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 בפסיכולוגיה להתמחותלקבלת זכאות למלגה  תנאים והנחיות


ותקנותההתמחות)1977חוקהפסיכולוגים) (מחייביםאתמישרשוםבפנקסוהמעונייןלהיותבעלתוארמומחה1979(

כפיהמפורטבתקנות.לעבורתהליךהתמחותבמוסדמוכרבליוויהדרכהופיקוח,


לצורךהעלאתרמתהשירות לעודדו הפסיכולוגיםומעוניין תהליךההתמחותשל של בחשיבותו הבריאותמכיר משרד
ואיכותהטיפוללציבור.לצורךהזה,הקצהמשרדהבריאותתקציבלמתןמלגותלזכאים.תקציבהמלגותנועדלהכשיר

כן,המדינהאינהמתחייבתלממןכל-לוסייהומדיניותמשרדהבריאות.כמומתמחיםבפסיכולוגיהבהלימהלצרכיהאוכ
מישלמדפסיכולוגיהבכלתכנית,אלא,עפ"יצרכיהמדינהולפישיקוליהבלבד.

 עדיפויותלצערנו, סדרי והגדרהשל קביעה כן, על פונהומחייבת, מלגהלכל  המגבלההתקציביתאינהמאפשרתמתן
בחלוקתהמלגות.

בתחומיםהבאים:קליני,שקומי,התפתחותיורפואי)מקצועותבריאות(.התמחותגותיינתנולצורךמל

 

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

 תנאי סף להגשת הבקשה .1

תבפסיכולוגיה.והגשתטופסבקשהלזכאותלמלגהוכניסהלרשימתהמתנהלהתמח .א
http://www.health.gov.il/Subjects/MedicalAndHealthProfessions/Psychology/Expert_Psychologist/Pages/default.aspx 

 רישוםבפנקסהפסיכולוגים. .ב

אישורהוועדההמקצועיתהמתאימהבמידהואינךבוגרתוארשניבתחוםבואתהמבקשזכאותלמלגה,ישלהציג .ג
 להתחילהתמחותבפסיכולוגיהבתחוםהמבוקש.

 המלצותמפסיכולוגיםבתחוםהמבוקש.2הצגת .ד

 .ולא בשום אמצעי אחר בלבד hitmahutpsy@moh.gov.ilהטופס והמסמכים הנלווים יתקבלו בכתובת מייל  .ה


 היקף הזכאות למלגה ומיקום ברשימת המתנה.2

ארבעשניםבחצי/שלוששניםבשלושתרבעימשרה/שנתייםבמשרהמלאהשתאושרהיאהזכאותהמקסימלית .א
 .פעםאחתבלבדמשרה

 כמפורטלהלן:ייקבעהיקףהזכאותמיקומםברשימתההמתנהו.באשכולותהמתנההזכאיםלמלגהיירשמו .ב
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 קליני: -תחום ההתמחות 

 

אשכול 
מיקום המתמחה ברשימת  אוכלוסייה ייעודית המתנה

 היקף הזכאות שייקבע ההמתנה

1


מתמחיםאשרסיימו/יסיימואת
החלקהמרפאתישלהתמחותם
בשנתהעבודההנתונהאולפני
וזקוקיםלהמשךהתמחות

במסגרתאשפוזיתלצורךסיום
ההתמחות.

בשלבראשוןייקבעעפ"י
תאריךסיוםהמסגרת

הראשונה.
בשלבשניייקבעעפ"י

התאריךוהשעהבההתקבלה
הבקשהבכתובתהמייל

המפורטתלעיל.

הזכאותלמלגהתינתןלתקופה
הנדרשתלהשלמתההתמחות

 בלבד.

2

מתמחיםאשריסיימואתהחלק
המרפאתישלהתמחותםבשנה
העוקבתלשנתהעבודההנתונה
וזקוקיםלהמשךהתמחות

במסגרתאשפוזיתלצורךסיום
ההתמחות.

