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 חינוכי יפסיכולוג שירות ניהול קורס

 מחזור ג' שנה"ל תשע"ט
 

 ,רב שלום

 

 .שירות פסיכולוגי חינוכי ניהול לקורס  השלישי המחזור פתיחת על להודיעכם שמחים אנו
 משרד בין בשותפות נבנה הקורס. לסגנים, ולראשי צוותים בשפ"חים ,למנהלים  מיועדת ההכשרה

 במסגרת ויינתן,  זורי לפיתוח מוניציפלימרכז א -אדומים מעלה פעםומ פסיכולוגיה אגף -החינוך
 .י"שפ, חינוכית בפסיכולוגיה מתקדמים ללימודים הארצית המדרשה

 : הקורס מטרת

 חינוכי פסיכולוגי שירות של ולניהול להובלה וכלים ידע והקניית  ,זהות מנהיגותיתפיתוח 
 . 21-במאה ה במורכבות ניהולית 

 ראש העין. 5נווה אפיקים  בפיסג"ה ראש העין . : יתקיים הקורס

 אחד. OUTDOORמפגשים, מתוכם מפגש  17במהלך  שעות 126: הקורס היקף

 09:00 השעות בין  אחת לשבועיים,רוב המפגשים הינם בתדירות של   . חמישי ימימועדי הקורס: 
 . 15:30 ועד

תאריכים מדוייקים יתפרסמו   .2019מאי   סיום הקורס:.   2018אוקטובר :קורסה פתיחת 
  במהלך יולי.

 :מרכזיים לימוד תכני

 ניהול שפ"ח בזירות ארגוניות שונות •

 אתגרים בניהול במציאות מורכבת •

 חזון ויישום בנייה •

 תקציב תומקושר עבודה תותכני ניהול •

 מורחב פסיכולוגי שירותשל  וניהול הקמה •

 פרויקטים ניהולמתודות וכלים ב •

 עובדים והנעת א"כ ולניה •

 משברים וניהול ומתן משא ניהול •

 הסילבוס המלא יפורסם בהמשך
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 . למשתתף ₪ 4,500  שכ"ל:

 חלקי כספי החזר לקבלת ר"המח הסתדרות של ידע קרן י"ע מוכר הקורס

 

 31.7.2018מועד סיום  שלב ראשון של ההרשמה:  8.7.2018תחילת ההרשמה:   :הרשמה

יש למלא את הטופס המצ"ב , להשתתפות בקורס אישור הפסיכולוג המחוזי לאחר שלב ראשון:
רכזת  מנהלתית אגף פסיכולוגיה בשפ"י, משרד   -לוי גב' נעמי חן ל  :ולהעבירו סרוק במייל

 : החינוך

naomich@education.gov.il   
 

 

 רים: טלפון לבירו

050-6289259 | 02-5603239 

קבלת אישור השתתפות בקורס ממזכירות אגף ר לאח -השלמת תהליך ההרשמה  :שני שלב 
מפע"ם מעלה אדומים. פרטים לגבי השלמת  יש להשלים את ההרשמה דרך , פסיכולוגיה בשפ"י 

 באופן אישי במייל. ים שיתקבלו לקורס מועמדלהתהליך יימסרו 

 

 האגף– החינוך משרד, הפנים משרד -אדומים מעלה מפעם מטעם תעודה תוענק הקורס לבוגרי
 .י"שפ, חינוכית בפסיכולוגיה מתקדמים ללימודים הארצית והמדרשה לפסיכולוגיה

 :התעודה לקבלת תנאי

 לסיבת מסודר לאישור בכפוף) מהשיעורים 80% מ פחות ולא הקורס מפגשי בכל נוכחות
 אמצע עבודת הגשת, הלימודים בתחילת שתוגדרנה כפי סהקור במטלות עמידה( ההיעדרות

 .סיכום ועבודת

 

 ,בברכה

 

 

 קעטבי -מאיר ראסת' גב                 פוקס דגנית' גב                           פרידמן חוה ר"ד
 הארצית המדרשה מנהלת                   מפעם מנהלת                      מנהלת אגף פסיכולוגיה

 י"שפ חינוכית לפסיכולוגיה              אדומים מעלה                החינוך משרד       
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 תשע"ט-קורס ניהול שירותים פסיכולוגיים חינוכייםלטופס הרשמה 

 

 :את טופס ההרשמה נא לשלוח

 

 רכזת  מנהלתית אגף פסיכולוגיה בשפ"י, משרד החינוך:   -במייל:  לגב' נעמי חן  לוי

naomich@education.gov.il    
 

 

 

 

 :פרטים אישיים

 

 ___________________ :שם משפחה : ___________________ שם פרטי

 

 ת(ספרו9נא להקפיד על _ _ _ _ _ _ _ _ _  ) מס' ת"ז

 

 _____________________ : תפקיד _____________________ :שם הרשות

 

 ____________________ :ותק בתפקיד: _____________________ מחוז

 

 ____________________________________) נא למלא בכתב ברור( דוא"ל 

 

 ____________________________ :טלפון נייד

 

  : ______________________טל' בעבודה 

 

 

 __  חתימה___________________תאריך__________________
 

 

 

לאחר קבלת אישור השתתפות בקורס ממזכירות אגף  -השלמת תהליך ההרשמה

, יש להשלים את ההרשמה דרך  מפע"ם מעלה אדומים. פרטים לגבי פסיכולוגיה בשפ"י 

 השלמת התהליך יימסרו למועמדים שיתקבלו לקורס  באופן אישי במייל.
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