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  סבא בכפר הפסיכולוגי השירות

   רקע

ייעוצי (שפ"י) בישראל הינו לקד� את רווחת� ואת �ייעודו של השירות הפסיכולוגי

בריאות� הנפשית של כלל התלמידי� במערכת החינו�. ייעוד זה מתממש בעבודת 

החינוכיי� ברמת מערכת החינו� והקהילה, הפרט �השירותי� הפסיכולוגיי�

  בעת חירו�.והמשפחה, בעת שגרה ו

השירות הפסיכולוגי החינוכי (להל!: "השפ"ח") מיועד לתלמידי�, להורי� ולצוותי 

  החינו� במוסדות החינו� בעיר. 

מדיניות הפעלת השפ"ח ברשויות המקומיות מותווית על ידי שפ"י באמצעות סעי" 

  (א) והעדכני אשר בתוק" החל 7תשסג/ משרד החינו�מנכ"ל בחוזר  3.7�30

(א) (להל!: "חוזר שפ"ח") 8בחוזר משרד החינו� תשע/ 3.7�61סעי"  � �1/9/2010מ

  .1לחוזר משרד החינו� תשע/ 3.7�6(אשר תוק! בסעי" 

  הביקורת תתייחס למתווה בחוזר השפ"ח העדכני בדוח זה.

ובחינו� המיוחד  3�18השירות הפסיכולוגי שוא" לספק שירות לאוכלוסיית גילאי 

ובחינו� המיוחד  5�15ות נית! במרבית הרשויות לגילאי . בשלב זה השיר3�21לגילאי 

. לחוזר השפ"ח). השפ"ח נית! במסגרת הרשות 2.2(בהתא� לסעי"  3�21לגילאי 

ייעוצי �המקומית ונתמ� תקציבית ומפוקח מקצועית על ידי השירות הפסיכולוגי

.�  (שפ"י) במשרד החינו

  

הבאה (נתוני אג" החינו� , לפי החלוקה 16,509בכפר סבא מצבת התלמידי� הינה 

  ):  12/2011 �נכו! ל

מספר בתי   תחו�
  ספר

  מספר תלמידי�

  1922  48  טרו� חובה

חינו�  13+  63  4�5גני ילדי� 
  מיוחד

1395  +120   �חינו
  מיוחד

  1197  � כיתה א'   15  בתי ספר יסודיי� 

  5201 � כיתות ב' עד ו 

חטיבות ביניי� 
  ותיכו!

16  5780  

  250 –י יסוד    חנ"מ בי"ס

  194 �חטיבה עליונה 



  

 

  

 

135

  

באתר עיריית כפר סבא מצוי! כי השפ"ח נית! למערכות החינו�, לילדי�, להורי� 

  ולקהילה: 

  

"מטרת השירות הפסיכולוגי החינוכי היא לסייע להתפתחות ולהסתגלות 

התקינה של תלמידי� במסגרות החינו� השונות ולעזור למסגרות אלה 

  � הדרושי� להתפתחות תקינה".ביצירת התנאי� הפסיכולוגיי

  

ו היא זכתה לכבר בשלב זה מבקשת הביקורת להודות על שיתו� הפעולה 

  מצד כל הגורמי� בשפ"ח.

ב פעילויות השפ"ח ויצוי� כי הביקורת התרשמה לטובה מתקינות ויעילות ר

  רות הטוב המוענק לתושבי העיר.יומהש

  

  

  הביקורת מטרות

  :הבאי� נושאי�ב הביקורת התמקדה, ח"השפ בבחינת

מבנה ארגוני כולל התייחסות לשירותי� שניתני� ולממשק ע� גורמי�  .1

 נוספי�.

עבודת הפסיכולוגי�: תקני פסיכולוגי�, תדירות השירותי� הניתני�  .2

י הפסיכולוגי�, כולל מדג� דיווחי ל ידבמוסדות בעיר ואופ! ניהול ודיווח ע

 פסיכולוגי�.

 מחשוב בשפ"ח. .3

תו� התייחסות לדיווחי�, תוכניות עבודה שנתיות, אופ! הפיקוח והבקרה,  .4

 משובי�, והדרכות. 

 .השירותי� בשירות הפסיכולוגי המשלי� �שפ"מ  .5

6. .� תקציב ותקינות ההתחשבנות מול השתתפות משרד החינו
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  מתודולוגיה

 ונתקבלו סגנה וע� הפסיכולוגי השירות מנהלת ע� פגישות מספר ערכה הביקורת

  .העירייה מגזברות תקציב נתוני כולל, �שוני מסמכי� לידיה

 הדרכות תיק, משובי� תיק: השוני� ח"השפ בתיקי הביקורת עיינה, כ! כמו

  .ספר ובתי גני� תיקי, לפסיכולוגי�

  

 השירות אנשי מטע� המלא הפעולה שיתו" את לטובה מתציימ הביקורת

  . הפסיכולוגי
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  :ח"הדו ממצאי

 נוספי� גורמי� ע� וממשק שניתני� י�שירות, ארגוני מבנה .1

 

 ונהלי� כללי מבנה .1.1

ראשי צוותי� ותחומי� שאחד מה� הינו  3בראש השפ"ח מנהלת השפ"ח ומתחתיה 

סג! מנהלת השפ"ח, אשר מהווה ראש תחו� וראש צוות ובנוס" מטפל בנושאי� 

י� הקשורי� לאחזקת המבנה, כ"א ורווחת הצוות. לכל ראש צוות יביאדמיניסטרט

  פסיכולוגי�. 13 �אחריות על כ יש

  

  : התחומי� בשפ"ח

• ;� הגיל הר

 בתי הספר היסודיי�; •

  חטיבות ביניי� וחטיבות עליונות. •

הצוותי� מורכבי� ממדריכי�, מומחי� ומתמחי� ונפגשי� לפגישת עבודה אחת 

  לשבועיי�. כל צוות השפ"ח נפגש לישיבת צוות כללי אחת לחודש.

  

  :נוספי�מעבר לכ� ישנ� ראשי תחומי� 

  נו� מיוחד בגיל הר� (גני�);יראש תחו� ח •

  ראש תחו� שילוב ילדי גני� בתאו� ע� מת"י; •

  ילדי הגיל היסודי; �ראש תחו� חינו� מיוחד  •

  ילדי חטיבות ביניי� וחטיבות עליונות. �ראש תחו� חינו� מיוחד  •

שהופ� אז לצוות ניהול  �ראשי התחומי� מצטרפי� מדי פע� לישיבות צוות ניהול

  מורחב.
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  :ישנ� רכזי� לנושאי� הבאי� ,כמו כ!

  רכזת תחו� פגיעות מיניות וקידו� הטיפול בילדי� מחונני�; •

רכזת עיר ללא אלימות ומטיב"ה (מרכז טיפולי לילדי� בעלי בעיות  •

  התנהגות)

  רכז הדרכות; •

  קבוצות הורי�; �רכזת פרויקטי�  •

  ראש תחו� מור"! (מוגנות ורווחה נפשית); •

  וב.רכזת מחש •

  

המבנה הארגוני הקיי�, הכולל חלוקה לצוותי�, החל בשנת תשע"א בעקבות 

 43עלייה במספר הפסיכולוגי� בשני� האחרונות ובשל הקושי בניהול 

, בי! היתר בעצת יוע2 ארגוני. בנוס" בשרות עובדות 1י מנהל ל ידפסיכולוגי� ע

  משרות.  1.2שתי מזכירות בהיק" כולל של 

  

ו� והרכזי� מדווחי� לראשי הצוותי� ולמנהלת השפ"ח ראשי התח :כפיפות

ומונחית מקצועית א" על ידי  למנהל אג" החינו�ישירות. מנהלת השפ"ח כפופה 

  הפסיכולוגית הראשית בשפ"י.

  

לביקורת נמסרה רשימת הנחיות וחוזרי משרד החינו� המרוכזי� בקלסר  :נהלי�

 �ינפורמציה מג! לביה"ס" "החלטות ונהלי�" בשפ"ח. נהלי� לדוגמה: "העברת א

 �מתייחס לצור� בהסכמת הורי� להעברת מידע, "שירות פסיכולוגי משלי�

.�  אבחוני�" נוהל המתאר את  סוגי האבחוני� בשפ"מ, לא נושא תארי
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  :הערות הביקורת

קלסר "החלטות ונהלי�" של השפ"ח כולל הנחיות רבות  !נהלי� .1.1.1

י� השוני�, כגו�: חיסיו� וקצרות המנחות את הפסיכולוגי� בהיבט

ויתור סודיות, אישור הורי� שנדרש לתצפית בביה"ס. לא קיי� 

נוהל מרוכז בכל תחו� הכולל את תיאור הלי� הטיפול בג�, לדוגמה, 

בראייה כוללת ומקיפה, על כל היבטיו, כולל התייחסות לטפסי� 

 לשימוש, לדוגמה.

בודת כל הביקורת ממליצה, לש� הנוחות ועל מנת לייעל את ע

  תיק, לנסח נוהל מרוכז בכל תחו�: גני�, ופסיכולוג, חדש כו

בתי ספר, חינו� מיוחד וכו', בו יירשמו סדרי העבודה והמלצות של 

 הנהלת השפ"ח, אשר וודאי נצברו לאור� השני�. 

 6לביקורת נמסרו פרוטוקולי� מתומצתי� של ! ישיבות צוות .1.1.2

ישיבות צוות כללי  9 !ו (עד ספטמבר) 2011ישיבות צוות כללי לשנת 

. ישיבות אלו נערכו אחת לחודש וחצי בממוצע ולא אחת 2010לשנת 

  לחודש כפי שאמורות להיות.

  

  :תגובת מנהלת השירות

  הישיבות מתוכננות אחת לחודש, א� בהתחשב בחגי� בחופשת קי(, 

ישיבות בשנה. כשמתעורר צור� דחו�  10!9יש בדר� כלל בפועל 

  ( למניי�.מתקיימת ישיבה מחו
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  משאבי� הקצאת ואופ� השירותי� סל

ומציי! כי הפעלת השפ"ח  הנחיות להקצאת משאבי�. 4.4נוהל שפ"ח קובע בסעי" 

  תכלול את שני רכיבי� אלו:

ניהול השפ"ח, השתתפות בישיבות צוות ובמשימות השפ"ח, הדרכה  •

והתמקצעות, פעולות ייחודיות ברמה יישובית/קהילתית ופעולות 

מס� שעות התק! כשנית! להקצות  20%אדמיניסטרטיביות. לכ� מוקצות 

 לצור� פעולות ייחודיות. 10%

שירות פסיכולוגי למסגרות חינו�: הקצאה לפי תכנית העבודה על בסיס  •

  רמות השירות.

רמות שירות הנבדלות זו מזו בהיק" בהקצאה של שעות  3לפי חוזר השפ"ח, ישנ! 

  ובהיקפ!.  הפעולות בסוג ות וכתוצאה מכ� ג�פסיכולוג למסגרות החינוכי

סיווג הרמה חל על החינו� הרגיל והמיוחד, כשבהתא� למנהלת השפ"ח, כפר סבא 

הגבוהה ביותר (למעט גני טרו� חובה כפי שיפורט להל!), ע� דגש  �'ברמה אמסווגת 

  על עבודה מערכתית.

