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 אישור) הפסיכולוגים ובתקנות הפסיכולוגים בחוק

  ,בחינה ,הכשרה לעניין תנאים נקבעו (מומחה תואר

 .בפסיכולוגיה מומחיות לקביעת ותעודה תואר

  התמחות של תהליך מחייב הפסיכולוגים שחוק מכיוון

 משרד החליט ,מתוקצב אינו אך ,בפסיכולוגיה

 מתמחים להעסקת ייעודית תקנה להקצות הבריאות

   .בפסיכולוגיה

   .המלגות תקציב על אחראית הארצית הפסיכולוגית
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  במשרה מתבצעת בפסיכולוגיה התמחות - התקנות י"עפ

  במוסדות שנים 4 במשך משרה בחצי או שנתיים במשך מלאה

   .בפסיכולוגיה להתמחות מוכרים

 :במוסדות  המוכרים ממומנת במספר דרכיםההתמחות 

 .מלגות הניתנות ממשרד הבריאות1.

 (.'משרד הקליטה וכד, אגודות, קרנות)גורמי חוץ 2.

 (.לרוב במוסדות פרטיים)המוסד עצמו 3.

  ,ממשלתיים מוסדות :מוסדות סוגי 3-ב שמדובר לציין יש

 ללא עמותות) ציבוריים ומוסדות החולים קופות של מוסדות

   .(רווח כוונת

 .הפרטי למגזר מלגות הקצאת אין
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 תחומי התמחות המוכרים הם בתחום הבריאות ולכן   6מתוך  4

 :  זכאים לקבל הקצאת מלגות

 התפתחותי ורפואי, שיקומי, קליני
 מתמחים' מס מומחים' מס התחום

 1479 3852 קליני

 302 288 שיקומי

 165 295 התפתחותי

 92 231 רפואי

3852 

288 

295 
231 

 מומחים' מס

 קליני

 שיקומי

 התפתחותי

 רפואי
1479 

302 

165 
92 

 מתמחים' מס

 קליני

 שיקומי

 התפתחותי

 רפואי
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  את לבדוק דאז הבריאות משרד ל"מנכ החליט 2010 בשנת

  צוות והקים המלגות לחלוקת חדשים עקרונות ולקבוע המדיניות

   .ההתמחות למלגות חדשה הקצאה נוסחת על בפניו שהמליץ

  פי על מלגה שתבטיח ,הקצאה שיטת למצוא הייתה ההנחיה

  הזדמנות ומתן האובייקטיביות ,ההוגנות ,השקיפות עקרונות

 .שווה

  .ידו על והתקבלו 2011 בנובמבר ל"למנכ הוגשו הצוות המלצות

 .2012-מ החל בהדרגה ויושם 2011 בדצמבר פורסם ח"הדו
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  יישום מתחילת שנתיים בתום כי ,הוחלט 2011 משנת ח"בדו

   .המלגות הקצאת נוסחת של חוזרת בחינה תיערך ח"הדו

 חדשה ועדה דאז הבריאות משרד ל"מנכ מינה 18.2.2015-ב

  השינויים בחינת :שמטרתה ,ח"הדו של חוזרת לבחינה

  הבדיקה שצוות להיבטים והתייחסות והכשלים החיוביים

 .דעתו את עליהם נתן לא הקודם

  מר ,גולדברג ימימה 'גב ,שיף לוי רחל 'פרופ :היו הצוות חברי

  דליה ר"ד ,הופרט חיים מר ,ארנון שירה ח"רו ,ויצנר נעם

 .איתני-פרחי איריס 'וגב רוטנברג דניאל מר ,אלוני
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 : בנושא הרלוונטיים הגורמים כלל עם נפגש הצוות

 .(ומרפאות חולים בתי) מהשטח הראשיים הפסיכולוגים נציגי1.

רפואית  , שיקומית, קלינית)נציגי הוועדות המקצועיות 2.

 (.וההתפתחותית

 .המתמחים ועד נציגי3.

 .החולים קופות נציגי פסיכולוגים4.

