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פנים/חוץ מ
מכרז פ
פתחותי
ת פסיכולוגי חינוכי התפ
אגף החינוך – שירות
ם חינוכיים
דרושים  :פסיכולוגים
תפקיד:
תאור הת
דים ,למשפחוות
תיים ופרטנייים במסגרת החינוך לילד
שירותים פס יכולוגיים חיננוכיים מערכת
• מתן ש
ת בשגרה ובח
רווחה נפשית
שם קידום בריאות נפש ור
ולצוותי חינוך לש
חירום.
•

ת
טיים במסגרות
מים הרלוונט
החינוך ולגורמ
לילדים במוסדות ה
ם
שירותים פס יכולוגיים חיננוכיים
מתן ש
בסיכון.
חינוך רגיל וחינוך מיוחד ובכלל זה ילדים ב
ך

•

במסמך
הגדרת ותאו ר התפקיד ככפי שנרשם ב
לפעול בהתאם לה
ל
עמד שייבחר יידרש
המוע
משרד הפנים /מי נהל השלטון המקומי.
ד

דרישות התפקיד :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

או בפסיכולוגייה קלינית
מך" לפחות בפסיכולוגיה יישומית ,רצווי בפסיכולוגייה חינוכית א
תואר "מוסמ
בעל ת
בוהה לפי חוק המועצה ללהשכלה גבוהה,
כמוסד להשכלה גב
ד
שהוכר
מאת מוסד ש
הילד שניתן מ
של ה
אות ומשרד ה
משרד הבריא
בחו"ל שהוכר על ידי וועדת ה רישום של מ
ל
תשי"ח  1958-אוו מוסד
החינוך
שראל.
כשווה ערך לתוארר הניתן ביש
ה
או
כל חובות השמיעה
השלים את ל
הגות ומי שה
מדעי ההתנה
סיכולוגיה או מ
תואר אקדמיי ראשון בפס
בעל ת
מר )תזה( אוו מי שנמצא
בת עבודת גמ
סיום של כתיב
שלו ללתואר שני בבפסיכולוגיה יישומית ונמצצא בשלבי ס
במסללול ישיר לדו קטורט אשר סיים פרקטיקום וחובות לימוד.
טודנט.
הפסיכולוגים אלא אם כן מדובר בסט
רישום בפנקס הפפסיכולוגים בהתאם לסעיף  12לחוק ה
ם
ה של עברייני
אם לחוק למניעת העסקה
ת מין ,בהתא
שעה בעבירת
להציג העדר הרש
ג
עמד שייבחר יידרש
המוע
מין במוסדות מסווימים ,תשס""א . 2001-
פסיכולוגיה
המתכוונים ללהתמחות בפ
פסיכולוגים ה
תמחים או לפ
עדיפוות לפסיכולוגגים חינוכיים מומחים/מת
חינוכית.
בעבודה
ה
בשירות פסיכולוגי חינוכי וו /או לבעלי נניסיון
ניסיון מקצועי :תיינתן עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה ב
חינוכית/טיפולית עעם ילדים.
עברית ברמה גבווהה ואנגלית כדי קריאת ספרות מקצצועית.
ת
.OFF
היכרוות עם תוכנו ת הFICE -
ת אישית.
אמינוות ומהימנות
כושר למידה.
ת.
כושר עבודת צוות
ם.
ם בין אישיים
כושר לטפח יחסים
עבודה תחת לחץץ.
ה

שרה  770% :לפחות
היקף מש

בוע (
)לפחות  4ימי עבודה בשב

דרגה 37-39 :בדדרוג פסי' או בהתאם להסמכות המועעמד/ת.

לאגף משאבי אננוש,
ף
בת לשליחת מכתב
מלצות וכתוב
תעודות ,המ
חיים בצרוף ת
יש להעב
ביר קורות ח
@ michrazimעד ליום .17/08/15
m
@herzliya .muni.il ,09
0 -9529143
רח' סוקוולוב  11הרצצליה פקס 3
המכרז או הצצעות שלהן ללא תצורפנה תעודות לא תענינה.
שאינן עונות עעל דרישות ה
הצעות ש
ר.
רייה אחר או נבחר ציבור
של עובד עיר
בדרגה ראשונה ש
ה
שפחה
הנו קרוב מש
בל עובד שה
לא יתקב
הכוונה גם לללשון נקבה וללהיפך.
מקום בו נאמר בבלשון זכר ,ה
ם
בכל

בכבוד רב,
פדלון
משה פ
ראש ה
העירייה

