏ ¯˘Ù‡ „¯˘Ó‰˘

ÌÈ Â˘‰ ÌÈÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ô˙Ó· ,Ù˘‰˘ ÌÈ˙Â¯È˘Ï ‰·ÂÁ ÏÒ Ú·˜ ˙‡Ê ÌÚ Í‡" Á
ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ˙˙Ï ·ÈÂÁÓ .Ù ÏÚ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ È , È˙Â¯È˘ Â ˙  ‡Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ˜ÏÁ

ÌÈÓÈÂÒÓ ‰·ÂÁ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ÂÈ˙ÂÈÁ ‰ Â Â˘ ‡Ï „ÂÚ ÏÎ
Ù˘‰ ÏÚ˘ ‰·ÂÁ‰ È˙Â¯È˘Ï ¯˘‡·"˙˙Ï Á , È„Î ˙Â˘Â¯„‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ËÂ˜ Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ

Ù˘‰ È„È· ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ô˙Ó ˙‡ ÁÈË·‰Ï"‡ÈˆÓÏ ÏÒ‰ ˙‡ ÌÈ‡˙‰ÏÂ Á˙ÓÈÈ˜‰ ˙Â .   
 הקצאת תקני פסיכולוגי 

 אחוז הכיסוי
):  מפתח התקינה להל  (חי  "ל קבע המשרד כללי  להקצאת תקני פסיכולוגי  לשפ"בחוזרי המנכ

 תלמידי  1,000 תק  אחד ל'; בגני חובה ובכיתה א, 4 3 ילדי  בגני  לגילאי 500 תק  אחד ל"
, המשרד קבע קריטריו  נוס) לתקינה". ו& המיוחד תלמידי  בחינ300 תק  אחד ל; ב"י 'בכיתות ב

על ".  גני 15 בתי ספר רגילי  או עד 3מספר המסגרות לפסיכולוג במשרה מלאה הוא עד "שלפיו 
על ידי פעולת חילוק של , בכל רשות מקומית" אחוז הכיסוי"פי מפתח התקינה אפשר לחשב את 

 ר התקני  שנגזר מהמפתח ולהכפיל  ח בפועל במספ"מספר משרות הפסיכולוגי  העובדי  בשפ
אחוז הכיסוי מלמד על היחס שבי  מספר משרות הפסיכולוגי  בפועל ובי  מספר התקני  . 100 ב

 אחוז הכיסוי נמו& בהרבה , במציאות הנוכחית"ש, בחוזרי  נכתב ג . הרצוי על פי מפתח התקינה
 ".50% ובממוצע הארצי הוא נמו& מ,  במרבית היישובי 100% מ
להל  (חי  "ל צור) נספח ובו קריטריוני  להוספת תקני  של פסיכולוגי  בשפ"אחד מחוזרי המנכל
;  מתק  הפסיכולוגי  מוקצי  לניהול20% כ& למשל נקבע בנספח ש).  נספח קריטריוני  לתקינה 

 או 30%,  ממספר התקני  שנגזר ממפתח התקינה כאשר לדוגמה40%כמו כ  אפשר להוסי) עד 
מצב "או כאשר ה  ב, בי  ה  עולי  חדשי  שנמצאי  באר, שלוש שני  או פחותיותר מהתוש

בנספח נקבע ג  שנית  להוסי) תקני . וכ  ליישובי  בקו העימות" אבטלה ועוני, חברתי נמו& כלכלי
 . פסיכולוגי  כאשר הרשות המקומית מקצה תקני  נוספי  ממקורותיה

ו& הרשמי לבי  תלמידי  במוסדות חינו& מוכר שאינו ל אי  הבחנה בי  תלמידי  בחינ"בחוזרי המנכ
, נתוני המשרד על מספרי התלמידי  כוללי  ג  תלמידי  במוסדות אלה, 1999החל משנת . 12רשמי

 . ותקני הפסיכולוגי  מוקצי  לרשויות המקומיות ג  על פי מספר התלמידי  במוסדות אלה
י במסד נתוני  שיש בו מידע " השתמש שפלש  חלוקת תקני הפסיכולוגי  בי  הרשויות המקומיות

מספר תקני הפסיכולוגי  הרצוי בכל רשות על פי מפתח התקינה ועל פי : על כל רשות מקומית
מספר התקני  שהקצה ; מספרי התלמידי  ברמות החינו& השונות בחינו& הרגיל ובחינו& המיוחד

 ). טבלת אחוזי הכיסוי להל  (המשרד בפועל ואחוז הכיסוי 
__________________ 

מוסדות .  בה  חינו# מוכר שאינו רשמי, מערכת החינו# בישראל כוללת שלושה סוגי חינו# עיקריי   12
ראו ג  בדוח . ורוב  פועלי  במגזר החרדי,  ה  בבעלות גופי  ציבוריי  או פרטיי החינו# מסוג זה

 .749' עמ, "חינו# מוכר שאינו רשמי"בפרק על , שנתי זה של מבקר המדינה
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1. Ó· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÈÂÒÈÎ‰ ÈÊÂÁ‡ ˙Ï·Ë ˙˜È„·-122) 49% (Ó-251 ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ 
 ÈÂÒÈÎ‰ ÊÂÁ‡ ‰È‰ ı¯‡·50%˙ÂÁÙ Â‡  .·-64 Ô‰Ó )25% (Ó ÍÂÓ  ÈÂÒÈÎ‰ ÊÂÁ‡ ‰È‰-30% . 

היא .  בלבד2005י מעודכנת לפברואר " הייתה טבלת אחוזי הכיסוי שבידי שפ2007עד מאי  .2
ולכ  השימוש בחתכי  שוני  של הנתוני  , וני  ממוחשבנמצאה על גבי מסמ& ולא בקוב, נת

 . הכלולי  בה היה מוגבל
הפעלתה "; "חי "תיקצב מערכת ממוחשבת שמיועדת לספק מסד נתוני שפ"י השיב שהוא "שפ

 ". תאפשר להסדיר את מיפוי הנתוני  ואת הזרמת  בי  מטה לשדה
 לתקשוב ולמערכות מידע במשרד  פנתה מנהלת אג) פסיכולוגיה למינהל2007במהל& שנת  )א(
, היא ציינה. וביקשה להמציא לה טבלת אחוזי כיסוי מעודכנת, ) המינהל לתקשוב להל  (

שההחלטות על הקצאת תקני  לרשויות המקומיות מתקבלות על סמ& נתוניה של טבלה ישנה 
 לא 2005שג  הנתוני  על מספר התקני  שהקצה המשרד החל בפברואר , יצוי . שאינה מעודכנת
 . עודכנו בטבלה

, במהל& הביקורת ביקש משרד מבקר המדינה לקבל נתוני  מעודכני  על אחוזי הכיסוי )ב(
, אול  התברר. י טבלת אחוזי כיסוי מעודכנת לכאורה" הפיק המינהל לתקשוב לשפ2007וביוני 

& השיגו נוס) על כ. משו  שלא נעשה לפי מפתח התקינה, שחישוב אחוזי הכיסוי שבה היה שגוי
 רשויות מקומיות שהוצגו 12 שתי פסיכולוגיות מחוזיות על הנתוני  של מספרי התלמידי  ב

ח "שברשות מקומית נוספת היה פער בי  הנתוני  שמסר מנהל השפ, הביקורת העלתה. בטבלה
 . 2007ובי  הנתוני  שהופיעו בטבלת אחוזי הכיסוי מיוני , בשאלו 

˘Â ·Â˘˜˙‰ Ï‰ ÈÓ Ï˘ Ì‰È˙Â·Â˘˙ÓÙ˘ Ï"‰ÏÂÚ È ,˙Â„ÈÁÈ‰ È˙˘ ÔÈ· ˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁ ÂÈ‰ ÈÎ. 
 ¯·Óˆ„· ˜¯2007 ,˙¯Â˜È·‰ ¯Á‡Ï ,Ù˘Ï ·Â˘˜˙‰ Ï‰ ÈÓ ¯È·Ú‰" ÈÂÒÈÎ ÈÊÂÁ‡ ˙Ï·Ë È

˙ ˜Â˙Ó .Ô‡ÎÓ , „ÂÓÈÏ ˙Â ˘ È˙˘ Í˘Ó·˘-Ò˘˙‰ " Â)2005-2006 (Ò˘˙‰Â" Ê)2006-2007( 
-Ù˘Ï ¯ÒÁ ‰È‰ "˘Ï ÌÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ‰ È ˜˙ ˙‡ˆ˜‰ ÏÂ‰È Ï È ÂÈÁ Ú„ÈÓ ÈÙ"ÌÈÁ. 
3. ‰ È˜˙Ï ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ÁÙÒ · ·˘Á˙‰Ï ÈÏ· ÌÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ È ˜˙ ‰ˆ˜‰ „¯˘Ó‰˘ ¯¯·˙‰ , Û‡

Î Ó‰ È¯ÊÂÁÓ „¯Ù  È˙Ï· ˜ÏÁ ‡Â‰ ÁÙÒ ‰˘ ÈÙ ÏÚ"Ï. 
מסרה שלא , )לית" הסמנכ להל  (לאה רוזנברג ' גב, לית ומנהלת המינהל הפדגוגי במשרד"הסמנכ

וכי המשרד שוא) , פי נספח הקריטריוני  לתקינהידוע לה א  המשרד מקצה תקני פסיכולוגי  ג  ל
 .  כיסוי בכל הרשויות50% להגיע ל

 בתי ספר 3מספר המסגרות לפסיכולוג במשרה מלאה הוא עד "ל נכתב ש"א) שבחוזרי המנכ .4
רשויות מקומיות ) 40% כ (202  מ81 מהתשובות לשאלוני  עולה שב, " גני 15רגילי  או עד 

  . השירותי  הפסיכולוגיי  בקריטריו  זהלא עמדה פריסת, שהשיבו
✩  

Ù˘ ÈÎ ÂÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ" ÏÎ ˙‡ ÔÂ·˘Á· ‡È·‰Ï ÈÏ· ÌÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ È ˜˙ ‰ˆ˜‰ È
Ú·˜ ÂÓˆÚ ‡Â‰˘ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ , Ì È‡˘ ÌÈ Â˙  ÍÓÒ ÏÚ ÌÈ˘„Á ÌÈ ˜˙ ‰ˆ˜‰ ‡Â‰Â

ÌÈ Î„ÂÚÓ . 
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 מפתח התקינה

ל נרש  כי המפתח נקבע לפני שני  "בחוזרי המנכ.  שנה20 המשרד קבע את מפתח התקינה לפני כ
וע  הזמ  ה  נדרשו לתת שירותי  נרחבי  , ומאז חלו תמורות בהגדרת תפקידי הפסיכולוגי , רבות

 . יותר בתחומי  חדשי 
שילוב ילד בעל צרכי  מיוחדי  בחינו& " נוס) לחוק חינו& מיוחד פרק העוסק ב2002בשנת  .1

תכנית לשילוב , בהסכמת שר האוצר,  החינו& יקבע שרוקעל פי הח).  פרק השילוב להל  " (הרגיל
התכנית תכלול ג  את אופ  הקצאת ;  במוסדות חינו& רגילי 13ילדי  בעלי צרכי  מיוחדי 

 ילד בעל צרכי  מיוחדי  הזכאי לחינו& הוא" תלמיד משולב"; המשאבי  למוסדות החינו& הרגילי 
החליטה על זכאותו לתוספת של  14שילובועדת שו, 1949 ט"התש, חינ  לפי חוק לימוד חובה

היו למוסד החינו& הרגיל פסיכולוג חינוכי ; הוראה ולימוד ולשירותי  מיוחדי  במוסד חינו& רגיל
 . 15ועדהו יהיה הפסיכולוג החינוכי חבר ב  ויוע, חינוכי

 שעות שבועיות לשילוב  136,500  כ16ז"על פי נתוני המשרד הוקצו בשנת הלימודי  התשס )א(
חלק מ  התלמידי  המשולבי  היו  בבתי ספר . 17 תלמידי  בעלי צרכי  מיוחדי 75,000 ל כש

בחישוב של מספר תקני . למסגרת של חינו& מיוחד, לפני ההחלטה על השילוב, רגילי  נזקקו בעבר
סופרי  תלמידי  אלה כתלמידי  בחינו& הרגיל ולא כתלמידי  , הפסיכולוגי  על פי מפתח התקינה

ויושבי  בה ג  ,  תלמידי 1,000 לכיתה רגילה מוקצה תק  אחד של פסיכולוג ל. המיוחדבחינו& 
היו מקבלי  שירות פסיכולוגי על פי חישוב , ילדי  שאילו היו משתייכי  למסגרת של חינו& מיוחד

 .  ילדי 300 של פסיכולוג אחד ל
אול  , מהשילובכי המשרד קיבל תוספת תקציבית למימו  ההוצאות הנובעות , התברר )ב(

מנהלת אג) פסיכולוגיה מסרה שהכנסת גור  השילוב לחוק חינו& מיוחד לא לוותה בתקצוב הול  
 תקני  נוספי  בגי  תלמידי  30.75י עולה שהמשרד הקצה "ממסמכי שפ. של תקני פסיכולוגי 

 . 2006 ועשרה בשנת 2004משולבי  בשנת 
כי המשרות האמורות הוקצו לרשויות , 2007ר מנהלת האג) לחינו& מיוחד במשרד השיבה בנובמב

למרות שחלק מהאוכלוסייה היה צרי& ",  תלמידי 500המקומיות לפי משרת פסיכולוג לכל 
התלמידי  המשולבי  ה  תלמידי .  תלמידי 1000להיחשב על פי מפתח של משרת פסיכולוג לכל 

אול  מתשובתו ". ל" חוזר מנכהכיתות הרגילות ונכללי  בחישוב התקינה של החינו& הרגיל על פי
 תלמידי  1,875כי היק) הכיסוי נמו& יותר והוא עומד על משרת פסיכולוג לכל , י עולה"של שפ

נוספו  "2005כי החל בשנת , ל ומנהל המינהל לכלכלה ולתקציבי  השיב"הסמנכ. משולבי  בלבד
 .בגי  פרק השילובבגי  גידול טבעי ו"  תקני פסיכולוגי  לבסיס תקציב המשרד250 קרוב ל

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙÏ ÌÈ ˜˙ ˙‡ˆ˜‰ ÏÚ ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡ ˜Â„·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
ÏÈ‚¯‰ ÍÂ ÈÁ· ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÎ¯ˆ ÈÏÚ· ÌÈ„ÈÓÏ˙ ·ÂÏÈ˘ ÔÈ‚· , ‰ ÚÓ ˙˙Ï È„Î È„ Ì‰· ˘È Ì‡Â

ÌÈ·ÏÂ˘Ó ÌÈ„ÈÓÏ˙ Ï˘ Ì‰ÈÎ¯ÂˆÏ. 
__________________ 

מש של מ לקות לעב ,21אד  בגיל שלוש עד ילד בעל צרכי  מיוחדי  הוא , על פי חוק חינו  מיוחד  13
  . והוא נזקק לחינו  מיוחד,ות מסתגלתשבשלה מוגבלת יכולתו להתנהג

תלמיד  ל שבמוסד חינו  רגיל ועדת שילוב שתפקידה לקבוע את הזכאות  תפעל,על פי חוק חינו  מיוחד  14
 .תכנית השילובפי מוסד שהוא בעל צרכי  מיוחדי  לה

וחדי  בפרק על שילוב תלמידי  בעלי צרכי  מי, )È˙ ˘ ÁÂ„52‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·) 2002 ראו ג    15
 .224' עמ, בחינו  הרגיל

 .שנת הלימודי  מתחילה בספטמבר ומסתיימת באוגוסט  16
 .לא כולל תלמידי החטיבות העליונות, מספר תלמידי  הזכאי  לשעות שילוב  17
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 דרישות חוק חינו& מיוחד ה  חי  על פי"שהמשימות המוטלות על השפ, מ  השאלוני  עולה )ג(
הוספת גור  . 18 השתתפות בוועדות השמה ומת  הערכה פסיכולוגית על הילד וביניה  , רבות

אחד , ו"ל המשרד משנת התשס"על פי חוזר מנכ. חי "השילוב מטילה תפקידי  נוספי  על השפ
יקול דעתו על פי ש, אבחו  או הערכה פסיכולוגית"המסמכי  הנדרשי  לוועדת השילוב הוא 

 ". המקצועית של הפסיכולוג
משרד מבקר המדינה בדק באמצעות השאלוני  את השפעת חקיקת פרק השילוב על עבודת 

כי חלק ניכר מעבודת  של , ח בעיריית אשדוד"הסביר מנהל השפ, כ& למשל. חי "השפ
הערכה כמו השתתפות בוועדות שילוב וגיבוש , הפסיכולוגי  מוקדש למשימות הכרוכות בשילוב

