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 50אחוז
ייקבע בהמשך

תאור התפקיד :
ביצוע עבודה אבחונית וטיפולית וכל עבודה מקצועית אחרת במבוגרים ,ילדים
ונוער באופן עצמאי ובתיאום עם הממונה.
עריכת ראיונות קבלה למועמדים לאבחון או טיפול.
אחריות להעברת ההערכה הטיפולית ,לרבות האבחנה ,המלצה לתוכנית טיפולית,
וסיווג המסגרת הטיפולית המומלצת )אשפוזית או אחרת( ,לאישור הממונה.
ביצוע עצמאי של טיפולים פסיכותרפיים ,בכפוף לאישור הממונה על התוכנית
הטיפולית המוצעת.
ביצוע טיפולים על-ידי שיחות פרטניות ו/או זוגיות ו/או משפחתיות ו/או
קבוצתיות.
קיום קשר עם גורמים שונים בקהילה הקשורים למטופל בהתאם לצורך ובהתייעצות עם
הממונה ו/או המדריך.
כתיבת תוכניות טיפוליות ,סיכומי טיפול ,דוחות פסיכו-דיאגנוסטיים וחוות דעת,
על-פי הצורך ובהתאם לדרישות הממונה ו/או המדריך.
השתתפות בישיבות צוות של פסיכולוגים ו/או בישיבות צוות רב מקצועיות ביחידה
וייצוג ההיבט המקצועי בתחום האבחון והטיפול בפסיכולוגיה בענף ההתמחות.
השתתפות בהדרכת צוות עובדי היחידה בתהליכי הטיפול בחולה ,בהתאם לתחום
המומחיות.
ביצוע תפקידים נוספים ,בתחום המקצועי ,ע"פ הנחיות הממונה.

דרישות המשרה:
השכלה:
--------------------תואר שני בפסיכולוגיה.

רישיונות:
--------------------רישום בפנקס הפסיכולוגים של משרד הבריאות.
רישום כמומחה בפסיכולוגיה בפנקס המומחים במשרד הבריאות לתחומי המומחיות
הרלוונטיים למוסד /היחידה הרפואית כמפורט להלן:
• בבתי חולים גריאטריים -מומחיות בפסיכולוגיה רפואית או שיקומית או קלינית.
• בבתי חולים לבריאות הנפש ,במרפאות וביחידות לבריאות הנפש  -מומחיות
בפסיכולוגיה שיקומית או קלינית .תינתן עדיפות למומחיות קלינית.
• בבתי חולים כלליים  -מומחיות בפסיכולוגיה רפואית או שיקומית או קלינית או
קלינית של הילד או התפתחותית.
• במכונים ויחידות להתפתחות הילד -מומחיות בפסיכולוגיה התפתחותית או קלינית
של הילד .עדיפות למומחיות בפסיכולוגיה התפתחותית.
• במכון לבטיחות בדרכים  -מומחיות בפסיכולוגיה תעסוקתית או שיקומית או
רפואית או קלינית; עדיפות למומחיות בפסיכולוגיה תעסוקתית.
שפות:
--------------------ידיעת השפה העברית.
ידיעת שפה לועזית כדי קריאת ספרות מקצועית המקובלת בארץ.
כישורים אישיים:
--------------------כושר לקיים יחסי אנוש תקינים.
יכולת להפעיל שיקול דעת.
שירותיות.

הערה:
--------------------בפרסום המכרז יש לציין את תחום המומחיות הנדרש בהתאם למוסד /היחידה הרפואית
הרלוונטית ,על פי הפירוט לעיל.
הערות:

מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.
ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
המכרז פורסם ביום  :יג' בניסן ,תשע"ח )(29/03/2018
היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא  :כח' בניסן ,תשע"ח )(13/04/2018

בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית )הגשת מועמדות שאינה מקוונת
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים
הנלווים למשרד הרלוונטי(.
על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה
ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר
כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת
על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז.
בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו
בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד
המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על כל עניין הקשור
בהתאמה למשרה.
במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים
תוך  5ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות
כמבוטלת.
בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.
במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז
עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.