  

  ח): . לחוזר השפ"4.4' מבוססת על העקרונות הבאי� (סעי" רמה א

 נוכחות סדירה של פסיכולוג במסגרת החינוכית; •

•  �קיומו של רצ" המחייב שילוב של המישור המערכתי והמישור הפרטני, תו

 מת! קדימות למישור המערכתי;

 ייעוד השירות למערכת החינוכית כולה: לצוותי�, לתלמידי� ולהורי�.  •

  

 כתוצאה מכ� הפעולות הנדרשות ברמה א': 

התערבות: קונסולטציה, הדרכה וליווי למסגרת �מניעהעבודה על הרצ" של  •

 מקצועיי�.�החינוכית לצוותי החינו� והשתתפות בצוותי� רב

 השתתפות בוועדות על פי חוק. •

לילדי� בעלי צרכי� מיוחדי� ו/או לילדי�  �פסיכולוגית  הערכותה מת! •

  בסיכו! לפי הפניית המסגרת החינוכית ולפי שק"ד.
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� ו/או לילדי� יצרכי� מיוחדלילדי� בעלי  � יפוליתהתערבות פסיכולוגית ט •

 בסיכו! לפי הפניית במסגרת החינוכית ולפי שק"ד.

 במסגרת החינוכית ולפי שק"ד.לפי הפניית  � מת! ייעו2 וטיפול להורי� •

   חירו�.�התערבות במצבי לח2 ומשבר •

  

ולי מרכז טיפ � לביקורת נמסרו א" נתוני� של פרויקטי� מיוחדי�, כגו! מטיב"ה

, במסגרת תוכנית פיילוט 2009לטיפול בילדי� בעלי בעיות התנהגות שהוק� בשנת 

  ארצית.

  

  :הערות הביקורת

מנהלת השפ"ח, חלוקת ל ידי בהתא� לנמסר ע !הקצאת משאבי� .1.1.3

 שעות הינה:  21 !המשאבי� לפסיכולוג בחצי משרה 

 62% !עבודה במוסדות בשטח �

 14% !עבודה לגבי המוסדות במשרד  �

 .24% ! והשתלמויות הדרכות �

 .� חלוקה זו הינה בהתא� להנחיות חוזר השפ"ח באופ� תקי

תחומי הפעילות של השירות הפסיכולוגי (אשר  ! תחומי הפעילות .1.1.4

), תואמי� באופ� כללי לרוח חוזר באתר עיריית כפר סבאמצויי� 

השפ"ח. הביקורת בחנה את נתוני השעות בפועל שניתנו בשנת 

�, מבחינת התחומי� בה� הוש� דגש רב תשע"א במוסדות השוני

  יותר או פחות.

  הטבלה שלהל� מפרטת את מספר השעות שהושקעו בכל גיל: 

  גני חובה, יול"א, יסודי וכו', מבחינת חלוקה לתחומי�. 

הביקורת התמקדה בשעות שהושקעו בצוות המקצועי, בייעו( 

אות להורי�, באבחוני�, תצפיות וטיפולי� לילדי� ובסדנאות והרצ

  (ישנ� תחומי� נוספי�: ייעו( מנהל, ועדות). 

להל� ריכוז הנתוני� ממנו נית� ללמוד כי הדגש המרכזי הוא על 

הצוות המקצועי, בכל הגילאי�, כששעות הטיפול האישי ומספר 

 .האבחוני� והתצפיות ביחס הוא מועט יותר
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 �ג

  חובה
 �ג

 חטיבות יסודי יול"א

 �ג
חינו� 
 מיוחד

שעות צוות 
 485 372 1047 316 574 ועימקצ

ייעו( הורי� 
 מספר ושעות

225 

445 

114 

242 

140 

414 

101 

233 

73 

317 

 23 30 64 19 63 אבחוני� מספר

 205 54 269 137 331 תצפיות מספר

טיפול אישי 
 מספר ושעות

4 

5 

9 

19 

27 

117 

77 

222 

5 

102 

סדנאות והרצאות 
 מספר ושעות

2 

7 

5 

7.5 

105 

225 

23 

129 

13 

44 

בדיקת מספר תיקי גני�/בי"ס שערכה הביקורת עולה כי הדגש מ

שנבדקו, הוא על הנחיות  4!מוסדות מתו� ה 2בביקורי�, בלפחות 

  לגננת/למנהל ופחות על הנחיות להורי�.

�אינ� משקפי� את היק� המשרה  יצוי� כי נתוני הטבלה שלהל

הכולל של כל פסיכולוג, אלא מתייחסי� לביקורי� במוסדות 

  .שנבחנו

  :להל� ריכוז הנתוני� שנמצאו

  סוג מוסד
ושעות 

מוקצות לו 
  בשבוע

  

מס' 
ביקורי� 

 �בי
חודשי� 

9!12 
בשנת 
2011  

מס' 
הנחיות  
לגננות 
ולצוות 
  טיפולי

מס' 
הנחיות 
להורי�/ 
  תצפיות

מס' 
  הדרכות

 !ג� ל'
חנ"מ 
  פיגור 

  שעות  3

לא   8  11  12
מצויינות 
  הדרכות

 !ג� ד' 
חנ"מ 
עיכוב 
  שפתי

  שעות  3

לא   18  19  19
מצויינות 
  הדרכות

 !בי"ס ש' 
 3רגיל + 

כיתות 
  חנ"מ

  שעות 13

רק  – 14  26  27
הורי� אי! 

  תצפיות

  אי!.
ועדות  יש

  שילוב

  !ג� ב' 
חנ"מ 
ליקויי 
  שמיעה

  שעות 2

  הדרכות 6  13  8  16
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    � הערות     

אי! דר� למדוד את מספר השעות אלא רק את מספר  �

  הביקורי�. 

  .לגננת וג� להורה ג� הנחיה לתת נית! קורבבי �

  

� לצוות הנחיות ! המטלות חלוקת אופ� כי עולה הטבלה מ� ,בנוס

  :לפסיכולוג מפסיכולוג שונה ! הדרכות ומול להורי� הנחיות מול

 רק א�, הצוות ע� שיחות נערכו כמעט ביקור בכל' ש ס"בביה

 נערכו לא וכלל ההורי� ע� לשיחות זמ� הוקדש מהביקורי� במחצית

  . תצפיות

 ופחות ותצפיות הורי� שיחות על דגש יותר הוש�' ב בג� זאת לעומת

  . הדרכות נערכו כי צוי� זה בג� רק בנוס�. הצוות על

  

  :תגובת מנהלת השפ"ח

ביחס לאופ� חלוקת המטלות, אופי העבודה בגני� טיפוליי� שונה 

בהתא� מהעבודה בחטיבת ביניי�. אנחנו מתאימי� עצמנו לצרכי�, 

  לגיל ולאופי המסגרת החינוכית.

  

הביקורת מציינת כי הערתה התמקדה באי מת� דגש על שיחות ע� 

הורי� על תצפיות במרבית המקרי� ולאו דווקא על הבחנה בי� גני� 

  לחטיבות הביניי�.

ברמה ג' גני� הינו  48גני� מתו�  12!הטיפול ב ! גני טרו� חובה .1.1.5

בי לח( ומשבר חירו� בלבד כשהמשמעות היא התערבות במצ

עדות השמה בלבד, בשל מחסור בתקני�. כתוצאה ווהשתתפות בו

מיוחדי�, הצרכי� המכ� עלולה להיות פגיעה בילדי גני� בעלי 

  המאותרי� לראשונה על ידי פסיכולוג מהשפ"ח בגיל ג� חובה.

יודגש כי איתור מוקד� של תלמידי� הוא אחד היעדי� החשובי� 

. תהליכי איתור והתערבות מוקדמי� הוכחו בפסיכולוגיה חינוכית

כבעלי השפעה רבה על מניעת בעיות וצמצו� פערי�, במיוחד אצל 

ילדי� בעלי צרכי� מיוחדי�. חשיבות השירות לגיל הר� מוזכרת 

 �.), המתייחס לרצפי� המציגי� את 2.2א� בחוזר השפ"ח (סעי
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� העבודה המקצועית הרצויה, ככוללי� רצ� התפתחות מהגיל הר

  לנוכח הער� המניעתי הרב המצוי בהתערבות מוקדמת.

  

 2012בתגובה לביקורת ציינה מנהלת השפ"ח כי בחודש ינואר 

י עיריית כפר סבא להוסי� תק� על מנת שכלל גני ל ידהוחלט ע

  טרו� החובה יכוסו ברמה א'. הביקורת מברכת על כ�.

 

סות , ישנה התייח13/5/2010 !צוות השפ"ח מישיבת בפרוטוקול  .1.1.6

ל לפרויקט של "עיר ללא אלימות" ומפורטי� בו נושאי� שהועלו ע

הצוות, כנושאי� שאי� לה� כיו� מענה טוב, בי� היתר, הקצאת ידי 

שעות לטיפול, חוסר בחונכי�/סייעי�, הקצאת שעות לעבודה ע� 

הרוש� כי הצור� בשעות של טיפול ושעות עבודה  מתקבלהורי�. 

השירות השוני�, כמו ג� במדג�  הורי� קיי� ועולה בתחומי ע�

 תיות מבחינת הקצאת המשאבי�. יהביקורת וקיימת בעי

 

 אחרות מחלקות ע� ממשק .1.2

 אוכלוסיות ע� לעבודה מיוחדת חשיבות ישנה, ח"שפ לנוהל. 2.2 לסעי" בהתא�

 וקידו� הזדמנויות וויו!יש לאפשר כדי בסיכו! וילדי� מיוחדי� צרכי� בעלות ילדי�

 הפועלי� השוני� הגורמי� ע� פעולה שיתו" מתקיי�  זו מטרה גלהשי כדי. רביימ

  .ועוד החברתיי� השירותי�, הר� הגיל מרכזי: בקהילה

 ע� הפסיכולוגי� עבודת אופי מכורח, צמודה עבודה קיימת כי ציינה ח"השפ מנהלת

 לטיפול היחידה ע� ג� כמו, ורווחה מיוחד חינו�, גני� היגוי צוות, החינו� אג"

  .מינית תקיפה בנפגעות

  :הביקורת הערות

בבחינת הפרוטוקולי� השוני� של צוות השפ"ח, לא נמצאה  כמעט   .1.2.1

התייחסות לגבי הממשקי� ע� הגורמי� השוני�. בנוס� לא קיי� 

ת תיעוד  של הפגישות המתקיימות ע� אג� הרווחה וע� מחלק

באג� החינו�. לביקורת נמסר כי התיעוד נער� באג� החינו� המיוחד 

 ו.עצמ
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לשמור ליות מדי רבעו�, אהביקורת ממליצה לקיי� פגישות פורמ

והמטרות ביחס לאופ� העבודה תיעוד בשפ"ח של ההחלטות 

  המשותפת וא� להוסי� התייחסות בנוהל לכ�.

