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 08/2020מס'  חוץ/מכרז פנים

 
 מחלקת תרבות הדיור  - (סביבהופיתוח ה)שיפור איכות אגף שאיפ"ה 

 
 שילוט ומרחב ציבורימנהל/ת מדור  דרוש/ה:

 

 תרבות הדיור מנהל מחלקת  כפיפות:

 
 תיאור התפקיד: 

 ות, שלטי רחובות, , שלטי חוצת בתחום השילוט בעיר: שלטי פרסוםניהול ישיר, פיקוח ותחזוקה שוטפ

 נות אוטובוסים, סככות המתנה ועודשילוט כניסה לעיר, מספור בתים, מתקני מפות, תחשלטי הכוונה, 

 וניים, מוסדות ציבור, מוסדות עירבמוסדות חינוך, כנית אב לשילוט כללי ניהול, פיקוח וטיפול במימוש ת

 גינות משחקים, חנייה ועוד

  לספר שמות רחובות והנצחות בעיר, עבודה מול טיפול ופיקוח על הכנת אוגדן שמות, ריכוז החומרים

 משרד הפנים והלמ"ס

 בטים התכנוניים והתפעוליים של פרויקטים במרחב העירוני ניהול, פיקוח ובקרה אחר כלל ההי 

 שבאחריות האגף

 ה השונים, אדריכלים, קבלנים וכו'תיאום וסינכרון העבודות בין גורמי העיריי 

  אחריות האגףניהול, ליווי ופיקוח אחר קבלני ביצוע, ספקים ונותני שירותים בתחומי  

 במרחב הציבורי ייזום, יישום וליווי פרויקטים 

 העבודה כוללת עבודת שטח ועבודה בשעות לא שגרתיות עפ"י צורך 

 ל שיקבעו על ידי מנהל אגף שאיפ"הנוספות ככ ביצוע מטלות 

 
 דרישות התפקיד:

 

 תנאי סף:
 

 השכלה

 אשר נרכש במוסד המוכר ע"י המל"ג, או שקיבל הכרה מהגף להערכת תארים  תואר אקדמי מושלם 
 אקדמאיים מחו"ל

 או
 השכלה תורנית*

 או
  לחוק ההנדסאים 39הנדסאי/טכנאי רשום )רשום בפנקס ההנדסאים/טכנאים( בהתאם לסעיף  
 2012 -והטכנאים המוסמכים, התשע"ג  
 
 

 ניסיון מקצועי
 *לפחות בעבודת שטח הכוללת שנות ניסיון  3 - עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית 

 פיקוח ובקרה

  לפחות בעבודת שטח הכוללת פיקוח ובקרהשנות ניסיון  4 - הנדסאי רשוםעבור 

 לפחות בעבודת שטח הכוללת פיקוח ובקרהשנות ניסיון  5 - עבור טכנאי רשום 
 
 



 

 

 רישיונות ואישורים:

  קטנוע/לרכבבתוקף רישיון נהיגה  

  העובד יידרש להציג אישור על היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה 
  2001 -של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א 

 
 כישורים ודרישות נוספות:

 יתרון -י בתחום הנדסה סביבתית או אזרחית, תכנון ערים, אדריכלות תואר אקדמ 

 שליטה בתוכנות ה-office  בדגש עלExcell 

  ובשעות גמישות בהתאם לצורךנכונות לעבודת שטח מאומצת 

 רב לבדיקת שילוט מואר ברחבי העירנכונות לביצוע סיורים מעת לעת בשעות אחה"צ והע 

 ה, קפדנות, דייקנות, עמידה בלו"זיכולת ארגון גבוה 

 ן ויכולת פיקוח מול גורמים שוניםאסרטיביות, יכולת ניהול משא ומת 

  י אנוש טובים והובלת צוותי עבודהבשילוב יחסיכולת לעבודת צוות 

 וריה, יתרון לידיעת השפה האנגליתידיעת השפה העברית על ב 

 כושר הבעה בכתב ובעל פה 
 

 100% :היקף משרה

 

 או בדרוג מקביל המח"ר בדרוג  39-37 :דרגה
 

 השכלה תורנית(לעניין מי שנתקיימה בו אחת מהחלופות הבאות ) רשאי להגיש מועמדות למכרז שבנדון*

  :ובתנאי שעומד ביתר תנאי הסף שבמכרז 
 לפי אישור הרבנות הראשית לישראל ("יורה יורה")תעודת סמיכות לרבנות  א. 
  18אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות לאחר גיל  - ב. 
 מעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל - 
 שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר 

 
 יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, 

  michrazim@herzliya.muni.il או במייל* 9529143-09קס הרצליה, בפ 22רח' בן גוריון 
 .06/02/2020 עד ליום

 

 במידה ולא התקבל אישור אוטומטי על קבלת הפניה,  -*בהגשת מועמדות/מסמכים באמצעות המייל 

 אחר(. emailבפקס/ הגשה ידנית/ באמצעות חשבון )יש לדאוג ולהגיש מועמדות/מסמכים בדרכים חלופיות  
 

 

 הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים לא תיענינה.
 

 העבודה הנדרשת. תינתן עדיפות למועמדים עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותם לביצוע
 

 מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו 
 לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים.

 
 

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

 רב בכבוד 
 
 
 יהודה בן עזרא           
 העירייה מנכ"ל           
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