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העין ראש החינוכי הפסיכולוגי  השירות
 

 

 כללי

לשנת העירייה מבקר של השנתית הביקורת לתוכנית החודשים,2007בהתאם במהלך נערכה

נובמבר העירוני,2007ספטמבר החינוכי הפסיכולוגי בשירות הביקורת.ביקורת שזו לציין יש

הפסיכולוגי בשירות הנערכת  .הראשונה

 

הביקורת  מטרות

עלהביקור שהתבצעה הפעילות את בחנה בשנים-ת הפסיכולגי השירות .2006-ו2007ידי

הפסיכולוגים של עבודתם על החלים הסודיות וכללי הפרט צנעת עסקה,בשל לא הביקורת

מקצועיות לסוגיות המשיקים מטופלים,בנושאים ורשימות אישיים תיקים נבדקו ולפיכך,לא

כלהלן בנושאים הביקורת  :התמקדה

החינוכי  הפסיכולוגי השירות ויעדי  .מטרות

הארגוני,האדם-כוח  והמבנה  .התקינה

ללקוחות  השירות ומתן הפעילות  .היקפי

החינוכי  הפסיכולוגי השירות בעבודת ארגוניים  .מאפיינים

ההוצאות  הכספים,תקציב וגביית  .ההכנסות
 

הביקורת  היקף

מבוססים                            הדוח הפסיכולוגיממצאי השירות מנהל עם הביקורת שקיימה ופגישות שיחות ,על

המיוחד החינוך השפ,רכז בתי,ח"מזכירת ומנהלי מיועצות חלק נורמטיבי,הספר-עם חומר

מנכ:כגון חוזר והוראות החינוכית הפסיכולוגיה פעילות את המסדירים ותקנות משרד"חוקים ל

לפעילות.החינוך והפורמלי החוקי בהבסיס מעוגן הפסיכולוגי  -:השירות

התשל הפסיכולוגים מכוחו1977-ז"חוק שתוקנו  .והתקנות

התשמ מיוחד חינוך  .1988-ח"חוק

התשמ הפרטיות הגנת  .1981-א"חוק

מנכ החינוך"חוזרי משרד  .ל
 

 
הבאים"הדו הפרקים את כולל  :ח

הממצאים-פרק  תמצית

ההמפורט-פרק  הדוח
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סיכום  הממצאיםתמצית

 

החינוכי הפסיכולוגי שפ,)ח"השפ:להלן(השירות של וטיפולית מייעצת זרוע שירות-י"הינו

יעוצי והתרבות,פסיכולוגי החינוך משרד של הפדגוגי המינהל במסגרת אגף המשמש,שהינו

בתי ליועצי תומכת מקצועית בשפ-כמסגרת המועסקים החינוכיים ולפסיכולוגים חים"הספר

 .המקומיותברשויות

 

השפ"השפ העירוני החינוך אגף במסגרת מחלקה היא העין בראש ברחוב"ח במבנה ממוקם ח

ומונה המלך ב19דויד המועסקים על,משרות9.25-פסיכולוגים משרד-המתוקצבות ידי

של בשיעור ממוצעת68%החינוך פסיכולוג משרת (מעלות מכבר. לא השפ)64%עד ח"תקציב

בין ההוצאה,בשנה₪מיליון2-ל-1.5נע עיקר שכן שנה לאותה הפסיכולוגים בכמות תלוי

העבודה שכר מרכיב  נובעת

 

העקרונית הגילאים"השפ,ברמה לאוכלוסיית שירות לספק אמור חובה(3ח טרום 18ועד)גני

לגילאי המיוחד החינוך לכ"ובסה.21עד3ולתלמידי מתוכם17%-כ(תלמידים10,000-כ

דתימהמגזר בארץ,בפועל)החרדי היישובים במרבית חסרה ותקינה תקציביות מגבלות ,בשל

מגיל ניתן חובה(5השירות ביניים(15ועד)גני לגילאי)חטיבת המיוחד  .21עד3ובחינוך

 

ומס ומגוונים מרובים הילדים אוכלוסיית של הפסיכולוגיים שהצרכים המשרות'כיוון

שונה הקיימות הצרכיםהמקצועיות את מלכסות רחוק הוא כלל ובדרך לישוב נוצרה,מישוב

לשירותים באשר הציבור בקרב בהירות אי אף ולעיתים השירותים באספקת רבה שונות

ישוב בכל  .הניתנים

 

הפסיכולוגיים השירותים הפרט,ככלל ברמת והן המערכתית ברמה של,הן במסגרת מעוגנים

שירותים סלי "שני שירותים: לספק–"בסיסיסל המקומית הרשות שעל חובה שירותי ,הכולל

ראשונה בעדיפות לכללם שמומלץ שנייה,שירותים בעדיפות לכללם שמומלץ  .ושירותים

 

גם לספק נהוג רבות משלים"ברשויות שירותים כלולים)מ"שפ(,"סל שאינם שירותים היינו

השפ במסגרת בתשלום כרוכים ואשר הבסיסי משליםשירות(ם"בסל ראש)פסיכולוגי עיריית

שירותי מספקת אינה אדם)מ"שפ(העין כוח מגבלות  .בשל
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כללי עולה,באופן הביקורת השפ,מדוח ומבורכת"כי עניפה פעילות מקיים למרות,ח זאת

מערכת של שנה מדי הגדלים לצרכים מענה מתן על המקשה פסיכולוגים בתקני מחסור

והתלמידים  .החינוך

 

השיר הבסיסיסל  :ותים

מלוא את לספק אפשר אי הפסיכולוגיים השירותים שבמרבית הבסיסי"מאחר אחוז"הסל בשל

מ נמוך שפ,100%-כיסוי הנהלת שירותים"מצאה רשימת את להציג לנכון חובה"י "כשרותי

עפ השירותים מעבר"ובשאר מומלץ עדיפויות סדר שפ.י מנהל לקבוע"לכל אפשרות קיימת ח

הע אגףאת מנהל עם בתיאום שלו החינוך/דיפויות הפסיכולוג(מחלקת בסיוע הצורך ובמידת

 ).המחוזי

 
 

הפסיכולוגי לשירות המודעות  רמת

חשיבותו למרות הפסיכולוגי בפרסומיה,השירות והן ברשות הן מספקת מודעות מקבל אינו

העירייה.לתושב של האינטרנט ופשט,באתר כללי באופן מתואר המידעהשירות ולמעשה ני

להלן השירותים סוגי בדבר מפורט מידע לקבל לתושב מאפשר אינו השירותים(הקיים ,)סל

זכאי פעילות,להם שעות קהל,לרבות וכו,קבלת השירות או.'מבנה הביקורת הערת בעקבות

מקרי בעיתוי לפעילות,לחילופין ומצגת סקירה ניתנה ובו בשירות העיר ראש ביקור התקיים

ולבעיותיוה בנושא.שירות המודעות את להעלות במטרה היתר לכנס,בין גם סוכם כך בתוך

השפ וחשיפת לדיון ההורים ועדי ושירותיו"את (ח הדו. לסגירת לפרסום"נכון מחודש תקציר הוכן ח

פורסם-באינטרנט  )טרם

 

לתושב השירות ונגישות  זמינות

מנקודת הפסיכולוגי לשרות והזמינות שמתבררהנגישות כפי התושב נאותה,מבט ברמה .אינה

מהבדיקה כחלק ערכה רמת,הביקורת לבחינת טלפוניות פניות של בדרך אקראיות תצפיות

כלהלן יוני:הנגישות החודשים הפניות,2007יולי-במהלך במדגם ובכל12נכללו בדיקה ימי

מס שנערכו.תצפיות'יום התצפיות פ(39סך זה לעניין לשירותתצפיות טלפונית פניה  ).ירושו

 
עולה הבדיקה בכ,מתוך המהווים13%-שרק של,מקרים5מהתצפיות אנושי מענה היה

מ או כ.מ"מזכירה זאת התקבל87%-לעומת ההתקשרות בלבדמניסיונות קולי  .מענה

כמצופה משוב היה לא הקולי במענק הודעה הושארה בהם המקרים באותם  .גם
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השרות בשל,בתגובתו,צייןמנהל נובע הדבר בלבד"העומס"כי אחת משרה על המוטל הרב

הפסיכולוגים)מזכירה( ולכל הפעילויות  לכלל

 

טלפוני מענה העדר גם כמו מתאים שילוט העדר לצד האינטרנט באתר המצוי הדל המידע

לכל,סדיר שירות להיות האמור לשירות הזמינות רמת את מבטאים אלה ובהעדרא.כל פשר

לשירות הורים פניות מוחמצות זה שירות של לקיומו  .המודעות

 

העבודה ונוהלי העבודה  תוכניות

השפ רבעונית"פעילתו פרטנית פורמאלית עבודה תוכנית במסגרת מעוגנת אינה .חודשית\ח

שנתית עבודה מתוכנית השפ.הנגזרת קובע,ח"מנהל הפסיכולוגים משרות כמות על בהתבסס

ח העבודהאת שנת,לוקת של תחילתה לקראת החינוך למוסדות הפסיכולוגים את מצוות

מהמוסדות אחד לכל השעות מסגרת את ומקצה אינה,הלימודים זו בסיסית תוכנית אולם

ומסודרת מפורטת עבודה לתוכנית  .מתורגמת

 
 

שנים עשרות קיים נהלים,השירות להעמדת הדעת את נתנו לא רב כה זמן במשך אולם

השונים נהלים.בתחומים בכתיבת לראשונה הוחל הביקורת נועד.בעקבות בעקרון הנוהל

שוויוני שירות מתן שיבטאו באופן שירותים במתן שמדובר ככל ברורה שפה ליצור

כגון.ואובייקטיבי השונים בשירותים ועוד לקבל:זאת זכאי למי קריטריונים נקבעו לא אבחונים

ה חשבון על האבחון להורים.רשותאת ניכרת כספית בהוצאה ומדובר של,מאחר טעם יש

זה בעניין שוויון שיבטאו קריטריונים לקביעת  .ממש

 

בשפ המתנהלת הפעילות קשת מסודר"כל עבודה נוהלי בקובץ מעוגנת אינה דפוסי.ח קיימים

השנים במשך שהתפתחו מדיניות,עבודה מתווה החינוכי לפסיכולוג המידע המנח,אוגדן

הרלוונטית והחקיקה הפעילות לעיקרי באשר הפסיכולוג את אינם,ומכוון אלה כל אולם

השפ של פנימיים עבודה נוהלי קובץ של במסגרת  .ח"מעוגנים

השירות מנהל  :תגובת

מרוכז באופן הנהלים וניסוח כתיבה תהליך של בעיצומו נמצאים ויוצגו.אנו יידונו הנהלים

ההערכות בימי הצוות  .באוגוסטבפני
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העבודה  סביבת

בשפ העבודה חדרי הפסיכולוגים"מספר ממספר משמעותית קטן מאכלסים.ח החדרים מרבית

הפסיכולוגים2-3 בחדרי עבודה שולחנות של חסרונם עובדת לעין בולטת שולחן.פסיכולוגים

פסיכולוגים מספר משמש אחד החם"שיטת(עבודה חרי").השולחן בכל בולט זה פותוליקוי

בשפ נמצא הפסיכולוגים צוות כל שבהם ובתקופות הימים ד,למשל,כמו,ח"באותם 'ימי

צוות לישיבות המוקדשים והשתלמויות,בשבוע  .הדרכה

 

טיפולית מסביבה המצופה עם אחד בקנה עולים שאינם רבים ליקויים ראוי,נמצאו ולפיכך

במהרה כס.להסדירם גם לשמש חייב הפסיכולוגי תומכתהשירות למקבלי,ביבה להקנות

אסתטית יותר בסביבה גם ביטויו את לקבל צריך והדבר ואמון ביטחון תחושת ,השירות

נינוחות,רגועה ומיושן,בפועל.המשרה בלה ציוד עם הפסיכולוגים לקהל,חדרי המתנה חדר

לשדרוג  .ראוי

 

אישיים הפרט–תיקים  וצנעת

תיקי מאות קיימים הפסיכולוגי מטופליםבשירות של מהם נכבד חלק אשר מטופלים של ם

בני כיום הפרט,ויותר30שהם צנעת מחוק כמתבקש וסודי חסוי הדעות לכל זה .חומר

עצמו חושף ובכך כמתבקש מוסדי באופן ישנים תיקים להשמדת דעתו נתן לא השירות

רצויות לא לידיים יפלו תיקים בהם במס.למקרים מרוכזים ב'התיקים מתכתמקומות  ארונות

למקום שיקלע מי לכל זמינים במסדרון קרטונים בתוך וחלקם נעולים בלתי  .ועץ

 

השפ ברשות פעילים"אין והלא הפעילים התיקים של הכולל למספר באשר זמינים נתונים ח

לעת מעת ותנועתם הפסיכולוגים צוות אצל השפ.המצויים מנהל העדר"לדברי בשל ח

ז,מחשוב בנושא הפקידה,ההמידע באמצעות ידנית בכרטסת מנוהל הפעילים לתיקים

השפ את המאיישת  .ח"היחידה

מחשוב  העדר

לגלות הופתעה המחשוב"כי,הביקורת השפ"עידן על של"פסח בפיגור זה בנושא שנמצא ח

אור" עובדיו".שנות שכל בשירות מהכלל,מדובר יוצא אקדמאים,ללא שני,הינם תואר בעלי

עבודהח,לפחות כלי עבורם לשמש אמור והמחשב ממוחשב בעולם שצמחו צעירים לקם

מחשב,אלמנטרי קיים הפסיכולוגים של העבודה מחדרי אחד לא באף בחדר,אולם גם כמו

השפ  .ח"מנהל
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השפ עבודת לניהול ותוכנה חומרה של חסרונן לעובדת כך,ח"מעבר על הצביעה הביקורת

דו כמו נוספים מחשוב אמצעי ואינטרנטשגם אלקטרוני אינם,אר הכרחי עבודה כלי שהינם

עבודתם במהלך לפסיכולוגים זמין אינו האינטרנט ברשת הנמצא רב מקצועי ומידע בנמצא

השפ  .ח"במשרדי

 

וקיימת בשפהואיל אחת פקידה מחשובח"רק מודפסות,ובהעדר אינן העבודות מרבית

על, יד-נכתבות בכתב הפסיכולוגים השפלדברי.ידי אי,ח"מנהל עניין של-כל וקידומו מחשובו

על"השפ הועלה בעבר-ח פעמים,ידו של רב בעירייה,מספר וגורמים החינוך אגף מנהל  ,בפני

אולם הצורך,לצערו,מחשוב והבנת הערכה לגילויי לקידום,מעבר זכה לא הנושא

אופרטיבית  .ולהתייחסות

 

 האדם-כוח

בשפ-כוח המקצועי נותן"האדם השירותיםח בקבלת האמיתי הצורך לעומת חלקי מענה

על,הפסיכולוגיים המאושר הפסיכולוגים בתקני חלקי ומימון הכרה בשל משרד-זאת ידי

רק.החינוך מכסה האחרונות בשנים בהם הגידול חרף אלה הנדרשים66%תקנים מהתקנים

.תקנים14-כ( ( 

 

כ כן על הפ15%-יתר של החלקית משרתם בשפמהיקף המועסקים מיועדים"סיכולוגים ח

בעירייה אחרת משרה לכל בהשואה גבוה שיעור ולהשתלמויות הפסיכולוגים.להדרכה ,חוק

הקיבוציים השכר בהדרכה,והסכמי הצורך את כל,השתלמות,מעגנים מקצועי ופיקוח ליווי

משרתם במסגרת  .זאת

 

