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 8.2018עדכון  – תנאים והנחיות לקבלת זכאות למלגה להתמחות בפסיכולוגיה


והמעונייןלהיותבעלתוארמומחה(מחייביםאתמישרשוםבפנקס1979(ותקנותההתמחות)1977חוקהפסיכולוגים)
לעבורתהליךהתמחותבמוסדמוכרבליוויהדרכהופיקוח,כפיהמפורטבתקנות.


לצורךהעלאתרמתהשירות משרדהבריאותמכירבחשיבותושלתהליךההתמחותשלהפסיכולוגיםומעונייןלעודדו

למתןמלגותלזכאים.תקציבהמלגותנועדלהכשירואיכותהטיפוללציבור.לצורךהזה,הקצהמשרדהבריאותתקציב
כן,המדינהאינהמתחייבתלממןכל-מתמחיםבפסיכולוגיהבהלימהלצרכיהאוכלוסייהומדיניותמשרדהבריאות.כמו

מישלמדפסיכולוגיהבכלתכנית,אלא,עפ"יצרכיהמדינהולפישיקוליהבלבד.
קביעהוהגדרהשלסדריעדיפויות עלכן, מלגהלכלפונהומחייבת,  לצערנו,המגבלההתקציביתאינהמאפשרתמתן

בחלוקתהמלגות.
  מלגותיינתנולצורךהתמחותבתחומיםהבאים:קליני,שקומי,התפתחותיורפואי)מקצועותבריאות(.

 
 וכניסה לרשימת המתנה להתמחות בפסיכולוגיה: להלן יפורטו השלבים והקריטריונים לקבלת זכאות למלגה


 תנאי סף להגשת הבקשה .1

בפסיכולוגיה. .א להתמחות המתנה לרשימת וכניסה למלגה לזכאות בקשה טופס מערךהגשת לאתר למעבר
 הפסיכולוגיהשלמשרדהבריאות.

 רישוםבפנקסהפסיכולוגים. .ב

המקצועית .ג הוועדה אישור להציג יש למלגה, זכאות מבקש אתה בו בתחום שני תואר בוגר ואינך במידה
 להתחילהתמחותבפסיכולוגיהבתחוםהמבוקש.המתאימה

 המלצותמפסיכולוגיםבתחוםהמבוקש.2הצגת .ד

 .ה מייל בכתובת יתקבלו הנלווים והמסמכים הפורטלhitmahutpsy@moh.gov.ilהטופס באמצעות או
 אחר.בלבדולאבשוםאמצעילעוסקיםבמקצועותהבריאות

 

 היקף הזכאות למלגה ומיקום ברשימת המתנה .2
הזכאותהמקסימליתשתאושרהיאשנתייםבמשרהמלאה/שלוששניםבשלושתרבעימשרה/ארבעשנים .א

 בחצימשרהפעםאחתבלבד.

הזכאיםלמלגהיירשמובאשכולותהמתנה.מיקומםברשימתההמתנהוהיקףהזכאותייקבעכמפורטלהלן: .ב
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 קליני: -תחום ההתמחות 

אשכול 
מיקום המתמחה ברשימת  אוכלוסייה ייעודית המתנה

 היקף הזכאות שייקבע ההמתנה

1


מתמחיםאשרסיימו/יסיימואת
שלהתמחותםהחלקהמרפאתי

בשנתהעבודההנתונהאולפני
וזקוקיםלהמשךהתמחות

במסגרתאשפוזיתלצורךסיום
ההתמחות.

בשלבראשוןייקבעעפ"י
תאריךסיוםהמסגרת

הראשונה.
בשלבשניייקבעעפ"י

התאריךוהשעהבההתקבלה
הבקשהבכתובתהמייל

המפורטתלעיל.

הזכאותלמלגהתינתןלתקופה
למתההתמחותהנדרשתלהש

 בלבד.

2

מתמחיםאשריסיימואתהחלק
המרפאתישלהתמחותםבשנה
העוקבתלשנתהעבודההנתונה
וזקוקיםלהמשךהתמחות

במסגרתאשפוזיתלצורךסיום
ההתמחות.

בשלבראשוןייקבעעפ"י
תאריךסיוםהמסגרת

הראשונה.
בשלבשניייקבעעפ"י

התאריךוהשעהבההתקבלה
תהמיילהבקשהבכתוב

המפורטתלעיל.

הזכאותלמלגהתינתןלתקופה
הנדרשתלהשלמתההתמחות

 בלבד.

בתוםהשנתיים2כנ"לאשכול3
העוקבות.

בשלבראשוןייקבעעפ"י
תאריךסיוםהמסגרת

הראשונה.
בשלבשניייקבעעפ"י

התאריךוהשעהבההתקבלה
הבקשהבכתובתהמייל

המפורטתלעיל.

תינתןלתקופההזכאותלמלגה
הנדרשתלהשלמתההתמחות

 בלבד.

4

מתמחיםאשרסיימו/יסיימואת
החלקהאשפוזישלהתמחותם
בשנתהעבודההנתונהאולפני
וזקוקיםלהמשךהתמחות

במסגרתמרפאתיתלצורךסיום
ההתמחות.

