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 י"א אייר, תשפ"ב                                                                                      
 2022מאי  12

 89/2022מכרז פומבי  

 ית /פסיכולוג מכרז ל

 
חדש(, )נוסח  העיריות  לפקודת  המקומיות  בהתאם  הרשויות  ותקנות    1991-תשנ"ב,  חוק 

, ניתנת בזה הודעה על משרה פנויה של 1979  –העיריות )מכרזים לקבלת עובדים( התש"ם  
  שירות  ב  ית/פסיכולוג, והזמנה להציג מועמדות לאיוש משרת  בשירות הפסיכולוגי  ית /פסיכולוג

 . הפסיכולוגי
 

 כללי א. 

רמת  . 1 לעיריית  להגיש  מתבקשים  למכרז,  מועמדותם  את  להציג  המבקשים  מועמדים 
 השרון את המסמכים הבאים:   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ליבנת יגר(. ) 03-5489339.       פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון: 2

 

 6.20224. להצגת המועמדות למשרה הינו:המועד האחרון  . 3

מועמדות למשרה   זכותה להאריך את המועד להצגת  על  עיריית רמת השרון שומרת 

 האמורה, מבלי שיהא בכך משום התחייבות להאריך את המועד כאמור. 

ולא  . 4 לא תטופלנה  לעיל,  לאחר המועד  ו/או  ללא הפרטים כאמור  בקשות שתגענה 

 . תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים 

עיריית רמת השרון אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק  . 5
 בכל עת את הליכיו של מכרז זה, זאת בכל שלב משלביו. 

 

 יש למלא טופס פרטים אישיים מקוון באתר העירייה  - שאלון למשרה פנויה  •

www.ramat-hasharon.muni.il  – .כפתור "מכרזים" בדף הבית/ מכרזי כ"א 

 בנוסף, יש לסרוק ולצרף את המסמכים הבאים:

 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים )מופיע בדף המכרז באתר האינטרנט של העירייה(. •

 (.ישורי עבודה מתאימים)בצירוף א קורות חיים שיכללו פירוט ניסיון מקצועי ותעסוקתי  •

תלמויות , השרלבנטית השכלהתעודות על תעודות המעידות על כישורי המועמד/ת ) •
 וכיו"ב(.

 אישורי ההעסקה ממקומות עבודה קודמים.  •

 תמונת פספורט.  •
 

 :האלקטרוני דואראמצעות הבהגשת המסמכים הנדרשים תתבצע 

michrazim@ramat-hasharon.muni.il 
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   פרטי המשרהב. 

     
 . פסיכולוג לשירות הפסיכולוגי :התפקידתואר 

 . 100% - 50% :היקף המשרה
 .  השירות הפסיכולוגי :היחידה

 מח"ר.:  דרוג
 תנאי שירות  )אוגדן םלפי רמת ההסמכה, בהתאם ללוח תפקוד הפסיכולוגיי : דרגה

 בשלטון המקומי(.           
 

 השירות הפסיכולוגי.  תמנהל: כפיפות
 

   
 התפקיד תיאור ג. 

מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך לילדים, למשפחות 
  .ולצוותי חינוך לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחרום

 
 ת תחומי אחריו

והערכת צרכים בתחום בריאות הנפש של תלמידים במסגרות חינוכיות    מיפוי .1
גנים, יסודי, על )המקבלות שירות פסיכולוגי חינוכי ובאופן המותאם לקבוצת הגיל 

 (. יסודי
חינוכיים לילדים במוסדות החינוך, למשפחות תלמידים - מתן שירותים פסיכולוגיים .2

 . ולגורמים רלוונטיים
 וגיות חינוכית בהלימה עם צרכי המסגרת החינוכיתתכנון התערבויות פסיכול .3
לצוותי חינוך לקידום בריאות נפש ורווחה נפשית ברמת המערכת  והיוועצותייעוץ  .4

 .וברמת הפרט
 

  .ניתנים באופן מותאם בשעת חרום 4 -1התחומים הנמנים בסעיפים  
 

 ת: פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחריולהלן 
 
חינוכיים לילדים במוסדות החינוך ולגורמים רלוונטיים  - תן שירותים פסיכולוגייםמ

 : במסגרות של חינוך רגיל ובמסגרות של חינוך מיוחד
 

    זיהוי ואתור צרכים של המסגרת החינוכית ושל אוכלוסיית היעד במסגרת החינוכית  .א
 . לקידום בריאות נפש של תלמידים