האדם בכוח  תנועות

השנ במשך ידע הפסיכולוגי לעתהשירות מעת הפסיכולוגים משרות בכמות חדות תמורות ים

תקנים והשלמת באיוש החינוך משרד הכרת לאור בשנת.וזאת על2004האיוש 5.25עמד

בלבד שנת.משרות ועד השנים כדי2007במשך עד הדרגתי גידול גידול,משרות9.25חל היינו

לשנת76%-של כאמור.2004ביחס הגידול במה,לצד והחוצההיו פנימה תנועות השנים לך

ומחליפים לידה חופשות בשל או תפקיד סיום בשל כגון שונות מסיבות תחלופה שעיקרם

המטופלים.זמניים החינוך מוסדות כלפי זה במקצוע כך כל הדרושה יציבות העדר יצר הדבר

ידם  .על
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הביקורת  :הערת

כוח על מלאה מצב תמונת לקבל הביקורת במהלך קושי הפסיכולוגיהיה בשירות ,אדם

השנים במשך התנועות התאמות.לרבות אי נמצאו שהתקבל נתון כל קושי,בגין שיצר מה

ויציאות כניסות התנועות למכלול מלאה רשימה הועברה.ליצירת הדברים ברוח הערה

נתונים לעת מעת סיפק אשר המנגנון מנהל לב  .לתשומת

 

בפנקס רישום לשם הנדרשים  הפסיכולוגיםהתנאים

התשל הפסיכולוגים לחוק אזרח,1977-ז"בהתאם שהוא מי הפסיכולוגים בפנקס להירשם יכול

ישראלי תושב שני,או תואר גבוה")מוסמך("בעל בפסיכולוגיה תואר בעל או בפסיכולוגיה

מישראל להשכלה,ממנו המועצה חוק לפי גבוהה להשכלה כמוסד שהוכר מוסד מאת שניתן

במס תשיגבוהה ישיר לארץ,1958-ח"לול בחוץ מוסד מאת שניתן בפסיכולוגיה תואר יוכר וכן

"להלן( לתואר")התואר: ערך שווה בפסיכולוגיה"מוסמך"שהוא תואר בעל או לפסיכולוגיה

הבאים התנאים על עונה אשר בישראל שמוכר ממוסד שניתן ממנו  .........גבוה

 

הביקורת  ממצאי

הפס של רישומם ליובבחינת הביקורת פניית לאור ברשות הפועלים הוועדה"יכולוגים ר

עולה הבריאות במשרד הפסיכולוגים פנקס מיום,ומנהלת  כי10.10.07מתשובתה

הפסיכולוגים2 בפנקס רשומים כי.פסיכולוגים ציינה כך פעילבתוך לפסיכולוג סטטוס אין

החוק על עבירה משום בכך ויש בפנקס רשום מ.שאינו זהעוד שנתון מהאמור כנובע תברר

ומאומת נבדק הפסיכולוגים"עאינו של קליטתם לקראת שגרה כדרך הרשות לא,י כן על יתר

זה בנתון עמידה הסף בתנאי המכרז בגוף לציין  .נהוג

 

 
פסיכולוגים מכרז-גיוס קיום  וחובת

כפופה פומבי מכרז של בדרך עובדים לעירייה למנות העי,החובה פקודת עצמהלפי ריות

סעיף.ולחריגים באמצעות,)ד(170לפי אדם מתקבל שלהן משרות על חלה אינה המכרז חובת

התעסוקה יסוד.לשכת העיריות)ג(170על תקנות תש(הותקנו עובדים לקבלת  1979-מ"מכרזים

 

השנים ע2005-2006במהלך ברשות"גויסו החינוך אגף פסיכולוג7,י לתפקיד משרה נושאי

בסעיף.חינוכי כמתבקש פומבי במכרז שלא נעשה הפסיכולוגים העיריות2גיוס לתקנות

עובדים( לקבלת פוטרת.1979-מ"תש)מכרזים שהתקנה בסייגים מנויים אינם אלה תפקידים

 .ממכרז
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הביקורת  הערת

קיום בדבר החוק הוראות עם מתיישב אינו הפסיכולוגים בגיוס החינוך אגף נקט שבו ההליך

פומ דו.בימכרז במסגרת צוין זה לשנת"נושא העירייה מבקר בתוכנית(2006ח העוסק בפרק

עובדים וקליטת .הבראה הנ) שבהליך מתברר הנוכחית ב"בביקורת מדובר פסיכולוגים7-ל

בדוח כמצוין הביקורת).5(ולא הערת פומבי,לאור מכרז בהליך התבצעו בהמשך הגיוסים

מועמד.כמתבקש נבחרו מקרים זמנייםבשני מקום ממלאי לכן קודם ששימשו ניתן.ים לא

המועמדים מיעוט משום העדפה על  .להצביע

 

נאותה פנימית מנהלית בקרת  העדר

כמותית מבחינה השונים למוסדות השונים השירותים היקף על לעמוד ביקשה .הביקורת

השירות למנהל תמוה השיר,באופן סוגי על כמותיים נתונים כלל קיימים וממילאלא  ותים

עפ בפילוח נתונים לקבל ניתן עפ"לא או מוסדות כגון"י אוכלוסיות וכו:י החרדי  .'המגזר

האמור אסמכתאות,לאור נמצאו ולא כמותיים נתונים קיימים לא המקומית ברשות גם

בנושא הרשות התעניינות מה.שיבטאו משום עניין כל אין שלרשות נראה אחרות במלים

אלה  .בנתונים

 

שלא ומכאן השירות בתוך השירותים נותני של תקופתיים דוחות מונהגים לא דומה באופן

עפ לסוגיהם השירותים היקף על לעמוד הנדונה"ניתן לתקופה השירותים נותני אלה.י דיווחים

מונהגים והיו השירותים,במידה היקף בדבר השירות למנהל מצב תמונת לתת ,אמורים

שו מאפיינים על בתיהעמידה לפי מפולגים שהנתונים ככל ועוד"נים דיווחים.ס העדר

נאותה ניהולית שליטה העדר על מצביע שבשגרה כדבר  .תקופתיים

 

כן הביקורת,כמו דוחות,מעירה להנהיג מתבקש הפעילות על הבקרה את לשפר מנת על כי

ש בעבודה הנוכחות דוחות מול התאמה ובחינת מפורטים מובנים אישיים לפעילות

הפעילות,הפסיכולוגים מכלול כל את יקיפו ושהדוחות התאמה ביניהם שתהיה כך

על הפסיכולוגים-שהתבצעה (ידי טפסים. בהכנת הוחל הביקורת  )במהלך

 

השפ מנהל עם ומשיחה עולה"מבדיקה באה,ח פנימית מנהל בקרת המקצועי במישור כי

בלב החינוך מוסדות עם שוטף ומגע פגישות מתוך באופן.דלביטוי להנהיג יש הביקורת לדעת

משוב טפסי והנהגת תקופתיים דווחים שיכלול יותר נאות פיקוח  .מובנה
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מנהלית בשפבקרה תחום על וממונה פסיכולוג שכל מחייבת פעילות,ח"נאותה דוח ימלא

וערכי כמותי הפסיכולוגית.חודשי ההתערבות סוגי את יפרט הבעיה,הדוח ותאור ,מועדן

בעבודתוב הכרוכים נוספים כמותיים סיכומים ולרבות בחודש העבודה מימי אחד  .כל

מנהלית בקרה לבצע נהוג לא כי מעלים הביקורת  ממצאי
 
 

מלקוחות  משוב

מעלים הביקורת בשפ,ממצאי נהוג לא קבלת"כי של הליך לימודים שנת כל בתום לקיים ח

החינוך מוסדות ממנהלי וגני-בתי(משוב מעבודת-)יםילד-ספר הרצון שביעות הערכת

מהשפ כללית רצון ושביעות החינוכי במוסד משוב,כן-כמו.ח"הפסיכולוג לקבל נהוג לא

מהשפ ושירות הדרכה המקבלים עמדות.ח"מהורים את לבדוק מנת על מתבקש האמור

על הניתן השירות טיב את ותפישתם החינוך מוסדות השפ-מנהלי לקחים,ח"ידי הפקת לצד

 .בהתאם

 

מס עם משיחות כי את'יצויין הביעו הספר בתי רצונםמנהלי היחסיםשביעות ממערכת

בשנת מונה מאז הנוכחי השירות מנהל עם השוטפת נשימה..2004בפעילות באותה אולם

יחסית המצומצם השירות היקף על השעות.קבלו מהקצאת הסתייגות הובעה כך בתוך

הצרכים מול אל כךוב,המזערית בבתי,לדעתם,של המקרים בכל לטפל מספיקים הספר-לא

הפסיכולוגים והתייחסות טיפול את  .המצריכים

בעיר החינוכית הפסיכולוגיה שירותי תקני כיסוי  שיעור

דצמבר לחודש הפסיכולוגי,2004עד בשירות החינוך משרד של והכרתו השתתפותו שיעור

ע)י"שפ(היעוצי עמד הפסיכולוגים בלבד5.25לבמשרות כ(משרות של תקן 14-לעומת

כ).משרות של כיסוי החובה40%-כלומר שירותי  .מסל

בשנת החינוך אגף ומנהל השירות מנהל של לתפקיד כניסתם מול2004עם מעורבותו ובשל

ל עד בהדרגה צמחו האיוש תקני החינוך בשנת9.25-משרד לברך2007משרות אפשר כך  .ועל

 

ל ביקשה וזאתהביקורת החינוכית הפסיכולוגיה שירותי בגין שעות לפי הכיסוי אחוז מהו בחון

הילדים מצבת על השונות/בהתבסס הלימוד ממסגרות אחת בכל התקינה,תלמידים

מסגרת/נדרשת בכל בפועל,מומלצת הפסיכולוגים משרות שיגרת.ומספר העדר בשל אולם

לתקופה הפסיכולוגים פעילות לפילוח נאותה נתונים,ניהול של טיבם על לעמוד ניתן .לא

מיוחדת( לב תשומת מקבל המיוחד החינוך נושא כי  )יצוין
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הבסיסי השירות מסל חלק אינם בשלות .אבחוני
 

המניעתי בהיבט הרבה חשיבותו למרות עוסק אינו שהשירות הנושאים ביצוע-אחד הוא

הרגיל בחינוך לילדים בשלות ס,אבחוני בשליםשלגביהם אינם כי החינוך מערכת בורה

א לכיתה ממלכתי28תקנה['להיכנס וחינוך חובה לימוד .]1959-ט"התשי,)רישום(לתקנות

נועדו ספק,המבחנים של הילד,במקרים האם להעריך ולהורים החינוך לאנשי גן,לעזור בוגר

הספר,חובה לבית מהכישורים,מוכן ביותר או באחד ליקוי קיים ,ההתפתחותייםוהאם

הספר בבית תקינה ולהשתלבות ללמידה כחשובים הידועים הרגשיים או  .הקוגניטיביים

 

החובה בסל כלול אינו זה אבחון ושירות ההורים,מאחר על מוטל דבר של בסופו מכאן.הנטל

פרטי באופן האבחונים את יבצעו בכך הכרוכה בהוצאה לעמוד היכולים הורים לא.שרק

ענתוניםנמצאו שהומלצו האבחונים היקף הגננות"להערכת והשירות.י במידה להניח יש

ע בהגדרה נכלל הרשות"היה דבר,י יותר ריאלית הייתה האבחונים שכמות הנמנע מן לא

המניעתית התפיסה עם  .המתיישב

 

 
הבגרות במבחני הקלות למתן  אבחונים

עם תיכון תלמידי החינוך למשרד מפנות הספר בתי לקבליועצות המעוניינים למידה ליקויי

הבגרות בבחינות מחליטה.הקלות החינוך במשרד הלמידה לקויי אגף של התאמות ועדת

האבחון לביצוע מימון מלגת לאשר ילדים ההתאמות.לאילו ועדת ידי על נענים שלא הורים

מכיסם האבחון את ביותר.מממנים זעומה כלל בדרך הניתנת האישורים .מכסת

בדהטענה מתייחסת השירות כלפי המושמעת להיקפו"העיקרית למשל,כ  :כך

ביניים כ"היובל"חטיבת ביה,תלמידים800-מונה מהיחסס"מנהל רצון שביעות ככלל הביע

ומנהלו הפסיכולוגי לשירות ע,והזמינות גם נאמרה דומה חטיבת"התייחסות מנהלת "גוונים"י

זה היק.לענין על קשות קבל לומאידך הניתן השירות שהם4בסך,ף שבועיות פסיכולוג שעות

בים כטיפה במקום12%-כ(כדבריו  ).0.8%משרה

 

בגין כ-תיכון חינוכית1,400-מונה יועצת יש שכבה לכל היועצות.תלמידים אחת בשיחה

יב שכבה של נמסר'החינוכיות היועצות כלל את זה לצורך הפסיכול,המייצגת השירות וגיכי

ודרוש ביותר,חשוב זעום השכבות לכלל המוענק השירות היקף זאת  .עם
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הפסיכולוג עם תלמידים בפגישות הצורך זאת,בשל לעשות לעמיתיה ובדומה כדבריה נאלצת

לרשותה העומדת היחידה השבועית הייעוץ שעת חשבון נחשב.על עוד זה מצב לדבריה

כ קודמות"טוב"-יחסית שנים שנהעד(,לעומת .לפני ( 

 

החרדית  האוכלוסייה

הפסיכולוגים השירותים מקבלי במכלול החרדית האוכלוסייה תלמידי כ,שיעור 17%-מהווה

העין בראש התלמידים חרדי.מכלל לחינוך המחלקה מנהל עם לביקורת,משיחה כי,נמסר

הא בשנים יותר גדולה פתיחות קיימת מטבעה סגורה שהנה למרות זאת חרונותאוכלוסייה

ממנו הנובעת החיובית התמורה משום הפסיכולוגי ילדים.לשירות גני קיימים זה במגזר

שילוב,רגילים לעיר,גני מחוץ מיוחד חינוך ומוסדות מיוחד לחינוך  .גנים

 

 
ביה מנהל הצאן"ס"לטענת פטור(–"בעקבי בקביעות)עצמאי פסיכולוג שעות הקצאת לו אין

הפס השירות היותר עפולכל נענה הצורך"יכולוגי במקרה קריאה לתלמידים.י אבחונים

ההורים במימון עצמאי באופן כלל בדרך דידקטיים(נעשים חינוכי)אבחונים יועץ ואין מאחר

זה עפ,במוסד הבנתם למיטב מתקבלת לאבחון המלצה או החלטה לקבלת שהערכה י"מכאן

המחנכים של אינטואיטיבית דעת  .חוות

 

המי  וחדהחינוך

ההכרה משום גבוה סגולי משקל בעלת הינה העין בראש המיוחד לחינוך הרשות התיחסות

המתאימות במסגרות למידה מוגבלויות בעלי תלמידים לשלב מנת ועל כך.בחשיבותו בתוך

מחוץ מיוחד לחינוך ספר בבתי או בישוב מיוחד לחינוך כיתות במסגרות משולבים התלמידים

 .לישוב

 

נתונ פי החינוךעל מאגף שהתקבלו תשס,ים הלימודים השמה,ז"בשנת בוועדת לדיון 125עלו

בעיר הספר בתי מכל לישוב,תלמידים מחוץ כ(חלקם של שקדמה33%-עליה לשנה )ביחס

חט בין במעבר הדיונים בשל נובעת זו לחט"עליה ובממ"במ,ע"ב  ד"מ

 

