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 לכבוד
 הפסיכולוגים הראשיים

 הפסיכולוגים האחראיים על ההתמחות
 בפסיכולוגיה המתמחים

 
 שלום רב,

 

 נוסחת בדיקת צוות עבודת סיכוםדו"ח הקצאת המלגות בהתאם ללשלב הרביעי והחמישי במכתב הסבר  הנדון:
 3122מדצמבר  ולוגיהבפסיכ ההתמחות מלגות הקצאת

 
, מצ"ב הסבר מפורט על שלב רביעי וחמישי בתהליך, כפי שחובר ע"י הגב' 14.1.2014 -המשך למכתבנו שהופץ בב

 איתני האמונה על יישום הדו"ח.-איריס פרחי
 

 חלוקת המלגות בין המתמחים – 5לב ש
 

 כלהלן:המתנה לאשכולות  הוכנסוהמתמחים 
 

 2014נסו כל המתמחים המסיימים את החלק הראשון של התמחותם במהלך הוכ 1אשכול מס' ל – 2אשכול 
 וזקוקים לשנה נוספת במסגרת שנייה בכדי לסיים את התמחותם.

 
 2015הוכנסו כל המתמחים המסיימים את החלק הראשון של התמחותם במהלך  2לאשכול מס'  – 3אשכול 

 ם.וזקוקים לשנה נוספת במסגרת שנייה בכדי לסיים את התמחות
 

 2016הוכנסו כל המתמחים המסיימים את החלק הראשון של התמחותם במהלך  3לאשכול מס'  – 4אשכול 
 וזקוקים לשנה נוספת במסגרת שנייה בכדי לסיים את התמחותם.

 
 הדירוג בתוך האשכולות כלהלן: 

 תאריך סיום המסגרת הראשונה. .1
 .שיתמחה בפריפריהבתנאי  רמת הפריפריה של הרשות המקומית בה מתגורר המתמחה .2
 תחום ההתמחות )ילדים/מבוגרים(. .3
 .עולה חדש / תושב חוזר .4
 .זמן שנותר לסיום התמחות .5
 .לזכאות למלגה הבקשהבאיזו שנה אושרה  .6
 .האם בידך תואר מומחה בתחום אחר .7
 .מוגבלות המקשה על קבלתך למקום התמחות .8

 

את השאלון המפורסם באתר  א ולשלוחלמלע"ח מלגה של משרד הבריאות  סיים התמחותומתמחה המבקש לעל ה
 http://www.health.gov.il/DocLib/psychology_stagiaire_scholarship.pdf  משרד הבריאות )מצ"ב קישור(

 הדירוג המפורט לעיל.ייקבע עפ"י  3-ו 2, 1באשכולות המתמחה מיקום 
 

http://www.health.gov.il/DocLib/psychology_stagiaire_scholarship.pdf
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 הוכנסו כל המתמחים הממתינים להתחלת התמחות מלאה. 4לאשכול מס'  – 5אשכול 
 

 הדירוג בתוך האשכול כלהלן: 
 .זכאות למלגה תאריך קבלת .1
 .בתנאי שיתמחה בפריפריה רמת הפריפריה של הרשות המקומית בה מתגורר המתמחה .2
 תחום ההתמחות )ילדים/מבוגרים(. .3
 .דש / תושב חוזרעולה ח .4
 .זמן שנותר לסיום התמחות .5
 .האם בידך תואר מומחה בתחום אחר .6
 .מוגבלות המקשה על קבלתך למקום התמחות .7
 

את השאלון המפורסם  למלא ולשלוחמתמחה המבקש להתחיל התמחותו ע"ח מלגה של משרד הבריאות על ה
באתר משרד הבריאות )מצ"ב קישור(  

http://www.health.gov.il/DocLib/psychology_stagiaire_scholarship.pdf 

 ייקבע עפ"י תאריך הדרוג המפורט לעיל. 4המתמחה באשכול מיקום 
 
 בחירת המתמחים ע"י המוסדות – 6לב ש
 

 יעביר ,מלגות מכסת לו שהוקצתה להתמחות מוכר מוסדגה בשלושה חודשים לפני התאריך בו מתפנה מל
באיזו מסגרת מתפנה המלגה איתני הודעה -לאיריס פרחי פסיכולוג האחראי על ההתמחות במוסדה
 להגשת הפנייה דרכי בנוסף, כל מוסד יפרט בהודעה מהןו , מכון להתפתחות הילד וכד'(מרפאתית/אשפוזית)

 הראיונות.ת ומהו המועד בו יתקיימו מועמדו
 

 בהתאם למספר ומסגרת המלגות המתפנות, ישוחררו מתמחים מאשכולות ההמתנה לראיונות.
 

 מהיועץ או המחלקה וממנהל פסיכולוגים משני שתורכב ת,פנימי מכרזים ועדת יקיים מוסד כללצורך הראיונות, 

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

לאחר קבלת אישור ממשרד  .םהפסיכולוגי מועצת למשרד הבחירה הליך על ותדווח המתמחים את תבחר ה,המדינ
 המועצה, המוסד יודיע למתמחה על בחירתו.

 
 –. במידה ולא יתקבל לאחד מהמוסדות סבב ראיונותדות בכל כל מתמחה יוכל להתראיין לכל היותר בשלושה מוס

 יחזור לתור וייצא לראיונות בסבב הקרוב.
 
 

 

 ב ר כ ה , ב

 

 ימימה גולדברג
 פסיכולוגית ארצית

 וממונה על רישוי פסיכולוגים
 

http://www.health.gov.il/DocLib/psychology_stagiaire_scholarship.pdf
http://www.health.gov.il/DocLib/psychology_stagiaire_scholarship.pdf
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  העתק: 
 פרופ' רוני גמזו, מנכ"ל

 מר דב פסט, סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש
 הרפואה מינהל ראשארנון אפק, פרופ' 

 שיף, יו"ר מועצת הפסיכולוגים-פרופ' רחל לוי
 יו"ר ועדות מקצועיות

 נון, יו"ר הסתדרות הפסיכולוגים-ד"ר יוכי בן
 , הלישכה המשפטיתהדני-עו"ד שרונה עבר

 מר נעם ויצנר, יועץ בכיר למנכ"ל
 ועד המתמחים

 ולוגיםאיתני, מרכזת בכירה מועצת הפסיכ-גב' איריס פרחי
  