; "רוב הזמ  הפסיכולוג עסוק באבחוני "ח בעיריית ראשו  לציו  מסר ש"מנהל השפ; פסיכולוגית
   אבחוני  והשתתפות בוועדות  ח בעיריית יבנה מסר שדרישות חוק חינו& מיוחד "מנהל השפ

; "כ& שנותר מעט מאד זמ  לעבודה פסיכולוגית ממש, את מרבית זמנו של הפסיכולוג... תופסות"
 מהזמ  מוקדשי  לביצוע חוק חינו& 50% כ"ח במועצה המקומית ירוח  ציינה כי "נהלת השפמ

המערכת מבזבזת משאבי  יקרי  על "ח בעיריית מעלה אדומי  מסרה ש"מנהלת השפ; "מיוחד
 ".הליכי  שנית  לפשט ולצמצ  כגו  ועדות השמה חוזרות וועדות זכאות לשעות שילוב

הופכת את , כי הדרישה לספק מסמכי  לוועדות שילוב, רהמנהלת אג) פסיכולוגיה הסבי
חי  במחוזות חיפה "שמנהלי שפ, היא ציינה". טכנוקרטי  של מסמכי  קבילי "הפסיכולוגי  ל

על ", לפעולות כאלה" מכסה בלתי סבירה משעות עבודת "שהפסיכולוגי  מקדישי  , והצפו  טענו
 ". חשבו  שירותי  אחרי 

‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó ,ÎÙ˘‰ Ï˘ ÌÈ·‡˘Ó‰ È" ˜ÂÁÓ ˙Â·ÈÈÁ˙Ó˘ ˙ÂÓÈ˘ÓÏ ÂËÒÂ‰ ÌÈÁ
„ÁÂÈÓ ÍÂ ÈÁ , ÌÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ ÏÚ ˙ÂÙÒÂ  ˙ÂÓÈ˘Ó ˙ÏË‰Â ·ÂÏÈ˘‰ ˜¯Ù ˙˜È˜Á ˙Â·˜Ú·

Ù˘·"ÌÈÁ .ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î ,‡ÏÈÓÓ ÌÈÎÂÓ ‰ ÈÂÒÈÎ‰ ÈÊÂÁ‡ Ï˘·Â , ˙¯ÎÈ  ‰„ÈÓ· ‰ÓˆÓÂˆ
Ù˘‰ Ï˘ Ì˙ÏÂÎÈ"ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ ÌÈ˙Â¯È˘ ˙˙Ï ÌÈÁ. 

מטרת השירות הפסיכולוגי היא לספק שירות לאוכלוסייה מגיל שלוש , ל"י המנכעל פי חוזר .2
 15 5בשלב זה נית  שירות במרבית המקומות לגילאי "אול  , 21 ובחינו& המיוחד עד גיל 18עד 

תלמידי החטיבה העליונה אינ  מקבלי  שירות פסיכולוגי , כלומר". 21 3ובחינו& המיוחד לגילאי 
 . חי "במרבית השפ

רונית תירוש ' גב, לית המשרד דאז" למנכ19ל מרכז השלטו  המקומי" כתב סמנכ2002בדצמבר 
 לכללבגילאי התיכו  "על החשיבות של מת  שירות פסיכולוגי , )לית לשעבר" המנכ להל  (

אספקת . מצוקות מורכבות מאפיינות את גיל ההתבגרות"הוא ציי  ש". התלמידי  במערכת החינו&
פיתוח חוס  , מניעת אובדנות, בגיל זה עשויה לסייע באיתור תלמידי  בסיכו .. .שרות פסיכולוגי

, כי מכיוו  שלא מוקצי  תקני פסיכולוגי  לבתי ספר תיכוניי , הוא הוסי)). ההדגשה במקור" (רגשי
של המשרד או של הרשות " במימו  הורי  ללא פיקוח מקצועי' פרטי'פסיכולוג "יש בה  
הואיל וידועי  לנו מצבי  שבה  פסיכולוגי  נשכרי  באופ  פרטי ולא , וכ מצב זה מס"; המקומית

 ". מתפקדי  בצורה תקינה ואינ  עומדי  בסטנדרטי  מקצועיי  מומלצי 
  משרד מבקר המדינה בדק באמצעות השאלוני  א  נית  שירות פסיכולוגי לחטיבות העליונות 

 רשויות 174על פי התשובות של ". פרטיי "וגי   וכ  א  ה  מקבלות שירות מפסיכול ב "י 'כיתות י

__________________ 
שוועדת השמה תקבע את זכאותו של ילד בעל צרכי  מיוחדי  לחינו  מיוחד , חוק חינו  מיוחד קובע  18

ועדת השמה רשאית לצוות על כל אד  להמציא לה כל מסמ  ; נו  מיוחדואת השמתו במוסד לחי
ולהפנות את הילד , וכ$ חוות דעת רפואית או פסיכולוגית הנוגעי  לילד בעל צרכי  מיוחדי , שברשותו

 .והכול כדרוש לה לצור  החלטתה, לפי הצור , לבדיקות נוספות
 .העיריות ואת המועצות המקומיות בישראלמרכז השלטו$ המקומי הוא עמותה רשומה המאגדת את   19
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 לא נית  שירות פסיכולוגי   החטיבות העליונות ברשויות שהשיבו 580 מ) 70% כ (405 מקומיות ב

, בחטיבות העליונות" פרטיי " יש פסיכולוגי  18 ב,  רשויות מקומיות222על פי תשובות של ; כלל
ח "כי מנהל השפ,  מה  צוי 16 וב, ח"נהל השפבתשע מה  צוי  כי הצבת  לא נעשתה על דעת מ

 .מכיר את הפסיכולוגי 
". 15 5בשלב זה נית  שירות במרבית המקומות לגילאי "כי , ל נרש  כאמור"בחוזרי המנכ .3

. חי " אינ  מקבלי  שירות פסיכולוגי במרבית השפ  בני שלוש עד ארבע שני   ילדי  בגיל הר& 
כי למרות המלצותיה של ,  עולה2005לית לשעבר ביולי "המנכי דאז אל "ממכתבה של מנהלת שפ

 להקצות תקני פסיכולוגי  לגני  לילדי  בני שלוש עד ארבע שני  20)ועדת וילנאי(ועדה ציבורית 
 תקני  400כי כדי לייש  את המלצות הוועדה נדרשי  , כמו כ  ציינה .לא הוקצו תקני  כאלה כלל

 .נוספי  של פסיכולוגי 
ומיות אחדות הדגישו בשאלוני  את חשיבותו הרבה של מת  שירות פסיכולוגי בגיל רשויות מק

ציינה עיריית אור יהודה כי חשוב ללוות את ההורי  בתהלי& ההתפתחות של , כ& לדוגמא. הר&
עיריית עכו ; משלב טיפות החלב והמעונות א  אפשר, הילדי  ולעבוד את  בגיל הצעיר ביותר

כולוגי לגני טרו  חובה הוא משמעותי במיוחד לאור חשיבות הטיפול בגיל מת  שירות פסי"ציינה ש
יש חשיבות רבה לאיתור "עיריית קרית אונו ציינה ש; "' חלו  הזדמנויות התפתחותי'המהווה , הר&

 רשויות מקומיות 198יצוי  כי מתשובותיה  של ". מ להפחית בעיות בעתיד"ולטיפול בגיל הצעיר ע
 . מגני טרו  חובה ברשויות אלה קיבלו שירות פסיכולוגי40% לשאלוני  מתברר שכ

וליווי "ח להעניק במסגרת סל החובה שירות של ייעו, "שעל השפ, ל נקבע"בחוזרי המנכ .4
לגננות וליועצות ולהורי  בכל הנוגע לטיפול , למורי , למחנכי , למנהלי : לצוותי  פדגוגיי 

התערבות "כי יש לקיי  , עוד נכתב".  ומניעהבמערכת החינו& ברמות של איתור… בתלמידי 
בשני  האחרונות התרבו מקרי האלימות . במקרי  של ילדי  בסיכו " מערכתית במסגרת החינוכית
בשל גורמי  כמו התרחבות הפערי  החברתיי  והמציאות הביטחונית , ג  בקרב בני נוער וצעירי 

לצוותי  במוסדות החינו& ובעבודה ע   עקב זה גבר הצור& בייעו, פסיכולוגי 21.הקשה בישראל
 . ילדי  בסיכו 

כי מ  הראוי היה לבחו  ולעדכ  באופ  שיטתי את , לית מסרה לנציגי משרד מבקר המדינה"הסמנכ
שהמשרד לא פעל לעדכו  מפתח התקינה משו  , היא הוסיפה. מפתחות התקצוב השוני  במשרד

  .וי נמו& במידה ניכרת ממספר  הרצויומספר התקני  המצ, שממילא אחוז הכיסוי הוא נמו&
✩  

‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó ,Î È ÙÏ Ú·˜ ˘ ‰ È˜˙‰ Á˙ÙÓ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ Í¯Âˆ ˘È˘-20ÌÈ ˘  , ÌÂ˘Ó
ÌÈ‚ÈÏÙÓ ÌÈÈÂ È˘ ÂÏÁ Ê‡Ó˘ .ÍÎÏ Ú„ÂÓ ‰È‰ „¯˘Ó‰ Ì Ó‡Â , ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ÒÓÂÚ· ¯ÈÎ‰ Û‡Â

ÌÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ‰ ÏÚ ÏËÂÓ‰ ,Á˙ÙÓ‰ ÔÂÎ„ÚÏ ÏÚÙ ‡Ï ÌÏÂ‡ . È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ÏÚ ‰
·ˆ˜˙Ó „¯˘Ó‰˘ ÌÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ‰ È ˜˙ ¯ÙÒÓ ÔÂÎ„ÚÏ ÏÂÚÙÏ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ,

Î Ó‰ È¯ÊÂÁÓÂ „ÁÂÈÓ ÍÂ ÈÁ ˜ÂÁÓ ˙Â·ÈÈÁ˙Ó˘ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ÈÙ ÏÚ"Ï. 
__________________ 

20   È‡ ÏÈÂ ˙„ÚÂ' הקי  שר החינו  ועדה ציבורית לבדיקת נושא האלימות במוסדות 1998 בנובמבר 
נציגות של ארגוני , הוועדה כללה אנשי חינו  ואקדמיה. מת$ וילנאי' החינו  בראשותו של אלו( במיל

, עוד בעניי$ ועדת וילנאי. מ* את המלצות הוועדההמשרד אי. הורי  ותלמידי  ואנשי משטרה, מורי 
 .693' עמ" המאבק בתופעת הבריונות ואירועי האלימות במשרד החינו "ראו בדוח זה בפרק 

מאי , ירושלי , משרדית למאבק באלימות' המלצות הוועדה הבי$'תוכנית לאומית למאבק באלימות   21
2001. 
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 דרכי ההתמודדות של השירותי  הפסיכולוגיי  ע  שיעור כיסוי נמו 
 : להל  הפרטי , נמו חי  על א  אחוז הכיסוי ה"משרד מבקר המדינה בדק כיצד מתפקדי  השפ

1. ‰·ÂÁ‰ È ‚Ó ˜ÏÁ˘ ‰ÏÂÚ ÌÈ ÂÏ‡˘Ï ˙Â·Â˘˙‰Ó ,ÌÈÈ„ÂÒÈ‰ ¯ÙÒ‰ È˙· , ÌÈÈ È·‰ ˙Â·ÈËÁ
„ÁÂÈÓ ÍÂ ÈÁÏ ˙Â„ÒÂÓ‰Â ,ÌÈÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ ÌÈ˙Â¯È˘ ÂÏ·È˜ ‡Ï- ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘· ÌÈÈÎÂ ÈÁ

Ò˘˙‰" Ê)2006-2007 :(Î-12%· ‰·ÂÁ‰ È ‚Ó -217 ÏÚ Â·È˘‰˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ 
 ÔÂÏ‡˘‰)543Ó -4,686ÌÈ ‚ ( ,Î-13%· ÌÈÈ„ÂÒÈ‰ ¯ÙÒ‰ È˙·Ó -221 Â·È˘‰˘ ˙ÂÈÂ˘¯‰  

)202Ó -1,615¯ÙÒ È˙· ( ,Î-21%· ÌÈÈ È·‰ ˙Â·ÈËÁÓ -199 Â·È˘‰˘ ˙ÂÈÂ˘¯ )118Ó -557 
˙Â·ÈËÁ (ÎÂ-24%· „ÁÂÈÓ‰ ÍÂ ÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓÓ -143 Â·È˘‰˘ ˙ÂÈÂ˘¯‰ )172Ó -728 
˙Â„ÒÂÓ.( 

די  בחינו  הרשמי לבי  תלמידי  במוסדות ל אי  הבחנה בי  תלמי"בחוזרי המנכ, כאמור .2
חי  לתת שירות פסיכולוגי לתלמידי  במוסדות אלה "מכא  שעל השפ. חינו  מוכר שאינו רשמי

בהתחשב במידת הנכונות של אות  , זאת. באופ  דומה לשירות הנית  לתלמידי  בחינו  הרשמי
 .מוסדות לקבל את השירות

‰ÏÂÚ ÌÈ ÂÏ‡˘Ï ˙Â·Â˘˙‰Ó ,È  ˜ÏÁ ÈÎ ÌÈÎÈÈ˙˘Ó ˙Â¯È˘ ÂÏ·È˜ ‡Ï˘ ÍÂ ÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓÓ ¯Î
È„¯Á‰ ¯Ê‚ÓÏ22 . Ì È‡˘ ÍÂ ÈÁ ˙Â„ÒÂÓÏ ˙Â¯˘Ù‡Ó ‡Ï Ô‰˘ ÂÁÂÂÈ„ ˙Â·¯ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯

ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ Â‡ ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ-È‚ÂÏÂÎÈÒÙ‰ ˙Â¯È˘· ¯ÊÚÈ‰Ï ÌÈÈ˙„-ÔËÂÙÈ˘ ÌÂÁ˙·˘ ÈÎÂ ÈÁ .99 
Ó-133) Î-74% (Â Ú ‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙ÂÏ‡˘ ÏÚ Â·È˘‰˘ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ,„ÒÂÓ ÈÎ Ì È‡ ‰Ï‡ ˙Â

ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ ÍÂ ÈÁ ˙Â„ÒÂÓ ÌÈÏ·˜Ó˘ ‰ÊÏ ‰ÓÂ„ Û˜È‰· ˙Â¯È˘ ÌÈÏ·˜Ó . 
חי  "השפ; כי יש מחסור של ממש בשירותי  פסיכולוגיי  למגזר החרדי, י עולה"מתשובתו של שפ

ללא , מרבית  במגזר החרדי, נדרשו לתת שירות פסיכולוגי למוסדות חינו  מוכר שאינו רשמי
 .תוספת של תקני 

מרבית  .  רשויות מקומיות תיארו בשאלו  דרכי התמודדות שונות ע  אחוז הכיסוי הנמו 28 . 3
או ממוסדות חינו  הזכאי  לקבל שירות , כוללות מניעה של שירות פסיכולוגי ממגזר מסוי 

 : להל  דוגמאות. פסיכולוגי
 שירות כל בית ספר מקבל: ח פועל על פי המודל הבא"עיריית בית שמש הסבירה שהשפ )א(

בשנה החמישית אי  הוא מקבל שירות באופ  ; חינוכי במש  ארבע מתו  חמש שני &פסיכולוגי
, וכ  שעות שבועיות ספורות של פסיכולוג לכיתות לחינו  מיוחד, אלא במקרי חירו  בלבד, סדיר

א  תלמיד שהוריו מתקשי  לממ  אבחו  באופ  פרטי זקוק לאבחו  ; ואפשרות לאבח  שני תלמידי 
עליו להמתי  לאבחו  בשנת הלימודי  , והוא אינו אחד משני התלמידי  האמורי , בשנה החמישית

 . הבאה
לתלמידי  , דר  קבע, ח לא נת  שירות פסיכולוגי"כי השפ, עיריית נתניה דיווחה בשאלו  )ב(

 לבית ,עיריית הרצלייה מסרה שלא נית  שירות פסיכולוגי לחלק מגני הילדי ; בכל חטיבות הביניי 
המועצה המקומית ; לחטיבת ביניי  אחת ולכל הגני  בחינו  המוכר שאינו רשמי, ספר יסודי אחד

לפי סל שירותי  מינימלי הכולל בעיקר מצבי לח' וחירו  וישו  "ח עובד "כסייפה דיווחה שהשפ
ח אינו מחויב לתת אותו שירות לתלמידי  "שהשפ, עיריית אשדוד מסרה; "חוק חינו  מיוחד

