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  ד"תשע, אב' ח  
  2014, אוגוסט 4 

  תהתפתחותילהתמחות בפסיכולוגיה  2014מלגות שמתפנות במהל� שנת כל ה

�ו 1גות המתפנות מתייחסות לאשכולות המל 4.  

  

 אזור שם המוסד מגזר
מסגרת 

 מתפנה
  דרישות מיוחדות מתאריך

תאריך 

אחרון 

להגשת 

  מועמדות

שם איש 

הקשר 

  במוסד

  אמצעי התקשרות

  ממשלתי
 – הילד להתפתחות מכון

  ברזילי ח"בי
  avital.miri@gmail.com  מירי אביטל  31.8.2014    1.10.2014  מכון  דרום

  ממשלתי
תחנה לאבחון ושיקום 

  הילד
  דרום

מסגרת 
  נוספת

 inonz@mishmarhanegev.org.il  יהודית זלצמן  31.8.2014    1.10.2014

  ממשלתי
, הילד להתפתחות מכון

  הרופא אסף
  adilh@asaf.health.gov.il  הולצמן עדי  31.8.2014    1.10.2014  מכון  מרכז

  ממשלתי
-מכון להתפתחות הילד

  ש"תה
  רבקה סופרין  1.8.2014    1.9.2014  מכון  מרכז

sofrin.rivka@gmail.com  

 

  ח"קופ
-מכון להתפתחות הילד

  א"ת
  מכון  מרכז

1.10.2014 
  

31.8.2014 
 veredan@clalit.org.il  ורד ענתבי

  ח"קופ
-מכון להתפתחות הילד

  צ"ראשל
  מכון  מרכז

1.10.2014 
  

31.8.2014 
 gera_je@mac.org.il  ודי גרא'ג

  ח"קופ
-מכון להתפתחות הילד

  שניידר
  31.8.2014    1.10.2014  מכון  מרכז

- עדי אופיר
  עזריאלי

adio@clalit.org.il 
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  ח"קופ
-מכון להתפתחות הילד

  מכבי השלום
  מכון  מרכז

1.10.2014 
  

31.8.2014 
 imagdola@gmail.com  אן לוי

  ח"קופ
-מכון להתפתחות הילד

  רחובות
  מכון  מרכז

1.10.2014 
  

31.8.2014 
 veredgolan11@gmail.com  ורד גולן

  ח"קופ
-מכון להתפתחות הילד

  מודיעין
  מכון  מרכז

1.10.2014 
  

ר סמדר "ד 31.8.2014
  גרטנר

gertner.smadar@gmail.com 

  ח "קופ
-מכון להתפתחות הילד

  נתניה . כ.ב.ש
  30.9.2014    1.12.2014  מכון  צפון

בן  תאייל
  יעקב

shayeletbe@clalit.org.il  
  

  ח"קופ
-מכון להתפתחות הילד

  ירושלים
 altman_michal@meuhedet.co.il  אלטמןמיכל   31.8.2014    1.10.2014  מכון  ירושלים
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  2014, אוגוסט 1 
  

  להתמחות בפסיכולוגיה רפואית 2014מלגות שמתפנות במהל� שנת כל ה
  

  .  4ולאשכול  1הרשימה מתייחסת לאשכול 
  .1תינת  עדיפות למגישי בקשות מאשכול  

  

 אזור שם המוסד מגזר
מסגרת 

 מתפנה
  דרישות מיוחדות מתאריך

תאריך 

אחרון 

להגשת 

  מועמדות

שם איש 

הקשר 

  במוסד

  אמצעי התקשרות

  15.8.2014    1.10.2014    מרכז  איכילוב ח"בי  ממשלתי
שולמית בן 

  יצחק
shulamit@tasmc.health.gov.il  

  

  31.8.2014    1.10.2014    מרכז  איכילוב ח"בי  ממשלתי
שולמית בן 

  יצחק
shulamit@tasmc.health.gov.il  

  

  15.8.2014    1.10.2014  מרפאתי  מרכז  ש"תה ח"בי  ממשלתי
דנה ' פרופ

  מרגלית
Daniella.margalit@shiba.health.gov.il 

  מרכז   לוינשטיין ח"בי  ח"קופ
מרפאתי 
אשפוז 
  יום

 angridc@clalit.org.il  כרמי אינגריד  15.8.2014    1.10.2014
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  2014 ,אוגוסט 1 

  