השונות"סה במסגרות לומדים מיוחד207מתוכם,תלמידים238כ לחינוך בכיתות לומדים

ו העין לישוב31-בראש שמחוץ במסגרות ו-8(תלמידים מיוחד לחינוך ספר23-בכיתות בבתי

מיוחד חוץ39%-כ)לחינוך תלמידי הינם המיוחד החינוך במסגרות התלמידים  .מכלל

 131



  השירות הפסיכולוגי                                                                                                             מבקר העירייה- 2007ח "  דו

המיוחד לחינוך  אבחונים

מיוחד חינוך חוק הוראות פי יל,1988-ח"התשמ,על נדרשכל השמה ועדת לעבור שאמור ד

פסיכולוגית הערכה אבחון(להביא ההשמה)להלן בוועדת לדיון בשנת.קודם כי דיווח השירות

עברו"תשס ומתוכם188ח חינוכיים אבחונים השמה148ילדים ועדת לצורכי .אבחונים

רבה מעורבות לפסיכולוג יש ההשמה החלטות,בועדות לקבלת חשובה  .ודעתו

 

מינוי       כתבי  העדר

ליו כי מעלים הבדיקה הוועדה"ממצאי חברי של מינוי כתבי עותק אין ההשמה ועדת ר

עפ.שבתוקף מינוי יש לעת מעת הוועדה לחברי האם השאלה התבקשה חוק"מכאן  .י

מענה ללא פתוחה נשארה זה.השאלה בענין החינוך למשרד לדעת,בפנייה הופתעה הביקורת

ה לגורם הנושאשגם לבחינת ממש של קושי קיים וכאן עדכנית רשימה אין המינויים את  .מנפיק

 

המסוימים למקרים הוועדה החלטות בגין ערעורים ויוגשו במידה תוקף משנה מקבל .הענין

שהערעור,שנדחו בכדי לעניין הוועדה חברי תקפות הוכחת יכולת בהעדר אלה ובנסיבות אפשר

הטכני מהנימוק ולו מהותי.(יתקבל  ).אך

 

מהבדיקה עולה אשר,עוד סוציאלית עובדת לעת מעת השתתפה הוועדה מישיבות בחלק כי

ועדה כחברת לשמש יכולה אינה החוק החוק"עפ.בהגדרת צריך:י בוועדה סוציאלי עובד

של ותק בעל חריגים5להיות בילדים בטיפול לפחות לא.שנים זה נתון כאמור מהמקרים בחלק

(התקיים עו. שתי לדרישות"נמצאו עונות שאינן  )ס

 
 

חוץ  עבודת

מלאה181-177סעיפים במשרה עירייה עובדי על החל באיסור עוסקים העיריות לפקודת

בעקיפין,לעסוק או חוץ,במישרין עירייה180סעיף.בעבודת לעובד מיוחדים במקרים מתיר

היא העבודה אם בשכר חוץ בעבודת הכלל:לעסוק בתפקידולא;לטובת לרעה לפגוע עלולה

בעירייה;בעירייה לעבודתו עניינים ניגוד משום בה שיקבל,אין השכר על הצהיר העובד ואם

פרס181סעיף.תמורתה לקבל מנת על חוץ עבודת העובד עירייה עובד כי בניגוד,קובע

הנ העבודה,ל"להוראות אותה בעד שניתן הפרס משווי שלושה פי בגובה קנס .דינו

השירות מנהל דווח פי נוספת8על בעבודה עוסקים .פסיכולוגים
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 לסיכום

 
בעיות עם בהתמודדות ולמשפחותיהם לילדים בסיוע רבה חשיבות יש השירות לעבודת

הילד של סובייקטיביים מקשיים או שונים מאירועים סביבתו,הנובעות של או משפחתו  .של

למנוע עשוי הנכון בזמן מתאים לילדטיפול הפיך בלתי אחד,נזק הפרעה,מצד ולמנוע

הילד נמצא שבה החינוכית האחר,למערכת חייב.מהצד השירות בסל שנקבע הטיפול מכלול

בעיר האוכלוסיות סוגי לכל שוויוני באופן אחרים,להינתן או  .דתיים

 

מהדוח שעולה שבינם,כפי הגומלין ביחסי השוטף והקשר מהיחס רצון שביעות למנהלקיימת

בשנת,השירות לתפקיד התמנותו מאז הדבר אמור שקדמה2004בעיקר לתקופה ולהבדיל

זה לצרכים.למועד ביחס זעום הספר בתי מנהלי לטענת השירות היקף זאת  .עם

 
מנהלית בקרה והעדר נהלים מיסוד להעדר מתייחס מהדוח שעולה והמהותי העיקרי הליקוי

לצור המתבקשת השירות מנהל מבחינהמצד הן הפסיכולוגים צוות פעילות והערכת פיקוח כי

כמותית מבחינה והן (ערכית הקרוב. בעתיד ליישום פיקוח טפסי בהכנת הוחל הביקורת .במהלך ( 

 

הביקורת  המלצות

העבודה סביבת השפ-שדרוג את המשמשים במשרדים יסודי סקר לבצע לבחינת"מומלץ ח

וה הפיזי משיפוצם העולות הפסיכולוגים,חיצוניהמשמעויות למספר המשרדים התאמת

לשפ הנדרשים וציוד ריהוט ותוספת חידוש וכן  .ח"המועסקים

 

למחשוב-מחשוב העירייה של העבודה תוכנית של,במסגרת המלא למחשובו לפעול יש

הפסיכולוגי העבודה-השירות מחדרי אחד בכל מחשב שפ,עמדות לניהול וחיבור"תוכנה ח

האינטרנ  .טלרשת

 

משוב השפ-שאלון בתי"מנהל מנהלי כל בקרב משוב שאלון לימודים שנת סוף בכל יעביר -ח

וגני על,הילדים-הספר הניתן השירות איכות את לבחון מנת מקום-על יש והאם ידו

השפ.לשיפורים יוודא"מנהל הפסיכולוגים,ח ימלאו אותם תקופתיים פעילות דוחות  .הנהגת
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בשלות שלהשירות-אבחוני וסוג וחשובה משמעותית משימה הרך בגיל ילדים באיתור רואה

מניעה קלה.עבודת ועזרה זה בגיל איתור הילדים,שכן בגן נוספת שנה למנוע,כמו יכולים

הספר בית מסלול לאורך בסלמומלץ.קשיים זה שירות הכנסת לשקול הנושא חשיבות בשל

הרשות  במימון

 

חוץ ניגוד-עבודות למנוע החוץכדי לעבודת העובד עבודת בין אותן,עניינים על פיקוח כולל

חוץ עבודת עירוני,שעות בנוהל תקבע שהעירייה חוץ"מתבקש שאינם"עבודות עובדים גם כי

נוספת לעבודה המועצה אישור את לקבל חייבים מלאה במשרה יתייחס.מועסקים האישור

פעם בכל אחת שנה של .לתקופה

 

תיקים ובמקביל-ניהול לקוחות של אישיים תיקים תנועות נתוני ולנהל למחשב מומלץ

גיל מעל לקוחות של תיקים לא21להשמיד לידיים יפלו שאלה וחשש הפרט צנעת משום

 .רצויות

 

מינוי כתבי ההשמהמומלץ-חידוש ועדת של המינויים את לאלתר שמירת,לחדש ולהנהיג

א גריעות בגין שוטף וניהול לעתעותקים מעת תוספות  .ו

 

מזכירה במזכירה-פקידה\תגבור מיידי תגבור מתבקש השירות לכלל העבודה היקף בשל

וסיכומים עבודות הדפסת זה ובכלל הצרכים כל על לענות מנת על  .נוספת

 

 

המבוקר עמ-תגובת  162'ראה
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המפורט"הדו  ח
 
 

הפסיכולוגי  כללי-השירות

הפס השירות הפוטנציאלמטרות למיצוי ולדאוג תלמיד כל של התפתחותו את לקדם יכולוגי

הלומדת,שלו בקהילה הטובה השתלבותו על דגש שימת לתלמידים.תוך מיועד השירות

בעיר השונות החינוך ולמשפחות,במסגרות החינוך,להורים במערכת העובדים החינוך לאנשי

ושל הילד טובת של בתחומים המדיניות הנפשיתולקובעי בריאותו .קידום

הפרט ברמת ובאבחון באיתור עוסקים בשירות הקבוצה)תלמידים(הפסיכולוגים וברמת

חינוך)כיתה( ולאנשי להורים פרטני בייעוץ חינוך,וכן ולאנשי להורים קבוצתית בהדרכה

טיפולית וקבוצתית,ובהתערבות משבר,פרטנית וחירום,במצבי .אסון

הפס מטפלים כן נורמטיביותכמו התפתחותיות בסוגיות התפתחותיות,יכולוגים בלקויות

נוער ובני ילדים של תלמידים,ופיזיות בקרב לחץ וקהילה,במצבי ובקשיי,הורים למידה בקשיי

רגשיים ובקשיים תלמידים אצל וחשיבה תלמידים,תפיסה של וחברתיים .התנהגותיים

אל המתייחסת ממדית רב בגישה פועל עםהשירות גומלין בקשרי הנמצא מכלול כאל הילד

משפחה השונות החברתיות ספר,המערכות וחברה,בית של.קהילה היעד אוכלוסיות

כוללות החינוכי התלמיד,הפסיכולוג החינוכי,מלבד הצוות ואת הוריו את המוצע.גם הטיפול

עצמו לפרט להינתן מורים,להנהלה,למשפחה,יכול לקבוצת או השוניםל,למורה מטפלים

בו קרובות מהם-ולעתים לחלק או לכולם .זמנית

שונות בוועדות כנציגים בעיר והרווחה החינוך מערכות את מלווים ועדת:כגון,פסיכולוגים

מיוחדים צרכים בעלי לילדים שונות,השמה חינוך לרמות השמה הרך(ועדת ועל,הגיל יסודי

שיבוץ,)יסודי וועדת,ועדות ערר בגרותועדת לבחינות .התאמות

הגננת באמצעות נעשית הפסיכולוגי לשירות אחר/היועצת/המורה/הפנייה וטיפולי חינוכי גורם

הורים של ישירות פניות באמצעות הצוותים.וכן את מדריכים החינוכיים הפסיכולוגים

השתלמויות ומקיימים הרלוונטיים בנושאים .החינוכיים

 135



  השירות הפסיכולוגי                                                                                                             מבקר העירייה- 2007ח "  דו

הפ בשירות הפעילות  סיכולוגימסגרת

גילאי לאוכלוסיית שירות לספק שואף הפסיכולוגי לגילאי,3-18השירות המיוחד  .3-21ובחינוך

לגילאי המקומות במרבית שירות ניתן זה לגילאי,5-15בשלב המיוחד  .3-21ובחינוך

ע ניתן הפסיכולוגי ע"השירות מקצועית ומפוקח תקציבית ונתמך המקומית הרשות השירות"י י

המחוזי)י"שפ(ייעוצי-לוגיהפסיכו הפסיכולוג באמצעות החינוך  .במשרד

 

ומס ומגוונים מרובים הילדים אוכלוסיית של הפסיכולוגיים שהצרכים המשרות'כיוון

הצרכים את מלכסות רחוק הוא כלל ובדרך לישוב מישוב שונה הקיימות נוצרה,המקצועיות

בהיר אי אף ולעיתים השירותים באספקת רבה לשירותיםשונות באשר הציבור בקרב ות

ישוב בכל הנושא.הניתנים את להבהיר נועדו שלהלן  .הדברים

 

החינוך"עפ)מפתח(התקינה משרד  י

מכבר זה נקבע החינוך כיסוי"במשרד מס"מפתח את בחשבון בישוב'הלוקח הלומדים הילדים

מס ואת השונות הגיל לסוגיהם'בשכבות החינוך נתונים.מוסדות מומלץלפי תקן נקבע אלה

החינוך במערכת לילדים הולם פסיכולוגי שירות למתן בישוב שתוקצינה  :כדלקמן,למשרות

ל- אחד לגילאי500-תקן בגנים א,3-4ילדים ובכיתה חובה  .'בגני

ל- אחד ב1000-תקן בכיתות  .ב"י-'תלמידים

ל- אחד המיוחד300-תקן בחינוך  .תלמידים
 
 

עדהמסג'מס הוא מלאה במשרה לפסיכולוג עד3רות או רגילים ספר י"עפ.גנים15בתי

את מקומית רשות בכל לחשב אפשר זה הכיסוי"מפתח בישוב"אחוז ע.העכשווי חילוק"זאת י

הפסיכולוגי'מס בשירות בפועל העובדים הפסיכולוגים במס)ח"השפ(חינוכי-משרות 'המקומי

עפ המומלץ המפתח"התקנים מ.100כפול,י בהרבה נמוך הכיסוי אחוז הנוכחית -במציאות

מ100% נמוך הוא הארצי ובממוצע הישובים  .50%-במרבית

 

מזאת כאמור,יתרה נקבע תפקידי,המפתח בהגדרת תמורות חלו ומאז מעטות לא שנים לפני

ובקהילה החינוך במערכת יותר,הפסיכולוגים נרחבים שירותים לתת הזמן עם שנדרשו

חדשים תפקידם,בתחומים להגדרת נכנסו לא אפוא.שבעבר לצפות ניתוח,יש ייערך שכאשר

עדכני תקנים,עיסוק על להמלצה המפתח אף יעודכן עפ,ולפיו הקיים הכיסוי אחוז י"יהיה

היום שהוא מכפי נמוך אף הנוכחית האדם כוח  .מצב
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שירותים סל  ?מהו

הפסיכולוגי השירות במשר-הנהלת שלייעוצי בסיסית רשימה לפרסם החליטה החינוך ד

שהשפ התלמידים"שירותים לאוכלוסיית יספק המקומי התפתחותם(ח על שמופקדים ולמי

החינוך-התקינה וצוות כאשר)הוריהם להינתן אמור זה הכיסוי"סל המקומי"בשפ"אחוז ח

זאת.100%הוא מכך,עם נמוך הכיסוי אחוז השיר,כאשר זמני באופן שיינתנויפחתו ותים

הזו הבסיסית הרשימה מס,מתוך להשלמת ל'עד  .כיסוי100%-המשרות

 

חלקי כשהכיסוי ובמיוחד מלא כשהכיסוי אגף,הן מנהל ברשות/יקיימו החינוך מחלקת

השפ ומנהל שיוצאו"המקומית השירותים ועל שיינתנו השירותים על יוחלט ובו דיון י"עפ(ח

הבסיס)הצורך הרשימה למטרות.יתמתוך בכפיפות ייעשה שתוקצינה השעות היקף על הדיון

הישוב"שפ של הייחודיים והאפיונים הצרכים בחשבון ויילקחו הישוב ולמטרות יהיו.י אם

דעות המחוזי,חילוקי הפסיכולוג שתימסר.יכריע שנתית עבודה לתכנית יתורגם ההסכם

שנה כל בתחילת המחוזי הפסיכולוג של  .לאישורו

 
מקדיםהמ דיון יערך כי ממליץ לימודים,שרד שנת כל מנהל,בתחילת ובין הפסיכולוג בין

של הניצול אופן לגבי החינוכי המקצועי"המוסד המוסד"הזמן לרשות לשירותים,העומד

השונות בעדיפויות ובהתחשב הבסיסי בסל  .הרשומים

 
הבסיסי השירותים  :סל

הפסיכולוגיים השירותים שבמרבית מלואמאחר את לספק אפשר הבסיסי"אי אחוז"הסל בשל

מ נמוך שפ,100%-כיסוי הנהלת שירותים"מצאה רשימת את להציג לנכון חובה"י "כשרותי

עפ השירותים מעבר"ובשאר מומלץ עדיפויות סדר שפ.י מנהל לקבוע"לכל אפשרות קיימת ח

אגף מנהל עם בתיאום שלו העדיפויות החינוך/את הפסיכולוגובמ(מחלקת בסיוע הצורך ידת

 ).המחוזי

 
חובה  שירותי

הפסיכולוגיים השירותים בכל יינתנו הבאים ע,השירותים ייקבעו ואפיונם מנהל"והיקפם י

וע"השפ הגורמים"ח שאר המחוזי(י וכו,הפסיכולוג החינוך מחלקת  ).'מנהל

פדגוגיים לצוותים וליווי הדרכה ולהורים,למורים,למחנכים,למנהלים:מתן בכל,וליועצות

ברמות החינוך במערכת שלהם הנפש ובריאות המיטביות להבטחת בתלמידים לטיפול הנוגע

כגון ומניעה איתור של ברמות החינוך במערכת  :שלהם
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בסיכון- ילדים של העירוניים-מקרים הגורמים ועם החינוכית במסגרת מערכתית  התערבות

