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 6מתוך  1עמוד 

 

 2022  יוניעד  אשפוזית ומרפאתית  מסגרת -תקליני להתמחות בפסיכולוגיהמתפנות המלגות 
 יש לשים לב לאשכולות הרשאים להגיש מועמדות

 1בקשות מאשכול  ן עדיפות למגישי תינתלמלגות אשפוזיות  
 4למלגות מרפאתיות תינתן עדיפות למגישי בקשות מאשכול 

 
 הסיכוי להיבחר באזור המרכז נמוך ביותר ובפריפריה גבוה ביותר -להגיש מועמדות לאזורי הפריפריה מוצע 

 

 
 מגזר

 אזור שם המוסד
מסגרת 
 מתפנה

ילדים 
 מבוגרים/

תאריך 
התחלת 
 המלגה

 דרישות מיוחדות
רשאים להגיש 

 מועמדות

תאריך 
אחרון 

להגשת 
 מועמדות

שם איש הקשר 
 במוסד

 אמצעי התקשרות

מרכז קהילתי  ממשלתי 
  מרפאה  מרכז לברה"נ יפו

 מבוגרים
1.6.2022 

ימי עבודה חובה: ראשון 
, יום נוסף לפי וחמישי

 בחירה 

 4אשכול 
 אמדו פזית 15.3.2022 5ואשכול 

Pazit.Amado@MKY.HEALTH.GOV.IL 
 

 ממשלתי 

מרכז רפואי 
 שיבא תה"ש

 מרפאה מרכז 

 
 מבוגרים

1.5.2022 

 ימי ראשון ושלישי חובה. 
להתמחות ביחידה לטיפולים 

הזדמנות , מתקדמים בדכאון
להתנסות ולהכיר את 

הטיפולים המתקדמים 
 בדכאוןביותר לטיפול 

 4אשכול 
-ליאת עמיאל 15.3.2022 5ואשכול 

 גולן

Liat.Amiel@sheba.health.gov.il 
הגשת מועמדות למלגה נא לכתוב בנדון 

ולשלוח את כל המסמכים  מרפאתית
נדרשים )קורות חיים, המלצות, טופס ה

 הגשת מועמדות(

תחנה קהילתית  ממשלתי
 מרפאה מרכז לילדים נתניה 

ילדים 
 1.4.2022 ונוער

ימי עבודה חובה: רביעי, 
 חמישי 

 4אשכול 
 hasharon.co.il-ayeletk@lev איילת קסוביץ  8.3.2022 5ואשכול 

 

המרכז לברה"נ  ממשלתי
 מבוגרים  אשפוז מרכז אברבנאל

ימי חובה: ראשון, רביעי  1.6.2022
 וחמישי, מחלקה סגורה 

 1אשכול 
 shmuel.pagirsky@abr.health.gov.il שמואל פגירסקי 1.4.2022 5ואשכול 

 

בי"ח שמיר)אסף  ממשלתי
 מרפאה  מרכז הרופא(

 מבוגרים
1.5.2022 

 4אשכול  
 smadarg@shamir.gov.il סמדר גור 31.3.2022 5ואשכול 

בי"ח שמיר)אסף  ממשלתי
 מרפאה  מרכז הרופא(

 מבוגרים
1.5.2022 

 4אשכול  
 smadarg@shamir.gov.il סמדר גור 31.3.2022 5ואשכול 

תחנה לטיפול  ממשלתי
בילד, בנער 

 מרפאה צפון
 

 1.4.2022 ילד/נער
ימי עבודה: יום שלישי בוקר 

 חובה, ואחה"צ אחד מלא
 4אשכול 
 אורלי תורן 10.3.2022 5ואשכול 

ORLY.TORENGABAY@PSMH.HEALTH.G
OV.IL  
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 -ובמשפחה 
 חיפה

 ממשלתי
המרכז הרפואי 
לברה"נ מעלה 

 הכרמל
 ילד ונוער מרפאה צפון

 4אשכול  ימי עבודה חובה: שני ורביעי 1.5.2022
 פריברג רננה 1.4.2022 5ואשכול 

FREIBERG.RENANA@PSMH.HEAL
TH.GOV.IL 

 