בשלבראשוןייקבעעפ"י
תאריךסיוםהמסגרת

הראשונה.
בשלבשניייקבעעפ"י

התאריךוהשעהבההתקבלה
הבקשהבכתובתהמייל

רטתלעיל.המפו

הזכאותלמלגהתינתןלתקופה
הנדרשתלהשלמתההתמחות

 בלבד.

בתוםהשנתיים2כנ"לאשכול3
העוקבות.

בשלבראשוןייקבעעפ"י
תאריךסיוםהמסגרת

הראשונה.
בשלבשניייקבעעפ"י

התאריךוהשעהבההתקבלה
הבקשהבכתובתהמייל

המפורטתלעיל.

הזכאותלמלגהתינתןלתקופה
רשתלהשלמתההתמחותהנד

 בלבד.

4

מתמחיםאשרסיימו/יסיימואת
שלהתמחותםהאשפוזיהחלק

בשנתהעבודההנתונהאולפני
וזקוקיםלהמשךהתמחות

לצורךסיוםמרפאתיתבמסגרת
ההתמחות.

בשלבראשוןייקבעעפ"י
תאריךסיוםהמסגרת

הראשונה.
בשלבשניייקבעעפ"י

התאריךוהשעהבההתקבלה
קשהבכתובתהמיילהב

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
הנדרשתלהשלמתההתמחות

בלבד.
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 שיקומי, רפואי והתפתחותי: -תחומי ההתמחות 
 


אשכול 
מיקום המתמחה ברשימת  אוכלוסייה ייעודית המתנה

 היקף הזכאות שיינתן ההמתנה

1


מתמחיםאשרסיימו/יסיימו
התמחותםבשנתלפחותמחצית

העבודההנתונהאולפניוזקוקים
להמשךהתמחותבמסגרתנוספת

לצורךסיוםההתמחות.

בשלבראשוןייקבעעפ"י
תאריךסיוםהמסגרת

הראשונה.
בשלבשניייקבעעפ"י

התאריךוהשעהבההתקבלה
הבקשהבכתובתהמייל

המפורטתלעיל.

תינתןלתקופהלמלגההזכאות
הנדרשתלהשלמתההתמחות

בלבד.

2

לפחותמתמחיםאשריסיימו
התמחותםבשנההעוקבתמחצית
תהעבודההנתונהוזקוקיםלשנ

להמשךהתמחותבמסגרתנוספת
לצורךסיוםההתמחות.

בשלבראשוןייקבעעפ"י
תאריךסיוםהמסגרת

הראשונה.
בשלבשניייקבעעפ"י

התאריךוהשעהבההתקבלה
הבקשהבכתובתהמייל

המפורטתלעיל.

תינתןלתקופהלמלגההזכאות
הנדרשתלהשלמתההתמחות

בלבד.

בתוםהשנתיים2אשכולכנ"ל3
.העוקבות

בשלבראשוןייקבעעפ"י
תאריךסיוםהמסגרת

הראשונה.
בשלבשניייקבעעפ"י

התאריךוהשעהבההתקבלה
הבקשהבכתובתהמייל

המפורטתלעיל.

תינתןלתקופהלמלגההזכאות
הנדרשתלהשלמתההתמחות

בלבד.

4

א.ממתיניםלהתחלתהתמחות.


ךוהשעהייקבעעפ"יהתארי
בההתקבלההבקשהבכתובת
המיילהמפורטתלעילובתנאי
שצורפוהמסמכיםהנדרשים

במלואם.

הזכאותלמלגהתינתןלתקופת
התמחותמלאה

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

לתושביםחוזרים(.

תאריךקבלת"יייקבעעפ
תאריךהזכאותלמלגהאו

–סיוםהמסגרתהראשונה
המאוחרמביןשניהם.