ר,הרלוונטיים ההתערבותהערכה המשך לגבי והמלצות הילד של  .אשונית
 
מיוחדים- צרכים בעלי ילדים של והערכה המיוחד,אבחון החינוך מחוק  טיפול,כמתחייב

בחוזרי המובא המיוחד החינוך מחוק הנגזרות הפעולות כל וכן למידה לקויי       בתלמידים

השמה"המנכ      בוועדות השתתפות כמו וכו,א"מתיבוועדות,ל שיבוץ  .'בוועדות

בסיכון- לילדים ראשונית טיפולית מקצועי)פגישות5עד(התערבות לשיקול  .בהתאם

חירום- ראשונית-במקרי ובקהילה,התערבות החינוך במערכת ופרטנית  .מערכתית
 

כלהלן"השפ עדיפויות סדר קבע העין בראש החובה(ח לשירותי  ):מעבר

בעדיפות  :ראשונהשירותים

בין- בפורומים  .מקצועיים-השתתפות

הנושאים- ולמורים(ארגוני/מערכתיהדרכה למנהלים  )יעוץ
 

שנייה בעדיפות  :שירותים

לתלמידים בקשר החינוך ממערכת שאינם לגורמים * )א"מתי,ס"קב,רווחה(יעוץ

חינוכית ליזמות היגוי בוועדות * .טיפוליות-השתתפות

חירוםבנ לשעת תוכניות * .יית

מתקשים תלמידים * .אבחון

 

משלים שירותים  )מ"שפ(סל

לקבוע המקומית לרשות מאפשר עמו,המשרד משלים",בשיתוף שירותים שירותים"סל ובו

כך נוהגות מהרשויות חלק הבסיסי בסל כלולים .שאינם

מנכ חוזר פי ממרס"על החינוך משרד :2003ל

ע,השירות" בסלבשיתוף המצויים השירותים את לספק האפשרות את ישקלו העירייה ם

אחרים תקציביים ממקורות מימונם ידי על פרטיים,המשלים והן ממסדיים .הן

בשפ המצומצם האדם כוח היקף משלימים,ח"בשל שירותים מספק אינו מלבדהשירות

ע המאושרים החינוך"אבחונים משרד נית.י אלה העבודהאבחונים לשעות מעבר נים

ברורה,הקיימות הפרדה ומקצועית,תוך הפרטי,ארגונית לחלק השוטף התחום .בין

הפסיכולוגים בין החינוך משרד שבמימון האבחונים מכסת את לחלק משתדל השירות  .מנהל
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החינוך משרד לחוזר את,ח"השפ,בהתאם לשקול צריך המקומית הרשות עם בשיתוף

לספק עהאפשרות המשלים בסל המצויים השירותים תקציביים"את ממקורות מימונם י

פרטיים,אחרים והן ממסדיים שונים,הן ארגוניים המקומית(באופנים הרשות ,קניות,מימון

ע מרצון וכד"שירותים הורים טרם)'י יסוכמו אותו המבצעים הגורמים השירותים סל מפרט

השפ מנהל בין מחלקת"הפעלתו למנהל ברשותא/ח החינוך  .גף

 

הישוב לילדי הניתנים השירותים של אינטגרציה על לשמור מאמץ מחייב יתרון,הדבר ויש

השפ את והמתאם המרכז בתפקיד המקומי"וחשיבות השפ,ח מנהל זאת.ח"באחריות כל,עם

כמובן זכאי שיחפוץ,אדם במקום מכיסו מממן שהוא השירותים את  .לקנות

 

ישאף"השפ המקומי ובמידתח הקיים האדם כוח ניצול באמצעות המשלים השירות את לתת

נוספים מקצוע אנשי בגיוס יינתן.הצורך המשלים הקיימותהשירות העבודה לשעות ,מעבר

ברורה הפרדה ומקצועית,ארגונית-תוך האתיקה-תקציבית לכללי ובכפיפות היחידות שתי בין

ההפעלה.המקצועיים וכו,אופן התשלום השפ'דרכי מנהל בין התפקידים"יתואמו לבעלי ח

המקומית וכו,המזכיר,הגזבר(ברשות המנגנון ומתכונת)'מנהל המשלים הסל תעריפי

המנכ בחוזר פורסמו המקומי"התשלום השלטון מרכז של  .ל

 

העיןח"השפ  בראש

הפסיכולוגי פועל)ח"שפ(חינוכי-השירות העירונית החינוך במערכת פסיכולוגים מפעיל

העירוני החינוך אגף במסגרת תקציבית.כמחלקה ונתמך מקצועי בפיקוח נמצא השירות

הפסיכולוגי"ע השירות החינוך)י"שפ(ייעוצי-י ח מהווה מרכז אבחון לזכאי " השפ.במשרד

 .מלגות של משרד החינוך

 

וכוח האירגוני  האדם-המבנה

שפ של הארגוני א"המבנה כולל העין ראש השפח מנהל וצוות"ת מקצועיים תחומים רכזי ח

כמפורט  :פסיכולוים
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הפסיכולוגי השירות  מבנה

 

 

 

 יורם מדר

 

 

 

 

 מנהל

 

צוות ניהול מזכירה
 

  תחום קליני
תחום חינוכי  תחום התפתחותי 

  

 

 

 

 

 

 

הפסיכולוגי אדם-השירות  כוח

השירות מנהל  מינוי

השירות שנת,מנהל במהלך מונה השפ2004הנוכחי שפוטר"למנהל הקודם המנהל במקום .ח

נובמבר מחודש לכן ילדים,96קודם גני לנושא בכיר קליני כפסיכולוג מנהל.שימש מינוי

בדרך נעשה פנימי"השירות כשנתיים"מכרז ששימש לאחר בפועל)2004-2003(וזאת כמנהל

סיים טרם הקודם המנהל פורמאלית שמבחינה נמשך.למרות הקודם המנהל פיטורי הליך

ז ומצב כאמור השירותכשנתיים בכלל בהירות ואי שליטה העדר הדברים מטבע יצר ה

לו הקשורים והמוסדות  .הפסיכולוגי

 

הפסיכולוגים הביקורת(מונה-צוות למועד של,פסיכולוגים20-כ)נכון כולל העסקה בהיקף

הבאה-על,משרות9.5 החלוקה   :פי

השפ-1  .משרה75%- ח"מנהל

 .משרה 0.5% -17

 .רהמש0.25% -1

 

מרכז חינוך 
 מיוחד

מרכז בתי ספר מרכז תחום גנים
)מנהל השירות( 
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כולל ל1מתוכם(,"מדריכים-מומחים"פסיכולוגים5:הצוות הכשרה -מומחה"-בתהליך

קליניים10")מדריך מומחים חינוכיים4(פסיכולוגים כמדריכים מתמחים 2וכן)מתוכם

קלינית מתמחים שני.פסיכולוגים תואר בעלי הדוקטורט(כולם את סיים מרבית)אחד

נשים  .הפסיכולוגים

 

הפסיכולוגיםהתנאי בפנקס רישום לשם הנדרשים  ם

התשל הפסיכולוגים לחוק אזרח,1977-ז"בהתאם שהוא מי הפסיכולוגים בפנקס להירשם יכול

ישראלי תושב שני,או תואר גבוה")מוסמך("בעל בפסיכולוגיה תואר בעל או בפסיכולוגיה

מישראל ח,ממנו לפי גבוהה להשכלה כמוסד שהוכר מוסד מאת להשכלהשניתן המועצה וק

תשי ישיר במסלול לארץ,1958-ח"גבוהה בחוץ מוסד מאת שניתן בפסיכולוגיה תואר יוכר וכן

"להלן( לתואר")התואר: ערך שווה בפסיכולוגיה"מוסמך"שהוא תואר בעל או לפסיכולוגיה

הבאים התנאים על עונה אשר בישראל שמוכר ממוסד שניתן ממנו  .........גבוה

 

סעי"עפ הפסיכולוגים15ףי בפנקס הרישום ועדת בפנקס,לחוק לרישום פניה כל תשקול

עפ בהתאם"הפסיכולוגים דעתה ושיקול הפסיכולוגים חוק דרישות  .י

 

הביקורת  ממצאי

ליו הביקורת פניית לאור ברשות הפועלים הפסיכולוגים של רישומם הוועדה"בבחינת ר

עו הבריאות במשרד הפסיכולוגים פנקס מיום,להומנהלת  כי10.10.07מתשובתה

הר הפסיכולוגים"הפסיכולוגים בפנקס רשומים אינם כי.מ ציינה כך סטטוסבתוך אין

החוק על עבירה משום בכך ויש בפנקס רשום שאינו פעיל  .לפסיכולוג

 

נעמה אוזן הפסיכולוגים-דולב בפנקס רשומה (אינה ב. עבודתה את  )1.3.06-החלה

אסתר טל הפסיכולוגים–לביא בפנקס רשומה (אינה ב. עבודתה את  )25.4.07-החלה

 

השירות מנהל נתוני פי הראשונה,על לידה(העובדת בחופשת היה)כיום מה ברור לא

חופשתה טרם בהיקף.תפקידה מועסקת השנייה חמישה,משרה0.75%העובדת על מופקדת

ספר(מוסדות ובתי  )גנים

 

ש מהאמור כנובע מתברר זהעוד ומאומתנתון נבדק לקראת"עאינו שגרה כדרך הרשות י

הפסיכולוגים של זה,קליטתם בנתון עמידה הסף בתנאי המכרז בגוף לציין נהוג לא כן על  .יתר
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זמני מתמחה של מצב התיזה,יתכן למעט לאוניברסיטה חובותיו כל את שסיים מי דהיינו

בפנקס להירשם יכול אינו הוא יכול,ולפיכך זמנילעבודאך שלכמתמחה ובהשגחה בפיקוח

ומדריך מוכר המתבקשת.פסיכולוג מבחינה-השאלה ביטוי לידי בא זה וכיצד המשגיח מי

החינוך משרד מול חסרה?פורמאלית זה בענין השירות מנהל  :תגובת

 

      

האדם בכוח  תנועות

הפ משרות בכמות חדות תמורות השנים במשך ידע הפסיכולוגי לעתהשירות מעת סיכולוגים

תקנים והשלמת באיוש החינוך משרד הכרת לאור בשנת.וזאת על2004האיוש 5.25עמד

בלבד שנת.משרות ועד השנים כדי2007במשך עד הדרגתי גידול גידול,משרות9.25חל היינו

לשנת76%-של מ.2004ביחס החינוך אגף מנהל של האישית מעורבותו הודות נבע ולהגידול

והתרבות החינוך  .משרד

כאמור הגידול מסיבות,לצד תחלופה שעיקרם והחוצה פנימה תנועות השנים במהלך היו

זמניים ומחליפים לידה חופשות בשל או תפקיד סיום בשל כגון יציבות.שונות העדר יצר הדבר

ידם על המטופלים החינוך מוסדות כלפי זה במקצוע כך כל  .הדרושה

 

 
פסיכולוג מכרז-יםגיוס קיום  וחובת

כפופה פומבי מכרז של בדרך עובדים לעירייה למנות עצמה,החובה העיריות פקודת לפי

סעיף.ולחריגים באמצעות,)ד(170לפי אדם מתקבל שלהן משרות על חלה אינה המכרז חובת

התעסוקה יסוד.לשכת העיריות)ג(170על תקנות תש(הותקנו עובדים לקבלת  1979-מ"מכרזים

 
השניםב ע2005-2006מהלך ברשות"גויסו החינוך אגף פסיכולוג7,י לתפקיד משרה נושאי

בסעיף.חינוכי כמתבקש פומבי במכרז שלא נעשה הפסיכולוגים העיריות2גיוס לתקנות

עובדים( לקבלת פוטרת.1979-מ"תש)מכרזים שהתקנה בסייגים מנויים אינם אלה תפקידים

 .ממכרז

 

אגף מנהל הנגישלדברי האינטרנט באתר פרסום בדרך נעשה הפסיכולוגים גיוס החינוך

החינוך.הפסיכולוגיםלאוכלוסיית באגף פנימית קבלה ועדת באמצעות נעשה המועמדים מיון

הניהול:המורכבת מצוות בכירים פסיכולוגים ושני הפסיכולוגי השירות הדרישות.ממנהל

כלל בפסיכולוגיה:לתפקיד שני חינוכיני,תואר פסיכולוגי בשירות בעבודה לבוגרי,סיון עדיפות

הילד של הקלינית  .המגמה
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הביקורת  הערת

קיום בדבר החוק הוראות עם מתיישב אינו הפסיכולוגים בגיוס החינוך אגף נקט שבו ההליך

פומבי דו.מכרז במסגרת צוין זה לשנת"נושא העירייה מבקר בתוכנית(2006ח העוסק בפרק

ו עובדיםהבראה .קליטת הנ) שבהליך מתברר הנוכחית ב"בביקורת מדובר פסיכולוגים7-ל

בדוח כמצוין הביקורת).5(ולא הערת פומבי,לאור מכרז בהליך התבצעו בהמשך הגיוסים

זמניים.כמתבקש מקום ממלאי לכן קודם ששימשו מועמדים נבחרו מקרים ניתן.בשני לא

המועמד מיעוט משום העדפה על  .יםלהצביע

 

 

הפסיכולוגי לשירות המודעות  רמת

חשיבותו למרות הפסיכולוגי בפרסומים,השירות והן ברשות הן מספקת מודעות מקבל אינו

העירייה.לתושב של האינטרנט המידע,באתר ולמעשה ופשטני כללי באופן מתואר השירות

להלן השירותים סוגי בדבר מפורט מידע לקבל לתושב מאפשר אינו השירותים(הקיים ,)סל

זכאי פעילות,להם שעות קהל,לרבות וכו,קבלת השירות או.'מבנה הביקורת הערת בעקבות

מקרי בעיתוי לפעילות,לחילופין ומצגת סקירה ניתנה ובו בשירות העיר ראש ביקור התקיים

ולבעיותיו בנושא.השירות המודעות את להעלות במטרה היתר לכנס,בין גם סוכם כך בתוך

השפא וחשיפת לדיון ההורים ועדי ושירותיו"ת (ח הדו. לסגירת לפרסום"נכון מחודש תקציר הוכן ח

נכלל-באינטרנט  )טרם

 

