
  
 
  Qiryat Gat Municipality of             ת                                          ג יריית קרייתע

 
 אגף משאבי אנוש

 
 27/2017מכרז פומבי מס' 

 פסיכולוג/יתלתפקיד 
 
 

  תאור התפקיד:
ות ולצוותי חינוך מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך לילדים, למשפחמתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים 

 לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחירום.
  בריאות החינוכית לקידום במסגרת היעד אוכלוסיית ושל החינוכית המסגרת של צרכים תוריוא * זיהוי

 .תלמידים של  נפש  
 .שאותרו כיםבהתאם לצר במסגרות חינוכיות פסיכולוגיות התערבויות לביצוע שנתית עבודה כניתת גיבוש *
 .בסיכון בילדים טיפול כולל בילדים פסיכולוגי וטיפול פסיכולוגיות הערכות ביצוע *

 .פסיכולוגית הערכה ביצוע בעקבות מקצועיות דעת חוות * הכנת
 .תלמידים של ולמשפחות להורים פסיכולוגי וטיפול ייעוץ ,הדרכה *
 .וותיהםולצ חינוך מסגרות למנהלי והיוועצות פסיכולוגי ייעוץ *
 .חינוך במסגרות מקצועיות בין בוועדות השתתפות *
 .החינוך ולהנחיות שפ"י משרד ל"מנכ חוזר להנחיות בהתאם (השמה ,שילוב) חוק פי על בוועדות השתתפות *
 .בסיכון נוער ובני ילדים בתחום טיפוליים וצוותים חינוך צוותי הדרכת* 
  רופאים, ,הנפש לבריאות תחנות ,סוציאליים עובדים) יםשונ גורמים עם מקצועיות התייעצויות ייזום *
 וכדומה(. רפואיים פרה מטפלים  
   ח"השפ ביוזמת מורחב פסיכולוגי שירות במסגרת מיוחדות בתוכניות פרטנית או/ו מערכתית התערבות *
 .י"שפ הנחיות פי ועל המקומית הרשות או/ו  
  להבטחת בתלמידים לטיפול הנוגע בכל ולהורים גייםפדגו לצוותים וליווי קונסולטציה ,הדרכה מתן *
 .ובריאות המיטביות  
 .תלמידים של נפש לבריאות הנוגע בכל לחרום חינוך מסגרות ערכותיבה השתתפות *
 .חרום במצבי ולהתמודדות חוסן לפיתוח וטיפוליים חינוכיים צוותים בהכנת השתתפות *
 .משבר או/ו טראומה במצבי בהוריהםו בילדים קבוצתי /פרטני פסיכולוגי טיפול *

 .מקצועית והתעדכנות ידע רענון על בהסתמך במסגרות השוטפת בעבודתו עדכני פסיכולוגי ידע * יישום
 

 :דרישות התפקיד
 :כשירות מקצועיתו השכלה

" לפחות בפסיכולוגיה יישומית, רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או בפסיכולוגיה קלינית בעל/ת תואר "מוסמך* 
 1958של הילד שניתן מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח 

או מוסדר בחו"ל שהוכר על ידי וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה ערך לתואר הניתן 
  בישראל

בעל/ת תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או מדעי ההתנהגות ומי שהשלים את כל חובות השמיעה שלו  או
שנות שירות,  3תוך   M.Aלתואר שני בפסיכולוגיה יישומית למעט עבודת גמר )תזה(, ומתחייב לקבל תואר 

 .או מי שנמצא במסלול ישיר לדוקטורט אשר סיים פרקטיקום וחובות לימוד
 מדובר בסטודנט.כן לחוק הפסיכולוגים אלא אם  12רישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף  *
 

 דרישות נוספות:
 * ידיעת השפות עברית ואנגלית ברמה גבוהה.

 .Office -* היכרות עם תוכנות ה
 * היעדר הרשעה בעבירת מין בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א 

  2001. 
 

 כישורים אישיים:
יצירתיות, יזמה ומעוף, עירנות,  כושר לטפח יחסים בינאישיים, עבודה תחת לחץ, ,ומהימנות אישית אמינות

יכולת קבלת  ,הבנה ותפיסה, כושר למידה, מרץ ופעלתנות, שקדנות וחריצות, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ
 , יכולת תיאום, נשיאה באחריות.החלטות, כושר עבודה בצוות, יכולת ארגון ותכנון

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 חינוכי.-למנהל השירות הפסיכולוגי :כפיפות מנהלית
 .משרה, עדיפות למשרה מלאה 100% -50%:  היקף משרה

 .36ידורג בדרגה  B.Aבעל תואר  .39 -37, מתח דרגות דירוג פסיכולוגים  תנאי שכר: 
 

 משרות. 2* דרושות 
 

ורות חיים, שאלון אישי )באתר העירייה(, תעודות והמלצות, יש להעביר הגשת מועמדות בכתב בצירוף ק
  gat.muni.il-moriak@qiryatאו במייל:  4קומה  –במשרדי העירייה שבקניון לב העיר –לאגף משאבי אנוש 

 לוונטיים לא תטופל.מועמדות שתוגש ללא המסמכים הר, 5/11/2017עד לתאריך 
 

 .16:00עד השעה  5/11/2017יום ראשון,   מועד אחרון להגשה:
 .08-6874537  פקס:        08-6874521  לפרטים:

mailto:moriak@qiryat-gat.muni.il

