
 

 פירוט אודות היחידות במסגרתן יעבדו המתמחים/ות

 מועדי פעילות תחום לימודים חונך תפקיד המתמחה תחום הפעילות היחידה

המחלקה לתכנון 
שנתי -רב

 )אסטרטגי(

פיקוח וליווי תהליכי תכנון ארוכי טווח, בניית תכניות 
פיתוח עירוניות, יישום מדיניות העירייה מול אגפי 

 הביצוע

פורום ייעודי לשכונת ותושבי ריכוז 
ים, תפעול פלטפורמה דיגיטאלית -גליל

משלימה, קישור בין גורמי תכנון וביצוע 
 עירוניים וחיצוניים

מנהל  -אהוד לזר 
-המחלקה לתכנון רב

 שנתי

עדיפות לממשל, 
תקשורת או תחומים 

 משיקים

עדיפות לימי שני 
 ורביעי

מחלקת נוער 
המדור  –וקהילה 

-בלתילחינוך 
 פורמלי

 חינוך בלתי פורמלי
ליווי הדוברות והוועדות השונות 

במועצת הנוער העירונית )מענ"ה(, 
 כולל כתיבת תוכניות עבודה

מנהל  -שירי רפפורט 
 מחלקת נוער וקהילה

אין, נדרשת זיקה 
 חברתית-קהילתית

נכונות לשעות 
עבודה לא 

 שגרתיות

 -אגף החינוך 
המחלקה לבתי 

 ספר יסודיים

ות על כל בתי הספר היסודיים ברמה הפדגוגית, אחרי
תכניות העשרה, יוזמות ובניית המעטפת 

 התחזוקתית של בתי הספר

ליווי וסיוע בהובלת פרוייקטים, סיוע 
בניהול יומן וקביעת פגישות, איסוף 

נתונם מבתי הספר ופרסום עשייה של 
 בתי הספר

סגנית  -יוסף  יעל חקון
מנהל אגף החינוך 

ומנהלת מחלקה לבתי 
ספר יסודיים בעיריית 

 הרצליה

 גמיש אין תחום מועדף

 פרויקטור לפרוייקט "עיר ללא פלסטיק" קיימות ואיכות סביבה  איכות הסביבה
מנהל  -לירון מעוז 

 קיימות בעיריה
 קיימות 

עדיפות ליומיים 
בשבוע, יש גמישות 

 בימים ובשעות

פניות אגף 
 ותלונות הציבור

 חוק חופש המידע ושקיפות ארגונית

דגש על נושא עם  סיוע בפעילות האגף
חוק חופש המידע ושקיפות ארגונית. 
מעקב וסיוע במענה לבקשות למידע 

ופש המידע, קידום במסגרת חוק ח
 שקיפות הארגון

 -ד"ר שלומית כנרי
ממונה על תלונות ה

הציבור ועל העמדת 
 מידע לציבור

 

עדיפות למשפטים, 
מדע המדינה/ ממשל 

ה, מדעי ואסטרטגי
 החברה, מדעי הרוח 

עבודה אחר 
אפשר הצהריים תת
רק בימי שני. 

-בשעות הבוקר
 גמיש

 היזמות מרכז
 הטכנולוגי

 לסטארטאפים אקסלרציה תכנית מפעיל
 ליזמים קהילה מפגשי ומארח ,טכנולוגיים

מנהל השיווק יסייע להמתמחה 
האקסלרטור. במסגרת  והקהילה של

אירועים,  התפקיד יש ליצור ולהפיק
כנסים, לסייע בבניית לו"ז התכנית, 

, על חומרים שיווקים ומיתוג עבודה
 פעילות בתחום המדיה החברתית

 - גנץ ארבל איריס
 היזמות מרכז מנהלת

, עסקים מנהל ,יזמות
 רקע רצוי -תקשורת 

 ,יזמות במועדון
 בארגונים התנדבות
  בוגרי ם,טכנולוגיי

ZELL אנגלית ברמת .
 שפת האם חובה.

 שגרתיות לא שעות
 לפי ומשתנות

 הצורך

 תכנון ובנייה מינהל הנדסה
בדיקת תכניות, סיוע בתחזוקת וניהול 

אתר האינטרנט של הוועדה המקומית, 
 סיוע במערך הסברה לתושב

סגנית  -תמר פוריה 
מהנדס העיר לרישוי 
 והתחדשות עירונית

 שני ימי אדריכלות

 


