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 יום פתוח: רישום בפנקס ותהליך ההתמחות

 4102ביוני,  42

, מועצת איתני-פרחי מרצים: ימימה גולדברג, הפסיכולוגית הארצית; יובל בלינקי, סגן הפסיכולוגית הארצית, איריס

 .הפסיכולוגים

 1)חלקי(פרוטוקול 

רד שוונטיות בממציגה נתונים ודמויות רלשינויים שחלו כחלק מההערכות לרפורמה. נושא היום הזה הוא : ימימה

-חינוכיים, וכ 0011-כמתוכם  ,+ פסיכולוגים00,111ישנם  3102-נכון למנכ"ל חדש.  –פרופ' ארנון אפק הבריאות. 

נפתחו ברורה כתוצאה מכך ש מגמת גדילהיש . 311-211סדר גודל של יש שאר התחומים בקליניים.  2011

 שיף. -לויפרופ' רחל  –יו"ר מועצת הפסיכולוגים תכניות לימוד. 

 . היבטים חוקיים הקשורים לכשירותהראשון התמקד ב החלק

הוא הדרגתי, מסטודנטים תהליך הולעיסוק בפסיכולוגיה היתרים שונים  חוק הפסיכולוגיים מפרטיובל: 

)פסיכולוגים "ייחוד העיסוק" מגדיר את  חוק הפסיכולוגים. בפרקטיקום, דרך מתמחים, ועד למומחי ומדריכים

זכויות, חובות, ומגבלות על החוק מפרט  .)סוגים שונים של פסיכולוגים( "ייחוד פעולה"( ופסיכולוגים-לעומת לא

אחד הוא תנאי לשני ולהפך. ש , כךמעגלי מוגדרות באופןרות והכשרה ישורכבות כי כיש מהעוסקים בפסיכולוגיה. 

אין הרבה התייחסויות (. ECT-תרופתי ואיסור טיפול  – 4)סעיף . הפסיכולוגים פנקסמפרט את נושא )א(  03סעיף 

שמפרט  בתקנות הפסיכולוגים 3וסעיף וק בפסיכותרפיה, המפרט מי רשאי לעס)ב(  9סעיף , למעט פעולהלייחוד 

תמחות שונים אם אין תחומי היש למה אין הגדרה חוקית של "מה זה פסיכותרפיה". אבל . ייחוד פעולה לחינוכיים

חוזר מנכ"ל ראו . המקצועיים נמצא בכללי האתיקהלזה המענה דומה ברפואה. מצב ישנו ייחוד פעולה חוקי? 

 לפי: מומחיות, מיומנות, ו...נקבעים גבולות ההיתר . )גמזו( על עיסוק בפסיכותרפיה 3100-ממשרד הבריאות 

נרשמים כל הפסיכולוגים. מי שלא רשום בפנקס אינו נחשב פסיכולוג מבחינת החוק. זכאים  פנקס הפסיכולוגיםב

)רישיון שרק טרם קיבלו דיפלומה לתואר שני ומעלה )רישיון קבוע( או בעלי זכאות  ומעלה להרשם בעלי תואר שני

קיימים  פסיכולוגיה. שיוןיולקבל רבפנקס יעה אך לא סיים תזה לא זכאי להרשם מי שסיים חובות שמזמני(. 

התמחות לפרקטיקום וזה רלוונטי לסטודנטים בסוק בפסיכולוגיה למי שאינו רשום בפנקס. על היתרים זמניים

 :תנאים היתר זמני כולל(. במעמד זמני )לפני רישום בפנקס

  מל"ג-ט במקום מוכרנדסטוהיותך 
 ת הפסיכולוגיםמועצע"י  תעסוקה מוכרמקום ה 
 .סיום חובות שמיעה 
 הדרכה/פיקוח 

נו רשום בפנקס עובר ימתמחה שאסטטוסים: זמני, קבוע, מומחה, מדריך.  4הפסיכולוגים ישנם רישום בפנקס ב

ייחוד עיסוק ואישור העסקה, חתימה על  :מפורטים באתר משרד הבריאותהבאים הנחיות הנהלים וה על החוק!

  .של מתמחים , עבודה פרטיתפסיכולוג רשום שאינו מומחה או מתמחהדו"חות, 

o לגבי רישום זמני וקבוע שאלה.  

o  :רישום זמני. במי שזכאי לתואר וטרם קיבל דיפלומה בפנקס את יש אפשרות לרשום תשובה 

o  לגבי סיום חובות שמיעהשאלה 

o  :לפרק זמן מוגבל גם ללא רישום בפנקסה זמני אפשר להיות מתמחתשובה . 

