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  עדכון - הנחיות בנושא היעדרות בתקופת התמחות בפסיכולוגיה
 

 :1979בהתאם לתקנות הפסיכולוגים )אישור תואר מומחה( התשל"ט 
 

  י שלא  תפחת מחצ)במשרה  חלקית  שנים  4  שנתיים  במשרה מלאה  אומשך ההתמחות בפסיכולוגיה הינו
  השווה לשנתיים במשרה מלאה; המשרה  החלקית לא  יפחת מתקופהשל , ובלבד שסך הכל (שרהמ

  מוסד מוכר יודיע ליושב ראש הועדה המקצועית המתאימה על מתמחה שאינו בא בקביעות למקום התמחותו
פה כפי שדורש  המוסד המוכר; הועדה המקצועית רשאית שלא להביא בחשבון  תקופת ההתמחות את התקו

 שבה  לא  שמר  המתמחה  על קביעות כאמור;
 

המוסדות המוכרים יתבקשו לדווח ליו"ר הוועדה המקצועית לא רק על מתמחה שאינו בא בקביעות למקום 
התמחותו אלא גם על מתמחה שנעדר מהתמחותו תקופות העולות על התקופות המפורטות בהנחיה זו. מתמחה  לא  

שהן מעבר למה שהותר  תהיעדרויום  השלים את  תכנית  ההתמחות ברצף וללא יהיה זכאי  לגשת לבחינות אלא א
לא  יהיה זכאי המתמחה לגשת   - כמפורט להלן; לא  הכירה  הועדה המקצועית  בהתמחות, כולה או  מקצתה

 לבחינות  או לקבל  תואר מומחה  אלא לאחר שסיים  תכנית התמחות נוספת כפי שתקבע  הועדה  המקצועית.
 

מחייבות קביעת תכנית התמחות נוספת במקרים של התמחות במשרה מלאה )במקרה של  שלאלן תקופות היעדרות לה
 (. המתחייביםהתמחות בחצי משרה, האמור יחול בשינויים 

 
 מקובלות במוסד המוכר.התקופת היעדרות בשל חופשות חגים  .1

 
יום  30חשב כחלק מההתמחות עד תי  -תקופת היעדרות בגין שרות מילואים, חופשה שנתית או מחלה  .2

  יום במצטבר לשנת התמחות אחת במשרה מלאה. 15בחצי משרה ועד  במצטבר לשנת התמחות אחת
 

במשרה מלאה  בהתמחות של שנתיים חודשים 3 אחת בתת לידה חופש –תקופת היעדרות בגין חופשת לידה  .3
חופשת לידה כלומר, שנים בחצי משרה ) כל אחת בהתמחות של ארבע חודשים 3 בנותועד שתי חופשות לידה 

 . כחלק מההתמחות נהתיחשב (בחצי משרה אחת לכל שנתיים התמחות
 
תקופת היעדרות העולה נמשכת שנה אחת בלבד,  במסגרת אישפוזית בפסיכולוגיה קליניתכאשר ההתמחות יובהר כי, 

הארכת  תחייב יעדרות שצוינו לעיל, , כולל תקופות ההמכל סיבה יום במשרה מלאה 15בחצי משרה או  יום 30על 
 חודשי התמחות מלאים.  12 להשלמתתוכנית ההתמחות 

 
עדרות י: אין באמור כדי לפגוע בזכויות המתמחה כאישה עובדת וזכויותיה כעובדת, אלא רק להבהיר מהי הההערה

 המקסימלית האפשרית ללא צורך בתוכנית התמחות נוספת. 
 

ט לעיל תחייב קביעת תוכנית התמחות נוספת להשלמת התקופה הנדרשת כמשך היעדרות מעבר למפור תכל תקופ
 אלא אם קבעה הועדה המקצועית אחרת.ההתמחות בהתאם להנחיות הוועדה המקצועית 
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