 ממשלתי
המרכז הרפואי 
לברה"נ מעלה 

 הכרמל
 ילד ונוער מרפאה צפון

 4אשכול  ימי עבודה חובה: שני ורביעי 1.5.2022
 פריברג רננה 1.4.2022 5ואשכול 

FREIBERG.RENANA@PSMH.HEAL
TH.GOV.IL 

 

 ממשלתי
המרכז הרפואי 
לברה"נ מעלה 

 הכרמל
 מבוגרים מרפאה צפון

 4אשכול  ימי עבודה חובה: שני ורביעי 1.5.2022
 פריברג רננה 1.4.2022 5ואשכול 

FREIBERG.RENANA@PSMH.HEAL
TH.GOV.IL 

 

 ממשלתי
המרכז הרפואי 
לברה"נ מעלה 

 הכרמל
 מבוגרים אשפוז צפון

 1אשכול   1.5.2022
 פריברג רננה 1.4.2022 5ואשכול 

FREIBERG.RENANA@PSMH.HEAL
TH.GOV.IL 

 

 ממשלתי
 המרכז הרפואי
לברה"נ מעלה 

 הכרמל
 ילד נער אשפוז צפון

 1אשכול   1.5.2022
 פריברג רננה 1.4.2022 5ואשכול 

FREIBERG.RENANA@PSMH.HEAL
TH.GOV.IL 

 

 ממשלתי
המרכז הרפואי 
לברה"נ מעלה 

 הכרמל
 ילד נער אשפוז צפון

 1אשכול   1.5.2022
 פריברג רננה 1.4.2022 5ואשכול 

FREIBERG.RENANA@PSMH.HEAL
TH.GOV.IL 

 

התחנה לברה"נ  ממשלתי 
ילדים  מרפאה  צפון  נהריה 

 ונוער

 4אשכול   1.5.2022
 yuvalm@mazor.health.gov.il יובל מושקוביץ 31.3.2022 5ואשכול 

058-7577117 

התחנה לברה"נ  ממשלתי 
 מבוגרים מרפאה  צפון  נהריה 

 4אשכול   1.5.2022
 yuvalm@mazor.health.gov.il יובל מושקוביץ 31.3.2022 5ואשכול 

058-7577117 

התחנה לברה"נ  ממשלתי 
 מבוגרים  מרפאה  צפון  נהריה 

מלגה מיועדת למגזר הערבי,  1.5.2022
 יום חמישי חובה 

 4אשכול 
 yuvalm@mazor.health.gov.il יובל מושקוביץ 31.3.2022 5ואשכול 

058-7577117 

  1.5.2022 ילד/נער מרפאה צפון בי"ח זיו בצפת ממשלתי
 4אשכול 
 slomit.r@ziv.health.gov.il שלומית רן 7.4.2022 5ואשכול 

 

  1.5.2022 מבוגרים מרפאה צפון בי"ח זיו בצפת ממשלתי
 4אשכול 
 slomit.r@ziv.health.gov.il שלומית רן 7.4.2022 5ואשכול 

 

  1.5.2022 מבוגרים אשפוז צפון בי"ח זיו בצפת ממשלתי
 1אשכול 
 slomit.r@ziv.health.gov.il שלומית רן 7.4.2022 5ואשכול 

 

  1.6.2022 ילד, נער אשפוז צפון בי"ח זיו בצפת ממשלתי
 1אשכול 

 slomit.r@ziv.health.gov.il שלומית רן 7.4.2022 ואשכול 
 

 ממשלתי
המרכז הרפואי 

 רמב"ם
 צפון

 אשפוז יום,מחלקת  1.6.2022 מבוגרים אשפוז
 ייקבעו בהמשך  ימי עבודה

 1אשכול 
 31.3.2022 בלבד

 k_ram@rambam.health.gov.il רם בר יוסף-קרן
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 ממשלתי
המרכז הרפואי 

 רמב"ם
 צפון

עבודה במרפאה של משרד  1.5.2022 מבוגרים מרפאה 
 הביטחון

 4אשכול 
 22.3.2022 5ואשכול 

 k_ram@rambam.health.gov.il רם בר יוסף-קרן

המרכז הרפואי  ממשלתי
 לגליל

 אשפוז צפון
ילדים 
 1.6.2022 ונוער

, ניסיון יום חובה –יום שני 
 בעבודה עם ילדים ונוער

 1אשכול 
 udib@gmc.gov.il אודי בונשטיין 25.3.2022 5ואשכול 

 