לתושב השירות ונגישות  זמינות

שמתברר כפי התושב מבט מנקודת הפסיכולוגי לשרות והזמינות נאותה,הנגישות ברמה .אינה

מהבדיקה כחלק ערכה אקראיות,הביקורת רמתתצפיות לבחינת טלפוניות פניות של בדרך

כלהלן יוני:הנגישות החודשים הפניות,2007יולי-במהלך במדגם ובכל12נכללו בדיקה ימי

מס שנערכו.תצפיות'יום התצפיות לשירות(39סך טלפונית פניה פירושו זה לעניין  ).תצפיות

 
 :ממצאים

עולה הבדיקה בכ,מתוך המהו13%-שרק של,מקרים5ויםמהתצפיות אנושי מענה היה

מ או כ.מ"מזכירה זאת התקבל87%-לעומת ההתקשרות בלבדמניסיונות קולי גם.מענה

כמצופה משוב היה לא הקולי במענק הודעה הושארה בהם המקרים  .באותם
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 לסיכום

הנ מן"המדגם תושב של המבט מנקודת הירודה הנגישות רמת את נאמנה במידה מייצג ל

לשרותהמ לפנות המבקש ציין.ניין השרות בשל,בתגובתו,מנהל נובע הדבר הרב"העומס"כי

בלבד אחת משרה על הפסיכולוגים)מזכירה(המוטל ולכל הפעילויות  .לכלל

 

מענה להעדר בנוסף וזאת מתאים שילוט העדר לצד האינטרנט באתר המצוי הדל המידע

סדיר העדר,טלפוני את מבטאים אלה לכלכל שירות להיות האמור השירות של .הזמינות

לשירות הורים פניות מוחמצות זה שירות של לקיומו נאותה מודעות ובהעדר  אפשר

 

ואיכותו השירות  היקף

מצביעים הביקורת שירותים,ממצאי מקבלים אינם החינוך במערכת מסוימים חלקים כי

בבתי נאות בהיקף ה-פסיכולוגיים החינוך מזרם ממגזרהספר הילדים לגני באשר מאידך חרדי

סביר כיסוי קיים כך.זה על מצביעים הביקורת לבתי,ממצאי הניתן הינו-שהשירות הספר

בתי לצורכי בהשוואה בהיקפו  .הספר-מצומצם

 

עולה הדוח השפ,מממצאי ללא"כי אותם לספק עליו שחובה השירותים כל את מספק ח

הבסיסי(תשלום השירותים זאתיח).סל עם מעירה,ד לסל,הביקורת הקשור בכל כי

בתשלום המשלים הפסיכולוגים,השירותים בתקני האיוש רמת בשל ניתן אינו  .השירות

על נקנים אלה משירותים להניח-מקצת וסביר הורים את,ידי לשלם משגת אינה ידם שחלקם

האבחונים השפ.טיפולים/עלויות ברשות הז"אין תלמידים כמה נתונים להקלהח קוקים

כספיות סיבות בשל אלו שירותים קונים לא טווח ארוך לטיפול או  .בבחינות

 

בשפ-כוח המקצועי השירותים"האדם בקבלת האמיתי הצורך לעומת חלקי מענה נותן ח

על,הפסיכולוגיים המאושר הפסיכולוגים בתקני חלקי ומימון הכרה בשל משרד-זאת ידי

הגי.החינוך חרף אלה רקתקנים מכסה האחרונות בשנים בהם הנדרשים66%דול מהתקנים

.תקנים14-כ( בהתאמה) זה בשיעור השירות היקף גם אחרות  .במילים

בשפ והמזכירות המינהלה חסרים"שירותי נמצאו הביקורת בתקופת לסטנדרטים,ח עונים ולא

התפקידים לבעלי הולם שירות מתן של המינהלה.המינימליים שירותי והמזכירותהיקף

של שוטפים ומכתבים פסיכולוגיים דעת חוות הדפסת לכלול אמור הפסיכולוגים לצוות הניתן

בדואר,ח"השפ מיוחד,טיפול חינוך בנושא החומר וארגון וטיפול,טיפול לוועדות תיקים הכנת

וכו מהוועדות המתקבל  .'במידע
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בשפ זו פעילות מופקדת"על בלבדח אחת ועובדת כמעט תמליליםאשר בעיבוד עוסקת אינה

לטלפונים עונה רק ולפיכך השירות דואר,לטובת ורושמת קהל זה.מקבלת עניינים ,במצב

השפ מכתבי יד"מרבית בכתב נכתבים סבורה,ח ויש,הביקורת להימשך יכול אינו זה מצב כי

השפ את לתגבר מזכירה"לנסות בתוספת  ).כתבנית(ח

העבודה  סביבת

הע"השפ בראש המלךח דויד ברחוב ממוקם חולים15ין קופת של בעבר שהיה בחזית.במבנה

הכותרת תחת דהוי שלט מופיע רה"המבנה חולים"עיריית וקופת רשום"ע "ומתחתיו

המתבגר לילד הפסיכולוגי .השירות לא" וממילא מתאים שלט קיים לא הכניסה דלת על

פעילות שעות וכו/מפורטים קהל  'קבלת

 

כ ל,לליבאופן מחולק העבודה חדרים-חלל המנהל(עשרה חדר מזכירות,)בכללם חדר,עמדת

וארכיב,המתנה כך.תיקייה על מצביעה שיפור,הביקורת טעונים ותנאיה העבודה שסביבת

מקבלי ולקהל לצוות הולמת עבודה סביבת לאפשר מנת על וציוד בתשתיות השקעה ונדרשת

 .השירות

 

בשפ העבודה חדרי הפסיכולוגים"מספר ממספר משמעותית קטן מאכלסים.ח החדרים מרבית

הפסיכולוגים2-3 בחדרי עבודה שולחנות של חסרונם עובדת לעין בולטת שולחן.פסיכולוגים

פסיכולוגים מספר משמש אחד החם"שיטת(עבודה חריפותו").השולחן בכל בולט זה ליקוי

הפסיכול צוות כל שבהם ובתקופות הימים בשפבאותם נמצא ד,למשל,כמו,ח"וגים 'ימי

צוות לישיבות המוקדשים והשתלמויות,בשבוע  .הדרכה

 

אישיים הפרט–תיקים  וצנעת

מטופלים של מהם נכבד חלק אשר מטופלים של תיקים מאות קיימים הפסיכולוגי בשירות

בני כיום הפר,ויותר30שהם צנעת מחוק כמתבקש וסודי חסוי הדעות לכל זה .טחומר

עצמו חושף ובכך כמתבקש מוסדי באופן ישנים תיקים להשמדת דעתו נתן לא השירות

רצויות לא לידיים יפלו תיקים בהם במס.למקרים מרוכזים מתכת'התיקים בארונות מקומות

למקום שיקלע מי לכל זמינים במסדרון קרטונים בתוך וחלקם מצויים.ועץ השוטפים התיקים

וה פסיכולוג כל עאצל ידני נעשה הקיים הזכירה"ניהול  .י
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השפ ברשות פעילים"אין והלא הפעילים התיקים של הכולל למספר באשר זמינים נתונים ח

לעת מעת ותנועתם הפסיכולוגים צוות אצל  .המצויים

השפ מנהל מחשוב"לדברי העדר בשל זה,ח בנושא בכרטסת,המידע מנוהל הפעילים לתיקים

הפק באמצעות השפידנית את המאיישת היחידה  .ח"ידה

גיל-המלצה מעל לקוחות של תיקים ולהשמיד תיקים תנועות נתוני צנעת21למחשב משום

רצויות לא לידיים יפלו שאלה וחשש  .הפרט

 

 מחשוב

לגלות הופתעה המחשוב"כי,הביקורת השפ"עידן על של"פסח בפיגור זה בנושא שנמצא ח

אור" בשירות".שנות עובדיומדובר מהכלל,שכל יוצא אקדמאים,ללא שני,הינם תואר בעלי

עבודה,לפחות כלי עבורם לשמש אמור והמחשב ממוחשב בעולם שצמחו צעירים חלקם

מחשב,אלמנטרי קיים הפסיכולוגים של העבודה מחדרי אחד לא באף בחדר,אולם גם כמו

השפ  .ח"מנהל

 

לניהו ותוכנה חומרה של חסרונן לעובדת השפמעבר עבודת כך,ח"ל על הצביעה הביקורת

ואינטרנט אלקטרוני דואר כמו נוספים מחשוב אמצעי אינם,שגם הכרחי עבודה כלי שהינם

עבודתם במהלך לפסיכולוגים זמין אינו האינטרנט ברשת הנמצא רב מקצועי ומידע בנמצא

השפ  .ח"במשרדי

 

סבורה מקצועית,הביקורת להתעדכן היכולת אמת,כי המידע,בזמן למאגרי חיבור באמצעות

לתקשר ומגורמים-והאפשרות המחוזי הפסיכולוג ומאת אל שיהוי ללא מידע ולקבל להעביר

החינוך ממשרד ורפואה,שונים רווחה גורמי ועם הפסיכולוגיים השירותים להיות,בין יכולה

השפ של המקצועית בפעילותו משמעותית מדרגה ,העיןבראש,כאמור,אולם,ח"קפיצת

ראוי הוא לה החשיבות את קיבל לא זה  .נושא

 

בשפ אחת פקידה רק וקיימת מחשוב"הואיל ובהעדר מודפסות,ח אינן העבודות מרבית

על יד-נרשמות בכתב הפסיכולוגים השפ.ידי מנהל אי,ח"לדברי עניין של-כל וקידומו מחשובו

על"השפ הועלה בעבר-ח פעמים,ידו של רב מנהל,מספר בעירייהבפני וגורמים החינוך ,אגף

הצורך,לצערו,אולם והבנת הערכה לגילויי ולהתייחסות,מעבר לקידום זכה לא הנושא

 .אופרטיבית
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העבודה ונוהלי העבודה  תוכניות

השפ רבעונית"פעילתו פרטנית פורמאלית עבודה תוכנית במסגרת מעוגנת אינה .חודשית\ח

שנתית עבודה מתוכנית קובע,ח"השפמנהל.הנגזרת הפסיכולוגים משרות כמות על בהתבסס

העבודה חלוקת שנת,את של תחילתה לקראת החינוך למוסדות הפסיכולוגים את מצוות

מהמוסדות אחד לכל השעות מסגרת את ומקצה אינה,הלימודים זו בסיסית תוכנית אולם

ומסודרת מפורטת עבודה לתוכנית  .מתורגמת

 

נהלים  העדר

ע קיים שניםהשירות נהלים,שרות להעמדת הדעת את נתנו לא רב כה זמן במשך אולם

השונים נהלים.בתחומים בכתיבת לראשונה הוחל הביקורת נועד.בעקבות בעקרון הנוהל

שוויוני שירות מתן שיבטאו באופן שירותים במתן שמדובר ככל ברורה שפה ליצור

כגון.ואובייקטיבי השונים בשירותים ועוד לקבלאבח:זאת זכאי למי קריטריונים נקבעו לא ונים

הרשות חשבון על האבחון להורים.את ניכרת כספית בהוצאה ומדובר של,מאחר טעם יש

זה בעניין שוויון שיבטאו קריטריונים לקביעת נתונים.ממש קיימים לא השירות למנהל

עפ בתיה"כמותיים וע"י שנעשו האבחונים סך על בכלל מי"ס  .י

 

מצ על,יינתהביקורת מנכ-כי חוזרי סג"פי החינוך משרד מנהל,2003ממרס)א(7/ל אמורים

השפ ומנהל המקומית ברשות החינוך על"אגף שיסופקו השירותים היקף על לסכם ידי-ח

המחוזי"השפ הפסיכולוג של לאישורו שתימסר שנתית עבודה לתוכנית יתורגמו ואלה ,ח

במל,כאמור,אולם מתקיים אינו זה  .ואוהליך

 

בשפ המתנהלת הפעילות קשת מסודר"כל עבודה נוהלי בקובץ מעוגנת אינה דפוסי.ח קיימים

השנים במשך שהתפתחו מדיניות,עבודה מתווה החינוכי לפסיכולוג המידע מנחה,אוגדן

הרלוונטית והחקיקה הפעילות לעיקרי באשר הפסיכולוג את אינם,ומכוון אלה כל אולם

ק של במסגרת השפמעוגנים של פנימיים עבודה נוהלי  .ח"ובץ
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השירות מנהל  :תגובת

מנכ חוזר נהלי הם בעבודה אותנו שמנחים ששפ"הנהלים בתחומים עליהם"ל אחראי בנוסף.י

והמטפלים הפסיכולוגים של המקצועית האתיקה תהליך.קוד של בעיצומו נמצאים אנו

מרוכז באופן הנהלים וניסוח יידונ.כתיבה ההערכותהנהלים בימי הצוות בפני ויוצגו ו

 .באוגוסט

 

פנימית מנהלית  בקרת

כמותית מבחינה השונים למוסדות השונים השירותים היקף על לעמוד ביקשה .הביקורת

השירות למנהל תמוה וממילא,באופן השירותים סוגי על כמותיים נתונים כלל קיימים  לא

עפ בפילוח נתונים לקבל ניתן מוסדות"לא כגוןי לאוכלוסיות וכו:או החרדי  .'המגזר

האמור אסמכתאות,לאור נמצאו ולא כמותיים נתונים קיימים לא המקומית ברשות גם

בנושא הרשות התעניינות מה.שיבטאו משום עניין כל אין שלרשות נראה אחרות במלים

אלה  .בנתונים

 

השירותים נותני של תקופתיים דוחות מונהגים לא דומה שלאבאופן ומכאן השירות בתוך

עפ לסוגיהם השירותים היקף על לעמוד הנדונה"ניתן לתקופה השירותים נותני אלה.י דיווחים

מונהגים והיו השירותים,במידה היקף בדבר השירות למנהל מצב תמונת לתת ,אמורים

בתיה לפי מפולגים שהנתונים ככל שונים מאפיינים על ועוד"עמידה דיווחים.ס העדר

נאותהתק ניהולית שליטה העדר על מצביע שבשגרה כדבר  .ופתיים

 

בביה  ס"הפסיכולוג

השירות מנהל בע,לדברי קובע המסוים המוסד על המופקד פסיכולוג ביה"כל מנהל מול ס"פ

זה במקרה כמתבקש נהלים בהעדר וזאת ביניהם הגומלין ויחסי פעילותו דרכי קביעה.את

של לתפקידו באשר בנוהל בביהמוסדרת עם,ס"הפסיכולוג הגומלין ויחסי עבודה דרכי

מתבקשת במוסד השונים מס.הגורמים על מופקד פסיכולוג או'כל שלוש חינוכיות מסגרות

רבעונית.יותר בתקופה הפסיכולוג ובכלל,עבודת השירות,חודשית למנהל מדווחת ,אינה

כזאת קביעה שאין  .משום
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הפסיכולו של פעילותם השפמרבית למשרד מחוץ מתבצעת השונים,ח"גים החינוך .במוסדות

השפ מנהל מקיים פנימית בקרה איזו לבדוק ביקשה המתבצעת"הביקורת הפעילות אחר ח

השפ-על ובמשרדי החינוך במוסדות הפסיכולוגים בקרה,ח"ידי והן מינהלתית בקרה הן

 .פסיכופדגוגית-מקצועית

 

השפ ובק"מנהל מעקב מקיים אינו פנימיח מובנהרה המקצועיתבאופן הפעילות אחר

על לו-המתבצעת הכפופים הפסיכולוגים משוב,ידי תקופתיים,באמצעות דיווחים קבלת

יזומות מדגמיות בדיקות באמצעות זה  .ובכלל

 

