
 
 

 לסטודנטים ההתמחות פרויקט

 הרצליה בעיריית
 

 המקצועי עתידם בניית את מתחילים רבים סטודנטים ,האחרונות בשנים

 לסטודנטים מציע הפרויקט .האקדמאיים לימודיהם במהלך כבר והתעסוקתי

 ליציאה אותם להכין במטרה ,העבודה בשוק אישי לפיתוח מסגרת העיר תושבי

 .הישראלי העבודה לשוק

 

 

 :התוכנית מטרת

 המתקיימים פרויקטים וקידום בפיתוח לסייע ,הציבורי המגזר לעבודת להיחשף

 לרכוש העיר תושבי הסטודנטים לאוכלוסיית ולאפשר השונות העירייה במחלקות

 .בהשתלבותם שיסייעו קשרים ולצבור העבודה בעולם יחסי יתרון

 

 ?לתוכנית מתאים מי

 ,הרצליה תושבי ,גבוהות יכולות בעלי לצעירים מיועדת בתכנית ההשתתפות

 המוסדות ומכל הלימוד תחומי בכל ,הראשון התואר לימודי במהלך הנמצאים

 אחת קלנדרית שנה של לימודים יתרת ועם גבוהה( להשכלה המועצה ידי על המוכרים גבוהה להשכלה )מוסדות האקדמיים
 .לפחות

 

 ?ההתמחות מתקיימת היכן

 :הבאות מהיחידות אחת של השוטפת בפעילות ישולבו המתמחים

 הסביבה לאיכות היחידה 

 שנתי )אסטרטגי(-המחלקה לתכנון רב 

 המחלקה לבתי ספר יסודיים -אגף החינוך 

 עירוניות ועדות מחלקת 

 לשכת סגני ראש העיר 

 מינהל הנדסה 

 פורמלי-המדור לחינוך בלתי -מחלקת נוער וקהילה 

 .השנה במהלך יחידות בין ומעבר שינויים ייתכנו

 

 :ההתמחות מתכונת

 שעות סך .מלאה קלנדרית שנה למשך ותתקיים 2019מאי  בחודש תחל ההתמחות

 .חודשיות שעות 30 -מ יותר ולא שבועיות שעות 6 הינו ההתמחות



 
 

 .בחוק שקבוע כפי שעתי סטודנט שכר יוענק למתמחים ,הניסיון צבירת לצד

 

 ?מועמדות מגישים כיצד

 האינטרנט אתר באמצעות עדכני חיים קורות מסמך בצירוף בקשה להגיש יש

 :בכתובת 4/4/2019 -חמישי, ה ליום עד ,העירוני
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 ,בלבד מתאימים מועמדים לריאיון תזמן הרצליה עיריית כי מובהר ,ספק הסר למען

 - - ועל הרצויות בדרישות העמידה מידת פי על ,שיוגשו מהמסמכים התרשמות פי על

 בדרגה משפחה קרוב שהנו סטודנט יתקבל לא .דעתם ושיקול היחידה צרכי פי

 .ציבור נבחר או אחר עירייה עובד של ראשונה

 

 :התפקיד דרישות

 הרצליה תושב 1.

 י"ע המוכר גבוהה להשכלה במוסד הלומד בלבד ראשון לתואר סטודנט 2.

 גבוהה להשכלה המועצה

 לחץ תחת עבודה ויכולת יעילות ,יסודיות ,מסירות ,חריצות 3.

 גבוהה ברמה פה ובעל בכתב הבעה כושר 4.

 וסובלנות אדיבות ,טובים אנוש יחסי ,בצוות עבודה יכולת 5.

 

 ולהיפך נקבה ללשון גם הכוונה ,זכר בלשון נכתב בו מקום בכל

 :נוספים לפרטים

 

 - בהרצליה הצעירים מרכז "המרפסת"

 הרצליה 5 סוקולוב רחוב

 09-9591567 :טלפון

HaMirpeset@herzliya.muni.il 
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