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 המועצה המקומית בסמ"ה

 לתפקיד פסיכולוג/ית חינוכי/ת 2/2022ס' מ מכרז פומבי -משרה פנויה 
 

 פסיכולוג/ית חינוכי/ת תואר התפקיד:
 דרוג פסיכולוגים דרגת המשרה ודירוגה:

 מנהל השירות הפסיכולוגי החינוכי. כפיפות:
 75% היקף משרה:

 תיאור התפקיד: 
מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך לילדים,  

עיקרי ש ורווחה נפשית בשגרה ובחירום. למשפחות ולצוותי חינוך לשם קידום בריאות נפ
תפקידו: מתן שירותים פסיכולוגים חינוכיים לילדים במוסדות החינוך ולגורמים 

 הרלוונטיים במסגרות חינוך רגיל וחינוך מיוחד ובכלל זה ילדים בסיכון
 

 דרישות התפקיד:
 השכלה :

ה חינוכית או ישומית, רצוי בפסיכולוגיילפחות בפסיכולוגיה   "מוסמך"בעל תואר 
בפסיכולוגיה קלינית של הילד שניתן מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק 

בחו"ל שהוכר על ידי וועדת הרישום  ראו מוסד 1958 –המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח 
על תואר ב  אושל משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה ערך לתואר הניתן בישראל 

ה או מדעי ההתנהגות ומי שהשלים את כל חובות השמיעה שלו אקדמי ראשון בפסיכולוגי
לתואר שני בפסיכולוגיה יישומית למעט עבודת גמר )תזה( או מי שנמצא במסלול ישיר 

 .לדוקטורט אשר סיים פרקטיקום וחובות לימוד
 

 דרישות נוספות: 
 ברית וערבית ברמה גבוהה ואנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.ע -שפות 

 office -היכרות עם תוכנות ה – מחשב יישומי
לחוק הפסיכולוגים, אלא  12ישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיףר -רישום מקצועי

 אם כן מדובר בסטודנט.
היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני  – רישום פלילי

 .2001 - מין במוסדות מסוימים, תשס"א
 

 כישורים אישיים:
יכולת עבודה אמינות ומהימנות אישית גבוהה, כושר למידה, יכולת קבלת החלטות, 

  .כושר לטפח יחסים בין אישיים בצוות, עבודה תחת לחץ, יכולת ארגון, הבנה ותפיסה,
 

 הגשת מועמדות:

מועמדים/ת העונים/ות לדרישות הנ"ל בלבד, יגישו את מועמדותם/ן בצירוף קורות חיים 
הצהרה בדבר קרובי משפחה או ניגוד עניינים, את המסמכים יש להגיש ותעודות בצירוף 

, לקבלת טפסי 12:00שעה   2/8/2022במסירה אישית למזכיר המועצה עד ולא יאוחר מיום 
 . www.basma.muni.ilמועמדות ניתן לפנות מזכיר המועצה או באתר המועצה 

מודגש בזאת כי מועמדות שתוגש בדרך אחרת ו/או בחלקיותה ו/או לאחר המועד האמור 
  לעיל, לא תובא בחשבון.

 המודעה מיועד לנשים וגברים כאחד

  כבוד רב,ב                                                                                                                 
 איד כבהאר                                                                                                       

 אש המועצהר                                                                                                      
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