כן הביקורת,כמו דוחות,מעירה להנהיג מתבקש הפעילות על הבקרה את לשפר מנת על כי

מובנים אישיים שלפעילות בעבודה הנוכחות דוחות מול התאמה ובחינת מפורטים

הפעילות,הפסיכולוגים מכלול כל את יקיפו ושהדוחות התאמה ביניהם שתהיה כך

על הפסיכולוגים-שהתבצעה (ידי טפסים. בהכנת הוחל הביקורת  )במהלך

 

השפ מנהל עם ומשיחה עולה"מבדיקה באה,ח פנימית מנהל בקרת המקצועי במישור כי

בלבדלב החינוך מוסדות עם שוטף ומגע פגישות מתוך באופן.יטוי להנהיג יש הביקורת לדעת

כגון משוב טפסי והנהגת תקופתיים דווחים שיכלול יותר נאות פיקוח  :מובנה

 

שנתיים משוב הבכירים-דפי הפסיכולוגים שבו שנתי של,סיכום "מדריך-מומחה"בסטטוס

עב איכות את ומעריכים מהפסיכולוגיםמדרגים אחד כל של המקצועית וההתפתחות ודתם

המקצועית באחריותם  .הנמצא

שוטפים דיווחים המקצועיתקבלת התקדמות על בשנה פעמים שלוש לפחות תקופתיים

הפסיכולוגים של השפ.בעבודתם מנהל מטעם מדגמית בטיפול"בדיקה הנמצאים תיקים של ח

מתחילים בשפ/פסיכולוגים העבודה-ח"חדשים לאיכות מתייחסת הניתוח,הבדיקה אופן

הדוח וכתיבת  .המקצועי

המקצועיים התחומים רכזי של לחודש אחת ובכתב שוטף מיוחד(דיווח -בתי/ילדים-גני/חינוך

יסודיים ביניים/ספר אלו-)חטיבות בתחומים העבודה התנהלות ובעיות,על צרכים על

פתרון  .המחייבות
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מנהלית מחבקרה בשפנאותה תחום על וממונה פסיכולוג שכל פעילות,ח"ייבת דוח ימלא

וערכי כמותי הפסיכולוגית.חודשי ההתערבות סוגי את יפרט הבעיה,הדוח ותאור ,מועדן

בעבודתו הכרוכים נוספים כמותיים סיכומים ולרבות בחודש העבודה מימי אחד  .בכל

מנהלית בקרה לבצע נהוג לא כי מעלים הביקורת קיימת.ממצאי לא ממלא כך משום

השפ למנהל מדגמית"אפשרות או מלאה השוואה לבצע לבין,ח בעבודה הנוכחות כרטיס בין

החודשי הפעילות  .דוח

 

שנדגמו אישיים תיקים שעון,במדגם באמצעות מנוהלים הפסיכולוגים של הנוכחות דווחי

בלבד נוכחות שעות המבטא ויציאה(נוכחות היקיפי,)כניסה ומשוםבשל השונים המשרה

הפעילות'מס שעות פירוט לדוח לצרף טעם יש הפסיכולוגים מופקדים עליהם החינוך מסגרות

עפ אחריותם"המדווחות שבתחום המסגרות אלה-י דווחים לדרוש נוהג אינו  .השירות

מלקוחות  משוב

מעלים הביקורת בשפ,ממצאי נהוג לא הליך"כי לימודים שנת כל בתום לקיים קבלתח של

החינוך מוסדות ממנהלי וגני-בתי(משוב מעבודת-)ילדים-ספר הרצון שביעות הערכת

מהשפ כללית רצון ושביעות החינוכי במוסד משוב,כן-כמו.ח"הפסיכולוג לקבל נהוג לא

מהשפ ושירות הדרכה המקבלים עמדות.ח"מהורים את לבדוק מנת על מתבקש האמור

ותפישת החינוך מוסדות עלמנהלי הניתן השירות טיב את השפ-ם לקחים,ח"ידי הפקת לצד

 .בהתאם

 

מס עם משיחות כי את'יצויין הביעו הספר בתי רצונםמנהלי היחסיםשביעות ממערכת

בשנת מונה מאז הנוכחי השירות מנהל עם השוטפת ונכונות.2004בפעילות הזמינות את

מעבר גם שאפשר כמה עד פעולה לשתף בשבועהפסיכולוגים השעות,ליום ולמסגרת

לבית יחסית.הספר-שהוקצתה המצומצם השירות היקף על קבלו נשימה באותה  .אולם

הצרכים מול אל המזערית השעות מהקצאת הסתייגות הובעה כך כך,בתוך ,לדעתם,ובשל

בבתי המקרים בכל לטפל מספיקים הפסיכולוגים-לא והתייחסות טיפול את המצריכים .הספר

מכך,בפועל מגורמים,כתוצאה לילדיהם פסיכולוגיים שירותים לקבלת מופנים הורים

 .חיצוניים
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בעיר החינוכית הפסיכולוגיה שירותי תקני כיסוי  שיעור

דצמבר לחודש הפסיכולוגי,2004עד בשירות החינוך משרד של והכרתו השתתפותו שיעור

על)י"שפ(היעוצי עמד הפסיכולוגים בלבדמשר5.25במשרות כ(ות של תקן 14-לעומת

כ).משרות של כיסוי החובה40%-כלומר שירותי  .מסל

 

בשנת החינוך אגף ומנהל השירות מנהל של לתפקיד כניסתם מול2004עם מעורבותו ובשל

ל עד בהדרגה צמחו האיוש תקני החינוך בשנת9.25-משרד לברך2007משרות אפשר כך  .ועל

 

הנת את מרכזת שלהלן השפהטבלה שירותי צרכני המוסדות של כוללת בראייה  :ח"ונים

מפתח תקן כמות כמות  
חינוך.מ פסיכולוגים מוסדותתלמידים  המוסד

וחובה 41 1256 500 2.51 חובה  טרום
 יסודי 10 3928 1000 3.93
ביניים 4 1721 1000 1.72  חטיבות
עליונות 3 1375 1000 1.38 תיכוניים\חטיבות
מיוחד 5 111 300 0.37  חינוך

     
 כ"סה 63 8391  9.91

 

הנ כ"הנתונים המהווה החרדי המגזר את כוללים אינם התלמידים17%-ל :כלהלן)1744(מכלל

ילדים26 כ4,ילדים749–גני של בהיקף ספר  .תלמידים1000-בתי

 

השירות להקצאת  הקריטריונים

בשהקריטריונים למוסדות פסיכולוג לשעות המפתח מנהל"פאו שנמסר כפי העין ראש ח

כלהלן  :השירות

כל:ס"בי-ב פסיכולוג"ש1תלמידים100על של  .ש

 .ש"ש1:גנים-ב

מיוחד מיוחד"ש2:חינוך לחינוך גן או כיתה של למסגרת  .ש

וזאת החינוכית הפסיכולוגיה שירותי בגין שעות לפי הכיסוי אחוז מהו לבחון ביקשה הביקורת

מצ על הילדיםבהתבסס השונות/בת הלימוד ממסגרות אחת בכל התקינה,תלמידים

מסגרת/נדרשת בכל בפועל,מומלצת הפסיכולוגים משרות שיגרת.ומספר העדר בשל אולם

לתקופה הפסיכולוגים פעילות לפילוח נאותה נתונים,ניהול של טיבם על לעמוד ניתן .לא

מ( לב תשומת מקבל המיוחד החינוך נושא כי  )יוחדתיצוין
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לציין השפ,ראוי מרבית חסרה"כי בתקינה פועלים בארץ להשתתפות.חים החינוך משרד תקן

כ של עליון רף על עומד פסיכולוגים הנדרש50%-במשרות היקף,מהכיסוי מכך וכתוצאה

השטח לצורכי מענה נותנים אינם ועומקו מבוססות,לפיכך.השירות מקומיות רשויות

בצורך סדירהמממנ,המכירות לעבודה הנדרשת התקנים תוספת את עצמאי באופן  .ות

 

השפ של פעילותו מ"היקף נגזר השירותים"-ח השפ-"סל שעל פסיכולוגיים שירותים ח"סל

הציבור לרשות זה.להעמיד מסמך ע,במסגרת החינוך"פורסם משרד השירותים"י -"סל

שהשפ שירותים של בסיסית לאוכלוסיי"רשימה לספק אמור התלמידיםח וצוותי,ת הורים

בשפ הכיסוי אחוז כאשר  .ח"החינוך

עולה הבסיסי,מהבדיקת השירותים בסל המפורטים החובה שירותי סעיפי ככלל,כי ניתנים

השפ-על תשלום"ידי ללא כנדרש צורך.ח יש שלקבלתם המשלימים השירותים לסל באשר

נמצא מימון הפסיכולוגי,במקורות השירותים מרבית ניתניםכי אינם זה בסל המפורטים ,ים

שונים אבחונים על(למעט ברובם החינוך-המתוקצבים משרד .ידי ( 

הר לסוגיה"הטבלה הפעילות היקפי את משקפת בשפ,מ הלימודים"שהתבצעה בשנת ח

בשירות"תשס בביקורו העיר לראש שהוצגה וכפי  :ח

 ד"מס סעיף כמות

חינוכיים 188  1 אבחונים
 2 שילובוועדות 450
השמה 148  3 וועדות
ערר 7  4 וועדות
החלטה 89  5 וועדות
טווח 140 קצרות  6 התערבויות
חירום 36 במצבי  7 התערבויות
בבתי קבוצות10 ילדים  8 ס"קבוצות
הורים קבוצות5  9 קבוצות
מורים קבוצות2  10 קבוצות

פסיכיאטרים 240 ומעקבים  11 בדיקות
ק 65  12 לינייםאבחונים
פרטניים ילדים126 טיפולים נערכו

ממושכים  וקבוצתיים
13 

בעיסוק ילדים53  14 ריפוי
תקשורת ילדים43  15 קלינאית
ב256 27-ביקורים
 גנים

 ילדים 210אותרו

גן-ן"מעג תומך  16 מערך

עירוניות 20 היגוי  17 וועדות
בעיר החינוך שוטפים במסגרות  18 ביקורים



  השירות הפסיכולוגי                                                                                                             מבקר העירייה- 2007ח "  דו

 153

לאוכלוסיות • גם שירות להעניק ואמור קהילתי לשירות הופך הפסיכולוגי השירות חירום בשעת
בשגרה מכוסות שאינן .ומסגרות

הבסיסי השירות מסל חלק אינם בשלות .אבחוני
 

המניעתי בהיבט הרבה חשיבותו למרות עוסק אינו שהשירות הנושאים ביצוע-אחד הוא

לילדי בשלות הרגילאבחוני בחינוך בשלים,ם אינם כי החינוך מערכת סבורה שלגביהם

א לכיתה ממלכתי28תקנה['להיכנס וחינוך חובה לימוד .]1959-ט"התשי,)רישום(לתקנות

נועדו ספק,המבחנים של הילד,במקרים האם להעריך ולהורים החינוך לאנשי גן,לעזור בוגר

הספר,חובה לבית ליקוי,מוכן קיים ההתפתחותייםוהאם מהכישורים ביותר או ,באחד

הספר בבית תקינה ולהשתלבות ללמידה כחשובים הידועים הרגשיים או  .הקוגניטיביים

 

להורים המועברות הגננת של הערכותיה על כלל בדרך מבוססת בשלות לאבחון  .ההמלצה

בנושא לגננות והדרכות הרצאות מעביר א"השירות לכיתה המעבר לקראת מאחר.'בשלות

החובה בסל כלול אינו זה אבחון ההורים,ושירות על מוטל דבר של בסופו שרק.הנטל מכאן

פרטי באופן האבחונים את יבצעו בכך הכרוכה בהוצאה לעמוד היכולים להניח.הורים יש

ע בהגדרה נכלל היה והשירות הרשות"במידה הייתה,י האבחונים שכמות הנמנע מן לא

המת דבר יותר המניעתיתריאלית התפיסה עם  .יישב

 

מניעה עבודת של וסוג וחשובה משמעותית משימה הרך בגיל ילדים באיתור רואה .השירות

קלה ועזרה זה בגיל איתור הילדים,שכן בגן נוספת שנה לאורך,כמו קשיים למנוע יכולים

הספר בית מכבר.מסלול לא עד לפחות לרשותו העומדת הפסיכולוגים כמות בשל ,אולם

בכך לעמוד יכול אינו נמצאו.השירות עלא שהומלצו האבחונים היקף להערכת י"נתונים

הנושא-המלצה.הגננות חשיבות הרשות-בשל במימון בסל זה שירות הכנסת לשקול  מומלץ

 
הבגרות במבחני הקלות למתן  אבחונים

המעו למידה ליקויי עם תיכון תלמידי החינוך למשרד מפנות הספר בתי לקבליועצות ניינים

הבגרות בבחינות מחליטה.הקלות החינוך במשרד הלמידה לקויי אגף של התאמות ועדת

האבחון לביצוע מימון מלגת לאשר ילדים כ.לאילו בסך היא לאבחון המימון 1,700-מלגת

העבודה.ח"ש את לבצע לפסיכולוגיים ומציע לשירות פונה החינוך והפסיכולוגיים,משרד

יו החינוךהמעוניינים משרד עם קשר .צרים
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החינוך משרד ידי על ישירות מתבצע זו עבודה עבור פרטית,התשלום עבודה עבור כתשלום

מהשירות פסיכולוגים כ.של היא אבחון עלות הפרטי על.3,000₪-בשוק נענים שלא הורים

מכיסם האבחון את מממנים ההתאמות ועדת כלל.ידי בדרך הניתנת האישורים זעומהמכסת

לאבחון מכסה אושרה לאחרונה למשל כך בגיןתלמידים3ביותר ספר בבית .בלבד

לבתי הניתן השירות  הספר-עומק

הקיימות-על ההנחיות הוא,פי מלאה במשרה חינוכי פסיכולוג מופקד עליהן המסגרות מספר

בתי שלושה או-עד רגילים הפ.ילדים-גני15ספר ושיבוץ פריסת את בחנה סיכולוגיםהביקורת

תשס הלימודים בשנת החינוך ומצאה"במוסדות בד,ח מיושמת זו הנחייה ובהתאמה"כי כ

הפסיכולוגים של משרתם  .לחלקיות

 

בשפ פסיכולוג של עיסוקים עולה"מניתוח כ,ח למוסד70%-כי מוקדשות המשרה משעות

השפ(החינוכי במשרדי וכמחציתם הלימודים במוסד קדשיםמו15%-כ,)ח"כמחציתם

וכ ומקצועיים מינהליים ולנושאים מקצועיות עוסקת(להדרכה15%-להשתלמויות שלרוב

הפסיכולוג עובד בו החינוכי המוסד לתלמידי הנוגעים אקטואליים   ).במקרים

 

של הארציים העבודה בהסכמי מעוגנים לפסיכולוגים המקצועיות וההשתלמויות ההדרכות

לימוד לאפשר ומטרתן הרמההפסיכולוגים את ולשפר לשמור במגמה שוטפים והתעדכנות

מבתי.המקצועית אחד בכל התלמידים כמויות של הנתונים בסיס על לבחון ביקשה -הביקורת

תשס הלימודים בשנת בעיר בית,ח"הספר זכאי פסיכולוג של שבועיות עבודה שעות -כמה

בפועל הפסיכולוג שעות הקצאת מול אל זה נתון ולהשוות לקבל  .ספר

 

