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בהתאם לסעיף, 40לצו המועצות המקומית (נוהל קבלת עובדים לעבודה) ,התשל"ז  ,1977-מכריזה
המועצה המקומית ערערה על משרה פנויה ומבקשת לקבל הצעות המעוניינים במשרה.

היחידה:

מכרז חיצוני  06/2018לתפקיד פסיכולוג חינוכי
המחלקה לשירותים פסיכולוגיים

תיאור המשרה

פסיכולוג חינוכי

דירוג ודרגת המשרה

דירוג פסיכולוגים 37-39

היקף העסקה

 50%משרה

כפיפות

למנהל המחלקה לשירותים פסיכולוגיים

תיאור תפקיד:

מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך
לילדים ,למשפחות ולצוותי חינוך לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית
בשגרה ובחרום.
 מיפוי והערכת צרכים בתחום בריאות הנפש של תלמידים במסגרותחינוכיות המקבלות שירות פסיכולוגי חינוכי באופן המותאם לקבוצת הגיל
(גנים ,יסודי ,על יסודי)
 מתן שירותים פסיכולוגיים-חינוכיים לילדים במוסדות החינוך ,למשפחותתלמידים ולגורמים רלוונטיים .
 תכנון התערבויות פסיכולוגיות חינוכיות בהלימה עם צרכי המסגרתהחינוכית
 ייעוץ והיוועצות לצוותי חינוך לקידום בריאות נפש ורווחה נפשית ברמתהמערכת וברמת הפרט.
השכלה:
-

-

בעל תואר ,מוסמך לפחות בפסיכולוגיה יישומית ,רצוי בפסיכולוגיה
חינוכית או בפסיכולוגיה קלינית של הילד שניתן מאת מוסד שהוכר
כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה ,תשי"ח1958-
או מוסדר בחו"ל שהוכר ע"י ועדת
או בעל תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או מדעי התנהגות ומי
שהשלים את כל חובות השמיעה שלו לתואר שני בפסיכולוגיה יישומית
למעט עבודת גמר או מי שנמצא במסלול ישיר לדוקטרט אשר סיים
פרקטיקום וחובות לימוד.

דרישות ניסיון
תנאי סף:

 ניסיון מקצועי -לא נדרש
 ניסיון ניהולי -לא נדרש
דרישות נוספות





ערערה 30026

שפות -עברית ברמה גבוהה ואנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית .וכן
שפות נוספות בהתאם למגזר מקבלי השירות.
יישומי מחשב -היכרות עם תוכנות ה. OFFICE-
רישום מקצועי – רישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף  12לחוק
הפסיכולוגים ,אלא אם כן מדובר בסטודנט.
רישום פלילי -היעדר הרשעה בעבירת מין ,בהתאם לחוק מניעת העסקה
של עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א2001-
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מאפייני העשייה הייחודים
-

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

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
מועמדים המעוניינים במשרה שלעיל ,יגישו בקשה למשרה פנויה (ניתן להוריד מאתר המועצה
 ,)/http://www.arara-ara.muni.ilבצירוף קורות חיים והמסמכים הדרושים לידי גב' היבה מזכירת
מנכ"לית המועצה  ,עד ולא יאוחר מיום שלישי  ,12/06/2018בשעה 14:00
בכבוד,
עו"ד מודר יונס
ראש המועצה
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