
שירות פסיכולוגי חינוכי- תוכנית עבודה 

שותפיםרבעוןמדד תוצאהמשימותמטרה

בניית תכנית שימור והצגתה בפני צוות רלוונטי במועצה
ח "יצירת תמריצים לפסיכולוגים לתעסוקה בשפ

בני שמעון כמקום עבודה עיקרי
1

תקציבאית אגף , גזברית המועצה, ל המועצה"מנכ, ראש המועצה

, מנהלת השירות הפסיכולוגי החינוכי, מנהל אגף החינוך, החינוך

מנהלת משאבי אנוש

שיתוף הצוות במשימות המערבות מחלקות נוספות כגון היחידה 

ביטחון קהילתי ועוד, אגף שירותים חברתיים, להתפתחות הילד

או פרויקטים / פגישות מתואמות ו3לפחות 

משותפים
שנתי

מנהלת מרכז חוסן והמרכז , מנהלת היחידה להתפתחות הילד

, מנהלת האגף לשירותים חברתיים, מנהלת אגף רווחה, הטיפולי

אחראית הסייעות, מנהלת החינוך המיוחד, מנהלת הגיל הרך

פיתוח ושימור ההון האנושי בשירות 

הפסיכולוגי החינוכי

כדי לחבר לחזון , מפגשים עם בעלי תפקידים רלוונטיים במועצה

ולעשייה השוטפת במועצה
נציגי אגף שכר, מנהל אגף החינוך, ל המועצה"מנכ, ראש המועצהשנתי מפגשים3לפחות 

שיח תקופתי לגבי תנאי העסקה של אנשי הצוות בשירות 

הפסיכולוגי החינוכי

דיונים במועדים קבועים סביב אופק התפתחותי 

וכלכלי של כלל אנשי הצוות  בשירות הפסיכולוגי
מנהל אגף החינוך, ל המועצה"מנכ, מנהלת משאבי אנוש1

 2ה זמנית לאור עזיבת פסיכולוגית ויציאת /חיפוש אחר מחליפ

פסיכולוגיות נוספות לחופשות לידה השנה
מזכירת השירות הפסיכולוגי, מנהלת השירות הפסיכולוגי, משאבי אנוש3קיום מכרז לפסיכולוגית מחליפה

בניית מערך השתלמויות תואם גיל מקצועי והגדרת תפקיד
יציאה להשתלמויות מקצועיות להעשרת העבודה 

השגרתית לכל אחד מהצוות
מנהלת השירות הפסיכולוגישנתי

, הגננות, בניית פרויקטים לקבוצות שונות כגון סייעות בתי הספר

תלמידים, הורים, צוותי החינוך

פירסום מתאים ובחינת הרישום לפרויקטים 

הזמינים שהוצעו
שנתי

, מנהלת הגיל הרך, אחראית הסייעות, מזכירת השירות הפסיכולוגי

תקציבאית ראשית, קצין ביקור סדיר, מנהלי בתי הספר והיועצות

הרחבת השירות הפסיכולוגי המשלים לטיפול ואבחון
הגדלת כמות המטופלים שיכולים לקבל טיפול 

בזמן נתון וצימצום רשימת המתנה לטיפול ולאבחון
מזכירת השירות הפסיכולוגי ומנהלת השירות הפסיכולוגישנתי

מתן מענים למספר הולך וגדל של 

לקוחות הנדרשים לשירותי 

פסיכולוגים

הגדרת שעות העבודה המדויקות תוך : במסגרות החינוכיות

הכנתן מבעוד מועד כדי לייעל את המענים הניתנים על ידי 

הפסיכולוגים

בחינת יומן הפגישות של הפסיכולוג ושיח עם 

שותפי התפקיד לקבלת משוב רלוונטי
צוות הפסיכולוגים ומנהלי בתי הספר1

פיתוח אתר המועצה והתכנים המוצגים בו מטעם השירות 

הפסיכולוגי

אפיון מלא של כל הצרכים והתכנים הנדרשים 

והטמעתם באתר החדש
שנתי

, דוברת המועצה, אחראיות אתר המועצה מטעם השירות הפסיכולוגי

גרפיקאי ומעצבת הדף במועצה, אחראית דיגיטציה

מדיות כגון : ערוצית והגעה לאוכלוסיות שונות-תקשורת רב

אינסטגרם ועוד, פודקאסטים, סרטונים
דוברת המועצהשנתי פודקאסטים3פרסום 

-טיפולים פסיכולוגיים בחינם לפי תיעדוף כלכלי לתלמידי כיתה ט

י מתוך סל שירותים שיינתן לתלמידי החינוך המיוחד
מנהלת השירות הפסיכולוגי, פסיכולוגיתשנתימעקב מנהלת השירות הפסיכולוגי

מנהלת השירות הפסיכולוגי, מנהלת משאבי אנוש3סדנא למעוניינים בנושא נבחרהרחבת מענים לעובדי המועצה לפי צורך

- קבוצה שניה של פרויקט המניפה להורים מתנדבים בקהילות 

קורס קצר להיכרות עם הפרעות נפשיות שמאפיינות את גיל 

הילדיות וההתבגרות

שנתי בוגרים שהשלימו את התכנית10לפחות 
אחראית , מנהלת השירות הפסיכולוגי, מזכירת השירות הפסיכולוגי