בד מתייחסת השירות כלפי המושמעת העיקרית להיקפו"הטענה למשל,כ  :כך

דוגמאות( שתי  ):להלן

ביניים כ"היובל"חטיבת ביה,תלמידים800-מונה מהיחסס"מנהל רצון שביעות ככלל הביע

ומנהלו הפסיכולוגי לשירות ע,והזמינות גם נאמרה דומה חטיבת"התייחסות מנהלת "גוונים"י

זהלענ לו.ין הניתן השירות היקף על קשות קבל שהם4בסך,מאידך שבועיות פסיכולוג שעות

בים כטיפה במקום12%-כ(כדבריו  ).0.8%משרה
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בגין כתיכון חינוכית1,400-מונה יועצת יש שכבה לכל היועצות.תלמידים אחת בשיחה

יב שכבה של כלל'החינוכיות את זה לצורך נמסרהמייצגת הפסיכולוגי,היועצות השירות כי

ודרוש ביותר,חשוב זעום השכבות לכלל המוענק השירות היקף זאת שכבה.עם לכל למעשה

כ בת אחת שבועית פגישה להקיף-מוקצית ניתן לא הקצר זמן שבפרק ומכאן היותר לכל שעה

לפגיש טעם שיש רבים מקרים בגין בעיקר הרבים והצרכים הבעיות מכלול הפסיכולוגאת ות

תלמידים  .עם

 
הפסיכולוג עם תלמידים בפגישות הצורך זאת,בשל לעשות לעמיתיה ובדומה כדבריה נאלצת

לרשותה העומדת היחידה השבועית הייעוץ שעת חשבון נחשב.על עוד זה מצב לדבריה

כ קודמות"טוב"-יחסית שנים שנה(,לעומת לפני .עד בסבב) נעשתה השעות הקצבת

השכבותולסירו בין רבים.גין צרכים קיימים ידיעתה בבחינות,מתוך להקלות אבחונים לרבות

ע,בגרות ניתן שהמימון בודדים למקרים פרט החינוך"אולם ממשרד באופן,י פועלים היתר כל

 .פרטי

 

זאת לב,עם תשומת יתר המצריכות לימודיות מיוחד,למשל,כמו,מסגרות חינוך -בגני(כיתות

בבתי,הספר-ובבתיהילדים המשולבות מיוחד חינוך כיתות הרגילים-כולל ושבהם)הספר

יותר רבה השקעה העדיפויותאלה,נדרשת בסולם הגדרתם משום מיוחדת לב לתשומת  .זוכות

 

הרך  הגיל

הרך הגיל בתחילתרכזת מהשירותמקבלת שיבוץרשימהשנה ואחריותםהפסיכולוגת כללים

הילדגן בגני לרבות דתיוגן החרדי המגזר של פסיכולוג.ים לבקר אמור החובה אחתבגני

סדירל באופן לפועלשבועיים יוצא הדבר תמיד לא לדבריה הפסיכולוג.אולם חובה טרום בגני

הגננות לקריאות רק מיוחדיםנענה בשפ(.במקרים כלולים אינם הטרום גני עד).ח"שכן

פסיכולוגלאחרונה כלושריכזהיה את הגניםעלהמידעניהל חשיבותכל לכך  .ויש

 

עזב שזה מאז תפקידו(אולם השירות,)סיים מטעם לנושא חלופי מענה ניתן כי.לא לציין ראוי

תוכניתהילדיםבגני החמישית השנה זו גן–"מעגן"מופעלת תומך בעיקרה.,מערך התוכנית

מנ תוכנית עעיהיא המלווה רפרנט"תית הי של הקשר איש סדירשהוא באופן ומגיע גן

החינוך.תוהגננלהדרכת משרד ידי על מופעלת הואוהתוכנית הפסיכולוגי השירות מנהל

המובילים התוכניתאחד  .של
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החרדית  האוכלוסייה

הפסיכולוגים השירותים מקבלי במכלול החרדית האוכלוסייה תלמידי כ,שיעור 17%-מהווה

העין בראש התלמידים מ.מכלל עם חרדימשיחה לחינוך המחלקה לביקורת,נהל כי,נמסר

האחרונות בשנים יותר גדולה פתיחות קיימת מטבעה סגורה שהנה למרות זאת אוכלוסייה

ממנו הנובעת החיובית התמורה משום הפסיכולוגי ילדים.לשירות גני קיימים זה במגזר

שילוב,רגילים מחוץ,גני מיוחד חינוך ומוסדות מיוחד לחינוך  .לעירגנים

 

זה במגזר כמותי פירוט  :להלן

כמות  מוסדות

  3 התורני חינוך ילדים מעיין  גני
  3 הצאן   בעקבי
  20 ישראל   אגודת
 749 26 כ"סה  
 995 4 ספר  פירוט(בתי )ראה

כללי"סה  1744  כ  
     
  425  יעקובבית 

עצמאי  205 התורה  יסודי
עצמאי פטור 195 הצאן"ת בעקבי  ת

  170 משה  נתיבות
  995   

 

כלהלן חרדיים מוסדות שני מנהלי עם נפגשה  :הביקורת

התורה"ס"בי (יסודי תורני" חרדי חינוכי-)חינוך כיועץ סמכה בר עצמו שהוא ספר הבית מנהל

מלי רצון שביעות הביע הבנתו הפסיכולוגיומתוקף השירות עם הקיים השוטף לקשר יחסי.אה

בע הבנות במסגרת הוגדרו השירות למהות בבי"העבודה המשובץ הפסיכולוג בין זה"פ ס

 .והמנהל

 
הצאן" פטור(–"בעקבי כ"ביה)עצמאי מונה ביה,תלמידים200-ס מנהל בשל"לטענת ס

כבי פטור"מעמדו בק,ס פסיכולוג שעות הקצאת לו הפסיכולוגיביעותאין השירות היותר ולכל

עפ הצורך"נענה במקרה קריאה במימון.י עצמאי באופן כלל בדרך נעשים לתלמידים אבחונים

דידקטיים(ההורים זה)אבחונים במוסד חינוכי יועץ ואין לקבלת,מאחר שהערכה מכאן

עפ הבנתם למיטב מתקבלת לאבחון המלצה או אינטואיטי"החלטה דעת חוות שלי בית

 .המחנכים
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המיוחד  החינוך

ההכרה משום גבוה סגולי משקל בעלת הינה העין בראש המיוחד לחינוך הרשות התיחסות

המתאימות במסגרות למידה מוגבלויות בעלי תלמידים לשלב מנת ועל כך.בחשיבותו בתוך

מיו לחינוך ספר בבתי או בישוב מיוחד לחינוך כיתות במסגרות משולבים מחוץהתלמידים חד

 .לישוב

 

החינוך מאגף שהתקבלו נתונים פי תשס,על הלימודים השמה,ז"בשנת בוועדת לדיון 125עלו

בעיר הספר בתי מכל לישוב,תלמידים מחוץ כ(חלקם של שקדמה33%-עליה לשנה )ביחס

חט בין במעבר הדיונים בשל נובעת זו לחט"עליה ובממ"במ,ע"ב נכון–ד"מ פירוט להלן

 :2007וסלאוג

 פרטים מ"מ ד"ממ כ"סה
ל 15 1 16  'א-'מגן
 יסודיים 53 14 67
 ב"חט 32 4 36
 תיכון 4 2 6

 כ"סה 104 21 125
 

כלהלן"הנ השונות במסגרות משובצים  :ל

יסודי ב"חט תיכון כ"סה הערות המסגרת  סוג
מיוחד 23 33 19 75  לחינוך כיתה
מיוחד"בי 12 9 11 32  לחינוך ס

ערעוראושרו לאחר זכאים 13 5 - 18  לא
 כ"סה 48 47 30 125 

 

השונות"סה במסגרות לומדים מיוחד207מתוכם,תלמידים238כ לחינוך בכיתות לומדים

העין מטה(בראש פירוט לישוב31-ו)ראה שמחוץ במסגרות לחינוך-8(תלמידים בכיתות

ו מיוחד23-מיוחד לחינוך ספר התלמי39%-כ)בבתי המיוחדמכלל החינוך במסגרות דים

חוץ תלמידי  .הינם
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בישוב מיוחד לחינוך כיתות פירוט  :להלן

 כ"סה
מחוץ
הספר כיתה מקומיים לישוב בית  שם

שלום 'ו 11 2 13  אוהל

 ם"רמב 'ה 13 2 15

 צורים 'א 6 5 11

 אשכול 'ג 8 1 9

 אפק 'א 7 2 9

גוונים"חט 'ז 11 2 13  ב
   'ח 11 2 13
   'ט 10 1 11
היובל"חט 'ז 11 2 13  ב

בגין 'י 11 2 13  תיכון

זבולון 'ז 8 3 11  אולפנת

אילנה  6 70 76  נאות

כ"סה 113 94 207   
 

המיוחד לחינוך  אבחונים

מיוחד חינוך חוק הוראות פי נדרש,1988-ח"התשמ,על השמה ועדת לעבור שאמור ילד כל

פסיכולוגית הערכה אבח(להביא ההשמה)וןלהלן בוועדת לדיון כי.קודם דיווח השירות

תשס עברו"בשנת ומתוכם188ח חינוכיים אבחונים ועדת148ילדים לצורכי אבחונים

רבה.השמה מעורבות לפסיכולוג יש ההשמה החלטות,בועדות לקבלת חשובה  .ודעתו

 

ההשמה ועדת והרכב מנוי לעניין החוק הוראות בקצרה  :להלן
 

הוו עפהרכב חוק"עדה  י

סעיף כדלקמן)א(6לפי ההשמה ועדת הרכב יהיה המיוחד החינוך  :לחוק

המקומית.א החינוך רשות ראש,נציג  .יושב

החינוך.ב על מפקח הוא מהם שאחד והספורט התרבות החינוך משרד של מפקחים           המיוחד שני

הרגיל והאחר         בחינוך כולל מפקח נצ,הוא  .יגיהםאו

חינוכי.ג הפסיכולוגים,פסיכולוג חוק המקומית,1977-ז"התשל,לפי הרשות  .מטעם

ילדים.ד ברפואת מומחה הבריאות,רופא שר שיקבע רשימה  .מתוך

סוציאלית.ה לעבודה הסעד,כשיר שירותי בחוק של,1958-ח"התשי,כמשמעותו ניסיון      שנים5בעל

חריגיםבטיפול לפחות         סוציאלי-להלן(בילדים העבודה,)עובד שר שיקבע רשימה  .והרווחהמתוך

מיוחד.ו לחינוך הארצי ההורים ועד ההורים,נציג ועד שיקבע רשימה  .מתוך
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השמה ועדת חברי  :מינוי

ע.1 ממונים ההשמה ועדות החינוך"חברי שר  .י

ב.2 לחבר מונה שמתוקפו התפקיד את אדם ההשמהסיים כחבר,וועדת שלו המינוי  .הוועדה בטל

יו.3 החינוך"על שר מטעם תוקף בר מינוי כתב בעלי הם הוועדה חברי שכל לוודא הוועדה במידת.ר

יו יפנה לטיפול"הצורך בבקשה המיוחד החינוך באגף והערר ההשמה ועדות על לממונה הוועדה ר

כחוק מינוי כתבי  .בהוצאת

 
חי פסיכולוג  נוכימינוי

פסיכולוג"יו של במינויו לטפל בבקשה והערר ההשמה ועדות על הממנה אל יפנה ההשמה ועדת ר

ההשמה בוועדת לחבר המקומית הרשות מטעם החינוכי.חינוכי הפסיכולוג שם יצוין 'מס,בבקשה

ומס שלו הזהות שלו'תעודת המקצועי  .הרשיון

 

סוציאלי עובד  מינוי

והע ההשמה ועדות על עפהממונה סוציאליים לעובדים מינוי כתבי בהנפקת יטפל שתימסר"רר רשימה י

לעת"ע מעת ותעודכן והרווחה העבודה משרד  ........י

מיוחד לחינוך הארצי ההורים ועד נציג  מינוי

מיוחד לחינוך הארצי ההורים ועד לנציגי מינוי כתבי בהנפקת יטפל והערר ההשמה ועדות על הממונה

שתימסר"עפ רשימה לעת"עי מעת תעודכן ואשר ההורים ועד  .י

 

 ממצאים      

ליו כי מעלים הבדיקה הוועדה"ממצאי חברי של מינוי כתבי עותק אין ההשמה ועדת ר

עפ.שבתוקף מינוי יש לעת מעת הוועדה לחברי האם השאלה התבקשה חוק"מכאן השאלה-י

מענה ללא פתוחה זה.נשארה בענין החינוך למשרד שגםהב,בפנייה לדעת הופתעה יקורת

הנושא לבחינת ממש של קושי קיים וכאן עדכנית רשימה אין המינויים את המנפיק  .לגורם

 

המסוימים למקרים הוועדה החלטות בגין ערעורים ויוגשו במידה תוקף משנה מקבל .הענין

שהערע,שנדחו בכדי לעניין הוועדה חברי תקפות הוכחת יכולת בהעדר אלה ובנסיבות וראפשר

הטכני מהנימוק ולו מהותי.(יתקבל  ).אך
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מהבדיקה עולה אשר,עוד סוציאלית עובדת לעת מעת השתתפה הוועדה מישיבות בחלק כי

ועדה כחברת לשמש יכולה אינה החוק החוק"עפ.בהגדרת צריך:י בוועדה סוציאלי עובד

של ותק בעל חריגים5להיות בילדים בטיפול לפחות מהמ.שנים לאבחלק זה נתון כאמור קרים

(התקיים עו. שתי לדרישות"נמצאו עונות שאינן  )ס

 

הביקורת  המלצת

ההשמהמומלץ ועדת של המינויים את לאלתר שוטף,לחדש וניהול עותקים שמירת ולהנהיג

לעת מעת תוספות או גריעות  .בגין

השפ  ח"תקציבי

השפ בין"תקציב נע בכמו,בשנה₪מיליון2-ל-1.5ח שכןתלוי שנה לאותה הפסיכולוגים ת

העבודה שכר מרכיב נובעת ההוצאה בשפ.עיקר והכנסות הוצאות על פרטים לשנים"להלן ח

2004-2007: 

 השנה 2004 2005 2006 2007
     
פסיכולוגי 1,347,796  1,878,705  1,579,434    1,756,891   שכר-שרות
י"שפ-חשמל 10,651      13,573       15,443        8,030        
כיבוד 2,393        1,802         2,407          2,428        
מקצועית 1,123         670           1,517          1,494         ספרות
תקשורת 18,661      14,919       19,267        16,284       
משרדיות'הוצ 2,423        2,445         3,104          2,062        
וציוד 3,436        2,694         4,942          3,099         מכשירים כלים
פסיכולוגים 36,328      37,538       47,821        56,644        הדרכת
 אבחונים 28,450      52,913       22,300        29,900       
קבלניות  -           5,282         38,286        35,670        עבודות
שונות 1,370        1,091         1,536          1,403         הוצאות

ואחזקה 2,016         -              1,270         - ריהוט
 כ"סה 1,454,646  2,011,632  1,737,326    1,913,905  

 
עולה ההוצאות טבלת כ,מנתוני המהווה ההוצאה עיקר נובעת92%-כי אלה לשנים בממוצע

שכבגי הקבלניות.ע"ן העבודות האוטיסטיםסעיף בגן פסיכולוג פעילות שכר לעלות .מתייחס

ע ממומן זו להוצאה בסיכון"הכיסוי לנוער העמותה (י והוצאות. הכנסות בין איזון קיים  )ככלל

האבחונים משרד–סעיף ומימון אישור קבלו אשר שונים אבחונים ביצוע עלות את מבטא

ע,האבחונים.החינוך העבודה"מבוצעים למסגרת מחוץ כפעילות בשירות הפסיכולוגים י

חשבונית  .האמצעות
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ההכנסות  תקציב

