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, בפ"תש דר א'' אב חמישיעד ליום 
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 ט' שבט, תשפ"ב

 2022ינואר,  11        
 )מכרזים( 5726מספרינו:         

 
  מכרז

 
  ים חינוכייםפסיכולוג ים:דרוש

 
 תיאור התפקיד:

 
 .עבודה מערכתית בגני ילדים ובבתי ספר בישוב 

 .ביצוע אבחונים 

 יפולית.עבודה ט 

 .קשר עם גורמים במשרד החינוך 

 .יכולת לעבודה בצוות 

 .קשרי אנוש מעולים 

 

 דרישות תפקיד:
 

 רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או בפסיכולוגיה  ,בעל תואר "מוסמך" לפחות בפסיכולוגיה יישומית

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

או מוסדר בחו"ל שהוכר על ידי וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד  7751-, תשי"חגבוהה

 .החינוך כשווה ערך לתואר הניתן בישראל

 –או 

  בעל תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או מדעי ההתנהגות ומי שהשלים את כל חובות השמיעה

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

 .לדוקטורט אשר סיים פרקטיקום וחובות לימוד

 
 

 משרה %50-%100   היקף משרה:

 פסיכולוגים    דרוג:

  39-37      מתח דרגות:

 מיידי  תאריך תחילת עבודה:
 

 משאבי אנוש,מנהלת קורות חיים והמלצות בכתב יש להגיש להדס קליף, 

 15.1.2022, בתשפ" שבט' יגעד לתאריך: , el.muni.il-enosh@betאו במייל:  9700502-1532 בפקס:
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 הערות:
 

 לא תענינה. -לא יצורפו תעודות ומסמכים כנדרששלהן  פניותשאינן עונות על דרישות המודעה או  פניות .1
 תינתן עדיפות למועמדים/ות בעלי צרכים מיוחדים וזאת בהתאם לכשירותם לביצוע העבודה הנדרשת .2

 .1998 -בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח
 .בהגשת קו"ח יש לציין מוגבלות -מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה .3
 סייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרבתינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלו .4

 עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
 מועמד/ת שהינו קרוב משפחה של עובד מועצה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו לעבודה .5

 ועדת השירות במשרד הפניםמותנית באישור 
 , בה יבחנו כישוריו/ה עפ"י חוות דעתו של הממונה הישיר.שנה אחתלתקופת ניסיון של  הינה ההעסקה .6
 המועצה רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מאחד המועמדים, כולם או חלקם להיבחן במבחני .7

 התאמה, במסגרת הגופים העוסקים בכך.
 לציין זאת מפורשות בפנייתם.מועמדים אשר מעוניינים לשמור על סודיות מועמדותם מתבקשים  .8
 תהיה מעוניינת חרף הסודיות לפנות לצדדים שלישיים לצורך מידע ו/או המלצה, רשותבמקרה בו ה .9

 תימסר הודעה על כך מראש למועמדים הנ"ל בכדי לאפשר להם להסיר מועמדותם אם יחפצו בכך.
 .המשרה פונה לנשים וגברים כאחד .10

 
 
 

 
 

 

 בברכה,

 

 חיים מרגוליס

 המועצה  מנכ"ל


