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 10/2019מכרז 

 דיגיטציה וחדשנות ה/מוביל

 

 רקע:

המשרד לשוויון חברתי חורת על דגלו את צמצום הפערים בחברה הישראלית והחתירה לשוויון 

מהלך בשיתוף משרד הפנים חברתי.  המשרד, באמצעות המיזם הלאומי 'ישראל דיגיטלית' יוזם 

לקידום הדיגיטציה באשכולות של הרשויות המקומיות, מתוך תפיסה שבכוחה של המהפכה 

 חברתיים ולסייע בקירוב הפריפריה.   -הדיגיטלית לצמצם את הפערים הכלכליים

 

אשכול  נגב מערבי מהווה פלטפורמה להזדמנות לשיתוף פעולה בין רשויות מקומיות. האשכול הוקם 

חברתי אזורי ולקדם איגום משאבים ושירותים מוניציפאליים. זאת, -במטרה לקדם פיתוח כלכלי

 אפקטיביות במתן המוצרים הציבוריים. יעילות וניצול היתרון לגודל והגברת  באמצעות

 

ם באמצעות עימאשר ניתן להתמודד ארגוניים ואזוריים ניצבים אתגרים ל ורשויותיו אשכובפני ה

תהליך איתור הצרכים, איסוף המיידע גיבוש וכלים דיגיטליים. ע"מ לסייע לאשכול לנהל את מענים 

מוביל בקש האשכול להתקשר עם המענים והובלת הטמעתם תוך שימוש בכלים טכנולוגים מ

 דיגיטציה וחדשנות.

ינהל קשר רציף עם רשויות האשכול, ימפה תהליכים ופרויקטים באשכול דיגיטציה וחדשנות ביל מו

ואת והאזורית  היכולים לשפר את הפעילות הארגונית, הרשותיתוטכנולוגיים ויציע פתרונות דיגיטליים 

  חיי התושבים.איכות 
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 מטרות עבודת מוביל התכנית הדיגיטלית: 

 .יההתוכנית האסטרטגית שגובשה באשכול על מכלול מרכיביישום  .1

קידום והטמעה של כלים טכנולוגים לשירותים מוניציפליים רוחביים המהווים את ליבת  .2

 העשייה של האשכול.

סיוע לבעלי תפקידים מרכזיים באשכול, בהובלת שינויים אסטרטגיים, תוך ניצול יכולות  .3

 והזדמנויות דיגיטליות וטכנולוגיות.

ניהול התקציב המועבר לאשכול עבור הפרויקטים הדיגיטליים, ושמירת תזרים חיובי אל מול  .4

 התחייבויות האשכול.

 עבודה מול ספקי טכנולוגיה, סיוע באפיון מערכות טכנולוגיות וליווי תהלכי הטמעה.  .5

סיוע בהטמעת המדיניות דיגיטלית הממשלתית באשכול, לרבות עקרונות הפעולה ודרכי  .6

 אותן מתווים מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי ומשרד הפנים. היישום

להוות איש קשר בין המטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי, למשרד  .7

הפנים והאשכול ורשויות האשכול, קביעת ומעקב אחר מדדים להצלחה בפועל בביצוע 

 האסטרטגיה הדיגיטלית בשלטון המקומי.

 מטלות נוספות בהתאם לצורך ולהנחיות הממונה הישיר.ביצוע  .8

היכרות עם המגמות והיישומים המובילים בעולם בתחום הדיגיטלי לצורך זיהוי הזדמנויות  .9

דיגיטליות לשיפור השירותים לתושב, יצירת חסכון בעלויות והגברת האפקטיביות של 

ו לידיעת הגורמים השירותים בתחומים עליהם מופקד האשכול, והבאת הזדמנויות אל

 הרלוונטיים באשכול וברשויות האשכול.

ריכוז תהליכי מחקר ואיסוף מיידע, הובלת צוותי  -הובלת תהליכי חדשנות באשכול וברשויות  .10

פיתוח וגיבוש מענים תוך שימוש בפלטפורמות טכנולוגיות, ליווי בהטמעה של שירותים 

 וכלים.

 

 :  כפיפות ואחריות 

המוביל הדיגיטלי יועסק על ידי האשכול או חברת העסקה חיצונית ויהיה כפוף למנכ"ל האשכול או  

 למי מטעמו, וכן יקבל הנחיות מקצועיות גם מהמשרד לשוויון חברתי

 

 דרישות התפקיד, ניסיון נדרש ותנאי סף: 

 השכלה:

 ום הקשור לתחום הפעילות.תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה )עדיפות לתואר שני( בתח
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 ניסיון:

פרויקטים או תהליכים עסקיים לשינויים תהליכיים או תפישתיים רחבים  3ניסיון בניהול של לפחות 

  השנים האחרונות. 5-בארגון, ע"י שימוש במערכות מידע או ביישומים דיגיטליים מתקדמים, ב

 

 יתרון: -דרישות נוספות רצויות

 פרויקטים רחבי היקף.ניסיון בהובלת 

 ניסיון בהובלת עבודת מטה בין ארגוניות ועבודה במתווה ניהול מטריציוני.

 ניסיון מקצועי משמעותי ברשויות מוניציפליות או ממשלתיות.

ניסיון בהכנת תכניות עבודה ובמעקב ובקרה אחר ביצוע תכניות העבודה, לוחות זמנים, תקציב 

 ותזרים.

 תוח.ניסיון עם מערכות קוד פ

 ייצוגיות, כושר שכנוע ויכולת עמידה מול קהל.

 היכרות עם עולם הטכנולוגיה 

 

להציג את הפרויקטים או תהליכים עסקיים לשינויים תהליכיים או  תמגיש המועמדועל  •

 .בעברתפישתיים שהוביל 

להציג לפחות מכתב המלצה אחד, ורשימה של שני ממליצים בהם ביצע  מגיש המועמדותעל  •

 יקטים הנזכרים לעיל.את הפרו

 

 תנאי העסקה:

חודשים עם אפשרות  12ההעסקה תתבצע על ידי האשכול או חברת העסקה חיצונית לתקופה של 

  .להארכת החוזה

  info@westnegev.org.il במייל 201921.5.תאריך אחרון להגשת מועמדות  

 adina@westnegev.org.ilלשאלות נוספות ניתן לפנות במייל 

 

 בברכה,

 אורי פינטו

 מנכ"ל אשכול נגב מערבי

 

 קישור לתכנית הדיגיטציה שגובשה באשכול
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