
 
 

 
 

 פסיכולוג/ית חינוכי/ת  לתפקיד 21.21מס  מכרז חיצוני
 

 מנהל החינוך היחידה

 פסיכולוג/ית חינוכי/ת לשרות הפסיכולוגי תואר המשרה

 דרוג: המח"ר דרגה: פסיכולוגים דרגת המשרה

 1.9.21לאיוש החל מ  משרה 75% -משרה ו 50%:  משרות 2 היקף העסקה

 תיאור תפקיד
 
 
 

 

מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך 
לילדים, למשפחות ולצוותי חינוך לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית 

מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים לילדים  :בשגרה ובחרום. עיקרי תפקידו
במוסדות החינוך ולגורמים הרלוונטיים במסגרות חינוך רגיל וחינוך מיוחד 

 .ובכלל זה ילדים בסיכון

 
 
 
 
 
 
 
 

 תנאי סף

רצוי בפסיכולוגיה   ת,בעל תואר "מוסמך" לפחות בפסיכולוגיה יישומי

חינוכית או בפסיכולוגיה קלינית של הילד שניתן מאת מוסד שהוכר כמוסד 

או מוסדר  1958-המועצה להשכלה גבוהה, תשי"חלהשכלה גבוהה לפי חוק 

בחו"ל שהוכר על ידי וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך 

  ;כשווה ערך לתואר הניתן בישראל

  או

בעל תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או מדעי ההתנהגות ומי שהשלים את 

 עבודת גמריישומית למעט  כל חובות השמיעה שלו לתואר שני בפסיכולוגיה

או מי שנמצא במסלול ישיר לדוקטורט אשר סיים פרקטיקום וחובות  (תזה)

 .לימוד

 דרישות נוספות:

  סיום דרישות שמיעה של לימודי תואר שני בפסיכולוגיה חינוכית או
 תואר שני בפסיכולוגיה חינוכית.

  .רישום להתמחות זמנית או קבועה בפסיכולוגיה חינוכית 
 עברית ברמה גבוהה ואנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.  -שפות 

  .וכן שפות נוספות בהתאם למגזר מקבלי השירות
  היכרות עם תוכנות ה -יישומי מחשבOffice . 
 לחוק  12רישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף  -רישום מקצועי

 .הפסיכולוגים, אלא אם כן מדובר בסטודנט
 הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה היעדר  -רישום פלילי

 .של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א
 

 
 

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



 
 

 
 

 מנהל השירות הפסיכולוגי החינוכי כפיפות ארגונית
 

 
 
 

 לליכ

ניתן להגיש מועמדות במייל  מועמדות 
Mihrazim_karmiel@karmiel.muni.il 

 
 באמצעות הטפסים הנמצאים באתר העירייה. 04-9884111או בפקס מס' 

 
 .12:00בשעה:  07/07/2021 מועד אחרון להגשת מועמדות למכרז הוא 

 
על המועמד/ת לצרף צילומי תעודות וכן מסמכים המוכיחים את הניסיון 

 דרשים.והכישורים הנ
חשוב בעיקר להקפיד לצרף אסמכתאות מאמתות בעניין עמידה בתנאי הסף 

 הן ניסיון מקצועי והן ניסיון ניהולי. –במכרז 
       

ודגש בהקשר,  כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון/סינון מוקדם לצורך מ
 בחינת עמידה  בתנאי הסף. 

 
 רז. רק מועמדים אשר יעמדו בתנאי הסף, יוזמנו למכ

 
 שכר משוער למשרה )ברוטו(: לפי סימולציה שתוצג במעמד המכרז. 

 המועמדים שיוזמנו למכרז רשאים, באם מעוניינים, לברר טלפונית מראש. 
 

 מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים. 
 נתון לשק"ד הרכב וועדת המכרזים. 

        
 : המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.         הבהרה מגדרית

 מנהלת משאבי אנוש -עו"ד עינב בן יהודה על החתום

 
 


