
 

 פסיכולוג חינוכימכרז חיצוני לתפקיד 

 חינוך :היחידה
 פסיכולוג חינוכי תואר המשרה
דרגת המשרה 

  ודירוגה
 פסיכולוגים

 המשרה 75% עסקהההיקף 
 חיצוני :סוג מכרז

אחריות כללית למערכת החינוך בתחום המועצה בכל הנוגע להסתגלות התלמידים  :תיאור תפקיד
ומתן שירותים פסיכולוגיים לכלל אוכלוסיית ילדי במסגרות החינוך השונות, 

המוסדות החינוכיים במועצה תוך שמירה על רציפות ההתערבות. * מתן סיוע ישיר 
וייעוץ לתלמידים לצורך התפתחותם התקינה במסגרות החינוך השונות. * מתן הדרכה 

ל, מתן לגורמי החינוך, ובכלל זה, באופן כללי באשר להתנהלות היומיומית. * טיפו
סיוע והדרכה לסגל ההוראה והגננות לצורך פתרון בעיות פרטניות של התלמידים 

במסגרות החינוך השונות. * מתן דגש, על פעולות מניעה, על קשיים בהתפתחות 
 וקידום נושאי בריאות הנפש.

 
  :תנאי סף

 השכלה ודרישות מקצועיות
 

 בפסיכולוגיה רצוי  3 ,יישומית בפסיכולוגיה לפחות "מוסמך" תואר עלב 
 שהוכר מוסד מאת שניתן הילד של קלינית בפסיכולוגיה או חינוכית
 – ח"תשי  ,גבוהה להשכלה המועצה חוק לפי גבוהה להשכלה כמוסד
 משרד של  הרישום וועדת ידי על שהוכר ל"בחו מוסדר או  1958

 ;בישראל הניתן לתואר ערך כשווה החינוך ומשרד הבריאות
 

 או
 

 שהשלים ומי ההתנהגות מדעי או בפסיכולוגיה ראשון אקדמי תואר בעל
 למעט יישומית בפסיכולוגיה שני לתואר שלו השמיעה חובות כל את

 סיים אשר לדוקטורט ישיר במסלול שנמצא מי או )תזה( גמר עבודת
 .לימוד וחובות פרקטיקום

 
 ניסיון דרישות

 
  לא נדרש. :ניסיון מקצועי

 לא נדרש. :ניהוליניסיון 
 

  דרישות נוספות
 
 ספרות קריאת כדי ואנגלית גבוהה ברמה עבריתערבית ו שפות -שפות 

  .מקצועית
 שליטה בשימוש ביישומי ה -יישומי מחשב-OFFICE.  
 לחוק 12 לסעיף בהתאם הפסיכולוגים בפנקס רישום מקצועי רישום 

 .בסטודנט מדובר כן אם אלא ,הפסיכולוגים
 העסקה יעתלמנ-לחוק בהתאם ,מין בעבירת הרשעה היעדר פלילי רישום 

 .2001 -א"תשס ,מסוימים במוסדות מין עברייני של
מאפייני 
העשייה 

הייחודיים 
 :בתפקיד

 אישית ומהימנות אמינות. 
  למידה כושר. 
 צוות עבודת כושר. 
 אישיים בין יחסים לטפח כושר. 

 לחץ תחת עבודה. 
 .החינוכי הפסיכולוגי השירות מנהל כפיפות
  מנהלה
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 טפסים להגשת הבקשות אפשר להשיג במשרדי הרשות המקומית 
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