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 לציבור הפסיכולוגים שלום רב,

חשוב לי להבהיר מספר סוגיות הקשורות למעבר מתקצוב המלגות הנהוג כיום למבחני התמיכה במוסדות הלא  

 ממשלתיים. 

ראשית, משרד הבריאות נשאר מחויב לתמיכה בתהליך ההתמחות שמבוצע על פי חוק הפסיכולוגים. יתרה מזאת, היקף  

 שאינם ממשלתיים אף יעלה בשנה הקרובה. תקציב המלגות המוקדש לגופים 

ומנגנון מבחני התמיכה יוחל רק על מתמחים  בנוסף, תהליך המעבר לשיטת התקצוב החדשה יבוצע באופן הדרגתי 

, מימון המלגות עבורו, יימשך  2020חדשים. כל מי שהתחיל התמחות במוסד לא ממשלתי על בסיס מלגה לפני סוף שנת  

בשנה  כך ש ,שנים 4 -חות במוסד. משמעות הדבר היא שהמעבר ההדרגתי יימשך במשך ככסדרו עד סוף תקופת ההתמ 

מתקציב המלגות עבור הגופים שאינם ממשלתיים  יוקצה למבחני התמיכה. כל היתר יישאר   10% -הקרובה רק כ

 במתכונת הקצאת המלגות הנוכחית עבור המתמחים בפועל כיום.

ק החלק הראשון של ניסוח מקדמי של מבחן התמיכה והמבחן נמצא בשלב של  מבחינת ניסוח והפצה, בשלב זה הושלם ר

בחינה משפטית ראשונית. עם השלמת חלק זה, כמקובל, יועבר נוסח מבחן התמיכה לכל הגורמים הרלבנטיים כטיוטה  

 להערות ורק לאחר מכן יושלם תהליך ההגדרה של המבחן.

יך השינוי, מבחן התמיכה יבטיח הגנה משמעותית על המתמחה, עם כל הקושי בשינוי ואי הוודאות שמלווה את תהל 

תנאי העסקתו, אופן ההתמחות והשלמת תהליך ההתמחות באופן מלא. הוא גם יתמרץ מוסדות להגדיל את מספר  

   .המתמחים בכלל ובאופן מוגבר בפריפריה ובאוכלוסיות מיוחדות. הוא גם מאפשר תרומה ייחודית לציבור המטופלים

ר למבחן התמיכה לא יצמצם את היקף התמיכה הכספית במלגות ואפילו יגדיל אותה, ובנוסף, יאפשר לנו  עצם המעב

לשמור על המתמחים וההתמחות מבחינה מקצועית ומבחינת תנאי ההעסקה, לתמרץ מוסדות על הרחבת שירותים 

 . הפסיכולוגיים בפריפריה, ולהיטיב עם האוכלוסיי

קושי בתכנון כלכלי עבור חלק מהמוסדות, מכיוון שסכום הקצאה לא יהיה קבוע ובשנים   ברור כי השינוי יצור 

הראשונות גם לא ידוע מראש. קושי זה הינו מרכיב משמעותי בתהליך קבלת ההחלטות, אך אינו היחיד ואינו העיקרי  

 בתהליך. 

, עדיין ניתן  תכניותינואופן משמעותי את כפי שאני מאמין, ועל פי ניסיוני, גם כאשר מוטל עלינו לעשות שינוי שמשנה ב

,  להפוך אותו למנוף לחיזוק מערך הפסיכולוגיה הציבורית. אפשר להתקומם כנגד השינוי ורצוי להביע דעה בעדו או נגדו

 ממנה. ח אך בכל מקרה, אני מציע לבחון את המציאות החדשה ולנסות להרווי

                                            בברכה,                                       

                                                                                                                     
 גבי פרץ                                                   

  פסיכולוג ארצי                                                                                                             


