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 מורים מקצועיים לשיעורים קבוצתיים ופרטיים, ייה לאיתורנפ

ים ומטפלים משפחתיים רדנאות, יועצים פרטניים להוסחי נמ
לילדים למרכז העצמה  מקצועשי אנ רהקמת מאג רךלצו ם,וזוגיי

 )מרכז כלנית( ולנוער
 

 המועצה המקומית כפר שמריהו, באמצעות החברה העירונית לחינוך חל"צ .1
במרכז העצמה באשכול מעוניינת להקים מאגר אנשי מקצוע  ,״(המועצה)להלן: ״

 ״(. המאגר)להלן: ״גני ילדים 

אודות אנשי מקצוע מתחום  לקבל מידעמעוניינת  המועצהלצורך הקמת המאגר,  .2
פרטני הנחיית סדנאות, ייעוץ הוראה מקצועית לשיעורים קבוצתיים ופרטיים, 

״(, הכל עפ״י המתווה אנשי המקצועזוגי )להלן: ״טיפול משפחתי ולהורים ו
 .שלהלן

 שלהלן: ןהפעלת המאגר תעשה באופ .3

אשר יעמדו בתנאי הסף המפורטים להלן,  ,במאגר ייכללו אנשי מקצוע .1.8
להיכלל במאגר, כמפורט להלן. יובהר כי  המועצהעל ידי  ואשר יבחרו

 אינה מתחייבת לכלול פונה כלשהו במאגר; המועצה

אינה מתחייבת להיקף עבודה מינימאלי או להיקף עבודה כלשהו  המועצה .1.3
ר שאאשר ייבחרו להיכלל במאגר, והזמנת עבודה אל הפונים  ,לפונים

 .המועצהל ייכללו במאגר תהא עפ״י צרכיה ועפ״י שיקול דעתה הבלעדי ש

 צוע ותנאי הסף להיכלל במאגר:קמתווה עבודת אנשי המ .0

 מורים מקצועיים לשיעורים קבוצתיים ו/או פרטיים .1.4

השיעורים הקבוצתיים והפרטניים יבוצעו באמצעות מפגשים  .0.8.8
, במהלך שעות אחר גני הילדיםבמרכז ההעצמה של אשכול 

 הצהריים והערב.

לשיעורים הוראה מקצועית רשאים להגיש פנייה בתחום  .0.8.3
, יחידים העונים לתנאי הסף המפורטים קבוצתיים ו/או פרטניים

 :במצטברלהלן 

ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה  ראשוןבעלי תואר  .0.8.3.8
 להשכלה גבוהה;

, בהוראת המקצועלפחות  שנהפונים בעלי ניסיון של  .0.8.3.3
 שקדמו למועד פרסום פנייה זו. השנים שלושבמהלך 
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 מנחי סדנאות .1.4

 הסדנאות ינחו וידריכו קבוצות בתחום ההורות והמשפחה.מנחי  .0.3.8

רשאים להגיש פנייה בתחום הנחיית הסדנאות, יחידים העונים 
 :במצטברלתנאי הסף המפורטים להלן 

בעלי תעודת הסמכה בהנחיית קבוצות בנושא הורות ו/או  .0.3.8.8
ידי השירות הפסיכולוגי  בנושא משפחה ממכון המוכר על

 .הייעוצי במשרד החינוך

פונים בעלי ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בהנחיית  .0.3.8.3
 לפרסום פנייה זו. קבוצות, במהלך שלוש השנים שקדמו

 םיריועצים פרטניים להו .1.4

לילדים היועצים הפרטניים להורים יעניקו ייעוץ פרטני להורים  .0.1.8
 בנושאים של הורות ומשפחה. והלאה 1מגיל 

רשאים להגיש פנייה בתחום הייעוץ הפרטני להורים, יחידים  .0.1.3
 :במצטברהעונים לתנאי הסף המפורטים להלן 

בעלי תעודת סיום הכשרה בייעוץ הפרטני בתחום ההורות  .0.1.3.8
השירות הפסיכולוגי  והמשפחה ממכון מוכר על ידי

 הייעוצי במשרד החינוך;

בעלי תעודה המעידה על הכשרה במכון המוכר על ידי  .0.1.3.3
החינוך בתחום ייעוץ  רות הפסיכולוגי הייעוצי במשרדהשי

גיל  ספציפי אחד לפחות, כדוגמת בתחום הגיל הרך,
 קשב וריכוז וכיו״ב; תהפרעו אלכוהול וסמים, ההתבגרות,

לפחות במתן ייעוץ  שנתייםפונים בעלי ניסיון מוכח של  .0.1.3.1
למועד פרסום פנייה  פרטני, במהלך שלוש השנים שקדמו

 זו.

