
 

 

 ב' שבט, תשפ"ג
 2023ינואר,  24

 12.22מס'  פומבי מכרז
 מועצה מקומית אורנית מזמינה אותך להגיש מועמדות למשרת

 

 ת .ת חינוכי .יפסיכולוג
 

 

 ת .ית חינוכי.פסיכולוג   :המשרה תואר
  משרה  50%:      משרה היקף
 בדירוג המח"ר עד קבלת תואר שני    36מתמחה בעל תואר ראשון יועסק בדרגה    .יתפסיכולוג     :השכר    דירוג

 בפנקס הפסיכולוגים.  ורישום                            
  37-39מתמחה בעל תואר שני הרשום בפנקס הפסיכולוגים יועסק במתח דרגו    .יתפסיכולוג                            

 בדירוג הפסיכולוגים. 
 בדירוג הפסיכולוגים. 40-38מומחה יועסק במתח דרגות  .יתפסיכולוג                            
 .וגיםבדירוג הפסיכול 42-39מדריך יועסק במתח דרגות  .יתפסיכולוג                            

 מנהלת השירות הפסיכולוגי     :כפיפות         
 

 

 תיאור התפקיד 
מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך לילדים, למשפחות ולצוותי חינוך  

 לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחרום.  
 

 עיקרי התפקיד 
מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים לילדים במוסדות החינוך ולגורמים הרלוונטיים במסגרות חינוך רגיל  

 .וך מיוחד ובכלל זה ילדים בסיכוןוחינ
 

 ת ומסמכים נדרשים ואופן הגשת מועמד
 

 12:00בשעה    .3.202216 - עד יום חמישי  ההגשת מועמדות:  
 

 באמצעות הלינק הבא: 
www.jobbing.co.il/jtest1/linkgen?OI=154&FC=8150&RF=5 

 

ניסיון קודם ומסמכים   • המועמדים/ות מתבקשים להגיש מועמדות בכתב, בצרוף קורות חיים, פירוט 
אישורי העסקה  רלוונטיים הכוללים: קורות חיים עדכניים, תעודות המעידות על השכלה מתאימה,  

 , המלצות )ככל שישנן(. המעידים על הניסיון הנדרש

 . "דרושים"נמצא באתר המועצה תחת   -ד עניינים  יש למלא את שאלון אישי וטופס בגין העדר ניגו •
 

 ודרישות מקצועיות השכלה 
השכלה ודרישות מקצועיות בעל תואר "מוסמך" לפחות בפסיכולוגיה יישומית, רצוי בפסיכולוגיה חינוכית  
או בפסיכולוגיה קלינית של הילד שניתן מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה  

וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך    1958גבוהה, תשי"ח   ידי  על  או מוסדר בחו"ל שהוכר 
 ; כשווה ערך לתואר הניתן בישראל

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

גמר   עבודת  למעט  יישומית  בפסיכולוגיה  סיים  שני  אשר  לדוקטורט  ישיר  במסלול  שנמצא  מי  או  )תזה( 
 פרקטיקום וחובות לימוד. 

 
 

http://www.jobbing.co.il/jtest1/linkgen?OI=154&FC=8150&RF=5


 

 

 דרישות נוספות
עברית ברמה גבוהה ואנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית וכן שפות נוספות בהתאם למגזר מקבלי    - שפות   .א

 השירות 
 OFFICE היכרות עם תוכנות - יישומי מחשב  .ב
לחוק הפסיכולוגים אלא אם כן מדובר    73וגים בהתאם לסעיף  רישום בפנקס הפסיכול   -רישום מקצועי   .ג

 בסטודנט 
 רישיון נהיגה בתוקף  .ד
)גברים(   .ה פלילי  מין    -רישום  עברייני  של  העסקה  למניעת  לחוק  בהתאם  מין,  בעבירת  הרשעה  היעדר 

 2001במוסדות מסוימים, תשס"א 
 
 

 מנכ"ל חקיקה  -הוראות הדין הקיים וחוזרי  
פי   .א על  בוועדות  )סעיף  חבר  ילדים בעלי צרכים מיוחדים  לפי חוק החינוך המיוחד  לחוק החינוך    6חוק 

