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 לכבוד
 הפסיכולוגים הראשיים

 הפסיכולוגים האחראיים על ההתמחות
 בפסיכולוגיה המתמחים

 
 ,שלום רב

 

   מלגות הקצאת נוסחת בדיקת צוות עבודת סיכוםח הקצאת המלגות בהתאם ל"מכתב הסבר ליישום דו :הנדון
 3122ר מדצמב בפסיכולוגיה ההתמחות

   
 :שלבים 2-לאחר אישורו מיושם ב והופץ אליכם 2011ל בדצמבר "י המנכ"שאושר עהמלגות יישום נוסחת ח "דו

 
ועיקרו היה חלוקת סך המלגות בין תחומי ההתמחויות המשתייכים  2013יושם כבר בשנת  -השלב הראשון 

 .למערכת הבריאות והוא ימשיך להיות מיושם גם בהמשך
 

י חברה חיצונית "לצורך הזה נערך בנובמבר מיפוי ע. 2014להיות מיושם בפועל החל מינואר  אמור -השלב השני 
 .שאלונים שהופצו אליכםליתה למפות את פוטנציאל ההדרכה בכל מוסד ומוסד לאור תשובותיכם ישמטרתה ה

 .בגמר המיפוי נקבעה לכל מוסד הקצאה כמפורט בהמשך המכתב
 

יכובדו והמתמחים  יםמוכר ותכל ההסכמים שנעשו בין מתמחים ומוסד 2014רץ עד סוף מ - ל"י החלטת המנכ"עפ
 .וה החדש המפורט להלןוי המת"השיבוץ יהיה עפ -ואילך 2014מאפריל . כבר שובצו בהתאם

 
 .נשתדל להתייחס לכל תגובה ולתת מענה לכל פניה. אנו יודעים שהשינוי מעורר הרבה תגובות לכאן ולכאן

ענות למרבית המבקשים להתמחות יל תאפשר לה"שהוספה בזכות המנכ ,ח"מש 10פת בסך של אנו מקוים כי התוס
 .ולקצר את זמני ההמתנה באופן משמעותי

 
 .אובייקטיבי ויחד עם זאת נותרה בידינו אפשרות לתת מענים נקודתיים לבעיות חריגות, מדובר בתהליך שקוף

 
 .ח"איתני האמונה על יישום הדו-איריס פרחי' י הגב"ע כפי שחובר ,ב הסבר מפורט על כל שלב ושלב בתהליך"מצ
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 :רקע
 . שהופץ לציבור בפסיכולוגיה ההתמחות מלגות הקצאת נוסחת בדיקת צוות עבודת סיכוםפורסם  2011בדצמבר 

איריס , ורמר עמית בן צ, ר יוכי בן נון"ד, ימימה גולדברג' גב, יואל אליצור' פרופ, מר דב פסט: על חברי הצוות נמנו
 . איתני-פרחי

 .1.1.2014-ל משרד הבריאות הורה על יישום הסיכום החל מה"נכמ
 

 :נתונים כלליים
 . (ח"מש 10כולל התוספת של ) ח"מש 32עומד על  2014תקציב המלגות לשנת 

 .₪ 61,500 הינם חודשים 12משרה למשך  1/2-מתמחה בממוצעת להעסקת עלות 
ישוריינו למקרים חריגים ומיוחדים בהתאם לשיקול הדעת של הפסיכולוגית מלגות מכלל המלגות לחלוקה  10

 .הארצית
 .מלגות 510 -מספיק לשיבוץ כ( המלגות 10בניכוי )תקציב המלגות 

 
 התחומיםחלוקת סך המלגות בין  -2שלב 

י "עפ מתבצעת התפתחותית ורפואית, שיקומית, קלינית: סך המלגות בפסיכולוגיה בין תחומי ההתמחות הקצאת
 :כלהלן 2014בשנת מיושמת ו( חלוקת המלגות בין התחומים)ח הקצאת המלגות "בדו' נוסחה שנקבעה במסקנה אה
 

הקצאת מלגות  שיעור תחום
 לתחום

 372 73% קליני
 66 13% שיקומי

 36 7% התפתחותי
 36 7% רפואי

 621 211% כ"סה
 
 

