
 בס"ד

 פסיכולוג/ית חינוכי/ית – 19/קפז מס' חיצונימכרז 

 בכל מקום בו מפורט תאור תפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וההיפך.

 

 .פסיכולוג/ית בשירות הפסיכולוגי: תואר התפקיד

 :תיאור התפקיד

שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך לילדים, למשפחות ולצוותי מתן 

מתן שירותים  חינוך לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחרום. עיקרי תפקידו:

חד פסיכולוגיים חינוכיים לילדים במוסדות החינוך ולגורמים הרלוונטים במסגרות חינוך רגיל וחינוך מיו

 ובכלל זה ילדים בסיכון.

 :דרישות התפקיד

  בעל תואר מוסמך לפחות בפסיכולוגיה יישומית , רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או בפסיכולוגיה קלינית

של הילד שניתן מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה , תשי"ח 

או מוסדר בחו"ל שהוכר על ידי וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה  1958 –

בעל תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או מדעי ההתנהגות ומי  אוערך לתואר הניתן  בישראל. 

שהשלים את כל חובות השמיעה שלו לתואר שני בפסיכולוגיה יישומית למעט עבודת  גמר )תזה(  או 

 צא במסלול ישיר לדוקטורט אשר סיים פרקטיקום וחובות לימוד.מי שנמ

 ברמת קריאת ספרות מקצועית. –אנגלית  ,עברית ברמה גבוהה -שפות 

 היכרות עם תוכנות ה -יישומי מחשבoffice. 

 לחוק הפסיכולוגים, אלא אם כן  12רישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף  -רישום מקצועי

 מדובר בסטודנט.

  אם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות היעדר הרשעה בעבירת מין, בהת -יליפלרישום

 .2001 -מסוימים, תשס"א

 מאפייני עשיה:

עבודה ר עבודת צוות, כושר לטפח יחסים בין אישיים, כושאמינות ומהימנות אישית,  כושר למידה, 

 תחת לחץ.

 ברמת קריאת ספרות מקצועית. –אנגלית  ,: עברית ברמה גבוההידיעת שפות

 משרה. %50:אחוז משרה

 מנהל השירות הפסיכולוגי החינוכי.: כפיפות

 .הפסיכולוגיםבדירוג  39-73 :מתח דרגות

  :הגשת מועמדות

שאלון אישי )אותו ניתן יש לצרף טופס . michrazim@bshemesh.co.il ניתן להגיש בדוא"ל בכתובת 

להשיג דרך אתר האינטרנט של העירייה, בדגש על שאלון המיועד למשרה זו(, צילום ת.ז., קורות חיים 

ותעודות מתאימות. במידה ולא התקבל אישור הגשה עד יומיים מיום השליחה, יש לוודא כי המסמכים 

 , מיכל.9909772-02התקבלו בטלפון 

 .19/01/2020ולא יאוחר מיום  2020/05/01החל מיום : מועד הגשה
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