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 ציבור הפסיכולוגים שלום רב , ל

 

                        לנושא דו"ח הקצאת המלגות החדש , יםאני מבקשת לשתף אתכם במספר נתונים ועובדות הקשור
 .  6104ביוני והמשכו  6104שיישומו הוחל בינואר 

שמאחר  ,מנכ"ל המשרד הודיע  ליטה שלא לקלוט יותר מתמחים שלא במימון מלא וכתגובה, קופ"ח כללית החצערנול
יקלט במרפאות י –שהמשרד מחוייב למתמחים בפסיכולוגיה קלינית הרי שכל מתמחה שלא ייקלט בקופת חולים 

 ממשלתיות .ה ובמסגרות

מי יהיה מוכן  בררנום הראשיים ואף הודעה ברוח זו יצאה למנהלי המרכזים לברה"נ הממשלתיים ולכל הפסיכולוגי
 נפתר .  -למילגאים  התמחותמקומות  פניות  כך שנושא לקלוט מלגות נוספות וקבלנו מספר 

 יחד עם זאת חשוב לנו להביא לידיעתכם את הנתונים הבאים : 

 מש"ח בשנים האחרונות .   01 -גדל בלאחר שמש"ח  66תקציב המלגות עומד כיום על 

המבקשים לקבל מילגה רק עולה וגדל באופן לא מתואם לאור קצב  פתיחת תוכניות חדשות  מספר  , מאידך
מבלי לתת  אלות כותוכני ים להתגאות בתוכנית קלינית  ופותחמוסדות רבים רוצים  לפסיכולוגים קלינים במכללות . 

להתמחות ויאלץ לחכות בתור צה להמשיך , יראת הדעת או לקחת אחריות לגבי המשך דרכם של מי שיסיים את לימודיו
   זכאים לתחילת ההתמחות 011-בקצב הזה זמן ההמתנה רק יעלה ויגדל . כבר היום ממתינים כ. במשך למעלה משנתיים

 יום ההתמחות האשפוזית . ממתינים לס 611-ו

יותר  שאין ,הראתה באופן שאינו משתמע לשתי פנים ,ע"י המשרד שנעשתה   ,תקליני הרכי כ"א בפסיכולוגיצבדיקת 
 . הצרכים של המדינה ם היום עונה עליהקי ההיצע צורך בפסיכולוגים קליניים חדשים וכי 

לאור זאת המשרד לא יגדיל את תקציב המלגות ואף ינסה לתאם אי פתיחת תוכניות חדשות בפסיכולוגיה קלינית מול 
 המל"ג . 

שימת הממתינים לסיום ההתמחות האשפוזית להתמודד קודם עם ר –הוחלט בועדה שהוקמה ע"י המנכ"ל  ,לפיכך
לתגבר  צלחנוה ,כתוצאה מהשינוי במודל מימון המלגות .ולאפשר להם לסיים את התהליך ע"י תגבור מלגות אשפוזיות

 .וכן לתת מענה למקרים פרטניים מיוחדיםר החרדי ולמגזר הערבי ולפריפריה אשפוז , להקצות מלגות נוספות למגז
 . מלגות  56 עד כה   6104הוספו לכך מינואר  סה"כ 

כפי שהיה עד כה )טרם השינוי( מעסיק  לבין מודל עלות ₪  0811ין מודל עלות הדרכה בגובה של בבסימולציות שערכנו 
 :לחודש נמצא כי ₪  5651בגובה של 
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 המדברות בעד עצמן .  6104-6108מצ"ב הסימולציות לשנים 

 

 שנה

 

זיות מלגות אשפו

 במתווה הקודם 

 

מלגות אשפוזיות 

 במתווה החדש 

 

  תיותמרפא תומלג

 קודםבמתווה ה

 

מלגות מרפאתיות  

 במתווה החדש 

6102 016 001 611 611 

6101 016 021 611 611 

6102 062 601 611 611 

 

קלטים ספר הנבעוד מ!!! מתמחים נוספים יקלטו( 60סה"כ ) 601-מלגות אשפוזיות ל 001 -תחול עליה ממ ,דהיינו
                                                                                      מידי שנה . 611מרפאות ימשיך ויעמוד על ב

 לא ברור מה כן נקרא ללכת לקראתם .-אם זה לא ללכת לקראת המתמחים ולהקל על מצוקתם

 אף הם ברעיון. ם שבסקר שערכנו בזמנו תמכו לאור זאת לא ברורה מחאת המתמחים , מה ג

ואינם מכירים את הנתונים כפי ע"י כל הגורמים האינטרסנטיים הפועלים בשטח אני חוששת שהם הוטעו ומוטעים 
 שמובאים לעיל . 

 . והקופות במאבק על תקציב בין המשרד צד צר לי שהמתמחים הופכים להיות 

 
 

 בברכה,
 

 ימימה גולדברג 
 ת ארצית פסיכולוגי

 וממונה על רישוי פסיכולוגים

 

 העתק:
                     פרופ' רחל לוי שיף. 

                                            ד"ר מאיר נעמן.


