
 "מטה יהודה אימהות"שבט  קבוצת במאגר לללהיכ קול קורא
מומחיות בתחום הריון, לידה וכל היוצ"ב  מזמיןאימהות במועצה אזורית מטה יהודה  פרויקט שבט

 ."מטה יהודה שבט אימהות"אפ סהווטבקבוצת  1מאגר יועצותהיכלל בלהציע מועמדותן ל

 5הינה קבוצה המיועדת לרווחת אימהות לילדים בגילאי לידה עד  מטה יהודה שבט אימהות

זמת "יהודה" מרכז הצעירים של המועצה ונועדה ומיישובי מ.א מטה יהודה. הקבוצה נפתחה בי

 חברילעבור הורים צעירים ואימהות אחרי לידה, על מנת לתת מענה מקצועי ממספר נשות מקצוע 

ללוות, לתת מקום להתייעצות אודות הנושאים העשויים הקבוצה, וגם לאפשר למשתתפים לייעץ ו

 צמתי שיש כאן באזורנו.ולעניין בשלבים השונים בנקודת זמן זו וליהנות מהשבט הע

 .2-5וקבוצה שנייה  0-2, קבוצה ראשונה גילאי קבוצות 2-נחלקות ל אימהותשבט הווטסאפ קבוצת 

על  יענהעם ילדים עד גיל חמש. צוות היועצות המגוון  לאמהותהשבט מתאים ליולדות טריות וגם 

תקבל ת –מגיל חמשצרכים של אימהות וילדים בשלבים השונים. ובמידה ויש ילדים גדולים יותר 

 לגביהם.תמיכה גם 

שיכולה  ,כל ילד חדש שבא לעולם הוא עולם ומלואו, מביא עימו דילמות וקשיים חדשים לאמא

 .אם היא כבר אמא מנוסהלהיעזר במעטפת של השבט גם 

כמנהלות הקבוצות אנו מאמינות שהתמיכה ההדדית שנותנות חברות השבט זו לזו חיונית לא רק 

בשלב החלמת הלידה אלא גם עם החזרה לעבודה, הכנסת הילדים למסגרות, והניסיון ליצור שיגרה 

 .משפחתית חדשה

 תנאים להצטרפות למאגר היועצות

ואת מעוניינת להיכלל במאגר היועצות של המועצה  הייעוץ המפורטים להלן אם את יועצת בתחומי

את הבקשה להיכלל הינך מוזמנת להגיש ", מטה יהודה שינוהל במסגרת קבוצת "שבט אימהות

פירוט ניסיון, תעודות , הייעוץתחום ב ךבליווי מסמכים המעידים על מומחיותות במאגר היועצ

 .23:59בשעה  31.07.22והמלצות עד ליום 

 יש לסמן את תחום הייעוץ בקו תחתון. ניתן לסמן כמה תחומי מומחיות: :היעוץתחום 

דולה אחרי לידה, הנקה, התפתחות, פיזיותרפיסטית רצפת אגן, תזונאית אימהות ותינוקות,  שינה,

ימון בריאות טבעית, דיני עבודה, תעסוקה, זוגיות, הדרכה הורית, מטפלת בתנועה וביוגה תרפיה, א

 .5אישי לאימהות, ויסות חושי וכל נושא נוסף שעשוי לסייע להורים צעירים לילדים עד גיל 

 נאי הסף:ת

שנים לפחות במתן  3ניסיון של  למציעהו/או  ממוסד אקדמילפחות למציעה תואר ראשון 

 .ידה על שסומנו הייעוץ מיהרצאות ו/או בהעברת קורסים ו/או בהעברת סדנאות בתחו

                                                           
 אין בקבוצה זו כדי להחליף בדיקה מעמיקה של איש מקצוע. 1

 



 :תנאי הסף דרך הוכחת

 העתק תעודת תואר ראשון ממוסד אקדמי      

 :טבלה שלהלןשבמפורט פרטים כולצרף את הלהוכחת הניסיון על המציעה למלא       

 

 מנהלות הקבוצה יהיו רשאיות לפנות אל היועצות בבקשה להשלמת פרטים ומסמכים.

