
מלגות התמחות בפסיכולוגיה

מערך הפסיכולוגיה-חטיבת הרפואה 
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חוק הפסיכולוגים מחייב תהליך התמחות בפסיכולוגיה אך אינו  

.מתוקצב

משרד הבריאות החליט להקצות תקנה  ייעודית להעסקת מתמחים  

מר , תקציב ייעודי זה הינו באחריות הפסיכולוג הארצי. בפסיכולוגיה

.גבי פרץ

4במשךמשרהחצישלבהיקףמתבצעתבפסיכולוגיהההתמחות

להתמחותמוכריםבמוסדות,שנתייםבמשךמלאהבמשרהאושנים

שקבעהבקריטריוניםהעומדמוסדהינומוכרמוסד.בפסיכולוגיה

.התקנותמנהלי"עואושרהמקצועיתוועדה

תקציב המלגות
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:דרכיםבמספרממומנתמוכרבמוסדההתמחות

.הבריאותממשרדהניתנותמלגותי"ע.1

.('וכדהקליטהמשרד,אגודות,קרנות)חוץגורמיי"ע.2

.(פרטייםבמוסדותלרוב)עצמוהמוסדי"ע.3

תקציב המלגות
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להתחילהזכאיםבמספרעלייהחלההאחרונותבשנים
:בעקבותבפסיכולוגיההתמחות

  פתיחת מגמות נוספות ורבות לתואר שני בפסיכולוגיה
. ללא תיאום עם משרד הבריאותבאקדמיה 

 במספר הסטודנטים הישראלים לתואר שני עלייה
.ל"הלומדים בחו

 במספר עולים חדשיםעלייה.

תקניםביטולעלהנציבותשלהנחיהישנהבמקביל
.הבריאותבמשרדלמתמחים

תקציב המלגות
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להתחילהזכאיםמספרביןוגדלהולךפערנוצר,האמורלאור

.המלגותתקציבוביןבפסיכולוגיההתמחות

במטרהצוותהבריאותמשרדל"מנכי"עהוקם2010בשנת

ההתמחותלמלגותחדשההקצאהנוסחתעללהמליץ
.בפסיכולוגיה

נוסחתבדיקתצוותעבודתבסיכוםל"למנכהוגשוהצוותהמלצות
.בפסיכולוגיהמלגותהקצאת

בדצמברפורסםוהסיכוםהבדיקהצוותהמלצתאתקיבלל"המנכ

.2012-מהחלבהדרגהויושם2011

.שנתייםבתוםנוספתבחינהתיערךכיח"בדונקבעעוד

ח הקצאת המלגות"דו
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חדשהועדההבריאותמשרדל"מנכמינה18.12.2015-ב

.המלגותהקצאתנוסחתשלחוזרתלבחינה

מסקנות והמלצות הועדה

המלגות נועד להכשיר מתמחים בפסיכולוגיה בהלימה  תקציב . א
.לצרכי האוכלוסייה ומדיניות משרד הבריאות

המדינה אינה מתחייבת  , חסר מובנה בתקציב המלגותעקב . ב

י צרכי "עפ, אלא, לממן כל מי שלמד פסיכולוגיה בכל תכנית
.המדינה ולפי שיקוליה בלבד

.א במוסד"המלגות אינו משמש כפתרון לבעיות כתקציב . ג

ח הקצאת המלגות"דו
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רשימות ההמתנה לשנה אשפוזית  לצימצוםתיעדוף. א
.אחרונה לסיום התמחות

הפריפריה  תיעדוף. ב

.ערבי ואתיופי, חרדי: מגזרים ייחודייםתיעדוף. ג

הבריאותמדיניות משרד 
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במסגרות ההתמחות לתיקצובמודל חדש 