 ממשלתי

המרכז 
הירושלמי 

בית -לברה"נ
 שמש

ימי עבודה: ראשון רביעי  1.5.2022 ילדים  מרפאה  ירושלים 
 וחמישי

 4אשכול 
 5ואשכול 

31.3.2022 

 שלומית בן לביא

-shlomit.ben
lavy@PSJER.HEALTH.GOV.IL  

 ממשלתי 

המרכז 
הירושלמי 

מעלה -לברה"נ
 אדומים 

 1.5.2022 ילד, נער  מרפאה  ירושלים
שני בוקר וימי ימי עבודה: 

ראשון או רביעי חובה, גם 
 לצוות משפחות 

 4אשכול 
 5ואשכול 

31.3.2022 

 חגית כאהן

chagit.kahan@PSJER.HEALTH.GOV.
IL  

 ממשלתי 

המרכז 
הירושלמי 

שלום -לברה"נ
 יהודה 

 1.5.2022 מבוגרים מרפאה  ירושלים

ימי חובה: ראשון ושני 
ושלישי לפני צרכי המערכת, 
. שני ימים מתוך השלושה 

 נדרשים להיות עד הערב

 4אשכול 
 5ואשכול 

31.3.2022 

 הדסה רוטנברג

hadassah.r@PSJER.HEALTH.GOV.IL  

 ממשלתי 

המרכז 
הירושלמי 

בי"ח -לברה"
 איתנים

 1אשכול  ימי חובה: שני וחמישי 1.5.2022 מבוגר אשפוז ירושלים
 5ואשכול 

31.3.2022 
-בלוםפנינה 

 ויינברג

pnina.b@moh.gov.il 

 

 ממשלתי 

המרכז 
הירושלמי 

בי"ח -לברה"
 איתנים

 1אשכול  ימי חובה: שני וחמישי 1.5.2022 מבוגר אשפוז ירושלים
 5ואשכול 

31.3.2022 
-פנינה בלום

 ויינברג

pnina.b@moh.gov.il 

 

 ממשלתי
תחנה לטיפול 

נוער בבילד ו
 החי"ש

 מרפאה ירושלים
 ילד/נער

1.5.2022 
ימי עבודה חובה שלישי 

וחמישי. עבודה גם בשעות 
 אחה"צ

 4אשכול 
 גלי יקותיאלי 31.3.2022 5ואשכול 

gali.yekutieli@gmail.com 
 

המרכז הרפואי  ממשלתי 
 מרפאה  דרום ברזילי

 מבוגרים
1.5.2022 

 4אשכול  ימי חובה: ראשון וחמישי
 iditzh@bmc.gov.il עידית זיו חמו 10.4.2022 5ואשכול 

המרכז הרפואי  ממשלתי 
 מרפאה  דרום ברזילי

 מבוגרים
1.5.2022 

  4אשכול  וחמישיימי חובה: ראשון 
 iditzh@bmc.gov.il עידית זיו חמו 10.4.2022 5ואשכול 

המרכז הרפואי  ממשלתי 
 מרפאה  דרום ברזילי

 ילדים
1.5.2022 

ימי עבודה: ראשון, שלישי 
 וחמישי חובה

  4אשכול 
 iditzh@bmc.gov.il עידית זיו חמו 10.4.2022 5ואשכול 

 ממשלתי 
המרכז הרפואי 

 ברזילי 
 אשפוז דרום 

 ילדים 
1.5.2022 

ימי עבודה: ראשון, שלישי 
 וחמישי חובה

 1אשכול 
 iditzh@bmc.gov.il עידית זיו חמו 10.4.2022  5ואשכול 
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 ממשלתי 
המרכז הרפואי 

 ברזילי 
 אשפוז דרום 

 ילדים
1.5.2022 

ימי עבודה: ראשון, שלישי 
 וחמישי חובה

 1אשכול 
 iditzh@bmc.gov.il עידית זיו חמו 10.4.2022  5ואשכול 

 ממשלתי 
המרכז הרפואי 

 ברזילי 
 אשפוז דרום 

 מבוגרים
1.5.2022 

עבודה: ראשון, שלישי ימי 
 וחמישי חובה

 1אשכול 
 iditzh@bmc.gov.il עידית זיו חמו 10.4.2022  5ואשכול 

המרכז לברה"נ  ממשלתי 
ימי חובה: שני , רביעי  1.4.2020 מבוגרים  אשפוז ירושלים  ע"ש הרצוג

