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 חדר שלווהקול קורא למתן שירותים פסיכולוגיים במסגרת 
 360התוכנית הלאומית 

 
למתן שירותים פסיכולוגיים במסגרת בזאת, הצעות מועצה מקומית ערערה מזמינה 

 . 360חדר שלווה, התוכנית הלאומית תוכנית 
 

 רשאים להגיש הצעה, פסיכולוגים אשר עונים על התנאים המפורטים להלן:
 

 360 הלאומית כניתותה היחידה:

תיאור 
 השירות

מטפל בחדר שלווה בבית ספר יסודי אלהלאל עארה/ בי"ס פסיכולוג 

לטיפול בילדים בסיכון ובהורים, עבודה מול צוות חינוכי, יסודי אלנהדה 

 . הוריםהנחיות והדרכה לקבוצות 

התוכנית  -הסכם התקשרות למתן שירותים לשנת הלימודים תשע"ח העסקה

 .משרד החינוך אגף שפי 360תופעל כל עוד מתוקצבת על ידי תוכנית 

היקף 
 העסקה

 * שני בתי ספר במהלך יום הלימודים בבית הספרש"ש  5

 
 תנאי סף:

 : השכלה

 מומחה . תקליני/תחינוכי יהפסיכולוגתואר שני ב -

 בטיפול פרטני. לפחות שנים3בעל ניסיון של  -

 פסיכותרפיה.עדיפות לבוגרי מסלול  -

 סיון מוכר של שנתיים לפחות בשירות הפסיכולוגי.ינ -

יעשה על ידי המפקחת הארצית של תוכנית חדר העסקה האישור  -

 שלווה כפי שמופיע בכרטיס הפרוייקט.

 .תחילת העבודה מיידית -

 מופנה לגברים ונשים כאחד.המכרז נכתב בלשון זכר, אך 

 
)ניתן להוריד   -להיכלל במאגר הספקיםיגישו בקשה להציע הצעות המעוניינים  מציעים

(, בצירוף קורות חיים והמסמכים /ara.muni.il-http://www.arara מאתר המועצה
חמישי מיום , עד ולא יאוחר  בלשכת המנכ"למזכירה מלחם  בהיהגב'  הדרושים לידי

         .0021:, בשעה 01/03/2018
                                                                                      

 
 

 בכבוד,                                         
 עו"ד מודר יונס                                          

 ראש המועצה                                                                                                                          
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 קול קורא למתן שירותים טיפוליים
 בהבעה ויצירה )אומנות, דרמה וסיפור, תנועה ,מוסיקה( 

 ותכנית חיזוק משאבי התמודדות באמצעות טיפול באומניות תכנית חדר שלווה
 

 360התוכנית הלאומית 
 

תוכנית במסגרת טיפוליים, למתן שירותים בזאת, הצעות מועצה מקומית ערערה מזמינה 
 . 360חדר שלווה, התוכנית הלאומית 

 
 אשר עונים על התנאים המפורטים להלן: מטפליםרשאים להגיש הצעה, 

 
 360התוכנית הלאומית  היחידה:

,אומנות, דרמה וסיפור, תנועה, מוסיקה  מטפל בהבעה וביצירה תיאור השירות
טיפול פרטני וקבוצתי בילדים עם בעיות רגשיות בבית הספר ל

 ו-כיתות א'
 

 -שירותים לשנת הלימודים תשע"חלמתן התקשרות לפי הסכם  העסקה
משרד החינוך  360התוכנית תופעל כל עוד מתוקצבת על ידי תוכנית 

 .אגף שפי
 בתי ספר יסודיים 6*  בית הספרכל בש"ש  5יום עבודה של  היקף העסקה

 
 תנאי סף:

 : השכלה
 בתחומי טיפול בהבעה ויצירה.תואר שני  -
 אישור ממשרד הבריאות. -
 .בילדיםשנים בטיפול 3בעל ניסיון של  -
 .רצוי עובדת מתי"א -
העסקה יעשה על ידי המפקחת הארצית של תוכנית האישור  -

 חדר שלווה כפי שמופיע בכרטיס הפרויקט.
התחייבות להשתתף בהדרכות של משרד החינוך אגף שפ"י  -

  .360 תכניתבמימון 
 אישור ההעסקה יעשה על ידי המפקחת הארצית של תוכנית -

 חדר שלווה כפי שמופיע בכרטיס הפרוייקט.

 תחילת העבודה מיידת -

 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

    מועמדים המעוניינים במשרה שלעיל, יגישו בקשה למשרה פנויה )ניתן להוריד מאתר 
הדרושים (, בצירוף קורות חיים והמסמכים /http://www.arara-ara.muni.il המועצה

,  01/03/2018 חמישימיום , עד ולא יאוחר  מזכירה בלשכת המנכ"ל מלחם היבהגב'  לידי
         .0021:בשעה 

                                                                                         
 בכבוד,                                         

 עו"ד מודר יונס                                          
 ראש המועצה                                                                                                                          

 


