
פומבי82113:מכרז מספר

80081740:מס' המשרה
פסיכולוג מתמחה  1 - משרות.:תואר המשרה

מכון להתפתחות הילד- רופאים:היחידה
חדרה:המקום
בית חולים הלל יפה חדרה:המשרד
דרגה 38 - 39 דירוג 11 מח"ר.:הדרגה

50 אחוז:חלקיות
ייקבע בהמשך:טווח שכר

תאור התפקיד :      

ביצוע עבודה אבחונית וטיפולית וכל עבודה מקצועית אחרת במבוגרים, ילדים
ונוער תחת פיקוח והדרכה של הממונה ו/או המדריך במיניסטריון משרד הבריאות.

העברה לממונה ו/או למדריך  את ההערכה הטיפולית, לרבות האבחנה, המלצה
לתוכנית טיפולית, וסיווג המסגרת הטיפולית המומלצת (אשפוזית או אחרת).

ביצוע טיפולים פסיכולוגים לאחר אישור הממונה ו/או המדריך לתוכנית המוצעת,
ובהתאם להוראותיו והנחיותיו.

ביצוע טיפולים פרטניים ו/או זוגיים ו/או משפחתיים ו/או קבוצתיים.
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.
ביצוע תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, בהתאם להנחיות הממונה ו/או המדריך.

דרישות המשרה:

דרישות סף
***********************

השכלה:
---------------------

תואר שני בפסיכולוגיה בהתאם לתחום ההתמחות המאושר למשרה.
רישיונות*:

---------------------
רישום בפנקס הפסיכולוגים של משרד הבריאות.

דרישות רצויות נוספות
***********************

שפות:
---------------------



ידיעת השפה העברית.
ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית המקובלת בארץ.

כישורים אישיים:
---------------------

כושר לקיים יחסי אנוש תקינים.
יכולת להפעיל שיקול דעת.

שירותיות.
הערות:

---------------------
*   בהעדר רישום בפנקס יש להמציא אישור על רישום זמני / קבוע להתמחות מטעם

    הועדה המקצועית הרלוונטית.
**  מתמחה זמני ידורג בדרגה 37.

*** תקופת העסקה במשרה מסתיימת עם תום תקופת ההתמחות. תיתכן אפשרות להארכת
    ההעסקה במתכונת זו בחוזה עד שנה נוספת ובלבד שבשנה זו יגש העובד

    לבחינות המומחיות.
****בפרסום המכרז תחום ההתמחות יפורסם בתואר המשרה.

הערות:

תחום ההתמחות הינו קליני/התפתחותי.
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך

מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.
ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .

עובד מדינה המגיש מועמדות למכרז פומבי יצרף לבקשה שתי הערכות עובד
תקופתיות של השנתיים האחרונות.

המכרז פורסם ביום : יט' באלול, תש"ף (08/09/2020)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : כו' באלול, תש"ף (15/09/2020)



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 5 ימים 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. 
  
 


