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תנאים והנחיות לקבלת זכאות למלגה להתמחות בפסיכולוגיה – עדכון 9.2017

חוקהפסיכולוגים()1977ותקנותההתמחות()1979מחייביםאתמישרשוםבפנקסוהמעונייןלהיותבעלתוארמומחה
לעבורתהליךהתמחותבמוסדמוכרבליוויהדרכהופיקוח,כפיהמפורטבתקנות .

משרד הבריאות מכיר בחשיבותו של תהליך ההתמחות של הפסיכולוגים ומעוניין לעודדו לצורך העלאת רמת השירות
ואיכותהטיפוללציבור.לצורךהזה,הקצהמשרדהבריאותתקציבלמתןמלגותלזכאים.תקציבהמלגותנועדלהכשיר
מתמחיםבפסיכולוגיהבהלימה לצרכיהאוכלוסייהומדיניותמשרדהבריאות.כמו-כן,המדינהאינהמתחייבתלממןכל
מישלמדפסיכולוגיהבכלתכנית,אלא,עפ"יצרכיהמדינהולפישיקוליהבלבד .
לצערנו , המגבלה התקציבית אינה מאפשרת מתן  מלגה לכל פונה ומחייבת ,על כן ,קביעה והגדרה של סדרי עדיפויות
בחלוקתהמלגות. 
מלגותיינתנולצורךהתמחותבתחומיםהבאים:קליני,שקומי,התפתחותיורפואי(מקצועותבריאות). 

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

 .1תנאי סף להגשת הבקשה
א .הגשתטופסבקשהלזכאותלמלגהוכניסהלרשימתהמתנהלהתמחותבפסיכולוגיה.
http://www.health.gov.il/Subjects/MedicalAndHealthProfessions/Psychology/Expert_Psychologist/Pages/def ault.aspx

ב.
ג.
ד.
ה.

רישוםבפנקסהפסיכולוגים.
במידהואינךבוגרתוארשניבתחוםבואתהמבקשזכאותלמלגה,ישלהציגאישורהוועדההמקצועיתהמתאימה
להתחילהתמחותבפסיכולוגיהבתחוםהמבוקש.
הצגת2המלצותמפסיכולוגיםבתחוםהמבוקש.
הטופס והמסמכים הנלווים יתקבלו בכתובת מייל  hitmahutpsy@moh.gov.ilבלבד ולא בשום אמצעי אחר.



 .2היקף הזכאות למלגה ומיקום ברשימת המתנה
א .הזכאותהמקסימליתשתאושרהיאשנתייםבמשרהמלאה/שלוששניםבשלושתרבעימשרה/ארבעשניםבחצי
משרהפעםאחתבלבד.
ב .הזכאיםלמלגהיירשמובאשכולותהמתנה.מיקומםברשימתההמתנהוהיקףהזכאותייקבעכמפורטלהלן:
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תחום ההתמחות  -קליני:
אשכול
המתנה

אוכלוסייה ייעודית

1


מתמחיםאשרסיימו/יסיימואת
החלקהמרפאתישלהתמחותם
בשנתהעבודההנתונהאולפני
וזקוקיםלהמשךהתמחות
במסגרתאשפוזיתלצורךסיום
ההתמחות .

 2

מתמחיםאשריסיימואתהחלק
המרפאתישלהתמחותםבשנה
העוקבתלשנתהעבודההנתונה
וזקוקיםלהמשךהתמחות
במסגרתאשפוזיתלצורךסיום
ההתמחות .

 3

כנ"לאשכול2בתוםהשנתיים
העוקבות .

 4

מתמחיםאשרסיימו/יסיימואת
החלקהאשפוזישלהתמחותם
בשנתהעבודההנתונהאולפני
וזקוקיםלהמשךהתמחות
במסגרתמרפאתיתלצורךסיום
ההתמחות .

