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  .2022 מאיעד מלגות המתפנות להתמחות בפסיכולוגיה התפתחותית 
 

 .4 -ו 1המלגות המתפנות מתייחסות לאשכולות 

 מתאריך מסגרת מתפנה אזור שם המוסד מגזר
דרישות 
 מיוחדות

תאריך אחרון 
להגשת 

 מועמדות

שם איש 
הקשר 
 במוסד

 אמצעי התקשרות

 מכון להתפתחות הילד איכילוב ממשלתי
מכון להתפתחות  מרכז

מסגרת  הילד+
 נוספת

1.4.2022  
9.3.2022 

  oritsagie@gmail.com אורית שגיא

מרפאה לטיפול פסיכולוגי  ממשלתי
 חיפה –התפתחותי 

נועה אגוז  9.3.2022  1.4.2022 מסגרת נוספת צפון
  noaegmz@gmail.com מזרחי

מרפאה לטיפול פסיכולוגי  ממשלתי
 חיפה –התפתחותי 

נועה אגוז  9.3.2022  1.6.2022 מסגרת נוספת צפון
  noaegmz@gmail.com מזרחי

  aamit@clalit.org.il ענת עמית 9.3.2022  1.4.2022 מסגרת נוספת מרכז בי"ח גהה ממשלתי

 קופ"ח
, כללית, המכון להתפתחות הילד

 בי"ח קפלן
 

מכון להתפתחות  מרכז
 הילד

1.4.2022  
9.3.2022 

  RavitSc@clalit.org.il רוית שליסר

 קופ"ח
, כללית, המכון להתפתחות הילד

 כרמים
 

מכון להתפתחות  מרכז
 הילד

1.4.2022  
ליליה  9.3.2022

  liliyata@clalit.org.il טאוויל טפלר

מכון להתפתחות הילד, כללית,  קופ"ח
מכון להתפתחות  ירושלים ירושלים

 הילד
רחל פפר  31.3.2022  15.5.2022

  jrrachelpe@clalit.org.il הדני

מכון להתפתחות הילד, כללית,  קופ"ח
להתפתחות מכון  צפון חיפה

 הילד
ימי חמישי  1.4.2022

 חובה
ציפי  9.3.2022

  ziporaha1@clalit.org.il חיימוביץ
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 מתאריך מסגרת מתפנה אזור שם המוסד מגזר
דרישות 
 מיוחדות

תאריך אחרון 
להגשת 

 מועמדות

שם איש 
הקשר 
 במוסד

 אמצעי התקשרות

 קופ"ח
, מכבי, המכון להתפתחות הילד 

 ראשל"צ
 

מכון להתפתחות  מרכז
 הילד

1.4.2022  
9.3.2022 

  gera_j@mac.org.il ג'ודי גרא

מכון להתפתחות הילד הוד  קופ"ח
מכון להתפתחות  שפלה השרון

 הילד
עבודה  1.4.2022

בשלוחת 
 נתניה

נועה דוידסון  9.3.2022
  davidson_n@mac.org.il שגיא

 קופ"ח
מכבי המכון להתפתחות הילד 

 ירושלים
 

מכון להתפתחות  ירושלים
 הילד

1.4.2022  
ד"ר גילה  9.3.2022

  haran_g@mac.org.il הרן

 קופ"ח
מכבי המכון להתפתחות הילד 

 מודיעין
 

מכון להתפתחות  ירושלים
 הילד

1.4.2022  
9.3.2022 

  dovbrami@gmail.com דב ברמי

, מכון להתפתחות הילד קופ"ח
מכון להתפתחות  ירושלים ירושליםמאוחדת, 

 הילד
דורית  9.3.2022 מלגות 2 1.4.2022

  dorit.v1@meuhedet.co.il ורדיאל

להתפתחות הילד, לאומית מכון  קופ"ח
מכון להתפתחות  ירושלים ירושלים

 הילד
ד"ר מרים  9.3.2022  1.4.2022

 mlevav@gmail.com לבב

 barakomer2708@gmail.com ברק עומר 9.3.2022  1.4.2022 מסגרת נוספת ירושלים טף לטף אחר

אלו"ט אגודה לאומית לילדים  אחר
  1.4.2022 מסגרת נוספת מרכז ובוגרים עם אוטיזם

9.3.2022 
  SHU.RONIT@GMAIL.COM רונית שוסל

 ayelets0709@gmail.com איילת סופר 9.3.2022  1.4.2022 מסגרת נוספת צפון מרכז בוריס מילמן אחר

היחידה להתפתחות הילד קרית  אחר
 henmaoz78@gmail.com חן מעוז 9.3.2022  1.4.2022 מסגרת נוספת צפון שמונה

  ayelet002@gmail.com איילת הס 9.3.2022  1.4.2022 מסגרת נוספת ירושלים מרכז צמיחה וראייטי אחר
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 מתאריך מסגרת מתפנה אזור שם המוסד מגזר
דרישות 
 מיוחדות

תאריך אחרון 
להגשת 

 מועמדות

שם איש 
הקשר 
 במוסד

 אמצעי התקשרות

  ayelet002@gmail.com איילת הס 9.3.2022  1.5.2022 מסגרת נוספת ירושלים מרכז צמיחה וראייטי אחר
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