
 

 

      

           

    

הודעה על כוונה להתקשר עם "שותפויות רוטשילד״ לצורך הקמה והפעלה של  
 מערך הכשרה עבור מנהלים בדרגי ביניים במרחב המקומי 

 
העירייה(, מעוניינת לרכוש שירותי פיתוח והכשרה    - עיריית כפר יונה )להלן .1

ובגופים בחברה  של מנהלים ומנהלות בדרגי ביניים העובדים ברשות 
האזרחית הפועלים בתחומה ומשפיעים על איכות חייו של התושב בכפר 

 יונה.
לפי המידע שנתקבל בעירייה, ארגון ״שותפויות רוטשילד״ )ע״ר( מפעיל   .2

תכניות מנהיגות זה שני עשורים ברצף גילאי ובפרישה ארצית. הארגון 
ונות ועם מוטבים בסביבות עבודה מגו 2,000-מכשיר ומלווה למעלה מ

מאפיינים אישיותיים שונים לגיבוש תפיסת תפקיד, רכישת כלים ניהוליים  
 ולקידום של תהליכי פיתוח ארגוני. 

השירות אותו מבקשת העירייה לרכוש משותפויות רוטשילד הינו תכנית   .3
מנהלות ומנהלים בדרגי ביניים באגפי העירייה   15-20ההכשרה עבור 

קים שירותים לתושבים במטרה לפתח  ובגופים השותפים לפעילותה ומספ
שדרה ניהולית מקומית מוכשרת להתמודדות עם אתגרי השעה, תוך דגש על  
ניהול פרואקטיבי ומוכוון תוצאות וכן על עבודה רשתית שתקדם שיתופי 

 פעולה בין הגופים השונים סביב אתגרים משותפים. 
ית עתודה עיריית כפר יונה רואה בפיתוח הון אנושי אמצעי חשוב לבני .4

ניהולית בכירה בישוב וכן לשיפור השירותים החברתיים אותם מספקת 
 הרשות לתושבים.

למיטב ידיעת העירייה ארגון ״שותפויות רוטשילד״ הוא הספק היחיד בארץ   .5
המספק שירותי הכשרה וליווי לרשויות מקומיות ולו מומחיות בשלטון 

ת דרגי הכניסה  המוניציפלי כגוף המכשיר בשותפות עם משרד הפנים א
המקצועיים במסגרת תכניות הצוערים לשלטון המקומי. ארגון שותפויות 
רוטשילד מפעיל שלושה מסלולים מקצועיים של צוערים לשלטון המקומי, 
מסלול צוערים לתכנון, מסלול צוערים לחינוך בלתי פורמלי ומסלול מנהל  

 ומדיניות ציבורית.  
 

" כספק  שותפויות רוטשילד" ם לצורך הזה, מבקשת העירייה להתקשר ע .6
מומחיות בשלטון המוניציפלי כגוף המכשיר בשותפות עם ו ליש היחיד ש 

משרד הפנים את דרגי הכניסה המקצועיים במסגרת תכניות הצוערים  
 לשלטון המקומי. 

 

 1987-ח "תשמ(, מכרזים)  העיריות תקנות( 4) 3  תקנה להוראות בהתאם .7
 " כספק יחיד."שותפויות רוטשילדמבקשת העירייה להתקשר עם 

 
שירותי הכשרה  אדם או תאגיד הסבור כי קיים מציע אחר אשר ברשותו  .8

וליווי לרשויות ומומחיות בשלטון המוניציפלי כגוף המכשיר בשותפות עם מ 
שרד הפנים את דרגי הכניסה המקצועיים במסגרת תכניות הצוערים לשלטון 

   11.2121.מיוםכאמור רשאי לפנות לעירייה וזאת לא יאוחר המקומי, 
 .  12:00הבשע

 



 

 

 

באמצעות דואר אלקטרוני בלבד   דפניות כאמור יש להעביר בכתב בלב .9
)יש לוודא קבלת הדואר האלקטרוני   yona.org.il-ronit@kfarלכתובת 

 (.  09-8971130 )בטלפון

 

לכל פנייה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה ופרטי ההתקשרות לרבות  .10
מלא, ת.ז, ח.פ, כתובת מספרי טלפון קווי ונייד, מס פקס וכתובת דוא"ל   שם

 וכן את פרטיו של הפונה או של המציע האחר.
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