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 מכרז פנימי / חיצוני מנהל שירות פסיכולוגי : 

 

  40-43–דרגה    יפסיכולוג –דירוג 

 

  100%- 90% – היקף משרה

 

  מנהל אגף החינוך –כפיפות 

 

 תיאור התפקיד : 

  מתווה מדיניות פסיכולוגית חינוכית ברשות המקומית בהתאם להנחיות שפ"י 

 לוגי ייעוצי של משרד החינוך ( ולצרכי הרשות המקומית ובכפוף לדיון הקיים.)השירות הפסיכו

  אחראי לניהול , הפעלה , פיתוח מקצועי ומנהלי של השירות הפסיכולוגי החינוכי ברשות לצורך קידום

 רום .יבחוהחינוך ולקהילה בשגרה ומתן שירותי בריאות הנפש למערכת 

 

 השכלה ודרישות מקצועיות : 

 קלינית של הילד  הר "מוסמך " ומעלה בפסיכולוגיה רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או בפסיכולוגיבעל תוא

מהארץ או מחו"ל שהוכר על ידי וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך  כשווה ערך לתואר 

 הניתן בישראל .

 . רישום בפנקס הפסיכולוגים של משרד הבריאות 

 מדריך . –ינוכית עדיפות לפסיכולוג חינוכי מומחה בעל תואר מומחה הפסיכולוגיה ח 

 

 דרישות התפקיד :

  שנים לפחות . 6ניסיון מוכח בשירות פסיכולוגי חינוכי במשך  –ניסיון מקצועי 

  ית / ת ברמת שפ"ח ו/או ברמת שפ"י )מחוזעדיפות לבעל ניסיון מוכח בהובלה מקצועי –ניסיון ניהולי

 ארצית ( 

 . עדיפות לבוגרי / לומדי הכשרת מנהלים שפ"י 

 . עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה 

 . עבודה תחת לחץ 

  .ייצוג הרשות בפורומים מקצועיים 

 

 דרישות נוספות : 

  עברית ואנגלית ברמה גבוהה  –שפות 

  היכרות עם תוכנות ה –יישומי מחשב- office  

  לחוק הפסיכולוגים . 12לוגים בהתאם לסעיף רישום בפנקס הפסיכו –רישום מקצועי 

  בהתאם לחוק מניעת העסקה של עברייני מין במוסדות היעדר הרשעה בעבירת מין ,  –רישום פלילי

 . 2001 –מסוימים  תשס"א 

 

 מעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים, צילומי תעודה 

 באגף משאבי אנוש עיריית קריית מלאכי, 01/11/2017 לרבות העדר רישום פלילי עד
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