
 

  ת/קליני ית/פסיכולוג

 תרבות תרגיש ניהול קליניקהפיתוח ולל

תרבות  ה מפתחת תכנית ייחודית, ראשונה מסוגה בארץ, לקידום פסיכולוגיה רגישתוהמכללה האקדמית אחו

ים יחודיהגדול בהנגשת בריאות הנפש לקבוצות בעלות מאפיינים תרבותיים י לחסרלתת מענה  במגמהוזאת 

 למתןקליניקה  בכוונת המכללה להקיםכך, צורך ל(. ואחרים הערבית, האתיופית, החרדית האוכלוסייההן ינ)בי

, אשר תפעל לצד ובשיתוף עם התוכנית ותושבי הקהילהסטודנטים בדגש רגיש תרבות בקרב  טיפול שירותי

 ובילבמסגרת זו ת .דיקנאט הסטודנטים במכללהעם ו "פסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות"לתואר שני ב

 של מוסמכיההכשרה את ההפרקטיקום ו תוכניתבהקלינית התוכנית לומדי  ה שלהכשראת ה הקליניקה

הנגשת שיעסקו בבקהילה אחרים גורמים גם עם . כן תקיים הקליניקה שיתופי פעולה התמחותהבתוכנית 

 .שירותי בריאות הנפש

                                                                                                                                                       :תיאור התפקיד

ניהול צוות רב תחומי התפקיד כולל  .הלהיהקליניקה רגישת התרבות ונ פיתוחיהיה אחראי על ממלא המשרה 

  .ישירה עבודה טיפוליתביצוע של והכשרת מוסמכי התוכנית ואחרים במהלך ההכשרה הקלינית וכן 

 50%היקף משרה:  .1

 כפיפות מנהלית: דיקן הסטודנטים .2

 מידית תחילת עבודה:  .3

 

 תחומי אחריות

המתמודדים עם  ,אוכלוסיותממגוון  וללקוחות מהקהילהלסטודנטים  ים נפשיים טיפול תחומי האחריות כוללים

  .הדרכת מתמחים ופרקטיקניםוכן , אתגרים נפשיים מגוונים

 :כוללהתפקיד באופן ספציפי 

  פיתוח, הקמה וניהול קליניקה רגישת תרבות  כולל אחריות על תוכנית ההכשרה הקלינית של

 וניהול תקציבי. , יצירת שיתופי פעולה, פיתוח עסקי ומקצועיהפרקטיקנטים והמתמחים

  לצורך התחלת טיפול בקליניקה או הפנייה לטיפול בקהילהראשוני פניות מיון. 

 אישית או קבוצתיתע תכנית התערבות ביצו. 

 כולל תמיכה לקשיים יםמערכתי גיבוש פתרונותלשם במכללה גורמים רלבנטיים ל ייעוץ פסיכולוגי ,

 ייעוצית לצוות המקצועי בדיקן הסטודנטים.

 העברת סדנאות בנושאים כגון: חרדת בחינות וכיו״ב. 

 מחוץ להו קידום נושאים של רווחה פסיכולוגית במכללה.  

 טיפול מניעתי.  

 

 

 

 



 

 :דרישות התפקיד

 מלאה/ חלקיתעם הסמכה : תואר שני בפסיכולוגיה קלינית השכלה 

 חובה - רפיה והן בדיאגנוסטיקה בפסיכותהן  :ניסיון כמדריך 

 :וניסיון  ממגוון אוכלוסיות ותרבויות ומבוגרים סטודנטים אוכלוסייתעם  התנסות טיפולית ניסיון

                                          בהדרכת מתמחים.

 טיפול קצר מועד, טיפול בטראומהטיפול קבוצתי :מיומנויות נוספות , 

 יכולת מוכחת בהדרכת יכולת לשיתוף פעולה עם גורמים שונים, ,  המקיפ יוזמה :יםכישורים נדרש

  צוות.ויכולת מוכחת בניהול  עבודה מערכתית בצוות רב מקצועייכולת מתמחים ופרקטיקנים, 

  תוכנות מקצועיות רלבנטיות.בשליטה 
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