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 לכבוד
 הפסיכולוגים הראשיים

 הפסיכולוגים האחראיים על ההתמחות
 

 שלום רב,

 

 פירוט הקצאת המלגות בפסיכולוגיה הנדון:
   

 הננו מבקשים להביא לידיעתכם את הקצאת המלגות שנקבעה לכל מוסד בארבעת תחומי ההתמחות כלהלן:
 

 -יניבתחום הקל
 

 הקצאה שם מוסד

 4 מרכז רפואי ברזילי 
 8 מרכז לברה"נ ב"ש 

 13 מרכז לברה"נ איתנים 
 1 מעון ירושלים 

 4 בי"ח ממשלתי כפר שאול 
 7 תחנה לטיפול בילד ובנער ירושלים

 5 המרכז הירושלמי לברה"נ מרפאת דרום ירושלים
 8 יעקב-מרכז לברה"נ באר

 11 בי"ח ממשלתי אברבנאל
 3 הרצליה -רפאה קהילתית לברה"נ מ

 4 חולון -מרפאה קהילתית לברה"נ 
 2 יפו )מבוגרים( –מרכז קהילתי לברה"נ 
 5 יפו )ילדים( –מרכז קהילתי לברה"נ 

 4 ציונה-בי"ח ממשלתי נס
 3 נתניה -מרפאה לטיפול בילדים ובנוער 

 7 השרון )פרדסיה(-בי"ח לב
 1 נתניה -מרפאה לברה"נ מבוגרים
 5 פ"ת –תחנה קהילתית לברה"נ 
 1 מרכז רפואי אסף הרופא

 5 ראשל"צ –שרות קהילתי 
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 הקצאה שם מוסד
 2 רחובות -תחנה לברה"נ 

 9 הרפואי המשולב שיבא, תל השומר 
המחלקה הפסיכוסומטית לילדים ונוער המערך 

 2 האשפוזי בי"ח ע"ש ספרא

 4 המרכז הרפואי המשולב שיבא, תל השומר
 8 המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי )איכילוב(

מרכז רב מקצועי לטיפול פסיכולוגי  -הארבעה
 6 טיפול, הדרכה, הכשרה -ילדים,נוער, מבוגרים

 3 בי"ח ממשלתי מזרע 
 2 תחנה לטיפול בילד ובנער חדרה

 4 בי"ח הילל יפה –המחלקה הפסיכיאטרית 
 6 בי"ח ממשלתי שער מנשה 

 9 "רמב"ם"  מרכז רפואי
 5 התחנה לטיפול בילד, בנער ובמשפחה חיפה
 6 תחנה לטיפול פסיכולוגי התפתחותי חיפה 

 5 בי"ח ממשלתי טירת הכרמל 
היחידה להדרכת הילד  –בי"ח לגליל מערבי 

 2 והמשפחה 

 5 נהריה  –תחנה לברה"נ 
 5 מרכז לברה"נ ע"ש הרצוג 

 5 כרם -מח' פסיכיאטרית, הדסה עין
 5 ח ממשלתי ע"ש רבקה זיו בי"

 7 מרכז רפואי סורוקה 
 7 מרכז לברה"נ טלביה 
 12 מרכז לברה"נ שלוותה

 6 מרכז שניידר לרפואת ילדים
 14 בי"ח גהה

 3 בי"ח קפלן –שרות פסיכולוגי 
 2 מרכז בריאות הנפש  של מחוז דן, בריאות כללית

 11 חן-רמת –מרכז קהילתי לברה"נ 
 1 י"ח לוינשטייןב –מרכז שיקום 

 3 מרפאה לברה"נ קרית אליעזר 
 4 בי"ח העמק, מחלקה פסיכיאטרית 

מרכז לברה"נ מחוז צפון ש.ב.כ. שלוחות: 
 4 טבריה,נצרת,קרית שמונה 

 0 מילה 
 1 אור שלום 

מוסדות לטיפול פנימייתי בילדים  –הרי ירושלים 
 1 ובבני נוער )לשעבר בני ברית( 
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 ההקצא שם מוסד
 1 מכון סאמיט 

 1 התחנה הפסיכולגית חבל אילות בע"מ )חל"צ( 
 1 פנימיית בית הילד

המרכז הישראלי לתמיכה בניצולי שואה  –עמך 
 1 והדור השני

 1 המרפאה הקהילתית חיב"ה
מדור פנימיות ושירותים טיפוליים, היחידה 

 0 יפו-הקלינית עת"א

 2 העמותה לילדים בסיכון
 0 )בני ציון לשעבר(  בית שבתי לוי 

המרכז הישראלי לתמיכה נפשית וחברתית  –עמך 
 1 בניצולי שואה והדור השני

 1 התחנה הפסיכולוגית ע"ש אמי הורוביץ
 1 תחנת חוף הגליל 

 2 שרות פסיכולוגי -תחנה העמקים
 1 מרכז לטיף טיפול בילדים נוער ומשפחה 

 
  –בתחום השיקומי 

 
 הקצאה שם מוסד

 2 דסה בי"ח ה
 7 מרכז השיקום –בי"ח תה"ש 

 2 מרכז רפואי ת"א ע"ש סוראסקי )איכילוב(
 2 שבע-מרכז לברה"נ באר

 2 המכון האינדוקריני לילדים ומתבגרים
 6 בי"ח לוינשטיין 

 5 מרכז רפואי אוניברסיאי סורוקה
 2 רעות 

 2 מרכז שיקום הרצליה  –האגודה למען העיוור 
 0 האגף לטיפול באדם המפגרעמותת שק"ל בפיקוח 