 אגר היועצות.מנהלות הקבוצה יודיעו לכל יועצת שעמדה בתנאי הסף על הכללתה במ

על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים והמועצה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, ותהיה רשאית 

 .ההצעות ו/או עם אחרים ותלנהל מו"מ עם מי ממגיש

 

 "שבט אימהות" הווטסאפקבוצת  תקנון

הקבוצה  וחברות יתנו מענה לשאלות חבריועצה מנשות המקצוע שיכללו במאגר היועצות של ה .1

"(. שאלה הפעילות שעות)להלן: " 08:00-20:00בין השעות  ה-אבימים בקבוצת הווטסאפ 

 לפניות ולשיקול דעת אשת המקצוע(.)בכפוף נתון  שעות 48תוך לכל היותר שנשאלה תיענה 

 

 במידה והמענה מתעכב, ניתן להקפיץ את השאלה בשנית. .2

 

לתייג אותה בשמה  םממוענת לאשת מקצוע ספציפית, עליה חבר/ת קבוצהבמידה ושאלת  .3

 שאלה בצורה ממוקדת ככל שניתן על מנת לדייק את המענה.ה)באמצעות @(, ולנסח את 

 

לקבוצת השבט  וולונטריים כל יועצת תיזום ותוציא לפועל פעמיים בשנה מפגש/ הדרכה/ ייעוץ .4

 בתחום התמחותה.

 

 למקרה אחר. אחדאין להסיק ממקרה  .5

 

לרבות  יםהנרשמהרשמה לקבוצת הווטסאפ מהווה ההסכמה לשימוש במידע ובנתונים של ה .6

 .קבלת דבר פרסומת וחומר שיווקי בדיוור ישיר

 

הצפייה והשימוש בקבוצת הווטסאפ כפופים לכל הוראות התקנון והדין, לרבות הוראות תקנון  .7

מאשר בעשותו כן כי הוא קרא את  המשתמש בקבוצת הווטסאפ ."WHATSAPP" אפליקציית

 .כל הוראות התקנון )על צרופותיו( והוא מסכים להן ומתחייב למלא את כל האמור בו



 

מובהר כי תנאי השימוש חלים על כל צפיה ו/או שימוש בקבוצת הווטסאפ, בין באמצעות טלפון  .8

יניהם וכיו"ב(, סלולארי ובין באמצעות מכשיר תקשורת אחר )כגון, טאבלטים, מחשבי כף יד למ

 .בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים

 

על שאלות ולא  לא יענונשות מקצוע מתחומים שונים שאינן חלק מיועצות או מנהלות הקבוצה  .9

מנהלות הקבוצה בלבד חברות הקבוצה לפרסומן האישי. חברי וברשימת הטלפונים של  ישתמשו

 . חברות הקבוצהרשאיות לפרסם תכנים אשר עשויים לעניין את יהיו 

 

מקצועי הייעוץ הקבוצה, אך בתחום בלהגיב, לתווך ולייעץ  ותרשאיכל חברות הקבוצה יהיו  .10

 .את שמן ותפקידן לשאלה עליהן לצייןכוונה כאשר יועצות מטעם הקבוצה עונות הוה

 
באהבה ומתוך שליחות גדולה,  וצהייעצו לחברות הקבשבט אימהות היועצות המקצועיות ב .11

אפ. במקרה ומדובר טסדיב לכל שאלה שניתן לענות עליה בהודעת וואאויתנו מענה מפורט ו

יותר, הכרת הרקע, אבחון של הילד )במפגש או שיחת וידאו( ניתן  יסודיבשאלה שדורשת אבחון 

 הנחה.  20%של עד יהיה לפנות להמשך יעוץ פרטני עם היועצות בהנחה קבועה לחברות הקבוצה 

 
אם נשאלת שאלה הקשורה להתפתחות, המומחית לוויסות חושי ויועצת השינה גם הן יוכלו  .12

להוסיף התייחסות מהזווית שלהן כדי לתת את המענה הכי מקיף לשאלה הנשאלת. יועצת 

ההנקה ויועצת השינה רשאיות לענות ביחד באותה קבוצה על שאלות בקשר לשינה והנקה, וכן 

 הלאה.

