
 

 

 
 
 
 

 
  

 

  

 10/2021מכרז חיצוני מס'  –הודעה על משרה פנויה 
 פסיכולוג חינוכי

 
 המועצה המקומית מכריזה על משרה פנויה בשירות הפסיכולוגי במחלקת חינוך: 

 שירות פסיכולוגי חינוכי, מחלקת חינוך  היחידה:
 פסיכולוג חינוכי  תאור המשרה:
 . 37-39דרגה :  / פסיכולוגים דירוג מח"ר  משרה 50% היקף העסקה:

 
 תיאור התפקיד 

מיפוי והערכת צרכים בתחום בריאות הנפש של תלמידים במסגרות חינוכיות המקבלות   .1
 שירות פסיכולוגי חינוכי ובאופן המותאם לקבוצת הגיל )גנים, יסודי, על יסודי(.

פסיכולוגיים  .2 שירותים  תלמידים  -מתן  למשפחות  החינוך,  במוסדות  לילדים  חינוכיים 
 ולגורמים רלוונטים. 

 תכנון התערבויות פסיכולוגיות חינוכיות בהלימה עם צרכי המסגרת החינוכית.  .3
ייעוץ והיוועצות לצוותי חינוך לקידום בריאות נפש ורווחה נפשית ברמת המערכת וברמת  .4

 הפרט. 
 ניתנים באופן מותאם בשעת חרום.  1-4ים בסעיפים  התחומים הנמנ .5
פסיכולוגיים  .6 שירותים  רלוונטים  -מתן  ולגורמים  החינוך  במוסדות  לילדים  חינוכיים 

 במסגרות של חינוך רגיל ובמסגרות של חינוך מיוחד 
במסגרת   .א היעד  אוכלוסיית  ושל  החינוכית  המסגרת  של  צרכים  ואתור  זיהוי 

 ל תלמידים. החינוכית לקידום בריאות הנפש ש
חינוכיות   .ב פסיכולוגיות  התערבויות  לביצוע  שנתית  עבודה  תכנית  גיבוש 

 במסגרות בהתאם לצרכים שאותרו. 
בילדים   .ג טיפול  כולל  בילדים  פסיכולוגי  וטיפול  פסיכולוגיות  הערכות  ביצוע 

 בסיכון. 
 הכנת חוות דעת מקצועיות בעקבות ביצוע הערכה פסיכולוגית.  .ד
 פסיכולוגי להורים ולמשפחות של תלמידים. הדרכה, ייעוץ וטיפול  .ה
 ייעוץ פסיכולוגי והיוועצות למנהלי חינוך ולצוותיהם. .ו
 השתתפות בוועדות בין מקצועיות במסגרות חינוך. .ז
השתתפות בוועדות על פי חוק )שילוב, השמה( בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל   .ח

 משרד החינוך ולהנחיות שפ"י.
 ים בתחום ילדים ובני נוער בסיכון. הדרכת צוותי חינוך וצוותים טיפולי  .ט
ייזום, התייעצויות מקצועיות עם גורמים שונים )עובדים סוציאליים, תחנות   .י

 רפואיים וכדומה(.-לבריאות הנפש, רופאים, מטפלים פרה
שירות   .יא במסגרת  מיוחדות  בתוכניות  פרטנית  ו/או  מערכתית  התערבות 

 ועל פי הנחיות שפ"י.   פסיכולוגי מורחב ביוזמת השפ"ח ו/או הרשות המקומית 
לטיפול   .יב הנוגע  בכל  ולהורים  פדגוגיים  לצוותים  וליווי  ייעוץ  הדרכה,  מתן 

 בתלמידים להבטחת המיטביות ובריאות. 
של   . יג נפש  לבריאות  הנוגע  בכל  לחרום  חינוך  מסגרות  בהערכות  השתתפות 

 תלמידים. 
ולהתמודדות   .יד חוסן  לפיתוח  וטיפוליים  חינוכיים  צוותים  בהכנת  השתתפות 

 בי חירום. במצ
ו/או   .טו טראומה  במצבי  ובהוריהם  בילדים  קבוצתי  פרטני/  פסיכולוגי  טיפול 

 משבר.
יישום ידע פסיכולוגי עדכני בעבודתו השוטפת במסגרות בהסתמך על ריענון   .טז

 ידע והתעדכנות מקצועית. 

