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  לגיוס מומחים להדרכה וייעוץ בינלאומי מטעם משרד החוץ -קול קורא 

על סיוע  נההחוץ, אמו במשרד הסוכנות הישראלית לסיוע ולשיתוף פעולה בינלאומי –מש"ב 

, באמצעות חברת "האיגוד ברחבי העולםראל למדינות מתפתחות החוץ שמגישה מדינת יש

 .ביצוע של מש"בהחברה ממשלתית, זרוע חברה להעברת טכנולוגיה", 

 איכות סביבה,  : חקלאות, בטחון מזון, אנרגיה, מים,השוניםעוסק בתחומי הפיתוח מש"ב 

ופועל לקדם  , מגדר, הערכות לחרום, יזמות וחדשנות, פיתוח כפרי ועירוניבריאות, חינוך

 קטים בתחומים הללו במדינות מתפתחות שונות. פרוי

מש"ב באמצעות חברת "האיגוד" מבקשים להרחיב את רשימות המומחים היוצאים מטעמם 

לחו"ל לתקופות קצרות לפעילויות בכל תחומי הפיתוח הבינלאומי בהם עוסק מש"ב ובמגוון 

פעילויות של הדרכות  שפות )אנגלית, ספרדית, צרפתית רוסית וערבית(, ולהסתייע בהם לקיום

 והכשרות קצרות מועד בארץ ובחו"ל.

מקצועי מומחים המבקשים להיכלל ברשימות הנ"ל, יבחרו בהתאם לתנאי הסף: השכלה, ניסיון 

 בינלאומי, שליטה בשפות הפעילות, אחת או יותר )אנגלית, ערבית רוסית צרפתית וערבית(.

 הנדרשים: הסף תנאי

אחד או יותר בתחום המומחיות, שניתן ממוסד אקדמי המוכר ע"י המל"ג אקדמי  תואר .א

 שנים בתחום. 10מוכח של  או  ניסיון/מקצוע מתאימה מגוף מוסמך ו ו/או תעודת

 . מהשפות המופיעות מעלה ברמה גבוהה מאודזרה שפה שליטה ב – שפות .ב

 שליטה בשפות נוספות תהווה יתרון.

 הפיתוח.ניסיון מקצועי בינלאומי בתחום  .ג

 אופן הרישום

ע"י מילוי טופס מקוון  "האיגוד"הרישום ייעשה באמצעות אתר האינטרנט של חברת  .א

 על כל פרקיו וסעיפיו, כמפורט בהמשך. 

באתר  רשימות המומחיםאת  םלפרסאת הזכות  הלעצמ תשומר "האיגודחברת " .ב

  האינטרנט של החברה.
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 אישור הצטרפות מומחה לרשימה:

 טפסי הרישום ירוכזו ע"י  צוות מקצועי לבדיקה ראשונית.  .א

 מומחים שיאושרו בבדיקה הראשונית, יזומנו לראיון אישי.  .ב

יוחלט האם התקבלה או נדחתה בקשת המומחה להיכלל לאחר שקלול הנתונים  .ג

הזכות שלא את  הלעצמ תשומר "האיגודמובהר כי חברת "ברשימת המומחים. 

 המומחהגם אם  ת,הבלעדי הדעתל בהתאם לשיקורשימה ב מומחהלאשר רישום 

 .אף אם עבר את הבדיקה הראשונית עומד כנדרש בתנאי הסף

 למומחה. מהאיגודהחלטה מתאימה תישלח בכתב  .ד

ביצירת  "האיגודחברת "בכדי לחייב את  ו/או בקבלת המועמדות אין ברישום .ה

 השירותים, או להגביל את סמכות התקשרות עם מי ממגישי המועמדות למתן

 .הושיקול דעת

 

 :שונות

 .מובהר, כי ההתחייבות למתן השירות היא אישית ע"י המומחה .א

תכלול התייחסות תמציתית לפרטי  שתפורסם באתר האיגוד רשימת המומחים .ב

 המומחים בהתאם לשיקול דעת חברת "האיגוד".

האיגוד שומר לעצמו את הזכות לשנות, למחוק ולבטל את הרשימה ולבקש  .ג

 מהמומחים עדכון וריענון פרטיהם.

למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי פרסום שמות המומחים  .ד

ביחס למי מהם. סדר המומחים  "האיגודחברת "ברשימה  אינו מהווה המלצה של 

 . יעשה על בסיס מיון שמי או רנדומלי ולא תהא לו נפקות מעבר לכךברשימה 

 אתה , ספציפית או שליחות מומחה למשימהכל האחריות לבחינת התאמתו של  .ה

  .'ועדה לבחירת מומחים'בסמכות ה

מדובר בפרסום קול קורא למתן שירותים ומובהר כי הוראות הדין בדבר יחסי עובד  .ו

 .לא יחולו על המומחים במסגרת זולמול המעסיק  ,או מועמד לעבודה

 מומחיםה תמרשימ מומחההזכות לגרוע  את הלעצמ תשומר "גודחברת "האי .ז

 מכל סיבה שהיא.בהתאם לשיקול דעתה ו

 בכל מקום בו כתוב בלשון זכר, הכוונה היא גם בלשון נקבה.  .ח
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קורות חיים. המומחה רשאי ולצרף  המקוון פסוהטאת ו במלואעל המומחה למלא  .ט

 שדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה. .לצרף מסמכים נוספים

באמור במסמך זה כדי לגרוע מזכותה של חברת "האיגוד" לפעול על פי שיקול אין  .י

דעתה הבלעדי ולכלול מטעמים מיוחדים מומחה ברשימה, אף אם לא עמד בתנאי 

 הסף.

בות של האיגוד יקבלת המועמד והכללתו ברשימת המומחים אינה מהווה התחי .יא

 לביצוע התקשרות מכל סוג שהיא.

 לענין זה: האיגוד חברת נציגתפרטי  .יב

  02-6594204טלפון:    ornit@haigud.org.ilגב' אורנית טלר כתובת דוא"ל: 
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 הגשת מועמדות לרשימת המומחיםל טופס מקווןדוגמת 

 פרטים אישיים –פרק א' 

 פרטי המומחה

  שם

  שם משפחה

  תעודת זהות

  תאריך לידה

  מגדר

  כתובת מלאה

  עיר

  מיקוד

  ת.ד.

  מיקוד

  כתובת מייל

  טלפון נייד

 

 השכלה והתמחות –פרק ב' 

 תואר / תעודה מוסד אקדמי 

 

 תחום לימודים

1.    

2.    

 

 נסיון מקצועי

 תפקיד מקום עבודה 

 

 תאריכים

1.    

2.    
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 שפות –' גפרק 

 היכן שרלוונטי: √אנא סמן 

 שפת אם 

 

 כלל לא יודע בינונית מאוד טובה

     אנגלית

     ספרדית

     צרפתית

     רוסית

     ערבית

     נוסף

 

 נסיון בהוראה/הדרכה/עמידה מול כיתת תלמידים/יעוץ בינלאומי –' דפרק 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 ניסיון מקצועי בינלאומי –' הפרק 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 מסמכים –' ופרק 

 לקובץ. MB4בגודל של עד  PDF/JPGנא צרף מסמכים בפורמט 

 חובה - קורות חיים

 צירוף המסמכים הבאים הוא בגדר רשות

  תעודות השכלה ואישורי השתלמויות

  2/  1קובץ נוסף 
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