                                                           
 ושאלות ותשובות שנידונו לאחר מכן לא מיוצגות כאן.  04:11עד השעה מפאת אילוצים, נרשם פרוטוקול רק 1 
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בשנתיים האחרונות היו לנו , המועצה, והפנקס. הפסיכולוגית הארציתמערך הפסיכולוגיה מחולק לשלוש: יובל: 

 שיונות חדשים. יר 0114ניתנו חו"ל( ו 011)מתוכן הפסיכולוגים פנקס הרשם בפניות ל 0900

o למערך הפסיכולוגיה: דרכי פניה 
  :44049יפו, -, תל אביב0רחוב הרבי מבכרך  דואר 
 :10-4340101( או קול הבריאותמוקד ) 0411* טלפונים 
 :13-0400949 פקס ממוחשב 

o על היתרים זמניים.  שאלה 

o  :חוקי גם לפרקטיקום וגם ההיתר פרקטיקום מתקיים רק במוסד שאושר ע"י מועצת הפסיכולוגים. תשובה

 . היותו סטודנטלאו  לרישום בפנקסאו כפוף אבל התמחות במעמד זמני, ל

o זמניים". ין הסטטוסים ההבדל בהעל  שאלה" 

o  :מתמחה  תהליך ההכשרהזמניות בלעומת )פנקס( רישום התהליך ההבדל הוא בין זמניות בתשובה(

 . במעמד זמני(

o לגבי פסיכותרפיה.  שאלה 

o  :מותר רק לפסיכולוג מומחה בתחומו. תשובה 

o לבאים מחו"ל.  על פרקטיקום שאלה 

o השלמות. היותם תלמידי מעמד של סטודנט מתוקף יש להם בה: תשו 

 עצמה בהתמחותהתמקד  השני החלק

 יו"רחברים, הכוללים את ה 30המועצה מונה (. 40)סעיף  ת הפסיכולוגיםמועצמסבירה על הרכב ומבנה  איריס:

החינוך, הביטחון, האוצר, הפנים, מהמוסדות להשכלה גבוהה, שר הבריאות,  נציגים לפי פילוחממונה ע"י השר, ה

היא . ימימההיא תקנות ההתמחות  תמנהל. 0909-הפסיכולוגים נקבעו ב תקנות. הקליטה, הכלכלה, והרווחה

מקצועיות מקבלות את הועדות הו. )מוכרים להתמחות( וגם מקומותחיות( )להתמחות או מוממאשרת גם אנשים 

מתחילתו ולסיומו כולל הן קובעות את תהליך ההתמחות  לחברות בוועדות. נהליםיצאו  3101-ב. 04תקנה תוקפן ב

 הסמכה להדרכה. , וכן את הנושא של בחינות

 נוהל חדשיצא  3102-בהיות פסיכולוג עצמאי. מתמחה לוהכשרת ה התנסות ולמידההן תכנית ההתמחות  מטרות

, את ר בנפרד את התנאים המקדימים להתחלת התמחותכל תחום מגדי. להכרה ותיקוף במוסדות להתמחות

 המסלול והמטלות הנדרשות.

מתאים לפרק הזמן המוגבל בין סיום התואר וקבלת  שיון זמניירם במושג "זמני": יש שני מושגים שונים שקשורי

שיון קבוע ואין עליו הגבלות מיוחדות. ישיון זמני לא שונה מהותית מפסיכולוג בעל ריהדיפלומה. פסיכולוג בעל ר

להרשם בפנקס  מתאימה לפרק הזמן שבין סיום חובות השמיעה ועד לסיום התואר. לא ניתן התמחות במעמד זמני

עולים חדשים/תושבים חוזרים שלמדו בחו"ל מל"ג. -שיון, וחובה להיות סטודנט רשום במוסד מוכריולקבל ר

אפשר ככה לצבור עד מחצית מתקופת ההתמחות ונדרשים להשלמות נחשבים כסטודנטים מתוקף אותן השלמות. 

עם קבלת תואר  שנים עד מעבר לשלב ב'. 2בישיר לד"ר שלוש שנים לרישום בפנקס.  ד. עכל עוד עדיין סטודנט

 וחייבים להרשם בפנקס )כבר לא סטודנט( מעמד מתמחה זמני מבוטל

רשימה מעודכנת של מוסדות מוכרים באתר משרד ישנה . היא באחריות המתמחה מציאת מקום התמחות

. טופס בקשת רישום כמתמחהמקצועית המגיש לוועדה , המתמחה מוסד מוכראחרי ההתקבלות להבריאות. 

במעבר מוסד יש הם(. יבינ המאוחרם )ת הטפסיאו מועד הגעבפועל מועד התחלתה  תנחשבתחילת ההתמחות 

  לשלוח שוב את כל הטפסים.