 3 בי"ח אלי"ן
 3 יפו-שפ"ח עיריית ת"א -מכון שניאורסון 

 2 המכון הלאומי לשיקום נפגעי ראש
 3 מרכז רקנאטי לשיקום 

 2 מרכז שפיצר לשיקום
 4 מרכז גשר גליל

 1 תחנה פסיכולוגית חבל אילות 
 3 מרכז אלון

 1 מרכז בוריס מילמן
 0 האגודה למלחמה בסרטן
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  –בתחום ההתפתחותי 

 הקצאה מיקום שם מוסד
 1 בי"ח ע"ש ספרא המכון להתפתחות הילד 
המכון להתפתחות הילד 

 ומרפאת אם תינוק
 1 מרכז רפואי איכילוב

 1 מרכז רפואי ברזילי המכון להתפתחות הילד

 התחנה לאבחון ושיקום הילד
רח' הצדיק 
 2  4מירושלים 

גי התחנה לטיפול פסיכולו
 התפתחותי

 3 45ים -רח' פל

 1 בי"ח בני ציון  מכון חנה חושי להתפתחות הילד
המכון להתפתחות הילד, מרכז 

 רפואי  אסף הרופא
מרכז רפואי אסף 

 2 הרופא

המרכז להתפתחות הילד ע"ש 
 ספינגולד

 1 מרכז רפואי זיו

בי"ח גהה היחידה לגיל הרך 
 והיחידה לגיל הינקות

 1 מרכז רפואי רבין

 1 קופ"ח כללית  היחידה להתפתחות הילד נתניה
היחידה להתפתחות הילד 

 מודיעין
 1 קופ"ח מאוחדת 

 המכון להתפתחות הילד
מכבי  שרותי 

 1 בריאות

המכון להתפתחות הילד 
 ראשל"צ

 1 מכבי שרותי בריאות

 2 מרכז רפואי סורוקה המכון להתפתחות הילד
 1 בי"ח מאיר  המרפאה להתפתחות הילד

 תפתחות הילד ג'ה
מרכז שניידר 

 1 לרפואת ילדים

 1 קופ"ח מאוחדת מכון להתפתחות הילד ירושלים
 1 קופ"ח מאוחדת מכון להתפתחות הילד  קפלן
המכון להתפתחות הילד של 

 מכבי שרותי בריאות צפון
 0 מכבי שרותי בריאות

 0 בי"ח לוינשטיין  מרפאת ילדים
המכון להתפתחות הילד, כפר 

 סבא
 1 פ"ח מאוחדתקו

המכון להתפתחות הילד מחוז 
 מרכז

 1 מכבי השלום

 0  4החשמונאים  מכון רקתי להתפתחות הילד
 1 קופ"ח כללית המכון להתפתחות הילד, ת"א

המכון להתפתחות הילד, 
 ירושלים

 1 קופ"ח כללית

 1 קופ"ח מאוחדת המכון להתפתחות הילד רחובות
 1  6ת.ד.  תחנת העמקים 
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  -חום הרפואי בת

 הקצאה שם מוסד
 1 מרכז רפואי אסף הרופא

 5 מרכז רפואי ע"ש סוראסקי בי"ח איכילוב
 5 מרכז רפואי שיבא

 2 מרכז רפואי רמב"ם
 3 ירושלים -בי"ח הדסה

 1 בי"ח בני ציון
 1 בי"ח זיו

 2 השרות הפסיכולוגי מרכז רפואי קפלן
 3 מרכז רפואי ע"ש רבין קמפוס בלינסון

 1 שניידר -רכז לרפואת ילדיםמ
 1 בי"ח לוינשטיין

 2 בי"ח מאיר
 

 הנ"ל נותן תמונה מלאה ושקופה לגבי ההקצאות עפ"י נוסחת ההקצאה החדשה.

 
 

 ב ר כ ה , ב

 

 ימימה גולדברג
 פסיכולוגית ארצית

 וממונה על רישוי פסיכולוגים
 

 
  העתק: 

 פרופ' רוני גמזו, מנכ"ל
 למינהל ומשאבי אנושמר דב פסט, סמנכ"ל בכיר 

 הרפואה מינהל ראשפרופ' ארנון אפק, 
 שיף, יו"ר מועצת הפסיכולוגים-פרופ' רחל לוי

 קלינית, שיקומית, התפתחותי ורפואית - יו"ר ועדות מקצועיות
 , הלישכה המשפטיתהדני-עו"ד שרונה עבר

 מר נעם ויצנר, יועץ בכיר למנכ"ל
 ועד המתמחים

 ת בכירה מועצת הפסיכולוגיםאיתני, מרכז-גב' איריס פרחי
  


