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 לכבוד
 הפסיכולוגים הראשיים

 הפסיכולוגים האחראיים על ההתמחות
 בפסיכולוגיה המתמחים

 
 שלום רב,

 הקצאת מלגות התמחות למוסדות המוכרים עפ"י מודל המימון החדש הנדון:
   

כפי שנקבע בדו"ח הקצאת המלגות  התמחותבמוסדות המוכרים ל המדריכיםבימים אלו הושלם תהליך מיפוי 
 .2017-2019שנים קביעת הקצאת המלגות לישפיע על חישוב פוטנציאל ההדרכה  . 2015שאושר ע"י המנכ"ל בנובמבר 

 אשר הוחל ביישומו ,השתתפות בהכשרת מתמחהמימון במודל   במסגרות המרפאתיות המלגותלתיקצוב מעבר ה
)מודל מימון עלות  מלגות: מלאהמימון היות וישנם שני סוגי  ותההקצא יעתקבשפיע על יגם הוא  ,2016ביוני 

 (.מודל מימון השתתפות בהכשרת מתמחה, וחלקית )מעסיק(

 בעקבות משפיעים אלו, תשתנה שיטת ההקצאה כלהלן:

עפ"י חישוב פוטנציאל ההדרכה בהתאם לסוג ההכרה אשפוזי ו/או מרפאתי כאשר מלגות לתקציב  נקבעלכל מוסד 
 לקלוט בכל תקופה. שניתןגם מספר המתמחים  נקבעעל פי זה תקציב נפרד.  לכל סוג הכרה הוקצה

למערכת  יוסט , התקציב2017במהלך  וקלוט מתמחים מרפאתיים במסגרותיללא במקרים בהם מוסד יחליט ש
 2017לחזור ולקבל מלגות מרפאתיות חדשות, שכן החל מינואר  במוסד לא יוכללפחות,  שנים, 3במשך ו הממשלתית

 והתקציב יועבר למסגרות הללו.  שנים 3נשבץ מתמחים ממתינים במרפאות הממשלתיות למשך 

תוך שמירת  המלאה את משכורתו לשלםהמוסד על הכשרה, מודל מימון השתתפות במתמחה שנקלט ב :חשוב מאוד
המוסד יתוגמל בהשתתפות  דה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים.זכויות המתמחים על פי דיני העבו

 . לחודש בחצי משרה₪  1,800בגובה של  בהכשרת המתמחה

 
 מסמך נפרד.יפורסם ב -לכל תחום ולכל מוסד  המלגות בפסיכולוגיה הקצבות תקציבפירוט 

 

 ב ר כ ה , ב

 
 ימימה גולדברג

 פסיכולוגית ארצית
 יכולוגיםוממונה על רישוי פס

 

 מר משה בר סימן טוב, מנכ"ל המשרד העתק: 
 ד"ר ורד עזרא, ראש מינהל רפואה

 קלינית, שיקומית, התפתחותי ורפואית -יו"ר ועדות מקצועיות 
 הדני, הלישכה המשפטית-עו"ד שרונה עבר

 מר נעם ויצנר, יועץ בכיר למנכ"ל
 מרכז תקציבי שכר וכ"א, אגף התקציביםהופרט,  חייםמר 

 ועד המתמחים
 ירה מועצת הפסיכולוגיםאיתני, מרכזת בכ-גב' איריס פרחי


