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לרהט ואשכול נגב מערבי דרוש:
פרוייקטור לקידום רהט כמטרופולין ייחודית
(ההליך לקבל הצעות מיועד לכול מגדר ,הפנייה מנוסחת בלשון זכר רק לשם הנוחות)
רהט הינה העיר הערבית השניה בגודלה בארץ ומהווה מטרופולין לכל היישובים הבדואים בנגב2
החברה הכלכלית ברהט מקדמת מיזמים לפיתוח כלכלי וחברתי של העיר ומקדמת הזדמנויות כלכליות ,תעשייה ,מסחר
ועסקים ,פיתוח סביבתי ועירוני ,תעסוקת נשים ,מפתחת בונה ומפעילה שירותי פנאי לקהילה ועוד2
אשכול נגב מערבי ,הינו איגוד רשויות המאגד בתוכו  0.רשויות במרחב הנגב המערבי 2האשכול עוסק בשיפור איכות
החיים במרחב ,ע"י יצירת שיתופי פעולה בין הרשויות ומחזיקי העניין האחרים הפועלים במרחב2
בתהליכים אסטרטגיים שנעשו ברהט ובאשכול נגב מערבי זוהתה ההזדמנות הגדולה הטמונה בפיתוחה של רהט
כמטרופולין ייחודית עבור כלל האזור  -האוכלוסייה הבדואית והיהודית כאחד 2התוכניות זיהו והגדירו את רהט כנכס
ייחודי של האזור שפיתוחו וקידומו יאפשר צמיחה כלכלית וחברתית לצד עידוד החיים המשותפים במרחב (מצ"ב
התוכנית האסטרטגית) 2סרטון הסברה המתאר את החזון2
במסגרת החלטה  ,.932הוקצה מימון שיאפשר את קידומו של החזון 2התקציב יאפשר התקשרות עם פרוייקטור לניהול
המהלך לצד תקציב פעילות לקידומם של פרוייקטים ייעודיים ,אשר נבחרו מתוך חשיבותם והפוטנציאל האזורי הטמון
בהם2

פרוייקטור לקידומה של רהט כמטרופולין ייחודית
תיאור התפקיד
 20אחריות כוללת על קידומו של החזון2
 2.קידומם של הפרוייקטים שהוגשו במסגרת החלטה 2.932
 29קביעת תוכנית עבודה רב שנתית לקידום החזון2
 22רתימת שותפים למימוש החזון ותפיסת הפיתוח מתוך החברה האזרחית ,המגזר הפרטי והציבורי
ופילנטרופיה2
 25עבודה בשותפות עם ועדת ההיגוי שתוקם בהובלת הנהגת רהט2
 26עבודה ורתימה של מחזיקי העניין בתוך רהט2
 22מיתוג ושיווק החזון
 28גיוס משאבים
כישורים ויכולות:
 אופי יזמי ,יכולת להתמודד עם חוסר-וודאות וריבוי גורמים וארגונים ,לקיחת אחריות על פיתוח וביצוע של
תכניות.
 ראש גדול ,אחריות ,ויכולת לעבודה מאומצת ועצמאית.
 יחסי אנוש מעולים ויכולת עבודה בצוות.
 ייצוגיות ,יכולות פרזנטציה גבוהות.
דרישות וחומרים נלווים נדרשים:
א .השכלה
 בוגר/ת תואר ראשון ,יתרון לתואר שני מתחומים כלכליים -חברתיים.
ב .ניסיון מקצועי
 ניסיון מוכח בתפקיד ניהולי ,בריכוז פרוייקטים ובפיתוח תוכניות



ניסיון קודם של  5שנים לפחות בהובלת ומינוף תהליכים אסטרטגיים



היכרות וניסיון קודם בעבודה עם מוסדות וגורמים רלבנטיים כגון גופים מוניציפליים ,גופים ממשלתיים,קרנות
וכיו"ב.
יכולת הובלת תהליכים ארגוניים ,חשיבה עסקית יצירתית ,פיתוח עסקי


ג .כללי






יכולת עבודת צוות ויחסי אנוש טובים 2ניסיון בגיוס וניהול עובדים וכן בהובלת צוותי עבודה
היכרות עם המערך המוניציפלי 2ניסיון עם עבודה בחברה הבדואית ,יתרון2
יכולת ניסוח מצוינת בכתיבה ובעל פה2
העבודה כוללת גם שעות לא שגרתיות .מגורים  -אזור הדרום יתרון
יכולת הוצאת חשבונית (חובה)  -התקשרות במיקור חוץ מול אשכול נגב מערבי2

הגשה:
 קורות חיים ,כולל פרטים של  9ממליצים ,כולל רקע על הממליץ והקשר למועמד
 הצעת מחיר לעבודה בהיקף שעות של  26.%מחיר הצעה לא יעלה על ( ₪ 0.,5..כולל מע"מ) לחודש( 2ניתן
להציע עד  ..%הנחה במחיר ההצעה)2
 תקופת ההתקשרות לשנה (עם אופציה להארכה לשנה נוספת)2
 תעודות התומכות את קורות החיים
 קורות חיים יתקבלו עד לתאריך ה  ,0.252....בשעה 20.:..
 את קורות החיים יש לשלוח לשתי כתובות המייל בצירוף הכותרת "פרוייקטור קידום רהט כמטרופולין
ייחודית":
info@westnegev.org.il
אמות מידה לבחירה:
 - 2.% התרשמות מקצועית והתאמה לתפקיד
 - 9.% הצעת המחיר
 oהאשכול אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר2
הבהרות בנוגע למכרז:
 האשכול רשאי ,בכל עת ,בהודעה שתפורסם ,להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות וכן לשנות
מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לקול הקורא2


האשכול רשאי לפנות במהלך הבדיקה וההערכה למציעים ,כדי לקבל הבהרות או להסיר אי-בהירויות ,בקשר
לפרטי ההגשה שנתבקשו2



האשכול רשאי על פי שיקול דעתו לפסול מציעים שאינם עונים על הקריטריונים שקבעו2



האשכול רשאי לבקש פרטים נוספים ,תוך כדי בחינת טפסי הבקשה או כל מסמך או מידע אחר ,הדרושים
לדעתם או הנחוצים לדעתם2



יובהר כי אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויות האשכול לפי הדין וזכויותיהם שמורות להם במלואן2

בהצלחה!