 חלוקת המלגות בכל תחום - 3לב ש
 :כמפורט י מדיניות המשרד"תתבצע עפ כל תחוםבתוך החלוקה , מספר המלגות  לכל תחום חישוב וקביעתלאחר 
יוקצו  57%מהמלגות המוקצות לתחום יחולקו למתמחים בפסיכולוגיה לילדים ומינימום   43%עד  .1

 . מלגות לילדים 100%למעט התחום ההתפתחותי לו יוקצו . למבוגרים
 .לציבורי 5%, ח"לקופ 30%, לממשלתי 65%  -בתחום הקליני יוקצו  .2

 .לציבורי 50%, ח"לקופ 25%, לממשלתי 25% -בתחום השיקומי יוקצו 
 .לציבורי 5%,ח"לקופ 55%, לממשלתי 40% -בתחום ההתפתחותי יוקצו 

 .ח"לקופ 30%, לממשלתי 70% -תחום הרפואי יוקצו ב
 

 קביעת מכסת מלגות למוסדות – 4לב ש
י קריטריונים שיפורטו "יחולקו עפ 20% -ולקו כהקצאה למוסדות ומהמלגות לכל תחום יח 80%ח "י הדו"עפ

 .בהמשך
  -מהמלגות  %80אופן חלוקת . א

 : יחולקו בין המוסדות בהתאם לחישוב הבא , מסך המלגות בכל תחום 80%
 

  מספר המלגות המוקצות לתחום X מספר משרות ההדרכה במוסד 
 מספר משרות ההדרכה בכל המוסדות                      

 
 .סחה זו קובעת את מכסת המלגות שיוקצו לכל מוסד בכל תחוםנו
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 :הסבר החישוב
 

מהקצאת  01% תחום
 ציבורי ח"קופ ממשלתי המלגות לתחום

 (5%) 15 (30%) 89 (65%) 194 298 קליני
 (50%) 27 (25%) 13 (25%) 13 53 שיקומי

 (5%) 1 (55%) 16 (40%) 12 29 התפתחותי
  (30%) 9 (70%) 20 29 רפואי

 
 :נתונים לתחום הקליני

 

 
 מלגות מוקצות

(A) 

כ משרות מדריכים "סה
 בכל המוסדות

 (B) 

 מפתח הקצאה
(A) / (B) 

= 
 *הקצאת מלגות לכל משרת הדרכה 

 1.06 182 194 ממשלתי
 1.43 62 89 ח"קופ

 0.23 63 15 ציבורי
 .תקבל היא סך המלגות המוקצות לאותו מוסדהתוצאה שת, מספר זה יש להכפיל בסך משרות ההדרכה בכל מוסד* 
 

 :נתונים לתחום השיקומי
 

 
 מלגות מוקצות

(A) 

כ משרות מדריכים "סה
 בכל המוסדות

 (B) 

 מפתח הקצאה
(A) / (B) 

= 
 *הקצאת מלגות לכל משרת הדרכה 

 0.72 17.9 13 ממשלתי
 1.22 10.58 13 ח"קופ

 0.66 40.56 27 ציבורי
 .התוצאה שתתקבל היא סך המלגות המוקצות לאותו מוסד, מספר זה יש להכפיל בסך משרות ההדרכה בכל מוסד* 
 
 

 :נתונים לתחום ההתפתחותי
 

 
 מלגות מוקצות

(A) 

כ משרות מדריכים "סה
 בכל המוסדות

 (B) 

 מפתח הקצאה
(A) / (B) 

= 
 *הקצאת מלגות לכל משרת הדרכה 

 1.59 7.29 12 ממשלתי
 0.84 19.04 16 ח"קופ

 0.57 1.74 1 ציבורי
 .התוצאה שתתקבל היא סך המלגות המוקצות לאותו מוסד, מספר זה יש להכפיל בסך משרות ההדרכה בכל מוסד* 
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 :נתונים לתחום הרפואי
 

 
 מלגות מוקצות

(A) 

כ משרות מדריכים "סה
 בכל המוסדות

 (B) 

 מפתח הקצאה
(A) / (B) 

= 
 *רת הדרכה הקצאת מלגות לכל מש

 2.43 8.2 20 ממשלתי
 1.5 5.97 9 ח"קופ

 .התוצאה שתתקבל היא סך המלגות המוקצות לאותו מוסד, מספר זה יש להכפיל בסך משרות ההדרכה בכל מוסד* 
 
 

