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  חיצוניים/פנימיים  יםמכרז
 

 :ה/למועצה אזורית משגב דרוש

 רותיש ת/מנהל
 חינוכי-פסיכולוגי

 
 
 
 
 

 

 :תאור התפקיד
 אחריות להפעלתו של השירות הפסיכולוגי החינוכי ברשות בתאום עם הממונה  

 חוזר ) יות משרד החינוךמתן שירות פסיכולוגי חינוכי למערכת החינוך ולגורמים בקהילה בהתאם למדינ
 (מתווה השירות הפסיכולוגי חינוכי: 8101א  2 /ע"ל תש"מנכ

 

  :כישורים נדרשים    
 רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או פסיכולוגיה קלינית של הילד  תואר מוסמך ומעלה בפסיכולוגיהת /בעל

ווה ערך לתואר י וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך כש"ל שהוכר ע"מהארץ או מחו
 הניתן בישראל

 נקס הפסיכולוגים של משרד הבריאותפרישום ב 

 מדריך–עדיפות לפסיכולוג חינוכי מומחה , ת תואר מומחה בפסיכולוגיה חינוכית/בעל 

  לחוק הפסיכולוגים 08רישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף  –רישום מקצועי 

  שנים לפחות 6י חינוכי במשך ניסיון מוכח בשירות פסיכולוג –ניסיון מקצועי 
 ט"לקראת שנת הלימודים תשע: התחלת עבודה 100% - 50% :היקף משרה

 ת /ית חינוכי/פסיכולוג
 (מוכר להתמחות)חינוכי -לעבודה בשירות הפסיכולוגי

 בבתי הספר ובגנים במגזר היהודי
 :תאור התפקיד

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

 :כישורים נדרשים
 רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או בפסיכולוגיה קלינית , ת תואר מוסמך לפחות בפסיכולוגיה יישומית/בעל

ח "תשי, עצה להשכלה גבוההלפי חוק המו ,של הילד שניתן מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה
כשווה ערך  ,ל שהוכר על ידי וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך"או מוסד בחו ,0592 –

ת תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או מדעי ההתנהגות ומי שהשלים /או בעל ,לתואר הניתן בישראל
או מי שנמצא  ,(תזה)עבודת גמר את כל חובות השמיעה שלו לתואר שני בפסיכולוגיה יישומית למעט 

 במסלול ישיר לדוקטורט אשר סיים פרקטיקום וחובות לימוד

  אלא אם כן מדובר בסטודנט , לחוק הפסיכולוגים 08רישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף 
 על פי צרכי המערכת( 50%( )01%001%( )111%)אפשרויות העסקה  -תקן  1: משרה היקף  

 ט"את שנת הלימודים תשעלקר: התחלת עבודה
 

 בהתאם לחוק0 היעדר הרשעה בעבירת מין :תנאים מקדימים למינוי

 

 המכרזים מפורסמים במלואם באתר המועצה   
 611/0//62/1: ך נא להעביר עד לתארי0 (בציון שם המשרה)קורות חיים 

 CV@misgav.org.il  :ל"או בדוא 0016216משאבי אנוש בפקס  אגףל

 

 

 

 

 


