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  )12( קול קורא
  

  להגשת מועמדות לבחירת חברי� לועדות מקצועיות הפועלות מטע� מועצת הפסיכולוגי�
  

המועצה תמנה ועדות מקצועיות   לכל ענף , 16תקנה , 1979, ט"התשל) אישור תואר מומחה(י תקנות הפסיכולוגים "עפ
  .חברים 7מספר חברי ועדה מקצועית לא יעלה על , בפסיכולוגיה שהוא מומחיות מוכרת

  
  .חברי� 2לענ� פסיכולוגיה חינוכית דרושי� 

  .חברי� 4לענ� פסיכולוגיה שיקומית דרושי� 
   .*י�חבר 2י� לענ� פסיכולוגיה רפואית דרוש

מתמחי# בהדרכה יוכלו להגיש , מכיוו% שקיי# מחסור במדריכי# בתחו# הפסיכולוגיה הרפואית וכהוראת שעה* 
  .מועמדות לוועדה המקצועית לפסיכולוגיה רפואית כמשקיפי#

  
  :תנאי הכשירות

  

, במידה וקיימת בתחו# ההתמחות הסמכה להדרכה ביותר מתחו# אחד(פסיכולוג מומחה מדרי� באותו ענ)        •
  ).די להיות מומחה מדרי� באחד התחומי#

  .זמינות לישיבות ועדה המתקיימות אחת לחודש לער�       •

  .טיפול שוט) בבקשות המופנות לוועדה המקצועית       •
  

  

  להגיש מועמדותםמועצת הפסיכולוגים מזמינה מועמדים העומדים בתנאי הכשירות 
  
  
  

  moetzetpsy@mky.health.gov.il: במייל ובפורמט המצור� בלבדיש לשלוח את קורות החיי� 

 
   

  .9.9.2014 הבחירות תתקיימנה בתארי%. 5.8.2014 מועד אחרו! להגשת מועמדות
  
  
  .ג# לנקבה בכל  מקו# שמופיע לשו% זכר הכוונה* 
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  טופס להגשת קורות חיי�

  ת לוועדה המקצועית בפסיכולוגיה/מועמד
  

  רפואית/  שיקומית / חינוכית  
  מחק את המיותר

  
  

  :תארי% הגשת הבקשה

  ל"דוא, טלפוני# כולל נייד ,מקו# עבודה נוכחי ,כתובת ,.ז.מספר ת ,ש# :פרטי� אישיי�

  עבודות הגמרכותרת , שני#, תארי#, ותמוסד :השכלה

  'דוכ, מכו% לטיפול משפחתי, ס לפסיכותרפיה"כגו% בי ,כולל השתלמויות :לימודי� נוספי�

ולפרט אלו שירותי# , יש לכלול משרות ותפקידי#. יש לפרט מסלול התמחות ועבודה לפי שני# :עבודה וניסיו! מקצועי

  . ניתני# בעבודה

להעניק ככל שנית% ייצוג הול# של הגישות המרכזיות רצוי לפרט מאחר והמועצה מעוניינת (יות גישות טיפול  :רשות

  )הקיימות בתחו# המקצועי של הוועדה

  :רישיונות והתמחויות

  : שפות

  שונות חברות בועדות כמו, תפקידי# ציבוריי# אשר מולאו בעברכולל : התנדבות ופעילות חברתית

  : רשימת פרסומי�

  : 'דהוראה במקצוע וכ, מקצועיי� הצגה בכנסי�

  

   :יש לציי%, למע% שמירה על טוהר המקצוע ומתו� מודעות לחשיבות של מעמד חברי הוועדה המקצועית

  .יש לפרט, לא במידה וכ%/ כ%  :הא� הורשעת בעבירת משמעת או בעבירות שיש עימ! קלו!

  .יש לפרט, %לא במידה וכ/ כ%  :י ועדת האתיקה כמי שעבר עבירה"הא� נמצאת ע

  .יש לפרט, לא במידה וכ%/ כ%   :הא� יש תלונות תלויות ועומדות נגד%

לא יעשה שימוש במידע זה ללא הסכמת% . מועצת הפסיכולוגי� ר"ליויש לפרט במכתב אישי נלווה , כ!במידה שענית 

  .בכתב

  
נית% להוסי) מכתב נלווה בטקסט חופשי ולפרט כל מידע נוס) שיכול להיות רלבנטי לבחירת� , בהמש� לטופס זה

 . לתפקיד

 

  

 

 


