
 

 

 21/31מכרז פומבי מס' 

 

 , מכריז בזה 1962-לצו המועצות המקומיות )שירות העובדים(, תשכ"ב  13בהתאם לסעיף 

   איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי על משרה פנויה  

 

 אזורי    פיתוח כלכלי אסטרטגיה ו   אגףמנהל/ת  

 
 מנכ"לית אשכול רשויות גליל מערבי  כפיפות ואחריות ניהולית:

 משרה מלאההיקף משרה: 

בכפוף להוראות כל דין וקבלת כל האישורים הדרושים, המועמד/ת שת/יזכה ת/יהיה מוגבל/ת  כללי: 

 במקצועו במסגרת עסק פרטי ו/או בכל עיסוק אחר. 

לתפקידו/ה   מתחייב/ת שלא לעסוק ולא לטפל בכל עניין שיש בו משום ניגוד עניינים  המועמד/ת

 כעובד/ת של האשכול. 

 הוראות מכרז זה יהוו חלק בלתי נפרד מן ההתקשרות בין המועמד/ת לבין האשכול. 

 ייעוד התפקיד 

תוכניות ופרויקטים לפיתוח כלכלי בתחומי האשכול המיועדים ליצירת ערכים    ביסוסניהול ו, ייזום 

ה והעמקה של שותפויות בין מגזריות  מוספים כלכליים באזור, לקידום תוכניות בנות קיימא ולהרחב

לחיזוק האזור מבחינה כלכלית. בנייה ומיתוג של אקוסיסטם המבוסס על החוזקות והיכולות של  

 האזור. 

 תחומי אחריות 

 

   כלכלי ואסטרטגיה פיתוח 

 ניהול תחום הפיתוח הכלכלי באשכול.  •

אזורי  • כלכלי  לפיתוח  אזוריים  תהליכים  רשויות    הנעת  כגון משרדי ממשלה,  עניין  בעלי  בשיתוף 

 וקרנות  מקומיות, גופים עסקיים, אזורי תעשייה, פילנתרופיה

מגזרית   • רב  שותפות  אזוריפיתוח  אקוסיסטם  העסקי    לבניית  הציבורי,  במגזר  עניין  בעלי  עם 

 והשלישי. 

האשכולי בפרט. כולל משיכת  קידום, תכנון, שיווק ומיתוג התעשייה באזור בכלל ואזור התעשייה   •

 משקיעים ויזמים מהארץ ומחו"ל. 

כבסיס לבניית תוכניות פיתוח כלכלי    מיפוי מעמיק של מאפייני האזור, נכסיו והאתגרים המרכזיים •

 . וגיבוש אקוסיסטם אזורי 

 גיבוש והובלה של תהליכי מדידה והערכה לתהליכי הפיתוח הכלכלי אזורי  •



 

 

 י הליבה )תעסוקה, תעשייה, מו"פ תעשייתי ועוד( הכנת דוחות מצב כלכליים בתחומ •

 זיהוי והגדרת מנועי צמיחה אזוריים וגיבוש תוכנית עבודה רב שנתית.  •

מדיניות   • כלכלי  גיבוש  אזורי  פיתוח  ייעודיות  של  חוץ באמצעות החלטות ממשלה  כלפי  וקידומה 

 לאזור. 

 . פרויקטים מניבים לאשכול ייזום וניהול  תכנון •

 בים לקידום הפרויקטים גיוס משאבים ותקצי •

סיוע לבעלי תפקידים מרכזיים באשכול, בהובלת שינויים אסטרטגיים, תוך ניצול יכולות והזדמנויות   •

 דיגיטליות וטכנולוגיות.  

ובניית דגשים מרכזיים בהיבטים של חדשנות והיתכנות כלכלית כבסיס לגיבוש   • תוכניות  הכוונה 

   השונים עבודה של אגפי האשכול 

 אשכול מי השירות של ה כלכליים בתחו-אחריות על המרכיבים העסקיים •

 

 דיגיטלית   חדשנות

 תכנון, גיבוש והובלת אסטרטגיה דיגיטלית בתחומים בעלי חשיבות אסטרטגית ברמה האזורית.   •

תכנון אסטרטגיה דיגיטלית לשירותים מוניציפליים רוחביים המהווים את ליבת העשייה של  וניהול   •

 האשכול. 

