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 163458920: אסמכתא                                                                                       
 לכבוד

 מנהלי/ות  השירותים לפסיכולוגיה
  מנהלי/ות השירותים לעבודה סוציאלית

 במערך הבריאות הממשלתי
 

 שלום רב, 
 
 

  קול קורא לגיוס פסיכולוגיים ועובדים סוציאליים למוקד טלפוני לתמיכה בצוותי מערכת הבריאותהנדון: 
 

י אנו מקימים בימים אלו, קוו תמיכה טלפוני מקצועי וייעודעם השלכות מגפת הקורונה,  כחלק מהתמודדות
ע"י פסיכולוגים  יאוישמערכת הבריאות, אשר ב ומשפחותיהם םגמלאילם, עובדי, לצוותים הרפואייםל

 ועובדים סוציאליים.
 

בתל אביב, רחוב נוח מוזס  ,39במשרד הבריאות רח' ירמיהו -שלים הפעילות מתקיימת בשני מוקדים: בירו
 ם עבודה מלא(. )משמרת של יו 10:00-18:00ה, בין השעות שעות  -. בימים א15
 

שהוצאו  לעובדים העבודה במוקד הטלפוני מוכרת כיום עבודה במוקד חירום ותזוכה בתשלום שכר העבודה
  .או לא השלימו את מכסת השעות השבועיות לחופשה

 .לפני תחילת העבודה תינתן הכשרה באמצעים דיגיטליים
 

בארגונכם לעו"סים ו )מומחים ומתמחים(ות נודה לכם על שיתוף הפעולה בהעברת הקול קורא לפסיכולוגים/י
  חמישיהמעוניינים להצטרף ימלאו את הפרטים שלהם עד ליום  ועידודם להצטרף למשימה חשובה זו.

 me/qoZiE6http://lp.: בלינק המצורף  3.2062.

 אנו מודים לכם מראש על שיתוף הפעולה.
 

  בברכה,

  
 מר גבי פרץ   מלכה פרגר, עו"ס מומחה                                               'הגב

      פסיכולוג ראשי                              מנהלת השירות הארצי לעבודה סוציאלית
 חמ"ל כוח אדם       חמ"ל כוח אדם                                                                 

 ממונה על חמ"ל כוח אדם תוראשת מינהל הסיעוד, משרד הבריאוד"ר שושי גולדברג, אחות ראשית ארצית : עותק

 משרד הבריאותלמינהל ומשאבי אנוש,  לדוב פסט, סמנכ"

 , משרד הבריאות מנהל תחום בכיר מינהל ומשאבי אנוש, משרד ראשי, שטרייספלדהגב' שרה 

 , משרד הבריאותל"מנכלשכת ראש מטה המנכ"ל, יצנר, מר נועם ו

 רופאים מחוזיים לשכות הבריאות, מנהלי בתי החולים הממשלתיים

 הגב' רחלי שטרן, מנהלת המחלקה לעבודה סוציאלית בבריאות הנפש, משרד הבריאות

 דגן, סגנית פסיכולוג ראשי, משרד הבריאות-הגב' אביגל מילסון

 משרד הבריאות מנהל הסיעוד, ,לת מחלקת בחינות הרישוימנהדר' רבקה חזן הצורף, 

http://lp6.me/qoZiE
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