
 מועצה מקומית דיר אל אסד                                                     دس  الحمل جملس دير اال

 דיר אל אסד                                                       االدس دير       

EMAIL:DEIRELASSAD@GMAIL.COM                                                   DEIR El ASSAD LOCAL COUNCEL 

 

 _______________________________________________________________________ 
   9989591-04www.deiralasad.netפקס. - 9885445-9885444-9886655-04טל.  -20188, מיקוד: 1ת.ד.

04-11-2019 
 

 

 22/2019מכרז פומבי מס' 

 זמני–תפקיד פסיכולוג חינוכי 

 

 50%  -היקף משרה 

 -תיאור תפקיד 

 מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים לילדים , משפחות ולצוותי חינוך.

 

 –דרישות תפקיד 

ולוגיה ומי שהשלים חובות , או תואר ראשון בפסיכ 3תואר מוסמך לפחות בפסיכולוגיה יישומית -

 . 2שלו לתואר בפסיכולוגיה יישומית 

 

 –ניסיון מקצועי 

 שנים  3רצוי 

 

 למשרד מנכ"לית המועצה . 15:00עד שעה  201911/02/את הטפסים יש להגיש עד תאריך 

 המודעה נוסחת בלשון זכר , אך פונה לנשים ולגברים כאחד .

 נוסח מורחב באתר המועצה 

www.deiralasad.net 
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 22/2019מס'  חיצוניפומבי מכרז 

 זמני  -לתפקיד פסיכולוג חינוכי 
 

 שירות הפסיכולוגי החינוכיה היחידה:
 זמני פסיכולוג חינוכי תואר המשרה:
 50% היקף העסקה:

 פומבי סוג המכרז:
ילדים ,למשפחות  מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך תיאור תפקיד:

 ולצוותי חינוך לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחרום .
 תהרלוונטיים במסגרומתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים לילדים במוסדות החינוך ולגורמים  עיקרי תפקידו:

 חינוך רגיל וחינוך מיוחד ובכלל זה ילדים בסיכון.
 השכלה ודרישות מקצועיות תנאי סף:

בפסיכולוגיה קלינית של הילד  , רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או3על תואר" מוסמך "לפחות בפסיכולוגיה יישומית ב
או מוסדר בחו"ל  1958חוק המועצה להשכלה גבוהה ,תשי"ח  שניתן מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי

 ערך לתואר הניתן בישראל; של משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה -הרישום שהוכר על ידי וועדת
 או

השמיעה שלו לתואר שני  בעל תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או מדעי ההתנהגות ומי שהשלים את כל חובות
שנמצא במסלול ישיר לדוקטורט אשר סיים פרקטיקום  למעט עבודת גמר) תזה (או מי 2בפסיכולוגיה יישומית 

 וחובות לימוד.
 דרישות ניסיון:

 שנים  3רצוי  – עיניסיון מקצו
 דרישות נוספות

נוספות בהתאם למגזר מקבלי  שפות מקצועית. וכן -שפות עברית ברמה גבוהה ואנגלית כדי קריאת ספרות *
 השירות.

 - -OFFICEיישומי מחשב היכרות עם תוכנות ה.  *
 הפסיכולוגים.לחוק  12רישום מקצועי רישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף  *
מסוימים, עברייני מין במוסדות  למניעת העסקה של -לחוק מין, בהתאםרישום פלילי היעדר הרשעה בעבירת  *

 .2001"א תשס
 בתפקיד: הייחודיים מאפייני העשייה

 אמינות ומהימנות אישית. *
 כושר למידה. *
 כושר עבודת צוות. *
 כושר לטפח יחסים בין אישיים. *
 עבודה תחת לחץ. *

 השירות הפסיכולוגי החינוכי.  מנהל כפיפות:
 המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ונשים כאחד הבהרה מגדרית:

 מנהלה: מועד פרסום המכרז: 
 : בקשות למכרז יש להגיש עד יום 

 חובה לצרף:
 לקבל מהמועצה(ניתן ).טופס שאלון למועמד  1
 .קורות חיים. 2
 .תעודות ומסמכים. 2
 

 פשר להשיג ולהגיש:טפסים להגשת הבקשות א
 במשרדי המועצה המקומית.

 מועמדים/ות שלא יפנו בהתאם לנ"ל או לא יעמדו בדרישות הסף לא יזומנו
 
 

 למשרדי מנכ"לית המועצה 15.00בשעה  20/11/2019את הטפסים יש להגיש עד לתאריך 
 

 בברכה
 

 אחמד דבאח
 ראש המועצה המקומית

 דייר אל אסד
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