
 

 01/04/2020 תאריך פרסום המכרז:
 מודעת פרסום למ"מ לחל"ד

 מועצה אזורית גולן
 מזמינה בזאת הצעות למכרז לתפקיד

  -(חודשים ועד שנה ולא יותר 3-החלפה לחל"ד ל) משרה %50 -חינוכי /יתפסיכולוג
 

  תיאור התפקיד:
 ך לילדים, למשפחות במסגרת החינומערכתיים ופרטניים פסיכולוגיים חינוכיים  םמתן שירותי

 ולצוותי חינוך לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחירום. 
  לילדים במוסדות החינוך ולגורמים הרלוונטיים במסגרות מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים

 וך המיוחד ובכלל זה ילדים בסיכון הן בשגרה והן בחרום.החינוך הרגיל והחינ
  :תחומי אחריות

  והערכת צרכים בתחום בריאות הנפש של תלמידים במסגרות חינוכיות המקבלות שירות פסיכולוגי מיפוי
 חינוכי ובאופן המותאם לקבוצת הגיל )גנים, יסודי, על יסודי(

 חינוכיים לילדים במוסדות החינוך, למשפחות תלמידים ולגורמים הרלוונטיים. -מתן שירותים פסיכולוגיים 
 וגיות חינוכיות בהלימה עם צרכי המסגרת החינוכית.תכנון התערבויות פסיכול 
 .ייעוץ והיוועצות לצוותי חינוך לקידום בריאות נפש ורווחה נפשית ברמת המערכת וברמת הפרט 

 : השכלה
או  או בפסיכולוגיה התפתחותית תואר מוסמך לפחות בפסיכולוגיה יישומית, רצוי בפסיכולוגיה חינוכיתבעל 

שניתן ממוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק להשכלה גבוהה )תשי"ח  הילדבפסיכולוגיה קלינית של 
( או מוסד בחו"ל שהוכר ע"י וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה ערך לתואר שניתן 1958

 בישראל.
שהשלים את כל חובות השמיעה שלו לתואר סיכולוגיה או מדעי ההתנהגות ומי בעל תואר אקדמי ראשון בפ -או

שנמצא במסלול ישיר לדוקטורט אשר סיים פרקטיקום  פסיכולוגיה יישומית למעט עבודת גמר, או מישני ב
 וחובות לימוד.

  :נוספותדרישות 
 אנגלית ברמת קריאת ספרות מקצועית.עברית ברמה גבוהה ו 
  הכרות עם תוכנותOFFICE  
 .כושר ניידות 
 לחוק הפסיכולוגים, אלא אם כן מדובר בסטודנט. 12הפסיכולוגיים בהתאם לסעיף  רישום בפנקס 
 מסוימים, היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות  -פלילי רישום

 .2001-תשס"א
  כישורים אישיים:

בינאישיים, יכולת עבודה תחת  חסיםשר עבודת צוות, יכולת לטפח יאמינות ומהימנות אישית, כושר למידה, כו
 לחץ

 (המוקדם מביניהם -חודשים ועד שנה או חזרתה של העובדת 3-החלפה לחל"ד ל) 50%: היקף משרה
 .שפ"חמנהלת : כפיפות

 פסיכולוגים : דרוג
 37-39 מתח דרגות:

 מיידי : תחילת עבודה
 ד.*המכרז מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינו לנשים וגברים כאח

בצירוף קורות חיים, פירוט ניסיון שלוח מלא שאלון אישי ול, למועמדים /ות העונים/ות לדרישות הנ"ל מתבקשים/ות
פקס: ,  hr@megolan.org.il, אביטל שדה-למנהלת משאבי אנוש במועצה אזורית גולן ,קודם, תעודות והמלצות

 .12900קצרין  13ת.ד. ,  153-4-6964170
 .תש"פ בניסן 'יג, 07/04/2020, 'גיום : מועד אחרון לקבלת הצעות
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