-פחות מחצי. משך ארוך יותר במשרה חלקית )פרופורציונלית( או במשרה מלאהשנתיים  –משך ההתמחות 

שינויים, )ימימה גולדברג( לגבי  יש ליידע ולקבל אישור מהוועדה המקצועית או מנהלת התקנות לא נחשב. משרה

 .הפסקות, היקפי משרה, וכד'
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וועדות  ה,אסורהדרכה בתשלום  .היא שאין לאשר הלשכה המשפטיתיה של אסורה וההנח התמחות בהתנדבות

של מתמחה  יןפיטור פרטיות שהמוסד שכר, לא המתמחה.הדרכות כאלה. רק  תקבלנה חוות דעתלא מקצועיות 

 ,תפטרלפני. מתמחה שמ יום 40להודיע לוועדה ולמתמחה  חייבמקום ההתמחות  ,לפני תום התקופה שנקבעה

חופשות  .בשנה יום 21וכו' עד  פשותהפסקות שלא פוגעות ברצף: חגים, מילואים, חו .לפני יום 21 הודיעלחייב 

לשנה.  0חצי משרה. במשרה מלאה חופשה למתמחים ב שבועות כל אחת )מצטבר( 04של חופשות  3עד  :לידה

 – תקליני-תשפוזיאהתמחות ב את מטלות ההתמחות. צמצמתמ אלנספר, חופשת לידה זמן יש להדגיש שגם אם ה

אפשר לבקש קיצור מומחיות שנייה: לעושים  חודשים. 03-השלמה ל תחייביום מ 21-מ תשחורגהפסקה כל 

 לקראת סיום השנה השלישית.

 באותה שנה שעות הדרכהמספר  פעם בשנה עם המדריכ/ה, כמו גם דיווחלפחות  הערכת מתמחהישנו נוהל של 

 גיליון ריכוז נתוני ההתמחות" בצירוף"יש להגיש : ההתמחות תבחינ .המקצועית מדי שנה( בטופס לוועדה)מוגש 

 .נוהל בחינות אחוד לכל תחומי ההתמחותיצא  4102-בחוות דעת של מדריכים. 

 דייןנהלים מפורטים, אך באתר המשרד ענכתבו שימו לב שלאחרונה לכל שני תחומים(.  0רכזות ) מבנה המועצה:

לוחות זמנים  קווים לסדר הכל שיהיו רק הטפסים החדשים.יש חלק מהטפסים הישנים לצד טפסים חדשים. מ

ייענו  רכזת בלבד(ול בטיפ) פניות "פשוטות". מופיעים בשקיפות באתר, ותלויים במורכבות הפניה למתן מענה

ייענו בטווח  (המתכנסת פעם בחודש ועדה מקצועיתשדורשות טיפול של ) "מורכבות"פניות , עבודה ימי 04בתוך 

 . חודשים 2-4ייענו בטווח של  גורמים נוספים(הדורשות עירוב של ) "מורכבות מאוד"פניות , וחודשים 0-2של 

 . משרד הבריאות יועלו לאתרמהיום הפתוח מצגות ה

שנים  01הוא שבתוך  החזון שלי. מאז הם לא שונו. 0909-הן מ תקנותהו 0900-הוא מ חוק הפסיכולוגים :ימימה

ולא  0990משנת  00סעיף אני מנסה לשנות את תהליך קשה.  ינוי החוק והתקנות, אבל זהשללהוביל אני רוצה 

טריים, לומהלכים רגאלו לא רק אנחנו. זה לא קרה.  ןעדיי ,3114-יימנו בשסהצלחתי. העדכון של התקנות 

מתכננים כנס בסוף אנחנו . תהליכי שינוי נחוציםובכל זאת, כנסת וכו'. המשרד המשפטים, שמערבים גם את 

. אחד הנושאים זה "3131-הפסיכולוגיה לאן בהוא יקרא ". שינוי מקיף כזה ים לקראתאחד הצעדשיהיה  3104

להתגייס אבל כל השטח יהיה צריך מה כדאי וצריך לשנות. ולחשוב לעבור על החוק ועל התשתית הרגולטורית 

לתת לכם שירות. כל פניה שלכם תתקבל היא מטרה שלנו ה. קונסטרוקטיביאני רוצה שזה יהיה תהליך . לשם כך

 החוק לא מותאם למה שקורה היום. בברכה. 

 ום לשאלות ותשובותונפתח הפור הוועדות המקצועיות נציגיעולים 

o על הוועד שאלה 
o :מערבים אנחנו עותק, להם שולחים אנחנו כל מסמך מ, לדיונים מוזמניםהמתמחים ועד נציגי  תשובה

 . בתהליכיםאותם 

 משותף. הועד הוקליני והוועד את האיציק מייצג 

o הארכה.  במקרה שלעל חופשת לידה  שאלה 

o  :התמחותל שבועות  נחשבים 04עד תשובה. 
o על סיום חובות שמיעה ללא תזה.  שאלה 
o למצוא מקום, לשלוח טפסים, ולהיות מתמחה זמנית.  זה ותשעריך לצמה ש: תשובה 
o התמחות זמנית. על  שאלה 
o  :רישוי: ים להיות רשומים בפנקס. הבחנה בין שלושה דברים שוניםכדי לקבל מלגה צריכתשובה 

 , ותקציבזמני, או מתמחה קבוע(מתמחה פרקטיקנט, ) הכשרה, קבוע( שיוןיזמני, או ר שיוןי)סטודנט, ר

 . התמחות יכולה להיות ללא מלגות. הרפורמה היא על המלגות. )מלגה, קרן, או אחר(
o נאי העסקה מינימליים. תשלא מספקים על מקומות פרטיים  שאלה 
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o  :יש בקרה. אם יש בעיה תפנו לוועדה להתמחות לעמוד בתנאי הכרהמקומות חייבים תשובה .