 .פסיכיאטריים חולים בתי מנהלי5.
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 (2015) והשני (2011) הראשון :ת"הדוחו בשני

 :פרמטרים 6 -ל התייחסו ההמלצות

 .המשרד למדיניות בהתאם התקציב כלל חלוקת1.

 .ההתמחות תחומי בין התקציב לחלוקת נוסחה2.

 .מהתחומים אחד בכל התקציב לחלוקת נוסחה3.

 .המוכרים למוסדות המלגות הקצאת קביעת4.

 .למתמחים המלגות חלוקת5.

  בדומה) המוסדות י"ע המתמחים בחירת תהליך6.

 .(מכרזי לתהליך
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 התקציב כלל חלוקת1.

 .  2011ח "בדואת החלוקה שנקבעה  לשנותהוחלט  2015ח "בדו

  י שיקול דעתה  "מלגות יועדו לצרכים פרטניים חריגים עפ 10: 2011

 .  של הפסיכולוגית הארצית

י  "שתיקבע עמדיניות המשרד  ייועד ליישום מהתקציב  10%: 2015

י שיקול  "פרטניים חריגים עפלשנתיים ולצרכים ל ותפורסם אחת "המנכ

 .  דעתה הפסיכולוגית הארצית

 :2016המדיניות המוצעת לשנת 

 .  התמחותלסיום אחרונה לשנה אשפוזית צמצום רשימות ההמתנה . א

 .הפריפריהתגבור . ב

 .תגבור המגזר הערבי. ג

 .תגבור המגזר החרדי. ד
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 התחומים בין התקציב לחלוקת נוסחה2.

 .  2011ח "את הנוסחה שנקבעה בדושלא לשנות הוחלט  2015ח "בדו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2016הוועדה החליטה כי המרכיבים ייבדקו ויחושבו שוב במהלך שנת 

 .א ייעודי לכך"בהינתן כ 2020ובמהלך שנת 

 משקל -נגזר מ המרכיב

שיעור בוגרי המגמות בכל  

תחום מתוך סך הבוגרים בכל  

 התחומים בשנת החישוב

מדיניות האקדמית לגבי  

 פתיחת מגמות
40% 

שיעור מתמחים על מלגה בכל  

תחום מתוך סך המתמחים  

מקבלי מלגה בכל התחומים  

 בשנת החישוב  

 20% ח מלגה"מספר המתמחים ע

שיעור מתמחים  בכל תחום  

מתוך סך מתמחים בכל  

 התחומים בשנת החישוב

 40% מספר המתמחים בכלל
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 מהתחומים אחד בכל התקציב לחלוקת נוסחה3.

   .2011 ח"בדו שנקבע את לשנות שלא הוחלט 2015 ח"בדו

  החלוקה תתבצע ,תחום לכל  המלגות מספר וקביעת חישוב לאחר
 :להלן כמפורט המשרד מדיניות י"עפ תחום כל בתוך

  בפסיכולוגיה למתמחים יחולקו לתחום המוקצות מהמלגות 43% עד

   .למבוגרים יוקצו 57%  ומינימום לילדים

  .לילדים מלגות 100% יוקצו לו ההתפתחותי התחום למעט
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 המוכרים למוסדות המלגות הקצאת קביעת4.

   .2011 ח"בדו שנקבע את לשנות שלא הוחלט 2015 ח"בדו

 פוטנציאל הינו המוכרים למוסדות ההקצאות לקביעת הקריטריון

 .(2013) הבדיקה נערכה בה הזמן בנקודת מוסד בכל הקיים ההדרכה

   -ההדרכה פוטנציאל חישוב

   מספר המלגות המוקצות לתחום  Xמשרות ההדרכה במוסד מספר 
 משרות ההדרכה בכל המוסדות  מספר                          

 .תחום בכל מוסד לכל שיוקצו המלגות מכסת את קובעת זו נוסחה 

  אחת ויעודכן וציבורי ח"קופ ,הממשלתי למגזר בנפרד יחושב המפתח

 .(לכך ייעודי א"כ בהינתן) 2017 -ב דהיינו ,שנים 3-ל
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 למתמחים המלגות חלוקת5.

