
 

 

 

 

 

 2020יולי  21

 כ"ט תמוז תש"ף

 פסיכולוג חינוכי לתפקיד 17/2020מכרז פנימי מספר 

 

 שירות פסיכולוגי היחידה: 

 חינוכיפסיכולוג  תיאור המשרה: 

דרגת המשרה 
 ודירוגה: 

 עפ"י הסכם קיבוצי

 50%משרות *  6 היקף העסקה: 

 חיצוני סוג המכרז:

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

 ולצוותי חינוך לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחרום.

 הביצועים והמשימות העיקריות:פירוט 

זיהוי ואתור צרכים של המסגרת החינוכית ושל אוכלוסיית היעד במסגרת החינוכית  .א

 לקידום בריאות נפש של תלמידים

גיבוש תוכנית עבודה שנתית לביצוע התערבויות פסיכולוגיות חינוכיות במסגרות  .ב

 בהתאם לצרכים שאותרו.

 ביצוע הערכות פסיכולוגיות וטיפול פסיכולוגי בילדים כולל טיפול בילדים בסיכון.  .ג

 הכנת חוות דעת מקצועיות בעקבות ביצוע הערכה פסיכולוגית. .ד

 הדרכה, ייעוץ וטיפול פסיכולוגי להורים ולמשפחות של תלמידים.  .ה

 ייעוץ פסיכולוגי והיוועצות למנהלי מסגרות חינוך ולצוותיהם. .ו

 ועדות בין מקצועיות במסגרות חינוך. השתתפות בו .ז

השתתפות בוועדות על פי חוק )שילוב, השמה( בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל  .ח

 משרד החינוך ולהנחיות שפ"י.

 הדרכת צוותי חינוך וצוותים טיפוליים בתחום ילדים ובני נוער בסיכון. .ט

ות לבריאות ייזום התייעצויות מקצועיות עם גורמים שונים )עובדים סוציאליים ,תחנ .י

 רפואיים וכדומה.(-הנפש ,רופאים ,מטפלים פרה

התערבות מערכתית ו/או פרטנית בתוכניות מיוחדות במסגרת שירות פסיכולוגי  .יא

 מורחב ביוזמת השפ"ח ו/או הרשות המקומית ועל פי הנחיות שפ"י. 

מתן הדרכה ,קונסולטציה וליווי לצוותים פדגוגיים ולהורים בכל הנוגע לטיפול  .יב

 דים להבטחת המיטביות ובריאות.בתלמי

 השתתפות בהערכות מסגרות חינוך לחרום בכל הנוגע לבריאות נפש של תלמידים. .יג

השתתפות בהכנת צוותים חינוכיים וטיפוליים לפיתוח חוסן ולהתמודדות במצבי  .יד

 חרום. 

 טיפול פסיכולוגי פרטני/ קבוצתי בילדים ובהוריהם במצבי טראומה ו/או משבר.  .טו

ידע  ןריענויישום ידע פסיכולוגי עדכני בעבודתו השוטפת במסגרות בהסתמך על  .טז

 והתעדכנות מקצועית.

 תנאי סף:
 השכלה ודרישות מקצועיות .1

בפסיכולוגיה  חינוכית אובפסיכולוגיה . רצוי תואר "מוסמך" לפחות בפסיכולוגיה יישומיתבעל 

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

מוסד בחו"ל שהוכר על ידי וועדת הרישום של משרד או  1958להשכלה גבוהה ,תשי"ח 

 הבריאות ומשרד החינוך כשווה ערך לתואר הניתן בישראל

 



 

 

 

 

 או  

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

)יש לצרף תעודה / מסמכים המעידים על  . לדוקטורט אשר סיים פרקטיקום וחובות לימוד
 עמידה בדרישה זו(

 
 רישום מקצועי .2

מדובר לחוק הפסיכולוגים, אלא אם כן  12 לסעיףרישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם 
 )יש לצרף תעודה / מסמכים המעידים על עמידה בדרישה זו( בסטודנט.

 דרישות נוספות .3

 היעדר הרשעה בעבירת מין ,בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין .א

המעיד על עמידה בדרישה  )יש להציג אישור 2001במוסדות מסוימים , תשס"א 

 זו(

עברית ברמה גבוהה ואנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית. וכן שפות  - שפות .ב

 נוספות בהתאם למגזר מקבלי השירות

 office-הכרות עם תוכנת ה – יישומי מחשב .ג

מאפייני עשייה 
 ייחודיים לתפקיד:

 אמינות ומהימנות אישית. 

 ב. כושר למידה.

 ג. כושר עבודת צוות. 

 ד. כושר לטפח יחסים בין אישיים.

 ה. עבודה תחת לחץ.

 מנהלת השפ"ח כפיפות: 

 

 
 דגשים:

בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות צירוף קורות חיים וטופס הצהרה על קרובי משפחה  .1

   לא תידון. –/ נבחרי ציבור  המועצהבקרב עובדי 

 בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.  .2

עפ"י חוות דעתו של הממונה  הזוכה במכרז יתקבל/ת לתקופת ניסיון של שנה, במסגרתה יבחנו כישוריו/ה .3

 הישיר. 

 
 הנחיות להגשת מועמדות:

 מעודכנים בשפה העברית בצירוף תעודות השכלה  להגשת מועמדות למשרה, יש להעביר קורות חיים
במידה שהתואר מחו"ל יש לצרף אישור הועדה להערכת תארים במשרד החינוך על שקילות  לתארי השכלה )

בצרוף ( ומסמכים המעידים על הניסיון הנדרש וכל חומר רלוונטי נוסף המקובלים באוניברסיטאות בארץ גבוהה
 באוגוסט 4 עד ליום drushim@gantik.org.il  לכתובת מייל הצהרה על קירבה משפחתית המצ"ב מסמך
 או הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים, לא ייענו. \הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז ו. 2020

המועצה רשאית  מועמדים שיעמדו בתנאי הסף יבחנו גם בשים לב ליתרונות שצויינו במסגרת המכרז, כאשר
 לזמן בפני ועדת הבחינה את המועמדים המתאימים ביותר.
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 תאריך: ___________.
 
 

 
 לכבוד

 אגף משאבי אנוש.
 
 

 שלום רב,
 

 הצהרה על קרובי משפחה המועסקים במועצה המקומית גני תקווה
 
 

 :_____________ת. ז.    שם ומשפחה: ____________
 

 מועמד/ת למשרה: ________________.  ____________________כתובת: 
 
 

 : )נא להקיף את הנכון(מצהיר/ה בזאת
 יש / אין לי קרובי משפחה במועצה. .1

 יש / אין לי קרובי משפחה החברים בוועד עובדים. .2

 יש / אין לי קרובי משפחה בתפקיד נבחרי ציבור במועצה. .3
 

את הפרטים הבאים אודות המועסק/ת  במידה והצהרת שיש קרבי משפחה נא לציין
 במועצה.

 
 תפקיד אגף / מחלקה קרבה שם פרטי ומשפחה 
1     
2     
3     
 
 

 חתימת המועמד: _____________.
 

 
בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם , גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, *"קרוב משפחה": 

 כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץחם, חמות, חתן, 
 


