
 

 תשפ"א כ"ו בתמוז 

06/07/2021 

 

 

 13.21י  חיצונמכרז 

 חינוכי/ית פסיכולוג/ית 

 

פסיכולוג/ית   דרוש/ה  הפסיכולוגי,  לשירות  עילית,  ביתר  ב  לעיריית          משרה.  100%-50%חינוכי 

 משרות(  7)

 תואר התפקיד:

 . ת/פסיכולוג/ית חינוכי

 תיאור התפקיד: 

מערכתיים   חינוכיים  פסיכולוגיים  שירותים  למשפחות  מתן  לילדים,  החינוך  במסגרת  ופרטניים 

 ולצוותי חינוך לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחרום. עיקרי תפקידו:

במסגרות   הרלוונטיים  ולגורמים  החינוך  במוסדות  לילדים  חינוכיים  פסיכולוגיים  שירותים  מתן 

 חינוך רגיל וחינוך מיוחד ובכלל זה ילדים בסיכון. 

 : תנאי סף

 :ודרישות מקצועיות  כלההש

"מ  תואר  בפסיכולוגיה  וסבעל  או  חינוכית  בפסיכולוגיה  רצוי  יישומית,  בפסיכולוגיה  לפחות  מך" 

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

וועדת הרישום של משרד הבריאו  1958  -גבוהה, תשי"ח ידי  ת ומשרד  או מוסד בחו"ל שהוכר על 

 החינוך כשווה ערך לתואר הניתן בישראל. 

 או

בעל תואר אקדמאי ראשון בפסיכולוגיה או מדעי ההתנהגות ומי שהשלים את כל  חובות שמיעה  

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

 לדוקטורט אשר סיים פרקטיקום וחובות לימוד. 

 דרישות נוספות: 

נוספות    –שפות   .א שפות  וכן  מקצועית.  ספרות  קריאת  כדי  ואנגלית  גבוהה  ברמה  עברית 

 בהתאם למגזר מקבלי השירות.

 היכרות עם תוכנות האופיס.  – יישומיי מחשב .ב

לחוק הפסיכולוגים, אלא    12רישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף   – מקצועי רישום  .ג

 . אם כן מדובר בסטודנט

היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין    –  רישום פלילי .ד

 . 2001 -במוסדות מסוימים, תשס"א 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 אישית.  אמינות ומהימנות .א

 כושר למידה.  .ב

 כושר עבודת צוות.  .ג

 כושר לטפח יחסים בין אישיים. .ד

 עבודה תחת לחץ.  .ה

 

 כפיפות: 

 מנהל השירות הפסיכולוגי החינוכי. 

 

 הגשת מועמדות:

מנגנון   מחלקת  אל  קו"ח  להגיש  עקיבא  בעיריית  יש  רבי  רח'  עילית  בפקס38ביתר  או   ,                :

 2021/7/52תשפ"א  באב ט"ז  אשוןרעד ליום  illit.muni.il-Jobs@betarאו במייל  , 5888104-02

 חובה לציין מספר מכרז. המשלוח בפקס באחריות השולח בלבד.

 02-5888152לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת משאבי אנוש: טלפון 

   

 תיענינה.  בצירוף מלא האסמכתאותהצעות מתאימות 

 המודעה מיועדת לשני המינים כאחד.

 עדיפות תינתן לאנשים עם מוגבלות. 

 

 

 בברכה,

 

 

 מאיר רובינשטיין 

 ראש העיר 
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