
פומבי 51048 : מכרז מספר          

.80077747 : מס' המשרה

פסיכולוג/ית בכיר/ה א'  1 - משרות. : תואר המשרה

פסיכולוגיה - פסיכולוגים : היחידה 

צריפין : המקום 

בית חולים אסף הרופא : המשרד

דרגה 40 - 42 דירוג 11 מח"ר. : הדרגה 

75 אחוז : חלקיות  

תאור התפקיד :                 

ניהול או ריכוז יחידה, הממונה לפחות על 9 משרות שלמות של פסיכולוגים או
פסיכולוג/ית ראשי/ת בבי"ח כללי הממונה על לפחות שלושה פסיכולוגים.

ניהול השירות הפסיכולוגי ביחידה.

השתתפות בקביעת תכניות העבודה, בתחום הפסיכולוגיה  בהתאם לצרכי היחידה
ומדיניותה ועפ"י ההנחיות המקצועיות של הפסיכולוג הארצי.

חלוקת העבודה בין הכפופים בהתאם לאופי הבעיות, להכשרתם של העובדים
ולנסיונם, תוך התחשבות בסידרי העדיפות.

פיקוח על עבודתם של הפסיכולוגים והדרכתם בעבודתם.

עיון בדוחות אבחון, הערכה והמלצה לתוכנית טיפולית המוגשים ע"י הכפופים,
בחינתם ואישור תוכניות הטיפול, בהתאם.

הדרכת הכפופים ופתירת בעיות מקצועיות המתעוררות במהלך הטיפול, בהתאם לצורך.

קיום קשר עם גורמים שונים בקהילה הקשורים למטופלים כגון: עובדים סוציאליים,
מורים, רופאים, אחיות, החיוניים להמשך הטיפול, בהתאם לצורך.

השתתפות בישיבות הצוות הרב מקצועי והצגת ההיבט המקצועי בתחום האיבחון
והטיפול בפסיכולוגיה.

ייזום ותיכנון סמינרים מקצועיים, לפסיכולוגים ו/או אנשי מקצוע אחרים ביחידה
ומחוצה לה, עשוי/ה להרצות בסמינרים אלה.



ייזום מחקרים פסיכולוגיים ביחידה ופיקוח על ביצועם.

השתתפות בהסקת מסקנות מקצועיות.

השתתפות בועדות מקצועיות במוסד ומחוצה לו, כולל משרדי ממשלה וגופים
ציבוריים בתחומים הקשורים למקצוע ולעבודה בפסיכולוגיה.

ביצוע אבחונים וטיפולים פסיכותרפויטים למבוגרים ילדים ונוער, במקרים
מסובכים.

ביצוע טיפולים קבוצתיים ומשפחתיים מסובכים.

ביצוע תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, לפי הוראות הממונה.

דרישות המשרה:

  השכלה:
----------------------------------------  

   תואר שני  בפסיכולוגיה.

  רשיונות:
----------------------------------------  

    רישום בפנקס הפסיכולוגים של משרד הבריאות.
    רישום כמומחה בפסיכולוגיה בפנקס המומחים במשרד הבריאות בהתאם למומחיות

    הנדרשת כמפורט להלן:
    במכונים להתפתחות הילד: מומחיות בפסיכולוגיה התפתחותית.

    במכוני שיקום: מומחיות בפסיכולוגיה קלינית או שיקומית.
    בבי"ח כלליים: מומחיות בפסיכולוגיה רפואית או קלינית.

    בבי"ח גריאטריים: מומחיות בפסיכולוגיה קלינית או שיקומית.
    בבתי"ח ובמרפאות לבריאות הנפש: בפסיכולוגיה קלינית.

    במרפאות לילד ולנוער ובמרפאות לגיל הרך: מומחיות בפסיכולוגיה
    קלינית או התפתחותית.

    מומחה- מדריך בתחום ההתמחות הנדרש.

  נסיון:
----------------------------------------  

     נסיון של שנתיים לפחות כמומחה.
     נסיון ניהולי של 3 שנים לפחות*.



  שפות:
----------------------------------------  

     ידיעת השפה העברית ,
     ידיעת שפה לועזית כדי קריאת ספרות מקצועית המקובלת בארץ.

הערות:
1. רשאי/ת להגיש מועמדות פסיכולוג מומחה אשר ת/יציג אישור הפסיכולוג הארצי

   במשרד הבריאות בצירוף אישור הוועדה המקצועית מטעם מועצת הפסיכולוגים, כי
   הינו בשלבי סיום ההסמכה כמדריך ועומד בתנאים הנדרשים להשלמת ההסמכה תוך

   שנה.

2. קבלת תעודת הסמכה כמדריך (מומחה בכיר) תהווה תנאי לאישור מינוי קבע
   והמשך העסקת העובד במשרה.

3. בפרסום המכרז יש לציין את תחום ההתמחות כפי שפורט לעיל.

* יובהר כי ניתן להחשיב אחריות על מתמחים כניסיון ניהולי.

הערות:
 

1. מועמד המגיש מועמדות למכרז יצרף לבקשה קורות חיים, אישורי העסקה
   ומסמכים המעידים על השכלה.

2. נדרשת מומחיות בפסיכולוגיה רפואית או קלינית, יש להציג תעודת מומחה.
3. המשרה צפויה להתפנות ב- 01.02.2018.

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

5. כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.
המכרז פורסם ביום : כט' בתשרי, תשע"ח (19/10/2017)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : ו' בחשון, תשע"ח (26/10/2017)

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 בארץבהנרכש 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. 
  
 


