
 
 

רותי ייעוץ, ניהול והקניית ידע בתחום ימומחים למתן ש קול קורא לאיתור
 החקלאות בהודו

 
 
 

 –"האיגוד חברה להעברת טכנולוגיה" (חברה ממשלתית), "זרוע ביצוע" של מש"ב 
 סוכנות הסיוע הלאומית של ישראל, משרד החוץ.

 
מרכזי והקניית ידע לחקלאות למתן שירותי ייעוץ, ניהול דרוש מומחה  –לאיגוד 

 בתחומי החקלאות וההורטיקולטורה. מצוינות 
 

 רקע: 
 

חקלאות בין שתי המדינות אסטרטגית בתחום השותפות  מקיימותישראל והודו 
. באמצעות מרכזי מצוינות חקלאיים במספר אשכולות במדינות שונות ברחבי הודו
במטרה לקיים ולהעמיק את שיתוף הפעולה בתחום, הוחלט, לשגר יועץ חקלאות 

 ייעודי להודו. 
החקלאות. הנושא עומד  ם משמעותיים בתחוםאתגרי מדינת ענק, ניצבת בפני ,הודו

גם במרכז סדרי העדיפויות שקבעה הממשלה ההודית בנוגע להגדלת הפריון והרווח 
להיכנס לשלב הבא בא תורחב תפיסת העבודה של החקלאי הקטן. הפרויקט עתיד 

מעבר למרכזי המצוינות ל "אזורי/כפרי מצוינות" בהיבטי הדרכה, תשומות וארגון 
 חקלאי.

 
לחזק את שיתוף הפעולה בתחום החקלאות עם הודו, הן דרך שיתוף ישראל מבקשת 

והן ע"י בניית כלים  בתחומים בהם הודו מתמקדת יםניסיון הרלוונטיהידע וה
 . שילוב חברות ישראליות בתחום בשוק ההודיל
 
 

 :השירותיםאחריות והיקף 
 

 מבקש לגייס מומחה האיגוד כחלק משיתוף פעולה אסטרטגי בין ישראל להודו, 
והקניית ידע למרכזי מצוינות בתחומי  ליווי, למתן שירותי ייעוץ, חקלאות

  החקלאות וההורטיקולטורה. 
 

, בין היתר בהודו החקלאותהמומחה נדרש לקדם את פעילות ישראל בתחום 
 בנושאים הבאים:

 
גורמי ממשל הודים (פדראלי ומדינתי), כולל ייעוץ לדרגים  עם דיאלוגקיום  .1

מרכזי המצוינות  ליווילבכל הנוגע  ,בכירים ודרגים מקצועיים בממשל
 החקלאים הן בהיבטי התפיסה והאסטרטגיה והן בהיבטים אופרטיביים.

נדרש ללוות מקרוב את עבודתם של מרכזי המצוינות בתחומיהם המומחה  .2
של תכניות עבודה שנתיות הכוללות הדרכות,  –יחד עם מש"ב  –וויה תתוך ה

 יעוץ, ביקורי עבודה והתייעצויות מקצועיות.
הקמתם של מרכזי  כיבתהלילליווי מקרוב ולמעורבות פעילה נדרש המומחה  .3

, כפי שייקבע בוועדת ההיגוי המשותפת מצוינות חדשים במסגרת הפרויקט
 .למדינות

 
 
 
 



 
אמון על תיאום ופיתוח תכנית עבודה ושיתופי פעולה עם יהיה המומחה  .4

בהתאם ליעדי שגרירות  ,מקבילים בממשלת הודו הפדראלית והמדינתית
, תוך עמידה במסגרת תקציבית החקלאות ישראל בהקשר של תחום

 ומשאבים.

פרויקטים ושיתופי פעולה לרבות  –תכנית עבודה  ליווילהמומחה נדרש  .5
  וליווי., תכנון, יישום קבעוימי העבודה המשותפות כפי שיבתחו

אפיון צרכים נדרש לקדם, לגבש וליישם תכניות הדרכה תוך כדי המומחה  .6
של השותף ההודי, זיהוי מומחים ישראלים רלוונטיים ויישום תכנית 

 הדרכה/העברת ידע בהתאם.
 