  מסגרת אשפוזית� תקליני להתמחות בפסיכולוגיה 2014מלגות שמתפנות במהל� שנת כל ה

  .בלבד 1' המלגות המתפנות מתייחסות לאשכול מס

 אזור שם המוסד מגזר
מסגרת 

 מתפנה
 מתאריך

דרישות 

  מיוחדות

תאריך 

אחרון 

להגשת 

  מועמדות

שם איש 

  הקשר במוסד
  אמצעי התקשרות

  ממשלתי
 – פסיכיאטרית מחלקה

  כרם-עין הדסה
  31.8.2014    1.10.2014  ילדים  ירושלים

איתן ' פרופ
  בכר

miria@hadassah.org.il  
 

  אורי שוחט  15.8.2014    1.12.2014  מבוגרים  ירושלים  מעון ירושלים  ממשלתי
uri.shohet@psjer.health.gov.il   

 

  ממשלתי
-באר – נ"לברה מרכז

  שבע
  ענת שגב  31.8.2014    1.12.2014  מבוגרים  דרום

anat.segev@pbsh.health.gov.il   
 

  סטייסי יהושוע   31.8.2014    1.10.2014  נער/ילד  דרום  שלום אור  ציבורי 
yehosh@gmail.com 
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  2014, אוגוסט 1 

  

  שיקומית להתמחות בפסיכולוגיה 2014מלגות שמתפנות במהל� שנת כל ה

  .  4ולאשכול  1הרשימה מתייחסת לאשכול 
  .1בקשות מאשכול  תינת  עדיפות למגישי 

  

 אזור שם המוסד מגזר
מסגרת 

 מתפנה
  דרישות מיוחדות מתאריך

תאריך 

אחרון 

להגשת 

  מועמדות

שם איש 

  הקשר במוסד
  אמצעי התקשרות

  ציבורי
 לשיקום הלאומי המכון

  ראש נפגעי
  מרכז שפיצר חיפה

  וייסמן דלית   15.8.2014    1.10.2014  חלקית  צפון
dalitw@shikumil.org.il  

 

 ציבורי
  1.10.2014  מלאה  מרכז  מכון שניאורסון

במסגרת השרות 
הפסיכולוגי החינוכי 

  א "ת
  אורלי ניאגו  31.8.2014

aviv.gov.il-Niago_o@mail.tel  
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  2014 אוגוסט 01 

  תמרפאתי מסגרת � תקליני להתמחות בפסיכולוגיה 2014מלגות שמתפנות במהל� שנת כל ה

  .בלבד 4' המלגות המתפנות מתייחסות לאשכול מס

 אזור שם המוסד מגזר
מסגרת 

 מתפנה
 מתאריך

דרישות 

  מיוחדות

תאריך 

אחרון 

להגשת 

  מועמדות

שם איש 

הקשר 

  במוסד

  אמצעי התקשרות

  1.12.2014  מבוגרים  צפון  נהריה – נ"לברה תחנה  ממשלתי
תינתן עדיפות 
  לדוברי ערבית

  gazit14@netvision.net.il  מיה גזית  31.8.2014

  gazit14@netvision.net.il  מיה גזית   15.9.2014    1.10.2014  ילדים ונוער  צפון  נהריה – נ"לברה תחנה  ממשלתי

  סמדר גור  31.8.2014    1.10.2014  מבוגר/נער/ילד  מרכז   רחובות -נ "תחנה לברה  ממשלתי 
madymore749@yahoo.com 

  ח "קופ
ח "בי –מרכז שיקום 
  לוינשטיין

  נעמי גבע   31.8.2014    1.10.2014  מבוגרים  מרכז 
naomig@clalit.org.il  

 

  ח"קופ
 קרית – נ"לברה מרפאה

  חיפה – אליעזר
  31.8.2014    1.10.2014  מבוגרים  צפון

שרית 
  אילתה ארזי

saritar2@clalit.org.il 

  ח"קופ
. ר.מ, פסיכיאטרי שרות

  שבע-באר – סורוקה
  דרום

/ נער/ילד
  מבוגר

 nadavm@clalit.org.il  מאיר נדב  15.8.2014    1.10.2014

  ציבורי
המרכז הישראלי לתמיכה 

  בניצולי שואה
  31.8.2014    1.10.2014  מבוגרים  מרכז

עופר 
  דוברצקי

oferd@amcha.org 

  ציבורי
ש אמי הורוביץ "התחנה ע

  גבעת חיים איחוד –
  צפון

/ נער/ילד
  מבוגר

 tachana@ghi.org.il  איריס כרמל  31.8.2014    1.10.2014

  ציבורי
 יחידת ילדים ונוער מילה

  אילת
  זהר אמיר   31.8.2014    1.10.2014  מבוגר/נער/ילד  דרום

zoharamir2005@gmail.com 
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