המרפאתיות

המרפאתיותבתקצוב ההתמחות ליחידות שינוי 

.במסגרות אלו

במקום המשך מימון המתמחה בעלות מעסיק  

יעבור מודל המימון להשתתפות בהכשרת  

.מתמחה

ח"מסקנות הדו



9

ח"הדויישום מסקנות 

י חישוב פוטנציאל  "לכל מוסד נקבע תקציב למלגות עפ

או מרפאתי  /ההדרכה בהתאם לסוג ההכרה אשפוזי ו

תקציב  על פי . כאשר לכל סוג הכרה הוקצה תקציב נפרד

.נקבע גם מספר המתמחים שניתן לקלוט בכל תקופהזה 

.במסמך נפרדפורסם מוסד לכל הקצבות פירוט 

על  , שנקלט במודל מימון השתתפות בהכשרהמתמחה 

המוסד לשלם את משכורתו המלאה תוך שמירת זכויות  

צווי ההרחבה וההסכמים  , המתמחים על פי דיני העבודה

י משרד הבריאות  "מתוגמל עהמוסד . הקיבוציים החלים
. המתמחהבהכשרת בהשתתפות 
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ח"יישום מסקנות הדו

המלגותחלוקתשיטתשלהעיקריותהמטרותאחת
עללמתמחהמלגההענקתלהבטיחהינההחדשה

האובייקטיביות,ההגינות,השקיפותעקרונותסמך
.שווההזדמנותומתן

זאתעםויחדאובייקטיבי,שקוףבתהליךמדובר
לבעיותנקודתייםמעניםלתתאפשרותבידינונותרה

.חריגות
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 טופס בקשה לזכאות למלגה וכניסה לרשימת המתנה הגשת
.  להתמחות בפסיכולוגיה

 הפסיכולוגיםרישום בפנקס.

  במידה ואינך בוגר תואר שני בתחום בו אתה מבקש זכאות

יש להציג אישור הוועדה המקצועית המתאימה  , למלגה
. להתחיל התמחות בפסיכולוגיה בתחום המבוקש

 המלצות מפסיכולוגים בתחום המבוקש2הצגת.

באמצעות פורטל העוסקים  הטופס והמסמכים הנלווים יתקבלו 
.במקצועות הבריאות בלבד ולא בשום אמצעי אחר

בקשה לזכאות למלגהתנאי סף להגשת 
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/  שנתיים במשרה מלאהשתאושר היא הזכאות המקסימלית 

ארבע שנים בחצי משרה /שלוש שנים בשלושת רבעי משרה 

.אחת בלבדפעם 

ברשימת המתנה ומיקומם הזכאים למלגה יירשמו באשכולות 

ייקבעו בהתאם לטבלה המפורסמת ההמתנה והיקף הזכאות 
–במסמך הנקרא 

והנחיות לקבלת זכאות למלגה להתמחות בפסיכולוגיה  תנאים 
8.2018עדכון 

המתנההיקף הזכאות למלגה ומיקום ברשימת 
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בכלמתפרסמותבמוסדותהמתפנותהמלגותכלשלהרשימות
.חודש

שללאשכולותומתחלקותהתמחותתחוםלכלנפרדותהרשימות
.ההמתנהרשימות

המתפנההמסגרתסוג,המוסדפרטיאתכוללותהרשימות,
האחרוןהתאריך,מיוחדותדרישות,המלגהמתפנהבוהתאריך
.התקשרותואמצעיבמוסדהקשראיש,מועמדותלהגשת

הבריאותמשרדשלהאינטרנטבאתרמתפרסמותהרשימות
,בישראלהפסיכולוגיםלהסתדרותגםבמקבילומופצות

.המשותףהמתמחיםולוועדברשתעבריתלפסיכולוגיה

לחודשאחתמתעדכנותהרשימות.

במוסדותמלגות המתפנות 
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 המתמחים ברשימות ההמתנה זכאים להגיש מועמדות כל

. למלגות המתפנות בהתאם לאשכול בו הם נמצאים

 בדיקת השתייכות לאשכולות ברשימות ההמתנה תתבצע מול

*.5400" קול הבריאות"מוקד 

ז.ת' בפנייה למוקד קול הבריאות יש להזדהות באמצעות מס.