בשלבראשוןייקבעעפ"י
תאריךסיוםהמסגרת

הראשונה.
בשלבשניייקבעעפ"י

שעהבההתקבלההתאריךוה
הבקשהבכתובתהמייל

המפורטתלעיל.

הזכאותלמלגהתינתןלתקופה
הנדרשתלהשלמתההתמחות

 בלבד.

5

ממתיניםלהתחלתהתמחות.

ייקבעעפ"יהתאריךוהשעה
בההתקבלההבקשהבכתובת
המיילהמפורטתלעילובתנאי
שצורפוהמסמכיםהנדרשים

במלואם.

הזכאותלמלגהתינתןלתקופת
התמחותמלאה.

מתמחיםאשרהשלימושנת
התמחותאחתבלבדעלחשבון
גורםחיצוני)תקן,קרןמחקרים
מלגתאקדמיה,מלגתקליטה

לתושביםחוזרים(.

תאריךקבלתייקבעעפ"י
תאריךהזכאותלמלגהאו

–סיוםהמסגרתהראשונה
המאוחרמביןשניהם.

הזכאותלמלגהתינתןלתקופה
תההתמחותהנדרשתלהשלמ
בלבד.
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 שיקומי, רפואי והתפתחותי: -מחות תחומי ההת

אשכול 
מיקום המתמחה ברשימת  אוכלוסייה ייעודית המתנה

 היקף הזכאות שיינתן ההמתנה

1


מתמחיםאשרסיימו/יסיימו
לפחותמחציתהתמחותםבשנת
העבודההנתונהאולפניוזקוקים

נוספתלהמשךהתמחותבמסגרת
לצורךסיוםההתמחות.

בשלבראשוןייקבעעפ"י
תאריךסיוםהמסגרת

הראשונה.
בשלבשניייקבעעפ"י

התאריךוהשעהבההתקבלה
הבקשהבכתובתהמייל

המפורטתלעיל.

הזכאותלמלגהתינתןלתקופה
הנדרשתלהשלמתההתמחות

בלבד.

2

מתמחיםאשריסיימולפחות
העוקבתמחציתהתמחותםבשנה

לשנתהעבודההנתונהוזקוקים
להמשךהתמחותבמסגרתנוספת

לצורךסיוםההתמחות.

בשלבראשוןייקבעעפ"י
תאריךסיוםהמסגרת

הראשונה.
בשלבשניייקבעעפ"י

התאריךוהשעהבההתקבלה
הבקשהבכתובתהמייל

המפורטתלעיל.

הזכאותלמלגהתינתןלתקופה
הנדרשתלהשלמתההתמחות

ד.בלב

בתוםהשנתיים2כנ"לאשכול3
העוקבות.

בשלבראשוןייקבעעפ"י
תאריךסיוםהמסגרת

הראשונה.
בשלבשניייקבעעפ"י

התאריךוהשעהבההתקבלה
הבקשהבכתובתהמייל

המפורטתלעיל.

הזכאותלמלגהתינתןלתקופה
הנדרשתלהשלמתההתמחות

בלבד.

4

א.ממתיניםלהתחלתהתמחות.


עפ"יהתאריךוהשעהייקבע
בההתקבלההבקשהבכתובת
המיילהמפורטתלעילובתנאי
שצורפוהמסמכיםהנדרשים

במלואם.

הזכאותלמלגהתינתןלתקופת
התמחותמלאה

ב.מתמחיםאשרהשלימושנת
התמחותאחתבלבדעלחשבון
גורםחיצוני)תקן,קרןמחקרים
מלגתאקדמיה,מלגתקליטה

.לתושביםחוזרים(

תאריךקבלתייקבעעפ"י
תאריךהזכאותלמלגהאו

–סיוםהמסגרתהראשונה
המאוחרמביןשניהם.

הזכאותלמלגהתינתןלתקופה
הנדרשתלהשלמתההתמחות

בלבד.
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  הנחיות נוספות .3
 .משרה1/2בהיקףשלשנותהתמחות4-ניתןלממשאתהזכאותלמלגהבאופןחדפעמיל .א

4-לפצלאתמימושהזכאותלמלגהביןתחומיההתמחותהשוניםאך,בכלמצב,לאתינתןמלגהמעברלניתן .ב
 .משרה1/2בהיקףשלשנותהתמחות

זכאותלמלגהמאפשרתהגשתמועמדותלמלגותהמתפנותבמוסדותהמוכריםומתעדכנותאחתלחודשבאתר .ג
 .למעברלאתרמשרדהבריאות.הבריאותמשרד

זכאותלמלגהאינהמהווהאישוראוערובהלקבלתמלגהבפועל. .ד
 .ה במסגרת לעולים חסמים ממשרד-הסרת מלגה קיבלו אשר בלבד( חדש עולה תעודת )בעלי חדשים עולים

הקליטהלמשךשנתיים,יוכלולהמשיךהתמחותםבמלגההמוקציתלמוסדללאצורךלעבורתהליךשלראיון
מחותחוזרלצורךשיבוצםלהמשךהתמחות.הסדרזהיחולרקעלעוליםחדשיםורקבמוסדותמוכריםלהת

מלאה.
 .ו הארצימשרד התפנותהפסיכולוג כלהמלגותהמתפנותבמוסדותכשלושהחודשיםלפני יפרסםרשימותשל

 המלגה.