__________________ 
מיות שבה  מתגוררת אוכלוסייה יהודית שאינה חרדית ציינו כמה רשויות ערביות וכ$ כמה רשויות מקו  22

 . כי יש בתחומ  מוסדות חינו  פרטיי  שאינ  מקבלי  שירות
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והשירות , דתיי &סדות חינו  של המגזר החרדי כמו במוסדות ממלכתיי  או ממלכתיי במו

עיריית נתיבות ; ח ולא במוסדות עצמ "לתלמידי  במוסדות חינו  שבמגזר זה נית  בעיקר בשפ
מאחר ורוב "א  , שמוסדות חינו  שקיבלו בעבר שירות פסיכולוגי ממשיכי  לקבלו ג  היו , מסרה

 ". מגזר זה מקופח במיוחד, שנפתחו בשני  האחרונות ה  במגזר החרדיהמוסדות החדשי  
כי אחוז הכיסוי של תקני  , 2007עיריית אשדוד השיבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר 

כי מת  שירות , מתשובתה של עיריית נתיבות עולה; 30% &לפסיכולוגי  באשדוד נמו  במיוחד 
ואי  לרשות , ח"ביא להכפלת מספר המטופלי  בידי השפפסיכולוגי למוסדות חינו  במגזר החרדי י

 .משאבי  ותקני  של כוח אד  לש  כ 
 ·˜Ú ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ„ÈÓÏ˙Ó ˙Â¯È˘ ÂÚ Ó˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ˘È ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó

ÌÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ È ˜˙· ¯ÂÒÁÓ‰ .È‚ÂÏÂÎÈÒÙ ˙Â¯È˘ ˙Ï·˜Ó ‰ È‡˘ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ·¯˜· , ËÏÂ·
È‡˘ ¯ÎÂÓ ÍÂ ÈÁ ˙Â„ÒÂÓ Ï˘ Ì˜ÏÁÈÓ˘¯ Â  ,È„¯Á‰ ¯Ê‚Ó· ¯˜ÈÚ· ,¯ÂÓ‡Î˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ , ˘È

ÈÓ˘¯‰ ÍÂ ÈÁ· ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ÂÓÎ È‚ÂÏÂÎÈÒÙ ˙Â¯È˘ Ì‰Ï ˙˙Ï .   
 ההשפעות של שיעור הכיסוי הנמו 

להל  , מקצת הרשויות המקומיות התייחסו בשאלוני  לתוצאות הנובעות מאחוז הכיסוי הנמו 
 : דוגמאות אחדות

 בנוהלי המשרד הקצאת תקינה ע  פתיחה של מסגרת חינוכית אי "ש, עיריית חולו  ציינה .1
תופעה זו קיימת במסגרות ... 'מורה מקצועית וכו, חדשה כמו שמוקצות אוטומטית שעות למחנכת

 כשברור &נפתחות מסגרות חינו  מיוחד "ציונה ציינה ש&עיריית נס; "והמיוחדות... הרגילות
יוצר תסכול , הדבר פוגע מאוד בעבודה. ספת כוח אד  ללא תו&שפסיכולוג חייב ללוות את המסגרת 

 ". וה  אצל מקבלי השרות, נותני השרות, רב ה  אצלנו
מתרכזי  כיו  , כל שירותי בריאות הנפש הקיימי  באופקי "כי , עיריית אופקי  מסרה .2

יגרו  לפיטורי עובדי  ולירידה משמעותית בהיק  השירות ]...  [אי המשכת תקני... ח"בשפ
 ".באופ  פרטי... לרוב האוכלוסייה אי  משאבי  לצרו  את השירותי ... פסיכולוגי העירוניה
 שחיקת פסיכולוגי ל עיקריי אחד הגורמי  הש, מדברי  שמסרה עיריית באר שבע עולה .3

המועצה האזורית גוש .  מחייב למלא חוק חינו  מיוחדח הוא העומס הניכר של משימות ש"בשפ
 וזה, החינו  המיוחד ילליוויכולוג להקצות פסלא יכולנו  מצוקת התקני  בשל"עציו  מסרה ש

 . כללצרכי בצורה שאינה מתאימה ל" יכולוגי  בי  הפסומתחלק' מתפזר'
שלכאורה יכול היה המשרד לקבוע מדיניות , לית מסרה לנציגי משרד מבקר המדינה"הסמנכ

לא יהיה זה נכו  , לדעתה. שהוקצו לווינצל את התקני  " ימשו  את השמיכה"ח "שתבהיר אי  שפ
 . ח רשאי לקבוע מה  סדרי העדיפויות שלו"שכ  כל שפ, לנהוג כ 

Ù˘· ÌÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ· ¯ÂÒÁÓ‰Â ÍÂÓ ‰ ÈÂÒÈÎ‰ ÊÂÁ‡˘ ÌÈ‡¯Ó ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ" ÌÈÚ‚ÂÙ ÌÈÁ
ÍÎÏ ˙È‡ÎÊ‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï ˙Â¯È˘ ˙˙Ï Ì˙ÏÂÎÈ· .Ù˘ ÂË˜ ˘ ˙Â„„ÂÓ˙‰‰ ÈÎ¯„Ó ˜ÏÁ" ÌÈÁ

‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ Â È‡Î Ó È¯ÊÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ÌÚ „Á"„¯˘Ó‰ Ï , ˙Â¯È˘ ˙ÚÈ Ó· ÍÂ¯Î ‡Â‰ ÔÎ˘
ÂÏ·˜Ï ÌÈ‡ÎÊ‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙Ó È‚ÂÏÂÎÈÒÙ.  
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✩  
ÌÈÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˙Â˜˜„Ê‰‰ ˙‡ ÌÈ¯È·‚Ó‰ ÌÈ·ˆÓ Â¯ˆÂ  ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· . ¯Ê‚Ó· Ì‚

È„¯Á‰ ,‰Ï‡ ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˙Â ÙÏÓ ‰Î „Ú Ú Ó ˘ ,Ì‰Ï ˘Â˜È·‰ Ï„‚ , ÒÓÂÚ‰ „Â‡Ó ¯·‚ ÔÎÏÂ
 ÏËÂÓ‰Ù˘· ÌÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ‰ ÏÚ"ÌÈÁ . ÂˆÏ‡  ÌÈÙÒÂ  ÌÈ ˜˙ ‰ˆ˜‰ ‡Ï „¯˘Ó‰˘ ÌÂ˘Ó

Ù˘‰ ÌÈ˙ÚÏ"ÌÈÁ ,˙Ú„ÂÓ ‰ËÏÁ‰ ÍÂ˙Ó , ÍÂ ÈÁ ˙Â„ÒÂÓÏ È‚ÂÏÂÎÈÒÙ ˙Â¯È˘ ˜ÙÒÏÓ Ú ÓÈ‰Ï
ÂÏ·˜Ï ÌÈ‡ÎÊ ÂÈ‰˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙ÏÂ ,Î Ó‰ È¯ÊÂÁ ÈÙ ÏÚ"Ï . 

ÍÂ ÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ Ï˘ Ì˜ÏÁ ËÏÂ· È‚ÂÏÂÎÈÒÙ ˙Â¯È˘ ÌÈÏ·˜Ó Ì È‡˘ ˙Â„ÒÂÓ‰ ·¯˜· ¯ÎÂÓ‰ 
ÈÓ˘¯ Â È‡˘ ,È„¯Á‰ ¯Ê‚Ó· ¯˜ÈÚ· .Ù˘‰ ÏÚ˘ „¯˘Ó‰ Ú·˜˘Ó" ˙Â„ÒÂÓÏ ˙Â¯È˘ ˙˙Ï ÌÈÁ

‰Ï‡ ,Ì‰Ï Ô˙ ÈÈ ˙Â¯È˘‰˘ ÁÈË·‰Ï ÈÎ ˙Â˘¯„ ‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ËÂ˜ Ï ÂÈÏÚ.   
 י להנהלת המשרד"זרימת מידע משפ

חי  נהגו לשטוח בעיות מקצועיות או "כי מרבית השפ, מ  התשובות לשאלוני  עולה .1
 או לפני 25י"לפני שפ, 24 לפני אג  פסיכולוגיה&ומיעוט  , 23יות לפני הפסיכולוג המחוזימינהל

 . 26הנהלת המשרד
מר שמואל אבואב , ל המשרד בתקופת הביקורת"משרד מבקר המדינה בדק בלשכתו של מנכ .2
י את המידע שהצטבר אצלו על השפעתו של "א  העביר שפ, י"ובשפ) ל המשרד" מנכ&להל  (

 :להל  הפרטי . ל"לית ולמנכ" לסמנכ&תקני  לפסיכולוגי  המחסור ב
)‡( Î Ó‰ ˙Î˘Ï· ‰˙˘Ú ˘ ‰˜È„··"Î Ó‰˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ  ‡Ï Ï" Ï

ÂÈ˙Â‡ˆÂ˙Â ÌÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙÏ ÌÈ ˜˙· ¯ÂÒÁÓ‰ ‡˘Â · ÏÙÈË .ÌÈ ˜˙‰ ˙˜ÂˆÓ , ‰˙ÏÚ˘ ÈÙÎ
Ù˘ ÈÎÓÒÓÓ"¯Â¯· ÔÙÂ‡· È ,Î Ó‰ ˙Î˘Ï·˘ ÌÈÎÓÒÓ· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‰‡· ‡Ï"Ï , ˙Â·¯Ï
ÌÈ ÂÈ„ ÈÓÂÎÈÒ . 

. לית מסרה כי היא מודעת לתוצאות הקשות של המחסור בתקני  לפסיכולוגי " הסמנכ )ב(
כי מאז שנכנסה לתפקידה לא יזמה דיו  במשרד בעניי  עדכו  מפתח , מנהלת אג  פסיכולוגיה מסרה

ניב את השינוי שינוי המפתח ללא שינוי משמעותי בהקצאה איננו מ"ש, זאת משו . התקינה היש 
 ". הנדרש

כי תוספות התקציב שביקש ,  עולה2006 עד 2003מבדיקת מסמכי התקציב של המשרד לשני   .3
כי בתקציב המסגרת , עוד נמצא. י לא נכללו בהצעת התקציב שהגיש המשרד למשרד האוצר"שפ

 משרות 25& ציי  מינהל כלכלה ותקציבי  שיש צור  ב2006שהוצג לקראת דיוני התקציב לשנת 
י למינהל "לדברי סגנית מנהלת שפ. אול  הסכו  הדרוש לכ  לא צוי , נוספות של פסיכולוגי 

__________________ 
 .  הרשויות שענו על כ 213'מ) 69%'כ (148  23

 . הרשויות שענו על כ 205'מ) 40%'כ (81  24
 .  הרשויות שענו על כ 202'מ) 28%'כ (56  25
 .ת שענו על כ  הרשויו190'מ) 18%'כ (34  26
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 משרות של 25 תוספת בגי  2006לא התקבלה בשנת , ) הסגנית למינהל ולתקצוב&להל  (ולתקצוב 

 . פסיכולוגי 
עובדה לי  שכיהנו במשרד בשני  האחרונות היו מודעי  ל"השרי  והמנכ"כי , י השיב"שפ

שכ  הנושא עלה בפגישות שוטפות ע  מנהלי המינהל , "שחסרי  מחצית מתקני הפסיכולוגי 
  .הפדגוגי וכ  בוועדות שונות

✩  
‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó ,Î ÓÒ‰ ÈÎ"Ù˘Â ˙ÈÏ" Ï˘ ÌÈ ˜˙· ¯ÂÒÁÓ‰ ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ Â¯È·Ú‰ ‡Ï È

ÌÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ ,Î Ó È ÙÏ ˙Â¯ÂÓÁ‰ ÂÈ˙ÂÚÙ˘‰ ÏÚ ÂÚÈ¯˙‰ ‡ÏÂ"„¯˘Ó‰ Ï .Ù ÏÚ ˙·Â˘˙ È
Î Ó‰ „¯˘Ó‰"·ˆÓÏ Ú„ÂÓ ‰È‰ Ï ,‡˘Â · ÂÏÂÙÈË ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ  ‡Ï ÌÏÂ‡ .

 ˙ÂÓ¯Â ‰ ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ Â¯˘Ù‡È Â·Èˆ˜˙· ‰ˆ˜Ó ‡Â‰˘ ÌÈ·‡˘Ó‰˘ ÁÈË·‰Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ
 Ú·˜˘)Î Ó‰ È¯ÊÂÁ·"Ï (‰Ê ÌÂÁ˙· Ô˙ È˙˘ È¯ÚÊÓ‰ ˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯Ï ¯˘‡· . ¯ÚÙ Ï˘ ÂÓÂÈ˜

 ‰ ÔÈ·Ï ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ˆ˜‰ ÔÈ·È„ÈÓ ÔÂ˜È˙ ·ÈÈÁÓ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÓ¯Â , ·Èˆ˜˙ ÈÂ È˘ È„È ÏÚ
˙ÂÓ¯Â ‰ ÈÂ È˘ È„È ÏÚ Â‡ „¯˘Ó‰.   

 עוט  עזהשירות פסיכולוגי ליישובי  באזור 
 מתמודדי  העיר שדרות ויישובי  נוספי  במועצות האזוריות ) לער 2000משנת (בשני  האחרונות 

 .טחונית קשהיע  מציאות ב) יישובי עוט  עזה &להל  (אשכול וחו  אשקלו  , שדות הנגב, שער הנגב
 ,מתחגברו ה ,"קסא " איו  מתמיד של פגיעת טילי  עקב,2003  שנתמסו כי , י עולה"ממסמכי שפ

הורי  . קשיי  בתפקוד היומיומי של המערכות השונות" נתגלו 2005שנת החל ב .החרדהפחד וגילויי ה
קיומו של שירות פסיכולוגי , במצב כזה. "ילדי ומורי  מדווחי  על קושי להכיל את הקשיי  של ה

   .  הכרחיהואעוט  עזה הרגשיי  של תלמידי  וילדי  ביישובי צרכי  ליציב שיכול לתת מענה קבוע ו
 תקני חירו הקצאת 
בשנת .  החל המשרד להקצות תקני חירו  לפסיכולוגי  ליישובי  באזור עוט  עזה2006באוגוסט 

לשדרות הקצה ;  מה  היו תקני חירו 5.77,  תקני פסיכולוגי 23.82ה  ז הוקצו ל"הלימודי  התשס
את תקני החירו  הקצה המשרד עד סו  שנת . שניי  מה  תקני חירו , המשרד שישה וחצי תקני 

ולכ  נדרשו הרשויות המקומיות האמורות לאתר פסיכולוגי   ,)2007אוגוסט (ז "הלימודי  התשס
 . לעבודה זמנית בלבד

 המשרד והשאלוני  מצביעי  על קשיי  בהעסקת פסיכולוגי  ביישובי עוט  עזה מסמכי .1
 .באמצעות תקני חירו 
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) ח שער הנגב" מנהלת שפ&להל  ( האזורית שער הנגב ח במועצה"מכתבה של מנהלת השפב )א(
 לשעבר ובשאלו  היא קבלה על הקשיי  הנובעי  מהעסקת לית המשרד"אל מנכ 2004מיולי 

א  , אלו תקני  ארעיי  שהמשרד עלול לבטל  מדי שנה: אמצעות תקני חירו פסיכולוגי  ב
היא הדגישה . מתמש  הוא ארו  טווחממשי וטחוני יאשר חוו איו  ב ובקהילות הטיפול בילדי ש

במועצה ח "שפהמנהל . "מחויב ונכו  להגיש עזרה זמינה ומקצועית, לבנות צוות קבוע"שיש 
יוני [ נכו  להיו  ...רצ  בתקינת החירו  בעוט  עזה" יש צור  ביכ, שאלו כתב ב אשכול האזורית

  !".חירו  לשנה הבאההאי  מסמ  שמאשר המש  תקינת ] 2007
) ח שדרות" מנהלת שפ&להל  (שדרות בעיריית ח "שפה כתבו מנהלת 2006נובמבר ב )ב(

השירותי  תגבר את כי חשוב ל, ר הוועדה דאז לזכויות הילד בכנסת"ח שער הנגב אל יו"ומנהלת שפ
מדובר בעבודה קשה ; קשה לאייש את תקני החירו ; בכוח אד  מיומ  ומנוסההפסיכולוגיי  

בטיח לפסיכולוגי  טיפוח והכרה מקצועיי  יש לה; סיכו  יומיומי וללא תגמול הול תו  , ושוחקת
 .ותנאי תעסוקה הולמי 