השפ הכנסות את מפרטת שלהלן בשנים"הטבלה  :2004-2007ח

 תאור 2004 2005 2006 2007
חינוכיים'פסיכול 704,852    1,067,135  1,338,152    1,240,554   שכר-וגים
הדרכה-י"שפ 34,303      48,083       54,506        55,612       
אבחונים 30,600      52,000       26,500        35,000       
 כ"סה 769,755    1,167,217  1,419,158    1,331,166  

 
     

 :הערות
הנ בטבלה לראות שניתן בתשלום"לשפ,ל"כפי שירותים בגין עצמיות הכנסות אין כך)מ"שפ(ח

בלבד החינוך ממשרד מקורם לעיל המפורטות כ.שההכנסות ממן שכר68%-המשרד מעלות

לאבח,הפסיכולוגים ותקציב להדרכה תקציב כן עפכמו המשרד"ונים באישור הצורך .י

בשנים ההשתתפות בשיעורי כ2005-2006התנודות בסך פעמי חד מתשלום ₪אלף400-נובע

בפס בארץ"שמקורו הפסיכולוגים ציבור כלל של שכרם שחיקת בגין שניתן עקרוני  .ד

 
חוץ  עבודת

ב181-177סעיפים עירייה עובדי על החל באיסור עוסקים העיריות מלאהלפקודת משרה

בעקיפין,לעסוק או חוץ,במישרין עירייה180סעיף.בעבודת לעובד מיוחדים במקרים מתיר

היא העבודה אם בשכר חוץ בעבודת הכלל:לעסוק בתפקידו;לטובת לרעה לפגוע עלולה לא

בעירייה;בעירייה לעבודתו עניינים ניגוד משום בה שיקבל,אין השכר על הצהיר העובד ואם

.התמורת

פרס181סעיף לקבל מנת על חוץ עבודת העובד עירייה עובד כי הנ,קובע להוראות ,ל"בניגוד

העבודה אותה בעד שניתן הפרס משווי שלושה פי בגובה קנס .דינו

השירות מנהל דווח פי נוספת8על בעבודה עוסקים .פסיכולוגים

המלצה

לעב העובד עבודת בין עניינים ניגוד למנוע החוץכדי עבודת,ודת שעות אותן על פיקוח כולל

עירוני,חוץ בנוהל תקבע שהעירייה חוץ"מתבקש מועסקים"עבודות שאינם עובדים גם כי

המועצה אישור את לקבל חייבים מלאה נוספת/במשרה לעבודה יתייחס.הנהלה האישור

פעם בכל אחת שנה של .לתקופה
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המבוקר המשותפת-תגובת תגובתם השפלהלן ומנהל החינוך אגף מנהל :ח"של

 ח"בשבט תשס' כב
 2008 בינואר 29

 לכבוד
 מר משה כהן

 מבקר העירייה
 כ א ן

 
 ,שלום רב

 
 הערות לטיוטת הביקורת בשירות הפסיכולוגי: הנדון

 
. ח המפורט המשקף התייחסות רצינית ובקיאות בחומר"בראש ובראשונה ברצוננו להודות לך על הדו

ברצוננו להתייחס בתחילה באופן . ערכנו ליחס החם וההוגן במהלך הפגישות בינינומביע ה, כמו כן

 :כללי ובהמשך באופן ספציפי

 
 כללי

הרחבה של השירותים , הכפלה של המשרות, חילופי הנהלה: השירות בשנים האחרונות עבר טלטלה סביב

בועדות היגוי ובפרויקטים שונים מעורבות , הכפפת המרכז לגיל הרך לשירות הפסיכולוגי, במסגרות החינוך

מה שלא אפשר ,  כל זה דרש ומחייב מחייב התנהלות ארגונית ומקצועית תוך כדי מתן מענה שוטף-ברשות 

חוקים , אנחנו בהחלט עובדים על פי נהלים מוסכמים הנובעים מצורכי המערכת.  מיסוד והפנמה של נהלים

יחד עם זאת לאור הרחבת השירותים וגידול בכוח . וגיונהלים מקובלים בעבודת שירות פסיכול, מחייבים

 . נושא שנמצא בטיפול כיום, נדרש זמן למיסוד והפנמה של נהלים, אדם

 
נותן  מענה ,  שלא  כמו  שירותים  פסיכולוגים  חינוכיים,  העין-שהשירות  הפסיכולוגי  בראש,  כמו  כן  ברצוני  לציין

תפיסת  העבודה .  סיסיות  של  שירות  פסיכולוגי  חינוכימעבר  לחובות  הב,  כוללני  בתחום  הקליני  וההתפתחותי

של  התחנה  התגבשה  עם  השנים  ומבוססת  על  הרעיון  של  מתן  מענה  לאוכלוסיה  מלידה  ועד  תיכון  תחת  קורת  גג 

המשאבים  לצורך  מתן .  וחוסך  משאבי  זמן  ועלויות,  מייעל  את  העבודה,  הדבר  מהווה  הקלה  לתושב.  אחת

 –ח  כללית  "הקצאות  קופ,  תקציבי  רשות,  י"  שפ-צאות  משרד  החינוךהשירותים  מבוססים  בעיקר  על  הק

 .תרומות ומתנדבים, "גהה"

 
התפתחותי  ושיתופי ,  לא  ניתנה  התייחסות  לעבודת  השירות  בתחום  הקליני,  ח  הביניים  שהוגש  אלינו"בדו

 .הפעולה בוועדות היגוי רבות ובפרויקטים עירוניים
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 :להתייחסויות הפרטניות

מ  אחרים  לא  מסופקים  גם  משום  שאנו  מחויבים  לתת  שירותי  בריאות  הנפש "שירותי  שפ:    מ"ביחס  לשפ -

 . אדם לא זמיןחוגם בשל כו

בקהילה ,    המודעות  לקיומנו  כשירות  מופנמת  וברורה  במוסדות  החינוך–  ביחס  למודעות  השירות  בקהילה -

ים  החינוכיים  והמקצועיים הפניות  אלינו  ברובן  מגיעות  מהגורמ.  ודרך  זה  גם  להורים,  המקצועית  בעיר

 . אין ספק שצריך פרסום ושיווק רחב יותר ואנו פועלים בכיוון זה. בעיר

ממנה  נגזרות  תכניות ,    בשנים  האחרונות  מוגשת  כל  שנה  תכנית  עבודה  שנתית–  ביחס  לתכניות  עבודה -

רכת  בה קיימת  תכנית  עבודה  בסיסית  לכל  פסיכולוג  בהתאם  למע.  העבודה  במסגרות  ובתחומים  השונים

בתכנית  הבסיסית  יש  את  כל  מרכיבי  העבודה  ואופי  הפעילות  הנדרשת .  חינוך  מיוחד,  גן,  ס"  בי–עובד  

 .בתכנון העבודה השבועי והתקופתי הפסיכולוג יידרש להגיש תוכניות בהתאם. המותאמת לכל מערכת

ת  אבל  גם   שיבוץ  הפסיכולוגים  במסגרות  החינוך  נקבע  בהתאם  לכמות  המשרו–  שיבוץ  פסיכולוגים -

אנו .  אופייה  וכישורי  הפסיכולוג  המיועד,  גודל  המסגרת  החינוכית:  בהתחשב  בפרמטרים  נוספים  כגון

 .פ שיקולים מקצועיים"עם גמישות ע, משתדלים לתת מענה באופן שוויוני בהתאם למשאבים

בשנה .  נהלים  שלרוב  נדונו  בעל  פה,    אנו  עובדים  על  קביעת  ובניית  נהלים  בשנים  האחרונות–  נהלים -

אנו  עובדים  באופן  רציני  על  דיון  וכתיבה  של  נוהלי  עבודה ,  לאור  השינויים  והערות  הביקורת,  האחרונה

נדרשת  עבודה  תהליכית  על ,  במקביל  לכתיבה.  מתוך  כוונה  לעגן  אותם  בספר  נהלים,  בתחומים  השונים

ש  זמן  למיסוד עקב  הרחבת  השירותים  וגידול  בכוח  אדם  נדר,  כאמור  קודם  לכן.  הפנמתם  ויישומם

 .הנהלים והפנמתם

שיקול  הדעת  לגבי .  עדיפות  למועמדים  לועדות  השמה.    הקריטריונים  לאבחונים  ברורים–  אבחונים -

הזכאות .    הם  לא  בהכרח  המענה  המתאיםםהאבחונים  הפורמאליי.  האבחון  נתון  בידי  הפסיכולוג

 .אדם-כוחז ומשאבי "לאבחונים נגזרת מסל השירותים וסדרי עדיפויות בכפוף ללו

אנו פועלים בהקשר זה לנוכח .  בשנים האחרונות גרסנו חלק מהתיקים– תיקים אישיים וצנעת הפרט -

אין תיקים . אדם לביצוע הגריסהחוגם בהעדר כו, 18 שנים לאחר גיל 7דרישות החוק לשמירת תיקים 

כמו גם . ים חדר סגור לשמירת תיק–אין ספק שאנו חסרים בארכיון . אישיים שמסתובבים במסדרון

בשנים האחרונות דרשנו רכישת ארונות מתאימים ואגף החינוך הכניס . ארונות מתאימים לאחסון הולם

 .זאת לתקציב והתקציב לא אושר

יחד . נדרש עוד כוח אדם,  אנו עדיין בתקינה חסרה וביחס לשירותים הרחבים שאנו מספקים- כוח אדם -

כאמור חל . ים מאפשר מענה סביר הגם שלא אופטימאליוגיוס מתנדבים מקצועי, עם זאת מודל העבודה

 . כמעט כפול של כוח האדם, גידול משמעותי
קליטת כוח אדם חדש בשנים . תנועת כוח האדם בשירות נובעת מסיבות רבות ואנו פועלים לייצב זאת

רים על יחד עם זאת קיים גרעין של עובדים ותיקים השומ. האחרונות גורמת לטלטלות וצורך בהתארגנות

 . יציבות כלפי המוסדות והעברת המידע הארגוני

 שתי פסיכולוגיות אינן רשומות עדיין כיוון שרק בחודשים האחרונים – רישום בפנקס הפסיכולוגים -

 םאך ידוע לנו שבשל קשיים אדמיניסטרטיביי, הן נמצאות בתהליכי רישום. הגישו את התיזה שלהן

יכול , גם פסיכולוג שאינו רשום עדיין, יחד עם זאת על פי החוק. במועצת הפסיכולוגים הדבר לוקח זמן

 .שתיהן נמצאות בהדרכה ובפיקוח. לעבוד תחת הדרכה
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בשל הקושי , ס" מן הראוי לשקול קליטת פסיכולוגים בהליך מקוצר כמקובל אצל עו– גיוס פסיכולוגים -

 .בגיוס כוח אדם בתחום לשירות הציבורי

השנה בנינו טפסים לדיווח תלת . חום זה דורש עבודת מיסוד והפנמהת,  אכן– בקרה מנהלית פנימית -

מעקב , מתקיימים פורומים לדיון, מעבר לכך. לתכנית עבודה שבועית ולמעקב אחר מטופלים, חודשי

עם רישום ביומן , ישיבות צוות ניהול עם רכזי תחום ומדריכים,  בישיבות צוות ניהול שבועיות–ובקרה 

 .נהל השירות מקיים שיחות פידבק תקופתיים באופן פרטני ואחת לשנה מ, כמו כן. הישיבות
ההנחה היא שהמחשוב יאפשר התנהלות ובקרה טובה . המדריכים מקיימים ישיבת משוב עם המודרכים

קיימים נתונים על היקף השירותים הניתנים לכל , 8' בהתייחס להערותייך בעמ, יחד עם זאת. יותר

 . ואופי המסגרת, דיםמסגרת בהתאם למספר התלמי

 
 איוש הפסיכולוגים נעשה על פי ,  בפסקה האחרונה9'  להערתך בעמ– משוב מהלקוחות -

 .       קריטריונים כפי שצוין לעיל

  הפסיכולוגים בעבודתם השוטפת בגנים שותפים מלאים באיתור ובעזרה – אבחוני בשלות -
 הפסיכולוגי אינו מחויב המציאות האבחון .        לגננת ולהורים בקביעת בשלותו של הילד

 עדיף לראות את ההערכה כתהליך בו הפסיכולוג מעורב .       ואינו  תמיד הכלי היעיל בהחלטה
 .      לאורך השנה

 .  לגבי היקף השירות אינם מדויקים10'  הנתונים בעמ– היקף השירות -
לתיכון )  כיתות  חינוך  מיוחד3בגין  (  ש  "  ש13מוקצים  "  גוונים"לחטיבת  .  ש"  ש9מוקצים  "    היובל"לחטיבת  

הפסיכולוגית  פוגשת  תלמידים  גם  בשירות ,מעבר  לכך.  ש"  ש4מוקצים  ,  שאנו  לא  מחויבים  לכסותו,  "בגין"

 .ומוקצות שעות טיפול בשירות בהתאם לצורך

  האוכלוסייה החרדית מקבלת שירות שווה כמו המגזרים האחרים בשנים  -  החרדיתההאוכלוסיי -

נעשה ניסיון , יחד עם זאת, שאנו לא חייבים לכסותו, ס פטור" זה בי–"" בעקבי הצאן"ביחס ל. האחרונות

בשנה האחרונה נקבעו . י קריאה"לפני שנתיים להקצות שעות קבועות שלא נוצלו וסוכם על שירות עפ

אבחונים דידקטיים אינם בסל . סית ובנוסף פניות לקריאות"פגישות אחת לחודש יחד עם הקב

 . בכל מגזר, יםהשירות

ברוב  השירותים  הפסיכולוגים  מקובל  שפסיכולוג .    אין  אף  פסיכולוג  העובד  במשרה  מליאה–  עבודות  חוץ -

 . רשאי עובד לעבוד עבודה נוספת ללא אישור הרשות, על פי החוק. בהיקף של חצי משרה

 
חשוב . השירותברצונו להודות שוב על תהליך הביקורת שאפשר התבוננות יסודית בהתנהלות , לסיום

 . לציין שייחודיות השירות מחייבת הסתכלות מורכבת וגמישה
 

 
 ,בכבוד רב

                     יורם מדר                          אבי קמינסקי
 מנהל השירות הפסיכולוגי      מנהל אגף החינוך 
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לדו העיר ראש העירייה"הערות מבקר  ח
 
 

 השירות הפסיכולוגי

 
 שלא.  הפסיכולוגי בעיר נותן מענה כוללני בתחום הקליני וההתפתחותיהשירות

שגובתה על ידי עבודת מטה , תפיסת העולם בשרות, חים בארץ"כמו יתר השפ

 והיא זוכה , נותנת מענה תחת קורת גג אחת מלידה עד תיכון, מקצועית
 .לתשבחות והערכה רבה מצד גורמים שונים

 
עליה זו ,  שנים3 – תקנים שהיו עד לפני כ 5.5לעומת  תקנים 11 –ח יש כ "כיום לשפ

 .באיוש פסיכולוגים תרמה תרומה נכבדה לשיפור השירות הפסיכולוגי בעיר
אין כיום עיכובים , ח להגדלת תקנים נוספים" אנו ממשיכים לפעול מול משה

 .והמענה הוא פרוס כאמור עד התיכון, באבחונים לתלמידים הנזקקים לשרות זה

 
 .השרות הפסיכולוגי מוחשב וכיום קיימת שליטה ובקרה זמינים  ונגישים, נהלאחרו
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