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 לכבוד
 פסיכולוגים ראשיים ואחראים על ההתמחות בפסיכולוגיה

 
  במימון גורם חיצוני* בפסיכולוגיה התמחותהנחיות בנושא 

 ם או מלגה של משרד הבריאות או של משרד הקליטהקרן מחקרי, שלא ע"ח תקן* 
 

, התמחות בפסיכולוגיה תתקיים במוסד מוכר להתמחות 7616שור תואר מומחה( התשל"ט עפ"י תקנות הפסיכולוגים )אי
 היכול להיות: ממשלתי, קופת חולים, ציבורי, מלכ"ר ופרטי.

 ע"מ שתהליך ההתמחות לא יושפע מהגורם המממן וייווצרו ניגודי עניינים, יש לעמוד ההנחיות שלהלן:

  -במוסד ממשלתי .7
 אופנים הבאים:ההתמחות יכולה להתקיים ב

 במלגה של משרד הבריאות. .א
 במלגה של משרד הקליטה. .ב
 על חשבון המרת תקן מומחה למתמחה )רק אם מכרז לא העלה מועמדים(. .ג
 על חשבון קרן מחקרים.  .ד
 ע"י גורם חיצוני או תרומה. במצב כזה יש לפעול עפ"י ההנחיות הבאות: -במימון אחר  .ה

כרו בכל תקופת ההתמחות, אין לאפשר מצב בו המתמחה המוסד חייב לשלם ממקורותיו למתמחה את ש .7
 דואג להביא מקור מימון.

במקרה של גיוס כספים ממקור חיצוני כגון תרומה או קבלת מענק יש לפעול עפ"י אמות המידה הנהוגות  .5
 בממשלה לגבי תרומות, מענקים , מקורות מימון או התקשרויות עם חברות.

לא ניתן לקבל מימון המיועד למתמחה מסוים, אלא  -לצורך התמחות גם אם ניתן לקבל מימון חוץ מוסדי .1
 אם: 

 נבדק הנושא של ניגוד עניינים בין הגורם המממן לבין המוסד לגבי העסקתו של המתמחה במוסד. .א
המתמחה נבחן עפ"י אמות מידה מקצועיות הנהוגות במוסד המוכר ולא עפ"י שום התערבות של  .ב

 הגורם המממן בקבלת המתמחה.
 
 -ות אחריםבמוסד .2

 כל הנאמר לגבי מוסדות ממשלתיים מחייב את המוסדות האחרים בשינויים המתבקשים.
 

להזכירכם, לאור הנחיית היועצת המשפטית במשרד, אין לאשר תהליך התמחות או תהליך של הסמכה להדרכה 
ת מתמחים או מתמחים בהתנדבות מלאה או חלקית. על פי הנחיות משרד הבריאות בכל מקרה חל איסור על העסק

בהדרכה כמתנדבים במוסדות הממשלתיים. לגבי מוסדות שאינם ממשלתיים, העסקה שכזו לא רק מטילה ספק מסוים 
לגבי מחויבות המוסד המוכר כלפי המתמחה או המתמחה בהדרכה, אלא גם חושפת את המוסד המוכר לתביעה 

או ההסמכה להדרכה יופסקו לפני סיומם על כל מהמתמחה לקבלת שכר עבודה ועל כן קיים סיכון שההתמחות 
 המשמעויות הנגזרות מכך. 

 
 גולדברג ימימה

 
 מנהלת תקנות  אישור תואר מומחה

 ממונה על רישוי פסיכולוגים 
 שיף, יו"ר מועצת הפסיכולוגים-פרופ' רחל לוי העתק:

 יו"ר הוועדות המקצועיות 
 י בטחון, משרד הבריאותהדני, ממונה בריאות הנפש ושירות-עו"ד שרונה עבר 