 

 משלב התכנון ועד המיסוד -  לקידום פרויקטים ויוזמותהמבשלה  

 כולל מעקב אחר גיבוש תוכנית עבודה, מדידה והערכה"המבשלה"   יחידתניהול   •

 של שירותים מניבי הכנסה בתחומי הפעילות של האשכול ופיתוח   איתור •

 ניתוב קולות קוראים וגיוס משאבים  •

 ויצירת קשרים אסטרטגיים   רתימת שותפים •

 

 מחלקת הרכש 

 הרכש הכולל מעקב אחר גיבוש תוכנית עבודה, מדידה והערכה  יחידתניהול   •

 הגדלת היצע המכרזים וההתקשרויות לפי צורכי ודרישות האשכול  •

 שיווק והטמעה של המכרזים השונים  •

 בחינת אפשרויות כלכליות לפיתוח תחום הרכש  •

 ניהול משא ומתן עם ספקים   •

 

 יחידת תכנון 

באשכולהיחידת  ניהול   • ומידע  אחר    תכנון  מעקב  מדידה גיבוש  הכולל  עבודה,  תוכנית 

 והערכה 



 

 

   ממשקים לניהול ידע ברמה אזורית ו אסטרטגיה   פיתוח •

בשותפות הרשויות ליזמים בתחום הפיתוח הכלכלי   One-Stop-Shopפיתוח מתן מענה  •

 )תעשייה, תשתיות תיירות, עסקים ועוד( 

 

 ניהול 

 הבנייה ופיתוח תהליכי רוחב ועומק ניהול פרויקטים ארוכי טווח הכוללים  •

 ניהול צוות עובדים ומעקב אחרי תוכניות עבודה   •

 בתחומים שונים  ויועצים ניהול ספקים   •

   , הפיתוח והרכש בארגוןתכנוןת הוניהול יחיד •

 המורכב מנציגי הרשויות צוות חדשנות ריכוז והנחיית  •

 נציגות רב מגזרית  – צוות פיתוח כלכלי ריכוז והנחיית  •

 ניהול תקציב האגף, ושמירת תזרים חיובי אל מול התחייבויות האשכול.  •

ביצוע מטלות נוספות בהתאם  ,  כניות ופרויקטים, בכפוף להנחיות מנכ"לית האשכול וקידום ת •

 צורך ולהנחיות מנכ"לית האשכול ל

 

 דרישות סף לתפקיד 

 

    ה השכל

שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה   תואר אקדמי,

לחוק   39להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ; או, הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 

לפי    ("יורה יורה"); או תעודת סמיכות לרבנות  2012-ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג

ו אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש  אישור הרבנות הראשית לישראל, א 

ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות   18שנים לפחות אחרי גיל 

 . )שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר) הראשית לישראל 

 יתרון   –תואר שני 

 

 לקורות החיים. חובה לצרף תעודות השכלה 

 

 ניסיון 

ניסיון מקצועי עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: חמש שנות ניסיון בתחום   •

העיסוק הרלוונטי; או, עבור הנדסאי רשום: שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי; או, עבור  

 י טכנאי רשום: שבע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונט

 )באופן ישיר או עקיף ) שלוש שנות ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועי  - ניסיון ניהולי  •

 



 

 

 : יתרון  - ניסיון רלוונטי

 מלש"ח ומעלה 5ניהול תקציב שנתי ותזרים בהיקף של  •

 בניית אקוסיסטם  /  הפיתוח הכלכלי  תחום היכרות עם  •

 העירונית והאזורית  החדשנות היכרות עם המגמות והיישומים המובילים בעולם, בתחום  •

 . יתרון להיכרות עם הרשויות המקומיות בגליל המערבי המוניציפאלי  היכרות מעמיקה עם השלטון  •