ת תיבדק אפשרו"שהמשרד ל " מנכ תקני החירו  ציי  בעניי 2007יולי בישיבה שהתקיימה ב .2
תינת  , יהיה נמו  יותר …א  התקציב שיוקצה …ז"להשאיר את רמת השרות כפי שהייתה בתשס

ל לא נמצאו מסמכי  " משרד מבקר המדינה בלשכת המנכלבבדיקה ש". עדיפות ראשית לעוט  עזה
  .ל בדק את העניי "המעידי  על כ  שהמנכ

 „Ú˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ -¯·ÓËÙÒ  2007 -  ˙ÏÈÁ˙ ¯Á‡Ï ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘Ò˘˙‰"Á, ‡Ï 
‰ˆ˜‰‰ÊÚ ÛËÂÚ È·Â˘ÈÈÏ ÌÂ¯ÈÁ È ˜˙ „¯˘Ó‰ ÂÊ ‰ ˘Ï  .   
 ח בעיריית שדרות"השפ

 :להל  הפרטי . ח בעיריית שדרות התקשה מאוד לתפקד"כי השפ, הביקורת העלתה
ח שדרות לראש העירייה בעניי  תנאי שכר  של " כתבה מנהלת שפ2005החל ביולי  .1

 היא 2005ביולי . ודיווחה על קשייה לאייש את התקני  העומדי  לרשותה, ח"הפסיכולוגי  בשפ
; חירו הבמצב כדי לטפל ,  וחגי שעות הלילהלרבות , הפסיכולוגי  נקראו פעמי  רבותכתבה ש

פרשו חלק מהפסיכולוגי  ;  אול  לא נית  לעשות זאת לנצח ללא תגמול,במסירות רבהה  עשו זאת 
מצבי לוכל לתת מענה כי לא ת, היא הדגישה. אחרי  במקומ צליחה לגייס הלא  והיא  מעבודת

 מנהלת כתבה 2006יוני ב. "לקחת אחריות על המצב" ולפתוח את שנת הלימודי  כסדרה, לח'ה
מועמדי  ; פסיכולוגי  במקו  אלה שעזבולגייס ח שדרות לראש העירייה שלא הצליחה "שפ

אול  לצערי ... קריאות פתע ועוד, תוספת כוננות, י  כגו  אחזקת רכבנוספ מבקשי  תנאי "חדשי  
שיאפשרו לי לקלוט אנשי  נוספי  וכ  לשכנע את נוספי  לקבלת תנאי   …כל פניותיי אלי 
 בשנה הבאה לא אוכל לתת מענה …לא אוכל לקחת אחריות מלאה.. . עלו בתוהו&הנותרי  להישאר 

 . "ס" בתי5&ל
 לא נת  ז"התשסבשנת הלימודי  כי ,  עולהח שדרות בשאלו "הלת שפמנמדברי  שכתבה  .2

לא כל שכ  את התוספת הדרושה , ל"פי חוזרי המנכ עלחלק מהשירותי  שהוא מחויב לתת ח "השפ
 .בגי  המצב המיוחד

ח בשדרות יקלוט חמישה עד "כי השפ, י"ועדת היגוי פנימית של שפ קבעה 2006בנובמבר  .3
ושכר  ימומ  בידי גופי  , יו  בשבועח "כל אחד מה  יעבוד בשפ, ל האר' פסיכולוגי  מכעשרה

מדיו  של ל המשרד סיכו  "י אל מנכ"כעבור ימי  אחדי  העבירה מנהלת שפ. מהמגזר השלישי
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 למת  תמריצי  שיגבירו את המוטיבציה של אפשרותכי יש לבדוק צוי   ובו, י"הנהלת שפ
מימו  עבודה פסיכולוגית באמצעות "היא ציינה ש. שדרותב כוח מקצועי קבוע להיותפסיכולוגי  

 ". ואינה מבטיחה רצ  טיפולי'שוברת את השוק'קרנות 
 פסיכולוגי  13& פסיכולוגי  שמנה בי  שמונה ל החל לפעול בשדרות מער  של2007ינואר ב .4

רו   מתק  חי80%י " הקצה שפ2007החל בפברואר . ח שדרות"וה  פעלו בנפרד משפ, חיצוניי 
ח שירכז את עבודת  של הפסיכולוגי  החיצוניי  "לפסיכולוג מהשפ, ח בעיריית באר שבע"לשפ
 .האלו

ח שדרות ובי  הפסיכולוגי  "ח שדרות מסרה שלמעשה נוצרה חלוקת עבודה בי  שפ"מנהלת שפ
והערכות פסיכולוגיות והשתתפו אבחוני  בעריכת ח שדרות עסקו "שפהפסיכולוגי  ב: החיצוניי 

 בתו  מוסדות מצבי החירו  טיפלו בהפסיכולוגי  החיצוניי ו, השמהובוועדות  עדות שילובבוו
    .החינו 

 מעורבותה של הנהלת המשרד 
 2006דצמבר ב. ל המשרד"י העלה את בעיית המחסור בפסיכולוגי  בשדרות ג  לפני מנכ"שפ .1

בעניי  המחסור בכוח ינו  ל המשרד ואל מנהלת מחוז דרו  במשרד הח"י אל מנכ"כתבה מנהלת שפ
תחרות ע  גופי  חיצוניי  המשלמי  לאנשי הטיפול סכומי כס  גבוהי  "וה, ח שדרות"אד  בשפ

 כתבה מנהלת אג  אותו חודשב. בשדרותח "השפהיא הביעה חשש מקריסה של . "לשעה
 ו דידרוש "היא התריעה ש. ותיארה את הבעיות האמורות בשדרותל המשרד "פסיכולוגיה אל מנכ

 קיומו של השירות הפסיכולוגי חינוכי ]בטחתה[ על מצב הילדי  בשדרות ובאופ  ממוקד על דחו 
 . )ההדגשות במקור ("בה

Î Ó‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰" ÌÈÈ˜Ï ‰˘˜·‰ ÏÚ ·È˘‰ ‡Ï Ï"ÛÂÁ„ ÔÂÈ„ ." ‰ ÂÓ˘Î ¯Â·ÚÎ ˜¯
Ù˘ ˙Ï‰ Ó Ï˘ ‰·˙ÎÓ „ÚÂÓÓ ÌÈ˘„ÂÁ"Â˙ÂÙ˙˙˘‰· ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜˙‰ È . 

סיור )  שרת החינו  או השרה&להל  (יולי תמיר ' פרופ,  ערכה שרת החינו 2007ינואר ב .2
דנה  2007פברואר ב .השירות הפסיכולוגי בעירעל נתוני  כלליי  הוצגו לפניה במהלכו שבשדרות 

הישיבה בסיכו  . פסיכולוגי  בשדרותבמחסור ההתרבות והספורט של הכנסת בנושא , ועדת החינו 
את החוזי  המיוחדי  ואת "ולקבוע " להיכנס למגעי  ע  האוצר",  החינו ר הוועדה לשרת"יו קרא

ר "יואל ת החינו   כתבה שר2007מרס ב". סל התמריצי  הדרושי  לפתרו  הנושא באופ  מיידי
בכוונתי ליזו  , באשר למת  תמריצי  לפסיכולוגי  העובדי  על בסיס קבוע בשדרות": הוועדה
 ".נת למצוא פתרו  חיובי לנושאדיו  ע  שר האוצר על מ, בהקד 

לשקול מת  תמריצי  וביקשה י אל יועצת השרה " כתבה מנהלת שפ2007חודשי  אפריל ומאי ב
 . ח שדרות"לפסיכולוגי  בשפ

ÔÈÈ Ú· ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜˙‰ Ì‡ ÍÂ ÈÁ‰ ˙¯˘ ˙Î˘Ï· ˜„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .˘ ¯¯·˙‰ „Ú
Ï ÌÂÈÒ „ÚÂÓ ˙¯Â˜È·‰-  ¯·ÓËÙÒ2007 -Ú ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜˙‰ ‡Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó È‚Èˆ  Ì , ÈÙÎ

ÂÈÏ ÍÂ ÈÁ‰ ˙¯˘ ‰ÁÈË·‰˘"ÍÂ ÈÁ‰ ˙„ÚÂ ¯ . ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ  ‡Ï ÔÎ ÂÓÎ
˙Â¯„˘· ÌÈ„·ÂÚ˘ ÌÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙÏ ÌÈˆÈ¯Ó˙‰ ‡˘Â · ‰ÏÂÙÈË .  
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✩  
È‚ÂÏÂÎÈÒÙ ˙Â¯È˘ Ô˙ÓÌÈ„ÏÈÏ ÈÂ¯˘‰ ÌÈ ¯ÂÊ‡· È˘Ù  Á˙Ó· ‡ˆÓ ˘ ˙È ÂÁËÈ· ‰ ÎÒ· 

 ˙„Ó˙ÓÓ·ÈÈÁ˙ˆÓÂ‡Ó ‰„Â·Ú ÂÎÈÒ ÍÂ˙ ÌÈÈÁ Ô .‡ˆÓ  , ÈÏÂÈ· ¯·Î˘2005 ˙Ï‰ Ó ‰ÚÈ¯˙‰ 
Ù˘"Ù˘‰ ˙‡ ÌÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ Ï˘ ‰·ÈÊÚ ÏÚ ˙Â¯„˘ Á"Á , ÒÂÈ‚· ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈÈ˘˜ ÏÚÂ

ÌÈ˘„Á ÌÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ .Ì˙˜ÒÚ‰ È‡ ˙· Ì˘‡‰ ˙‡ ‰˙Ï˙ ‡È‰ .‰Ú‚Ù ÌÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ‰ ˙·ÈÊÚ 
Ù˘‰ Ï˘ Â˙ÏÂÎÈ·"ÌÂ¯ÈÁ È¯˜Ó· ‰ ÚÓ ˙˙ÏÂ ÌÈÙËÂ˘ ÌÈÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ ÌÈ˙Â¯È˘ ˜ÙÒÏ Á .

˙· ˙ ˘ ˙ÏÈÁ2007Ù˘ Ì˘ÈÈ "ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ ˙˜ÒÚ‰Ï Â˙È Î˙ ˙‡ È , ˙È Î˙‰ ÌÏÂ‡
ÍÎÏ ÌÈ˜Â˜Ê‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ÈÏÂÙÈË Ûˆ¯ ‰ÁÈË·‰ ‡Ï .‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ , Ì‰ ÌÂ¯ÈÁ‰ È ˜˙ ÈÎ

ÌÈÈ ÓÊ ,Ì˙Â‡ ˘ÈÈ‡Ï ‰˘˜ ÔÎÏÂ . 
 ˙Â¯È˘ Ô˙Ó ˙·ÈÈÁÓ ‰ÊÚ ÛËÂÚ È·Â˘ÈÈ·Â ˙Â¯„˘· ÌÈ„ÈÓÏ˙ ÌÈÈÁ ‰·˘ ‰˘˜‰ ˙Â‡ÈˆÓ‰

‚ÂÏÂÎÈÒÙ¯·‚ÂÓ È ,Í¯Âˆ‰ ÈÙ ÏÚ . ÌÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ· ¯ÂÒÁÓ‰ ‰Ê ¯ÂÊ‡· ‡˜ÂÂ„˘ ‡ˆÓ  ÌÏÂ‡
„ÁÂÈÓ· ¯ÂÓÁ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰ ·ˆÓ ˙Ï‰ ‰ ˙‡ ·ÈÈÁÓ Í˘Ó˙Ó‰ ÌÂ¯ÈÁ

 ÌÈÈ¯˘Ù‡ ˙Â Â¯˙Ù ˘ÂÙÈÁ· ˙Â·¯ÂÚÓ ¯˙ÂÈ ˙ÂÏ‚Ï Â·˘ ¯˙ÂÈ· ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙‡Â „¯˘Ó‰
Ù˘ ˜ÂÊÈÁÏ"˙Â¯„˘ Á ,Ú·‰ ÔÂ¯˙Ù ˙‡ ÏÈË‰Ï ÔÈ‡ÂÙ˘ ÏÚ ‰È"Â„·Ï È .   

 יהודי שירות פסיכולוגי למגזר הלא
&ז"התשל, פסיכולוג חינוכי מומחה כמשמעותו בחוק הפסיכולוגי , בדר  כלל, ח הוא"מנהל שפ

ובמידת האפשר הוא ג  פסיכולוג , 28בענ  פסיכולוגיה חינוכית, 27) חוק הפסיכולוגי &להל   (1977
 . 29תו בחוק הפסיכולוגי כמשמעו, ) מדרי &להל  ( מדרי  &מומחה 

על פי ; חוק חינו  מיוחד קובע כי הרכב ועדת השמה יכלול פסיכולוג חינוכי לפי חוק הפסיכולוגי 
אלא , לא יעסוק פסיכולוג בפעולה כאמור... מיו  שיוחדה פעולה לבעלי מומחיות מוכרת", חוק זה

נוע ממתמחה לעסוק בפעולה אי  בהוראה זו כדי למ... א  הוא רשו  בפנקס כבעל אותה מומחיות
שחוק הפסיכולוגי  אמנ  התיר למתמחה לעסוק , יוצא". כאמור בפיקוח בעל מומחיות מוכרת

ח שאי  "שפ. אול  רק בפיקוחו של בעל מומחיות מוכרת, בפעולה שיוחדה לבעלי מומחיות מוכרת
ולכ  , "יות מוכרתבעל מומח"אי  בו פיקוח של , בו פסיכולוגי  מומחי  ועובדיו ה  מתמחי  בלבד

ח אינ  יכולי  לעסוק בפעולה שיוחדה בחוק חינו  מיוחד לפסיכולוג "המתמחי  שמועסקי  בשפ
 . להתמנות לוועדת השמה&חינוכי 

__________________ 
27

 פסיכולוג הרשו  בפנקס הפסיכולוגי  כבעל תואר מומחה בענ  מומחיות שהוכר  פסיכולוג מומחה   
 . לפי חוק זה

 .בתוספת לחוק הפסיכולוגי  נקבעו ענפי הפסיכולוגיה שה  מומחיות מוכרת  28

 . וגי  ג  כמדרי הרשו  לפי חוק זה בפנקס הפסיכול,  פסיכולוג מומחה פסיכולוג מומחה מדרי    29
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1. ‰ÏÂÚ ÌÈ ÂÏ‡˘‰ ÔÓ , ˙ ˘ ÍÏ‰Ó· ÈÎ2007· Â„·Ú -29Ù˘ " ÌÈÁÓ˙Ó ÌÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ ÌÈÁ

„·Ï· .27‡Ï‰ ¯Ê‚Ó· ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯· ÂÈ‰ Ì‰Ó -È„Â‰È .ÒÓÓ‰ÏÂÚ „¯˘Ó‰ ÈÎÓ , ˙ ˘· ÈÎ
2006‡Ï‰ ¯Ê‚Ó· ÌÈÎÈ¯„Ó· ÚÂÂ˘Ó ¯ÂÒÁÓ ‰È‰ -È„Â‰È , ÌÈÁÓÂÓ ÌÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ ¯„ÚÈ‰·Â

˜ÂÁ‰ ˙Â˘È¯„ ˙‡ ÌÈÓÈÈ˜Ó Ì È‡˘ ‰„Â·Ú ÈÎÈÏ‰˙ ÌÈÓÈÈ˜˙Ó , Ì‰·˘ ËÏÂ·‰Â-"  ˙„ÚÂ
 ‰Ó˘‰]˙Úˆ·˙Ó [ÌÈÁÓÂÓ ÌÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ ‡ÏÏ ." 

