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פניה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי ניהול תכנית מלגות סטודנטים "חונכים 

 דיגיטליים"

 

אשכול יישובי נגב מערבי )להלן: "האשכול"( מזמין בזאת הצעות למתן שירות ניהול ופיקוח על 

ברצוננו לקבל הצעות מחיר מעמותות, יחידות  .תכנית מלגות סטודנטים "חונכים דיגיטליים"

תכנית  רכזניהול התכנית באמצעות ל , כל גוף רלוונטי אחר,למעורבות חברתית מוסדות אקדמיים

 "חונכים דיגיטליים".

 

 מטרת הפרויקט: .1

דיגיטלית בקרב עובדי רשויות מקומיות ומועצות אזוריות תוך כדי יצירת קידום ושיפור אוריינות 

 ומפגש בין סטודנטים  תושבי רשויות הנגב המערבי  ובעלי תפקידים מאותן רשויות הון חברתי

 עיקרי השירות: .2

 

פוטנציאלים  פרסום ושיווק התוכנית ופרטי המלגה לצורך יצירת מאגר סטודנטים  •

 לתכנית. החומרים השיווקיים וערוצי השיווק יסופקו ע"י האשכול.

ניהול תהליך הרשמת בעלי התפקידים לרבות  ,איתור המועמדים לתכנית וגיוסם •

מיון המסמכים הנדרשים ודירוג המועמדים עפ"י תנאי  ,ברשויות והרשמת הסטודנטים

 סף המצוינים בקול קורא.

ראיון קבלה שיכלול: הצגת התוכנית למועמד, הכרות הדדית, העברת מסרים על  •

 האידיאל של התכנית ותיאום ציפיות.

וף בעלי תפקידים נוספים באשכול(. על פי הראיונות מיון המועמדים לתוכנית )בשית •

 ועמידה בתנאי הסף.

  מפגש היכרות ושיחת פתיחה עם הקבוצה שהתקבלה. •

 .השתתפות בוועדת ההיגוי למיון ואישור סטודנטים מלגאים •

 שיבחרו להשתתף בתכנית.לסטודנטים  התיאום וניהול סדנת הכשר •

, טיפול אישי בקשיים שהועלו במפגשי ליווי המלגאים לאורך כל תקופת התכנית •

 החונכות. 

לרבות מפגשים תקופתיים עם הסטודנטים  ניהול מעקב ודיווח שעות מול הסטודנטים •

 חודשיים. אחת ל
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 כישורים ויכולות:-דרישות תפקיד הרכז .3

 

 יכולת עבודה בצוות. •

 מגוונים.יכולת ליצור קשרי עבודה ושיתוף פעולה עם גורמים וגופים מתחומים  •

 היכרות עם גורמי סיוע בתוך המכללה ומחוצה לה. •

 יכולת ארגונית •

 אחריות אישית •

 יוזמה ומעורבות •

 כיוונית-יצירתיות, גמישות , חשיבה רב •

 יכולת קבלת החלטות •

 

 המגיש נדרש לעמוד בתנאי סף אלו:המתכלל הגוף  -דרישות .4

 

רשאים להגיש הצעות: עמותה, יועץ, יחידה למעורבות חברתית במוסד להשכלה  •

 גבוהה )מוכר ע"י המל"ג(

 מעורבות חברתית או תכנית מלגות סטודנטים. בפעילויות שלשנות ניסיון ניהולי  5 •

 ניסיון בניהול סטודנטים.  •

, וגופים לרבות עבודה עם מרכזי צעירים ,כרות עם מערכות שלטוניות ומוניציפליותיה •

 לתכנית מלגות. רלוונטיים

 

 

 קריטריונים לבחינת ההצעות ומסמכים רלוונטיים אותם יש להציג: .5

 

עבור ביצוע העבודה  )מופיע מטה( יש להציג אחוז הנחה מהמחיר המקסימלי-מחיר •

 75%משקל -בשלמותה

-סטודנטים  בניהול וליווי מקצועי של תכניות מלגות -המתכללשנות ניסיון של הגוף  •

 יש להציג פירוט הניסיון   10%משקל 

 יש להגיש קורות חיים מעודכנים.פרויקטור -יועץבמידה ומדובר ב •

, עבודה בעלת מאפיינים מתכללמגופים עבורם ביצע היועץ/גוף -חוות דעת המלצות •

 5%משקל  -מכתבים 3יש להציג עד  -דומים ו/או ממסגרות אותן ניהל

 10%משקל -ת וראיונותהתרשמות מקצועית במהלך בחינת ההצעו •
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 פרטים נוספים:  .6

כולל מע"מ, הצעות גבוהות מהמחיר ₪  30,000מחיר מקסימלי לא יעלה על -גובה ההתקשרות

 המקסימלי יפסלו על הסף. 

 ובהתאם לאבני הדרך שיוסכמו על ידי הצדדים. 45שוטף +-תנאי תשלום

לשביעות רצון האשכול המאוחר מבין לשנה אחת או עד לסיום הפרויקט הוא משך ההתקשרות 

 השניים.

 innovation@westnegev.org.ilבמייל לידי יהונתן דהן  07.201831.-את ההצעות יש להגיש עד ה

 24.07.2018-לפרטים והבהרות ניתן לפנות עד ה

 

 

 בברכה

 אורי פינטו

 מנכ"ל האשכול
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