 

 יערכו כי הוחלט, 21/11/2011 !מ גני� היגוי צוות ישיבת בפרוטוקול  .1.2.2

 מחלקת לתלמנה ח"בשפ גני� תחו� אחראית בי� חודשיי� מפגשי�

 ע� מיידי שוט� קשר על לשמור מנת על החינו� באג� הגני�

מנהלת השפ"ח ציינה כי החל מתשע"ב  גני ילדי�. מחלקת

התקיימו פגישת מסודרות ע� מחלקת הגני�, לאחר ששנה קודמת 

 יתית יותר בשל תחלופת שיטת עבודה במחלקת גני�.יהייתה בע

 את, תקי� ולהפע בשיתו� הצור� את ומדגישה שבה הביקורת

 תקי� מידע בשיתו� היתרו� ואת בזמ� השיבו( נתוני העברת חשיבות

� .הילד לטובת, המחלקות בי

  

 השירותי� תדירות, פסיכולוגי� תקני: הפסיכולוגי� עבודת .2

  עבודת� על ודיווח ניהול ואופ� במוסדות

  תקני פסיכולוגי� .2.1

ר עבודה . לחוזר שפ"ח, קובע כי המפתח להקצאת תקני� מאפש4.2סעי" 

  פסיכולוגית מיטבית על בסיס השקלול של מספר ממדי�:

  יחס סביר בי! צרכי האוכלוסייה לבי! המשאבי� הציבוריי�; •

 הבחנה בי! צורכי החינו� הרגיל לצורכי החינו� המיוחד; •

 צרכי� התפתחותיי� שוני� ברצ" הגיל; •

  .צרכי� משתני� בהתא� לאזור (אזור סיכו! ביטחוני, אזור מצוקה וכו') •

כל הקצאה חדשה של  לבי! הצרכי� בפועל.ידוע כי קיי� פער בי! הגדרת התק! 

תקני� תשא" לתיקוני פערי� במידת האפשר. בשלב זה משמש מפתח התקינה 

  המובא להל! כמפתח עבודה מומל2 בכפיפות למגבלות התקציב:
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  ילדי� בגני� ובכיתה א' �500ל 1תק!  •

   יב'�תלמידי� בכיתות ב' �1000ל 1תק!  •

  תלמידי� בחינו� המיוחד. �300ל 1תק!  •

  

בכפר סבא  11/2011 �דרישות משרד החינו�, התק! הרצוי לשנת תשע"ב, נכו! ל יפל ע

   16.25הינו  12/2011 �משרד החינו� נכו! לל ידי . התק! שמשול� ע23.15הינו 

). 1/2011 �ב 65% �"אחוז כיסוי" (עלה מ 70), שמהווה 15.5שול� תק! של  1/2011 �(ב

"אחוז הכיסוי" מלמד על היחס שבי! מספר התקני� שהוקצו לפסיכולוגי� בפועל 

.�  לבי! מספר התקני� הרצוי על פי משרד החינו

  

תשע"ב)  ( 2011�2012בכפר סבא, בהתא� לסעי" משאבי� בתוכנית עבודה לשנת 

תקני� ממשרד החינו� (כולל חצי תק! נוס" שלא  16.75 � תקני� 22קיימי� בפועל 

  תקני� מהרשות. 5.25 �ודכ! עדיי! במסמ� משרד החינו�) וע

  מתמחי�, 16פסיכולוגי� במשרות חלקיות:  43 � מספר הפסיכולוגי�  בשפ"ח

  תקני מתמחי�. 6.35 �תקני פסיכולוגי� ו 15.85מדריכי�, לפי  �17מומחי� ו 10

  

  :הערות הביקורת

בי� משרד החינו� לל פי קיי� פער בי� מספר התקני� המומל( ע .2.1.1

ח האד� המומל( על ידי ומספר התקני� שנית� על ידו בפועל. תק� כ

ישות ימשרות פסיכולוגי�, א� בפועל מאו 23.15משרד החינו�, הינו 

משרות, כ� שאחוז הכיסוי מטע� שפ"י הינו  16.25שפ"י רק ל ידי ע

מהתק� המומל(. משרד החינו� אינו מעביר לעירייה כיסוי מלא  70%

� שהוא עצמו קבע. כתוצאה מכ�, אי� העירייה לתקני פסיכולוגי

יכולה לספק את מלוא השירות שאותו היא חייבת לתת, על פי סל 

המשרד עצמו. בכ� נפגע השירות לו זכאי� ל ידי השירות שנקבע ע

 התלמידי� ובני משפחותיה�. 

על מנהלת השפ"ח לפעול בהקד� למימוש הבטחת משרד  ,נוכח כ�

  י�.החינו� להגדלת מספר תקנ
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נועדו בי� היתר,  5.25 !העירייהל ידי יודגש כי התקני� המושלמי� ע

י� לאוכלוסיות שמעבר להמלצה של משרד יעל מנת לתת כיסוי מסו

, כ� שתוספת תקני� זו, אינה 18!16!ו 5!3משמע גילאי�  !החינו�

  משלימה את אחוזי הכיסוי הנחוצי�.

 

2.1.2.  �וקול ישיבת צוות תק� בשנה האחרונה וא� בפרוט 1/2אומנ� נוס

י� כי ישנה הבטחה לקבל תקני� נוספי� י, צו5.5.2011 !השפ"ח מ

י� כי אלו כנראה יופנו לטובת הגני� החדשי� יא� צו !משפ"י 

שאמורי� להיפתח בכפר סבא, כ� שאחוז הכיסוי לא עתיד 

 להשתנות. 

לכ� על אחת כמה וכמה יש לוודא הוספת תקני� ולתעד את הבקשות 

  לקבלת�.

) ציינה מנהלת 2012במהל� ביצוע הביקורת (ינואר שצוי�, כפי 

תק� על מנת עיריית כפר סבא מוסיפה שהשפ"ח כי התבשרה 

  להשלי� את הפריסה בגני טרו� חובה.

 

  תדירות השירות .2.2

, 48 מתו� חובה טרו� גני 38 �ל שירות נית!, ח"השפ של העבודה לתוכנית בהתא�

 השירות תדירות כשנקבעה, תיכוני�, ב"חט, יסודיי� ספר בתי, חובה גני לכל

  :הבאה

  �גני� .א

  , רגיל לג! שבועית שעה

  , ארו� לימודי� יו� לג! שבועית וחצי שעה

  ), ח"שי שעות של ריכוז ע� גני�( גשר לגני שעתיי�

  . מ.ח לגני שבועיות שעות שלוש

  �ספר בתי .ב

  , ילדי� 100 לכל שבועית שעה

  .מיוחד נו�יח כיתת לכל שבועיות שעות 2



  

 

  

 

148

 שבתחו� המוסדות של פירוט ובה פסיכולוגי� טבלת לביקורת נמסרה ,בנוס"

 המצוינות השעות. ב"תשע לשנת נכו!, מוסד בכל המוקצה השעות ומספר אחריות�

  השעות כששאר, הפסיכולוג משוב2 אליה! במסגרות לביקור מוקצבות לעיל

 ובתקופות ירו�ח שבמצבי כמוב!. במשרד ועבודה צוות ישיבות, להדרכות מוקדשות

 לנדרש בהתא� מושפעת השעות חלוקת בשלות ואבחוני שילוב, השמה ועדות שיש

  .בשטח

  

  :הביקורת הערות

 כי עולה הפסיכולוגי� שעות חלוקת מטבלת ! השעות חלוקת .2.2.1

 שנקבעו השעות מספר בי� התאמה קיימת המקרי� במרבית

  . המטופל המוסד לסוג העבודה בתוכנית לפסיכולוג

�דופ יוצאי: 

 בשבוע 2 בי� נעות לה� שמוקצות השעות ! מיוחד חינו� גני �

 חריגה ישנה בכ�'. ווכ' ר לג� 14!ו') ל( 5, ')לר( 3'), ב(

 שממוני� בגני� מדובר כי הוסבר לביקורת. העבודה מתוכנית

 הילדי� גניאת  מקדמת אשר בסיכו� לילדי� העמותה ידי על

 . האוטיסטי�

, שבועיות שעות 15 לבי� 3 י�ב ה� המוקצות השעות ! ספר בתי �

. השטח ובצרכי הספר בבית התלמידי� במספר תלוי

 ספר בתי 3!ב השעות חלוקת תקינות את בדקה הביקורת

 הספר מבתי באחד. תקי� ונמצא לשעות ילדי� יחס מבחינת

 תחשיב"!מ יותר שבועיות שעות 4 ניתנו כי נמצא ,לדוגמה

 בתגבור ,בשטח צור� של קיומו לאור ,"התלמידי� מספר לפי

 . זמני

 

 של ביעד עמדו הפסיכולוגי� כי נמצא, ביקורי�ה תדירות מבחינת .2.2.2

, במוסד שבוצעו השעות מספר נרש� לא א�, שבוע מדי במוסד ביקור

 שייעשה. שרצוי כפי

� בשנת, הביקורי� תדירות נבדקה בה� מוסדות 3!ב דוגמאות להל

  ,ביקורי� 16 של תכנו�( 2011 דצמבר!ספטמבר לחודשי�, ב"תשע
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  ):פע� בכל שעות 3

  

 ביקורי� מספר  פיו�יא  מוסד ש�
  בפועל

  19  שפתי עיכוב  'ד ג!
 ליקויי  'ב ג!

  שמיעה
16  

  27  מ"וחנ רגיל  'ש ס"בי
  

 לבחו� נית� לא כ� על ,ביקור בכל ניתנו שעות כמה ידוע לא כי י�ייצו

  . מוסד בכל שניתנו השעות תקינות את

  

ור בבתי הספר נער� מדי שבוע, ביחס בעוד שהביק כי נמסר לביקורת .2.2.3

מרוכזות השעות לביקור מדי שבועיי�/שלושה, כשלפי הצור�  ,לגני�

  יש ג� ביקורי� תכופי� יותר.

 הטיפול רציפות לש�, שבוע מדי מוסד בכל לבקר להקפיד מומל(

  .אמת בזמ� בעיות ואיתור בשטח נוכחות ולש�

  

 אופ� ניהול ודיווח עבודת הפסיכולוגי� .2.3

תיקי  4נת לבחו! את אופ! הדיווח של הפסיכולוגי�, בחנה הביקורת על מ

  גני�/ביה"ס (שצויינו לעיל בהקשר של הקצאת משאבי�).

  

  הערות

לא קיימת אחידות בדיווחי� ולא נעשה שימוש על ידי כלל  .2.3.1

בו יש למלא שמות  הפסיכולוגי� בטופס שיחות מובנה של השפ"ח,

בת דיו�, תמצית ישיבה משתתפי�, ש� גננת, ש� פסיכולוג, סי

  והמלצות לטיפול. 

