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קול קורא
מוביל תחום מדיה בנגב המערבי
( הבהרה :הקול קורא נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד)

 .1רקע
איגוד ערים אשכול נגב מערבי (להלן" :אשכול נגב מערבי" ו/או "האשכול") פועל באחת עשרה רשויות בנגב
המערבי .מטרת האשכול היא יצירת שיתופי פעולה בתחומים מגוונים בין רשויות האשכול מתוך תפיסה
אזורית ולצורך שיפור וטיוב השירות ,יעילות כלכלית ותפעולית ויצירת מרחב חיים משותף.
בשנתיים האחרונות מקדם האשכול את יישומה של תוכנית אסטרטגית אזורית שנכתבה יחד עם שותפים
רבים במרחב .במסגרת התוכנית הוגדרה תעשיית המדיה כאחד ממנועי הצמיחה הרלוונטיים באזור .על
מנת לקדם את החזון האזורי כפי שהוגדר ,אנחנו פועלים בשלוש רמות :ברמה המקומית -בניית האקוסיסטם
במרחב הנגב מערבי ,תוך שילוב הכוחות המקומיים העוסקים במדיה :מחלקות הלימוד במכללת ספיר,
פס טיבל קולנוע דרום ,צוות מוביל בתחום המדיה ,כפר היוצרים ,בתי ספר תיכוניים  ,סינמטקים באזור,
עסקים קטנים שפועלים בתחומי המדיה ועוד .ברמה הארצית -בניית שותפויות עם משרדים ממשלתיים
לקידום ופיתוח התחום בנגב המערבי ויצירת מודל עבודה ייחודיי עם גופים עסקיים מתחום תעשיית המדיה.
הקמת קרן קולנוע אזורית ,הקמת חברת אנימציה ,חברת הפקות ,ארכיון לסרטים דוקומנטריים ובית פוסט
פרודקשיין .ברמה הבינלאומית -בניית שיתופי פעולה עם גופי תקשורת גדולים בעולם על מנת לייצר
הזדמנויות להבאת הפקות בינלאומיות לארץ ולאזור ,דרך מתן מענקים ,החזרי מס ופתרונות ביטוחים
רלוונטיים .סרטון הסברה הקצר
כדי להוביל את הפעילות האשכול מחפש מוביל לתחום המדיה שימשיך בפיתוח וקידום מהלכים קיימים
ויוביל מהלכים אסטרטגיים נוספים בתחום אשר יבחרו לאורך תקופת ההתקשרות ובהתאם למדיניות
שתתגבש באשכול ובין השותפים.
 . 2פרטי התפקיד:
א .תיאור התפקיד :מוביל תחום מדיה
ב .היקף העבודה  :כ  100שעות חודשיות .בכפוף לגיוס משאבים ע"י האשכול תהיה אפשרות להגדלת היקף
העבודה.
ג .משך :שנה .עם אפשרות להארכת ההתקשרות בכפוף לגיוס משאבים ע"י האשכול ולא יותר משלוש שנים.
ד .תמורה ₪ 10,000 :לחודש כולל מע"מ  ,העסקה במיקור חוץ.
ה .כפיפות :אגף פיתוח כלכלי ו תכנון אסטרטגי.
ו.

תחילת עבודה.1.2.22 :

 .3תיאור התפקיד:
•

הקמה וניהול של מנהלת המדיה.

•

הובלת צוות המנהלת.
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•

גיבוש והוצאת לפועל של תוכנית העבודה השנתית

•

הובלת מהלכים והחלטות ביחד עם ועדת ההיגוי של המדיה

•

תכלול ופיתוח התחום בכל המישורים :המקומי ,הארצי והבינלאומי.

•

ליווי וקידום פרויקטים בתחומי המדיה.

•

הובלת מפגשי פורומים מקצועיים בתחומים שיוגדרו ,תכנון ,הנחייה ובנייה מול הגורמים הרלוונטיים.

•

גיבוש והגשת תכנון אל מול ביצוע אחת לרבעון לוועדת ההיגוי של המדיה.

•

גיוס משאבים :משרדי ממשלה  ,גופים פילנתרופים ושותפים נוספים למהלכים שיקודמו.

•

ייצוג האשכול מול גורמי חוץ במידת הצורך.

 .4כישורים נדרשים לתפקיד:
•

ניסיון ניהולי ,בדגש על ניהול שותפויות מורכבות תלת מגזריות.

•

הכרות עם עולם המדיה והתעשייה היצירתית.

•

ניסיון בעבודה מול רשויות מקומיות וגופים ממשלתיים ,כולל גיוס משאבי מדינה והגשת קולות קוראים.

•

יכולת יצירת קשרים בינאישיים מצוינים.

•

ניסיון בהובלת מהלכים אסטרטגיים.

