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 לכבוד
 הפסיכולוגים הראשיים

 הפסיכולוגים האחראיים על ההתמחות
 בפסיכולוגיה המתמחים

 

 ,שלום רב

  במוסד מוכר להתמחות בפסיכולוגיהלקבלת מלגה  ראיוןצורך לתהליך הגשת מועמדות   :הנדון
  י המוסדות"ובחירת המתמחים ע

 
 :ח הקצאת המלגות ולהלן פירוט השלבים בתהליך"ובדהחמישי  סוף הגענו ליישום השלב ,סוף

 
נגזרו רשימות המועמדים הרשאים להגיש , בהתאם למספר המלגות המתפנות בכל מוסד ומתוך רשימות ההמתנה

 .לקבלת מלגהראיון   לצורךמועמדות 
  

 . לעתמעת  ותטפסים ורשימות המתעדכנ, הנחיות, הסבריםמפורסמים  מלגות להתמחות –הבריאות באתר משרד 
 .אנו ממליצים לבדוק בקביעות בדבר עדכונים חדשים

 
 :המסמכים וההסברים, להלן רשימת השלבים

 
יש  - הרשאים להגיש מועמדות להתמחות בפסיכולוגיה אם שמכם מופיע ברשימת המתמחים בכדי לבדוק ב .0

ובאיזו רשימה  אםולקבל תשובה ב. ז.ת' ת באמצעות מסלהזדהו,  *5611 -ב" קול הבריאות"לפנות למוקד 
 .מופיע שמכם

מוכרים בפסיכולוגיה בהם המוסדות הרשימות יש להיכנס ל –בכדי לבדוק באילו מוסדות מתפנה מלגה ומתי  .4
התאריך בו , המסגרת המתפנה, ת את פרטי המוסדהרשימות כוללו .(לכל תחום יש רשימה נפרדת)מתפנה מלגה 

 .והתאריך האחרון להגשת מועמדות מתפנה המלגה

 במוסד מוכר לראיוןטופס הגשת מועמדות "יש למלא  –י להגיש מועמדות למלגה במוסד בו מתפנה מלגה בכד .3
pinathamelagot@mky.health.gov.il לצרף את המסמכים הנדרשים ולשלוח לכתובת המייל , " להתמחות

 .מועמדות עד לתאריך האחרון להגשת

יועברו למוסדות והמועמדים יזומנו לראיונות בטווח של שבועיים מיום העברת הטפסים  ,וגשו בזמןיש ,הטפסים .6
 .למוסד

במידה והוגשו יותר משלושה  .לכל היותר על כל מלגה שמתפנה כל מוסד רשאי לראיין שלושה מועמדים .5
 .על המוסד לערוך מיון של קורות החיים ולזמן לראיון שלושה מועמדים בלבד, מועמדים

 .כל מועמד רשאי להגיש מועמדות לשלושה מוסדות בלבד בהם מתפנה מלגה .4

 או המחלקה וממנהל פסיכולוגים משני שתורכב תפנימי מכרזים ועדת יקיים מוסד כל, לצורך הראיונות .8
 .המוסד מנהל החלטת לפי האדם כוח מחלקת מעובד או המוסד של המשפטי היועץמ

טופס ראיון מועמד לקבלת "ותסכם את הראיון על גבי  מועמדותם את שהגישו םהמתמחי את תראיין הועדה .8
 ".מלגה במוסד מוכר

ס בקשה טופ"על גבי  םהפסיכולוגי מועצת למשרדהמועמד הנבחר  על ותדווח המתמחים את תבחר הועדה .6
  ."לשיבוץ מלגאי

 .המוסד יודיע למתמחה על בחירתו, לאחר קבלת אישור ממשרד המועצה .01
 .הבאיחזור לתור וייצא לראיונות בסבב  –תקבל לאחד מהמוסדות מועמד אשר לא ה .00

 

http://www.health.gov.il/Subjects/MedicalAndHealthProfessions/Psychology/Pages/scholarships.aspx
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 .14-4686816' או להעביר את השאלה בכתב לפקס מס* 5611" קול הבריאות"בכל שאלה ניתן לפנות למוקד 
 

 .אנו מאחלים לכם הצלחה
 
 
 

 ,ב ר כ ה  ב

 

 ימימה גולדברג
 פסיכולוגית ארצית

 וממונה על רישוי פסיכולוגים
 

 
  : העתק

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

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

 עדות מקצועיותר ו"יו
 ר הסתדרות הפסיכולוגים"יו, נון-ר יוכי בן"ד

 הלישכה המשפטית, הדני-ד שרונה עבר"עו
 ל"יועץ בכיר למנכ, מר נעם ויצנר

 ועד המתמחים
 מרכזת בכירה מועצת הפסיכולוגים, איתני-איריס פרחי' גב

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


