לפרויקטי "מפתח לרכש החברתי" ו" "Data Cityועוד

דרושה רכזת פרויקטים
המודעה כתובה בלשון נקבה ומתייחסת לכל המגדרים

הסדנא לידע ציבורי היא עמותה הפועלת לקידום ממשל פתוח ,יצירת שיח ציבורי מבוסס מידע ועידוד
מעורבות אזרחית .ליבת עשייתה היא פיתוח כלים טכנולוגיים בקוד פתוח להנגשת מידע המצוי ברשותם של
גופי ממשל ומוסדות ציבוריים ,לצד קידום מדיניות של ממשל פתוח.
פעילות העמותה מבוססת על קהילת מתנדבים מתחומים שונים ובפרט פיתוח תוכנה שבונים מיזמי מידע
פתוח במגוון תחומים דוגמת תקציב המדינה ,פעילות הכנסת ,תחבורה ציבורית ,מדיניות השקעות של קרנות
פנסיה ,הוגנות מגדרית ,שירותים חברתיים ,חוקי המדינה ועוד ,כל זאת במטרה להפוך מידע ממשלתי
ומוניציפלי לידע ציבורי ולשינוי חברתי לטובה.
לאחרונה השיקה הסדנא עבור משרד רוה"מ ובשותפות עם הג'וינט את אתר "מפתח לרכש החברתי" .אתר
זה מנגיש לציבור כמידע פתוח ,מטוייב ומקושר את נתוני השירותים החברתיים במיקור חוץ וזאת באתר קוד
פתוח ועל גבי תשתיות "מפתח התקציב" .מדובר בלא פחות ממהפכה  -שינוי הפרדיגמה הממשלתית,
משקיפות כאידיאל שיש לשאוף אליו ,למידע פתוח ככלי עבודה חיוני ומרכזי למשרת הציבור ,המאפשר
התמודדות מבוססת נתונים עם סוגיות רוחביות וחוצות משרדים ,אשר עקב סוגיות אבטחת מידע אינהרנטיות
 אינה מאופשרת ע"י התשתית הממשלתית הקיימת במרכב"ה.מעבר לשיפור הדרמטי בשקיפות ,לייעול ההוצאה הציבורית ,לפתיחת התחום לתחרות ולהגברת מעורבות
המגזר השלישי אמור המפתח לרכש החברתי להביא בראש ובראשונה לקפיצת מדרגה ברמת השירותים
החברתיים למוטבים.
פרויקט  Data Cityמתנהל בסדנא מזה כשלוש שנים במימון הרשות לחדשנות ועניינו העמדת פתרון שלם
ליצירת אקו-סיסטם של יישומי  Smart-Cityהמבוססים על מידע עירוני פתוח בישראל .פרויקט זה בא לקדם
טרנספורמציה דיגיטלית ברשויות המקומיות ע"י טיפול שורש בתשתיות המידע ויצירת יתרון לגודל תוך שדרוג
השירותים ,קידום השקיפות ויצירת ערך לתושבים ,לרשויות ,ליזמים ולשלטון המרכזי.
עד כה עסקנו בפיתוח התשתית (גיבוש תקן ,פיתוח כלים חכמים למשיכת מידע ממערכות עירוניות ,יצירת
מאגר מידע אחוד של נתוני מפתח ממספר רשויות והעמדת תשתית ל"חנות אפליקציות" ויישומים לדוגמא).
בתוכנית המו"פ הנוכחית אנו מעוניינים לפתח מספר יישומים על בסיס התשתית שפותחה ונכסים טכנולוגיים
נוספים בסדנא ,על מנת "להתניע" ולהגדיל את האטרקטיביות.

אנו מחפשות רכזות לפרויקטים

משימות מרכזיות
רכש חברתי:
● סיוע למנהלת הפרויקט בקיום סקרים וסבבי התייעצויות עם שותפות למיפוי צרכים ,מקורות מידע
ותהליכי עבודה
● ליווי והדרכת משתמשות במשרדים השונים ותמיכה בתהליך ההזנה
● ליווי תהליך הפיתוח והובלת בדיקות האיכות
● עמידה בקשר שוטף עם כל בעלי העניין
● רישום וניהול משימות ומעקב ביצוע
:Data City
● ליווי והדרכת משתמשות ברשויות המקומיות ותמיכה בתהליך ההזנה
● סיוע בבניית תוכן לאתר הפרויקט ולמדיה החברתית
● סיוע למנהלת הפרויקט בשיווק
● סיוע למנהלת הפרויקט בקיום סקרים וסבבי התייעצויות עם שותפות למיפוי צרכים ,מקורות מידע
ותהליכי עבודה.
● ליווי תהליך הפיתוח והובלת בדיקות האיכות
● עמידה בקשר שוטף עם כל בעלי העניין
● רישום וניהול משימות ומעקב ביצוע
מאפייני התפקיד
● עבודה בסביבה טכנולוגית ובעולמות קוד פתוח
● עבודה עם מגוון גופי ממשל וכן עם מתנדבים ופרילנסרים וגופי חברה אזרחית
● ניהול מגוון משימות במקביל
● עבודה מסודרת ,מתועדת
דרישות
● היכרות והזדהות עם מטרות הסדנא
● יחסי אנוש מעולים שבמעולים
● גישה חיובית ואוהדת לטכנולוגיה
● יכולת למידה עצמאית
● אחריות ,יוזמה וחוש הומור
תיאור המשרה
● תחילת עבודה :מאי 2022
● משרדי העמותה ממוקמים בבית העמותות  -רחוב סעדיה גאון  26בת"א .קיימת אפשרות גם לעבודה
היברידית ועבודה מהבית ,פרט לפגישות הכרחיות עם שותפים וגורמי ממשל.
● היקף משרה  -יום בשבוע לכל פרויקט (סה"כ  40%משרה לשניהם) ,גמישות במועדים
● התפקיד יחל כתקופת ניסיון עד ה ,1/8/22 -עם כוונה להאריך את החוזה הלאה בהתאם לשביעות
הרצון ההדדית מהתפקוד בתקופה זו..
למה אנחנו?
● עשיה חברתית חשובה ומרגשת  -בואי לקחת חלק במהפיכה!
● תפקיד מגוון ומעניין ,סביבה מעודדת למידה והתפתחות אישית
● שער כניסה לעולמות הטכנולוגיה וההייטק
● משרה גמישה ,אנחנו מאמינים גדולים בwork-life balance -
● צוות נעים ושמח (ואוביקטיבי)
קו"ח יש לשלוח אל  apply@hasadna.org.ilעד ליום  .27.04.2022נא לציין בנושא "רכז.ת פרויקטים" .רק
פניות מתאימות יענו.