 

 



 

 
 

 דרישות המשרה 

יישומית • בפסיכולוגיה  לפחות  "מוסמך"  תואר  בפסיכולוגיה  בעל  רצוי  או ,  חינוכית 
בפסיכולוגיה קלינית של הילד שניתן מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק  

או מוסדר בחו"ל שהוכר על ידי וועדת הרישום של  1958-המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח
 משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה ערך לתואר הניתן בישראל;

 או
ומי שהשלים את כל חובות השמיעה שלו  תואר ראשון בפסיכולוגיה או מדעי ההתנהגות  

לתואר שני בפסיכולוגיה יישומית* למעט עבודת גמר )תזה( או מי שנמצא במסלול ישיר 
 לדוקטורט אשר סיים פרקטיקום וחובות לימוד. 

לא אם כן  לחוק הפסיכולוגים, א  12בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף  רישום מקצועי   •
 מדובר בסטודנט. 

 ערבית ברמה גבוהה, עברית ברמה גובהה ואנגלית לקריאת ספרות מקצועית. שפות •

 . OFFICE-היכרות עם תוכנות ה יישומי מחשב  •

בהרשעות בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני    היעדר רישום פלילי  •
 . 2001-מין במוסדות מסוימים, תשס"א

 מקצועי וניהולי יהוו יתרון, אך אינם נדרשים.  ןניסיו •

 מאפייני התפקיד ותנאי העסקה
 אמינות ומהימנות אישית  .א
 כושר למידה .ב
 כושר עבודת צוות . ג
 כושר לטפח יחסים בין אישיים  .ד
 עבודה תחת לחץ  .ה

 מנהל השירות הפסיכולוגי במחלקת חינוך.  – כפיפות
 

 : הרלוונטיים כפי שמעודכן בהגשת המועמדותיש לצרף להגשת המועמדות את כל המסמכים 
 מדור דרושים. –שאלון שניתן להוריד מאתר המועצה  –טופס הגשת מועמדות  •

 למען הסר ספק קורות חיים אינם מהווים אישור להוכחת עמידה בתנאי הסף.  – קורות חיים  •
 מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה.  •

תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון  הגשת המועמדות אשר תשלח ללא   •
בעבודה/ רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת, תיפסל על הסף ביום האחרון  

 להגשת המועמדות כפי שמפורסם בפרטי המכרז/משרה. 

ימים לאחר   3השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז/ משרה לא תתאפשר מעבר ל  •
 אחרון להגשת המועמדות. המועד ה

המועצה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני התאמה לתפקיד כחלק מהליך הגיוס,   •
 מלבד מעבר בהצלחה של מבדק יושרה  

, המכרז מתייחס לגברים ונשים  1998 –על פי הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח   •
 כאחד.

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם    9ו3בסעיפים    תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור  •
ובתנאי שעומדים בתאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור   1998מוגבלות, תשנ"ח  

 כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המגבלות. 
אם שני המועמדים    1951י"א  ג לחוק שווי זכויות האישה, התש-6תינתן העדפה לנשים לפי סעיף   •

נשים   וקידום  שילוב  של  עידוד  לחוק  וכן בהתאם  דומים  כישורים  בעלי  המינים הם  שני  בני 
 . 2008בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס"ח 

 
 משרה.  50%המשרה מוצעת היא בהיקף של 

 
 המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

 להעביר את כלל המסמכים המפורטים לעיל ובתנאי הסףיש  –רק פניות מתאימות תענינה 
 קורות חיים, תעודות והמלצות בציון שם המרשה. 

 
 Deebm1983@gmail.com  / habib.amir@gmail.comנא לשלוח ל: 

 12:00שעה:  30/09/2021לא יאוחר מיום 
 ראש המועצה –מאמון שיח' אחמד 
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