ממתיניםלהתחלתהתמחות .
 5

מתמחיםאשרהשלימושנת
התמחותאחתבלבדעלחשבון
גורםחיצוני(תקן,קרןמחקרים
מלגתאקדמיה,מלגתקליטה
לתושביםחוזרים) .

מיקום המתמחה ברשימת
ההמתנה
בשלבראשוןייקבעעפ"י
תאריךסיוםהמסגרת
הראשונה .
בשלבשניייקבעעפ"י
התאריךוהשעהבההתקבלה
הבקשהבכתובתהמייל
המפורטתלעיל .
בשלבראשוןייקבעעפ"י
תאריךסיוםהמסגרת
הראשונה .
בשלבשניייקבעעפ"י
התאריךוהשעהבההתקבלה
הבקשהבכתובתהמייל
המפורטתלעיל .
בשלבראשוןייקבעעפ"י
תאריךסיוםהמסגרת
הראשונה .
בשלבשניייקבעעפ"י
התאריךוהשעהבההתקבלה
הבקשהבכתובתהמייל
המפורטתלעיל .
בשלבראשוןייקבעעפ"י
תאריךסיוםהמסגרת
הראשונה .
בשלבשניייקבעעפ"י
התאריךוהשעהבההתקבלה
הבקשהבכתובתהמייל
המפורטתלעיל .
ייקבעעפ"יהתאריךוהשעה
בההתקבלההבקשהבכתובת
המיילהמפורטתלעילובתנאי
שצורפוהמסמכיםהנדרשים
במלואם .
ייקבעעפ"יתאריךקבלת
הזכאותלמלגהאותאריך
סיוםהמסגרתהראשונה–
המאוחרמביןשניהם .

היקף הזכאות שייקבע

הזכאותלמלגהתינתןלתקופה
הנדרשתלהשלמתההתמחות
בלבד.

הזכאותלמלגהתינתןלתקופה
הנדרשתלהשלמתההתמחות
בלבד.

הזכאותלמלגהתינתןלתקופה
הנדרשתלהשלמתההתמחות
בלבד.

הזכאותלמלגהתינתןלתקופה
הנדרשתלהשלמתההתמחות
בלבד.

הזכאותלמלגהתינתןלתקופת
התמחותמלאה .

הזכאותלמלגהתינתןלתקופה
הנדרשתלהשלמתההתמחות
בלבד .
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תחומי ההתמחות  -שיקומי ,רפואי והתפתחותי:

אשכול
המתנה

1


 2

 3

 4

מיקום המתמחה ברשימת
אוכלוסייה ייעודית
ההמתנה
בשלבראשוןייקבעעפ"י
תאריךסיוםהמסגרת
מתמחיםאשרסיימו/יסיימו
הראשונה .
לפחותמחציתהתמחותםבשנת
בשלבשניייקבעעפ"י
העבודההנתונהאולפניוזקוקים
להמשךהתמחותבמסגרתנוספת התאריךוהשעהבההתקבלה
הבקשהבכתובתהמייל
לצורךסיוםההתמחות .
המפורטתלעיל .
בשלבראשוןייקבעעפ"י
תאריךסיוםהמסגרת
מתמחיםאשריסיימולפחות
הראשונה .
מחציתהתמחותםבשנההעוקבת
בשלבשניייקבעעפ"י
לשנתהעבודההנתונהוזקוקים
להמשךהתמחותבמסגרתנוספת התאריךוהשעהבההתקבלה
הבקשהבכתובתהמייל
לצורךסיוםההתמחות .
המפורטתלעיל .
בשלבראשוןייקבעעפ"י
תאריךסיוםהמסגרת
הראשונה .
כנ"לאשכול2בתוםהשנתיים
בשלבשניייקבעעפ"י
העוקבות .
התאריךוהשעהבההתקבלה
הבקשהבכתובתהמייל
המפורטתלעיל .
ייקבעעפ"יהתאריךוהשעה
א.ממתיניםלהתחלתהתמחות . בההתקבלההבקשהבכתובת
המיילהמפורטתלעילובתנאי

שצורפוהמסמכיםהנדרשים
במלואם .
ב.מתמחיםאשרהשלימושנת
התמחותאחתבלבדעלחשבון
גורםחיצוני(תקן,קרןמחקרים
מלגתאקדמיה,מלגתקליטה
לתושביםחוזרים) .