 :דוגמאות

הדיווחי� בתיקי הג� רשומי� על גבי טופס  !ג� ב' וג� ד' �

 .� שיחות מובנה של השפ"ח באופ� תקי

הדיווחי� בתיק אינ� רשומי� בטופס  !ג� ל' ובי"ס ש'  �

 שיחות מובנה.
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הביקורת ממליצה כי תתקיי� אחידות בדיווחי� של הפסיכולוגי� על 

  י טופס מובנה, לש� נוחות העבודה ולצרכי מעקב ובקרה.גב

) קיי� טופס "דו"ח ביקורי�" 2011מתחילת שנת תשע"א (ספטמבר  .2.3.2

פסיכולוג המוסד, ל ידי בתחילת תיק ג�/בי"ס ובו טבלה למילוי ע

לפירוט תארי� הביקור ומהותו: שיחה ע� הגננת, ע� הצוות 

 הטיפולי, ע� הורי�, תצפיות או שונות. 

  קורת מברכת על קיומו של טופס זה.הבי

 

לא קיי� טופס מיוחד המתייחס מהדוגמאות שנבדקו נמצא כי  .2.3.3

 לתיעוד לגבי ילד ספציפי.

מומל( כי יוכ� טופס מיוחד לתצפית ו/או שיחה ע� הורי�, אשר 

יכלול פירוט בקצרה על סיבת התצפית, מסקנות והמלצות להמש� 

  ולוג בביקורו הבא בג� קל ה� על מעקב של הפסיכיטיפול, דבר שי

וה� על פסיכולוג מדרי�/מנהלת השפ"ח המבקרי� את עבודת 

�חשוב שיישאר עותק של מסמ� זה ה� בתיק הג�  ,הפסיכולוג. כמו כ

  וה� בתיק האישי של התלמיד.

 

2.3.4. � לבחו� מנת על, ג� ילדי 2 תיקי נתוני לבדוק הביקורת ביקשה בנוס

נמצא כי אי� אחידות . נ�בעניי הפסיכולוג שער� הפעולות מספר את

 בנתוני� בי� תיק המעקב האישי לתיק הג�. להל� הדוגמאות:

 ואבחוני� שאלוני� של מסמכי� ישנ�') ד בג�. ח.נ( אחד בתיק

   השמה עדתולו התייחסות קיימת. 4/2011 !מ שוני� ממקורות

: הורי� ע� לשיחות ביחס נתוני� מעט נמצאו א�, שיבו( על והודעה

. הורי� ע� אחת ושיחה) אישית לימודי� כניתת( א"תל מסירת

 מוזכר והילד יותר מפורטת התייחסות ישנה ג� בתיק, זאת לעומת(

 בהקשר פעמי� 4 ! 2011 דצמבר!ספטמבר של החודשי� 4 במהל�

  ). הוריו ע� אחת ושיחה תצפיות 2, גננת ע� שיחה של

 ילמאפר רקע מסמכי נמסרו') ד בג�. נ.ש( לדוגמה שנלקח נוס� בתיק

2011! � ועדת על תיעוד ישנו. בעיסוק מריפוי ומסמ� קלינאית אבחו

. א"תל למסירת והתייחסות מיוחד לג� הילד את שהפנתה ! החלטה

� ישנה הג� בתיק. (בג� שנעשו לפעולות הפרטי בתיק התייחסות אי
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  ,הגננת ע� פעמי� 4 !פעמי� 7 זה לילד אלו בחודשי� התייחסות

  ). ורי�ה ע� שיחות 2!ו תצפיות 3

 א� הנתוני� המצאות על להקפיד הינה הביקורת המלצת ,כ� על

   בתיקי� המסמכי� של כרונולוגי סדר על ולשמור הילד בתיק

  ).מה� באחד סדר אי היה(

  

  :תגובת מנהלת השפ"ח

שיטת העבודה היא שהפסיכולוג מבקר בג� רק ע� תיק הג� ורוש� 

ה אחת לכמה ש� את הפעילות השוטפת. העדכו� בתיק הילד נעש

חודשי�, שכ� העברת החומר באופ� מידי לא תאפשר לפסיכולוג 

מעקב שוט� הנעשה מול תיק הג�. מקובל עלינו לחלוטי� שבסופו של 

דבר, תיק הילד צרי� להיות מסודר ויש לשמור על סדר כרונולוגי כפי 

  שהביקורת מציינת.

  

�בתיק  הביקורת מוסיפה כי תיוק מיידי של העתק העדכו� מתיק הג

  הילד, יאפשר יכולת מעקב רציפה ומסודרת יותר.

 

בנוס" בחנה הביקורת את הדיווחי� שנערכו על ידי אחראיות חינו� מיוחד בשפ"ח 

לשנת תשס"א. מעבר למס' השעות שהוקדש לכל תחו�, ביקשה הביקורת להתמקד 

ר בשעות שמוקצות לילדי חינו� מיוחד, תושבי כפר סבא, היוצאי� ללמוד בבתי ספ

  של חינו� מיוחד מחו2 לכפר סבא. 
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  :להל! ריכוז נתוני הדיווחי�, בשנת תשס"א, בחלוקה לתחומי הפעילות

  

תחו� 
 טיפול 

אחוז 
 *משרה

מס' 
שעות 

ועדות ול
השמה 
 ושיבו2

מס' שעות 
ועדות, והכנה ל
פניות 

למסגרות, 
 פגישות בי"ס

מס' שעות 
לשונות: 

יעצות, יהת
קשרי חו2, 

 שילוב

ת כמו
מוסדות 

מחו2 לכ"ס 
ומס' 

 המטופלי� 

 סה"כ שעות

 �חינו
מיוחד 

 �  הגיל הר

 

  מוסדות. 2 160 ** 167 140 75%

  ילדי�. 3 

שיחות ולא 
 ביקורי�

467 

 �חינו
מיוחד 
 יסודי 

מוסדות.  18 255 210 135 70%
46 

  תלמידי�.

 4 �ביקרה ב
 מוסדות

600 

 �חינו
מיוחד על 

 יסודי  

60% 100  

 

20***+  

49 

59  

 

כמות לא 
נמסרה. 
 �6ביקרה ב
 בתי ספר

228 **** 

  

  הערות לטבלה:

*  אחוז המשרה של הפסיכולוגי� בטבלה  מתייחס לכלל תחומי האחריות 

של הפסיכולוג, כשהשעות המצוינות בטבלה מיוחסות לאחריותו בתחו� 

  החינו� המיוחד בלבד.

  שעות. 50 �* מצוי! כי כולל פגישות ע� הורי�*

  שיות ע� תלמידי� או הוריה�. ** פגישות אי*

  שעות נוספות לייעוצי� שוני�. 100 �*** ישנה הערה כי ישנ! כ*

  

בבחינת הנתוני�, בהקשר של תלמידי חו(, עולה כי שעות רבות מוקדשות  .2.3.5

  כגו� פנייה למסגרות חו(.  !לפעילות שהיא "פקידותית" במהותה 

למידי חו( נער� רכזת חינו� מיוחד, המעקב אחר תל ידי בהתא� לנמסר ע

  שני�, קשר טלפוני ע� בתי הספר  3על ידי קיומה של ועדת השמה מדי 
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חוד בחינו� יופגישות חו( בבתי הספר מחו( לעיר. בהתא� לנתוני�, בי

היסודי, לא נערכו כמעט ביקורי חו( בבתי הספר, פעולה חשובה הנדרשת 

 חוד בחינו� המיוחד.ילמעקב על מצבו של ילד, בי

�ממליצה הביקורת לערו� בחינה מחודשת של חלוקת שעות העבודה  ,על כ

של אחראיות החינו� המיוחד ולשי� דגש רב יותר על ביקורי חו( בבתי 

  הספר.

  

  :תגובת מנהלת השפ"ח

יש אמנ� אלמנטי� פקידותיי� בעבודת הפסיכולוגיות העוסקות בחינו� 

כרות המיוחד, א� חלק גדול מהפניות אל מוסדות החו( דורשות הי

מקצועית טובה ע� הילד המופנה וע� המוסד החינוכי אליו פוני�. באשר 

 68 !ילדי� ב 225 !מדובר ב –לביקור במוסדות החינו� המיוחד מחו( לעיר 

מוסדות, כ� שבמשאבי� הנתוני� לא נית� לבקר בכל המוסדות. צוות 

השפ"ח יעשה מאמ( להגדיל את מספר המוסדות בחינו� היסודי בה� 

  ביקור.ייער� 

  

 ח"בשפ מחשוב .3

  בחדר הצוות  3מחשבי� ישני� ואיטיי� בחדרי הפסיכולוגי�,  14בשפ"ח קיימי� 

צרכי מחשוב במרכז הפסיכולוגי  �, סיכו� פגישה 14/12/2010 �במזכירות (נכו! ל �2ו

  באג" מחשוב ומערכות מידע). 

  

רות, דוגמת לא קיימת תוכנת מחשב ייעודית לניהול השפ"ח, כפי שנהוג בעיריות אח

  תוכנת משפח"ה בעיריית תל אביב.

  

  :הערות

: בשפ"ח לא מוטמעת תוכנה ממוחשבת אשר תייעל את תהליכי תוכנה .3.1

הניהול בשפ"ח ואת הבקרה על עבודת הפסיכולוגי�. לבקשת הביקורת 

למסירת מכתבי דרישה ביחס להתקנת מערכת ממוחשבת בשפ"ח, השיבה 
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  ות ונמסר סיכו� הפגישה לעיל, בו מנהלת השפ"ח כי נערכו פניות טלפוני

י רכזת המחשוב בשפ"ח. ל ידי� א� הנושא של  התקנת תוכנה שייבדק עיצו

  .2013בהתא� למנהלת השפ"ח, ככל הנראה תותק� תוכנה בשנת 

 

הביקורת ממליצה לקד� את נושא הטמעת תוכנה ממוחשבת, להציג חוות 

אימה לשפ"ח רכזת המחשוב בנושא התוכנה המתל ידי דעת שתיער� ע

 ולתעד את הפניות לאג� המחשוב ומערכות מידע בכתב.

באמצעות תוכנה ממוחשבת נית� יהיה לקיי� מעקב אחר טיפול בנושאי� 

  שוני� וכ� פעולות מנהליות שונות בשפ"ח:

 לנהל  יומני פעילות שבועיי� של הפסיכולוגי�. •

 לנהל תיקי תלמיד ע� מעקב פרטני אחר השירותי� הניתני�, כולל •

 אל תיק התלמיד, כגו� אבחוני� שנערכו. מסמכי� סרוקי�טעינת 

להפיק דוחות ומקצועיי� ומנהליי�, תקופתיי� ושנתיי�, שיכללו ריכוז  •

 לניהול,נתוני� במגוו� רחב של פילוחי� לתחומי פעילות בשפ"ח ככלי 

 בקרה וייעול.

לייעל את הבקרה על עבודת הפסיכולוגי� באמצעות הפקת דוחות  •

  כגו� הפקת דוחות לגבי מועדי הפעילות של הפסיכולוגי�. שוני�,

 

  : כפי שעולה מסיכו� הפגישה באג� המחשוב ומערכות מידע חומרה  .3.2

מחשבי� חזקי� לשפ"ח, א�  23י� לעיל, התבקשו ישצו 14/12/2010 !מ

מחשבי� למזכירות בשלב הראשו�. לא נמסר  2!1הוחלט על העברת 

קיומה של חומרה הוא מהותי וחשוב. תיעוד נוס� ביחס לבקשת חומרה. 