   .2011 ח"בדו שנקבע את לשנות שלא הוחלט 2015 ח"בדו

 :השלבים להלן

 .זכאות למלגהבקשת . א

 (.אשכולות המתנה 5נקבעו )מסודרות המתנה אשכולות קביעת . ב

 .ההמתנההמתמחים בכל אחד מאשכולות מיקום קביעת .  ג

 (.באמצעות מוקד קול הבריאות)פרסום אשכולות ההמתנה . ד

באמצעות אתר האינטרנט של  )במוסדות פרסום מלגות המתפנות . ה

 (.משרד הבריאות

לאחר בדיקת  )מלגה מועמדות למלגה במוסד בו מתפנה הגשת . ו

 (.הזכאות

 .ח"בנספח לדועל כל שלב ושלב מפורט הסבר 
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   המוסדות י"ע המתמחים בחירת תהליך6.

   .2011 ח"בדו שנקבע את לשנות שלא הוחלט 2015 ח"בדו

  תפורסם מוכר במוסד מלגה מתפנה בו התאריך לפני חודשים 3

 .המתאים לאשכול ותיועד המלגה

  לראיון ויוזמנו מועמדות להגיש יוכלו המתאים מהאשכול המועמדים

 .באשכול מיקומם י"עפ

  פסיכולוגים משני שתורכב פנימית מכרזים ועדת יקיים מוסד כל

 .אנוש משאבי / המשפטי היועץ / המחלקה וממנהל

 של הערכה בטפסי לנהוג בהתאם המתמחים את תראיין הוועדה

 .ביותר המתאים המתמחה את ותבחר מ"נש

 

 .ח"לדו בנספח מפורט ושלב שלב כל על הסבר
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ההמתנה קיימות רשימות הפסיכולוגיה הקלינית בתחום 

 במיוחדארוכות 

 ממתינים לסיום התמחות 150-כ

 ממתינים להתחלת התמחות 300-כ

 :עיקריים פקקים שני נוצרו

 להתמחות בכניסה פקק1.

 התמחות לסיום אחרונה אשפוז לשנת בכניסה פקק2.
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 :סיבות - להתמחות בכניסה פקק1.

  קלינית בפסיכולוגיה שני לתואר ורבות נוספות מגמות פתיחת .א

   .הבריאות משרד עם תיאום ללא באקדמיה

  ל"בחו הלומדים שני לתואר הישראלים הסטודנטים במספר עלייה  .ב

 .בארץ להתמחות ומבקשים

 חדשים עולים במספר עלייה   .ג

 .לביקוש בהלימה אינו התקציב  .ד
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  סיבות - התמחות לסיום אחרונה אשפוז לשנת בכניסה פקק2.

כפול ויותר ממספר המוסדות   המרפאתייםהמוסדות מספר  .א

 .  האשפוזיים

  ח"ע ממשלתיות במסגרות נעשית ככולה רובה האשפוזית ההתמחות .ב

 .מלגות

 התמחות במסגרותשסיימו רשימת הממתינים בנויה ממתמחים   .ג

 וציבוריותממשלתיות במרפאות :  מרפאתיות

 של קופות החולים במרפאות       

 מלגות הניתנות ממוסדות אקדמיים למשך שנהח "ע      
 (  מוכרים)פרטיים במכונים       
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   המרפאתיות במסגרות ההתמחות לתיקצוב חדש מודל

  תמריץ יש כי נמצא ,נ"בברה הרפורמה לקראת שנערכו בתחשיבים

  שיש נראה ולא נ"לברה במרפאות מתמחים להעסקת מספק כלכלי

  ,הממשלתיות במסגרות המתמחים להעסקת נוסף לתקצוב הצדקה

   .ובציבוריות החולים בקופות

  המרפאתיות ליחידות ההתמחות בתקצוב שינוי על הוחלט ,לפיכך

  יעבור מעסיק בעלות המתמחה מימון המשך במקום .אלו במסגרות

 תמריצים יינתנו וכן ,מתמחה בהכשרת השתתפותל המימון מודל

  .המשרד מדיניות את המקדמות מטרות לקידום נוספים

 .2016 מיוני תהיה החלתו ,ומהפכני חדשני במודל שמדובר מאחר
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 של מתמחה  עלות העסקה מעבר ממימון 