 :לתפקיד דרישות
 

, בתחום ו/או תואר אקדמי המומחה נדרש לתואר ראשון לפחות - השכלה .1
 חקלאות.רלוונטי לתחום ה

 שנים לפחות. 5ניסיון מקצועי בתחום החקלאות של  .2
, יינתן יתרון לבעלי מעשי מוכח בארץ ובארצות מתפתחותניסיון עבודה  .3

 ניסיון מקצועי בינלאומי ובהודו בפרט.
בעל יכולת מקצועית רב תחומית, עם דגש על תחום ההדרכה החקלאית  .4

 במכלול תחומי פיתוח גידולי חקלאות צמחיים.
והקמה של מערכות חקלאיות בתחום ההשקיה  ליוויבעל יכולות  .5

 וההורטיקולטורה.
ניסיון בשילוב ידע אגרונומי, הדרכה בשטח ויישום מעשי בחלקות הדגמה  .6

 וניסוי.
 .הכרות רחבה של המגזר החקלאי, הממשלתי, המדעי והמסחרי בארץ בעל .7
בעל יוזמה ויכולת הנעת תהליכים ובכלל זה יכולת קידום פרויקטים  .8

 והכנת תכניות עבודה. הודוחקלאיים ב
 .בתחומים הרלוונטיים עובדים יצוות ליוויו יכולת תקשורת בינאישית טובה .9

יכולת לפיתוח קשרים, תכניות והסכמים עם מערכות ממשל, מוסדות  .10
 מחקר, קרנות בינ"ל ועם מגזר ציבורי ופרטי.

דיבור, כתיבה וקריאה. יכולת מוכחת  -אנגלית מקצועית ברמה גבוהה  .11
רית בכתיבת דו"חות באנגלית כולל הפעלת תוכנות מחשב רלבנטיות בעב

ואנגלית ודיבור בפני קהל מקצועי. ניסיון מוכח להשתתפות בפורומים 
 בינלאומיים והצגה/הרצאה באנגלית.

יכולת דיווח טובה בכתב לכדי כתיבת דוחות, כולל הפעלת תוכנות מחשב  .12
 .רלוונטיות

 רישיון נהיגה בתוקף.  .13
 

 :סף תנאי
 

, בתחום ו/או תואר אקדמי המומחה נדרש לתואר ראשון לפחות - השכלה .1
 חקלאות.רלוונטי לתחום ה

 שנים לפחות 5ניסיון מקצועי בתחום החקלאות של  .2
 . ובחו"לניסיון עבודה מעשי מוכח בארץ  .3
בהיבטים של: תכנון, הקמה,  חקלאותפרויקטים בתחום ה ליוויניסיון ב .4

 תפעול והערכה.
 
 



 
 

דיבור, כתיבה וקריאה. יכולת מוכחת  -גבוהה ברמה מקצועית אנגלית  .5
כולל הפעלת תוכנות מחשב רלבנטיות בעברית  באנגליתבכתיבת דו"חות 

ניסיון מוכח להשתתפות בפורומים  ואנגלית ודיבור בפני קהל מקצועי.
 בינלאומיים והצגה/הרצאה באנגלית.

מתקופת  85%במדינת היעד (היקף של לפחות ממושכת לשהייה  מחויבות .6
 ההתקשרות).

 .חתימה על הסכם למתן שירותים .7

 
במדינת היעד. היקף  ממושכתמחויבות לשהייה : ומקום ביצוע השירותים היקף

 שעות.  200-מהשעות החודשיות שיוקדשו למתן השירותים לא יפחתו 
 

 : הודוהשירות מתן מקום
 

 .: שנהמתן השירותמשך 
 

ובכפוף למגבלות  2021: אמצע "ללחו ויציאה ההתקשרות תחילת מועד צפי
 הקורונה.

 
כקבלן עצמאי. התשלום יבוצע כנגד  – שירותים למתן הסכם: ההתקשרות סוג

מעסיק בין המומחה לבין האיגוד -ולא יחולו יחסי עובדן מובהר כי אי חשבונית מס.
 ו/או מי מטעמם.

 
המועמדים המתאימים יעמדו בפני ועדת קבלה, ובדיקות התאמה אחרות לתפקיד 

 .ששיידרככל 
 

שמות ממליצים ופרטי התקשרות עימם וחוות , ותמונהפניות בצירוף קורות חיים 
 דעת ממקומות עבודה קודמים, יש להגיש לא יאוחר 

 ייענו). (רק פונים מתאימים  08:00בשעה  30.9.2020מתאריך 
 

 כל האישורים המבוקשים יש לשלוח לגב' אורנית טלרקורות חיים וכתובת לשליחת 
 .02-6594204, טלפון ליצירת קשר itur@haigud.org.il  לכתובת מייל

 
 

 המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
 
 
 