•

יכולות גבוהות של עבודה בצוות ובעבודה עצמאית ,יחסי אנוש מעולים.

•

שליטה מלאה בתוכנות OFFICE

 .5תנאי הסף :
על המועמד לעמוד בדרישות ההכשרה והניסיון הרלוונטיים במצטבר כמפורט מטה:
א.

בעל השכלה אקדמית – תואר ראשון .תואר שני -יתרון.

ב.

נ יסיון של שלוש שנים לפחות בניהול או ריכוז מהלכים אזוריים או בתחומים קרובים ,הובלה והקמת שירותים
ופרויקטים בעולם התוכן המדובר.

ג.

ניסיון של לפחות שנתיים בעבודה בשלטון המקומי.

ד.

ניסיון מוכח בעבודה עם משרדי הממשלה.

 .6פרטים להגשה
•

מועד אחרון להגשת מועמדות 11.1.2022
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•

הגשת מועמדות בצירוף קורות חיים ,טופס ממליצים ומסמכים ותעודות השכלה רלוונטיים להוכחת עמידה
בתנאי הסף יש לשלוח למיילים info@westnegev.org.il :ו  - yuval@westnegev.org.ilנא לציין
בכותרת את שם המועמד/ת וכותרת הקול קורא "מוביל תחום מדיה בנגב המערבי" .רק פניות מתאימות
תיענינה.

•

כמו כן יש לצרף אישורים המעידים על יכולת העסקה במיקור חוץ -אישור ניהול ספרים ,אישור ניכוי מס
במקור.

•

מועמדים העומדים בתנאי הסף יוזמנו לראיון (שיתקיים ב  )24.1ועל בסיסו יבחר המועמד הזוכה.

•

אי ש קשר מטעם האשכול – יובל סתיו  ,מנהל אגף פיתוח כלכלי ואסטרטגי .טלפון| 0525013384 :
דוא"לyuval@westnegev.org.il :

 .7הבהרות
א.

האשכול רשאי לבטל את הקול קורא או חלקים ממנו או לפרסם קול קורא חדש על פי החלטתו
של האשכול ולפי שיקול דעתו הבלעדי מבלי מתן הסבר ו/או נימוק כלשהו לכל גורם כלשהו וללא
הודעה מוקדמת.

ב.

האשכול רשאי ,בכל עת ,בהודעה שתפורסם ,להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת
ההצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לקול קורא ,מבלי שיש בכך התחייבות
להאריך מועדים כאמור.

ג.

האשכול רשאי לפנות במהלך הבדיקה וההערכה למציעים ,כדי לקבל הבהרות או להסיר אי-
בהירויות ,בקשר למסמכים המצורפים להצעה ובתוך כך לבקש פרטים נוספים ,תוך כדי בחינת
טופסי ההצעה או כל מסמך או מידע אחר הדרושים לדעתו או הנחוצים לדעתו.

ד.

האשכול רשאי על פי שיקול דעתו לפסול מציעים שאינם עונים על הקריטריונים שקבע האשכול.

ה.

אשכול נגב מערבי אינו מתחייב לקבל הצעה כלשהי ושומר על זכותו להפסיק בכל עת את הליכיו
של קול קורא זה ,זאת בכל שלב משלביו.

ו.

בקשות שתגענה ללא הפרטים כאמור ו/או לאחר המועד לעיל ,לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון
של אשכול נגב מערבי.

ז.

יובהר כי אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויות האשכול לפי הדין וזכויותיו שמורות לו במלואן.

בברכה,
אורי פינטו
מנכ"ל אשכול נגב מערבי
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נספח א' – ממליצים
יש למלא (ע"י המועמד ) את הפרטים הבאים ,אודות שני ממליצים:

ממליץ/ה מס' :1
•

שם מלא של הממליץ/ה____________________________________________ :

•

תפקיד  /ארגון____________________________________________________ :

•

מערכת היחסים שלך עם הממליץ/ה____________________________________ :

•

כתובת דוא"ל_____________________________________________________ :

•

מס' טלפון נייד____________________________________________________ :

•

מדוע שאדם זה ימליץ עליך לתפקיד מוביל תחום המדיה? (על המועמד למלא סעיף זה ולא
הממליץ/ה)______________________________________________________:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

ממליץ/ה מס' :2
•

שם מלא של הממליץ/ה____________________________________________ :

•

תפקיד  /ארגון____________________________________________________ :

•

מערכת היחסים שלך עם הממליץ/ה____________________________________ :

•

כתובת דוא"ל_____________________________________________________ :

•

מס' טלפון נייד____________________________________________________ :

•

מדוע שאדם זה ימליץ עליך לתפקיד מוביל תחום מדיה? (על המועמד למלא סעיף זה ולא
הממליץ/ה)______________________________________________________:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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