ייקבעעפ"יתאריךקבלת
הזכאותלמלגהאותאריך
סיוםהמסגרתהראשונה–
המאוחרמביןשניהם .

היקף הזכאות שיינתן

הזכאותלמלגהתינתןלתקופה
הנדרשתלהשלמתההתמחות
בלבד .

הזכאותלמלגהתינתןלתקופה
הנדרשתלהשלמתההתמחות
בלבד .

הזכאותלמלגהתינתןלתקופה
הנדרשתלהשלמתההתמחות
בלבד .

הזכאותלמלגהתינתןלתקופת
התמחותמלאה 

הזכאותלמלגהתינתןלתקופה
הנדרשתלהשלמתההתמחות
בלבד .
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 .3הנחיות נוספות

א .ניתןלממשאתהזכאותלמלגהבאופןחדפעמיל4-שנותהתמחותבהיקףשל1/2משרה.
ב .ניתן  לפצל את מימוש הזכאות למלגה בין תחומי ההתמחות השונים אך ,בכל מצב ,לא תינתן מלגה מעבר ל4-
שנותהתמחותבהיקףשל1/2משרה.
ג .ניתן לממש את הזכאות למלגה תוך שנתיים מיום אישורה (לקראת תום תקופת הזכאות תשלחנה הודעות
תזכורתב-.)SMSבקשותלהארכהיוגשומפורטותומנומקות.
מישאושרהזכאותולמלגהעדלתאריך1.6.2017–ניתןיהיהלממשהעדלתאריך.31.5.2019
ד .זכאות למלגה מאפשרת הגשת מועמדות למלגות המתפנות במוסדות המוכרים ומתעדכנות אחת לחודש באתר
משרדהבריאות http://www.health.gov.il/Subjects/MedicalAndHealthProfessions/Psychology/Pages/scholarships.aspx
ה .זכאותלמלגהאינהמהווהאישוראוערובהלקבלתמלגהבפועל .
ו .במסגרתהסרתחסמיםלעולים-עוליםחדשים(בעליתעודתעולהחדשבלבד)אשרקיבלומלגהממשרדהקליטה
למשךשנתיים,יוכלולהמשיךהתמחותםבמלגההמוקציתלמוסדללאצורךלעבורתהליךשלראיוןחוזרלצורך
שיבוצםלהמשךהתמחות.הסדרזהיחולרקעלעוליםחדשיםורקבמוסדותמוכריםלהתמחותמלאה .
ז .משרד הפסיכולוג הארצי יפרסם רשימות של כל המלגות המתפנות במוסדות כשלושה חודשים לפני התפנות
המלגה.
ח .הרשימותתהיינהנפרדותלכלתחוםהתמחותותתחלקנהלאשכולותהמתנה.
ט .הרשימות תכלולנה את פרטי המוסד ,סוג המסגרת המתפנה ,התאריך בו מתפנה המלגה ,דרישות מיוחדות,
התאריךהאחרוןלהגשתמועמדות,אישהקשרבמוסדואמצעיהתקשרות.
י .הר שימות תפורסמנה באתר האינטרנט של משרד הבריאות ותופצנה במקביל גם להסתדרות הפסיכולוגים
בישראלולוועדהמתמחיםבפסיכולוגיה.
יא .הרשימותתעודכנהאחתלחודש. 

