
 
 

רותי יעוץ, הדרכה והקניית ידע בתחום המים ימומחים למתן שקול קורא לאיתור 
 בהודו 

 
 

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

 
 .להודו מיםדרוש מומחה  –לאיגוד 

 
 רקע: 

 
 ,בין שתי המדינות אסטרטגית בתחום המיםישראל והודו הכריזו  על שותפות 

לשגר יועץ משמעותי את שיתוף הפעולה בתחום, הוחלט  במטרה להעמיק באופן
 מים ייעודי להודו. 

רב של מים במספר ה ם משמעותיים בתחוםאתגרי מדינת ענק, ניצבת בפני, הודו
תכנון מערכות היבטים: פיתוח מדיניות מים מודרנית שתוביל לפיתוח תשתיות, 

-מי אתגרים בתחום , זיהום מים,ניהול מיםמים מדינתיות ואזוריות, רגולציה, 
 ניהול מים עירוניים וניהול מים לצרכי חקלאות ותעשייה., שתייה, סניטציה

ת מים, הכוללים ותיממשלת הודו הציבה יעדים שאפתניים לחיבור תושבים לתש
 השקעות בהיקף משמעותי בשנים הקרובות.

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

והן ע"י בניית כלים  בתחומים בהם הודו מתמקדת יםניסיון הרלוונטיהידע וה
 . המים, בשוק ההודיבתחום לשילוב חברות ישראליות, 

 
 

 :השירותיםאחריות והיקף 
 

 מבקש לגייס מומחה האיגוד כחלק משיתוף פעולה אסטרטגי בין ישראל להודו, 
 .בתחום המים שירותי יעוץ, הכשרה והקניית ידעלמתן 

 
, בין היתר בנושאים המומחה נדרש לקדם את פעילות ישראל בתחום המים בהודו

 :הבאים
 

גורמי ממשל הודים (פדראלי ומדינתי), כולל ייעוץ לדרגים  עם דיאלוגקיום  .1
, תכנון המים במדינה לניהולבכל הנוגע  ,בכירים ודרגים מקצועיים בממשל

 מערכות מים ויישום מדיניות מים ונושאים נוספים. 
למפות את הצרכים של השוק ההודי בתחום המים ון המומחה נדרש לאפיי .2

ולהביא  ,פרטי הישראלי בתחום זהבכדי לשלב את פעילות הסקטור ה
שיתופי פעולה בין חברות ישראליות לחברות הודיות וגורמי ממשל ליצירת 

 בשוק ההודי. 
אמון על תיאום ופיתוח תכנית עבודה ושיתופי פעולה עם יהיה המומחה  .3

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

פרויקטים ושיתופי פעולה לרבות  –תכנית עבודה  ליווילהמומחה נדרש  .4
 . וליוויבתחום המים, תכנון, יישום 



נדרש לקדם, לגבש וליישם תכניות הדרכה תוך כדי אפיון צרכים המומחה  .5
של השותף ההודי, זיהוי מומחים ישראלים רלוונטיים ויישום תכנית 

 ידע בהתאם. הקנייתהדרכה/
 

 :לתפקידדרישות 
 
, בתחום ו/או תואר אקדמי לתואר ראשון לפחות המומחה נדרש - השכלה .1

 .המים
 .שנים לפחות 5סיון מקצועי בתחום ניהול המים של ינ .2
יינתן יתרון לבעלי ניסיון עבודה מעשי מוכח בארץ ובארצות מתפתחות.  .3

 ובהודו בפרט. ניסיון מקצועי בינלאומי
הה והנעת תהליכים מורכבים, מול גורמי ממשל ומערכות גבו ליווייכולת  .4

 ציבוריות
ניסיון ויכולת הדרכה וייעוץ לדרגים בכירים ומקצועיים בממשל בתחום  .5

 המים
היכרות רחבה של תחום המים בארץ, כולל המגזר הציבורי, המחקרי  .6

 והמסחרי
 :  מים הבאיםופתרונות מים בתחו הבנה והכרות מקיפה של טכנולוגיות .7

 מקורות מים ניהול •
 סניטציה •
 איסוף מי גשמים •
 ניהול אגני היקוות ומי תהום •
 רותי מים, מערכות אספקת מים עירוניות וכפריותיש •
 איסוף וטיפול בשפכים, כולל שפכי תעשיה •
 מערכות מדידה לאיכות מים •
 היבטי איכות סביבה לנחלים ונהרות •
 מעבדות לאיכות מים •
 אגירת מים •

 
והנעת תהליכים מורכבים בחשיבה חדשנית ואסטרטגית, יכולת ליווי יכולת  .8

 באופן עצמאי.
  .וליווי צוותי עובדים בתחומים הרלוונטייםיכולת תקשורת בינאישית טובה  .9

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

דיבור, כתיבה וקריאה. יכולת מוכחת  -גבוהה ברמה מקצועית אנגלית  .11
כולל הפעלת תוכנות מחשב רלבנטיות בעברית  באנגליתבכתיבת דו"חות 

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

ות מחשב יכולת דיווח טובה בכתב לכדי כתיבת דוחות, כולל הפעלת תוכנ .12
 רלבנטיות.

 רישיון נהיגה בתוקף.  .13
 

 
 



 :סף תנאי
 

, בתחום ו/או תואר אקדמי המומחה נדרש לתואר ראשון לפחות - השכלה .1
 .המים

 שנים לפחות 5סיון מקצועי בתחום ניהול המים של ינ .2
 . ובחו"לניסיון עבודה מעשי מוכח בארץ  .3
הקמה, תפעול  קטים בתחום המים בהיבטים של: תכנון,פרויו בליוויניסיון  .4

 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%(היקף של לפחות שכת במדינת היעד ממולשהייה 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 
 

השליחות תלויה בהתקשרות של מש"ב עם ממשלת : הודו  (השירות מתן מקום
 הודו)

 
 . יםישנת: השירות מתן משך

 
בכפוף למגבלות  2021: תחילת ל"לחו ויציאה ההתקשרות תחילת מועד צפי

 הקורונה.
 

כקבלן עצמאי. התשלום יבוצע כנגד  –: הסכם למתן שירותים ההתקשרות סוג
מעסיק בין המומחה לבין האיגוד -עובדולא יחולו יחסי ן מובהר כי אי חשבונית מס.

 ו/או מי מטעמם.
 

יעמדו בפני ועדת קבלה, ובדיקות התאמה אחרות לתפקיד  המתאימים המועמדים
 ככל שידרש.

 
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 טלר קורות חיים וכתובת לשליחת 

 .6594204-02, טלפון ליצירת קשר itur@haigud.org.il לכתובת מייל
 
 
 
 

 כאחד.המשרה מיועדת לנשים וגברים 
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