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 מקווןטופס מילוי ל דף מידע
 
 

 כללי .1
 
 

סוכנות הסיוע הלאומית של ישראל, משרד החוץ, אמונה על סיוע החוץ  -מש"ב 1.1
שמגישה מדינת ישראל למדינות מתפתחות ברחבי העולם, באמצעות חברת "האיגוד 

 , זרוע ביצועית של מש"ב.)חברה ממשלתית(חברה להעברת טכנולוגיה" 
 

הפיתוח השונים: חקלאות, בטחון מזון, בריאות, חינוך, מגדר,  מש"ב עוסקת בתחומי 1.2
העצמה נשית, מים, אנרגיה, איכות סביבה, היערכות לחרום, יזמות וחדשנות, פיתוח 

 כפרי ועירוני, ופועלת לקדם פרויקטים בתחומים הללו במדינות מתפתחות שונות.
 

מחים היוצאים מש"ב באמצעות חברת "האיגוד" מבקשת להרחיב את רשימות המו 1.3
מטעמה לחו"ל לתקופות קצרות לפעילויות בכל תחומי הפיתוח הבינלאומי בהם היא 

עוסקת ובמגוון שפות )אנגלית, ספרדית, צרפתית רוסית וערבית(, ולהסתייע בהם 
 לקיום פעילויות של הדרכות והכשרות קצרות מועד בארץ ובחו"ל.

 
ם עוסק מש"ב ובמגוון שפות שימוש במומחים בכל תחומי הפיתוח הבינלאומי בה 1.4

(אנגלית, ספרדית, צרפתית, רוסית וערבית), ולהסתייע בהם לקיום פעילויות של 
 הדרכות והכשרות קצרות מועד בארץ ובחו"ל

 
 

 ברשימת המומחיםתנאי הסף להיכלל  .2
 

 .המומחים המבקשים להיכלל ברשימה ייבדקו בהתאם לתנאי הסף

בתחומי הפיתוח השונים (כפי שמפורט בסעיף תואר אקדמי אחד או יותר  - השכלה 12.

ו/או תעודת מקצוע מתאימה שניתן ממוסד אקדמי המוכר ע"י המל"ג  דלעיל), 1.2

  שנים לפחות בתחום ספציפי. 10מגוף מוסמך ו/או ניסיון מוכח של 

ברמה גבוהה מאוד. ידיעת השפה האנגלית  –(כולל דיבור, קריאה וכתיבה)   שפות       2.2

 ה יתרון.ושליטה בשפות נוספות (צרפתית, ספרדית, רוסית וערבית) תהו

 

 רישום .3    

 "קול קורא" להיכלל ברשימת המומחים. פרסםהאיגוד  3.1

האיגוד ע"י מילוי טופס מקוון על  הרישום ייעשה באמצעות אתר האינטרנט של  3.2

  .כל פרקיו וסעיפיו
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  מומחה לרשימהאישור הצטרפות  .4

כי האיגוד שומר לעצמו את הזכות שלא לאשר רישום מומחה ברשימה  ,מובהר 4.1

 אף אם ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, גם אם המומחה עומד כנדרש בתנאי הסף  

 עבר את הבדיקה הראשונית.  

מומחה אשר יעמוד בתנאי הסף, יוזמן לראיון אישי. האיגוד שומר לעצמו את  4.2

 לקיים ראיונות המשך עם המומחה ו/או לא לקיים ראיונות כלל. ות כהז

 החלטה מתאימה תישלח בכתב מהאיגוד למומחה. 4.3 

ת עם מי ממגישי המועמדות למתן ואין ברישום לחייב את האיגוד ביצירת התקשר 4.4

  שירותים, או להגביל את סמכותו ושיקול דעתו. 

האינטרנט  באתר רשימות המומחיםאת האיגוד שומר לעצמו את הזכות לפרסם  4.5

של החברה ובאתרי האינטרנט הישראלי והבנלאומיים העוסקים בפיתוח  

 בינלאומי. 
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 טופס מקוון

 

 טופס הגשת מועמדות לרשימת המומחים

 פרטים אישיים –פרק א' 
  המומחהפרטי 

  שם

  שם משפחה

  תעודת זהות

  תאריך לידה

 נקבה    /   זכר      מגדר

  כתובת מלאה

  עיר

  ת.ד.

  מיקוד

  כתובת מייל

  טלפון נייד

 

 השכלה והתמחות –פרק ב' 

 תואר / תעודה מוסד אקדמי 

 

 תחום לימודים

1.  

 

  

2.  
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 נסיון מקצועי

 תפקיד מקום עבודה 

 

 תאריכים

1.  

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

 

 (כולל דיבור/קריאה וכתיבה) שפות –' גפרק 

 :יםרלוונטיבמקומות ה √אנא סמן 

 שפת אם 

 

 כלל לא יודע בינונית טובה מאוד

     אנגלית

     ספרדית

     צרפתית

     רוסית

     ערבית

 

 בינלאומי/יעוץ קהלסיון בהוראה/הדרכה/עמידה מול ינ –' דפרק 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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 ניסיון מקצועי בינלאומי –' הפרק 

___________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 מסמכים –' ופרק 

 PDF/JPGנא צרף מסמכים בפורמט 

ניסיון מקצועי  כולל מסמכים רלוונטיים (כגון: תעודות השכלה, הכשרה מקצועית, קורות חיים
 והמלצות)
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