תינתןלתקופהלמלגההזכאות
הנדרשתלהשלמתההתמחות

בלבד.
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  הנחיות נוספות .3


קיבלמלגהכללאוקיבלתוארמומחהבפסיכולוגיה,גםאםבעברלאכברלאתאושרזכאותלמלגהלמישבידו .א
בלבד חלקית בתחוםלמעט מלגה נוספת התמחות )כגון: הבריאות משרד וצרכי למדיניות בהתאם תיעדופים

הפסיכולוגיהההתפתחותיתאוהשלמתשנתאשפוזלצורךסיוםהתמחותבפסיכולוגיהקלינית(.
הו,יקבלזכאותלמלגהלתקופתמישחלקמהתמחותוממומנתאומומנהבעברעלחשבוןתקציבממשלתיכלש .ב

 השלמתהתמחותובלבד.

 .,לאתאושרזכאותולמלגהמישכלהתמחותוממומנתאומומנהבעברעלחשבוןתקציבממשלתיכלשהו .ג

או .ד לעיל( כמפורט אחר ציבורי מימון )או מלגה קיבל לא התמחותו בתקופת אך התמחות בבחינת שנכשל מי
רשאילהגישבקשהלקבלתמלגהלתקופתההתמחותהנוספתהנדרשתע"י–שקיבלמלגהאומימוןחלקיבלבד

ייבחנובסדרעדיפותשניוככלשעודנותרומלגותלחלוקהלאחראישורוהוועדההמקצועית.עםזאת,בקשותאל
המלגותלמבקשיםהאחרים.חלוקתהמלגות,ככלשתעשה,ביןמבקשיםשהגישובקשותלפיסעיףזה,תעשהלפי

 רמועדהגשתן.סד

מיוםאישורה.בקשותלהארכהיוגשולוועדההמקצועיתהמתאימהשנתייםתוךלמלגהניתןלממשאתהזכאות .ה
 מפורטותומנומקות.

 .31.3.2018לממשהעדלתאריךיהיהניתן–31.12.2015מישאושרהזכאותולמלגהעדלתאריך
 .31.12.2018לממשהעדלתאריךיהיהיתןנ–31.12.2016מישאושרהזכאותולמלגהעדלתאריך

זכאותלמלגהמאפשרתהגשתמועמדותלמלגותהמתפנותבמוסדותהמוכריםומתעדכנותאחתלחודשבאתר .ו
 www.health.gov.il/Subjects/MedicalAndHealthProfessions/Psychology/Pages/scholarships.aspxhttp//:הבריאותמשרד

זכאותלמלגהאינהמהווהאישוראוערובהלקבלתמלגהבפועל. .ז
אשרקיבלומלגהממשרדהקליטה)בעליתעודתעולהחדשבלבד(עוליםחדשים-במסגרתהסרתחסמיםלעולים .ח

יוכלולהמשיךהתמחותםבמלגההמוקציתלמוסדללאצורךלעבורתהליךשלראיוןחוזרלצורךלמשךשנתיים,
שיבוצםלהמשךהתמחות.הסדרזהיחולרקעלעוליםחדשיםורקבמוסדותמוכריםלהתמחותמלאה.

ותמשרדמועצתהפסיכולוגיםיפרסםרשימותשלכלהמלגותהמתפנותבמוסדותכשלושהחודשיםלפניהתפנ .ט
 המלגה.

 הרשימותתהיינהנפרדותלכלתחוםהתמחותותתחלקנהלאשכולותהמתנה. .י

מיוחדות, .יא דרישות המלגה, מתפנה בו התאריך המתפנה, המסגרת סוג המוסד, פרטי את תכלולנה הרשימות
 התאריךהאחרוןלהגשתמועמדות,אישהקשרבמוסדואמצעיהתקשרות.

 .יב האינטרנט באתר תפורסמנה הפסיכולוגיםהרשימות להסתדרות גם במקביל ותופצנה הבריאות משרד של
 בישראלולוועדהמתמחיםבפסיכולוגיה.

