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 תהליך חלוקת המלגות בין המתמחים
 בקשת זכאות למלגה א.

 למלגה". לזכאות בקשה "טופס על גבי המקצועית הרלוונטית זכאות למלגה תוגש לוועדה בקשת 
 רשימות המתנה ב.

רשימת המתנה לקבלת מלגה יש למלא "שאלון למתמחה המבקש מלגה לצורך התמחות בכדי להיכנס ל
 בפסיכולוגיה". 

 אשכולות ההמתנה כמפורט בהמשך. 5-המיקום ברשימת  ההמתנה יהיה באחד מ
 רשימות ההמתנה יועברו לפסיכולוגים הראשיים במוסדות בהם מתפנות מלגות. 

 הרשימות תעודכנה אחת לחודש.
  מתנהאשכולות ה ג.

 המתמחים יוכנסו לאשכולות המתנה כלהלן: 
 

יוכנסו כל המתמחים אשר סיימו את החלק המרפאתי בהתמחותם במהלך  0לאשכול מס'  – 1אשכול 
 או לפני וזקוקים להתמחות במסגרת אשפוזית בכדי לסיים את התמחותם. 6306/6305

 6304הראשון של התמחותם במהלך יוכנסו כל המתמחים שיסיימו את החלק  6לאשכול מס'  – 2אשכול 
 וזקוקים להתמחות במסגרת שנייה בכדי לסיים את התמחותם.

 6302הוכנסו כל המתמחים שיסיימו את החלק הראשון של התמחותם במהלך  0לאשכול מס'  – 3אשכול 
 וזקוקים להתמחות במסגרת שנייה בכדי לסיים את התמחותם.

חים שסיימו את החלק הראשון של התמחותם במהלך הוכנסו כל המתמ 6לאשכול מס'  – 4אשכול 
 או לפני וזקוקים להתמחות במסגרת מרפאתית בכדי לסיים את התמחותם.  6306/6305

 
 ייקבע עפ"י תאריך סיום המסגרת הראשונה. 4-ו 3, 2, 1מיקום המתמחה באשכולות 

 הוכנסו: 5לאשכול מס'  – 5אשכול 
 אה. . המתמחים הממתינים להתחלת התמחות מלא

ב. מתמחים אשר השלימו שנת התמחות אחת בלבד על חשבון גורם חיצוני )תקן, קרן מחקרים מלגת 
 יוכנס עפ"י  -אקדמיה, מלגת קליטה לתושבים חוזרים( 

 –תאריך סיום המסגרת הראשונה או  זכאות למלגהה תאריך קבלתייקבע עפ"י  5מיקום המתמחה באשכול 
 המאוחר מבין שניהם.

ים אשר קיבלו מלגה ממשרד הקליטה למשך שנתיים, יוכלו להמשיך התמחותם במלגה * עולים חדש
המוקצית למוסד ללא צורך לעבור תהליך של ראיון חוזר לצורך שיבוצם להמשך התמחות. הסדר זה יחול 

 רק על עולים חדשים ורק במוסדות מוכרים להתמחות מלאה.
 מלגות המתפנות במוסדות ד.

ים יפרסם רשימות של כל המלגות המתפנות במוסדות כשלושה חודשים לפני משרד מועצת הפסיכולוג
 התפנות המלגה. 

 הרשימות תהיינה נפרדות לכל תחום התמחות ותתחלקנה לאשכולות המתנה. 
הרשימות תכלולנה את פרטי המוסד, סוג המסגרת המתפנה, התאריך בו מתפנה המלגה, דרישות מיוחדות, 

 דות, איש הקשר במוסד ואמצעי התקשרות. התאריך האחרון להגשת מועמ
הרשימות תפורסמנה באתר האינטרנט של משרד הבריאות ותופצנה במקביל גם להסתדרות הפסיכולוגים 

 בפסיכולוגיה.  בישראל ולוועד המתמחים
 הרשימות תעודכנה אחת לחודש. 

הוועדה קבעה כי הפסיכולוגית הראשית של משרד הבריאות  תוכל להחריג מלגות ללא צורך בפרסומן 
 במקרים של המשך התמחות לאחר השלמת מלגת קליטה ועפ"י שיקול דעתה.
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 זכאות להגיש מועמדות למלגה פנויה ה.
בו הם  כל המתמחים ברשימות ההמתנה זכאים להגיש מועמדות למלגות המתפנות בהתאם לאשכול

  נמצאים.
 *.5633בדיקת השתייכות לאשכולות ברשימות ההמתנה תתבצע מול מוקד "קול הבריאות" 

 בפנייה למוקד קול הבריאות יש להזדהות באמצעות מס' ת.ז.
 הגשת מועמדות למלגה במוסד בו מתפנה מלגה ו.

 הנדרשים. יש למלא "טופס הגשת מועמדות לראיון במוסד מוכר להתמחות" ולצרף את המסמכים
יש לשלוח את הטופס והנספחים ישירות לכתובת המייל של הפסיכולוג האחראי במוסד עד ליום האחרון 

 . 66.33להגשת מועמדות בשעה 
באחריות המועמד לבדוק כי  מוסדות בלבד בהם מתפנה מלגה. 0-כל מועמד רשאי להגיש מועמדות ל

 בקשתו התקבלה. 
 .ה ללא טיפולכנדרש תוחזרנ תוגשנהבקשות אשר לא 

 
 בחירת המתמחים ע"י המוסדות

 קבלת הבקשות לראיונות במוסד א.
 . 66.33הפסיכולוג האחראי במוסד ימתין עד למועד האחרון להגשת מועמדות בשעה 

 קבלה לשולח במייל. באופן מיידיעל כל בקשה שהתקבלה יש לאשר 
 ביצוע ראיונות ובחירת המתמחה ע"י המוסד ב.

ון להגשת מועמדות ועד לטווח של חודש ימים בלבד על המוסד לזמן לראיון את לאחר התאריך האחר
 המועמדים שהגישו בקשה.

 הזימון לראיון יתבצע עפ"י סדר הופעת המועמדים ברשימות ההמתנה בלבד.
 מועמדים לכל היותר על כל מלגה שמתפנה.  0כל מוסד רשאי לראיין 

 /נציגהמשפטי יועץ/המחלקה מנהלמו פסיכולוגים משני שתורכב תפנימיראיון  ועדת יקים מוסדה

 .המוסד מנהל החלטת לפי האדם כוח מחלקת
 המועמדים ותסכם את הראיון על גבי "טופס ראיון מועמד לקבלת מלגה במוסד מוכר". את תראיין הועדה
 ם על גבי "טופס בקשההפסיכולוגי מועצת למשרדהמועמד הנבחר  על ותדווח המתמחים את תבחר הועדה

 את טופס הראיון. לשיבוץ מלגאי" ותצרף
 לאחר קבלת אישור ממשרד המועצה, המוסד יודיע למתמחה על בחירתו.
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