עדרו נפגעת, בי� היתר, ימחשבי� מהווי� כלי עבודה מרכזי, אשר בה

הגישה למאגרי מידע המאפשרי� עדכו� מקצועי, יכולת קשר ע� גורמי 

 אלקטרוני וכ� עבודה שוטפת נוחה.  רחו( באמצעות דוא

�סי יש לפעול לקבלת חומרה נוספת בשפ"ח, ככלי עבודה בסי ,על כ

  נדרש.

  

 נשמח שנושא המחשוב יקוד�. :תגובת מנהלת השפ"ח
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4. �  ובקרה פיקוח אופ

  הפסיכולוגי� עבודת על ובקרה מעקב  .4.1

  

פגישות צוות, ישיבות  ל ידיהמעקב והבקרה על עבודת הפסיכולוגי� נערכי� ע

  מתמחי� ומשובי� שנערכי� מדי שנה בבתי הספר ובגני�. �מדריכי�

המתמחי� מדווחי� על עבודת� למדריכי� בפגישות השבועיות וא" חייבי� להגיש 

ח מפורט בסו" ההתמחות לגבי תחומי עבודת� באותה שנה. מנהלת השפ"ח "דו

מסתמכת על מקצועיות� של המדריכי� שיעירו את ההערות הנחוצות, ללא 

  התערבותה באופ! שוט".

  

עצויות ע� מנהלת השפ"ח באופ! שוט" ביחס למומחי�, נערכות קבוצות עבודה והתי

ישנ� מומחי� שנמצאי� בהסמכה להיות מדריכי�,  ,ובייחוד במקרי חירו�. כמו כ!

  לה� ניתנת א" "הדרכה על הדרכה" הכוללות כלי מעקב נוס" על עבודת�.

  סיכומי שנה נערכי� על ידי כלל הפסיכולוגי�, א� כוללי� נתוני� מספריי� בלבד.

  

הפסיכולוגי� תכנו! עבודה שבועי, אשר נועד לתת ל ידי ע מוגש עמדי שבו ,כמו כ!

תמונה על תעסוקת� באותו שבוע (מוסדות בה� ה� עתידי� לבקר) ואינו כולל 

  פירוט מהותי של הפעולות המתוכננות בכל מוסד.

  

  תינת! התייחסות בתתי הפרק הבאי�. �ביחס לישיבות צוות ומשובי�

  

  

  :הערות

כי� דיווחי� חודשיי�/חצי שנתיי� למנהלת השפ"ח : לא נערדיווח מפורט .4.1.1

 בה� מדווחי� כלל הפסיכולוגי� הכפופי� לה, עדכוני� על עבודת�. 

נפגעת יכולת הבקרה של המנהלת ונמנעת האפשרות להעיר  ,באופ� זה

הערות, במידה וקיימות, לשיפור הליכי� ואופ� ניהול חלוקת העבודה על ידי 

 הפסיכולוג במהל� השנה.

ח מפורט על עבודתו. "ל( כי כל פסיכולוג יגיש לפחות מדי חצי שנה, דומומ

על עבודת הפסיכולוג  וה� מידע מילוליח יפורטו ה� נתוני� כמותיי� "בדו



  

 

  

 

156

באותה שנה, לפי ש� המוסד החינוכי; מספר הילדי� שבו; מספר מפגשי 

הייעו( למנהל ומהות�, מספר מפגשי הייעו( למורה/לגננת והנחיות 

ת שניתנו בה�; מספר הילדי� שקיבלו ייעו( פרטני ומספר מרכזיו

המפגשי� שנערכו את�, כולל הסטאטוס העדכני של ילדי� אלו (מספר 

הילדי� שקיבלו טיפול פרטני ומספר המפגשי�; מספר הילדי� שלה� 

  ועדות).וליי�; מספר הילדי� שהופנו להשמות ולאנערכו אבחוני� פורמ

 �אמת הערות לכל פסיכולוג בהתא� לדו"ח כ� תוכל המנהלת להעיר בזמ

  המוגש לה, לגבי תחו� שלא קיבל תשומת לב מספקת לדעתה, לדוגמה. 

כ� יתאפשר לערו� שינויי� בסדרי העדיפויות או שינויי� אחרי� נדרשי�, 

  במהל� השנה עצמה. 

  

  :אמצעי בקרה נוספי� מומלצי� .4.1.2

כי� יידרגו מילוי דפי משוב שנתיי�, בה� פסיכולוגי� בכירי� ומדרי •

ויעריכו את איכות עבודת� והתפתחות� המקצועית של כל אחד 

 מהפסיכולוגי� שבאחריות�. 

ח, של תיקי� בטיפול פסיכולוגי� "מנהלת השפל ידי בדיקה מדגמית, ע •

שוני� בזמ� אמת, מדי חודש, על מנת לבחו� את איכות עבודת� ולהעיר 

 הערות לשיפור. בדיקה זו תתועד לש� מעקב ובקרה.

על  המקצועי�דיווח שוט� ובכתב אחת לחודש של רכזי התחומי�  •

.� התנהלות, צרכי� ובעיות המחייבות פתרו

  

  :תגובת מנהלת השפ"ח

נשמח לבצע את ההמלצות בנוגע לדיווחי� שוטפי�, א� לצור� כ� יש צור� 

בתוכנת ניהול שפ"ח ובשאבי� מתאימי� ליישו�. בהיק� כוח האד� 

  שוט� יבוא על חשבו� השירות שנית� לאוכלוסיה. והפעילות הנוכחי, מעקב

  

הביקורת שבה וממליצה, א� בהקשר זה, על הצור� בתוכנת ניהול שפ"ח 

ותוסי� כי יש לשקול הוספת משאבי� מתאימי� לצור� הרחבת הבקרה 

  והדיווח.
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 צרכי� ומיפוי שנתית עבודה תוכנית  .4.2

את פתיחת שנת לימודי� . לנוהל, "תכנו! עבודת השפ"ח", לקר4.3בהתא� לסעי" 

יערו� מנהל השפ"ח מיפוי צרכי� רשותי/יישובי מתו� ראיית צורכי הרשות/היישוב 

וצורכי המסגרות החינוכיות ולאור התקציב העומד לרשותו. כמו כ! יגבש המנהל 

תכנית עבודה יישובית, הכוללת הקצאת שירותי� לרשות/ליישוב והקצאת שירות 

החינו� על פי רמות השירות, בתיאו� ובשיתו" ע� מנהל חינוכי למסגרות �פסיכולוגי

  אג" החינו�. התכנית תוגש לאישור הפסיכולוג המחוזי. 

  

  מפורטי� האפיוני� המיוחדי� של  בתוכנית העבודה לתשע"ב בשפ"ח כפר סבא,

  כפר סבא, המשפיעי� על תכנו! העבודה של השפ"ח, בי! היתר:

כגו! עיר ללא  �רמה העירוניתמעורבות של השפ"ח בתכניות חינוכיות ב •

 אלימות.

ערכיי� בחינו� ופתיחות לתכניות  �חברתיי� � דגש על היבטי� רגשיי� •

 התערבות בתחו�.

 רות לאזור כולו. ימערכת חינו� מיוחד ענפה הנותנת ש •

  אוכלוסיה רחבה יותר מתקבלת בתיכוני� העיוניי�, נפתחו �תיכוני�  •

  תות לליקויי למידה בתיכוני�.יכ 4 

  

  כמו כ!, מפורטי� היעדי� של השפ"ח בכפר סבא וא" הדרכי� להשגת היעדי�, 

  בי! היתר:

   עבודה ע� מורי� על חיזוק המוטיבציה תו� שימוש  �א. יישו� תכנית מור"!

  במסגרת העבודה הפרטנית באופק חדש. עבודה ע� מורי� בקבוצות קטנות ע�      

  ית המורי�.יהפסיכולוגי� להנחה. הכשרת ידגש על המעבר מהוראה להנחי     

  

  איתור והתערבות  �קוח, הייעו2 והגננותיתוח תכניות לעבודה בגני� בשיתו" הפיב. פ

 תה א'.יבנושא מוכנות לכ    

יערו� הפסיכולוג מיפוי צרכי� בכל מסגרת בהתאמה, לקראת תחילת שנת לימודי� 

מסגרת ותגובש תכנית בשיתו" ע� מנהל ה חינוכית (בי"ס/ג!) שהוא נות! לה שירות,
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עבודה לפי רמת השירות והקצאת השעות למסגרת החינוכית. התכנית תוגש למנהל 

  השפ"ח.

  

  :הערות הביקורת

בעקבות בקשת הביקורת לקבלת מיפוי צרכי� שאמור לערו� כל  .4.2.1

מנהלת ל ידי פסיכולוג ע� הג�/בית הספר בו הוא מטפל, נמסר ע

תב וכעת ינהיגו נוהג חדש השפ"ח כי עד לשלב זה לא נער� מיפוי בכ

לפיו ייער� מיפוי בכתב מדי שנה בטופס מובנה לצור� אחידות. 

 הביקורת מברכת את יוזמת השפ"ח על כ�.

תוכנית העבודה מובנית בהתא� לקריטריוני� הנדרשי� בחוזר  .4.2.2

השפ"ח, א� אינה כוללת לוחות זמני� מפורטי� ואינה כוללת הערכה 

גמה, אי� פירוט של שעות של הקצאת שעות לכל משימה: לדו

המוקדשות לתצפית, לפגישות קבועות ע� הגננת וע� הצוות, לשיחות 

�אי� סדרי עדיפויות  ,ע� משפחות התלמידי� והדרכת� וכד'. בנוס

 ביעדי השפ"ח ואי� תרגו� של התוכנית לרבעו�/חודשי.

  יצוי� לטובה כי בהשוואה לתוכנית לשנה קודמת, עולה כי מספר  .4.2.3

 .38 !ל 30!השפ"ח עלה מברמה א' על ידי בה המטופלי� גני טרו� חו

  

 משובי�  .4.3

שו� התכנית הינה יבהתא� לתוכנית העבודה, דר� ההערכה והמעקב אחרי י

  משובי� למנהלי�, להורי� בקבוצות וליווי ובמרכזי� הטיפוליי�. 

הביקורת בחנה את המשובי� שנתקבלו מטע� גננות גני הילדי� לשנת תשס"א, 

צור� בדיקת שביעות הרצו! של אנשי הצוותי� החינוכיי� עימ� מצויי� ל

  הפסיכולוגי� בקשרי עבודה. 
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  :הערות         

במרבית הגני� שנבחנו נמצאה שביעות רצו� רבה עד רבה ביותר  .4.3.1

בקרב הצוותי� החינוכיי� ממת� השירות של הפסיכולוגי� בגני�. 