 המיוחד(.
: אחראי באופן בלעדי לפתרון בעיות של התלמיד במערכת החינוכית  1977חוק הפסיכולוגים התשל"ז   .ב

לתקנות הפסיכולוגים ייחוד פעולות    2הכרוכות ביחסי הגומלין של התלמיד והמערכת החינוכית )תקנה  
 פסיכולוג חינוכי(.ל

 .  1996חוק זכויות החולה התשנ"ו   .ג
: מתווה  2010  488, וחוזר מרכז השלטון המקומי מס'  61-3.7)א(    8חוזר מנכ''ל של משרד החינוך תשע/ .ד

 .השירות הפסיכולוגי החינוכי 
 . 1.1.2014)א(  5חוזר מנכ"ל של משרד החינוך יישום חוק החינוך המיוחד תשעד/ .ה
 "."הדלגת ילד לכיתה א 2013)א( ספטמבר  1נוך תשע"ד חוזר מנכ"ל משרד החי  .ו
 

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד
 א.  אמינות ומהימנות אישית

 ב.  כושר למידה 
 ג.   כושר עבודת צוות 

 ד.  כושר לטפח יחסים בין אישיים 
 ה.  עבודה תחת לחץ 

 
 הערות

בכפוף להוראות כל דין וקבלת כל האישורים הדרושים, המועמד/ת שי/תזכה ת/יהיה מנוע/ה מלעסוק  
 במקצועו/ה במסגרת עסק פרטי ו/או בכל עיסוק אחר.  

המועמד/ת/ת מתחייב/ת שלא לעסוק ולא לטפל בכל עניין שיש בו משום ניגוד עניינים לתפקידו/ה כעובד/ת  
 של מועצת אורנית. 

 .מכרז זה יהוו חלק בלתי נפרד מן ההתקשרות בין המועמד/תהוראות 
 

 הערות
   .לא יצורפו תעודות ומסמכים כנדרש, לא תענינההצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או ש .1
תינתן עדיפות למועמדים/ות בעלי צרכים מיוחדים וזאת בהתאם לכשירותם לביצוע העבודה הנדרשת   .2

 .1998 -זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"חבהתאם לחוק שוויון 
 מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה. .3
תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב   .4

 .עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים
 :לצרף להגשת המועמדות למשרהמסמכים שיש  .5

 שאלון פרטי מועמד למשרה פנויה ותמונת פספורט )באתר המועצה תחת "דרושים"(.  (1
 תעודות השכלה כפי שנדרש בנוסח המכרז  (2
אישורי העסקה מפורטים עם תיאור תפקיד והיקף המשרה המעידים על הניסיון הנדרש לצורך  (3

 .מילוי המשרה כפי שנדרש בפרסום המשרה



 

 

 קורות חיים עדכניים.  (4
 רישיון נהיגה בתוקף.  (5
 המלצות במידה וישנן.  (6

לעבודה    מועמד שהינו קרוב משפחה של עובד מועצה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו .6
 מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים 

 .בחינה המועמד אשר עומד בדרישות הגיוס יתבקש לעבור ראיון בוועדת  .7
  .לגבי מועמדים אשר מעוניינים לשמור על סודיות מועמדותם מתבקשים לציין זאת מפורשות בפנייתם .8

במקרה בו החברה תהיה מעוניינת חרף הסודיות לפנות לצדדים שלישיים לצורך מידע ו/או המלצה,  
 .יחפצו בכךתימסר הודעה על כך מראש למועמדים הנ"ל בכדי לאפשר להם להסיר מועמדותם אם 

 .יתכנו שינויים בתיאור התפקיד בהתאם לשינוי מבנה ארגוני ו/או צורכי המערכת .9
מועצת אורנית אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת את הליכיו   .10

 של מכרז זה, זאת בכל שלב משלביו. 
 נוחות בלבד. המשרה פונה לנשים וגברים כאחד, הכתיבה נעשתה מטעמי  .11

 

 
 ניר ברטל 

 ראש המועצה 
 


