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 חיצוני  /מכרז פנימי                                          
 למועצה האזורית חוף אשקלון 

 ה/דרוש
 שירות פסיכולוגי  ת/מנהל

 0%7היקף משרה: 
 

 :תיאור תפקיד

מתווה מדיניות פסיכולוגית חינוכית ברשות המקומית בהתאם להנחיות )שפ"י ) השירות  .א
 הפסיכולוגי ייעוצי של משרד החינוך(ולצרכי הרשות המקומית ובכפוף לדין הקיים 

 הפסיכולוגי  החינוכי אחראי לניהול , הפעלה, פיתוח , פיתוח מקצועי ומנהלי של השירות 
 תי בריאות נפש למערכת החינוך ולקהילה בשגרה ובחרום.ברשות לצורך קידום ומתן שרו

 

 :השכלה

רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או בפסיכולוגיה  לוגיהוכי"מוסמך" ומעלה בפסבעל תואר  •
קלינית  של הילד מהארץ או מחו"ל שהוכר ע"י וועדת הרישום של משרד הבריאות 

 ומשרד החינוך כשווה ערך לתואר הניתן בישראל

 .רישום בפנקס הפסיכולוגים של משרד הבריאות •

 מדריך. -חהבעל תואר מומחה בפסיכולוגיה חינוכית עדיפות לפסיכולוג חינוכי מומ •
 

 : ניסיון מקצועי
 ניסיון שנות ארבע: לעיל כאמור תורנית השכלה או אקדמי תואר בעל עבור  
 .הרלוונטי העיסוק בתחום 
 .הרלוונטי העיסוק בתחום ניסיון שנות חמש: רשום הנדסאי עבור  
 עבור בעל תואר אקדמאי .הרלוונטי העיסוק בתחום ניסיון שנות שש: רשום טכנאי עבור  
 השכלה תורנית ארבע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי. או   

 
 :התפקיד דרישות

 לפחות שנים 6 במשך חינוכי פסיכולוגי בשרות מוכח ניסיון – מקצועי  ניסיון .א
 ניסיון ניהולי עדיפות לבעל ניסיון מוכח בהובלה מקצועית ברמה שפ"ח/ ו/או –ב. ניסיון ניהולי 

 ברמה שפ"י ) מחוזית / ארצית(    
 ג. עדיפות לבוגרי/ לומדי הכשרת מנהלים של שפ"י.

 לחוק הפסיכולוגים. 12רישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף  –ד. רישום מקצועי 
 .2001העדר הרשאה בעבירות מין במוסדות מסוימים תשס"א  –ה. רישום פלילי 

   
 :מאפייני העשייה

 עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה. .א

 עבודה תחת לחץ. .ב

    ייצוג הרשות בפורומים מקצועיים. .ג

 
 חינוךמנהל אגף  כפיפות:

 כפיפות מקצועית : פסיכולוג המחוזי במשרד החינוך.
 



. 
 

צעות למכרז יש להגיש למשרד ה כרז מנוסח בלשון זכר, אך מופנה לנשים וגברים כאחד.מ ❖
ועצה, ראש המועצה על גבי שאלון בקשה למשרה פנויה אותו ניתן להוריד מאתר המ

 בצרוף קורות חיים והמלצות .
 .0021:בשעה:  19/21/12לתאריך  עדהצעות תתקבלנה 

 

 ב ב ר כ ה,                                                                                                                    
 גלית קקון                                                                                                    

 מנהלת משאבי אנוש                                                                                                       