 משמשות להדרכה מקצועית ה . חי " שעות הדרכה בשנה לשפ30,000המשרד מקצה  .2
כדי לאפשר לה  לרכוש מומחיות על פי חוק , פרטנית או קבוצתית לפסיכולוגי  ולמתמחי 

לדברי מנהלת : כי נוס  על הצור  בהדרכה היה במגזר הערבי צור  נוס , התברר. הפסיכולוגי 
והיה צור  , פהקיבלו חלק מהפסיכולוגי  במגזר הערבי את הכשרת  במדינות מזרח אירו, י דאז"שפ

כי , מנהלת אג  פסיכולוגיה מסרה. להשלי  את השכלת  באמצעות השתלמויות ושעות הדרכה
א  שמאז גדל מספר הפסיכולוגי  ודרישות ,  שנה20&מכסת שעות ההדרכה לא עודכנה זה כ

 . התפקיד נעשו מורכבות יותר
הזמ  טכניקות טיפוליות יש כל " ציינה בשאלו  כי 30ח במועצה האזורית אבו בסמה"מנהלת השפ

ועל כ  פסיכולוגי  צריכי  ומחויבי  מבחינה אתית . מיוחדות וגישות מתחדשות ומשתנות
ח "מנהל השפ". מכסת ימי ההשתלמות ושעות ההדרכה הנוכחיי  נמוכי . ומקצועית להתעדכ 

י  והוא הפסיק את תהל, ח כשבע שני "כי הוא מנהל את השפ, במועצה המקומית כפר קאס  מסר
אלא שני , ח שבמועצה המקומית ראמה אי  מנהל"בשפ. ההתמחות עקב מחסור בהדרכה מקצועית

שעות ההדרכה אינ  מנוצלות עקב קושי בתשלו  "כי , ה  מסרו בשאלו . פסיכולוגי  מתמחי 
 .אול  ה  לא נוצלו, ח הוקצו שעות הדרכה"ח אעבלי  מסר כי לשפ"ג  מנהל שפ". למדריכי 

.   מעניקי  שירותי  פסיכולוגיי  לתלמידי  מהמגזר הבדואי בדרו  האר'חי"שמונה שפ .3
". אפשר להוסי  תק  זמני כמענה למצבי  מיוחדי  וחולפי "ש, בנספח הקריטריוני  לתקינה נכתב

כגו  הריסת בתי מגורי  , כי במגזר הבדואי יש מקרי חירו , ח בעיריית רהט מסרה"מנהלת השפ
ל על שדות תבואה של משפחות המתפרנסות מחקלאות או ממרעה וריסוס רע, שאינ  חוקיי 

למרות שהריסת בתי  וריסוס שדות הינ  איומי  כרוניי  "ש, היא הדגישה. שנזרעו ללא אישור
 ".אי  הקצאת תקני  מיוחדת לטיפול בה , שעלולי  לגרו  לחרדה מתמשכת, בחברה הבדואית

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ù˘ ÏÚ"‰ Â‰Ó ÔÂÁ·Ï ÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰ ÚÓ- ÌÈ‡˙Ó‰ È‚ÂÏÂÎÈÒÙ
È‡Â„·‰ ¯Ê‚Ó· ÂÏ‡ ÌÈ¯˜ÓÏ ,ÂÓÂ˘ÈÈÏ ÏÂÚÙÏÂ. 

התרבות והספורט של הכנסת בנושא המחסור בפסיכולוגי  ,  דנה ועדת החינו 2007במרס  .4
צרי  למצוא את האפשרויות לפתח את : "ר הוועדה"בסיכו  הדיו  אמר יו. במגזר הערבי באר'

רסיטאות שלנו ולעשות תוכניות מיוחדות כדי שיהיו יותר פסיכולוגי  לימודי הפסיכולוגיה באוניב
 ". קליניי  וחינוכיי  ערביי 

המועצה האזורית אבו בסמה ציינה בשאלו  כי קיי  מחסור בפסיכולוגי  דוברי ערבית  )א(
נוכח הסכמי שכר ותנאי ... פסיכולוגי  ערביי  מהצפו  אינ  ממהרי  לעבור לדרו "ו, בדרו 

פסיכולוגי  מתקשי  להתגייס ורוב  "ולכ  , מוסדות החינו  פרושי  כמעט בכל הנגב; "העסקה
עיריית רהט מסרה בשאלו  כי קיי  מחסור ". יעדיפו עבודה בערי  או מועצות מקומיות

...  בחלק  ההכשרה שלה  אינה מותאמת ל&וג  מתו  אלה הקיימי  ", בפסיכולוגי  למגזר הבדואי
 ".משרד החינו י "הגדרות התפקיד ע

__________________ 
 . מועצה אזורית בנגב המאגדת שבעה כפרי  בדואי  אבו בסמה   30



 817 משרד החינו 

כי בדיו  שהתקיי  בלשכת ,  הודיעה מנהלת אג  פסיכולוגיה לחשב המשרד2007באפריל  )ב(
כדי לעודד סטודנטי  לפסיכולוגיה לפנות , ל המשרד סוכ  להקצות תקציב למלגות לתואר שני"מנכ

י  וע  סיו  לימודיה  להפנות  לעבודה באזורי  שבה  חסר, למסלול הפסיכולוגיה החינוכית
מנהלת האג  המליצה לפנות בהקד  לסטודנטי  המסיימי  . יהודי& בעיקר במגזר הלא&פסיכולוגי  

 . את לימודי התואר הראשו  בתו  חודשי  אחדי 
‡ˆÓ  ,‰Ê ÔÂÈ„Ó ÌÂÎÈÒ Ì˘¯  ‡Ï ÈÎ . ÏÚ „¯˘Ó‰ ·˘Á ·È˘‰ ‡Ï Û‚‡‰ ˙Ï‰ Ó È¯·„Ï

‰·˙ÎÓ ,ÔÈÈ Ú· ¯·„ ‰˘Ú  ‡Ï˘ ÍÎ. 
‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó ,˘‰ ÈÎ‡Ï‰ ¯Ê‚Ó· È‚ÂÏÂÎÈÒÙ‰ ˙Â¯È-¯ÒÁ· ‰˜ÂÏ È„Â‰È , ÌÂ˘Ó ¯˜ÈÚ·

‰Ê ¯Ê‚Ó· ÌÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ· ¯ÂÒÁÓ ÌÈÈ˜˘ , „·Ï· ÌÈÁÓ˙Ó ˙ÂÚˆÓ‡· Ô˙È  ˙Â¯È˘‰ ÔÓ ˜ÏÁÂ
‰ÓÈ‡˙Ó ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰Î¯„‰ ‡ÏÏ ÌÈÏÚÂÙ‰ .ÂÊ ‰ÈÚ·· ‰ÏÙÈË ‡Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰ . „¯˘Ó ÏÚ

¯Ê‚Ó· ÌÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ· ¯ÂÒÁÓ‰ ÌÂˆÓˆÏ ‡È·˙˘ Í¯„· ÏÂÚÙÏ ÍÂ ÈÁ‰È·¯Ú‰  . ÏÂ˜˘Ï ÂÈÏÚ
‡Ï‰ ¯Ê‚Ó‰Ó ÌÈË „ÂËÒ ıÂ¯Ó˙Ï ˙È Î˙ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ÌÚ ˘·‚Ï- È„Â‰È

È ˘‰ ¯‡Â˙‰ È„ÂÓÈÏ· ˙ÈÎÂ ÈÁ‰ ‰È‚ÂÏÂÎÈÒÙ‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÁÓ˙‰Ï , ˙Â ÙÏ ÏÂ˜˘Ï Û‡Â
 ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ ˙‡ Ì‰Ï ‚Èˆ‰Ï ˙ Ó ÏÚ ÂÊ ˙È Î˙Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈ„ÓÚÂÓÏ ÔÈ¯˘ÈÓ·

‰Ê ÌÂÁ˙· .   
ִתקנו 

31
 יהודי י  פסיכולוגיי  למגזר הלא מבחנ

א  , למשל, כדי לבדוק, כי במהל  אבחו  פסיכולוגי לילד, מנהלת אג  פסיכולוגיה הסבירה .1
וביניה  מבחני , משתמשי  במבחני  פסיכולוגיי  שוני , הוא זקוק למסגרת של חינו  מיוחד

על , ג  לטווח הרחוק, רעתלתוצאות המבחני  יש השפעה מכ).  מבחני  פסיכולוגיי &להל  (משכל 
כדי שמבחני  אלה יהיו תקפי  עליה  להיות מתוקנני  ומתאימי  לאוכלוסיה . "עתידו של הילד

והדבר חמור במיוחד בנוגע לחלקי  , כיו  יש חסר רב במבחני  תקפי  כנדרש", "הנבחנת בה 
 ".יהודי והילדי  במגזר החרדי&כמו הילדי  במגזר הלא, באוכלוסיה

שפסיכולוגי  במגזר הערבי מתלונני  על מחסור בכלי אבחו  העומדי  , רת העלתההביקו .2
ח במועצה המקומית "ציינו מנהל השפ, כ  לדוגמא. לרשות  בהיעדר מבח  מתוקנ  למגזר הערבי

שמבחני  פסיכולוגיי  שתורגמו מעברית , ח במועצה האזורית אבו בסמה"כפר קאס  ומנהלת השפ
כי משו  כ  ייתכ  , המנהל מכפר קאס  הוסי . אינ  תקפי  למגזר הערבילערבית אינ  מהימני  ו

, ועל פי תוצאותיה  ימלי' הפסיכולוג על השמתו במוסד לחינו  מיוחד, שילד ייבח  במבחני  אלה
 . א  אילו היה נבח  במבחני  מתוקנני  ההמלצה הייתה שונה

ח ע  " מיליו  ש3.1& כ נחת  חוזה בס 2003ממסמכי המשרד עולה כי בשנת )  א( .3
 לאוכלוסייה 32להתאי  ולתקנ  מבח  פסיכולוגי, האוניברסיטה העברית שקיבלה על עצמה לתרג 

את הפרויקט ניהל חוקר מהמחלקה לפסיכולוגיה ).  הפרויקט או המחקר&להל  (דוברת ערבית 
, ולוגיי במהל  הפרויקט נבחנו ילדי  במבחני  פסיכ).  החוקר&להל  (באוניברסיטה העברית 

הייתה , 2007כפי שעולה מתשובתו של החוקר למשרד מבקר המדינה בנובמבר , ומטרתו העיקרית

__________________ 
התאמה דמוגרפית וסטטיסטית של המבחני  הפסיכולוגיי  כ  שיתאימו לכל המגזרי  הנבחני  בה    31

 .והציו  לא יושפע מהבדלי  אלה, סביבתית ותרבותית, מבחינה לשונית
 .III  WISCמבח  אינטליגנציה   32
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מביאות " הנורמות המיושנות"משו  ש, "נורמות מעודכנות"לתת בידי הפסיכולוגי  במגזר הערבי 

 . לידי טעויות עצומות בהערכת רמת האינטליגנציה של הילדי  הנבחני 
התלוננה קבוצת פסיכולוגי  חינוכיי  מהמגזר , 2005במרס ובאפריל , במהל  הפרויקט )ב(

על המחקר לפני המפקחת על ניסויי  חינוכיי  בלשכת המדע  הראשי של המשרד ולפני , הערבי
לרבות זיו  פרוטוקולי  של המבחני  , עיקר הטענות נסב על בעיות של אתיקה. י"מנהלת שפ

ה  פסיכולוגי  ] המשתתפי  בפרויקט[כל הבוחני  " ש כתב החוקר למפקחת2005במאי . בפרויקט
מוסמכי  המועסקי  על ידי השירותי  הפסיכולוגיי  במגזר הערבי ואשר מתוק  תפקיד  

 ". עשרות ילדי  וקובעי  את הטיפול אשר יינת  לה , כל אחד, מאבחני 
תוצאות ללא המצאת , בי  השאר,  העלתה2005יוני &בדיקה של לשכת המדע  בחודשי  מאי )ג(

זיו  פרוטוקולי  שלמי  וזיו  ", סדרי  חמורי  בעבודת  של חמישה בוחני  כמו&בדיקה ואי
 .המשרד לא ברר את הטענות שהועלו בקשר לאמינות הבוחני  עצמ ". חלקי

, 2007כפי שעולה מתשובתה של לשכת המדע  הראשי למשרד מבקר המדינה מדצמבר  )ד(
זאת משו  שוועדת ההיגוי סברה . הפרויקט ולאחר מכ  הפסיקו השהה המשרד את 2005באוגוסט 

וג  קבוצת מומחי  , שיש סיכוי קלוש לשכנע את אנשי המקצוע בשטח שהמבח  אמי  ואיכותי
בשל חוסר האמינות ובשל בעיית התדמית "סברה שאי  להמשי  בפרויקט , בלתי תלויה, אחרת

 ".שנוצרה למחקר
 30&י כ"העברת המבחני  נעשתה ע"כי , 2007בנובמבר החוקר השיב למשרד מבקר המדינה 

... המועסקי  כול  על ידי השירותי  הפסיכולוגי  המקומיי , פסיכולוגי  מוסמכי  דוברי ערבית
 ".במכתבי אל משרד החינו ] נמסרה[רשימה שמית של הרכזי  והפסיכולוגי  

גיבש את המלצותיו בנוגע " כי הקי  צוות של פסיכולוגי  מומחי  ש2008י השיב בינואר "שפ
  ".לזיהוי מבחני  פסיכולוגיי  לִתקנו  ולהתאמה לישראל
✩  

ÌÈÙ˜˙ Ì È‡ ˙È·¯ÚÏ ÂÓ‚¯Â˙˘ ÌÈÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ‰ ÌÈ Á·Ó‰˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ . Â˙¯ËÓ˘ Ë˜ÈÂ¯Ù
¯˜ÁÓ‰ ˙Â ÈÓ‡Ï Ú‚Â · ˙Â ÚË Ï˘· ˜ÒÙÂ‰ ÌÈ Á·Ó‰ ˙‡ Ô ˜˙Ï . ˙ÂˆÓÏ ÏÚÙ ‡Ï „¯˘Ó‰

ÔÈÈ Ú‰ ¯Â¯È· ˙‡ .¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰  , ÌÈ Á·Ó‰ ÔÂ ˜ƒ̇Ï ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ
‡Ï‰ ¯Ê‚ÓÏÂ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÏÎÏ ÌÈÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ‰-Ë¯Ù· È„Â‰È ,‰˘¯Ù‰ ÔÓ ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰ÏÂ.   

 כללי  להפעלת שירות פסיכולוגי משלי 
, ח"השפ"ש,  נקבע33ל מרכז השלטו  המקומי" וכ  בחוזר של מנכ2003ל משנת "בחוזרי המנכ

קול את האפשרות לספק את השירותי  המצויי  בסל המשלי  יש, בשיתו  ע  הרשות המקומית
באופני  ארגוניי  שוני  , ה  ממסדיי  וה  פרטיי , ידי מימונ  ממקורות תקציביי  אחרי &על

מפרט סל השירותי  והגורמי  ). 'קניית שירותי  מרצו  של ההורי  וכד, מימו  הרשות המקומית(
__________________ 

 .2005 של מרכז השלטו  המקומי מאוגוסט 436' ל מס"חוזר מנכ  33
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... אג  החינו  ברשות/ח למנהל מחלקת"מנהל השפבי  , המבצעי  אותו יסוכמו טר  הפעלתו
ח המקומי ישא  לתת את השירות המשלי  באמצעות ניצול כוח האד  הקיי  ובמידת הצור  "השפ

יינת  מעבר לשעות ", )מ" שפ&להל  (השירות הפסיכולוגי המשלי  ". בגיוס אנשי מקצוע נוספי 
 בי  שתי היחידות ובכפיפות &ית ומקצועית תקציב,  ארגונית&תו  הפרדה ברורה , העבודה הקיימות

מ ציי  המשרד ג  את "בי  השירותי  שאפשר לספק במסגרת השפ". לכללי האתיקה המקצועיי 
הודגש כי ". כל השירותי  שאינ  כלולי  בסל הבסיסי ושלקבלת  יש צור  במקורות מימו  נוספי "

 . אי  לספק שירותי חובה באמצעות הסל המשלי 
מ שבו ניתנו שירותי  במימו  " רשויות מקומיות הפעילו שפ55&שכ,  לשאלוני  עולהמ  התשובות

 .34הורי הילדי  שקיבלו אות 
 &חלה עליו חובה לוודא שפעילותו תיעשה לפי הוראותיו , מ"משהתיר המשרד לקיי  שפ .1

 . ח"בעיקר בכל הנוגע להפרדה בינו ובי  השפ
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,Ù˘ ÈÎ"˘¯ ÂÏÈ‡ Ú„È ‡Ï ÈÙ˘ ˙ÂÏÈÚÙÓ ˙ÂÈÂ"Ó ,‡ÏÈÓÓÂ , ÂÏÈ‡ Ú„È ‡Ï

Ù˘ ÏÎ· ÌÈ ˙È  ÌÈ˙Â¯È˘"Ó , ÔÈ· ‰„¯Ù‰‰ ˙ ÈÁ·Ó ˙Â˘¯ ÏÎ· ÌÈ‚Â‰ ‰ ÌÈ¯„Ò‰‰ Ì‰ÓÂ
Ù˘‰"Ù˘Ï Ó"Á. 

