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2.3.2022 
 2022 מאיעד  רפואית להתמחות בפסיכולוגיהמתפנות המלגות 

 .4 -ו 1גות המתפנות מתייחסות לאשכולות המל

 אזור שם המוסד מגזר
מסגרת 
 מתפנה

תאריך אחרון  דרישות מיוחדות מתאריך
 להגשת מועמדות

איש שם 
 אמצעי התקשרות הקשר במוסד

המרכז הרפואי שמיר  ממשלתי
 )אסף הרופא(

ימי רביעי נדרשים  1.4.2022 ילד / מבוגר מרכז
 Ronny.omer@gmail.com רוני עומר 10.3.2022 לעבודה 

מרכז רפואי שיבא  ממשלתי 
 תה"ש

שלישי ורביעי ימי  1.4.2022 ילד מרכז
 נדרשים לעבודה

 Michal.Ginnat@sheba.health.gov.il מיכל גינת 10.3.2022

מרכז רפואי שיבא  ממשלתי 
 תה"ש

ימי שלישי ורביעי  1.4.2022 ילד מרכז
 נדרשים לעבודה

 Michal.Ginnat@sheba.health.gov.il מיכל גינת 10.3.2022

 ילד / מבוגר צפון בי"ח הילל יפה ממשלתי
 ימי שני  1.5.2022

 נדרשים לעבודה
10.4.2022 

 yaelabeliuk@gmail.com יעל מלמד

 ילד / מבוגר צפון בי"ח הילל יפה ממשלתי
 ימי שני  1.5.2022

 נדרשים לעבודה
10.4.2022 

 yaelabeliuk@gmail.com יעל מלמד

 ילד / מבוגר צפון בי"ח הילל יפה ממשלתי
 ימי שני  1.5.2022

 נדרשים לעבודה
10.4.2022 

 yaelabeliuk@gmail.com יעל מלמד

המרכז הרפואי  ממשלתי
 מבוגר צפון רמב"ם

 ימי חמישי 1.4.2022
 נדרשים לעבודה

10.3.2022 
 ענבל מיטניק

in_levi@rambam.health.gov.il  

ממשלתי ע"ש בי"ח  ממשלתי
 מבוגר צפון רבקה זיו צפת

 שני וחמישיימי  1.4.2022
 נדרשים לעבודה

10.3.2022 
 שלומית רן

slomitr@ziv.gov.il  

בי"ח ממשלתי ע"ש  ממשלתי
 מבוגר צפון רבקה זיו צפת

 שני וחמישיימי  1.4.2022
 נדרשים לעבודה

10.3.2022 
 שלומית רן

slomitr@ziv.gov.il  

המרכז הרפואי בני  ממשלתי
 ילד / מבוגר צפון ציון

 ימי חמישי 1.4.2022
 נדרשים לעבודה

-אפרת אסתרקין 10.3.2022
 היבנר

zion.org.il-efrat.esterkin@b 

המרכז הרפואי בני  ממשלתי
 ילד / מבוגר צפון ציון

 ימי חמישי 1.4.2022
 נדרשים לעבודה

-אפרת אסתרקין 10.3.2022
 היבנר

zion.org.il-efrat.esterkin@b 

המרכז הרפואי בני  ממשלתי
 / מבוגר ילד צפון ציון

 ימי חמישי 1.4.2022
 נדרשים לעבודה

-אפרת אסתרקין 10.3.2022
 היבנר

zion.org.il-efrat.esterkin@b 
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 אזור שם המוסד מגזר
מסגרת 
 מתפנה

תאריך אחרון  דרישות מיוחדות מתאריך
 להגשת מועמדות

איש שם 
 אמצעי התקשרות הקשר במוסד

המרכז הרפואי בני  ממשלתי
 ילד / מבוגר צפון ציון

 ימי חמישי 1.4.2022
 נדרשים לעבודה

-אסתרקיןאפרת  10.3.2022
 היבנר

zion.org.il-efrat.esterkin@b 

 מבוגר דרום המרכז הרפואי ברזילי ממשלתי
1.4.2022 

 גמיש
10.3.2022 

 shanit@bmc.gov.il שני מנשקו

מרכז רפואי ע"ש רבין,  קופ"ח
 מבוגר מרכז קמפוס בלינסון

ימי שלישי נדרשים  1.4.2022
 לעבודה

10.3.2022 
  irithe@clalit.org.il ד"ר עירית חרותי

מרכז רפואי ע"ש רבין,  קופ"ח
 מבוגר מרכז קמפוס בלינסון

ימי שלישי נדרשים  1.4.2022
 לעבודה

10.3.2022 
  irithe@clalit.org.il חרותיד"ר עירית 

 מבוגר מרכז בי"ח מאיר כפר סבא קופ"ח
 ימי חמישי 1.4.2022

 נדרשים לעבודה
10.3.2022 

 Shirly.Alon@clalit.org.il ד"ר שירלי אלון

 מבוגר דרום רפואי סורוקהמרכז  קופ"ח
 ימי חמישי 1.5.2022

 נדרשים לעבודה
10.3.2022 

 sharonbi@clalit.org.il שרון בירו סלוטקי

קופ"ח מאוחדת מחוז  קופ"ח
 מבוגר צפון חיפה והצפון

 ימי חמישי 1.4.2022
 נדרשים לעבודה

10.3.2022 
  mark.s2@meuhedet.co.il ד"ר מרק שרמן
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