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קול קורא לתפקיד ניהול מערכי פיתוח מקצועי בפסיכולוגיה החינוכית
והמדרשה הארצית ללימודים מתקדמים *
תיאור כללי :
התפקיד עוסק בניהול ובקידום של מערכי פיתוח מקצועי של הפסיכולוגים בשירותים הפסיכולוגיים
חינוכיים כולל ניהול המדרשה הארצית ללימודים מתקדמים בפסיכולוגיה חינוכית ,תוך שותפות בגיבוש
מדיניות המטה ביחס להכשרת הפסיכולוגים בהווה עם הפנים לעתיד.
תאור התפקיד:


עמידה בקשר שוטף עם מטה אגף פסיכולוגיה – ארצי ומחוזי ,ובעלי תפקידים רלוונטיים .



ניהול צוות רכזות מדרשה מחוזיות ,ורכזי תכניות ומסלולים במדרשה כדוגמת :תכנית פיתוח
מנהלי שפ"חים ,מסלול תלת שנתי ללימודי פסיכותרפיה פסיכואנליטית ,ותכנית ההשלמה.



חברה בצוותי עבודה בתחום הפיתוח המקצועי מטעם אגף פסיכולוגיה.



מקיימת עבודה בממשקים עם ראשי פורומים מקצועיים ,בעלי תפקידים ,ומובילי הכשרות
בשפ"י לתכלול צרכים ומענים.



יוזמת ושותפה בפיתוח ,תכנון וקידום של קורסים במדרשה ותכניות הכשרה .



אחראית ברמה ארצית על הקורסים במדרשה ותוכניות הכשרה ארציות.



אחראית לניהול תקציב המדרשה עם אגף פסיכולוגיה ותאום עם אגפי שפ"י.



אחראית לקשר עם המוסדות האקדמיים והפסג"ות המפעילים את ההכשרות מטעם אגף
פסיכולוגיה לתאום ולניהול התקציבי מולם.



אחראית על תכלול של התכנית הארצית של לימודי המדרשה ותכניות ההכשרה השונות כולל
פרסום לשפ"חים.



אחריות על תהליכי משוב סדירים לצורך השבחת ההכשרות.



התעדכנות מתמדת בחידושים בפסיכולוגיה חינוכית ,מדיניות אגף פסיכולוגיה בשפ"י ,והנחיות
הועדה המקצועית לפסיכולוגיה חינוכית במשרד הבריאות.



זיהוי מגמות חדשות להכשרה מקצועית בפסיכולוגיה חינוכית וקידום יוזמות בתחום.



מהווה כתובת להיוועצות עבור מנהלי שפ"חים ,רכזי הדרכה ורכזי תחום ארציים.



אחראית על מהלכי הטמעת ידע מטעם אגף פסיכולוגיה כדוגמת ,ימי עיון.
רח' דבורה הנביאה  ,2ירושלים;  9100201טל'  073-3931839פקס 073-3931825
شارع دبورا هنبيئة  ,2اورشليم-القدس 9100201 ,هاتف  073-3931839فاكس www.edu.gov.il | 073-3931825

מדינת ישראל
משרד החינוך
מינהל פדגוגי
אגף בכיר שירות פסיכולוגי ייעוצי
אגף פסיכולוגיה
דרישות התפקיד:
 oפסיכולוג חינוכי-מדריך
 oניסיון בניהול שפ"ח ו/או ריכוז תחום ברמה ארצית או מחוזית
 oיכולת ניהולית טובה כולל יכולת ניהול תקציב ומו"מ
 oבעלת יוזמה ,חזון ורצון להשפיע על הפרופסיה
 oהיכרות מעמיקה עם תחומי הדעת בפסיכולוגיה חינוכית
 oמיומנויות בין אישיות גבוהות
 oכושר תכנון ,ארגון ותיאום
 oיכולת הובלת צוות מקצועי ועבודה בצוות
 oיכולת עבודה עם גופים חיצוניים
 oשליטה במיומנויות מחשב
מסגרת ההעסקה:
היקף העבודה משתנה לאורך השנה בהתאם למשימות ולתכנית העבודה( .כ 16-שעות שבועיות
בממוצע) ,שכר שנתי גלובאלי.
מקום העבודה:
גמיש ומחייב השתתפות קבועה בישיבות בתחום הפיתוח המקצועי והמדרשה.
המפגשים יתקיימו באופן היברידי :בחלקם מקוונים ,בחלקם במשרד החינוך בירושלים או בת"א.
כפיפות ותאום:
מנהלת אגף פסיכולוגיה וסגניתה.
יש לשלוח קורות חיים בצירוף המלצות ופירוט ניסיון מקצועי למזכירת אגף פסיכולוגיה .נעמי חן
לוי naomich@education.gov.il
עד לתאריך15.1.2022 :
מועמדים ומועמדות* מתאימים יוזמנו לראיון .
*נוסח הקול קורא נכתב בלשון נקבה ומתייחס לשני המינים.
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