 משפחתי וזוגיטיפול  .1.1

הטיפול המשפחתי והזוגי יתבצע באמצעות מפגשים במרכז  .0.0.8
ובבתי המשפחות, במהלך שעות אחר  ההעצמה של אשכול הגנים

הצהרים והערב. המטפל יידרש לזמינות טלפונית לפניות המשפחות 
 בכל שעות היום.

רשאים להגיש פנייה בתחום הטיפול המשפחתי והזוגי, יחידים  .0.0.3
 :במצטברהמפורטים להלן  העונים לתנאי הסף

בעלי תואר שני ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה  .0.0.3.8
מהתחומים הבאים:  להשכלה גבוהה באחד או יותר

פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, חינוך עם התמחות בייעוץ 
 חינוכי;

בעלי תעודת סיום הכשרה בטיפול משפחתי וזוגי ממכון  .0.0.3.3
 וזוגי;משפחתי  המוכר על ידי האגודה לטיפול

פונים בעלי ניסיון של שלוש שנים לפחות בטיפול משפחתי  .0.0.3.1
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שקדמו למועד פרסום פנייה  ו/או זוגי, במהלך חמש השנים
 זו.

אשר ייכללו במאגר יידרשו להציג ביטוח אחריות  אנשי המקצועיובהר בי : הערה .9
 .₪ 8,444,444מקצועית בגבולות אחריות של 

אשר יעמדו בתנאי סף  ,לפונים ףנוס ןשומרת על זכותה לערוד סינו המועצה .1
ת ההמלצות אשר קשלעיל. ביו השאר בהתבסס על ראיון אישי עם הפונה ובדי

 ו על ידו.קיסופ

חודשים  01חודשים עם אופציות הארכה לעד  83-התקשרות ל -מטרת הפניה  .7
 .במועצהחודשים(, והכל לפי התנאים המקובלים  14נוספים )סה״כ 

כמפורט לעיל מתבקש לצרף את פרטיו, את העתקי פונה המעביר את ההצעה  .1
תעודות ההסמכה הרלוונטיות כנדרש לעיל, ולפרט את ניסיונו בצירוף מסמכים 

 .והמלצות המעידים על הניסיון הנדרש

תהא רשאית לראות את הפניות שתתקבלנה כהצעות. לחילופין, יהוו  המועצה .9
הצעות. מובהר בזאת  פניות אלו בסיס לרשימת משתתפים לצורך הזמנה להציע

 להתקשרות בהסכם. המועצהכי אין בהיענות לפנייה זו כדי להוות התחייבות של 

שומרת על זכותה לעשות שימוש במידע לצורך עיצוב תנאי התקשרות  המועצה .84
עתידית, הליך קבלת הצעות וכו׳, והכול מבלי להקים לפונה זכאות לתמורה 

 כלשהי עבור שימוש במידע כאמור לעיל.

את המידע המבוקש יש להגיש במעטפה סגורה, במסירה ידנית או באמצעות  .88
, רח׳ גזברית ומזכירת המועצה המקומית כפר שמריהו, יעל לוי רו"חהדואר, אל 
 .83:44   בשעה בדצמבר, 18  , עד ליוםכפר שמריהו, 8, קומה 81קרן קיימת 

לא תישא  עצהוהמוה תתבצע על חשבון הפונה בלבד, מועצמסירת המידע לידי ה .83
 בעלות כלשהי שתיגרם לפונה בעקבות פניה זו.

מנהלת מרכז העצמה , לוסי שטייןלקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות אל גב׳  .81
 calanit@kfar.org.il  במיילאו  3771189-471  , בטלפון)כלנית( 
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