 

 חברי הקבוצהמודגש כי כל המידע והנתונים המופיעים בקבוצת הווטסאפ נכללים בו לנוחות  .13

ולהעשרתם בלבד ואין בהם בשום אופן כדי תחליף לייעוץ של אנשי מקצוע, אין להסיק מכך 

ו/או נותנת מצג כלשהו המתייחס למשתמש ספציפי  הממליצ שהמועצה האזורית מטה יהודה

 הו. ו/או מקרה ספציפי כלש

 
אינן נושאת באחריות כלשהי בגין ו/או  המועצה האזורית מטה יהודה ו/או מנהלות הקבוצה .14

המועצה האזורית מטה יהודה ו/או מנהלות בקשר עם תוכן קבוצת הווטסאפ ו/או השימוש בו. 

אחראיות  הןאינן נותנת מצג כלשהו בקשר עם נכונות תוכן קבוצת הווטסאפ ואין  הקבוצה

דיוקו ו/או עדכניותו ו/או התאמתו למשתמש של מידע ו/או נתון ו/או המלצה  לנכונותו ו/או

, ו/או פרסומים ו/או מקורות םו/או הצעה כלשהם הכלולים בו )לרבות מידע הכלול בתכני גולשי

חיצוניים אשר קבוצת הווטסאפ מכילים קישור אליהם, ככל שקיימים, וכל מידע ו/או פרט ו/או 

טסאפ באופן כלשהו ו/או נובע ממנו ו/או הטבות מצד גופים מסחריים נתון הכלול קבוצת הוו

 .(פאחרים המופיעות קבוצת הווטסא

נוקטת באמצעי אבטחת מידע לאבטחת המידע הכלול בקבוצת  המועצה האזורית מטה יהודה .15

אולם על אף האמור ייתכן כי יהיו כשלים באבטחת המידע  ההווטסאפ ו/או אשר הועבר במסגרת

ומנהלות הקבוצה  המועצה האזורית מטה יהודהון יירוט, גישה בלתי מורשית וכו'(. הנ"ל )כג



אינן מתחייבות לאבטחה מוחלטת של המידע הכלול בקבוצת הווטסאפ ו/או מידע שהועבר על 

במסגרת ו/או לצורך השימוש בו )כגון מידע הכלול בתכני גולשים, פרטי  חברות הקבוצהידי 

 ליך הרשמה בקבוצת הווטסאפ, וכיו"ב(.משתמשים שנמסרו במסגרת ה

 

בהעלאת תוכן גולשים לקבוצת הווטסאפ על ידי משתמש ו/או מסירת מידע או נתונים כלשהם  .16

על ידו במסגרת השימוש בקבוצת הווטסאפ הוא מאשר כי האמור לעיל ידוע לו וכי לא תהינה 

 האמור.בגין  המועצה האזורית מטה יהודהלו כל טענה ו/או דרישה כלפי 

 
וללא צורך בהודעה  הבלעדי, בכל עת ןרשאיות, לפי שיקול דעתהקבוצה  מנהלות מובהר כי  .17

 מוקדמת כלשהי:

לחסום ו/או להגביל את הצפיה ו/או השימוש בקבוצת הווטסאפ ו/או בכל חלק מהם  .17.1

 ;בכל אופן

)ככל שנדרשת( ו/או  למנוע ממי מהמשתמשים את ההרשמה לקבוצת הווטסאפ .17.2

השימוש בקבוצת הווטסאפ ו/או בשירותים הניתנים במסגרתם ו/או באיזה חלק 

 ;מהם ו/או להגבילם, לרבות חסימתם ו/או הוצאתם מקבוצת הווטסאפ

 להפסיק את הפעלת קבוצת הווטסאפ )בין באופן זמני ובין לצמיתות(. .17.3

 להוציא משתמש מחוץ לקבוצת הווטסאפ. .17.4

 

 בתקנון זה ו/או מכח הדין. למועצהלעיל הינו בנוסף לכל זכות המוקנית מובהר כי האמור  .18

 

הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות  ה, לפי שיקול דעתיהודה רשאית ההמועצה האזורית מט .19

תקנון זה ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם או בנוסף להם להסדרת תנאי השימוש בקבוצת 

לעמוד זה מעת לעת על מנת לקרוא את תנאי השימוש הווטסאפ. המשתמשים מתבקשים לפנות 

 .המעודכנים

 
האמור בתנאי השימוש כתוב בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים  .20

וגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי 

 .העניין, ולהיפך

 
 


