קול קורא לביצוע מחקר לבניית תכנית אב לתעסוקה ופיתוח מקומי – עיריית שדרות
רקע:
שדרות נוסדה בשנת  1951ומדורגת באשכול חברתי  4מתוך  .10כיום מתגוררים בעיר למעלה מ-
 26,000תושבים ושדרות צפויה להגיע ל 50,000-תושבים בשנים הקרובות .דבר זה מחייב שינוי
אסטרטגי בתפיסת ניהול הרשות ושינוי ברמת השירות ,איכותו וזמינותו .העיר נמצאת כיום
בתנופת פיתוח אדירה ,לאחר חתימת הסכם גג ,שכונות חדשות קורמות עור וגידים ,בתי ספר ,גני
ילדים ומוסדות ציבור מורחבים ונבנים ,פארקים וגינות ציבוריות קמים ומתחדשים ותשתיות
עירוניות זוכות לפיתוח בכל חלקי העיר .בנוסף ,הרשות בתהליכי הגדלת שטחה ופיתוח של שטחי
תעשייה ומסחר נוספים .הרשות גם החלה בשנה האחרונה בתהליכי הקמה ופיתוח של מוקדי
תיירות בעיר ,דבר שצפוי לשפר את מיצוב העיר ולהגדיל את הכנסות הרשות בטווח הארוך.
כדי להיערך לגידול הדמוגרפי הצפוי ולהיות מסוגלים להציע לתושבים יותר אפשרויות תעסוקה
מגוונות ואיכותיות ,העיר נדרשת להיערך בהתאם ולערוך מחקר אקדמי לפיתוח התעסוקה בעיר
ובאזור כולו לאורך זמן.
מיקום העיר ואזור הנגב המערבי כולו על גבול רצועת עזה מהווה איום בטחוני מתמיד שלא מאפשר
לחברות ומעסיקים רבים להגיע לאזור ולהיות בו לאורך זמן ,ולכן על האזור למצוא פתרונות
חדשניים ויצירתיים .למרות זאת ,התכנית המבוקשת לא יוצאת מנקודת חולשה ,אלא להיפך,
מנקודת חוזק – הבנת היתרונות והחסרונות שבאזור ויצירת מענה מתאים ומותאם לתושבי האזור.
השותפים של עיריית שדרות לביצוע המחקר הינם :לשכת התעסוקה בעיר ומרכז הצעירים בעיר,
שעוסק בתעסוקה ,השכלה ,מעורבות חברתית ושעות ייעוץ בחינם לגילאי  18ומעלה.
המחקר:


המחקר יתמקד במיפוי מעמיק והבנה של צרכי מעסיקים ואפשרויות תעסוקה איכותיות
(מיד והייטק בלבד ,לא לאו-טק) במצב הקיים ,מגמות לטווח קצר (עד שנה) ,מגמות לטווח
ארוך (עד שנת .)2030



המחקר יעסוק בנגב המערבי ,וליתר דיוק רדיוס של  40ק"מ ,כלומר היישובים העיקריים
הכלולים :אשקלון ,אשדוד ,יבנה ,רחובות ,קריית גת ,עומר ,באר שבע .בשלב השני המחקר
ירחיב את המיפוי גם לאזור תל אביב (שעה נסיעה ברכבת).

 המחקר יכלול המלצות מהו פרופיל המועסקים הפוטנציאליים שהמעסיקים באזורים
אלה מחפשים – מבחינת הכשרות מקצועיות ,ניסיון וכו' וכן המלצות ליישום וכלים
שהרשות מבחינה מוניציפאלית יכולה להפעיל (למשל שיתופי פעולה עם משרדי ממשלה,
אקדמיה וגופים וכן המשמעות התקציבית כדי להציע את ההכשרות הנדרשות ביותר
בשוק).
התוצר הנדרש:


מחקר מקיף  +תכנית אב אופרטיבית לשנת  2030לעידוד התעסוקה ופיתוח מקומי.



תקציר מחקר.

 מצגת מחקר.
טווחי זמן:


מחקר -תוך  7חודשים מחתימה על הסכם תחילת עבודה.



תכנית אב  +מצגת -תוך חודשיים מסיום המחקר.

נבקש לקבל הצעת מחיר לביצוע המחקר והתכנית עד ליום 2.6.18
למיילtalin@sederot.muni.il :
ההגשה בסגנון חופשי .אנו מצפים מהחוקר להבין את הצורך שלנו ולהציע מניסיונו איך הוא מציע
לבצע את המחקר במסגרת הזמנים והצרכים שלנו ולהציג את התקציב המבוקש עבור המחקר.

אנחנו מזמינים את החוקרים המעוניינים לתאם אתנו פגישה להסבר מפורט יותר על הנושא.
תיאום פגישה ו/או שאלות ובירורים ניתן לשלוח במייל המצוין לעיל.

*תחילת ההתקשרות בכפוף למענק הרשות בקול קורא מטעם המשרד לפיתוח
הפריפריה ,הנגב והגליל.

