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  55/2020מכרז פנים/חוץ מס' 
 

 פיקוח ובקרת תנועהמחלקת  -אגף תב"ל )תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה( 
 

 דרוש/ה: סגן/נית מנהל/ת מחלקת פיקוח ובקרת תנועה
 

  פיקוח ובקרת תנועה מנהל מחלקת: כפיפות

 תיאור התפקיד:

 סיוע למנהל בניהול המחלקה, תכנון המדיניות, גיבוש תכניות עבודה וקידום משימות המחלקה 
 אור התפקיד כפי ילהגדרת ות בהתאם) על ניהול מטה בטיחות בדרכים ברשות המקומית ת/כאחראי ת/משמש 

 :(משרד הפנים/ מינהל השלטון המקומיבמסמך מופיעים ש

 מוקדי סיכון של תכלול נושא הבטיחות בדרכים ברשות המקומית וממשקיה לצורך מזעור  -
 הבטיחות בדרכים בקרב התושביםבות ם החינוך, הערכים ותרווקידברשות המקומית בטיחותיים 

 תכנון תכנית עבודה לרשות המקומית בנושא בטיחות בדרכים -
 הוצאה לפועל של תכנית העבודה בתחום הבטיחות בדרכים ברשות המקומית -
 הגברת המודעות הקהילתית בנושא בטיחות בדרכים -
 וך הסברה והדרכה על הגברת המודעות לבטיחות בדרכים על ידי ייזום וביצוע פעולות חינ ת/אחראי -

 לכלל האוכלוסייה
  ניהול מעקב שוטף אחר התאונות דרכים ברשות, דיווח לגורמים הרלוונטיים, למידת המסקנות -

 בעקבותיהן ומתן מענה למוקדי סיכון על ידי פתרונות בטיחותיים
 ייע היכולים לסם שיש להם נגיעה לבטיחות בדרכים תיאום והפעלת כל הגופים, הארגונים והגורמי -

 לקידום הבטיחות
 ייעוץ והכנת חומר לישיבות ועדת התנועה, הכנת סדר יום, זימון ישיבות, הכנת פרוטוקולים, מעקב  -

 ובקרה לביצוע החלטות הוועדה
 ריכוז הכנת תכנית עבודה שנתית מותאמת תקציב ויישומה -
 מהווה גורם מקשר בין העירייה לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים -

  על מרכז ההדרכה העירוני לרכיבה על אופניים לרבות הנחייה מקצועית בנושאי התכנים אחריות כוללת
 המועברים במרכז

 ומרכז ההדרכה לרכיבה על אופניים ניהול והוצאת המכרזים השונים הקשורים בנושא מטה הבטיחות העירוני 

 שונים ריכוז פרויקטים תחבורתיים בליווי יועצים 

 התחבורה וגורמים מקצועיים נוספיםתיים תוך תיאום עם משרד ליווי וקידום פרויקטים תחבור 

 זרחים בנושאיי תנועה וחנייה בעירטיפול בפניות א 

  תיאום מול הגורם הביצועי ברשות בנושא התקנת תמרורים, סימוני כבישים והסדרים תנועתיים שהוחלטו 
 התנועה העירונית על ידי ועדת

 מילוי מקום מנהל המחלקה בהיעדרו 

 ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרש עפ"י הוראת מנהל המחלקה ו/או מנהל האגף  

 ונסיעות מרובות יציאה לסיורים, ת שטחהתפקיד משלב עבוד 
 
 
 
 



 

 

 

 : דרישות התפקיד

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

  שנים לפחות בניהול פרויקטים 3ניסיון של 

 ניסיון בניתוח נתונים 

  שנים לפחות  3אנשים לפחות במשך  3ניסיון ניהולי של 

  ויכולת ניידות בתוקףרישיון נהיגה 

 הלי מטות בטיחות ברשויות מקומיות, לא יאוחר משלוש שנים מתחילת קורס למנם בהצלחה סיוו השתתפות
 זוהוסמך במסגרת הכשרה העובד יתאפשר רק במידה ומעבר לכך  מילוי התפקידהמינוי, המשך 

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

 
 

 כישורים ודרישות נוספות:

  יתרון -ניסיון בקריאה והבנת תכניות והכרות עם הסדרים תנועתיים שונים 

 עברית ברמה גבוהה 

 יכולת הנעה רב תחומית 

 נכונות ומוטיבציה לעבודה חינוכית 

 יושרה, אמינות ומהימנות אישית 

 יחסי אנוש טובים, כושר עבודה בצוות 

 קפדנות ודייקנות בביצוע העבודה 

 סמכותיות, אסרטיביות, יכולת התמודדות במצבי לחץ 

 היכרות עם תכנת ה-OFFICE 

  לעבודת שטח מרובת נסיעותיכולת ונכונות 
 

 

 100% היקף משרה:
 

 בדרוג המח"ר או בדרוג מקביל 40-38 דרגה:
 
 

  לעניין תואר אקדמי מושלם ומוכר(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 בחינות אלה יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר 
 7/2016, 1/2014 ובכפוף לחוזרי מנכ"ל בהתאם לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים הנדסאים/טכנאים מוסמכים, ג. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 אנוש, יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי 
  michrazim@herzliya.muni.il או במייל* 9529143-09הרצליה, בפקס  22רח' בן גוריון 

 .23/03/2020 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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