 חייבים לתת תנאי העסקה "סבירים". לא מאפשרים להעסיק ולנצל מתמחים. אנחנו המקצועית. 
o  מות פרטיים שדורשים רישום קבועומקעל שאלה 
o  :המלאה.  םזכותזו תשובה 

מועסק שלא קשורים רק להיבט של התמחות -יש גם היבט חוקי של יחסי מעסיקאחריות שלנו/שלכם. גם  זו: איציק

מקומות שלא יעמדו בתנאי החוק הבסיסיים של מדינת ישראל לא ש ,הנחיה חדשה שיצאהאו פסיכולוגיה. ישנה 

הוא התפקיד שלכם להתמודד מול מעסיקים לבד, אז  מפחדיםלפעמים אתם יודע שאני יוכרו כמקומות התמחות. 

על מתמחים בטכניון לספר לכם אני רוצה . הפסיכולוגית הארצית או משהו אחרליידע, אם דרך הוועד, משרד 

  ן המתמחים שמרוויחים הכי הרבה בארץ. כיום הם בי .ועשו שינוי אמיתי שהתאגדו

 . למתמחים שהעלו סוגיות אמיתיות לא נאפשר להתנכלאנחנו : אל תפחדו. ימימה

o בודה כפטור מבחינה". "שנת עלעשות טופס שממנו משתמע שאפשר ראיתי על התמחות שניה.  שאלה 
o  :עולים חדשים או תושבים חוזרים שהם בעלי רשיון( חו"לפסיכולוגים שבאים ממיועד רק לזה תשובה(. 

 מדיניות של האר פניך לעולה. זה חלק מ

אחריות שלכם לבדוק שיש אבל ב ת של המוסד לעמוד בחובות ההתמחות,אחריוזה ב :השיקומיתנציגת הוועדה 

 טווח. -אפשרות לאבחונים, טיפולים ארוכי

o על פרק זמן מקסימלי להפסקה של חופשת לידה שעדיין יכירו במה שהיה קודם.  שאלה 
o  :היציאה לחופשת לפני השלמת אם מה ש .שנים. צריך אישור לפני או במהלך 0לפרק זמן של  עדתשובה

 . )פלוס מינוס(שנה וא של לידה ה

ולהפיק את המירב  אינטרס שלכם לקבל הכשרה טובהאני רוצה להוסיף שזה : הקליניתנציגת הוועדה 

 . מההתמחות, ולא למצוא דרכים לקצר אותה

 . במלגה במגמה לעשות שינוי ולאפשר התמחות במשרה מלאה בשנתייםכמו כן, אנחנו : ימימה

o על מלגות.  שאלה 
o  .'דוחה לשלב ב 
o של כמות המלגות על שקיפות המלגות. מה לגבי הגדלה מהותית ומאסיבית שאלה . 
o .'דוחה לשלב ב  
o  מחכים שנים אנשים פה לעג לרש. זה תפוסה מלאה. המות וומק 211אבל אנחנו עברנו לאולם של

 להתמחות. 
o  ב'זה ייענה בחלק. 

o אין כמעט בכלל החיים שאחרי ההתמחות. מה לגבי ארגון פרטי מהתחום התעסוקתי. של מעסיק ב שאלה

פורום שכולל גם י מציע שיהיה אנ. מכון ולעשות מה שבא לו יכול לפתוח כל שרלטןרגולציה של אחרי. 

 נסגרו מגמות. מעסיקים. אין בוועדה נציגות למגזר הפרטי או השטח. 
o  ימימה שאתה מציע להקים. כמו יש בעיה בשוק. אשמח שיקום פורום  (:תהארגוניתשובה )נציג הוועדה

 לנציבות שירותי המדינה לגבי מכרזים. מוסיפה שפנתה 
o על מומחיות שניה.  שאלה 
o  :ע מדרישות. הוועדה המקצועית יכולה לשקול קיצור של עד רבתשובה 
o מחזיקים המון מתמחים ולא אנחנו נאבקים על הקיום שלנו. אנחנו מהצד של המעסיקים. גם  שאלה

ענין של מקומות פרטיים שמשרדי ממשלה לא מאפשרים שמתמחים יהיו יש מקבלים שום תמיכה ומימון. 

