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מכרז פנימי מס' 1/21
לפסיכולוג חינוכי – מרכז את תחום גיל הרך
למועצה מקומית באר יעקב דרוש פסיכולוג חינוכי  -מרכז את תחום גיל הרך ,וזאת בנוסף לתפקידו
כפסיכולוג חינוכי.
תיאור התפקיד
מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך לילדים ,למשפחות ולצוותי
חינוך לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחרום.
עיקרי התפקיד -מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים לילדים במוסדות החינוך ולגורמים הרלוונטיים
במסגרות חינוך רגיל וחינוך מיוחד ובכלל זה ילדים בסיכון.
• ריכוז תחום הגיל הרך:
 .1קשר שוטף עם בעלי תפקידים ברשות ובמשרד החינוך.
 .2ייעוץ והכוונה לפסיכולוגים העובדים בגני הילדים.
 .3כתובת להתייעצות בנוגע למקרים מורכבים.
 .4השתתפות בפורום ארצי של שפ"י בנושא הגיל הרך.
דרישות התפקיד
השכלה ודרישות
מקצועיות

דרישות נוספות

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 מוסד בחו"ל שהוכר על ידי ועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד
החינוך כשווה ערך לתואר הניתן בישראל.
או בעל תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או מדעי ההתנהגות ומי שהשלים
את כל חובות השמיעה שלו לתואר שני בפסיכולוגיה יישומית למעט
עבודת גמר (תזה) או מי שנמצא במסלול ישיר לדוקטורט אשר סיים
פרקטיקום וחובות לימוד.
שפות -עברית ברמה גבוהה ואנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית וכן
שפות נוספות בהתאם למגזר מקבלי השירות.
יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות .OFFICE
רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירת מין ,בהתאם לחוק למניעת העסקה
של עברייני מין במוסדות מסויימים ,תשס"א – .2001
-

מאפייני עשייה
יחודיים

דירוג ודרגה -

רישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף  12לחוק הפסיכולוגים.
מומחה או בסיום התמחות חינוכית.

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

מתח דרגות  37-39בדרוג המח"ר  /פסיכולוגים
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•

על המועמד לציין כי לא הורשע בעברה שיש עמה קלון ולצרף אישור על העדר רישום פלילי.

•

בהתאם להוראות צו המועצות המקומיות בדבר העסקת קרובי משפחה ,מובא בזה לידיעת
המועמדים כי ככל שקיימות קרבת משפחה לעובדי המועצה או נבחרי ציבור יכול והעסקתם
לא תאושר כאמור בצו.

•

מועמדים מתאימים בלבד יענו.

•

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לנשים וגברים כאחד

•

המועמד יעבור מיונים בחב' השמה  -ככל ויידרש.

* מועמד אשר לא יצרף לקו"ח תעודות ,לא תיבדק מועמדותו ותיפסל על הסף.
קורות חיים ,המלצות ותעודות ניתן להגיש ללינק:

RF=5&FC=3618&https://www.jobbing.co.il/jtest1/linkgen?OI=133
וזאת עד לתאריך28/02/21 :

בכבוד רב,
יאיר ושדי
סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש
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