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  ית חינוכי/ת/פסיכולוג – 21/25מכרז פנימי/חיצוני 

 

 כולוגי חינוכי יסשירות פל  המחלקה היחידה:

 פסיכולוג/ית חינוכי/ת  תואר המשרה:

 רוג פסיכולוגים, בהתאם להשכלת המועמד/ת די דרגת המשרה ודירוגה:

העסקה: לצרכי %75  היקף  ובהתאם  הדין  להוראות  בהתאם  הפחתה(  או  )הגדלה  לשינוי  נתון  המשרה  היקף   ,

 המועצה. 

 פנימי/חיצוני  סוג מכרז:

 מנהלת המחלקה לשירות פסיכולוגי חינוכי  כפיפות:

 

 תיאור תפקיד:

 : ולגורמים רלוונטיים  ילדים במוסדות החינוך, למשפחות תלמידיםחינוכיים ל-ם פסיכולוגייםירותימתן ש .1

לקידום בריאות    ת החינוכית זיהוי ואתור צרכים של המסגרת החינוכית ושל אוכלוסיית היעד במסגר  .א

 נפש של תלמידים. 

במסג .ב חינוכיות  פסיכולוגיות  התערבויות  לביצוע  שנתית  עבודה  תוכנית  בהתאםגיבוש  לצרכים    רות 

 שאותרו. 

 ביצוע הערכות פסיכולוגיות וטיפול פסיכולוגי בילדים כולל טיפול בילדים בסיכון.  .ג

 כה פסיכולוגית. הכנת חוות דעת מקצועיות בעקבות ביצוע הער .ד

 הדרכה, ייעוץ וטיפול פסיכולוגי להורים ולמשפחות של תלמידים.  .ה

 ך ולצוותיהם. ייעוץ פסיכולוגי והיוועצות למנהלי מסגרות חינו .ו

 תפות בוועדות בין מקצועיות במסגרות חינוך.השת .ז

החינוך ולהנחיות    השתתפות בוועדות על פי חוק (שילוב, השמה) בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד .ח

 שפ"י. 

 הדרכת צוותי חינוך וצוותים טיפוליים בתחום ילדים ובני נוער בסיכון.  .ט

הנפש, רופאים,   סוציאליים, תחנות לבריאות   עובדים)ייזום התייעצויות מקצועיות עם גורמים שונים   .י

 .(רפואיים וכדומה-מטפלים פרה

מורחב .יא פסיכולוגי  שירות  במסגרת  מיוחדות  בתוכניות  פרטנית  ו/או  מערכתית  ביוזמת    התערבות 

 השפ"ח ו/או הרשות המקומית ועל פי הנחיות שפ"י. 

ולהורים   .יב לצוותים פדגוגיים  וליווי  לטיפול בתלמידיםכבמתן הדרכה, קונסולטציה  להבטחת    ל הנוגע 

 המיטביות ובריאות. 

 השתתפות בהערכות מסגרות חינוך לחרום בכל הנוגע לבריאות נפש של תלמידים. . יג

 השתתפות בהכנת צוותים חינוכיים וטיפוליים לפיתוח חוסן ולהתמודדות במצבי חרום. .יד

 ו משבר. טיפול פסיכולוגי פרטני/ קבוצתי בילדים ובהוריהם במצבי טראומה ו/א .טו

 והתעדכנות מקצועית.  יישום ידע פסיכולוגי עדכני בעבודתו השוטפת במסגרות בהסתמך על רענון ידע .טז

 



 

 

 

 

שירות פסיכולוגי    מיפוי והערכת צרכים בתחום בריאות הנפש של תלמידים במסגרות חינוכיות המקבלות .2

 . (גנים, יסודי, על יסודי)חינוכי ובאופן המותאם לקבוצת הגיל 

 ולוגיות חינוכית בהלימה עם צרכי המסגרת החינוכית בויות פסיכתכנון התער .3

 הפרט.  יוועצות לצוותי חינוך לקידום בריאות נפש ורווחה נפשית ברמת המערכת וברמתייעוץ וה .4

 

 

 כל מטלה שתוטל ע"י הממונה

 

 תנאי סף: 

 ידע והשכלה:  .1

לפחות   • "מוסמך"  תואר  חינוכ  יישומית,  פסיכולוגיה בבעל  בפסיכולוגיה  או רצוי  בפסיכולוגיה    ית 

מאת שניתן  הילד  של  חוק   קלינית  לפי  גבוהה  להשכלה  כמוסד  שהוכר  להשכלה    מוסד  המועצה 

משרד הבריאות ומשרד    מוסדר בחו"ל שהוכר על ידי וועדת הרישום של  או   7751-גבוהה, תשי"ח

 לתואר הניתן בישראל;  החינוך כשווה ערך

 או 

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

למעט יישומית  בפסיכולוגיה  שני  לתואר  גמר    שלו  ישיר   (תזה)עבודת  במסלול  שנמצא  מי    או 

 לימוד.  לדוקטורט אשר סיים פרקטיקום וחובות

קריאת שפות:   • כדי  ואנגלית  גבוהה  ברמה  בהתאם ספר  עברית  נוספות  שפות  וכן  מקצועית.    ות 

 . למגזר מקבלי השירות

 . OFFICE-: היכרות עם תוכנות היישומי מחשב •

 

 מקצועי:  רישום .2

 מדובר בסטודנט.  לחוק הפסיכולוגים, אלא אם כן  73רישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף 

 

 : רישום פלילי .3

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

2001 . 

 

 רשים: כישורים נד .4

עבודה תחת  ,  כושר לטפח יחסים בין אישיים,  כושר עבודת צוות,  כושר למידה,  אמינות ומהימנות אישית

 . לחץ

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ,yehuda.muni.il-mankal@evenבאמצעות הדוא"ל:   הדרלידי  המעוניינים יגישו מועמדותם 

 .  8915002-09: , לפרטים נוספים12:00עה בש  19/09/2021עד לתאריך  

 

 :את המסמכים הבאים  ףחובה לצר מועמדותעם הגשת ה

 )קורות חיים בצירוף טופס פרטי מועמד/ת למשרה פנויה )אותו יש להוריד מאתר המועצה 

  השכלה  תעודות 

 קודמים עבודה  ממקומות  העסקה  העסקה    ים כוללה )  ונוכחיים  אישורי  משרהמלאים,  תאריכי  ,  היקפי 

 ( , פירוט ניסיון ניהולי ככל ונדרשפקידיסוקי המועמד/ת בת פירוט ע

  מסמכים רלוונטיים נוספים 

 .לעיל את כלל האסמכתאות הנדרשות יצרפולא יזומנו לוועדת הבחינה מועמדים שלא *

 

 הערות:

 . ()יש לציין אילו התאמות נדרשות קבלת התאמות בהליכי הקבלה לעבודהל ת/ עם מוגבלות זכאי  ת/מועמד .1

שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב    םלאוכלוסייה הזכאית לייצוג הול  ת/המשתייך  ת/תינתן עדיפות למועמד .2

 כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים. ת/בעל היא/ הרשות המקומית, אם הוא  בדיעו

 לזמן מועמדים למבחני מיון. המועצה שומרת לעצמה את הזכות  .3

 

 ה גם ללשון נקבה ולהיפך.בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונ

 

 

 

 אבי הררי                                                                                                          

   ראש המועצה                                                                                                         
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