 וחמישי
 1אשכול 
 5ואשכול 

8.3.2022 
 Yndv99@gmail.com יונדב בקשי

 

המרכז הרפואי  ציבורי
  1אשכול  יום חמישי חובה  1.6.2022 ילד  אשפוז ירושלים הדסה עין כרם

  5ואשכול 
31.3.2022 

 hadas1074@gmail.com הדס פרויד
 

המרכז הרפואי  ציבורי
 1אשכול  ימי עבודה: שני וחמישי  1.5.2022 מבוגרים  אשפוז ירושלים הדסה עין כרם

 5ואשכול 
15.3.2022 

 רויטל כפיר
revitalkf@gmail.com 

 

ילדים  מרפאה  מרכז מרכז שניידר קופ"ח 
 4אשכול   1.5.2022 ונוער 

 5ואשכול 
1.4.2022 

 dannyl@clalit.org.il וטן דני ל
מרכז לברה"נ  קופ"ח

 שלוותה
ראשון, רביעי :ימי עבודה 1.5.2022 מבוגרים אשפוז מרכז

וחמישי, ניסיון בעבודה עם 
 מבוגרים חובה

  1אשכול 
 בלבד

 michalbi@clalit.org.il מיכל ביבי 17.3.2022

 

מרכז לברה"נ  קופ"ח
 שלוותה

 בלבד מרפאתית  לשנה 1.5.2022 מבוגרים מרפאה  מרכז
ימי עבודה:  ראשון, שלישי 

 וחמישי

  4אשכול 
 בלבד

 michalbi@clalit.org.il מיכל ביבי 17.3.2022

 

 קופ"ח
 בי"ח גהה

 אשפוז מרכז
 נוער

1.5.2022 
 1אשכול  

 gehapsychology@clalit.org.il שרון קרונטל 15.3.2022 5ואשכול 
 

 קופ"ח
 בי"ח גהה

 אשפוז מרכז
 מבוגרים

1.6.2022 
 1אשכול  

 gehapsychology@clalit.org.il שרון קרונטל 15.3.2022 5ואשכול 
 

מרפאת מבוגרים  קופ"ח
 צפון קריית אליעזר

 

ימי עבודה חובה  שני  1.5.2022 מבוגרים מרפאה 
 ושלישי

 4אשכול 
שרית ארזי  31.3.2022 5ואשכול 

 אילתה

SARITAR2@clalit.org.il 

 

 המחלקה קופ"ח
הפסיכיאטרית 

בי"ח העמק 
 עפולה

מלגה מיועדת למגזר החרדי  1.5.2022 ילד/נער מרפאה צפון
מגזר ערבי ימי חובה: שני /

 וחמישי

 4אשכול 
 5ואשכול 

אילנית אלבז  31.3.2022
 שחורי

drilanitel@gmail.com 

 4אשכול  ימי עבודה חובה חמישי 1.5.2022 מבוגרים מרפאה  צפון תרדיון משגב קופ"ח
 5ואשכול 

31.3.2022 
 Sigalde@clalit.org.il גלי דה מרקס
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 קופ"ח
-משגב תרדיון

מרפאה לברה"נ 
 שפרעם 

דובר ערבית, ימי עבודה שני  1.5.2022 ילדים מרפאה  צפון
 וחמישי

 4אשכול 
 5ואשכול 

31.3.2022 
 Sigalde@clalit.org.il גלי דה מרקס

 

 קופ"ח
ברה"נ מגדל 

העמק הכללית 
 מחוז צפון

 מרפאה צפון
 מבוגרים

 ימי חובה שלישי ורביעי 1.5.2022
 4אשכול 
 5ואשכול 

31.3.2022 
 ZAGILADOZ@clalit.org.il גלעד עוז

0507320297 

 קופ"ח
אשפוז יום 

הכללית עפולה 
 מחוז צפון

 אשפוז צפון

 מבוגרים

 ימי חובה שלישי ורביעי 1.6.2022

 1אשכול 
 5ואשכול 

1.4.2022 

 ZAGILADOZ@clalit.org.il גלעד עוז
0507320297 

 4אשכול  ימי עבודה חובה: שני ורביעי 1.5.2022 ילדים מרפאה  צפון נוף הגליל ילדים קופ"ח
  5ואשכול 