 הו כזה. שמעל המכרז או 
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o  םחוליכמו כן, דעו לכם שבבתי נותנת דוגמא של רקנאטי. . לא נכוןזה  (:שיקומיתתשובה )נציגת ועדה 

גם אני , אבל שעות טיפול בשבוע 00 כוללמסתמכים על תקנים. תקן של מתמחה , ומעט מאוד מלגות יש

 המון לחץ. אנחנו תחת הספקים ולנו אותו דבר. הבי"ח כל הזמן סופר להספיק כמדריכה צריכה 
o את  בהירות בנוגע לשינויים בחובות ההתמחות הקלינית ששומעים עליהם. איציק מרחיב-איעל  שאלה

  עית ומועצת הפסיכולוגים?מקצוהוועדה המלצות של המה היחס בין ה השאלה:
o  הנוהל הוא שהוועדה מוציאה החלטה/המלצה שצריכה אישור של  (:הקליניתתשובה )נציגת הוועדה

סופי "כולם ידעו". משהו מפורסם באתר משרד הבריאות. כשיהיה ואז זה המועצה ושל מנהלת התקנות. 

שמובאות  החלטות מקצועיותמדובר במקצועיות פועלות בשת"פ עם המועצה ואיתי. הועדות הו: ימימה

אינו ועדיין בדיון,  , זהקליניתההתמחות הבי המסמך של גל. הגורמים הרלוונטיים ידיעת/הסכמת/אישורל

רוצה להרגיע. יש מבנה ויש חובות. השטח והמדריכים יודעים את אני : הקליניתנציגת הוועדה סופי. 

 לא ישתנה מהיום להיום. זה החובות. 
o על שנה אשפוזית וחופשת לידה.  שאלה 

o ן על , אם אפשר להיבחעל הבחינה שאלהCBT . 

o  :ן ואנחנו מקימים כל מתמחה שמגיש טופס לבחינה מציין באילו אוריינטציות הוא רוצה להבחתשובה

 וועדות בחינה בהתאם. 
o על חו"ל/אנגליה.  שאלה 
o  :שלנו כפי ות שימה שרלוונטי זה דר. ילא רלוונטינה אחרת הוא דרישיון לעסוק בפסיכולוגיה במתשובה

פה: ימוס איריסבפנקס. רשום מי שלא את ור להעסיק סמעסיק. אהגם על היא אחריות השמפורטות. 

 יגתצנ) דינהרק לאחר רישום בפנקס.  ועית כדי לקבוע את מעמדו המקצועיצריך לפנות לוועדה מקצ

עוסקת רק , כי הוועדה השלמות. צריך למצוא מקום עבודהצורך בד"כ יש ב :מוסיפה הוועדה החינוכית(

 "תופרת" להם את ההשלמה. , ובמקומות עבודהנמצאים ים שכבר שנבא
o  דיברת על  ,מאגול הדברים שהוסברו היום? למשל כדיש אכיפה עהאם לגבי אכיפה.  איציקשאלה של

 . וזה לא קורהמשוב כל שנה מתן 
o מי שלא מקבל את להיות הדרכה מקצועית ללא משוב מתמיד.  הבתפיסת העולם שלי לא יכול: ימימה

וועד  –"הצינור" שכל הזמן פתוח דרך במוסד או לוועדה המקצועית, או  הדברים שיפנה לפסיכולוג הראשי

 קורה או לא קורה. מה לא יודעים אנחנו המתמחים. אי אפשר לאכוף אם 
o על ימי מילואים.  שאלה 
o  :יום בשנה.  21תשובה 

 חלק ב': הקצאת המלגות

 התמקד ברפורמה בהקצאת המלגות להתמחות. הזהחלק ה

)כמו קרן מחקר(,  גורם חיצוני, מלגות מקורות מימון:ישנם שלושה החוק מחייב אך לא מתקצב התמחות. איריס: 

דול מגמות הכשרה להתמחות )כתוצאה מגי במספר הזכאיםדרמטית עלייה ישנה . המוסד עצמואו 

-ב, מה שיוצר המתנה ארוכה למציאת מקום התמחות. . לצד ביטול תקנים ע"י הנציבותבאוניברסיטאות ובמכללות(

  .ותקפה היום 3100-ב מהפורסשת הקצאה חדשה, נוסח פותחה 3101

 0030לפי שכר של  ₪ וחצי אלף 40 היא . עלות מתמחה בחצי משרה₪ ליוןימ 23הוא של תקציב הנתונים:  מציגה

על בסיס מלגות ברגע נתון.  003-יב שנשאר מספיק לצמלגות משוריינות למקרים חריגים. התק 01 יש בחודש. ₪

את מפרקים שימו לב שאנחנו מגזר ציבורי על פני קופ"ח. של התעדוף יש לתחומים.  הקצאהזה עושים קודם כל 

 4031כלומר יש לנו  ניצול מירבי של התקציב.כדי להגיע ל שנתיבאופן לפי חודשי עבודה ולא תקצוב ההתמחות 

