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 תואר התפקיד:
השירות הפסיכולוגי מנהלת מחלקת  ית סגן/  

  )פסיכולוג בכיר א( מח"ר  43-40 מתח דרגות: 
%85 –היקף משרה   

 כפיפות ניהולית: מנהלת מחלקת השירות הפסיכולוגי 
 

 תיאור התפקיד:
: ניהול מקצועי של צוות פסיכולוגים חינוכיים במחלקה  ייעוד  

בהתאם, והארוך הקצר לטווח החינוכי הפסיכולוגי השירות עבודת ובפיתוח בתכנון השתתפות•   

והתווית ובגיבוש שנתי ותקציב עבודה כניותות בהכנת לממונה סיוע כולל, היעד אוכלוסיית לצרכי  

.השירות של מדיניות  

היעד אוכלוסיות לצרכי בהתאם, השירות עובדי בקרב מקצועיות מיומנויות ופיתוח הדרכה, הנחיה •  

.השונים מגזריה על אחריותו שבתחומי בנושאים החינוך מערכת ולצרכי  

אחריותו שבתחומי בנושאים החינוכית הפסיכולוגיה בתחום ופרויקטים כניותות ופיתוח תכנון ייזום •  

.ביצועם על ובקרה  

במשרד חינוכי פסיכולוגי ייעוץ: כגון) שונים קהילתיים גורמים עם מקצועיות שותפויות יצירת •  

תחנות, סוציאליים עובדים, ספר בתי, החינוך משרד של אזורי יישובי תמיכה מרכז, החינוך  

.בתחום מקצועי ידע וצבירת למידת תוך'( וכו הנפש לבריאות  

,לחוקים בהתאם, החינוכי הפסיכולוגי השירות של התקינה הפעלתו על בפיקוח לממונה סיוע •  

.החינוך ומשרד המועצה ולמדיניות לנהלים, לתקנות  

צרכים י"עפ העבודה ותהליכי שיטות ייעול כולל, הפסיכולוגי השירות של ארגוני ופיתוח שיפור ייזום •  

.החינוך ומשרדמועצה ה למדיניות ובהתאם והקהילה החינוך מערכת של משתנים  

,חירום אירועי בעת והפעלתו חירום לשעת החינוכי הפסיכולוגי השירות של א"כ מערך ניהול •  

.הממונה ולהנחיות לצרכים בהתאם  

.מועצהה לנהלי בהתאם, השירות עובדי צוות על מנהלית ובבקרה בפיקוח לממונה סיוע •  

השירות עבודת ועל אחריותו בתחומי העבודה ביצוע על ותקופתיים שנתיים ודיווחים דוחות הכנת •  

.החינוך ולמשרד לממונה והגשתם שונים חתכים י"עפ הפסיכולוגי  

הממונה והנחיית קביעת י"עפ נוספים תפקידים ביצוע •  

 :דרישות התפקיד

 השכלה

( חינוכית פסיכולוגיה)רצוי   בפסיכולוגיה לפחות שני אקדמי תואר ת/בעל •  
. 1977  – ז"התשל, הפסיכולוגים  חוק לפי  הרשום, מומחה פסיכולוג •  
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לצרף יש) החינוכית הפסיכולוגיה בתחום והשתלמויות קורסים בעלי למועמדים עדיפות •  
(.תעודות  

 
 ניסיון  מקצועי:

.החינוך במערכת כפסיכולוג לפחות שנים 5 של מקצועי ניסיון •  
בכפיפות ישירה  עובדים צוות בניהול ניסיוןעדיפות ל •  
ת. ממוחשבו מערכות בהפעלת וניסיון ידע •  

 
 רישום פלילי  

 . 2001היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים תשס"א 
 

 דרישות נוספות
 יתרון   -ידיעת השפה העברית על בוריה , ידיעת השפה הערבית

 עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה 
 יכולת חשיבה ותכנון אסטרטגי

 תפיסה חברתית וחינוכית רחבה
 עבודה תחת לחץ 

 ייצוג הרשות בפורומים מקצועיים.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 המודעה פונה לנשים וגברים כאחד
מעודדת שילובם של עובדים בעלי מוגבלויות העומדים בתנאי הסף לתפקיד ולהם תינתן עדיפות וזאת  מ.א אלקסום

 . 15, תיקון מס' 1998מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח 
טפסים להגשת מועמדות להוריד מאתר המועצה,  את הטפסים יש להגיש בצרוף קורות חיים, אישורי העסקה ותעודות 

   HR@alqasoum.org.ilבמועצה או למייל:  10לוונטיות ולמסור במח' כ"א ומשאבי אנוש קומה ר
 12:00 שעה :_23/03/2020_ עד לתאריך : 

 08-6796108  –פרטים לבירור 
 

 