ענבל ברזל  31.3.2022
 הוכמן

barzelinbal@gmail.com 
0525353210 

-מחוז צפון קופ"ח 
 ברה"נ טבריה 

 4אשכול  ימי חובה שלישי ורביעי  1.5.2022 ילדים  מרפאה  צפון 
 5ואשכול 

 michaeldar@clalit.org.il מיכאל דר 31.3.2022
 

המרכז לברה"נ  קופ"ח
 טלביה 

בית 
 שמש

 4אשכול  יום חמישי חובה  1.5.2022   מבוגרים מרפאה
 5ואשכול 

 einatza@clalit.org.il עינת זנדמן 28.3.2022
 

המרכז לברה"נ  קופ"ח
 טלביה 

 4אשכול   1.5.2022 ילדים  מרפאה ירושלים
 5ואשכול 

 einatza@clalit.org.il עינת זנדמן 28.3.2022
 

מרפאה לבריאות  קופ"ח
מכבי  –הנפש 

  אשדוד 

 דרום
 

 
 מרפאה

 מבוגרים 
1.5.2022 

 4אשכול  
 21.3.2022 5ואשכול 

 mordohov_r@mac.org.il רחל מורדוכוביץ

מכבי חיפה מרכז  קופ"ח 
המכונים מרפאת 

 ברה"נ ילד ונוער

 ילדים מרפאה צפון 

1.5.2022 

המלגה מיועדת למגזר 
 , ימי חובה שלישיהערבי

 וחמישי

 4אשכול 
 5ואשכול 

21.3.2022 

 cohen_adit@mac.org.il עדית כהן

 

מרפאת הרצליה  קופ"ח
 מבוגרים

 מבוגרים מרפאה  מרכז
1.5.2022 

יום חמישי חובה, אחה"צ 
 חובה 

 4אשכול 
 21.3.2022  5ואשכול 

  amir_or@mac.org.il אורית עמיר

מרפאת הרצליה  קופ"ח
 מבוגרים

 מבוגרים מרפאה  מרכז
1.5.2022 

יום חמישי חובה, אחה"צ 
 חובה 

 4אשכול 
 21.3.2022  5ואשכול 

  amir_or@mac.org.il אורית עמיר

מרפאה  ציבורי
 קהילתית חיב"ה

מלגה מיועדת למגזר החרדי  1.6.2022 מבוגרים אשפוז  מרכז
  חובה שני ימי 

 1אשכול 
 5ואשכול 

 meirco597@gmail.com מאיר כהן 15.4.2022
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ילד/ נוער  מרפאה דרום ב"ש-עמך ציבורי
 מבוגר/

התחייבות ,  חובהשני יום  1.5.2022
בשעות אחד עבודה  ליום 

 אחה"צ

 4אשכול 
 5ואשכול 

 asptia@gmail.com ענת שגב 31.3.2022

 

ילד/נער/מ מרפאה  צפון חוף הגלילתחנת  ציבורי
 בוגר

 4אשכול  יום חמישי חובה  1.4.2022
 5ואשכול 

 hofdanit@gmail.com דנית בונין 10.3.2022

ילד/נער/מ מרפאה  צפון חוף הגלילתחנת  ציבורי
 בוגר

 4אשכול  יום חמישי חובה  1.4.2022
 5ואשכול 

 hofdanit@gmail.com דנית בונין 10.3.2022

 ציבורי
 מרכז מענה

 מבוגרים אשפוז צפון
 1אשכול  דובר ערבית 1.5.2022

 5ואשכול 
מוסטפא  31.3.2022

 קוסקוסי
mustaqo@yahoo.com 

מכון סאמיט  ציבורי
 4אשכול  עדיפות לדוברת/ת ערבית  1.5.2022 ילדים  מרפאה  ירושלים )ירושלים(

 5ואשכול 
 daniel01ste@gmail.com דני שטיינברג 31.3.2022

מכון סאמיט  ציבורי
 )ירושלים(

 מבוגרים אשפוז ירושלים
תוכנית ניצן, המטפלת  1.5.2022

בנשים הסובלות מטראומה 
 מינית מורכבת

 1אשכול 
  5ואשכול 

15.3.2022 
 daniel01ste@gmail.com דני שטיינברג
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