הרשימותתעודכנהאחתלחודש. .יג

 מועמדות למלגה פנויה הגשת . 4

כלהמתמחיםברשימותההמתנהזכאיםלהגישמועמדותלמלגותהמתפנותבהתאםלאשכולבוהםנמצאים. .א
 *.5400כולותברשימותההמתנהתתבצעמולמוקד"קולהבריאות"בדיקתהשתייכותלאש

בפנייהלמוקדקולהבריאותישלהזדהותבאמצעותמס'ת.ז.
 ישלמלא"טופסהגשתמועמדותלראיוןבמוסדמוכרלהתמחות"ולצרףאתהמסמכיםהנדרשים. .ב

במוסדעדליוםהאחרוןלהגשתישלשלוחאתהטופסוהנספחיםישירותלכתובתהמיילשלהפסיכולוגהאחראי
 .24.00מועמדותבשעה

 באחריותהמועמדלבדוקכיבקשתוהתקבלה. .ג

 בקשותאשרלאתוגשנהכנדרשתוחזרנהללאטיפול. .ד

להתמחותע"חמלגהמועמדש .ה התקבל להתמחותבמוסד אתהסכמתו -והביע לגשתלראיונותנוספיםלאיוכל
 .לאחרמועדההסכמה

ליידעאתהמראייניםאםרואייןגםבמוסדאחרומהסוכםעמושם.מחויבמועמדה .ו
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 בחירת המתמחים ע"י המוסדות .4

 .24.00הפסיכולוגהאחראיבמוסדימתיןעדלמועדהאחרוןלהגשתמועמדותבשעה .א

קבלהלשולחבמייל.באופן מיידיעלכלבקשהשהתקבלהישלאשר .ב
האחרוןלהגשתמועמדותועדלטווחשלחודשימיםבלבדעלהמוסדלזמןלראיוןאתהמועמדיםלאחרהתאריך .ג

 שהגישובקשה.

 הזימוןלראיוןיתבצעעפ"יסדרהופעתהמועמדיםברשימותההמתנהבלבד. .ד

 למלגהשמתפנה.לכמועמדים5עדכלמוסדרשאילראיין .ז

 כוח מחלקת המשפטי/נציג מחלקה/היועץ וממנהל כולוגיםפסי משני שתורכב ראיוןפנימית ועדת יקים המוסד .ח

 .המוסד מנהל החלטת לפי האדם

 המועמדיםותסכםאתהראיוןעלגבי"טופסראיוןמועמדלקבלתמלגהבמוסדמוכר". את תראיין הועדה .ט

בוץהפסיכולוגיםעלגבי"טופסבקשהלשי מועצת המועמדהנבחרלמשרד על ותדווח המתמחים את תבחר הועדה .י
מלגאי"ותצרףאתטופסהראיון.

לאחרקבלתאישורממשרדהמועצה,המוסדיודיעלמתמחהעלבחירתו. .יא

 

שלמשרדהבריאותתוכללהחריגמלגותללאצורךבפרסומןוזאתעפ"ישיקולבמקריםמיוחדיםהפסיכולוגיתהארצית
דעתה.במקריםאלו,החלטתהתנומקותירשם.


פסיכולוגיהוייכנסולתוקףהחלמיוםפרסומם.–באתרשלמשרדהבריאותהקריטריוניםיפורסמו





ימימהגולדברג


פסיכולוגיתארצית
ומנהלתתקנותאשורתוארמומחה




העתקים:
ד"רורדעזרא,ראשמינהלרפואה

מרנעםויצנר,יועץלמנכ"ל
הלשכההמשפטיתהדני,-עו"דשרונהעבר

נית,שיקומית,התפתחותיורפואיתיו"רוועדותמקצועיותקלי
מרגביפרץ,סגןהפסיכולוגיתהראשית

מרחייםהופרט,מרכזתקציבישכרוכ"א
איתני,מרכזתבכירה,מועצתהפסיכולוגים-גב'איריספרחי

גב'איילתגרינבאום,מנהלתאגףהשירות
גב'שנידהן,מנהלתתחוםמוקדפניותהציבור

תדרותהפסיכולוגיםבישראלד"רמאירנעמן,יו"רהס
פרץ,יו"רועדהמתמחיםבהפ"י-גב'רותברנשטיין
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