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תמרפאתימסגרת- תקלינילהתמחות בפסיכולוגיה2014מלגות שמתפנות במהלך שנת כל ה

.בלבד4' המלגות המתפנות מתייחסות לאשכול מס

מסגרת אזורשם המוסדמגזר
דרישות מתאריךמתפנה

מיוחדות

תאריך 
אחרון 

להגשת 
מועמדות

שם איש 
הקשר 
במוסד

אמצעי התקשרות

עדיפות תינתן 1.12.2014מבוגריםצפוןנהריה–נ"לברהתחנהממשלתי
gazit14@netvision.net.ilמיה גזית31.8.2014לדוברי ערבית

gazit14@netvision.net.ilמיה גזית 1.10.201415.9.2014ילדים ונוערצפוןנהריה–נ"לברהתחנהממשלתי

madymore749@yahoo.comסמדר גור1.10.201431.8.2014מבוגר/נער/ילדמרכז רחובות-נ "תחנה לברהממשלתי 

ח "בי–מרכז שיקום ח "קופ
naomig@clalit.org.ilנעמי גבע 1.10.201431.8.2014מבוגריםמרכז לוינשטיין

קרית–נ"לברהמרפאהח"קופ
שרית 1.10.201431.8.2014מבוגריםצפוןחיפה–אליעזר

saritar2@clalit.org.ilאילתה ארזי

. ר.מ, פסיכיאטרישרותח"קופ
/ נער/ילדדרוםשבע-באר–סורוקה

nadavm@clalit.org.ilמאיר נדב1.10.201415.8.2014מבוגר

המרכז הישראלי לתמיכה ציבורי
עופר 1.10.201431.8.2014מבוגריםמרכזבניצולי שואה

oferd@amcha.orgדוברצקי

ש אמי הורוביץ "התחנה עציבורי
/ נער/ילדצפוןגבעת חיים איחוד–

tachana@ghi.org.ilאיריס כרמל1.10.201431.8.2014מבוגר

מילה יחידת ילדים ונוער ציבורי
zoharamir2005@gmail.comזהר אמיר 1.10.201431.8.2014וגרמב/נער/ילדדרוםאילת
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ד"תשע, אב' ח
2014, אוגוסט4

תהתפתחותילהתמחות בפסיכולוגיה 2014מלגות שמתפנות במהלך שנת כל ה

.4-ו1גות המתפנות מתייחסות לאשכולות המל

מסגרת אזורשם המוסדמגזר
דרישות מיוחדותמתאריךמתפנה

תאריך 
אחרון 

להגשת 
מועמדות

שם איש 
הקשר 
במוסד

אמצעי התקשרות

–הילדלהתפתחותכוןמממשלתי
avital.miri@gmail.comמירי אביטל1.10.201431.8.2014מכוןדרוםברזיליח"בי

תחנה לאבחון ושיקום ממשלתי
מסגרת דרוםהילד

inonz@mishmarhanegev.org.ilיהודית זלצמן1.10.201431.8.2014נוספת

, הילדלהתפתחותמכוןממשלתי
adilh@asaf.health.gov.ilהולצמן עדי1.10.201431.8.2014מכוןמרכזהרופאאסף

-מכון להתפתחות הילדממשלתי
sofrin.rivka@gmail.comרבקה סופרין1.9.20141.8.2014מכוןמרכזש"תה

-מכון להתפתחות הילדח"קופ
veredan@clalit.org.ilורד ענתבי1.10.201431.8.2014מכוןמרכזא"ת

-מכון להתפתחות הילדח"קופ
gera_je@mac.org.ilודי גרא'ג1.10.201431.8.2014מכוןמרכזצ"ראשל

-מכון להתפתחות הילדח"קופ
- עדי אופיר1.10.201431.8.2014מכוןמרכזשניידר

adio@clalit.org.ilעזריאלי
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-מכון להתפתחות הילדח"קופ
imagdola@gmail.comאן לוי1.10.201431.8.2014מכוןמרכזמכבי השלום

