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 איגוד ערים אשכול רשויות נגב מערבי 

 הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד 

 

 רקע: 

"אשכול  ו/או  אשכול נגב מערבי"  " )להלן:  איגוד ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות נגב מערבי

ב "("האשכולו/או  המערבי"    ברשויות הנג  בנגב המערבי:  11  -פועל  אופקים,   רשויות מקומיות 

מועצה אזורית אשכול, מועצה אזורית בני שמעון, מועצה אזורית לקיה, מועצה אזורית מרחבים,  

נתיבות, רהט, מועצה אזורית שדות נגב, שדרות, מועצה אזורית חוף אשקלון  ומועצה אזורית שער  

 הנגב.  

בדואיות בחקלאות הינו נושא הפוגש את העשייה האשכולית במספר מימדים תחום העסקת נשים  

 הבדואיות  הנשים  אוכלוסייתמאחר ו  ביניהם, קידום תעסוקה איכותית וקידום תחום החקלאות.

מבינים  העבודה  בשוק   ביותר  הנמוכים  השתתפות   שיעורי   בעלת  האוכלוסייה  היא  בנגב אנחנו   ,

  הנשים   אוכלוסיית  בקרב  בנוסף,  .כדי להיטיב את הנתונים   שנדרשת פעילות רב מגזרית ואזורית

, בפניהם  שפתוחה  היחידה  ההזדמנות  היא  בחקלאות  שתעסוקה  אוכלוסייה  של  חתך  ישנו  הבדואיות

 אחרות  משרות  על  להתחרות  להן  שמאפשרת  השכלה  וללא  כלשהיא  הכשרה  ללא  שהן  נשים  אלו

  עתה   שסיימו  צעירות  לנשים  טוב   עבודה  מקום  מהווה  החקלאות  תחוםועוד    תזא  .העבודה  בשוק

  תעסוקתי   ניסיון  ולרכוש  עבודה  סביבת   לחוות  להן  מאפשר,  תעסוקתי  ניסיון  להן  ואין  הספר   בית

  דבר   בעבודה הנשים של יציבות מבטיחה  לנשים  הוגנת עסקההבנוסף,   .פרנסתן מבטיחות שני ומצד

על כן החליט האשכול לחבור למשרד החקלאות    .בחקלאות  בעבודה  התחלופה  סוגיית  את  שפותר

 ע"מ לקדם תוכנית להעסקת נשים בדואיות בחקלאות. 

 

 ספק יחיד עבור  נימוקים למכרז

תקנה   להוראות  התשמ4)  3בהתאם  )מכרזים(,  העיריות  לתקנות  להמלצת    1987  -ח"(  ובהתאם 

המצויים בידה לרבות חוות דעת  אשכול נגב מערבי, וזאת על סמך מסמכים בהגורמים המקצועיים 

 .תוכנית העסקת נשים בדואיות בחקלאותל באשר מקצועית

איות, באבטלה  תוכנית להעסקת נשים בדו  ומפעיל  פיתח  אשר   בארץ  היחיד  הגוף  היא  עמותת ינאביע

 . קשה, בחקלאות

 . עמותת ינאביעבהתאם לנ"ל מבקש אשכול נגב מערבי להתקשר עם 

יחיד   ספק  נוהל  אחר,זה  בשלבעפ"י  מציע  לפנות  אש  .  רשאי  זו,  מהתקשרות  נפגע  עצמו  רואה  ר 

ש ובלבד  היוםהוא  לאשכול  בעלת  תוכנית  מפעיל  שנה,  לפחות  של  ניסיון  בה  לו  ויש  המאפיינים  , 

  הבאים:

 

 חצי שנה או יותר )מעגל אבטלה קשה(. מהמועסקות לא עבדו  80% .1

 הבדואית הפזורה מיישובים היא בעיקרה נשיםההעסקת  .2

מינימום המועסקת  האישה   .3 מקבלתמקבלת שכר  ובנוסף  התמדה  ,  לשכר מענק  תוספת   ,

   היא ממשיכה להשתתף בתוכנית לעבודהככל שעובר הזמן ו הקבוע,

https://www.westnegev.org.il/
https://www.yanabia.org.il/
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)החקלאי משלם    רים וחזרהמישוב המגו  התוכנית ממנת באופן מלא את ההסעות הנשים .4

 ( ל ההסעות שהוא מממן שרק את העלות הממוצעת 

העצמה .5 ימי  מציעה  ידע   לנשים   קבועים   התוכנית  העשרת  רגשיות,  סדנאות  הכוללות: 

   ולימודי שפה.

 מקבלת תנאים סוציאלים מלאים ע"פ חוקי העבודה  מועסקתה .6

כך  הנשים הבדואיות מקבלות תמריץ להשתתף .7 ע"י  בה  ולהתמיד  שלאחר שנה    בתוכנית 

 .כיסוי שכר לימוד, עבור עובדת אשר סיימה לפחות שנת עבודה אחת מוצע להן

. כאמור,  כספק יחיד  ינאביע  להתקשר עם  נגב מערבי  רשויות  אשכול  איגוד ערים  בהתאם לנ"ל מבקש

רשאי לפנות לאשכול נגב מערבי לקבלת פרטים    כל הרואה עצמו נפגע מנוהל ההתקשרות המתואר

. יש לוודא  12:00השעה    עד  9.202130.  ולא יאוחר מיום  info@westnegev.org.il נוספים בדוא"ל:

 .  073-7269274את קבלת הפניה בטל': 

להגשת   האחרון  ו/או  המועד  מנומקות  בתאריךיהיה  הצעותהתנגדויות  השעה    12.10.2021  :  עד 

. לכל פניה יש לצרף את 2נתיבות כניסה ב קומה    8, במשרדי אשכול נגב מערבי רחוב סמילו  12:00

נייד טלפון  מספר  כתובת,  ח.פ,  מלא,  שם  )לרבות  התקשרות  ופרטי  הפונה  של  המלאים    פרטיו 

 ודוא"ל(. 

 

 

 בברכה, 

 אורי פינטו 

 מנכ"ל אשכול נגב מערבי 
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