 :פי שיפורט להל�נמצאו תחומי� טעוני שיפור, כ ,ע� זאת

הצור�  "א (יו� לימודי� ארו�) עלהבגני טרו� חובה של יול •

 גני�. 9מתו�  2!בפסיכולוגית ג� בגני הטרו� חובה ב

עדר יהגני� ניתנה הערה על ה 1!ב !בגני טרו� חובה רגילי� •

בטופס שאינ� סעיפי�  2גני� מילאו  2!גני�) ו 1/12מפגש גננות (

לגני גשר (גני שילוב), מה שמעיד רלבנטיי� לגני� רגילי�, אלא 

על אי הבנה של הטופס ו/או על אי מת� הסבר מספק לאופ� מילוי 

 הטופס.

 5/16עלה צור� בהרצאות להורי הג� ( !בגני יול"א ובגני חובה   •

 בגני חובה).  3/23א, "בגני יול גני�

משתתפי המשובי� נדרשי� להזדהות על פני השאלוני�. בשאלוני�  .4.3.2

יי�, עלולות להינת� תשובות שאינ� מעידות בהכרח על שאינ� אנונימ

דעת� האמיתית של משתתפי המשוב לגבי טיב השירות שה� 

חוד כשכל פסיכולוג קיבל לאחר מכ� את ימקבלי� מעמיתיה�, בי

 תוצאות המשובי� מהמסגרות עימ� הוא עובד. 

�יש לשקול את העברת המשוב באופ� אנונימי, למעט בעיות  ,על כ

 ודורשות התייחסות ספציפית למוסד.שעולות 

� ימ� המשובי� עולה שביעות רצו� מזמינות הפסיכולוגי�, כשיצוי .4.3.3

 �בהקשר זה שהפסיכולוגי� אינ� מקבלי� מימו� על שיחות הטלפו

הנערכות במכשירי הטלפו� הפרטיי� שלה�, כפי שראוי ורצוי 

 שיהיה.

שפ"ח, י הל ידמשובי� לדוגמה שנמסרו מ"יו� הורי�" שבוצע ע 2 .4.3.4

.� (משובי� אלו היו אנונימיי�). כהכנה לכיתה א', הביעו שביעות רצו
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  :תגובת מנהלת השפ"ח

משוב אנונימי לא יאפשר שיח בי� מקבל השירות והפסיכולוג. באמצעות הקשר 

השוט� ע� השטח, בי� היתר על ידי פגישות קבועות של אחראי התחו� ע� 

ת בעיה, ישנה פניה ישירה לאחראי הפיקוח וע� מנהלי בית הספר, כשמתעורר

  התחו� והיא מטופלת במיידית.

  

הביקורת מציינת כי על אחת כמה וכמה לאור הקשר הישיר והשוט� המאפשר 

ליי� יותר טיפול בבעיות נקודתיות, יש מקו� ג� למשוב אנונימי בנושאי� כל

.� הנוגעי� לשירות הנית

  

 הדרכות  .4.4

ועית, השפ"ח כגו" מקצועי ציבורי אחראי . לנוהל, כשירות מקצ3.2בהתא� לסעי" 

  י� החינוכיי� ולפיקוח על עבודת�.להכשרת� המקצועית של הפסיכולוג

מנהל השפ"ח אחראי לקיומ� של מנגנוני הכשרה, השתלמות והדרכה מקצועיי�. 

תכניות ההכשרה וההדרכה של מער� הפסיכולוגי� החינוכיי� ברשויות המקומיות 

  וקחות מקצועית על ידי שפ"י.מתוכננות, מתוקצבות ומפ

 מבנה מתקיי�, להתמחות מוכרת כתחנה, ח"השפ מנהלת יל ידע לנמסר בהתא�

 מפקח, מייע2, המלווה אישי מדרי� יש מומחה ולכל מתמחה לכל שבו הדרכות

 על הדרכה קיימת ,כ! כמו. שלו המקצועית הצמיחה בתהלי� המתמחה את ומכשיר

 בהדרכה ה! מתקיימת ההכשרה. מומחה �מדרי של מעמד קבלת בתהלי� הדרכה

  .קבוצתית בהדרכה וה!, אישית

 בחודש שעות 28 החינו� ממשרד מוקצות, השנתית ההדרכות לתוכנית בהתא�

  כ"סה � )התנהגות הפרעות ע� בילדי� טיפול( ה"במיטב הדרכות+  להדרכות

  .שעות 100

 טיפול על כההדר, הדרכה על הדרכה, מועד קצר טיפול: ההדרכות תחומי ארבעת

  . מערכתית בראייה ארגוני מבנה על והדרכה מינית שנפגעו בילדי�

 ורשימת ב"ותשע א"תשע לשנת ומודרכי� מדריכי� רשימת נמסרה א" לביקורת

  .א"בתשע הדרכה שעברו מודרכי�
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  :הערות

 3!בהתא� לרשימת המודרכי� בתשס"א, לא נערכה הדרכה ל .4.4.1

  צ.ח).  !ו ,(ג.ר, ה.ב!פסיכולוגי�

  

  :ובת מנהלת השפ"חתג

האחרות היו בהדרכה  2!אחת הפסיכולוגיות היתה בחופשת לידה ו

אינדיבידואלית, א� לא השתתפו בהדרכות הקבוצתיות מכיוו� שלמדו 

  בשנה זאת מחו( לשרות.

  

הביקורת מעירה כי מומל( לציי� זאת, לש� שלמות הנתוני�, על גבי 

  סיכו� ההדרכות.

 

עד  9/2011מודר�, עולה כי בי�  !בבדיקת דוגמה של תיק מדרי�  .4.4.2

פעמי� בחודש.  3פגישות, בתדירות של  12התקיימו ביניה�  1/1/2012

יש בפגישות התייחסות למסגרות בה� המתמחה מטפלת, התייעצות 

  .לגבי גני�/ילדי�, כ� שהתדירות גבוהה והתייעצויות מגוונות

  

 מ"שפ .5

פסיכולוגי משלי� במימו!  . לנוהל השפ"ח, ביחס לשפ"מ, שירות4.6בהתא� לסעי" 

  הורי�:

ו/או לילדי�  לא יינת! שירות פרטני במימו! הורי� לילדי� בעלי צרכי� מיוחדי�

  בסיכו! גבוה.

זמת ההורי� ובי להל! השירותי� היכולי� להינת! במסגרת שירות פסיכולוגי משלי�

  ובמימונ�:

יל שאינ! ההערכות הפסיכולוגיות תותרנה בשכבות הג �הערכות פסיכולוגיות  •

חינוכי במסגרות החינוכיות (לא כולל, כאמור, �מקבלות שירות פסיכולוגי

ילדי� בעלי צרכי� מיוחדי� וילדי� בסיכו! גבוה), הערכות פסיכולוגיות 

�שיבו2 למסגרות ילדי� מחונני�  הדלגה, הערכות פסיכולוגיות לצור� לצור
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היבחנות לצור� התאמות בדרכי ה או מוכשרי�, הערכות פסיכולוגיות

 יסודיי�.�לתלמידי� לקויי למידה בבתי ספר על

  .סדנאות, הרצאות, התערבויות טיפוליות�תותרנה  �התערבויות פסיכולוגיות •

בהתא� לאתר עיריית כפר סבא, על מנת לענות על צרכי� שאינ� נכללי� בסל 

השירותי� הבסיסי, נפתח שירות פסיכולוגי משלי� במסגרתו נערכי� אבחוני� 

דידקטיי� בתשלו� מופחת, לאיתור לקויות למידה. כמו כ!, נערכות קבוצות �פסיכו

  הורי� בתשלו� סמלי. 

בהתא� למנהלת השפ"ח בשירות הרגיל ניתני� אבחוני� לחינו� המיוחד, 

 ל ידי עלמועמדי� לחינו� מיוחד ולגני�, כשכל שאר האבחוני� ניתני� בשפ"מ, 

   אות� פסיכולוגי� של השפ"ח.

  : י�סוגי האבחונ

משרד החינו� מאפשר לתלמידי� בעלי   � אבחוני� להקלה בבחינות הבגרות •

  ליקויי למידה להיבח! בבחינות הבגרות בתנאי� המתאימי� לה�. 

אקונומיות הגבוהות �ברמה ארצית, רב חלק� של הנמני� על השכבות הסוציו

יותר, בס� מקבלי ההקלות, זאת מאחר וה� בעלי מודעות גבוהה יותר 

ויות ומאחר ויד� משגת ביצוע אבחו! במסגרת פרטית. מבקר המדינה לאפשר

) �התברר שהתשלום בעד שירותי האבחון ) וקבע: "4/2002 �ב' מ52התייחס לכ

הפרטיים גבוה, ורבים מההורים אינם יכולים לממנו. עקב כך, רוב האבחונים לצורך 

של משרד  ההתאמות נעשים לתלמידים ממשפחות מבוססות. אומנם ישנן מלגות

החינוך למשפחות נזקקות, אך הנפגעים העיקריים הם תלמידים מאזורי מצוקה, שרבים 

אקונומי נמוך, שמתקשים -מהם עולים חדשים או שייכים למשפחות ממעמד סוציו

  ).251" (עמ' לממן לילדיהם אבחון פרטי או אינם מודעים לחשיבותו

 ל ידי קר! מלגות לסיוע ע לילדי בי"ס יסודי. בעירייה הוקמה� איתור לקויות •

  הגשת בקשה.

משל� לעירייה את עלות האבחו!  �הורה המעוניי! לקבל שירות פסיכולוגי משלי� 

  והפסיכולוג מקבל את שכרו במסגרת המשכורת מהעירייה.
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  :הערות

לא נפתח שפ"מ ש� י, צוי13/1/2011בהתא� לפרוטוקול ישיבת צוות מ  .5.1

בנושא זה בי� שפ"ח לשפ"מ. טיפולי כי לא נמצאה אבחנה ברורה 

בהתא� למנהלת השפ"ח, לאור קושי בהגדרת קריטריוני� לפיה� 

דר� השפ"מ ומי לא, ישנה מדיניות של אי  טיפולי�יוחלט מי יוכל לקבל 

הענקת טיפולי� בשפ"מ. לאור הקושי לאוכלוסיות רבות במימו� עלות 

י� נקבעו טיפול במגזר הפרטי, הביקורת ממליצה לבחו� אילו קריטריונ

ברשויות אחרות ולשקול הענקת טיפולי� לאוכלוסיה שידה אינה משגת 

 במקרי� מיוחדי�. ,לכ�

הפסיכולוגי� ל ידי עבי� היתר, לוגי� של השפ"מ ניתנות והפניות לפסיכ  .5.2

אומנ� הפסיכולוג הממלי( על השירות, אינו יכול להיות  !של השפ"ח

� ממצבי ניגוד יש מסויג� נות� השרות לילד המדובר, א� עדיי� יש חש

ל ידי רות משלי� שנית� עיענייני� כאשר הפסיכולוגי� ממליצי� על ש

 השרות באמצעות חבריה� בתשלו�.