-מכון להתפתחות הילדח"קופ
n11@gmail.comveredgolaורד גולן1.10.201431.8.2014מכוןמרכזרחובות

-מכון להתפתחות הילדח"קופ
ר סמדר "ד1.10.201431.8.2014מכוןמרכזמודיעין

gertner.smadar@gmail.comגרטנר

-מכון להתפתחות הילדח "קופ
בן תאייל1.12.201430.9.2014מכוןצפוןנתניה . כ.ב.ש

יעקב
shayeletbe@clalit.org.il

-מכון להתפתחות הילדח"קופ
altman_michal@meuhedet.co.ilמיכל אלטמן1.10.201431.8.2014מכוןירושליםירושלים
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2014, אוגוסט1

תשיקומילהתמחות בפסיכולוגיה2014מלגות שמתפנות במהלך שנת כל ה

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

מסגרת אזורשם המוסדמגזר
דרישות מיוחדותמתאריךמתפנה

תאריך 
אחרון 

להגשת 
מועמדות

שם איש 
התקשרותאמצעי הקשר במוסד

ציבורי
לשיקוםהלאומיהמכון

ראשנפגעי
מרכז שפיצר חיפה

dalitw@shikumil.org.ilוייסמן דלית 1.10.201415.8.2014חלקיתצפון

1.10.2014מלאהמרכזמכון שניאורסוןציבורי
שרות הבמסגרת 

חינוכי הפסיכולוגי ה
א "ת

aviv.gov.il-Niago_o@mail.telאורלי ניאגו31.8.2014
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2014, אוגוסט1

להתמחות בפסיכולוגיה רפואית2014מלגות שמתפנות במהלך שנת כל ה

.4ולאשכול 1הרשימה מתייחסת לאשכול 
.1בקשות מאשכול  מגישי תינתן עדיפות ל

מסגרת אזורשם המוסדמגזר
דרישות מיוחדותמתאריךמתפנה

תאריך 
אחרון 

להגשת 
מועמדות

שם איש 
הקשר 
במוסד

התקשרותאמצעי 

שולמית בן 1.10.201415.8.2014מרכזאיכילובח"ביממשלתי
יצחק

shulamit@tasmc.health.gov.il

שולמית בן 1.10.201431.8.2014מרכזאיכילובח"ביממשלתי
יצחק

shulamit@tasmc.health.gov.il

דנה ' פרופ1.10.201415.8.2014מרפאתימרכזש"תהח"ביממשלתי
Daniella.margalit@shiba.health.gov.ilמרגלית

מרכזלוינשטייןח"ביח"קופ
מרפאתי 
אשפוז 

יום
angridc@clalit.org.ilכרמיאינגריד1.10.201415.8.2014
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2014, אוגוסט1

תאשפוזימסגרת - תקלינילהתמחות בפסיכולוגיה2014מלגות שמתפנות במהלך שנת כל ה

.בלבד1' המלגות המתפנות מתייחסות לאשכול מס

מסגרת אזורשם המוסדמגזר
דרישות מתאריךמתפנה

מיוחדות

תאריך 
אחרון 

להגשת 
מועמדות

שם איש 
אמצעי התקשרותהקשר במוסד

–פסיכיאטריתקהמחלממשלתי
איתן ' פרופ1.10.201431.8.2014ילדיםירושליםכרם-עיןהדסה

בכר
miria@hadassah.org.il

uri.shohet@psjer.health.gov.ilאורי שוחט1.12.201415.8.2014מבוגריםירושליםמעון ירושליםממשלתי

-באר–נ"לברהמרכזממשלתי
anat.segev@pbsh.health.gov.ilענת שגב1.12.201431.8.2014מבוגריםדרוםשבע

yehosh@gmail.comסטייסי יהושוע 1.10.201431.8.2014נער/ילדדרוםאור שלוםציבורי 


	÷ìéðé îøôàúé.pdf
	äúôúçåúé.pdf
	ùé÷åîé(1).pdf
	øôåàé.pdf
	÷ìéðé àùôåæé.pdf