 הרשימותתהיינהנפרדותלכלתחוםהתמחותותתחלקנהלאשכולותהמתנה. .ז

מיוחדות, .ח דרישות מתפנההמלגה, בו התאריך המסגרתהמתפנה, סוג המוסד, הרשימותתכלולנהאתפרטי
 התאריךהאחרוןלהגשתמועמדות,אישהקשרבמוסדואמצעיהתקשרות.

הפסיכולוגים .ט להסתדרות גם במקביל ותופצנה הבריאות משרד של האינטרנט באתר תפורסמנה הרשימות
 םבפסיכולוגיה.בישראלולוועדהמתמחי

הרשימותתעודכנהאחתלחודש. .י

 הגשת מועמדות למלגה פנויה .4

כלהמתמחיםברשימותההמתנהזכאיםלהגישמועמדותלמלגותהמתפנותבהתאםלאשכולבוהםנמצאים. .א
 *.5400בדיקתהשתייכותלאשכולותברשימותההמתנהתתבצעמולמוקד"קולהבריאות" .ב

ותישלהזדהותבאמצעותמס'ת.ז.בפנייהלמוקדקולהבריא .ג
 ישלמלא"טופסהגשתמועמדותלראיוןבמוסדמוכרלהתמחות"ולצרףאתהמסמכיםהנדרשים. .ד

האחרון .ה ליום עד במוסד האחראי הפסיכולוג של המייל לכתובת ישירות והנספחים הטופס את לשלוח יש
 .24.00להגשתמועמדותבשעה

 התקבלה.באחריותהמועמדלבדוקכיבקשתו .ו

 בקשותאשרלאתוגשנהכנדרשתוחזרנהללאטיפול. .ז

לאיוכללגשתלראיונותנוספים-מועמדשהתקבללהתמחותע"חמלגהוהביעאתהסכמתולהתמחותבמוסד .ח
 לאחרמועדההסכמה.

 המועמדמחויבליידעאתהמראייניםאםרואייןגםבמוסדאחרומהסוכםעמושם. .ט

 5מתוך4עמוד
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 בחירת המתמחים ע"י המוסדות .5
 .24.00הפסיכולוגהאחראיבמוסדימתיןעדלמועדהאחרוןלהגשתמועמדותבשעה .א

קבלהלשולחבמייל.באופןמיידיעלכלבקשהשהתקבלהישלאשר .ב
את .ג לראיון לזמן המוסד על בלבד ימים חודש של לטווח ועד מועמדות להגשת האחרון התאריך לאחר

 בקשה.המועמדיםשהגישו

 הזימוןלראיוןיתבצעעפ"יסדרהופעתהמועמדיםברשימותההמתנהבלבד. .ד

 מועמדיםלכלמלגהשמתפנה.5כלמוסדרשאילראייןעד .ה

 כוח מחלקת המשפטי/נציג מחלקה/היועץ וממנהל פסיכולוגים משני שתורכב ראיוןפנימית ועדת יקים המוסד .ו

 .המוסד מנהל החלטת לפי האדם

 המועמדיםותסכםאתהראיוןעלגבי"טופסראיוןמועמדלקבלתמלגהבמוסדמוכר". את תראיין הועדה .ז

למשרד על ותדווח המתמחים את תבחר הועדה .ח הנבחר "טופסבקשה מועצת המועמד גבי הפסיכולוגיםעל
לשיבוץמלגאי"ותצרףאתטופסהראיון.

בחירתו.לאחרקבלתאישורממשרדהמועצה,המוסדיודיעלמתמחהעל .ט

 

וכללהחריגמלגותללאצורךבפרסומןוזאתעפ"ישיקולישלמשרדהבריאותבמקריםמיוחדיםהפסיכולוגהארצי
תנומקותירשם.ו.במקריםאלו,החלטתודעת


פסיכולוגיהוייכנסולתוקףהחלמיוםפרסומם.–הקריטריוניםיפורסמובאתרשלמשרדהבריאות


גביפרץ


ארציפסיכולוג

ההתמחותמנהלתקנות
וממונהעלרישויפסיכולוגים




העתקים:
ד"רורדעזרא,ראשמינהלרפואה

מרנעםויצנר,יועץלמנכ"ל
הלשכההמשפטיתהדני,-עו"דשרונהעבר

יו"רוועדותמקצועיותקלינית,שיקומית,התפתחותיורפואית
הפסיכולוגיםאיתני,מרכזתבכירה,מועצת-גב'איריספרחי

גב'איילתגרינבאום,מנהלתאגףהשירות
גב'שנידהן,מנהלתתחוםמוקדפניותהציבור

,יו"רהסתדרותהפסיכולוגיםבישראלמריורםשליאר
פרץ,יו"רועדהמתמחיםבהפ"י-גב'רותברנשטיין
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