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   01.2022מס  יצונימכרז ח   הודעה על משרה פנויה

 פסיכולוג חינוכי 

  פסיכולוג חינוכי . תיאור התפקיד:

  שירות פסיכולוגי חינוכי  היחידה:

 מחלקת חינוך/ מנהל השירות הפסיכולוגי החינוכי. מנהל  כפיפות:

 )המועצה ראשית לפצל המשרה לפי צורך הרשות(   150%  היקף המשרה:

  יםכולוג פסי  : דירוג

  . 37-39  מתח הדרגות פסיכולוג חינוכי:

 תיאור התפקיד 

ה ולצוותי חינוך לשם קידום  ת החינוך לילדים, למשפחובמסגר מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים
 בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחרום. 

 דרישת המשרה 

 תנאי סף 

ית או בפסיכולוגיה קלינית של הילד  ה יישומית, רצוי בפסיכולוגיה חינוכבעל תואר "מוסמך" לפחות בפסיכולוגי .1
או מוסד בחו"ל    1958-"חשניתן מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי

  בעל תואר או שהוכר על ידי וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה ערך לתואר הניתן בישראל,
שון בפסיכולוגיה או מדעי ההתנהגות ומי שהשלים את כל חובות השמיעה שלו לתואר שני בפסיכולוגיה אקדמי רא

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

 לוגים, אלא אם כן מדובר בסטודנט.לחוק הפסיכו 12רישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף  רישום מקצועי: .2

היעדר הרשעות בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,  רישום פלילי: .3
 . 2001 –תשס"א 

 קריטריונים ואמות מידה 

 קריאה, כתיבה ודיבור. ושפה אנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.  –ידיעת השפות הערבית והעברית  •

 .OFFICE -הכרות עם תוכנות ה  –יישומי מחשב  •

 אמינות ומהימנות אישית.  •

 כושר למידה. כושר עבודת צוות, ועבודה בשעות לא שגרתיות.  •

 אישיים. עבודה תחת לחץ. כושר לטפח יחסים בין  •

חיים,  מועצה( בצירוף קורות ב מנהל כח אדםמועמדים מתאימים יפנו בכתב על גבי טופס בקשת עבודה )ניתן לקבלו מ
אצל מנהל כח     14.00שעה עד ה 30.01.2022אריך ת מר לא יאוח עודות והמלצות ומסמכים רלוונטיים בהתאם לדרושת

 .ע"י התעודות שצרף לבקשתו בלבד(בדיקת כשירות המועמד תיבדק )' אברהים ח'טיב אדם במועצה מר

 מועמדים שלא עונים על הדרישות לא יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה. 

 נכתב בלשון הזכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד. מכרזה

  

 בכבוד רב

 אחמד דבאח 

 ראש המועצה 
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