 לשנה₪  63,500בסך 

  

 השתתפות בהכשרת מתמחהלמודל 

 לשנה₪  18,000בסך 
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 :פתרונות

תקציב המלגות   -המסגרות האשפוזיות  תיעדוף. א

שיוסבו למודל השתתפות בהכשרת מתמחה   המרפאתיות

 .  יופנו לתגבור המלגות האשפוזיות 1.6.2015-החל מ

מוסדות המוגדרים כמוסדות בפריפריה   – הפריפריה תיעדוף. ב

יקבלו מלגה נוספת  (  ס"הלמי "עפ 1-3רמת פריפריאליות )

 .השתתפות בהכשרת מתמחה על ההקצאה במודל 

מתן מלגה אישית נוספת   - המגזר הערבי והחרדי תיגבור. ג

למוסד על מכסת ההקצאות במודל השתתפות בהכשרת  

 .  מתמחה 
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בהמשך למלגת )מפרסום מלגות לעולים חדשים בלבד פטור . ד

 (.קליטה ולא לתושבים חוזרים

י שיקול דעת הפסיכולוגית הארצית  "החרגת מלגות עפ. ה

 .כהכפי שהיה נהוג עד , במקרים מיוחדים

,  קרן מחקרים, תקן)מימון לשנה מכל גורם שהוא מקבלי . ו

ממתינים להתחלת ) 5יוכנסו לאשכול , (אקדמיהמלגות 

 !!!4ולא לאשכול ( התמחות
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 מתמחים להכשיר נועד המלגות תקציב .א

 ומדיניות האוכלוסייה לצרכי בהלימה בפסיכולוגיה
 .הבריאות משרד

 אינה המדינה ,המלגות בתקציב מתמשך חסר עקב .ב

  בכל פסיכולוגיה שלמד מי כל לממן מתחייבת

 שיקוליה ולפי המדינה צרכי י"עפ ,אלא ,תכנית
 .בלבד

  א"כ לבעיות כפתרון משמש אינו המלגות תקציב .ג
 .במוסד
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 הקיצוץ – המלגות בתקציב קיצוץ שיחול במידה .ד

  על ולא לתחומים המיועד מהתקציב 90% על יחול

 .למדיניות המיועד התקציב 10%

  מובהק באופן משתייכים שאינם ציבוריים מוסדות .ה
 הקצאת לקבל זכאותם תיבחן – הבריאות למערכת

 .(2016 במהלך ייערך מיפוי) מלגות
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 המלגות תקציב

   . ₪ 18,500,000 על עומד המלגות תקציב בסיס

 כ"סה נוספו ,הרפורמה לקראת וכהערכות התקציבי הבסיס על
   :פעימות בשלוש ₪ 25,000,000

  ₪ 5,000,000 – 2013 בשנת

   ₪ 10,000,000 – 2014 בשנת

   .₪ 10,000,000 – 2015 בשנת

  בסיס וישמש ₪ 28,500,000 על עומד 2015 לשנת התקציב ,לפיכך

 .2016 לשנת לתחשיבים
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100%   
 תקציב המלגות

28,500,000  ₪ 

90%   
 הקצאות לתחומים

25,650,000  ₪ 

 

10%   
יישום מדיניות המשרד  
 וצרכים פרטניים חריגים  

2,850,000  ₪ 

 

50% 

 יישום מדיניות

1,425,000 ₪ 

50% 

 צרכים פרטניים

1,425,000 ₪ 
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90%  
הקצאות לתחומי  

 ההתמחות

7% 
 לתחום הרפואי

7% 
 לתחום ההתפתחותי

13% 
 לתחום השיקומי

73% 
 לתחום הקליני
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 73% 
 לתחום הקליני

 מלגות  
 להתחלת התמחות
 במסגרת מרפאה

-מלגות מחודשות החל מה
1.6.2016 

 בעלות הדרכה

מלגות מחודשות עד  
31.5.2016 

 בעלות מעסיק 

 2015-מלגות נגררות מ

 בעלות מעסיק

 מלגות
לסיום התמחות  
 במסגרת אשפוז

 מלגות נוספות  

 למוסדות

 הקצאות מלגות

 למוסדות
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