
 

 
 אגף משאבי אנוש         

 
 64/2021כ"א  -פנימי חיצוני/מכרז 

 חינוכי/ת  פסיכולוג/ית
 
 

 כפיפות :
 . השירות הפסיכולוגי החינוכימנהלת ל
 

 תיאור התפקיד: 
שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך לילדים, למשפחות  מתן  •

 . ווחה נפשית בשגרה ובחרוםור ולצוותי חינוך לשם קידום בריאות נפש 

במסגרות חינוך   םהרלוונטיי מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים לילדים במוסדות החינוך ולגורמים  •
 . רגיל וחינוך מיוחד ובכלל זה ילדים בסיכון

 
 תפקיד: ל תנאי סף 
 השכלה: 
בעל/ת תואר מוסמך לפחות בפסיכולוגיה יישומית, רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או   •

לפי חוק   ולוגיה קלינית של הילד שניתן מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה יכבפס
הרישום של   הוכר ע"י וועדתאו מוסדר בחו"ל ש 1958המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח 

 . וך כשווה ערך לתואר הניתן בישראלמשרד הבריאות ומשרד החינ 
 :או

מי שהשלים את כל חובות  ו  בעל/ת תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או מדעי ההתנהגות
ו לתואר שני בפסיכולוגיה יישומית למעט עבודת גמר )תזה( או מי שנמצא השמיעה של

 במסלול ישיר לדוקטורט אשר סיים פרקטיקום וחובות לימוד. 
 
 

 : מיוחדותדרישות תפקיד 

 . עברית ברמה גבוהה ואנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית –שפות  •

 . OFFICE-תוכנות ה היכרות עם    –יישומי מחשב  •

, אלא אם כן מדובר הפסיכולוגים לחוק 12לסעיף  בהתאם  נקס הפסיכולוגיםרישום בפ  •
 . בסטודנט

היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,  •
 . 2001תשס"א 

 
 כישורים אישיים: 

סים בין אישיים  ודת צוות, כושר לטפח יחאמינות ומהימנות אישית, כושר למידה, כושר עב  •
 . ועבודה תחת לחץ

 

 .75%-50% היקף המשרה:
 .מקומיותה תברשויוהמקובל  ארצי   סכםהעפ"י שכר: 

 
 
 

רחובות, או באמצעות דוא"ל:  4קומה  2המסמכים יוגשו באופן אישי לאגף משאבי אנוש, רח' בילו 
michrazim@rehovot.muni.il 

 15:00,שעה 25.11.2021חמישי  עד יום 
 הגשת מועמדות אשר תשלח ללא תעודות השכלה ואסמכתאות המעידות על ניסיון בעבודה תיפסל על הסף 

בלות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ובתנאי שעומדים בתנאי הסף תינתן העדפה לאדם עם מוג 
טת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפר

 מסמכים להוכחת המוגבלות.
יות אם המועמד הוא בעל  תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם לפקודת העיר

 כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
המינים הם בעלי כישורים   תינתן העדפה לנשים לפי חוק שוויון זכויות האישה אם שני המועמדים בני שני

 דומים וכן בהתאם לחוק עידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים. 
 ת לנשים וגברים כאחד מודעה זו מיועד

 
 
 