  

  :תגובת מנהלת השפ"ח    

  ההפניה לשפ"ח ניתנת על ידי צוות בית הספר ומהווה אפשרות אחת      

  כ� העומדת בפני ההורי�. מספר הפניות גדול מיכולת המענה שלנו,     

  שאנחנו א� פע� לא במצב שצרי� "ליצר" פניות. במתווה השרות     

  הפסיכולוגי נתנה הנחיה להגדרה ברורה של שירותי� הכלולי� במתווה,      

  ואנו עומדי� בקריטריו� זה. !ואלה שאינ� כלולי�     

 

  החינו� משרד והשתתפות ח"השפ תקציב .6

  :תקציב השפ"ח

, ס� ההוצאות 2010�2011נתוני הנה"ח לשני� ו  2010בהתא� לדו"ח הכספי לשנת 

כשההוצאות המרכזיות הינ! בגי! 5,  4,644,222, עומד על 2010בשפ"ח, נכו! לשנת 

  שכר פסיכולוגי�, לפי הפירוט לעיל: 
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 2011בספטמבר 30עד  2010  תחו�
  

 3,292,788 3,980,619 שכר פסיכולוגי�
  

 364,214 468,244 אחזקת רכב
  

 44,235 94,823 תחזוקות שונות –שכר תקציבי עזר 
  

 74,664 81,450 הדרכות והשתלמויות –הוצאות אחרות 
  

 450 10,589 אבחוני� לעולי�
  

 4,313 4,918 כלי� וציוד
  

 12,641 3,183 עובדי� זמניי�

 184 396 ספרי� ועיתוני�
  

 4,515    שעות נוספות
  

 3,798,004 4,644,222  סה"כ
  

   

  , 2010נכו! לשנת  ,  ס� ההכנסות בשפ"ח,2010בהתא� לנתוני הנה"ח לשנת 

  ממשרד החינו� והשאר מהשפ"מ.5  2,383,208מתוכ� ס� של  , 2,852,7695 עומד על 

  בהתא� לנתוני משרד החינו� (באתר משרד החינו�, מיתר) ס� הכנסות משרד החינו� בשפ"ח 

  לפי הפירוט שלהל!:5,  2,499,229 עומד על 2011לשנת 

 תיאור הפעילות

 - 2010שנת 
 5!הכנסה ב

 ! 2011שנת 
  �5הכנסה ב

 2,287,121 2,102,294 �ייפסיכולוגי� חינוכ

  71,100 שפ"י

 14,834 72,967 שפ"י חינוכיי�
 37,243 36,633  פס' מתמחי� ברשויות

 160,031 41,164 שפ"י שעות הדרכה

  33,300 מ.חינו� פסיכו דידקטי *

מ.חינו� טיפול בנפגעי 
 24,750 תקיפה מינית **

 

  1,000 מ.חינו� פסיכולוגי

 2,499,229 2,383,208 סה"כ השתתפות ממשלה

 358,777 469,560 הכנסות שפ"מ

  2,852,768.6 סה"כ הכנסות

  
  תקציב לאבחוני� של תלמידי� שהופנו למשרד החינו� וזכאי� למלגה.* 

  .פגעי תקיפה מיניתקט ני** תקציב לפרוי
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  :קובע כיח ". לחוזר השפ3.1השתתפות משרד החינו� בהתא� לסעי" 

חינוכי בכל היישובי� באר2 מוקצי� תקני �כדי לקיי� שירות פסיכולוגי"

מכל תק!) לרשויות המקומיות על פי מפתח  68%הפסיכולוגי� על ידי שפ"י (

מידי� הלומדי� תקינה. המפתח להקצאת התקני� מתייחס למספר התל

במסגרות החינו� בחינו� הרגיל ובחינו� המיוחד על פי שכבות גיל וסוגי 

  ".המסגרות

משרד החינו� אמור להשתת" במימו! שכר� של הפסיכולוגי� עובדי העירייה וכ! 

  במימו! הוצאות הדרכת� והשתלמויותיה� המקצועיות. 

  

, 2011ומיות לשנת מסמ� השתתפות משרד החינו� בתקציב הרשויות המקבהתא� ל

מהעלות השנתית  1/12ביחס לשירות הפסיכולוגי, המשרד מעביר חלקו בשיעור של 

  מדי חודש. 

  :שיטת ההשתתפות

  ת הממוצעת שנקבעה לערי� עד ומעלות של פסיכולוג, כשהעל 68% .א

כשהשתתפות 5,  213,664במשרה מלאה הינה  1/1/2011נכו! ל  � 100,000 

 לחודש לפסיכולוג.5  12,107בשנה, משמע 5  5,29114המשרד עומדת על ס� של 

   מעלות הפסיכולוג, כשהעלות הממוצעת  75% �לגבי פסיכולוגי� מתמחי�  .ב

  משמע5,  66,561כ� שהשתתפות המשרד הינה 5,  88,748שנקבעה הינה  

  לחודש מתמחה. 5  5,546 

  

  ).15.75  �2011 � תקני� (כשבתחילת שנת 16.25י!, כיו� ממומני� יבכפר סבא, כמצו

  השתתפות משרד החינו� כוללת חצי תק! של מתמחה "תק! בריאות" וכללה עד 

  חצי "תק! חינוכיי�" המתייחס לפסיכולוג עולה חדש ומשול� בנפרד. 4/2011 �ל

  ).2011(ישנו חצי תק! נוס" שלא מעודכ! עדיי! בנתוני משרד החינו� בשנת 
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  הערות הביקורת:

 לשנת, העירייה בגזברותלת חשבונות הנהל ידי ע שהוצגו י"שפ בהכנסות  .6.1

  של בס� י"שפ: סיבה ללא שמפוצלי� סעיפי� תתי ישנ�, 2010

 שעות עבור לתשלו�, הגזברות לחשבת בהתא�, מתייחס 5 71,100

 שעות י"שפ של נוס� סעי� כשיש, המשרד יל ידע שמועברות הדרכה

  . 5 41,164 של בס� הדרכה

 

 . ברור באופ� הנתוני� ולהציג זה יצולפ לתק� ישלדעת הביקורת 

�  .5 1,000 של בס� פסיכולוגי חינו�. מ  !סיבה ללא שפוצל נוס� נתו

 

 מתייחס5  2,339,198 של ס�, החינו� ממשרד ההכנסות לנתוני בהתא�  .6.2

 .ומתמחי� פסיכולוגי� לשכר

  לפי, ח"בשפ והמתמחי� הפסיכולוגי� שכר עלות לחישוב בהתא�

  של פער ישנו משמע, 5 2,726,093 הינה כרהש עלות, תקני� 22

  .העירייהל ידי ע ממומ� אשר ,5 386,895

  .החינו� משרד של מלא ולמימו� התקני� מספרי להעלאת לפעול יש

  

 והמלצות ממצאי� ריכוז .7

  

 נוספי� גורמי� ע� וממשק שניתני� שירותי�, ארגוני מבנה  .7.1

  :ונהלי� כללי מבנה

 ולל את תיאור הלי� הטיפול.לא קיי� נוהל מרוכז בכל תחו� הכ •

הביקורת ממליצה, לש� הנוחות ועל מנת לייעל את עבודת הפסיכולוגי� 

בשפ"ח, לנסח נוהל מרוכז בכל תחו�, בו יירשמו סדרי העבודה והמלצות 

  .של הנהלת השפ"ח

  נערכו אחת לחודש וחצי בממוצע. 2011!2010ישיבות הצוות בשני�  •

, בהתחשב בחגי� חת לחודשיש להקפיד על קיו� ישיבות צוות א

  .ובחופשות
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  :משאבי� הקצאת ואופ� השירותי� סל

 כי נמצא, פעילות תחומי מבחינת. תקינה המתוכננת המשאבי� הקצאת •

 הטיפול כששעות, הגילאי� בכל, המקצועי הצוות על הוא המרכזי הדגש

  .יותר מועט הוא י,יחסאופ� ב והתצפיות האבחוני� ומספר האישי

 בלבד' ג ברמה הוא הטיפול, 48גני� מתו�  12!ב חובה טרו� גני לגבי •

 ועדותוב והשתתפות חירו� ומשבר לח( במצבי התערבות היא כשהמשמעות

 אחד הוא תלמידי� של מוקד� איתור. בתקני� מחסור בשל, בלבד השמה

  . חינוכית בפסיכולוגיה החשובי� היעדי�

 האבחוני� פרומס האישי הטיפול שעות על יותר רב דגש השמת לשקול יש

  .החובה טרו� בגני א� השירות רמת לשיפור ולפעול והתצפיות

  :אחרות מחלקות ע� ממשק

 כמעט נמצאה לא, ח"השפ צוות של השוני� הפרוטוקולי� בבחינת •

  . השוני� הגורמי� ע� הממשקי� לגבי התייחסות

לשמור בשפ"ח ליות מדי רבעו�, אהביקורת ממליצה לקיי� פגישות פורמ

החלטות והמטרות ביחס לאופ� העבודה המשותפת וא� להוסי� התיעוד של 

  התייחסות בנוהל לכ�.

 העברת חשיבות את, תקי� פעולה בשיתו� הצור� את מדגישה הביקורת •

 לטובת, המחלקות בי� תקי� מידע בשיתו� היתרו� ואת בזמ� השיבו( נתוני

  .הילד

 

 במוסדות השירותי� תדירות, פסיכולוגי� תקני: הפסיכולוגי� עבודת  .7.2

� .עבודת� על ודיווח ניהול ואופ

  :פסיכולוגי� תקני

 מספר לבי� החינו� משרדל פי ע המומל( התקני� מספר בי� פער קיי� •

, החינו� משרד ידי על המומל( האד� חוכ תק�. בפועל ידו על שנית� התקני�

 16.25 רק י"שפל ידי ע ישותימאו בפועל א�, פסיכולוגי� משרות 23.15 הינו

  . המומל( מהתק� 70% הינו י"שפ מטע� הכיסוי שאחוז כ� ,משרות



  

 

  

 

168

 החינו� משרד הבטחת למימוש בהקד� לפעול ח"השפ מנהלת על ,כ� נוכח

  .תקני� מספר להגדלת

  

  :השירות תדירות

 יירש� כי רצוי  א�, תקינה הינה במוסדות הפסיכולוגי� ביקורי תדירות •

 השעות כי סרנמ לביקורת, בנוס�. שבוצע השעות מספר ביקור בכל

 . בחודש פעמיי�!פע�במרוכז  ניתנותגני� ל המוקצות

  

 ולש� הטיפול רציפות לש�, שבוע מדי מוסד בכל לבקר להקפיד מומל(

  .אמת בזמ� בעיות ואיתור בשטח נוכחות

  

� :הפסיכולוגי� עבודת ודיווח ניהול אופ

לא קיימת אחידות בדיווחי� ולא , ביקורתל ידי הע שנבחנו מהדוגמאות •

 עשה שימוש על ידי כלל הפסיכולוגי� בטופס שיחות מובנה של השפ"ח.נ

הביקורת ממליצה כי תתקיי� אחידות בדיווחי� של הפסיכולוגי� על גבי 

  .טופס מובנה, לש� נוחות העבודה ולצורכי מעקב ובקרה

) קיי� טופס "דו"ח ביקורי�" 2011מתחילת שנת תשע"א (ספטמבר  •

פסיכולוג המוסד, לפירוט ל ידי למילוי ע בתחילת תיק ג�/בי"ס ובו טבלה

תארי� הביקור ומהותו: שיחה ע� הגננת, ע� הצוות הטיפולי, ע� הורי�, 

 תצפיות או שונות. 

