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 לרשות מקומית ג'סר א זרקא 

 דרוש/ה פסיכולוג/ית חינוכי/ת   

 . תיאור התפקיד: פסיכולוגים חינוכיים  

 חינוכי. כפיפות ארגונית: מנהל השירות הפסיכולוגי 

הסכמי השכר של  דרוג ודרגה: דירוג פסיכולוגים במח"ר, הדרגה תיקבע בהתאם למעמד המקצועי של הפסיכולוג עפ"י 

   . הפסיכולוגים

   %50היקף משרה: 

מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת מערכת החינוך לילדים, למשפחות ולצוותי   :תיאור התפקיד 

  .חינוך, לשם קידום בריאות נפש והרווחה הנפשית בשגרה ובחירום

ייעוץ והדרכת צוותי חינוך לקידום   ,יים לילדים, במסגרות חינוך וחינוך מיוחד מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכ  :תחומי אחריות 

מיפוי והערכת צרכים בתחום בריאות הנפש של תלמידים במסגרות   ,בריאות נפש ורווחה נפשית ברמת המערכת וברמת הפרט  

 .  )גנים, יסודי, על יסודי )  חינוכיות ובאופן המותאם לקבוצת הגיל 

בעל תואר "מוסמך" לפחות בפסיכולוגיה יישומית, רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או בפסיכולוגיה קלינית   :צועיות השכלה ודרישות מק

או מוסד בחו"ל   1958-של הילד שניתן מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח 

או בעל תואר אקדמאי   .כשווה ערך לתואר הניתן בישראלשהוכר על ידי וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך 

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

  .פרקטיקום וחובות הלימוד ים או מי שנמצא במסלול ישיר לדוקטורט אשר סי ( תזה)עבודת גמר  

 . יתרון לבעלי ניסיון בעבודה בשירותים פסיכולוגים חינוכיים  • :ניסיון מקצועי 

 . עברית ברמה גבוהה ואנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית   – שפות  :דרישות נוספות 

 . אופיס  - היכרות עם תוכנות ה –יישומי מחשב 

לחוק הפסיכולוגים, אלא אם כן מדובר במי שהשלים חובות   12רישום בפנקס הפסיכולוגיים בהתאם לסעיף   :רישום מקצועי

 . שמיעה לתואר שני בפסיכולוגיה יישומית  

   2001- היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א  :רישום פלילי

אמינות ומהימנות אישית, כושר למידה, כושר עבודה בצוות, יחסים בין אישיים טובים, ו יכולת עבודה   :מאפייני עשייה ייחודיים 

 . תחת לחץ 

   5.02.20231.   מועד אחרון להגשת הבקשה :    ali.jeser@gmail.com יש לשלוח את הבקשה למייל  
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