
פומבי105111:מכרז מספר
משרה זו מיועדת לאוכלוסיה החרדית

81059925:מס' המשרה
קרימינולוג/ית קליני/ת בכיר/ה  1 - משרות.:תואר המשרה

היחידה לקרימנולוגיה:היחידה
באר שבע:המקום
ב. הנפש באר-שבע:המשרד
דרגה א2ים - א5ים דירוג 47 פארארפואיים.:הדרגה

50 אחוז:חלקיות
ייקבע בהמשך:טווח שכר

תאור התפקיד :      

ריכוז מתן שירותי אבחון וטיפול בהפרעות שמיעה ודיבור כעובד/ת יחיד/ה
או עצמאי/ת.

אבחון וטיפול במופנים ע"י מחלקות בביה"ח או גורמים מקצועיים בקהילה,
בתחומי שמיעה ו/או שפה ודיבור.

הערכת כושר השמיעה, מידת הליקוי וסיבתו תוך הבחנה מבדלת של ליקויי שמיעה
שונים, וביצוע התאמת המיכשור לשיקום השמיעה.

הערכת הפרעות שפה התפתחותיות ונרכשות, הפרעה בקצב הדיבור, שיבושי
היגוי ובעיות פונקציונליות ואורגניות.

קביעת תוכנית טיפולית או הצעת העברה והמלצה לתכנית טיפולית, כולל מסגרת
הטיפול המומלצת, בהתאם לסוג הליקוי.

ביצוע תכנית הטיפול בתיאום עם הממונה.
השתלבות בהדרכת סטודנטים.

הגשת דיווחים לממונה בהתאם לנהלי הדיווח ובתיאום ביחידה.
ביצוע תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, ע"פ הוראות הממונה.

דרישות המשרה:

דרישות סף
***************************

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

   תעודת מקצוע - קלינאי/ת תקשורת.
השכלה:

----------------------------------------
   תואר ראשון לפחות בהפרעות תקשורת (שמיעה + שפה ודיבור).

ניסיון:
----------------------------------------

   3 שנות ניסיון מקצועי.
דרישות רצויות נוספות



***************************
שפות:

----------------------------------------
   ידיעת השפה העברית.

   ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.
כישורים אישיים:

----------------------------------------
   כושר לקיים יחסי אנוש תקינים.

   כושר תיאום וארגון.

הערות:

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
עובד מדינה המגיש מועמדות למכרז פומבי יצרף לבקשה שתי הערכות עובד

תקופתיות של השנתיים האחרונות.
במידה שלא בוצעו הערכות עובד יש לצרף אישור על כך מאגף משאבי אנוש במשרד.

המכרז פורסם ביום : ב' בטבת, תשפ"ג (26/12/2022)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : טז' בטבת, תשפ"ג (09/01/2023)



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. 
  
 


