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 11.5.2022תאריך 

 

012/22מס' י במחלקה לשירות פסיכולוג לתפקיד פסיכולוג למכרז פנימי/חיצוני  

 

 דרוש/ה פסיכולוג/ית חינוכי/ת בשירות הפסיכולוגי החינוכי 

  

 שירות פסיכולוגי חינוכי                          היחידה : 

 ע"פ דרוג מח"ר )פסיכולוגים(                         דרוג/דרגה:

 משרה/ משרה מלאה  100%                היקף המשרה:

 המועצה המקומית ג'סר אל זרקא                הגורם המעסיק:

מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך   תיאור התפקיד:
 י חינוך, לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחירום.לילדים, למשפחות ולצוות

  

 תנאי סף : 

 השכלה ודרישות מקצועיות :

פסיכולוגיה  בעל/ת תואר "מוסמך" לפחות בפסיכולוגיה יישומית*, רצוי ב 
שניתן מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי   בפסיכולוגיה קלינית של הילד, או חינוכית

או מוסד בחו"ל שהוכר על ידי וועדת הרישום של   1958-כלה גבוהה, תשי"חחוק המועצה להש
 ;משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה ערך לתואר הניתן בישראל

  או   

בעל/ת תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או מדעי ההתנהגות ומי שהשלים את כל חובות השמיעה  
מר )תזה( או מי שנמצא/ת במסלול ישיר  שלו לתואר שני בפסיכולוגיה יישומית* למעט עבודת ג 

 .לדוקטורט אשר סיים/ה פרקטיקום וחובות לימוד

  

לימודים יישומיים בפסיכולוגיה הכוללים התנסות מעשית בטיפול  -*פסיכולוגיה יישומית
 נ"ז לפחות(   4ובאבחון פרטני )פרקטיקום( וקורס מלווה מחייב להתנסות, מטעם המוסד האקדמי )
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 דרישות נוספות 

 רמת קריאת ספרות מקצועית  -עברית ברמה גבוהה ואנגלית -* שפות

 -OFFICE     היכרות עם תוכנות ה  -* יישומי מחשב

לחוק הפסיכולוגים, אלא אם כן   12רישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף  -* רישום מקצועי
 .מדובר בסטודנט

התאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין  היעדר הרשעה בעבירת מין, ב  -* רישום פלילי
 במוסדות מסוימים 

 2001 -תשס"א   

 :מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד 

 א. אמינות ומהימנות אישית 

 ב. כושר למידה 

 ג. כושר עבודת צוות 

 ד. כושר לטפח יחסים בין אישיים 

 ה. עבודה תחת לחץ 

 מנהל/ת שפ"ח  כפיפות ארגונית :  

 ע"פ ההסכמים המקובלים ברשויות המקומיות   תנאי העסקה: 

 מיידית                 תחילת העבודה: 

  30.5.22מועדאחרון להגשת מועמדות עד 

קורות חיים, בצירוף המלצות ותעודות, בציון שם המשרה, נא להגיש  
 lishka@jiserazzarqa.muni.il למייל:

l :1504:63291מספר טלפון לבירורים 

 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד

 בכבוד רב ראש הרשות  

 מוראד עמאש 
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