  .הביקורת מברכת על קיומו של טופס זה

תיעוד ספציפי לילד מועבר לתיקו האישי, כשלא קיי� בשפ"ח טופס מיוחד  •

 לגבי תיעוד לילד ספציפי. 

� טופס מיוחד לתצפית ו/או שיחה ע� הורי�, אשר יכלול מומל( כי יוכ

פירוט בקצרה על סיבת התצפית, מסקנות והמלצות להמש� טיפול, דבר 

יקל ה� על מעקב של הפסיכולוג בביקורו הבא בג� וה� על פסיכולוג יש

�חשוב  ,מדרי�/מנהלת השפ"ח המבקרי� את עבודת הפסיכולוג. כמו כ

�  .בתיק הג� וה� בתיק האישי של התלמיד שיישאר עותק של מסמ� זה ה
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תיקי ילדי ג� נמצא כי תדירות הפעולות בעניינ�  2מנתוני� שנבחנו לגבי  •

 לפעולות הפרטי בתיק התייחסותהייתה תקינה, א� לא הייתה כמעט 

, כשההסבר שנית� לכ� הוא שהעדכו� בתיק הילד נער� אחת בג� שנעשו

   למספר חודשי�.

 ,הילד בתיק א� הנתוני� המצאות על להקפיד הינה הביקורת המלצת ,כ� על

 המסמכי� של כרונולוגי סדר על ולשמורעל ידי עדכונו בתדירות גבוהה יותר 

  .)מה� באחד סדר אי היה( בתיקי�

 לא, היסודי בחינו� בייחוד, לנתוני� בהתא� !בהקשר של תלמידי חו( •

 על למעקב הנדרשת חשובה פעולה, הספר בבתי חו( ביקורי כמעט נערכו

ההסבר שנית� לכ� הוא היעדר  .המיוחד בחינו� בייחוד, ילד של מצבו

 מוסדות מחו( לעיר. 68!משאבי� לביקור ב

 העבודה שעות חלוקת של מחודשת בחינה לערו� הביקורת ממליצה כ� על

 בבתי חו( ביקורי על יותר רב דגש ולשי� המיוחד החינו� אחראיות של

  .הוריה� ע� ופגישות ילדי� על תצפיות כולל, הספר

  

 ח"בשפ מחשוב  .7.3

  : תוכנה

 הניהול תהליכי את תייעל אשר ממוחשבת תוכנה מוטמעת לא ח"בשפ •

 . הפסיכולוגי� עבודת על הבקרה ואת ח"בשפ

 באמצעותה,  ממוחשבת תוכנה הטמעת נושא את לקד� ממליצה הביקורת

� ליותמנה פעולות וכ� שוני� בנושאי� טיפול אחר מעקב לקיי� יהיה נית

 ניהול, הפסיכולוגי� של שבועיי� פעילות יומני ניהול כגו�, ח"בשפ שונות

 דוחות הפקת, הניתני� השירותי� אחר פרטני מעקב ע� תלמיד תיקי

 במגוו� נתוני� ריכוז שיכללו, ושנתיי� תקופתיי�, ומנהליי� ומקצועיי�

 לע הבקרה ייעול, לארגו� ככלי ח"בשפ פעילות לתחומי פילוחי� של רחב

  .שוני� דוחות הפקת באמצעות הפסיכולוגי� עבודת
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  : חומרה

 2!1הוחלט על העברת  12/2010 !מחשבי� חזקי�, א� נכו� ל 23נתבקשו  •

מחשבי� למזכירות בשלב הראשו�. מחשבי� מהווי� כלי עבודה מרכזי, 

עדרו נפגעת, בי� היתר, הגישה למאגרי מידע המאפשרי� עדכו� יאשר בה

אלקטרוני וכ� עבודה  רקשר ע� גורמי חו( באמצעות דואמקצועי, יכולת 

 שוטפת נוחה. 

�  .יש לפעול לקבלת חומרה נוספת בשפ"ח, ככלי עבודה בסיסי הכרחי ,על כ

  

  המצויי� לגבי קידו� נושא המחשוב נתמ� על ידי מנהלת השפ"ח.

  

7.4.  �  ובקרה פיקוח אופ

  :מעקב ובקרה על עבודת הפסיכולוגי�

כי� דיווחי� חודשיי�/חצי שנתיי� למנהלת השפ"ח דיווח מפורט: לא נער •

 �בה� מדווחי� כלל הפסיכולוגי� הכפופי� לה, עדכוני� על עבודת�. באופ

זה נפגעת יכולת הבקרה של המנהלת ונמנעת האפשרות להעיר הערות, 

במידה וקיימות, לשיפור הליכי� ואופ� ניהול חלוקת העבודה על ידי 

 הפסיכולוג במהל� השנה.

. ח מפורט על עבודתו"כי כל פסיכולוג יגיש לפחות מדי חצי שנה, דו מומל(

יתאפשר לערו� יכ� תוכל המנהלת להעיר בזמ� אמת הערות לכל פסיכולוג ו

אחרי� נדרשי�, במהל� השנה  שינויי� בסדרי העדיפויות או שינויי�

  .עצמה

מנהלת השפ"ח קיבלה בברכה את ההמלצות ביחס לדיווחי� השוטפי� 

כי לש� כ� יש צור� בתוכנת ניהול שפ"ח ובמשאבי� מתאימי� וציינה 

  .ליישו�
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  :תוכנית עבודה שנתית ומיפוי צרכי�

בעקבות בקשת הביקורת לקבלת מיפוי צרכי� שאמור לערו� כל פסיכולוג  •

י מנהלת השפ"ח כי עד לשלב ל ידע� הג�/בית הספר בו הוא מטפל, נמסר ע

גו נוהג חדש לפיו ייער� מיפוי בכתב מדי זה לא נער� מיפוי בכתב וכעת ינהי

שנה בטופס מובנה לצור� אחידות. בנוס�, תוכנית העבודה אינה כוללת 

  לוחות זמני� מפורטי� ואינה כוללת הערכה של הקצאת שעות לכל משימה.

  

  :משובי�

במרבית הגני� שנבחנו נמצאה שביעות רצו� רבה עד רבה ביותר בקרב  •

נמצאו  ,שירות של הפסיכולוגי� בגני�. ע� זאתהצוותי� החינוכיי� ממת� ה

תחומי� טעוני שיפור, בנושא של פסיכולוגית בגני טרו� חובה או הרצאות 

.� להורי הג

משתתפי המשובי� נדרשי� להזדהות על פני השאלוני�, כ� שעלולות  •

להינת� תשובות שאינ� מעידות בהכרח על דעת� האמיתית של משתתפי 

 שה� מקבלי� מעמיתיה�. המשוב לגבי טיב השירות

�יש לשקול את העברת המשוב באופ� אנונימי, למעט בעיות שעולות  ,על כ

  .ודורשות התייחסות ספציפית למוסד

י� בהקשר ימ� המשובי� עולה שביעות רצו� מזמינות הפסיכולוגי�, כשיצו •

זה שהפסיכולוגי� אינ� מקבלי� מימו� על שיחות הטלפו� הנערכות 

  פרטיי� שלה�, כפי שראוי ורצוי שיהיה.במכשירי הטלפו� ה

  

  :הדרכות

, א� נית� לכ� הסבר פסיכולוגי� שלא ערכו הדרכה בשנת תשס"א 3נמצאו  •

. בבדיקת דוגמה של מלא על ידי מנהלת השפ"ח והביקורת מקבלת אותו

 .מודר� נמצא כי תדירות המעקב גבוהה וההתייעצויות מגוונות!תיק מדרי�
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 מ"שפ  .7.5

רת קריטריוני� לפיה� יוחלט מי יוכל לקבל אבחוני� דר� לאור קושי בהגד •

 השפ"מ ומי לא, ישנה מדיניות של אי הענקת טיפולי� בשפ"מ. 

לאור הקושי לאוכלוסיות רבות במימו� עלות טיפול במגזר הפרטי, הביקורת 

ממליצה לבחו� אילו קריטריוני� נקבעו ברשויות אחרות ולשקול הענקת 

  .במקרי� מיוחדי� ,אינה משגת לכ� טיפולי� לאוכלוסיה שידה

אומנ�  !פסיכולוגי� של השפ"ח, בי� היתר, על ידי הפניות לשפ"מ ניתנות •

רות ירות המשלי� אינו יכול להיות ג� נות� השיהפסיכולוג הממלי( על הש

י� ממצבי ניגוד ענייני� כאשר ילילד המדובר, א� עדיי� יש חשש מסו

רות יהשל ידי � שנית� ערות משלייהפסיכולוגי� ממליצי� על ש

בכל מקרה יודגש כי השפ"ח פועל  באמצעות חבריה� בתשלו�.הפסיכולוגי, 

  בהתא� לנוהל השפ"ח.

 

 תקציב  .7.6

 לשנת, העירייה בגזברותל ידי הנהלת החשבונות ע שהוצגו י"שפ בהכנסות •

 לתיקו� לפעול יש. בטעות הנראה ככל, מפוצלי� סעיפי� תתי ישנ�, 2010

 .הטעות

 22 לפי, ח"בשפ והמתמחי� הפסיכולוגי� שכר עלות חישובל בהתא� •

 5 386,895 של פער ישנו משמע, 5 2,726,093 הינה השכר עלות, תקני�

 ולמימו� התקני� מספרי להעלאת לפעול יש. עירייהל ידי הע ממומ� אשר

  .החינו� משרד של מלא
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 לסיכו�

. החינו� משרד של טיפוליתו מייעצת זרוע מהווה החינוכי הפסיכולוגי השירות

 ומהרצו� העבודה ממסירות, ח"בשפ הגורמי� ממקצועיות התרשמה הביקורת

  . הקיימות המגבלות במסגרת, העיר לתושבי שירות ולתת לסייע

 בתקני המחסור א� על זאת, לרוב ויעיל תקי� באופ�, כללי באופ�, מתנהל ח"השפ

 התלמידי� לצרכי מלא מענה מת� על המקשה, החינו� משרד מטע� הפסיכולוגי�

 השוני� במוסדות סדירי� ביקורי� נערכי�, תקינה המשאבי� הקצאת. בעיר

 השירות, ועוד זאת. שנית� מהשירות הרצו� שביעות את מביעי� המשובי� ומרבית

, רבות ברשויות שנהוג כפי, 15!5 לגילאי רק לא נית� סבא בכפר ח"השפל ידי ע

 לאור, 18 גיל עד, יותר והבוגרי� 5!3 יותר י�הצעיר הגילאי� בתחומי ,א� אלא

 טיפולי רצ( ליצור רצו� ולאור המוקד� האיתור חשיבות על ח"השפ עובדי הבנת

  . שנית� ככל

  

רות יהניהול והש את וישפרו ייעלו המלצותיה כי ומקווה כ� על מברכת הביקורת

  .ח"השפשל 

 