 ע התערבויות פסיכולוגיות חינוכיות במסגרות  גיבוש תוכנית עבודה שנתית לביצו .ב
 ו.בהתאם לצרכים שאותר

 . ביצוע הערכות פסיכולוגיות וטיפול פסיכולוגי בילדים כולל טיפול בילדים בסיכון .ג
 .הכנת חוות דעת מקצועיות בעקבות ביצוע הערכה פסיכולוגית .ד

 .הדרכה, ייעוץ וטיפול פסיכולוגי להורים ולמשפחות של תלמידים .ה

 .ייעוץ פסיכולוגי והיוועצות למנהלי מסגרות חינוך ולצוותיהם .ו

 . השתתפות בוועדות בין מקצועיות במסגרות חינוך .ז

השתתפות בוועדות על פי חוק (שילוב, השמה) בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל   .ח
  .משרד החינוך ולהנחיות שפ"י

 .וןהדרכת צוותי חינוך וצוותים טיפוליים בתחום ילדים ובני נוער בסיכ .ט

ייזום התייעצויות מקצועיות עם גורמים שונים (עובדים סוציאליים, תחנות לבריאות  .י
 ה(.רפואיים וכדומ-הנפש, רופאים, מטפלים פרה
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התערבות מערכתית ו/או פרטנית בתוכניות מיוחדות במסגרת שירות פסיכולוגי   .יא
 .מורחב ביוזמת השפ"ח ו/או הרשות המקומית ועל פי הנחיות שפ"י

הדרכה, קונסולטציה וליווי לצוותים פדגוגיים ולהורים בכל הנוגע לטיפול  מתן  .יב
  .בתלמידים להבטחת המיטביות ובריאות

  .בהערכות מסגרות חינוך לחרום בכל הנוגע לבריאות נפש של תלמידים .יג

השתתפות בהכנת צוותים חינוכיים וטיפוליים לפיתוח חוסן ולהתמודדות במצבי   .יד
 . חרום

 ץרטני/ קבוצתי בילדים ובהוריהם במצבי טראומה ו/או משברטיפול פסיכולוגי פ .טו

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

 
 : דרישות התפקידד. 

 
 בעל/ת תואר מוסמך לפחות בפסיכולוגיה יישומי, רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או   : השכלה 

בפסיכולוגיה קלינית של הילד שניתן מאת מוסד שהוכר להשכלה גבוהה לפי חוק 
או מוסד בחו"ל שהוכר ע"י ועדת  1958 –המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח 

 הניתן בישראל. הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה ערך לתואר
 או       

בעל תואר ראשון בפסיכולוגיה או מדעי ההתנהגות ומי שהשלים את כל חובות  
השמיעה שלו לתואר שני בפסיכולוגיה יישומית למעט עבודת גמר )תזה( או מי 

 שנמצא במסלול ישיר לדוקטורט אשר סיים פרקטיקום וחובות לימוד. 
 
 

 לחוק הפסיכולוגים, אלא   12רישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף  :  כשירות מקצועית
 אם כן מדובר בסטודנט.                            

 OFFICE  –היכרות עם תוכנות ה    
 

   היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני    :  רישום פלילי
 . 2001 –מין במוסדות מסוימים, תשס"א   

 
 למידה,    למידה, יכולת עבודה בצוות, יכולת ר , כושאמינות ומהימנות אישית :כישורים אישיים

 יכולת לעבוד תחת ריבוי משימות, יחסי אנוש טובים.                           
. 

 הליכי המכרז 

 . המכרז יתקיים בפני ועדת המכרזים. 1

 . את ההצעות יש להגיש בהתאם למפורט לעיל. 2

 . ועדת המכרזים שומרת על זכותה לדרוש מן המועמדים, לעבור מבחני התאמה, זאת    3

 בהתאם לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.     

  . המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.4

 

 רב, בכבוד                 

 אבי גרובר                 

 ראש העירייה        

 



 עיריית רמת השרון 
 ראש העירייה לשכת 

 פקס:   03-5483818, טל': 47206, רמת השרון 41שדרות ביאליק 
www.ramat-hasharon.muni.il 

 

 

 
 


	מכרז פומבי 89/2022
	מכרז לפסיכולוג/ית
	א. כללי
	ב. פרטי המשרה
	ג. תיאור התפקיד
	תחומי אחריות

	ד. דרישות התפקיד:
	הליכי המכרז



