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למשרה של ראש צוות בשרות הפסיכולוגי
במינהל חינוך בעיריית נתניה
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה וכן ולהפך .זאת בהתאם להוראות
סעיף  8לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח – .1988
תאור התפקיד :
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.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13

ניהול צוות פסיכולוגים האמון על השרותים הפסיכולוגים – החינוכיים ברשות
ריכוז מיקצועי של צוות פסיכולוגים חינוכיים.
שותף לצוותים עירוניים בין מיקצועיים
ניהול מיקצועי של צוות פסיכולוגים חינוכיים
מתן הנחיות מיקצועיות ומנהליות לפסיכולוגים החינוכיים בצוות
הדרכה ומשוב לפסיכולוגים החינוכיים בצוות
בירור וטיפול בפניות הקשורות לפסיכולוגים החינוכיים בצוות לבקשת המנהל
קיום פגישות צוות לשם עידכון ,ריענון וחיזוק נהלים הקשורים לעבודה ביחידה
ביצוע ישיבות תקופתיות עם מנהל היחידה לשם עדכון ,הצפת בעיות ויעוץ מיקצועי.
השתתפות בפורומים בין מיקצועיים לשם גיבוש התערבויות רב מיקצועית לילדים.
השתתפות בצוותים עירוניים ליוזמות חינוכיות.
השתתפות בצוותים עירוניים במצבי חרום
כל מטלה שתוטל על ידי הממונים.

הכישורים הנדרשים :
בעל תואר מוסמך בפסיכולוגיה עם התמחות בפסיכולוגיה חינוכית או תואר גבוה ממנו עם
.1
התמחות בפסיכולוגיה חינוכית שניתנו מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק
המועצה להשכלה גבוהה תשי"ח :1958
בעל תואר בפסיכולוגיה עם התמחות בפסיכולוגיה חינוכית שניתן מאת מוסד בחוץ לארץ
.2
וועדת הרישום הכירה בו כשווה ערך לתואר שניתן כאמור בפיסקה .1
בעל תואר מוסמך בפסיכולוגיה עם התמחות בפסיכולוגיה חינוכית או תואר גבוה ממנו עם
.3
התמחות בפסיכולוגיה חינוכית  ,שהעניק מוסד במדינה מחוץ לישראל שהכירה בו וועדת
הרישום ,ואשר השלים את לימודיו בהתאם לקביעת וועדת הרישום ולהנחת דעתה ,מאחר
שהוועדה מצאה כי ערכו של התואר שניתן לו פחות במקצת מתואר כאמור בפיסקה : 1
ובלבד שהשלים את לימודיו כאמור ,בתוך תקופה שלא עלתה על  3שנים מיום קביעת תוכנית
הלימודים על ידי וועדת הרישום.
עברית ואנגלית ברמה גבוהה
.4
היכרות עם תוכנות אופיס
.5
היעדר הרשאה בעבירת מין  ,בהתאם לחוק מניעת העסקה של עברייני מין במוסדות
.6
מסויימים  ,תשס"א 2111-
יכולת עבודה תחת לחץ  ,עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה ,ייצוג הרשות
.7
בפורומים מיקצועיים.
יחסי אנוש תקינים.
.8
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