  - *מהמלגות %20אופן חלוקת . ב
י "עפ 20%מתוך תינתן לכל מוסד הזכות להגדיל את המכסה שהוקצבה לו, (80%)לאחר קביעת מכסת ההקצאות 

החלוקה בין המוסדות תתבצע בהתאם לשיקול הדעת של הועדה המקצועית ובהתבסס על תוצאות  .הקריטריונים
 . הניקוד

 : הניקוד יתבצע בהתאם לקריטריונים הבאים
 .נקודות 2 –המוסד נמצא בפריפריה  .1
 . נקודות לכל מוסד 3עד למקסימום של ו MATCHINGנקודה עבור כל  1 -למלגות( MATCHING)המוסד מעמיד תקציב  .2
 . נקודה 1 –המוסד מכשיר מתמחים במחלקות אשפוז ובמרפאה  .3
אבל , 3125בעבר ולכן לא ניתן לממש סעיף זה במהלך במלגה אישית ששובצו י מתמחים "סעיף זה ממומש ע* 

 .ימומש בהמשך
 

 חלוקת המלגות בין המתמחים – 5לב ש
 

י הקריטריונים "מלגות בין המתמחים תיקבע בהתאם לניקוד המצטבר לו יהיה זכאי כל מתמחה עפחלוקת ה
 :הבאים

 .הנקוד 1=3אזור , ותנקוד 2=2אזור , ותנקוד 3=1אזור : ס"י הלמ"רמת הפריפריה של הרשות המקומית עפ .1
 .נקודה 1: = תושב חוזר/ עולה חדש  .2
 .ותנקוד 1=שלוש שנים, ותנקוד 2=תייםשנ, ותנקוד 3=שנה: זמן שנותר לסיום התמחות .3
 (לא רלוונטי לתחום ההתפתחותי והשיקומי. )נקודה 1= ילדים : תחום ההתמחות .4
 (לא רלוונטי לתחום ההתפתחותי והשיקומי. )נקודה 1= אשפוזית : מסגרת ההתמחות שנותרה לסיום התמחות .5
 1=2012-2013 ,ותנקוד 2=  2010-2011 ,ותנקוד 3=  2008-2009:  לזכאות למלגה הבקשהבאיזו שנה אושרה  .6

  .נקודה
 .נקודה 1= לא  :האם בידך תואר מומחה בתחום אחר .7
 .נקודה 1: = מוגבלות המקשה על קבלתך למקום התמחות .8
 

כל מתמחה יוכל  .'שנה אחרונה לסיום התמחות וכו: תיעדופים שונים כגוןהמתנה לפי לאשכולות  יוכנסוהמתמחים 
יחזור לתור לחלוקה  –א התקבל לאף אחד מהמוסדות במידה ול. שלושה מוסדות בכל שנהב לכל היותרלהתראיין 

 .בשנה הבאה
 .מלגהבהתמחות ללא יוכלו להתקבל  ,ברשימות ההמתנה לא ירשמוש לציין כי מתמחים אשר י
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 י המוסדות"בחירת המתמחים ע – 6לב ש
 

כל מלגה שמתפנה  עלהודעה  הבריאות משרד אתרב םיפרס ,מלגות מכסת לו שהוקצתה להתמחות מוכר מוסד כל
 .תמועמדו להגשת הפנייה דרכי על ויודיע

 של המשפטי מהיועץ או המחלקה וממנהל פסיכולוגים משני שתורכב ,תפנימי מכרזים ועדת יקיים מוסד כל

 .המוסד מנהל החלטת לפי האדם כוח מחלקת מעובד או המוסד
 שירות נציבות מכרזי של הערכה בטפסי למקובל בהתאם מועמדותם תא שהגישו םהמתמחי את תראיין הועדה

 .הפסיכולוגים מועצת למשרד הבחירה הליך על ותדווח המתמחים את תבחר ,ההמדינ
 
 

 .אנו מקוים שיישום הנוסחה החדשה כפי שתואר לעיל יקל על המתמחים
 
 

 
 

 ,ב ר כ ה  ב

 

 ימימה גולדברג
 פסיכולוגית ארצית

 וממונה על רישוי פסיכולוגים
 

 
  : העתק

 ל"מנכ, רוני גמזו' פפרו
 למינהל ומשאבי אנושל בכיר "סמנכ, מר דב פסט

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

 ר ועדות מקצועיות"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
 ועצת הפסיכולוגיםמרכזת בכירה מ, איתני-איריס פרחי' גב
  