חלוקה אחרי ההקצאה לתחומים עושים מתמחים.  440שובצו בפועל  3102-חודשי עבודה של מלגאים בשנה. ב

 01%התפתחותית(. במגמה הלמבוגרים )למעט  00%ות חפלילדים, ולמוקצה  42%עד תחום. כל בתוך 

הקצאת  את שקובעת הנוסח, ולפי זה פותחה מיפוי של משרות הדרכה נעשהכהקצאה למוסדות. מהמלגות יוצאים 
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טרם אקסטרה למוסדות לפי מדיניות וקריטריונים של וועדות מקצועיות.  זה נותריםה 31%-ה מלגות פר מוסד.ה

 . 3100-חולקו. יהיה רלוונטי רק מ

 ,לוועדה מקצועית בקשה לזכאות למלגהיש להגיש  .עצמם מתמחיםהבין המלגות  תחלוקבשלב האחרון יש את 

  :אשכולות 4לפי  ת ההמתנה ייעשהיקום ברשימהמשאלון רק אחרי קביעת הזכאות. את הלמלא ו

 . עכשיו וצריכים מסגרת שנייה ,3104 עדשל התמחותם  חלק ראשוןסיימו  .0
 .3100-סיימו חלק ראשון בי .3
2. ?? 
 רם התחילו התמחותט .4

 :(כל סעיף מקבל ניקוד) מספר קריטריונים בסדר חשיבות עולהלפי  נעשההדירוג בתוך כל אשכול 

o תאריך סיום מסגרת ראשונה  
o  גיאוגרפית < מרכזפריפריה 
o ריםמבוג<  ילדים 
o  > ישראלחו"ל  
o לסיום התמחות זמן שנותר  
o אישור זכאות 
o  > מומחיות בתחום אחרהתמחות יחידה  
o ."מוגבלות המקשה על קבלתך למקום התמחות"  

מלגות הכבר את פרסמו . אחת לחודש נותומתעדכבמוסדות מגיעות לפסיכולוגים ראשיים  רשימות ההמתנה

תפנות המלגה, ה ךרשימות כוללות: פרטי מוסד, סוג המסגרת, תאריהלכל תחום.  נפרדב 3104פנויות עד סוף ה

 לוגיהפסיכובאתר הפ"י, ב ,באתר משרד הבריאותזה מפורסם הן ות מיוחדות, איש קשר, ואמצעי התקשרות. שידר

ניתן שברשימת המתנה בהתאם לאשכול. מי  להגיש מועמדות יזכא לוועד המתמחים המשותף.נשלח ו ,עברית

יש דיבור על פיתוח שייכות לאשכול ב"קול הבריאות". לא ניתן לפרסם באינטרנט רשימת שמות/ת.ז.  קובדל

לא  ,משתנהמכיוון שזה אבל  ,מיקום בתוך אשכול "שקוף"הנטען ש. שייכות לאשכול אפליקציה לחיפוש באינטרנט

אחרון בחצות. המועד לישירות למוסד עד  טופס מועמדות לראיוןמגישים בשלב זה ניתן לומר את המיקום בתור. 

חיל תלמוסדות להאסור לוודא שמקבלים אישור קבלת הבקשה. חשוב בלבד. מוסדות להגיש לשלושה מותר 

על ייעשה זימון לראיון המזמנים לראיון. המוסדות אחרון. עד חודש אחרי מועד זה, המועד הלפני מועמדים לראיין 

פיילוט לכל מלגה.  מועמדים ושהרשאים לראיין מקסימום שלהמוסדות פי סדר רשימות ההמתנה המעודכנות. 

את הגשת ו נלכן פתחושל התאמה )מקום, ילדים, אשפוזי וכד'( ראשון שעשינו עם השיטה החדשה חשף בעיות 

 יישמרברשימת ההמתנה מקומו  –אם לא מתקבלים לאחד משלושת המקומות  לכל רשימות ההמתנה.ות דמהמוע

יש בעיה שאו  ,תנה אלא אם שובץממרשימת המועמד לא מורידים . (זה שונה משמועות ואמירות קודמות)

" עובר לוועדה מקצועית למקצוע התאמה-וש פעמים מסיבה של "אינדחה שללמשל, מתמחה שמהותית אחרת. 

כי לא התאים ספציפית למקום זה או אחר, אלא אמירה שלא מתאים  זה לא סתם "לא התקבל"ל"בדיקה". 

