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 לכבוד
 הפסיכולוגים הראשיים

 הפסיכולוגים האחראיים על ההתמחות
 בפסיכולוגיה המתמחים

 
 שלום רב,

 

 עדכון - אשכולות ממתינים לקבלת מלגה להתמחות בפסיכולוגיה קלינית הנדון:
 
 

 ת לראיונות במוסדות בהם מתפנה מלגה.אנו עושים כל מאמץ לאפשר למועמדים מרשימות ההמתנה להגיש בקשו
וזקוקים  2014מתמחים אשר סיימו התמחותם במהלך לתעדף מכיוון שרשימות ההמתנה ארוכות מאוד ועלינו 

 .נוסף לרשימות ההמתנההוחלט להוסיף אשכול  - להמשך התמחות
 

בשלב יוכלו  לא החדש( 5 אשכול - הקודם 4אשכול מ)הממתינים להתחלת התמחות מועמדים  – לתשומת לבכם
 להגיש מועמדות למלגות המתפנות במסגרת מרפאתית.זה 

 
הכלל המנחה אותנו הוא שניתנת עדיפות למי שהתחיל ועומד לסיים את ההתמחות לפני מי שטרם התחיל את 

 התמחותו.
 

 אשכולות ההמתנה: עדכוןלהלן 
 

או לפני  2014הראשון של התמחותם במהלך הוכנסו כל המתמחים המסיימים את החלק  1אשכול מס' ל – 1אשכול 
 בכדי לסיים את התמחותם. אשפוזיתבמסגרת  להתמחותוזקוקים 

 זכאים להגיש מועמדות למלגות המתפנות במסגרת אשפוזית.בלבד  1מועמדים מאשכול  
 

וזקוקים  2015את החלק הראשון של התמחותם במהלך  שיסיימוהוכנסו כל המתמחים  2לאשכול מס'  – 2אשכול 
 במסגרת שנייה בכדי לסיים את התמחותם. להתמחות

 .4ומאשכול  1אשכול מהתמחות של כל המועמדים  ימתינו עד למציאת מקום 2כול מועמדים מאש
 

וזקוקים  2016את החלק הראשון של התמחותם במהלך  שיסיימוכנסו כל המתמחים הו 3לאשכול מס'  – 3אשכול 
 במסגרת שנייה בכדי לסיים את התמחותם. להתמחות

 
או לפני  2014את החלק הראשון של התמחותם במהלך  שיסיימוהוכנסו כל המתמחים  4לאשכול מס'  – 4אשכול 

 חותם.במסגרת מרפאתית בכדי לסיים את התמ ותלהתמחוזקוקים 
 .מרפאתיתזכאים להגיש מועמדות למלגות המתפנות במסגרת בלבד  4מועמדים מאשכול  

 
 הוכנסו כל המתמחים הממתינים להתחלת התמחות מלאה. 5לאשכול מס'  – 5אשכול 

 .4 אשכולמהתמחות של כל המועמדים  ימתינו עד למציאת מקום 5כול מועמדים מאש
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 שלהלן:הדירוג ייקבע עפ"י  4-ו 3, 2, 1באשכולות המתמחה מיקום 
 תאריך סיום המסגרת הראשונה. .1
 .בתנאי שיתמחה בפריפריה רמת הפריפריה של הרשות המקומית בה מתגורר המתמחה .2
 תחום ההתמחות )ילדים/מבוגרים(. .3
 .עולה חדש / תושב חוזר .4
 .זמן שנותר לסיום התמחות .5
 .לזכאות למלגה הבקשהבאיזו שנה אושרה  .6
 .ואר מומחה בתחום אחרהאם בידך ת .7
 .מוגבלות המקשה על קבלתך למקום התמחות .8
 

 שלהלן:הדירוג ייקבע עפ"י  5 באשכולהמתמחה מיקום 
 .אות למלגהזכ תאריך קבלת .1
 .בתנאי שיתמחה בפריפריה רמת הפריפריה של הרשות המקומית בה מתגורר המתמחה .2
 תחום ההתמחות )ילדים/מבוגרים(. .3
 .עולה חדש / תושב חוזר .4
 .זמן שנותר לסיום התמחות .5
 .האם בידך תואר מומחה בתחום אחר .6
 .מוגבלות המקשה על קבלתך למקום התמחות .7
 

את השאלון המפורסם  למלא ולשלוחמתמחה המבקש להתחיל התמחותו ע"ח מלגה של משרד הבריאות על ה
באתר משרד הבריאות )מצ"ב קישור(  

larship.pdfhttp://www.health.gov.il/DocLib/psychology_stagiaire_scho 

 

 ב ר כ ה , ב

 

 גולדברג ימימה
 פסיכולוגית ארצית

 וממונה על רישוי פסיכולוגים
 
 

  העתק: 
 משרד הבריאות , מנכ"לארנון אפקפרופ' 

 מר דב פסט, סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש
 בפועל רפואה מינהל ראש, ד"ר ורד עזרא
 שיף, יו"ר מועצת הפסיכולוגים-פרופ' רחל לוי

 מר יובל בלינקי, סגן הפסיכולוגית הארצית
 יו"ר ועדות מקצועיות

 סתדרות הפסיכולוגים, יו"ר המאיר נעמןד"ר 
 , הלישכה המשפטיתהדני-עו"ד שרונה עבר

 מר נעם ויצנר, יועץ בכיר למנכ"ל
 ועד המתמחים

 גב' שני דהן, מנהלת תחום מוקד פניות הציבור
 איתני, מרכזת בכירה מועצת הפסיכולוגים-גב' איריס פרחי
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