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 43/2019מכרז 
 

 :על בסיס  קבלני מועצה מקומית דיר אלאסד מבקשת בזה לקבל הצעות מחיר לשירותים הבאים
 

 לפי שעות.השירות  . היקף קלינאית תקשורת במועדונית טיפולית  לגיל הרך שירותי  .1
עם הצוות  : עריכת אבחונים וטיפול פרא רפואי בילדים במועדונית הטיפולית לגיל הרך, עבודהשירותתיאור ה

 במועדונית, עבודה עם הורים וגורמים מטפלים.
 השכלה וניסיון מקצועי:

 הצגת תעודות מוכרות, אישורים והמלצות בתחום ההתמחות. •
 ניסיון של שנתיים בטיפול פרא רפואי בגיל הרך ובעבודת צוות. •
 ניסיון של שנתיים בהדרכת הורים וצוות רב מקצועי. •
 ת צוותים חינוכיים.כישורי הדרכה והנחיי •

כישורים אישיים: אמינות ומהימנות אישית, יחסי אנוש טובים, יצירתיות, יכולת עבודה בתנאי לחץ, יכולת ארגון ותכנון, 
 כושר הבעה בכתב ובע"פ.

 התשלום באמצעות חשבונית. צמית וואינהוא זמני  השירות  הנדרשבמסגרת תקציב פעולה ו הינו  השירות  הנדרש
 

    2020עד סוף יוני ש"ש  5: שירות פסיכולוג חינוכי/קליני מומחה לחדרי שלווה. היקף השירותי  .2

 טיפול בילדים ובהורים, עבודה מול צוות חינוכי, סדנאות וקבוצות הורים. : תיאור השירות      
 שכלה וניסיון מקצועי:ה          

 פסיכולוג חינוכי /קליני מומחה 

 רשום בפנקס הפסיכולוגים 

 שנים בטיפול פרטני 3ניסיון של  בעל 

 עדיפות לבוגרי מסלול פסיכותרפיה 

 קבלת המלצות רלוונטיות 

כישורים אישיים: אמינות ומהימנות אישית, יחסי אנוש טובים, יצירתיות, יכולת עבודה בתנאי לחץ, יכולת ארגון ותכנון,     
 כושר הבעה בכתב ובע"פ.

 התשלום באמצעות חשבונית צמית וואינהוא זמני  השירות  הנדרשה ובמסגרת תקציב פעול הינו  השירות  הנדרש
 
 
 2020ש"ש עד סוף יוני  5 השירות  . היקףלחדרי שלווה מטפלת באומנותשירותי  .3

: טיפול פרטני וקבוצתי בילדים במסגרת בתי הספר והגנים, עבודה עם צוותי החינוך, עבודה טיפולית השירות תיאור 
 והדרכת להורים.

 וניסיון מקצועי:השכלה 
 תואר שני בטיפול באומנות/דרמה ו/או מטפלים מוסמכים

 אישור ממשרד הבריאות
 שנות ניסיון בטיפול בילדים 3

 רצוי עובדת מתי"א
 קבלת המלצות רלוונטיות

 

 קבלת המלצות רלוונטיות 

בתנאי לחץ, יכולת ארגון ותכנון,  כישורים אישיים: אמינות ומהימנות אישית, יחסי אנוש טובים, יצירתיות, יכולת עבודה    
 כושר הבעה בכתב ובע"פ.

 התשלום באמצעות חשבונית צמית וואינהוא זמני  השירות  הנדרשבמסגרת תקציב פעולה ו הינו  השירות  הנדרש
 
 2020שעות חודשיות  עד סוף יוני  20 השירות חיזוק משאבים בגנים . היקף  -מטפלת באומנות במסגרת  שירותי . .4

             
: טיפול פרטני וקבוצתי בילדים במסגרת הגנים, עבודה עם צוותי החינוך, עבודה טיפולית והדרכת תיאור השירות

 להורים.
 השכלה וניסיון מקצועי:

 תואר שני בטיפול באומנות/דרמה ו/או מטפלים מוסמכים
 אישור ממשרד הבריאות

 שנות ניסיון בטיפול בילדים 3
 רצוי עובדת מתי"א

 המלצות רלוונטיות קבלת
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כישורים אישיים: אמינות ומהימנות אישית, יחסי אנוש טובים, יצירתיות, יכולת עבודה בתנאי לחץ, יכולת ארגון ותכנון,      
 כושר הבעה בכתב ובע"פ.

 התשלום באמצעות חשבונית צמית וואינהוא זמני  השירות  הנדרשבמסגרת תקציב פעולה ו הינו  השירות  הנדרש
 

 
 העסקה על פי שעות  השירות היקף         .קלינאית תקשורת במועדונית טיפולית  לגיל הרךותי שיר .5

 תיאור התפקיד: עריכת אבחונים וטיפול פרא רפואי בילדים במועדונית הטיפולית לגיל הרך, עבודה עם הצוות       
 במועדונית, עבודה עם הורים וגורמים מטפלים.

 :השכלה וניסיון מקצועי     
 הצגת תעודות מוכרות, אישורים והמלצות בתחום ההתמחות. •
 ניסיון של שנתיים בטיפול פרא רפואי בגיל הרך ובעבודת צוות. •
 ניסיון של שנתיים בהדרכת הורים וצוות רב מקצועי. •
 כישורי הדרכה והנחיית צוותים חינוכיים. •

טובים, יצירתיות, יכולת עבודה בתנאי לחץ, יכולת ארגון ותכנון,  כישורים אישיים: אמינות ומהימנות אישית, יחסי אנוש     
 כושר הבעה בכתב ובע"פ.

 
 התשלום באמצעות חשבונית צמית וואינהוא זמני  השירות  הנדרשבמסגרת תקציב פעולה ו הינו  השירות  הנדרש

 
 
 
 
 

בציון התפקיד , למשרדי  במעטפה סגורה,  16:00 , שעה 29-8-2019  הצעות המחיר עד מועד אחרון להגשת 
 .מנכ"לית המועצה דר' חיה בנדק

 
 
 

 
 
 
 

 מנכלית המועצה--חיה  בנידק        
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