את הראשו  . מי " רשויות מקומיות שפ30 התברר שעוד לפני פרסו  הכללי  כבר הפעילו  .2
מי  הקיימי  פעלו עוד לפני " השפיוצא שמרבית. 1989שבה  הקימה עיריית רחובות עוד בשנת 
 . שהמשרד הסדיר באופ  רשמי את פעולת 

עלול לקרות , מ" בשפ&ח נותני  שירות פסיכולוגי ג  במסגרת פרטית "כאשר עובדי השפ .3
 . שמת  השירותי  יוסט מהתחו  הציבורי אל התחו  הפרטי

, הציבורי אל התחו  הפרטישבו פסיכולוג יסיט את הטיפול מהתחו  , י השיב כי מצב כאמור"שפ
 ".אוסר על יחסי  מקבילי "של הפסיכולוגי  ה" קוד האתיקה"אינו עומד ב

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,Î Ó‰ È¯ÊÂÁ· ˙ÂÈÏÏÎ ˙Â‡¯Â‰ ËÚÓÏ ÈÎ" ÌÈÏÏÎ „¯˘Ó‰ Ú·˜ ‡Ï Ï
Ù˘ ˙ÏÚÙ‰Ï ÌÈ¯Â¯·"Ó , ¯Ê‚È‰Ï ÌÈÏÂÏÚ˘ ÌÈ ÈÈ Ú‰ È„Â‚È  ˙‡Â ˙ÂÈÚ·‰ ÏÎ ˙‡ ¯È„Ò‰ ‡ÏÂ

Ù˘ ˙ÁÈ˙ÙÓ"Ó .‰Ó‚Â„Ï :Ù˘‰ ˙¯‚ÒÓ· Ô˙ È‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ˘ ÌÈÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ ÌÈ˙Â¯È˘ ˙ËÒ‰" Á- 
Ù˘‰ Ï‡"ÔÎÂ Ó ,Ù˘‰Ó ÌÈÏÙÂËÓ ˙¯·Ú‰"Ù˘‰ Ï‡ Á"Ó . ‰„Â·Ú ÈÏ‰Â  ÚÂ·˜Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ

ÌÓÂ˘ÈÈ ÏÚ Á˜ÙÏÂ ÂÊ ‰„¯Ù‰ ÌÈ¯È„ÒÓ‰ , „Â‚È Ï ˘˘ÁÂ ˙ÂÈ˙‡ ˙ÂÈÚ· Ô˙È ‰ ÏÎÎ ÚÂ ÓÏ È„Î
ÌÈ ÈÈ Ú. 

כי הרשויות , מי  לשאלוני  עולה"ת שפממסמכי  שצרפו רשויות מקומיות שמפעילו .4
ומרבית  קבעו לעצמ  כללי  , ע  בעיות אתיות העלולות להתעורר, כל אחת בדרכה, מתמודדות

  .מ"להפעלת שפ
לשרת ) ל המועצה" מנכ&להל  (ל המועצה הלאומית לשלו  הילד " פנה מנכ2005באוקטובר  .5

מתלונה שקיבל , לדבריו, פניותיו נבעו). ש" היועמ&להל  (החינו  דאז וליוע' המשפטי לממשלה 
וביקש את חוות דעתו , מ"הוא העלה את שאלת החוקיות שבהפעלת שפ. מ"בעניי  קיומו של השפ

 ". מ"הא  לא היה נכו  לאסור על הפעלת שפ: "ש"של היועמ
__________________ 

אבחוני : למשל. שירותי" שאינ" במימו  ההורי", מ"במסגרת השפ, יש רשויות מקומיות שנותנות  34
מ "דוח זה עוסק רק בשפ. לקויות למידה הממומני" באמצעות מלגות של המשרד או באמצעות עמותות

 .רי"שבו נית  שירות ג" במימו  ההו
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ו והסבירה את עניי  סל השירותי  ואת יתרונותי, 2005לית המשרד לשעבר השיבה לו בנובמבר "מנכ

פיה  &יש מקו  לבחו  את הנהלי  על"ש, היא הוסיפה. מ לעומת שירות פסיכולוגי פרטי"של השפ
ללשכה המשפטית במשרדנו , י"אפעל בהקד  להקמת ועדה משותפת לאג  שפ. מ"פועל השפ

כדי להסיר כל עמימות וסימני שאלה , לבחינת ולהסדרת הנהלי  הללו] מרכז השלטו  המקומי[ול
 .לית לשעבר לא מינתה ועדה כזו"התברר שהמנכ". מ"  בהפעלת השפאתיי  או חוקיי

עזבתי את משרד החינו  : "2007לית לשעבר השיבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר "המנכ
 ".ועדה]ה[לוודא הקמת ,  ולפיכ  לא היה סיפק בידי8.12.05&התרבות והספורט ב

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ¯·ÓËÙÒ·2007 ,Î-22 ÁÂÏ˘Ó ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ 
Î Ó‰ Ï˘ ‰·˙ÎÓ"¯·Ú˘Ï ˙ÈÏ ,˙‡ÊÎ ‰„ÚÂ ‰Ó˜Â‰ ‡Ï , ˙¯„Ò‰· ÏÂÙÈË‰ ÌÏ˘Â‰ ‡ÏÂ

Ù˘‰ ˙ÏÚÙ‰Ï ÌÈÏÏÎ‰"Ó . È‡Ó·2006Ù˘ ÌÈ˜‰ " ˙Ï‰ Ó È¯·„Ï ‰ÏÚÙ˘ ˙ÈÓÈ Ù ‰„ÚÂ È
Ù˘"Ù˘‰ ÈÏ‰Â  Ï˘ Ì¯ÂÙÈ˘Ï È"Ó , ÈÏÂÈ· ˜¯ Í‡2007 ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÏ „¯˘Ó‰ ¯È·Ú‰ 

Ï ÌÈÏÏÎ‰ Ï˘ ‰ËÂÈË"˙Ó˜‰Ù˘‰ „ˆÏ ÌÈÏ˘Ó È‚ÂÏÂÎÈÒÙ ˙Â¯È˘ "Á " ‰„ÚÂÂ‰ ‰·˙Î˘
„¯˘Ó· ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰ È„È· ‰˜„·  ¯˘‡Â ˙ÈÓÈ Ù‰ . ‰ÏÚ‰ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ‚Èˆ 

‰ËÂÈËÏ Ú‚Â · ˙ÂÈ Â¯˜Ú ˙ÂÏ‡˘ ,Ù˘‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ È˜ÂÁ‰ ÒÈÒ·‰ ˙Ï‡˘ ÔÏÏÎ·Â"Ó . 
Ù˘‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ÈÏ‰Â  ˙ÚÈ·˜Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó"Ï Ó ‡

‰Ê ˙ÂÏÈÚÙ ÌÂÁ˙ Ï˘ ‰ˆÂÁ ‰ ‰¯„Ò‰Ï Â‡È·‰ .Î Ó‰ Ï˘ ‰˙ËÏÁ‰"‰ÚˆÂ· ‡Ï ¯·Ú˘Ï ˙ÈÏ ,
·¯ ÔÓÊ ¯·Î ˙Î˘Ó  „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÈÓÈ Ù‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÏÂÚÙÂ . Ì¯Ë ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·

‡˘Â · ÏÂÙÈË‰ ˙‡ „¯˘Ó‰ ÌÈÏ˘‰.   
 מ"השירותי  שנות  השפ

על צרכי  מיוחדי  לחינו  מיוחד ועדת השמה תקבע את זכאותו של ילד ב: "חוק חינו  מיוחד קובע
 ". ואת השמתו במוסד לחינו  מיוחד

1.  Ï˘ Â„È˜Ù˙Ó Ì‰Â ‰·ÂÁ‰ ÏÒ· ÂÏÏÎ  ·ÂÏÈ˘ ˙„ÚÂ Â‡ ‰Ó˘‰ ˙„ÚÂ ˙‡¯˜Ï ÌÈ ÂÁ·‡
Ù˘‰"Á .Â ÈÈ‰„ ,ÌÂÏ˘˙ ‡ÏÏ Ô˙ È‰Ï ¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯È˘· ¯·Â„Ó . ÌÈ ÂÏ‡˘Ï ˙Â·Â˘˙‰ ÔÓ
‰ÏÂÚ ,Ù˘ ‰˘È˘ ÈÎ"ÂÎ¯Ú ÌÈÓ ,˙Â˜ÂÁ¯ ÌÈ˙ÚÏ ,Ï ÌÈ ÂÁ·‡·ÂÏÈ˘ ˙Â„ÚÂ ˙‡¯˜ . ˙ÂÚÓ˘Ó

 ·ÂÏÈ˘ Â‡ ‰Ó˘‰ ˙„ÚÂ Í¯ÂˆÏ ‰Î¯Ú‰Ï Â‡ ÔÂÁ·‡Ï ˜˜Ê ˘ ÈÓ ÌÈ¯˜Ó‰ Ì˙Â‡·˘ ‡È‰ ¯·„‰
Ì¯Â·Ú ÌÏ˘Ï ıÏ‡  .Ù˘ ÂÏÈÚÙ‰˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ˆ˜Ó˘ ‡ˆÂÈ" Â‡ ÌÈ ÂÁ·‡ ÂÎ¯Ú Ó

Ù˘‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ·ÂÏÈ˘‰ ˙Â„ÚÂÂ· ÔÂÈ„ Ì˘Ï ˙ÂÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ ˙ÂÎ¯Ú‰"Ó ,Î Ó ¯ÊÂÁÏ „Â‚È ·" Ï
„¯˘Ó‰. 

ל א  מדובר בייעו' "לא הובהר בחוזרי המנכ, בעניי  ייעו' וליווי לצוותי  פדגוגיי  ולהורי  .2
או בייעו' להורי  המתגוררי  בתחו  הרשות , ח"להורי  שילדיה  אובחנו או טופלו בידי השפ

נתנו שירות של ייעו' , )25%&כ(מי  " מהשפ14כי , מהשאלוני  עלה. המקומית בנושאי  כלליי 
מי  נתנו "ארבעה שפ. חלק  ייעו' קבוצתי וחלק  באמצעות סדנא, חלק  ייעו' פרטני, ורי לה

  . הדרכה וסדנאות למורי  ולצוותי  חינוכיי , ייעו'
✩ 
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Ù˘ ˙ÏÚÙ‰Ï ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏÏÎ Ú·˜ ‡Ï „¯˘Ó‰˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó"Ó , ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯ ÏÎÂ
ÈÈ Ú‰ „Â‚È Ï ˘˘Á‰ ÌÚÂ ˙ÂÈ˙‡‰ ˙ÂÏ‡˘‰ ÌÚ ‰ÓˆÚ· ˙„„ÂÓ˙Ó ÌÚ ¯ˆÂÂÈ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ‰ ÌÈ 

Â˙ÏÚÙ‰ ;Ù˘ ˙ÂÏÈÚÙÓ ˙ÂÈÂ˘¯ ÂÏÈ‡ Ú„ÂÈ Â È‡ „¯˘Ó‰"Ó , ÂÏÈ‡ Ú„ÂÈ Â È‡ ‡ÏÈÓÓÂ
Ù˘· ÌÈ ˙È  ÌÈ˙Â¯È˘"ÌÈÓ ,Î Ó‰ È¯ÊÂÁ· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈÏÏÎ· ÌÈ„ÓÂÚ Ì‰ Ì‡"Ï , ÂÏÈ‡·Â

 ˙ÂÈÂ˘¯"Â‚ÏÊ "Ù˘Ï ‰·ÂÁ‰ ÏÒ È˙Â¯È˘" Ó)˙¯Â˜È·· ‰ÏÚÂ‰˘ ÈÙÎ .( ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ È„Ó‰ ,¯˘Ó‰ ÏÚ ÌÈË¯ÂÙÓÂ ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏÏÎ Ï˘ Ì˘Â·È‚ ˙ÓÏ˘‰Ï ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ „

Ù˘‰ ˙ÏÚÙ‰Ï"ÌÓÂ˘ÈÈ ÏÚ Á˜ÙÏÂ Ó.   
 חי "התקשורת של המשרד ע  השפ

ח למסור תכנית עבודה שנתית לאישורו של הפסיכולוג המחוזי "על השפ, ל"לפי חוזרי המנכ .1
 שענו על השאלה  הרשויות המקומיות208&מהתשובות לשאלוני  עולה שמ. בכל תחילת שנה

 . ענו שאינ  עושי  זאת) 32%&כ (66בעניי  זה 
י להודיע על ההקצאה "מוטל על שפ, ח"כאשר המשרד מקצה תקני פסיכולוגי  נוספי  לשפ .2

; על איוש התק , באמצעות טופס מיוחד, י"הרשות המקומית צריכה להודיע לשפ; לרשות המקומית
י להזי  את המידע "הסגנית למינהל ולתקצוב בשפי מקבל את טופס האיוש צריכה "לאחר ששפ

 . התשלו  מועבר לרשות המקומית כחודש ימי  לאחר הזנת המידע למערכת; במערכת התשלומי 
מה  עלה כי למרות ,  תלונות13 התקבלו במשרד 2007&2005כי בי  השני  , הביקורת העלתה
לא עודכנה ,   של פסיכולוגי י לרשויות מקומיות על הקצאה של תקני  נוספי"הודעתה של שפ

י כדי לברר את "והתשלו  לא הגיע אליה  וכי היו קשיי  בהתקשרות ע  שפ, מערכת התשלומי 
 .פשר העיכובי 

ח בעיריית רהט אל מנהלת אג  פסיכולוגיה כי באוגוסט " כתבה מנהלת השפ2007בינואר  )א(
. י הודעה על איוש התק " לשפוהעירייה שלחה, ח" קיבלה מכתב על הקצאת תק  נוס  לשפ2006

עיריית .  חודשי 5מדובר בעיכוב של ... לא הועבר תקצוב התק  הנוס  לעיריית רהט", למרות זאת
הדבר עלול להביא לפיטורי ... רהט אינה רשות מבוססת כלכלית ואינה מסוגלת לספוג עיכוב שכזה

 ". מינות המשרדל ובנוס  לפגיעה באמינותי ובא"הפסיכולוגי  שנקלטו בתחילת שנה
, י הודעה של הרשות על איוש המשרה"כי לא נמצאה במסמכי שפ, הסגנית למינהל ולתקצוב השיבה

עודכנה המערכת הממוחשבת , י"ובעקבות פנייתה של הפסיכולוגית המחוזית במחוז דרו  לשפ
 . 2007בפברואר 

 אל הסגנית למינהל ממכתבה של פסיכולוגית בכירה הממונה על המגזר הבדואי במחוז דרו  )ב(
 ביקשה להעביר תקני  מתחנות מסוימות במגזר 2005כי במאי ,  עולה2005ולתקצוב מאוקטובר 

על א  פניות טלפונית רבות והבטחות של הסגנית לטפל . א  התקני  לא הועברו, לתחנות אחרות
... שא התקני חוסר הטיפול בנו... פוגע בארגו  מער  העבודה במגזר"והדבר , בנושא הוא לא טופל

 ". יצר אי סדר
כי לא נמצאו , בתגובה לתלונות של שתי רשויות מקומיות נוספות השיבה הסגנית למינהל ולתקצוב

ולכ  עודכנה המערכת הממוחשבת על משרות אלה , י הודעות של הרשויות על איוש המשרות"בשפ
 .2006במאי וביוני , רק לאחר בדיקה כללית של מנהלת אג  פסיכולוגיה
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הועלה כי כשהגיעו ההודעות של הרשויות המקומיות על איוש תקני הפסיכולוגי  אל הסגנית  .3

כ  לא הייתה אפשרות לדעת מתי . ה  לא הוחתמו בחותמת ע  תארי  הקבלה, למינהל ולתקצוב
הסגנית למינהל ולתקצוב הודיעה . וכמה זמ  עבר עד ביצוע התשלו , התקבל המסמ  במשרד

 כל דואר שנכנס לטיפולי יש בו חותמת 1.11.07&החל מ"כי , בקר המדינהבתשובתה למשרד מ
  ".ע  תארי  יומי' נתקבל'

✩  
Ù˘‰ ÔÈ·˘ ˙¯Â˘˜˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÌÈÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ"„¯˘ÓÏ ÌÈÁ .Ù˘‰ ÔÓ ¯ÎÈ  ˜ÏÁ" ÌÈÁ

ÈÊÂÁÓ‰ ‚ÂÏÂÎÈÒÙ‰ Ï˘ Â¯Â˘È‡Ï ˙È˙ ˘ ‰„Â·Ú ˙È Î˙ Â¯ÒÓ ‡Ï ,˘¯„ Î . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ È„Ó‰ , ÏÚÙ˘ ˙Ï‰ ‰"˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â ÂÏ˙‰Ó ˙Â ˜ÒÓ ˜ÈÒ‰Ï È , ÈÏÏÎ ¯˙Ï‡Ï ¯È„Ò‰Ï