 ם ה"ישנים".יישאר בתנאי 3104עד סוף דצמבר כל מי שנמצא כעת בהתמחות על בסיס הסכם שנחתם  .למקצוע

רים בין הסבבים כי עולות בעיות ביישום. שינינו דביוני מלגות"(. לא יכובדו )"שר 3100הסכמים שנעשו לשנת אבל 

 קשובים ודינמיים.אנחנו מנסים להיות 

 .המתקרבתשל קופות החולים לאור הרפורמה בברה"ן מלגות בהתמקד האחרון חלק ה

 . 3100יולי לתוקף ב הרפורמה תיכנסהערכות לרפורמה. במלגות הוא החדשה  הנוסחחלק מהסיבות לימימה: 

מרפאות ברה"ן יהיו מלגות שיוקצו ל. הצפה בקופ"חשיבוא לידי ביטוי ב גידול בשיעור הפניות לשירותי ברה"ןצפוי 

הסתה תקציבית מדורגת ישנה הרפורמה לא נוגעת בבי"ח פסיכיאטריים. חשוב להדגיש ששייפתחו בקופות. 

וזו חלק  ₪ ליוןימ 01תוספת של לטובת זה הוקצתה התאם. שנערכות בהחולים ממשרד הבריאות לקופות 
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תוספת זו מיועדת בפרט ליצירת עתודת כוח אדם בשירותים . מהסיבה שיש עכשיו שיפור בזמני המתנה למלגה

 041-כבר היום יש כ .(ם, חרדיםיערביבהם יש מצוקת שירותים כיום )ולמגזרים פריפריה, בילדים, פסיכולוגיים ל

 . בקופות החולים מתמחים בשנה )חצי משרה(

o מלגות של משרד הקליטה. העל ו נוספים 31%על  שאלה 
o  :מבטיחה נאמנה שמי שנכנס הוא שיסיים אני . אותה יסייםהתמחות המדיניות היא שמי שהתחיל תשובה

לא מלגה אישית, אלא מוסדית על פי זה העשרים אחוז. קיימים לפני שייכנסו חדשים. בדיוק בשביל זה 

 הקריטריונים. 
o הערכה/אומדן של גודל האשכול הרביעי.האם יש תחיל. על פער בין מלגות לאנשים שצריכים לה שאלה 
o :יש לנו נתונים. עד השנה לא היה הנתון של עומדים להתחיל. בשנים האחרונות, לא נשארו  תשובה

אחד. לגבי -משנה קודמת שלא קיבלו מלגה בשנה עוקבת. יש מעטים )כעשרים(. התקשרנו אחדאנשים 

ונים. נראה כמה מתפנות וכמה ייבדקו הנת 3100לא בדקתי את הנתונים. לקראת  ,תחילת התמחות

 נמצאים ברשימות ההמתנה. 
o בעיה רצינית. זו זמינות ומתן מענה במוקד. לגבי  ציג וועד המתמחים החינוכיים()נ גיאשאלה מ

כל כמה זמן , כמו למשל לא יודעות לתת תשובות על שאלות מהותיותלא מקצועיות והמוקדניות 

בהירויות. למי אפשר לפנות -הרבה אי ן ישכל הכבוד על היום הזה ועדיימתעדכנות הרשימות וכד'. 

  ?קד לא יודעותכשבנות המו
o לנו  ותמעביראבל הן לעולם לא יהיה מקצועי כמונו. המוקד : לא כל הפניות למוקד נענות במוקד. תשובה

 חוזרות ונותנות מענה.  , ואנחנובמערכת ממוחשבת
o פעם יכולנו לבוא לקבלת קהל. יש נתק בין השטח למועצה.  :גיא 
o פלוסים ומינוסים. יש לזה שכל הפניות תעשנה דרך המוקד. הבריאות היא משרד : ההנחיה של ימימה

לעבוד. אין יותר מענה ישיר וזה בא מהמנכ"ל. המוקד נותן מענה  לא יכולנו ,כאשר היתה קבלת קהל

 "להקצות שאלה אלינו". אתה יכול לבקש במפורש ראשוני "נורמטיבי" והשאר מפנים אלינו. 
o חשוב שכולם יהיו מעודכנים לגבי זה3100-מעלה את פתיחת הסכמי השכר ב :יאג ,. 
o על הפרדה בין ילדים למבוגרים.  שאלה 
o בפועל לא נדע את המיקום ברשימת ההמתנה.  .על שקיפות שאלה 
o רשימות ההמתנה הן  :ימימה הקהל רועש וגועש.: "נשגב מבינתי למה צריך לדעת את זה". תשובה

. סך הממתינים ברשימה יפורסם. המיקום אותן לא יכולים לפרסםאנחנו ולכן  ות ומשתנות כל הזמן,דינמי

מתעדכן אחת לחודש  שזה אין לנו בעיה להעביר את זה למוקד למעט הסתייגות :איריסהספציפי לא. 

