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 מטרת ההוראה .1

 

מטרת ההוראה היא להגדיר את אופן הכנסתו של גורם פסיכולוגי חיצוני לטיפול בתלמידי בתי 

 הספר.

 

 

 הגדרות .2

 

תרפיסטים, ריפוי בעיססוק, ופסיכיאטרים פרטיים ולוגים פסיכ –חיצוני  טיפוליגורם  .2.1

או ים ממסדיים כמו מרפאות לבריאות הנפש, מכונים פרטיים , גורמקלינאי תקשורת

 כל גורם אחר שיש לו נגיעה בתפקוד השכלי, ההתנהגותי והנפשי של התלמידים.

 

 

 תוכן ההוראה .3

 

תלמידים, אך על מנת למנוע פגיעה בתלמיד יש במניעה להיעזר בגורמי חוץ בטיפול אין  .3.1

 לפעול לתיאום בין המטפלים השונים.

,  הכנסת 195 – 4ומספר נד/  34 – 1בהתאם לזאת וכמפורט בחוזרי מנכ"ל מספר מט/  .3.2

גורם פסיכולוגי חיצוני לבית הספר חייבת להיעשות בתיאום עם מנהל התחנה 

 הפסיכולוגית ברשות ועל פי דעתו.

התיאום בין הגורם החיצוני לבין מנהל שפ"ח הנו באחריות ההורים ו/או באמצעות  .3.3

 המטפל עצמו.

לאחר שנמסר פנייתו של המטפל החיצוני תיעשה באמצעות העברת הודעה טלפונית,  .3.3

חתומים על ידי הורי התלמיד המאשרים הידברות ( 1)נספח לידיו טופס ויתור סודיות 

 בין הגורם החיצוני לשפ"ח.

הפניה לגורם חיצוני היא באחריות ההורים ושמורה להם הזכות המלאה לפנות לכל  .3.3

 גורם חיצוני הנראה להם.

שהוא נכנס למסגרת  על הגורם החיצוני להעביר הודעה טלפונית לשפ"ח בכל פעם .3.3

 הלימודית של הילד.

 לנציג שפ"ח שמורה הזכות להיות נוכח בעת המפגש. .3.3.1

 המפגש יתבצע בחדר סגור בבית ספר ולא בכיתה. .3.3.2
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במידה ואיש מקצוע יבקש לערוך תצפית בכיתה, על כל ההורים ללא יוצא מן  .3.3.3

 הכלל להסכים בכתב על כך. את האישור יש להעביר למנהל המוסד החינוכי. 

 אחריות ביצוע .3

 

 מנהלת שפ"ח. .3.1

 עובדי שפ"ח. .3.2

 

 מסמכים ישימים .3

     

 195 – 4, נד/ 34 – 1חוזרי מנכ"ל משרד החינוך מט/  .3.1

 

 נספחים .3

 

 טופס ויתור סודיות – 1נספח          6.1     

 תפוצה .7

 

 מנהלת שפ"ח ועובדי שפ"ח. .7.1

 בעלי תפקיד במוסדות חינוך. .7.2

 מנהלת אגף חינוך וקהילה. .7.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 מנהלת שפ"חתפקיד:  מיקה בן ניסן  ראה:    כותב ההו

 מנהלת אגף חינוך וקהילהתפקיד:  אופירה ביטוןמאשר ההוראה:   
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 טופס ויתור סודיות – 1נספח 

 

 