 טופס הגשת מועמדות לראיון במוסד מוכר "יש למלא

.ולצרף את המסמכים הנדרשים" להתמחות

פנויההגשת מועמדות למלגה 
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 לשלוח את הטופס והנספחים ישירות לכתובת המייל של יש

הפסיכולוג האחראי במוסד עד ליום האחרון להגשת מועמדות  

.  24.00בשעה 

באחריות המועמד לבדוק כי בקשתו התקבלה  .

בקשות אשר לא תוגשנה כנדרש תוחזרנה ללא טיפול.

ח מלגה והביע את הסכמתו  "מועמד שהתקבל להתמחות ע

לא יוכל לגשת לראיונות נוספים לאחר מועד -להתמחות במוסד 

.  ההסכמה

  המועמד מחויב ליידע את המראיינים אם רואיין גם במוסד אחר

.  ומה סוכם עמו שם

פנויההגשת מועמדות למלגה 
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 האחראי במוסד ימתין עד למועד האחרון להגשת  הפסיכולוג

.  24.00מועמדות בשעה 

 מיידיבאופן לשלוח אישור קבלה שהתקבלה יש לכל בקשה

.במייללשולח 

 לאחר התאריך האחרון להגשת מועמדות ועד לטווח של חודש

ימים בלבד על המוסד לזמן לראיון את המועמדים שהגישו 

.בקשה

י סדר הופעת המועמדים ברשימות "הזימון לראיון יתבצע עפ

.ההמתנה בלבד

 מועמדים לכל מלגה שמתפנה5כל מוסד רשאי לראיין עד  .

המוסדותי "בחירת המתמחים ע
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 יקים ועדת ראיון פנימית שתורכב משני פסיכולוגים  המוסד

נציג מחלקת כוח האדם לפי /היועץ המשפטי/וממנהל מחלקה

.החלטת מנהל המוסד

 טופס "על גבי הראיוןהועדה תראיין את המועמדים ותסכם את

".ראיון מועמד לקבלת מלגה במוסד מוכר

 הועדה תבחר את המתמחים ותדווח על המועמד הנבחר

טופס בקשה לשיבוץ  "למשרד מועצת הפסיכולוגים על גבי 

.הראיוןותצרף את טופס " מלגאי

המוסד יודיע למתמחה  , לאחר קבלת אישור ממשרד המועצה

.על בחירתו

המוסדותי "בחירת המתמחים ע
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 שנות 4-לממש את הזכאות למלגה באופן חד פעמי לניתן

.משרה1/2התמחות בהיקף של 

  ניתן לפצל את מימוש הזכאות למלגה בין תחומי ההתמחות

שנות 4-לא תינתן מלגה מעבר ל, בכל מצב, השונים אך

.משרה1/2התמחות בהיקף של 

  זכאות למלגה מאפשרת הגשת מועמדות למלגות המתפנות

במוסדות המוכרים ומתעדכנות אחת לחודש באתר משרד  

. הבריאות

הנחיות נוספות  
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 למלגה אינה מהווה אישור או ערובה לקבלת מלגה בפועלזכאות.

 ותושבים חוזרים  עולים חדשים -במסגרת הסרת חסמים לעולים

יוכלו להמשיך , קיבלו מלגה ממשרד הקליטה למשך שנתייםאשר 

התמחותם במלגה המוקצית למוסד ללא צורך לעבור תהליך של 

.  ראיון חוזר לצורך שיבוצם להמשך התמחות

 מיוחדים הפסיכולוג הארצי של משרד הבריאות יוכל  במקרים

במקרים . י שיקול דעתו"מלגות ללא צורך בפרסומן וזאת עפלהחריג

.ותירשםהחלטתו תנומק , אלו

הנחיות נוספות  