 .4הגשת מועמדות למלגה פנויה
א .כלהמתמחיםברשימותההמתנהזכאיםלהגישמועמדותלמלגותהמתפנותבהתאםלאשכולבוהםנמצאים. 
בדיקתהשתייכותלאשכולותברשימותההמתנהתתבצעמולמוקד"קולהבריאות".*5400
בפנייהלמוקדקולהבריאותישלהזדהותבאמצעותמס'ת.ז .
ב .ישלמלא"טופסהגשתמועמדותלראיוןבמוסדמוכרלהתמחות"ולצרףאתהמסמכיםהנדרשים.
ישלשלוחאתהטופסוהנספחיםישירותלכתובתהמיילשלהפסיכולוגהאחראיבמוסדעדליוםהאחרוןלהגשת
מועמדותבשעה.24.00
ג .באחריותהמועמדלבדוקכיבקשתוהתקבלה.
ד .בקשותאשרלאתוגשנהכנדרשתוחזרנהללאטיפול.
ה .מועמד שהתקבל להתמחות ע"ח מלגה והביע את הסכמתו להתמחות במוסד  -לא יוכל לגשת לראיונות נוספים
לאחרמועדההסכמה.
ו .המועמדמחויבליידעאתהמראייניםאםרואייןגםבמוסדאחרומהסוכםעמושם. 
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 .4בחירת המתמחים ע"י המוסדות
א .הפסיכולוגהאחראיבמוסדימתיןעדלמועדהאחרוןלהגשתמועמדותבשעה.24.00
ב .עלכלבקשהשהתקבלהישלאשרבאופן מיידיקבלהלשולחבמייל .
ג .לאחרהתאריךהאחרוןלהגשתמועמדותועדלטווחשלחודשימיםבלבדעלהמוסדלזמןלראיוןאתהמועמדים
שהגישובקשה.
ד .הזימוןלראיוןיתבצעעפ"יסדרהופעתהמועמדיםברשימותההמתנהבלבד.
ז .כלמוסדרשאילראייןעד5מועמדיםלכלמלגהשמתפנה.
ח .המוסד יקים ועדת ראיוןפנימית שתורכב משני פסיכולוגים וממנהל מחלקה/היועץ המשפטי/נציג מחלקת כוח
האדם לפי החלטת מנהל המוסד.
ט .הועדה תראיין את המועמדיםותסכםאתהראיוןעלגבי"טופסראיוןמועמדלקבלתמלגהבמוסדמוכר".
י .הועדה תבחר את המתמחים ותדווח על המועמדהנבחרלמשרד מועצת הפסיכולוגיםעלגבי"טופסבקשהלשיבוץ
מלגאי"ותצרףאתטופסהראיון .
יא .לאחרקבלתאישורממשרדהמועצה,המוסדיודיעלמתמחהעלבחירתו .

במקריםמיוחדיםהפסיכולוגיתהארציתשלמשרדהבריאותתוכללהחריגמלגותללאצורךבפרסומןוזאתעפ"ישיקול
דעתה.במקריםאלו,החלטתהתנומקותירשם .

הקריטריוניםיפורסמובאתרשלמשרדהבריאות–פסיכולוגיהוייכנסולתוקףהחלמיוםפרסומם .



גביפרץ 

פסיכולוגארצי 
מנהלתקנותתקנותההתמחות 
וממונהעלרישויפסיכולוגים 

העתקים :
ד"רורדעזרא,ראשמינהלרפואה 
מרנעםויצנר,יועץלמנכ"ל 
עו"דשרונהעבר-הדני,הלשכההמשפטית 
יו"רוועדותמקצועיותקלינית,שיקומית,התפתחותיורפואית 
מרחייםהופרט,מרכזתקציבישכרוכ"א 
גב'איריספרחי-איתני,מרכזתבכירה,מועצתהפסיכולוגים 
גב'איילתגרינבאום,מנהלתאגףהשירות 
גב'שנידהן,מנהלתתחוםמוקדפניותהציבור 
ד"רמאירנעמן,יו"רהסתדרותהפסיכולוגיםבישראל 
גב'רותברנשטיין-פרץ,יו"רועדהמתמחיםבהפ"י 
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