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

     ל ילדים ומערכת שותפות בגיבוש וקביעת מדיניות בתחום החינוך בכל הנוגע לרווחת ולבריאות נפשית ש
 החינוך

  בהתאם לצרכי תכנון פעילותו ופיתוחו של השירות הפסיכולוגי החינוכי לטווח הקצר והארוך 
        אוכלוסיית היעד       

 חוזר ) מתן שירות פסיכולוגי חינוכי למערכת החינוך ולגורמים בקהילה בהתאם למדיניות משרד החינוך
 (ת הפסיכולוגי חינוכימתווה השירו: 8101א  2 /ע"ל תש"מנכ

 ירת שותפויות תוך יצ, תכנון ופיקוח על תוכניות ופרויקטים בתחום הפסיכולוגיה החינוכית, ייזום
 גורמים ציבוריים וקהילתיים שוניםמקצועיות עם 

 תאום ופיקוח של עבודת צוות השירות הפסיכולוגי חינוכי בהתאם לצרכי הרשות , ניהול
 ם ותוכניות עבודהנהלי, המקומית ובכפוף לחוקים

  פיתוח מקצועי ומנהלי של עובדי השירות הפסיכולוגי חינוכי בהתאם לסטנדרטים מקצועיים המפורסמים
 י משרדי הממשלה הרלוונטיים"ע

 שותפות בקידום ההיערכות לשעת חירום והפעלת השירות הפסיכולוגי חינוכי במצבי לחץ וחירום 
 

  :כישורים נדרשים    
 רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או פסיכולוגיה קלינית של הילד  ומעלה בפסיכולוגיהתואר מוסמך ת /בעל

י וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה ערך לתואר "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 

 י"לומדי הכשרת מנהלים של שפ/ עדיפות לבוגרי 

  לחוק הפסיכולוגים 08רישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף  –רישום מקצועי 

  תשנים לפחו 6ניסיון מוכח בשירות פסיכולוגי חינוכי במשך  –ניסיון מקצועי 

  י "או ברמת שפ/ח ו"ת ניסיון מוכח בהובלה מקצועית ברמת שפ/עדיפות לבעל –ניסיון ניהולי
 (ארצית/מחוזית)

 עברית ואנגלית ברמה גבוהה 

  היכרות עם תוכנותOFFICE 

 עבודה תחת לחץ 

  עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה 

 ייצוג הרשות בפורומים מקצועיים 
 בהתאם לחוק, דר הרשעה בעבירת מיןהיע :תנאים מקדימים למינוי

 חובה רישיון נהיגה ורכב

 011% היקף משרה
 93-24 -ר דרגה"מח –פסיכולוגים  –דירוג : תנאי שכר

 מיידית התחלת עבודה
 רק פניות מתאימות תיענינה

 ,42/10/4102: ך נא להעביר עד לתארי, (שם המשרה בציון)קורות חיים 
 CV@misgav.org.il  :ל"בדוא או 3314914משאבי אנוש בפקס  אגףל

 

 

 

 