צוות הפסיכולוגים, מנהלת האגף לשירותים חברתיים, בטחון קהילתי

ליווי פסיכולוגי לצוות החינוך החברתי במועצה וביישובים

פגישות משוב קבועות בין אחראי מענה זה 

בשירות הפסיכולוגי ומנהלת החינוך החברתי 

במועצה

שנתי
, מנהלת השירות הפסיכולוגי, אחראי מטעם השירות הפסיכולוגי

מנהלת החינוך החברתי במועצה

המשך ניהול הפרויקט הפסיכיאטרי לטיפול ואבחון המשלב 

עובדים סוציאלים ופסיכיאטרית פרטית , עבודה של פסיכולוגים

המלווה את הטיפול

שנתימעקב על כמות הפניות לפסיכיאטרית
אחראית המענה מעטם השירות , מזכירת השירות הפסיכולוגי

הפסיכולוגי

שנתיבדיקת רישום וקבלת משובים בסוף הקורסקבוצת הדרכה מקצועית רגשית לסייעות הגיל הרך

פסיכולוג הגן ומנהלת הגיל הרך במועצהשנתיקבלת משובים מהרכזות במהלך השנהליווי פסיכולוגי לרכזות הגיל הרך

צוות הפסיכולוגי, מנהלת השירות הפסיכולוגי, קצין ביקור סדירשנתיקבלת משוב ממחנכותפרויקט מיומנויות חברתיות מטעם קצין ביקור סדיר במועצה

שותפות עם גורמים טיפוליים וקהילתיים במועצה סביב מקרים 

בסיכון

תיאום פגישות משותפות בין הפסיכולוג וכלל 

הגורמים המעורבים בטיפול
שנתי

היחידה להתפתחות , מרכז חוסן, ס המשפחה"עו, פסיכולוג המסגרת

הילד

המשך המענים הניתנים כיום על ידי 

הפסיכולוגים
שותפות בוועדות תכנון וטיפול מטעם השירותים החברתיים

מעקב על התממשות המענה על ידי מזכירת 

האגף לשירותים חברתיים ומזכירת השירות 

הפסיכולוגי

שנתי
מזכירת השירות , מנהלת הוועדות באגף לשירותים חברתיים

הפסיכולוגי ומזכירת האגף לשירותים חברתיים

ליווי הצוותים החינוכיים בבתי הספר ובגנים

שיחות שוטפות של מנהלת השירות הפסיכולוגי 

לאורך השנה עם בעלי התפקיד למעקב על 

שירות זה

צוות הפסיכולוגיםשנתי

מענים נדרשים לפי קריטריונים של התכנית למניעת אובדנות 

במועצה

טיפולים במידת האפשר , ביצוע הערכות מסוכנות

וליווי המשפחות לצד מעקב פסיכיאטרי
צוות הפסיכולוגים בשיתוף עובדים סוציאליים ופקידת הסעד אם נדרש

צוות הפסיכולוגים בשירות הפסיכולוגישנתימעקב מנהלת השירות הפסיכולוגי והמדריכותטיפולים והתערבויות קצרות מועד ובחירום במסגרת שעות התקן

הכנת תיקי אבחון וליווי ילדים ומשפחות מתוקף חוק החינוך 

המיוחד

מעקב מנהלת השירות הפסיכולוגי ומזכירת 

השירות הפסיכולוגי
צוות הפסיכולוגים ומזכירת השירות הפסיכולוגישנתי

שותפות בוועדות שיבוץ של החינוך המיוחד
מעקב אחראית החינוך המיוחד בשירות 

הפסיכולוגי ומנהלת השירות הפסיכולוגי
שנתי

מזכירת השירות , אחראית החינוך המיוחד בשירות הפסיכולוגי

מנהלת השירות , אחראית החינוך המיוחד במועצה, הפסיכולוגי

הפסיכולוגי

מענים נוספים ומשלימים לאוכלוסיות השונות במסגרת השירות 

הפסיכולוגי המשלים במימון הורים

 15-30חמישה עשר טיפולים פרטניים של 

מפגשים לילדים ונוער
מזכירת השירות הפסיכולוגי, מנהלת השירות הפסיכולוגישנתי

מענים נוספים ומשלימים לאוכלוסיות השונות במסגרת השירות 

הפסיכולוגי המשלים במימון הורים

לצורך מענה אבחוני משלים לילדים ונוער 

 אבחונים פסיכולוגיים 10ינתנו , הנדרשים לכך

בסבסוד המועצה ושני אבחונים פסיכולוגיים 

לצורך אבחוני חוץ ממוקדים נוספים

שנתי
מזכירת השירות הפסיכולוגי וצוות , מנהלת השירות הפסיכולוגי

הפסיכולוגים

ליווי מנהלים ומנהלות בתי הספר במסגרת תכנית רב שנתית 

"?מי יציל את המציל"של השירות הפסיכולוגי 

וליווי , ת/ שלושה מפגשים שנתיים עם כל מנהל

מפגשים עם מנהל אגף החינוך לפי בקשתו
מנהלת השירות הפסיכולוגישנתי

1(על בסיס משוב)שביעות רצון גבוהה מהתכנית קבוצת הורים להורי מתבגרים בחטיבת הביניים והתיכון
מזכירת השירות הפסיכולוגי ומנהלת , צוות השירות הפסיכולוגי

השירות הפסיכולוגי