 - עסקיות, בניית תקציב, ניהול פרויקטים  ת עבודה, תכניות ו תכנימכרזים, ניסיון בכתיבת  •

   במגזר הציבורי עבודה  •

 ניסיון בהובלת עבודת מטה בין ארגוניות ועבודה במתווה ניהול מטריציוני   •

 בעבודה עם משרדי הממשלה  ניסיון •

 ממשקים מרובה ניסיון בניהול  •

 פרויקטים \כניותוניסיון בפיתוח ת •

 

 ממליצים מתפקידים קודמים.  3האחרונות ו/או רשימה של חובה לצרף מכתבי המלצה מחמש השנים 

 מטלה 

  בפורמטיוגש  המסמך  ,  נייר עמדה לגבי תפקידי האשכול בתחום הפיתוח הכלכלי על המועמד להציג  

Word/ Pdf/Ppt,  שקפים  10, עמודים  5עד . 

 כלכלי אזורי: בהקשר לתפקידי האשכול בפיתוח  ניסוח של הסוגיות הבאות המסמך צריך להתייחס ל

 מטרות •

 תפקידים •

 יכולות נדרשות •

 תחומי פוקוס •

 מדידה  •

 שותפים •

 

   מגורים

 באזור הגליל המערבי  

 יתרון  – מגורים בתחום האשכול 

 

 שפות 

 וכתיבה(  , קריאהאנגלית ברמה גבוהה )דיבור בעברית.  שליטה מלאה 

 

 דרישות נוספות 

 ייצוגיות, כושר שכנוע ויכולת עמידה מול קהל  •



 

 

 אזור הגליל המערבי והקהילות השונות בו הכרות עם  •

 ראייה אזורית ואמונה בשותפויות  •

 יכולת למידה מהירה  •

 יכולת עבודה בצוות  •

 

 2021 מאי  תחילת עבודה: 

 

 העסקה על בסיס חוזה אישי בכפוף לאישור ומשרד הפנים. 

 אופן הגשת מועמדות 

בשעה    03/05/21והמלצות למשרה יש להגיש עד  , נייר העמדה  קורות חיים בצירוף תעודות רלוונטיות

  eshkolwegalil@gmail.comדוא"ל  ל  16:00

 

 הגשת המועמדות תכלול את המסמכים הבאים: 

 קורות חיים.  •

 מטלה.  •

הניסיון  מסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף לרבות תעודות המעידות על השכלה,   •

 המקצועי והניהולי הנדרש וכל מסמך רלבנטי לדרישות המשרה. 

 המלצות.   •

 

 בקשות שתשלחנה ללא המסמכים הנדרשים כאמור לעיל, לא תובאנה לדיון בפני וועדת הבחינה. 

 ועדת הבחינה תהיה רשאית לפנות לממליצים ו/או מעסיקים קודמים לקבלת מידע על המועמדים. 

ינה, ועדת הבחינה תהא רשאית לזמן לראיון רק את המועמדים/ות שמצאה  רק פניות מתאימות תעני

 אותם כמועמדים/ות המתאימים/ות. 

ועדת הבחינה רשאית לזמן את עשרת המועמדים המתאימים ביותר שעמדו בתנאי הסף ובדרישות  

 התפקיד והם עונים על מירב הדרישות הנוספות. 

ות מתאימים/ות למרכז ההערכה ולקבלת חוות  / האשכול שומר לעצמו את הזכות להפנות מועמדים

 דעת נוספת בהתאם לצורך בטרם קביעת הזוכה. 

בהתאם לצורך    למבחן מקצועיהאשכול שומר לעצמו את הזכות להפנות מועמדים/ות מתאימים/ות  

 בטרם קביעת הזוכה. 

mailto:eshkolwegalil@gmail.com


 

 

של מכרז  האשכול אינו מחויב לקבל הצעה כלשהי והוא שומר על זכותו להפסיק בכל עת את הליכיו 

 זה, בכל שלב משלביו. 

 המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד. 