 . (בראשון לחודש) בלבד
o מקומות מחוייבים למקום ברשימת ההמתנה? האם  שאלה 
o  :מועמדות רשאי להגיש מתמחה  ,במצב כזה. מועמד לפסולבעיקרון כן, אבל יכולים לפי קו"ח תשובה

 אחרים. מקומות לשלושה 
o צריך להבין שהתחלת התמחות חדשה חודש אחרי. רק פרסום מועדי המקומות ואיוש לגבי  שאלה

 ר על כניסה לתפקיד.לשנות את החיים. האם יש התחייבות למועד שממנו מתקבל אישולפעמים דורשת 
o המטרה היא לפרסם את כל השנה פיילוט.  , ומזה שזה עדייןטעויות של מתחיליםזה חלק מ: תשובה

אחרון להגשת התאריך המה שחשוב זה . 3100באוגוסט לפתוח את כל מצבת שלנו המטרה מראש. 

 מועמדות. 
o על בסיס האם זה נקבע ? של פריפריה רמות שונותהאם יש על פריפריה. "מה זה פריפריה?"  שאלה

 מגורים או מקום התמחות. 
o  :נחשב לצורך  0-2מסמך שהוצאנו בנושא )רמה ראו ס שמגדירה פריפריה. יש רשימה של הלמ"תשובה

]אבל אח"כ חזרו בהם  . נקבע על פי מקום התמחותואין רמות שונות דיכוטומי מבחינת מלגהזה מלגה(. 

 ואמרו שזה נקבע לפי מקום מגורים בשאלון[. 
o :ולכן מקום ההתמחות, אלא רק למקום המגורים, בשאלון המועמדים אין אינדיקציה ל שאלת המשך

 לא יכול לקבל ניקוד על זה. מועמד 
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 !בפייסבוק אותנוחפשו : ועד המתמחים בפסיכולוגיה חינוכית 
 

o :את זה אמץנהערה חשובה וזו  תשובה . 
o חופשות לידה. אפשר לאבד מלגה בחופשת לידה? על  שאלה 
o  :לא. תשובה 
o אם אפשר להיכנס לרשימת המתנה עם רישיון זמני שאלה.  
o  :כן. תשובה 
o כמה מילים של אינדיקציה על משך ההמתנה המצופה לנו. האם ניתן לומר . 4בשם אשכול  שאלה 
o לא אני . ₪ליון ימ 01 בזכות התוספת של קוצר משמעותיתבעבר : הלוואי ויכולתי. הזמן שהיה תשובה

שוכחים שאנחנו לא אתם נחזור לפרקי זמן ארוכים יותר. סביר שיכולה לכמת בזמן. כשהכסף ייגמר 

 לא הלך וגדל.שמספר המגמות שהלך וגדל והתקציב חלק מזה נובע מ. במערכת הזו הגורם היחיד
o להבדיל בין להתראיין ולפנות לשלושה מקומות.0על אשכול  שאלה . 
o ללא בסיס. מה עם מגוון,  היאם נוסחת המלגות לפי מדריכימקומות ההתמחות. מהצד של  שאלה

 עיוות של שנים. זה  ?מחלקות, היבטים אחרים
o מסכימה שזה לא צריך אני  .מהתחוםהנוסחה נקבעה על ידי כל מיני גורמים, ולא בהכרח אנשים : תשובה

 ייקח זמן.  , אבל זההאני מקווה שנוכל לעשות שינוי בנוסחלהיות הקריטריון היחיד. 
o לרשימת ההמתנה. מחדש להיכנס ו ,האם בין מרפאה לאשפוזי צריך להגיש מחדש טפסים שאלה 
o  :רפאתית. ממקום ברשימה יהיה לפי מועד סיום ההתמחות ה, אבל הכןתשובה 
o מצד המתמחים על אכיפה של פניה רק לשלושה מקומות שאלה.  
o יש גבול למה שאנחנו יכולים לעשות. משתדלים לפקח. : תשובה 
o מה לגבי אכיפה על המוסדות? :שאלה 

o .מתפתחת שיחה על אתיקה 
o מתקבל על הדעת קבעו מי ייכנס. במוסדות ראשיות הפסיכולוגיות ה: עד לפני כשנה איציקשאלה מ

לא קשור רק זה לעומת מי שלא מכירים. שהיה אצלה והיא מכירה אותו פרקטיקנט שמנהלת תיקח 

חושב שהסנקציות צריכות להיות אני . 4בעיקר לאשכול ו ,זה פחות רלוונטי לאשכולות אחריםלאתיקה. 

 ברורות כדי שזה לא יקרה. 
o 3) אנשים ולא רק המנהלתירואיין ע"י שלושה  : אחד הפתרונות הוא שהפסיכולוג המועמדימימה 

 משאבי אנוש, יועמ"ש, וכד'(. כגון פסיכולוגים וגורם נוסף 
o  במרכז ת"א.מועמדות הגיש בסוף קיבל ניקוד על זה ומועמד אם  :פריפריה ומגזריםעל הנקודות לשאלה 
o בגלל זה לא מכניסים "מוכנות לפריפריה" לניקוד. תשובה : 

https://www.facebook.com/edupsyintern?fref=ts
https://www.facebook.com/edupsyintern?fref=ts

