
 

 

 
 

  
 )להלן "האשכול"( לאיגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי

  2019/30 מכרז מספר - מלאהבמשרה   "תקווה ישראלית" תכנית  מוביל/ת ו יותומנהל/ת יחידת שותפדרוש/ה  
 

 ."תקווה ישראלית" תכנית  ת /מובילו יותומנהל/ת יחידת שותפ: תואר המשרה
 מנכ"ל האשכול :כפיפות ואחריות

נשיא המדינה, לחיזוק הממלכתיות ולביסוס השותפות בין ארבעת היא תכנית הדגל של  תכנית תקווה ישראלית
המגזרים המרכזיים המרכיבים את החברה הישראלית: חילונים, חרדים, דתיים וערבים. תקווה ישראלית פועלת 
לקידום השתלבות איכותית של כלל המגזרים בחברה ובכלכלה וליצירת שיתופי פעולה ביניהם בתחומי מפתח 

, האקדמיה, התעסוקה, השלטון המקומי והספורט. תקווה ישראלית מבקשת לחזק את ה"יחד" של ובראשם החינוך
החברה הישראלית תוך מתן כבוד ומקום לכל קבוצה המרכיבה אותו. כל זאת, במטרה להבטיח את חוסנה ושגשוגה 

 של מדינת ישראל .
 

, לצורך קידום שיתופי פעולה רשויות שכנות , בעלות מאפיינים הטרוגנייםהאשכול הינו התאגדות וולונטרית של מספר 
חיי ום משמעותי באיכות ראיה אזורית וקידבחברתית  –יחה כלכלית שנועדו לקדם ולעודד פיתוח וצמאזוריים, 
 באזור.התושבים 

 
י/תפעל מתוך האשכול,  להבטחת ייעודו "תקווה ישראלית"  התכנית  ת /מובילו יותומנהל/ת יחידת שותפ :ייעוד

העמקת תפיסת השותפות וביטוייה המעשיים בקרב ולקידום איכות חיים דרך כמנוע אזורי לצמיחה מכלילה 
  באשכול.והקהילות המנהיגות האזורית ומגוון האוכלוסיות 

 
ת ניסיון בייזום והובלה של פרויקטים, /אנו מחפשים איש/אשת מקצוע מנוסה ביצירת שותפויות ובניהולן, בעל

מכיר/ה מקרוב את האתגרים הכלכליים והחברתיים והמרקם התרבותי באזור, ובעל/ת מחויבות להגשמת מטרות 
 המיזם . 

 
 תחומי אחריות:

 .אזורבוהשותפים הפוטנציאלים באשכול כן ו , צרכים, הזדמנויותמאפייני האזורמיפוי  מתמשך של  -
 בניית תכנית עבודה ליישום יעדי המהלך. -
 ליווי והקמה של מגוון  פורומים מקצועיים  מתוך הרשויות החברות באשכול -
 הובלת תהליך להטמעת מטרות ועקרונות התכנית בתפיסת תפקיד האשכול, מטרותיו, דרכי פעולתו ותוצריו.  -
 הכשרה ואוריינטציה להטמעת עקרונות התכנית וביטוייה המעשיים. פיתוח וניהול מפגשי -
 בנייה וליווי של מנהיגות אזורית רב מגזרית להטמעת תפיסת השותפות ולהנעת מהלכים לקידומה באזור. -
 ייזום מהלכים ופרויקטים המקדמים את מטרות המיזם, וליוויים. -
שבי האזור לטובת יעדים משותפים , פיתוח תודעת יצירת הזדמנויות המקדמות הכרות ושיתוף פעולה בין תו -

 שותפות ושייכות אזורית.
 רתימת שותפים ממשרדי ממשלה, פילנתרופיה , מגזר עסקי, אקדמיה וכו'. -
 יחסי ציבור וייצוג האשכול בנושאי תקווה ישראלית מול גורמי חוץ. -
 ניהול תקציב. -

 
 דרישות התפקיד:

  תנאי סף: .א
 השכלה:

 בעדיפות לתחומים הבאים:  מדעי החברה, מדעי ההתנהגות, עבודה סוציאלית  תואר אקדמי  -
 סיון מקצועי:ינ

 .חברתייםפרויקטים  ייזום והובלה שלשנים לפחות ב 3בעל/ת ניסיון מוכח של  -
 .שנים לפחות  בבניית שיתופי פעולה מורכבים וליווי תהליכים ארוכי טווח  3בעל/ת ניסיון מוכח  של  -

  דרישות כלליות:
 .ידיעת השפה הערבית יתרוןשליטה בשפה האנגלית, . ברמה גבוהה עברית –שפות  -
 .לרבות אקסל POWER POINT היכרות עם תוכנות אופיס,  –יישומי מחשב  -
 .הנגב המזרחי )בסיס במשרדי האשכול בדימונה( רשויות מקום עבודה: מרחב -
 יכולת ניידות גבוהה. -
 דית.יתחילת עבודה: מ -
 תנאי שכר ותקופת עבודה: .ב
 תנאי השכר יקבעו על פי הנחיות משרד הפנים. -
 100%: משרה היקף -

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 אפייני עשייה וכישורים ייחודיים בתפקיד:מ .ג
 לאשכולמתן שירות לגורמים בתוך ומחוץ  -
 .יכולת וניסיון בעבודה מאתגרת תחת לחץ וריבוי משימות -
 .לפרטים ערנותו דייקנות בביצוע, קפדנות, אמינות -
 .סדר וארגון -
 .וייצוגיות תקשורת בינאישית גבוהה, תודעת שירות -
 .זיהוי צרכים ומתן מענה, יכולת אבחון -
 .כושר התבטאות בכתב ובע"פ -
 .עפ"י דרישות הממונה ביצוע כל מטלה נוספת -
 .גבוהות למידה יכולות -
 .שחקנים ומרובות מורכבות שותפויות הובלת ויכולת מפותחת מערכתית ראייה -
 .גבוהה ניידות ויכולת תובענית לעבודה ונכונות מחויבות -
 .מעולים אנוש ויחסי בצוות עבודה יכולת -

 
 

 יתרון-דרישות תפקיד מיוחדות   .ד
 מקומיות.שויות ר מולניסיון בעבודה  -
 .ועמימות מורכבות של בסביבה  יזמית יכולת -
 .שינוי להנעת גבוהה מוטיבציה -
 .והנחייתן קבוצות בהובלת וניסיון יכולת -
 .באזור השחקנים עם היכרות -

 
 

עד  office@eastnegev.org העביר לדוא"ל קורות חיים, המלצות, תעודות השכלה וצילום רישיון נהיגה בתוקף יש ל
 .0021:בשעה  2019/30/10 ליום 

 
  . 08-6311146ויטל עטר כלפון, הרכזת האדמיניסטרטיבית, בטלפון רלגברת לפרטים נוספים ניתן לפנות 

 
 
 

 וניסיון נדרש, תענינה ***, קורות חיים , המלצות *** רק פניות המתאימות לתנאי הסף ומגובות בתעודות השכלה 
 

דבר של בחינת התאמת המועמדים למכרז, כך שבסופו של ****הנהלת האשכול שומרת על זכותה לבצע הליך 
יועברו להערכת מועמדות סופית לפני ועדת הבחינה, מספר מצומצם של מועמדים העומדים בתנאי הסף ואשר 

 קיבלו את הציון הגבוה ביותר בבחינת ההערכה***
 
 
 
 
 

 בברכה
 אליעזר יעקב
 מנכ"ל האשכול
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