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 הצעות להציע הזמנה

 מערבי )להלן: "האשכול"(הנגב היישובי לאשכול דובר  לתפקיד

 רקע .א

 בנגב רשויות 9 בבעלות, אזורי תאגיד הינו "(אשכול"ה :להלן) מערבי נגב רשויות אשכול

 אזורית מועצה, שמעון בני אזורית מועצה, אשכול אזורית מועצה, אופקים :המערבי

 . הנגב שער אזורית ומועצה, שדרות, נגב שדות אזורית מועצה, רהט, נתיבות, מרחבים

מטרת האשכול היא תכנון, ניהול וביצוע פעולות משותפות לרשויות השותפות בו לקידום 

 ופיתוח הרשויות והאזור בתחומי פעולה שונים.

 

 מבוא .ב

 .דובר האשכול הצעה לתפקיד ליתן העוסקות בדוברות חברות מזמין אשכול נגב מערבי .1

 שיבחנו, הצעות לקבלת פומבי הליך אלא, מכרז בגדר אינו החיצוני בדובר הבחירה הליך .2

 להוראות בהתאם, זו בהזמנה והקבועות הפנים משרד ידי על שנקבעו המידה אמות פי על

 להלן.

 2/4/03//8 ליום עד זאתו info@westnegev.org.il לכתובת במייל לשלוח יש ההצעה את .3

 .10:11ה בשע

משרד  לנהלי בהתאם להארכה אופציות ובו שירותים לשנה  הסכםחתום תהזוכה  החברה .4

 .הפנים

 

 :הטרחה ושכר המבוקשים השירותים, הסף תנאי .ג

 .יהיה אדם קבוע ויעודי למשרה העומד בתנאי הסף המפורטים להלןנותן השירות  .5

 משרד": להלן) מועסק או שותף הוא בה והחברה)להלן: "המועמד"(,  המוצע היועץ על .0

 :הבאים התנאים כל את לקיים(, "הדובר

 תושב ישראל .0.1

 .לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון .0.2

 היכרות מעמיקה עם עולם הדוברות, היח"צ, רשתות חברתיות.  .0.3

 היכרות עם אזור הנגב המערבי ועם רשויות אשכול נגב מערבי.  .0.4

בגופים ציבוריים או בעבודה עבור גופים ציבוריים לרבות  -ניסיון בעבודה :ניסיון .0.5

עיסוק בתחומי בתפקיד הדורש גופים מוניציפליים ו/או תאגידים עירוניים  

 שנים לפחות. 5של כמפורט בהליך זה  האחריות 

 תמידי עבודה תחילת .0.0

אחר של רשימת אינו חבר בהנהלת פעילה של מפלגה או בהנהלה פעילה או גוף דומה  .0.6

לא היה מועמד בבחירות ו מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשויות המקומיות

 .האחרונות לרשויות המקומיות
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 דרישות נוספות: .6

 .יושר, אמינות ומהימנות אישית גבוהה 

 קפדנות ודייקנות בביצוע המטלות 

 כושר ניהול והנעה לפעולה, יחסי אנוש טובים 

 יכולת ארגון וסדר ברמה גבוהה 

 יכולת התמודדות עם לחצים וכושר ניהול מו"מ 

 ידע במערכות מיחשוב ומיומנות הפעלה עצמית 

 

 :(ריטיינר) השוטף השכר במסגרת שיכללו המשימות .8

 השתתפות ומעורבות בפעילות אשכול נגב מערבי  .8.1

. בדגש על תחומים הכוללים באשכול נגב מערבי , יח"צ והסרהניהול תחום הדוברות .8.2

 )וטרינריה ומיחזור(.שירותים לתושבים 

 קשר רציף עם דוברי הרשויות של אשכול נגב מערבי  .8.3

 ובאינטרנטליווי וייעוץ שוטף בכל הנוגע לפרסומים ברשתות החברתיות  .8.4

 כתיבה והעלאה של תכנים ופרסומים ברשתות החברתיות ובאינטרנט  .8.5

 הניהול ומעקב אחרי ביצועס למערך הדוברות באשכול, בניית תכנית בסי .8.0

 לפגישות באשכול ככל שיידרש ולכל הפחות אחת לחודשהגעה  .8.6

 

 :לבחירה השיקולים .ד

 הוועדה בבואה לבחור זוכה תיתן דעתה לפרמטרים הבאים: .9

 לגופים  ובייעוץ בכללבתחום הדוברות והפרסום  ניסיונם, המועמדים של כישוריהם .9.1

 הנדרשת. העבודה לאופי בהתייחס בפרט וזאת ציבוריים

 .דוברותעם צרכי האשכול בתחום ההיכרות והבנה עמוקה  .9.2

 .יכולת לבצע את התפקיד, זמינות, גמישות, תשוקה לתפקיד  .9.3

 .אי ניגוד עניינים אפשרי  .9.4

 תינתן העדפה למועמדים מרשויות האשכול.  .9.5

 .ביותר הזולה בהצעה לבחור או/ו להמליץ חייבת לא ועדהוה .9.0

 הוועדה שומרת לה את הזכות להזמין לראיון את המועמדים. .9.6

 

 ההצעה הגשת .ה

 :שלהלן המסמכים את ותכלול המציעים ידי על תוגש ההצעה .11

 דוברות ופרסום. לעיסוקי פירוט יינתן בו של משרדו פרופיל .11.1

 .עיסוקו תחומי לרבות, הייעודי לשירות זה מטעם החברה הדובר של חיים קורות .11.2
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 הליךינים הנוגעים לימכתבי המלצה עימם היה המועמד בקשרי עבודה בענ  שני .11.3

 זה לרבות פרטי אנשי הקשר הממליצים.

 .לעיל המפורטים תחומים לפי והמלצות ניסיון .11.4

 

 מסכום באחוזים הנחה או לתוספת והתייחסות המרכיבים כל את תכלול המחיר הצעת .11

  ., בתוספת מע"מלשנה ₪ 12,111 על העומד, אשכולה ידי על נקבע אשר האומדן

 

 ביום הידוע המדד יהיה הבסיס מדד כאשר, לצרכן המחירים למדד יוצמד ההצעה סכום

 . קלנדרית לשנה אחת יעודכן אשר ההסכם חתימת

 

 תשלומים כוללת ואינה משרדיות והוצאות נסיעה הוצאות החזרי תכלול כאמור התמורה

 .אגרות בגין

 

 בברכה,

 אורי פינטו

 אשכול נגב מערבי