‰Ê ‡˘Â · ÏÂÙÈËÏ ‰„Â·Ú ,ÂÓ˘ÂÈÈ˘ ‡„ÂÂÏÂ.   
 העסקת פסיכולוגי  במשרד 

 הועלו טענות בדבר הצור  לשפר את תנאי ההעסקה של 2003כי החל בשנת , ממסמכי המשרד עולה
כי היא מזדהה ע  , לית דאז"נכי אל המ" כתבה מנהלת שפ2003במאי . פסיכולוגי  במשרד

ורואה " י ובמחוזות"תנאי העסקת  הבלתי אפשריי  במטה שפ"טענותיה  של הפסיכולוגי  בדבר 
פסיכולוג המתקד  מתפקידי שדה ; י כולו כיו "בסוגיית העסקת  את הבעיה המרכזית של שפ

ולעתי  , קשה, כ לפי; לתפקידי מטה במשרד החינו  יורד בשכרו באופ  ניכר, במימו  הרשויות
להשיג פסיכולוגי  טובי  לתפקידי  בכירי  במשרה מלאה במטה המשרד , בלתי אפשרי

כ  , לעובדי הוראה" תפורי "המכרזי  במשרד החינו  , ג  א  מוכ  אד  לרדת בשכרו; ובמחוזותיו
לית דאז למצוא דר  לקד  "י ביקשה מהמנכ"מנהלת שפ. שפסיכולוגי  אינ  יכולי  לזכות בה 

כדי לאפשר לפסיכולוגי  לגשת , במהירות את תנאי העסקת  של הפסיכולוגי  במטה ובמחוזות
 . למכרזי  האמורי 

 דיווחה מנהלת אג  פסיכולוגיה למנהלת אג  משאבי אנוש במשרד על 2006ביוני )  א( .1
. י שנתיי  של ניסיונות כושלי  לגייס פסיכולוגי  במשרות מלאות לתפקידי פסיכולוגי  מחוזי

ח כשהוא מתמנה לתפקיד פסיכולוג "כי נוצרת הרעה בתנאי השכר של מנהל שפ, מדבריה עלה
התגמול הכספי , לטענתה. ח ברשות מקומית"ולעתי  הוא נאל' לעבוד בו זמנית ג  בשפ, מחוזי

 ". אנשי מקצוע מהשורה הראשונה"אינו מאפשר לאייש את משרת הפסיכולוג המחוזי בידי 
הפרישה הייתה מתוכננת .  פרש הפסיכולוג המחוזי במחוז ירושלי  לגמלאות2005בדצמבר  )ב(

למעלה , וכשלא נמצא מועמד מתאי , כדי לאייש את המשרה פרס  המשרד מכרז פנימי. מראש
 נבחר במכרז המועמד היחיד 2007במאי . פורס  מכרז פומבי, משנה לאחר פרישתו של הפסיכולוג

 הציג הזוכה לפני סגנית מנהל 2007ביולי . י לאחר פרישת קודמו כמעט שנה וחצ&)  הזוכה&להל  (
כי אג  , מתשובתה כחודש לאחר מכ  עולה. מחוז ירושלי  את דרישותיו בעניי  תנאי העבודה

 השיבה נציבות 2007באוקטובר . משאבי אנוש במשרד קבע שלא נית  להיענות למרבית הדרישות
כדי ,  בקשת המשרד לפצל את המשרה לשני חצאי בשלילה על) מ" נש&להל  (שירות המדינה 

 . להעסיק בה שני עובדי 
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מונעת ממני את ... אי היענותכ  אפילו למקצת הבקשות" הודיע הזוכה ש2007באוגוסט 
כי , הוא ציי ". אשמח מאוד למלא את התפקיד, א  ישתנו התנאי . להיכנס לתפקיד... האפשרות

ות פסיכולוגי  חינוכיי  ועשרות תחנות של שירותי  תפקיד שכרו  באחריות מקצועית על מא
הוא מוכ  לעבוד במשרד במשרה מלאה בשל חשיבותו של ; פסיכולוגיי  הוא תפקיד חשוב וחיוני

שעליו ממונה מקצועית הפסיכולוג , ח"וביקש שתנאי השכר שלו יהיו כשל מנהל שפ, התפקיד
 . המחוזי
: 2007ת אג  משאבי אנוש השיבו בנובמבר ל הבכיר למינהל ולמשאבי אנוש ומנהל"הסמנכ

תנאי העסקה ושכר , מאחר שכאמור, משרדנו לא יכול היה לשנות או לקבוע תנאי שכר חדשי "
 התקיימו דיוני  2003ה  הוסיפו כי מאז שנת ". י נציבות שירות המדינה ומשרד האוצר"נקבעו ע

י העסקת  של הפסיכולוגי  בנושא תנא, בהשתתפות  של נציגי משרד האוצר, מ"רבי  ע  נש
 .מ מסלול קידו  מקצועי לתפקיד פסיכולוג מחוזי בכיר"בהמש  קבעה נש. החינוכיי 

ממסמכי המשרד עולה כי מסלול הקידו  האמור יועד לקידומ  של שלושה פסיכולוגי  מחוזיי  
הקידו  ועל א  , 2004מ התקבלה כבר ביוני "החלטה זו של נש. לדרגה של פסיכולוג מחוזי בכיר

ההחלטה היא בבחינת פתרו  חלקי . שטמו  בה התקשה המשרד לאייש משרות פסיכולוג מחוזי
אשר יעמדו בשורה של , בלבד שכ  היא מאפשרת לקד  רק שלושה מששת הפסיכולוגי  המחוזיי 

 .בה  עבודה במשרה מלאה, תנאי  מצטברי 
אביב נמש  למעלה & במחוז תלכי איוש התפקיד של פסיכולוג מחוזי, ממסמכי המשרד עולה .2

.  יותר משנה וחצי&ואיוש משרות של פסיכולוגי  בכירי  במחוזות חיפה והצפו  , משלוש שני 
שיש צור  דחו  בדיו  על ,  כתבה מנהלת אג  פסיכולוגיה למנהלת אג  משאבי אנוש2006בדצמבר 

 . תנאי העסקת  של פסיכולוגי  מחוזיי 
י אנוש ומנהלת אג  משאבי אנוש השיבו כי תהלי  איוש המשרות ל הבכיר למינהל ולמשאב"הסמנכ

בגלל החלטת ממשלה להקפאת מכרזי  פומביי  ומאחר שוועדת , אכ  נמש  זמ  רב"במכרז פומבי 
 ".חריגי  עליונה לא אישרה פרסו  מכרז פומבי לאיוש המשרה

שע  , 35ועדת עררעל פי חוק חינו  מיוחד נית  לערער על החלטתה של ועדת השמה בפני  .3
ל ומנהל המינהל " כתב סמנכ2006בינואר . חבריה נמנה ג  פסיכולוג חינוכי מחוזי של המשרד

כי בוועדות ערר , השתלמויות והדרכה לעובדי הוראה ללשכת היועצת המשפטית במשרד, להכשרה
וביקש חוות דעת משפטית בנוגע להיעדרו של , חייב להשתת  פסיכולוג מטע  משרד החינו 

כי נית  להעסיק בתפקיד זה , הלשכה המשפטית השיבה באותו חודש. פסיכולוג עובד מדינה בוועדה
 ".בהעסקה זמנית לתקופה קצובה בחוזה מיוחד", את פסיכולוג מחוז ירושלי  שפרש

כי הצעתה של הלשכה המשפטית להעסיק בחוזה מיוחד את ,  עולה2008י בינואר "מתשובת שפ
 . אה לידיעתוהפסיכולוג שפרש לא הוב

ח בעיריית "ממכתבה של מנהלת השפ. התברר כי ההסדר שהציעה הלשכה המשפטית לא יוש 
,  עולה2006חי  במחוז ירושלי  למנהל מחוז ירושלי  באוקטובר "מעלה אדומי  בש  מנהלי שפ

חי  לבקשת המשרד להשתת  "כי בעקבות פרישתו של הפסיכולוג המחוזי נענו מנהלי השפ
שרת החינו  . מתו  רצו  לאפשר לתלמידי  ולהוריה  לממש את זכויותיה  לערר, בוועדות ערר

. א  כפי הנראה ה  לא הונפקו, כנדרש בחוק חינו  מיוחד, התבקשה להנפיק לה  כתבי מינוי
 ".המנהלי  לא יוכלו להשתת  בוועדות אלה"ח ציינה ש"מנהלת השפ

ו  בו משרת הפסיכולוג המחוזי אינה מק"כי , 2007הלשכה המשפטית במשרד השיבה בנובמבר 
אול  מתשובתו של ". יכול למלא את מקומו פסיכולוג מחוזי במחוז אחר במשרד החינו , מאוישת

__________________ 
או נציג של ארגו  ציבורי להגיש ערר , הורה, רשאי ילד בעל צרכי" מיוחדי", על פי חוק חינו  מיוחד  35

 . ימי" מהיו" שקיבל את ההחלטה21לוועדת ערר על החלטת ועדת השמה תו  
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והוא לא יכול להשתת  ג  בדיוני  של , כי משימותיו של פסיכולוג מחוזי ה  רבות, י עולה"שפ

 . ועדת ערר במחוז אחר
 Ï˘ ˙Â¯˘Ó ˘ÈÈ‡Ï „¯˘Ó‰ ÁÈÏˆ‰ ‡Ï ¯˘‡ÎÌÈÈÊÂÁÓ ÌÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ , ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ‰È‰ Ô˙È  ‡Ï

„ÁÂÈÓ ÍÂ ÈÁ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ¯¯Ú‰ ˙Â„ÚÂ . ‡Ï ‰ÈÚ·‰ ÔÂ¯˙ÙÏ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰ Ï˘ ‰˙Úˆ‰
Ù˘ ÈÏ‰ ÓÂ ‰Ó˘ÂÈ"ÈÊÂÁÓ ‚ÂÏÂÎÈÒÙ ÌÂ˜Ó· ¯¯Ú ˙Â„ÚÂÂ· Û˙˙˘‰Ï ÂˆÏ‡  ÌÈÁ.  

✩  
 ¯·ÓËÙÒ· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú2007 , Í˘Ó·21ÌÈ˘„ÂÁ  ,ÂÎÈÒÙ‰ ˙¯˘Ó ‰˘ÈÂ‡ ‡Ï ‚ÂÏ

ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ· ÈÊÂÁÓ‰ . Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰ È‡ ˙ ‡Â‰ ÍÎÏ È¯˜ÈÚ‰ Ì¯Â‚‰˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
ÈÊÂÁÓ ‚ÂÏÂÎÈÒÙ .Ù˘ Ï‰ Ó ‡ÂˆÓÏ ‰˘˜˙‰ „¯˘Ó‰" ÈÊÂÁÓ ‚ÂÏÂÎÈÒÙ ˘Ó˘Ï ÔÎÂÓ ‰È‰È˘ Á
‰‡ÏÓ ‰¯˘Ó· , Ï˘ ÂÊÓ ¯˙ÂÈ ˙·Î¯ÂÓÂ ‰ÏÂ„‚ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰„Â˜Ù˙Ï ˙ÂÈ¯Á‡ ÂÈÏÚ Ï·˜ÏÂ

Ù˘"Á ,ÏÁ ÏÚ ¯˙ÂÂÏ ˙‡Ê ˙¯ÂÓ˙ÂÌÈÂÂÏ  ‰„Â·Ú È‡ ˙ ÏÚÂ Â¯Î˘Ó ˜ . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ È„Ó‰ ,˘  ÏÚÂ „¯˘Ó‰ ÏÚ" ÌÈÈÊÂÁÓ‰ ÌÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ‰ Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰ È‡ ˙ ˙‡ ÔÂÁ·Ï Ó

Ì‰Ï˘ ˙ÂÏËÓ·Â „È˜Ù˙‰ ˙¯„‚‰· ·˘Á˙‰· .   
 אבחוני  לגיל הר 

אבחו  והערכה של ילדי  בעלי "ח לתת בסל השירותי  הבסיסי נמני  "ע  השירותי  שעל השפ
הערכה ואבחו  של תלמידי  ", וכ ) בסל החובה" ( כמתחייב מחוק חינו  מיוחד&  מיוחדי  צרכי

 ". לצור  השתלבות  התקינה במערכת החינוכית
 חוק ביטוח &להל  (, )התוספת השנייה (1994&ד"התשנ, בחוק ביטוח בריאות ממלכתי .1

: ביניה . פתחות הילדנקבעו השירותי  שעל קופת חולי  לתת למבוטחיה בתחו  הת) בריאות
טיפול רב "; וכ  פסיכולוג" אבחו  וטיפול על ידי צוות רב מקצועי בילדי  עד גיל תשע שני "

ליקוי שפה , למעט הפרעות ריכוז וקשב או ליקויי למידה, מקצועי בדיספונקציה מוחית מזערית
מקצועי בילדי  עד טיפול רב "; "הפרעות בתקשורת או סרבול מוטורי לילדי  עד גיל תשע, ודיבור

כ  נקבע ששירותי אבחו  הכרוכי  בשירותי  ".  ע  הפרעות ריכוז וקשב או ליקויי למידה6גיל 
או , יינתנו רק לפי אישור שנית  מטע  קופת חולי  בידי רופא מומחה בנוירולוגית ילדי "האמורי  

 עד גיל תשע זכאי  מהחוק עולה שילדי ". רופא ילדי  מומחה בעל ניסיו  בתחו  התפתחות הילד
 . לקבל שירותי אבחו  מקופות החולי  על פי אישורו של רופא

כי יש יתרונות לאבחו  המתקיי  במכוני  , מנהלת אג  פסיכולוגיה במשרד הסבירה)   א( .2
ובכלל  פסיכולוגי  , מקצועיי &להתפתחות הילד שמפעילות קופות החולי  בידי צוותי  רב

הצוות החינוכי או רופא הילדי  ה  אלה שיוזמי  , שבדר  כלל ההורי , הכמו כ  ציינ. התפתחותיי 
 אבחו  בידי &באשר לילדי  בני חמש . פנייה למכו  להתפתחות הילד לצור  אבחו  ילד בגיל הר 

 . הכוללת ייעו' להורי  ולצוות החינוכי" חבילת שירות פסיכולוגי"ח מקנה "פסיכולוג מהשפ
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 מנהל המחלקה &להל  ( הילד ושיקומו במשרד הבריאות מנהל המחלקה להתפתחות )ב(
טע  שפסיכולוג התפתחותי במכו  להתפתחות הילד של קופת חולי  הוא הגור  , )להתפתחות הילד

ולכ  המשרד צרי  לרכוש שירות זה מקופות , המאבח  הרצוי לילדי  בגיל הר  ועד גיל שש
&הוא עובר אבחו  רב, מפנה ילד למכו כאשר רופא מומחה להתפתחות הילד , לדבריו. החולי 
הוא . לרבות אבחו  פסיכולוגי שאפשר יהיה להשתמש בו ג  לצורכי הדיו  בוועדת השמה, מקצועי
, שיש להבחי  בי  ילד המוכר לקופת החולי  כמי שסובל מקשיי  בהתפתחותו ולכ  אובח , הוסי 

אבחו  מתו  מחשבה כי ייתכ  שהוא  ילד שהגננת הפנתה ל&למשל . ובי  ילד שאינו מוכר לה ככזה
על המשרד לדאוג לבצע את האבחו  , במקרה השני לדעתו. זקוק להשמה במוסד לחינו  מיוחד

משו  שמטרת ההפניה היא רק כדי לבחו  א  יש לדו  בעניינו של הילד , מתוק  חוק חינו  מיוחד
 .בוועדת השמה

חלקה מוכר מגיל ר  , ינו  מיוחד היא מגוונתכי אוכלוסיית הילדי  הנזקקי  לשירותי ח, י השיב"שפ
אי  בכ  משו  קריטריו  מבחי  בנוגע לצור  בבירור .  לא&מאוד למכוני  להתפתחות הילד וחלקה 

 .פסיכולוגי ובהקצאתו של שירות זה&אבחוני

מדובר בילדי  אשר מופני  במיוחד : "2007משרד הבריאות השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
ואשר לא זקוקי  לאבחו  , תפתחותי לאבחו  בשאלה של הצור  בהשמה לחינו  המיוחדלמער  הה

 ".לכ  אחראי משרד החינו  למימו  אבחו  ייעודי זה; הפסיכולוגי לצרכיה  הרפואיי 
ועדות : " בהשתתפות נציגי משרד החינו  ומשרד הבריאות סוכ 2005בישיבה שהתקיימה במרס 

&הפארא, די  למוסדות חינו  מיוחדי  בהתא  לחומר הרפואיההשמה תדונה בענייני השמת יל
וא  לדעת הוועדה יש מקו  לעשות לילד אבחו  נוס  שאיננו , "רפואי והפסיכולוגי המצוי ביד 

יהיה בידה לפנות אל הגו  הרפואי אשר טיפל בילד בבקשה כי ישקול עריכת ", מצוי ברשותה
כלומר שנת הלימודי  , ק  לשנת הלימודי  הקרובהכי סיכו  זה יהיה ת, עוד נקבע". איבחו  זה

לאחר בחינת השלכת הסיכו  על המצב בשטח וככל שיידרש ייבח  "ו, )2006&2005(ו "התשס
 ".הנושא בשנית

ÈÁÎÂ ‰ ·ˆÓ‰ ,Ù˘‰ ÌÈ ˙Â ˘ ÔÂÁ·‡‰ È˙Â¯È˘ ÔÈ· ‰ÙÈÙÁ ˙ÓÈÈ˜ Â·˘" È˙Â¯È˘ ÔÈ·Â ÌÈÁ
 Ú˘˙ ÏÈ‚ „Ú ÌÈ„ÏÈÏ ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ ˙Â ˙Â ˘ ÔÂÁ·‡‰-ÔÈ˜˙ Â È‡  . ÊÂ·Ê·Ï ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ ‡Â‰

˙Â¯È˘‰ Ô˙Ó· ˙ÂÏÈÙÎÏ Û‡Â ÌÈ¯˜È ÌÈ·‡˘Ó , ÔÈÙÂÏÁÏ Â‡- Ï˘· ˙Â¯È˘ ¯„ÚÈ‰Ï " ÔÈ· ‰ÏÈÙ 
˙Â‡ÒÈÎ‰ ." 

שהוועדה דנה פעמי  , 2005ר הוועדה לזכויות הילד בכנסת הודיע לשרת החינו  ביולי "יו .3
... רכי השמה במסגרות בחינו  המיוחדמימו  האבחוני  לילדי  בגיל הר  לצו"אחדות בסוגיית 

והדגיש שלדעת הוועדה על המשרד , שבי  משרד החינו  למשרד הבריאות" לאור חוסר ההסכמה
שרוב מוחלט של אנשי מקצוע מסכימי  שאבחו  כזה חייב , הוא הוסי . לממ  אבחוני  אלה

 להורות שהמשרד וביקש מהשרה, המכירי  את הילד, 36להיעשות בידי פסיכולוגי  התפתחותיי 
יתקצב באופ  "לית לשעבר שהמשרד "לית למנכ" הציעה הסמנכ2005באוגוסט . יממ  אבחוני  אלה

. לילדי  בני שלוש עד ארבע שוועדות ההשמה דורשות לאבח  אות "  אבחוני 300גלובאלי 
יערו  מעקב "ו "ובמהל  שנת הלימודי  התשס, "י ירכז את הפניות לאבחו  ברמה הארצית"שפ"

 אישרה 2005בספטמבר ". ובקרה לגבי היק  האבחוני  הנדרשי  ויחליט על המש  הפעלת השירות
ח למשרד הבריאות " ש750,000אי לכ  העביר המשרד . לית"לית לשעבר את הצעות הסמנכ"המנכ

  .ו"בגי  אבחוני  בשנת הלימודי  התשס
__________________ 

פסיכולוגיה התפתחותית ופסיכולוגיה חינוכית ה" שני ענפי" שוני" של , על פי חוק הפסיכולוגי"  36
 . וכל אחד מה" הוא מומחיות מוכרת, יכולוגיההפס



 ב58דוח שנתי  826
‰ÏÚÂ‰ ,Ù˘˘"Î „¯˘Ó‰ ¯È·Ú‰ Ì È‚·˘ ÌÈ ÂÁ·‡‰ ¯ÙÒÓ ¯Á‡ ·˜Ú ‡Ï È „¯˘ÓÏ ÛÒ

˙Â‡È¯·‰ ,˘¯„ Î ÔÈÈ Ú· ËÈÏÁ‰ ‡ÏÂ. 
 פנה מנהל המחלקה להתפתחות הילד אל המפקחת הארצית הממונה על שירותי 2007בינואר  .4

וביקש להגדיל את התשלו  השנתי של המשרד בגי  , חינו  מיוחד באג  לחינו  מיוחד במשרד
ל "לית פנתה בעניי  זה למנכ" הסמנכ. הוא חזר ופנה בעניי 2007ובפברואר , ח"אבחוני  למיליו  ש

 . ל בשלילה" השיבה לה לשכת המנכ2007אול  ביוני , המשרד
 לא השיב המשרד על פנייתו של מנהל & 2007 ספטמבר &שעד למועד סיו  הביקורת , התברר

ז "ושני המשרדי  לא הסדירו נושא זה בנוגע לשנת הלימודי  התשס, המחלקה להתפתחות הילד
  .ואיל 

✩  
‰Í¯‰ ÏÈ‚· ÌÈ„ÏÈÏ ÌÈ ÂÁ·‡ ÌÈ ÓÓÓ ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜Â „¯˘Ó , ÌÈ„¯˘Ó‰ È ˘Â- ÍÂ ÈÁ‰ 

 ˙Â‡È¯·‰Â- Ï˘ „ÏÈ‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰Ï ÌÈ ÂÎÓ· ÌÈ ÂÁ·‡‰ ˙‡ ÍÂ¯ÚÏ ‰È‰ ÈÂˆ¯˘ ÌÈÓÈÎÒÓ 
˙ÂÙÂ˜‰ .˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÈÙ ÏÚ , ˙ÙÂ˜ ÔÂÓÈÓ· ÔÂÁ·‡Ï È‡ÎÊ „ÏÈ Ì‡ ‰ËÏÁ‰‰ ‰ÈÂÏ˙

„ÏÈ‰ ÏÚ ‰ÙÂ˜‰ Ï˘ Ì„Â˜‰ Ú„ÈÓ· ÌÈÏÂÁ‰ .Ó‰‰Ê ‡˘Â  Â¯È„Ò‰ ‡Ï ÌÈ„¯˘ , ¯„Ò‰ ËÚÓÏ
˙Á‡ ‰ ˘Ï È˙„Â˜  . 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÚ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÓÂÁ˙ Â¯„‚ÂÈ Â·˘ ÁÂÂË ÍÂ¯‡ ¯„Ò‰ ÚÂ·˜Ï ˘È
Â¯„ÚÈ‰ ˙‡ Â‡ ˙Â¯È˘‰ Ô˙Ó· ˙ÂÏÈÙÎ ÚÂ ÓÏ È„Î Í¯‰ ÏÈ‚Ï ÌÈ ÂÁ·‡ ˙ÎÈ¯Ú . È ÂÈÁ ¯·„‰

‡ ÌÈÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ ÌÈ˙Â¯È˘ ÔÓÓÏ ‰˘˜˙Ó „¯˘Ó‰˘ ÌÂ˘Ó „ÁÂÈÓ· ÌÈ‡ÎÊ˘ ÌÈ„ÏÈÏ ÂÏÈÙ
ÌÏ·˜Ï .Ù˘Ï ¯˘Ù‡Ï ‰ÈÂ˘Ú ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÓÂÁ˙ ˙¯„‚‰" Ï˘ ‰„Â·Ú ˙ÂÚ˘ ˙Âˆ˜‰Ï ÌÈÁ

˜ÙÒÏ Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˙Â¯È˘Ï ÌÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ.  
✯  

Ù˘‰"È‚ÂÏÂÎÈÒÙ ˙Â¯È˘ ÌÈ˜È ÚÓ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈÁ- È˜ÏÁ ÔÂÓÈÓ· ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ÈÎÂ ÈÁ
ÂÁÂ˜ÈÙ·Â ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ .ÂÓÈ˘Ó‰ Â·¯˙‰ ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó·Ù˘‰ ÏÚ ˙ÂÏËÂÓ‰ ˙"ÌÈÁ , ÔÈ·

„ÁÂÈÓ ÍÂ ÈÁ ˜ÂÁ· ·ÂÏÈ˘‰ ˜¯Ù Ï˘ Â˙˜È˜Á ˙Â·˜Ú· ¯‡˘‰ .Ù˘‰ Ï˘ ÚÈ¯ÎÓ‰ Ì·Â¯" ÌÈÁ
ÌÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ Ï˘ ÌÈ ˜˙Ï ÍÂÓ  ÈÂÒÈÎ ÊÂÁ‡ Ï˘ ÌÈ‡ ˙· ÌÈÏÚÂÙ .˙Â¯È˘‰ Ú‚Ù  ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î ,

˙Â˘ÏÁ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡ ·¯˜· ¯˜ÈÚ· ,ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï , Ï·˜Ï ÌÈ‡ÎÊ‰ ÌÈÈÎÂ ÈÁ‰ ÌÈ˙ÂÂˆÏÂ Ì‰È¯Â‰Ï
È·ËÈÓ ˙Â¯È˘. 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , È˙Â¯È˘Ï ¯˘‡· ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ÂÈ˙ÂÈÁ ‰ Â Â˘ ‡Ï „ÂÚ ÏÎ
Ù˘‰ ÏÚ˘ ‰·ÂÁ‰"˙˙Ï Á , Ô˙Ó ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ˙Â˘Â¯„‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ËÂ˜ Ï ÂÈÏÚ

Ù˘‰ È„È· ÌÈ˙Â¯È˘‰"˙ÓÈÈ˜‰ ˙Â‡ÈˆÓÏ ÏÒ‰ ˙‡ ÌÈ‡˙‰ÏÂ Á .Ù˘ Â·˘ ·ˆÓ‰" ‰˘˜˙Ó Á
‡¯‰ È‚ÂÏÂÎÈÒÙ‰ ˙Â¯È˘‰ ˙‡ ˙˙Ï ÏÚÂÙ ‡Â‰˘ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ˙‡Â Â˙Â‡ Ô·¯„Ó ÈÂ

‰˙¯‚ÒÓ· ,Ù˘ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ¯Â‰‰ ÔÓ ‰·‚ ˘ ÌÂÏ˘˙ ˙¯ÂÓ˙ Ì‚ ÌÈ˙Â¯È˘ ˙˙Ï"Ó . ÏÚ
Ù˘ ˙ÏÚÙ‰Ï ÌÈÏÏÎ ¯È„Ò‰Ï „¯˘Ó‰" ÚÂ ÓÏ È„Î ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈÓ"˙‚ÈÏÊ " ÌÈ˙Â¯È˘

ÈË¯Ù‰ ÛÂ‚‰ Ï‡ È¯Â·Èˆ‰ ÛÂ‚‰ ÔÓ ,ÌÓÂ˘ÈÈ ÏÚ Á˜ÙÏÂ . 
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Ë ÍÂ¯‡ ¯„Ò‰ ÚÂ·˜Ï ˘È È„Î Í¯‰ ÏÈ‚Ï ÌÈ ÂÁ·‡ ˙ÎÈ¯Ú ÏÚ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÓÂÁ˙ Â¯„‚ÂÈ Â·˘ ÁÂÂ
Â¯„ÚÈ‰ ˙‡ Â‡ ˙Â¯È˘‰ Ô˙Ó· ˙ÂÏÈÙÎ ÚÂ ÓÏ . ‰˘˜˙Ó „¯˘Ó‰˘ ÌÂ˘Ó „ÁÂÈÓ· È ÂÈÁ ¯·„‰

ÌÏ·˜Ï ÌÈ‡ÎÊ˘ ÌÈ„ÏÈÏ ÂÏÈÙ‡ ÌÈÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ ÌÈ˙Â¯È˘ ÔÓÓÏ . ‰ÈÂ˘Ú ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÓÂÁ˙ ˙¯„‚‰
Ù˘Ï ¯˘Ù‡Ï"È‚ÂÏÂÎÈÒÙ Ï˘ ‰„Â·Ú ˙ÂÚ˘ ˙Âˆ˜‰Ï ÌÈÁ˜ÙÒÏ Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˙Â¯È˘Ï Ì . 

 ¯ÎÂÓ ÍÂ ÈÁ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï È‚ÂÏÂÎÈÒÙ ˙Â¯È˘ ˙˙Ï ˙Â‚‰Â  Ô È‡ ˙Â·¯ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯
ÈÓ˘¯‰ ÍÂ ÈÁ· ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï Ô˙È ‰ ˙Â¯È˘Ï ‰ÓÂ„ ÔÙÂ‡· ÈÓ˘¯ Â È‡˘ . ˙‡ ËÂ˜ Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ

Ì‰Ï Ô˙ ÈÈ ˙Â¯È˘‰˘ ÁÈË·‰Ï ÈÎ ˙Â˘¯„ ‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰. 
˘  ÏÚÂ „¯˘Ó‰ ÏÚ" ÔÂÁ·Ï Ó Ï˘ ˙ÂÏËÓ‰Â „È˜Ù˙‰ ˙¯„‚‰ ˙‡Â Ì˙˜ÒÚ‰ È‡ ˙ ˙‡
ÌÈÈÊÂÁÓ ÌÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ .˙‡Ê ,È¯· ÌÈÒÂ Ó ÌÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ ˜ÈÒÚ‰Ï „¯˘ÓÏ ¯˘Ù‡Ï È„Î- ‡ÎÓÒ

‰Ï‡ ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈÈÏÂ‰È  ÌÈ„È˜Ù˙· .ÌÂÈ‰ ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓ‰ , ıÏ‡ÈÈ „È˜Ù˙Ï ‰ Ó˙È˘ ÈÓ ÂÈÙÏ˘
¯˙ÂÈ ÌÈ·ÂË ‰˜ÒÚ‰ È‡ ˙ ÏÚ ¯˙ÂÂÏ ,Â ‰ Â˘‡¯‰ ‰¯Â˘‰Ó ÌÈ„ÓÚÂÓ ˜ÈÁ¯Ó Â˙ÏÂÎÈ· Ú‚ÂÙ

Ù˘‰ ˙„Â·Ú ÏÚ Á˜ÙÏ „¯˘Ó‰ Ï˘"ÌÈÁ . 
 È·ÈÒÓ È‚ÂÏÂÎÈÒÙ ÚÂÈÒ ·ÈÈÁÓ ‰ÊÚ ÛËÂÚ È·Â˘ÈÈ·Â ˙Â¯„˘· Í˘Ó˙Ó‰ ÌÂ¯ÈÁ‰ ·ˆÓ

ÌÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ¯Â·‚˙Â ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï .Ù˘ Ï˘ ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ· È„ ÔÈ‡ ÍÎ Ì˘Ï" ˙˘¯„ Â È
‰ÓÈ˘ÓÏ ‰Ó˙¯  ‡Ï ‰Î „Ú˘ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰ Ï˘ ‰ÏÈÚÙ‰ ‰˙Â·¯ÂÚÓ. 

Ú‰ ÈÏÎ ÌÚÏÎ˘Ó È Á·Ó ÌÈ Ó  ÈÎÂ ÈÁ ‚ÂÏÂÎÈÒÙ Ï˘ ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ ‰„Â· . È Á·Ó· ¯ÂÒÁÓ ˘È
ı¯‡· ÌÈÙ˜˙ ÏÎ˘Ó ,‡Ï‰ ¯Ê‚Ó· „ÁÂÈÓ· ¯ÂÓÁ ¯·„‰Â-È„Â‰È . ÌÈÙ˜˙ Ì È‡˘ ÌÈ Á·Ó

Ì‰È˙Â‡ˆÂ˙ ÈÙ ÏÚ Ú·˜  Ì„È˙Ú˘ ÌÈ„ÏÈ ÏÚ ˙ ‚Â‰ È˙Ï·Â ‰˘˜ ‰¯Âˆ· ÚÈÙ˘‰Ï ÌÈÏÂÏÚ .
 ÚË Ï˘· ˜ÒÙÂ‰ ÌÈ Á·Ó‰ ˙‡ Ô ˜˙Ï Â˙¯ËÓ˘ Ë˜ÈÂ¯Ù¯˜ÁÓ‰ ˙Â ÈÓ‡Ï Ú‚Â · ˙Â . „¯˘Ó‰

ÌÂ˙ „Ú ÔÈÈ Ú‰ ˙‡ ¯¯È· ‡Ï . ÏÎÏ ÌÈÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ‰ ÌÈ Á·Ó‰ ÔÂ ˜ƒ̇Ï ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ
‡Ï‰ ¯Ê‚ÓÏÂ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰-Ë¯Ù· È„Â‰È ,‰˘¯Ù‰ ÔÓ ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰ÏÂ . 

ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰ ÏÚ , ÌÈ‚ÈˆÓ˘ ·ˆÓ‰ ˙ ÂÓ˙ ˙‡ ¯˜ÈÚ·Â
‰ËÓ· ÌÈÈÎÂ ÈÁ ÌÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙÁË˘·Â  ,˙Â¯È˘‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ÌÈÎ¯„ ˘·‚Ï È„Î.  



 
 


