
 

 
 11/01/2021תאריך: 

 302700: מספרנו
 

 
 

 הארכת מועד הגשת מועמדות

 לתפקיד: 169/2020מכרז פנים/חוץ מס'  
 לעיצוב מרחבי למידה המנחה בסדנ 

 
 מנחה בסדנה לעיצוב מרחבי למידה במכרז שבנדון נדחה המועד להגשת מועמדות לתפקיד 

 .25/01/2021 לתאריך עד ליום
 

 אין שינוי בתיאור ובדרישות התפקיד. 
 

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

 
 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.

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

 

 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.
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 23/12/20תאריך:  
 301872: מספרנו 
 

 

  169/2020מכרז פנים/חוץ מס' 

 מרכז פסג"ה הרצליה - החינוךאגף 
  

 למידהמנחה בסדנה לעיצוב מרחבי  דרוש/ה:
 

 תכנון, עיצוב ומתן ייעוץ מקצועי לפיתוח וטיפוח מרחבי למידה במוסדות החינוך ובמרחבים מגוונים 
 למידה באשר הם. תלחוויי םהרלוונטיי

 גיבוש מדיניות לתכנון ופיתוח מרחבי למידה בדגש על היבטים פדגוגיים חדשניים, אסתטיים, ברי קיימא 
 .21ברוח מיומנויות המאה וליצירת אקלים חינוכי מיטבי 

  

 מנהלת מרכז פסג"ה הרצליה כפיפות:
 

 תיאור התפקיד:

  ות, ם/יבשיתוף הסדנאיבי למידה הכנת תכנית עבודה שנתית לפיתוח מרחוגיבוש מדיניות הסדנה 

 לפועל הוצאתהאחריות לו

 יצירת ממשקים עם צוות הפסג"ה ובעלי עניין נוספים 

 יות/םרך העבודה עם סדנאיניהול מע 

 צורךי בתי הספר למפגשים עם צוות -תכנון ועיצוב סביבות למידה חינוכיות בגני הילדים ובבתי הספר 

 חשיבה, תכנון וביצוע

 תכנון ועיצוב מרחבי למידה חדשים ייחודיים בבתי הספר 

 לקראת שנת לימודים חדשהבמהלך חודשי הקיץ וב ייעוץ, הדרכה ועיצ  

 בכל הקשור  ,ברשות המקומיתמחלקות החינוך לגילאים השונים משרד החינוך ו פיקוח עבודה בשיתוף

 בימות תוצריםעיצוב ל

  האירועבהתאם לתפיסת אירועים שונים מענה לעיצוב מגוון 

 שיהוו "ה הקמת סביבות למידה במרחבי הפסגModeling ת למידהלסביבו 

  כחלק מתהליך למידה בכל מקום ובכל  ורש ים תיכוני(בוסתן וחהקמת מרחבי חוץ פסגתיים )כדוגמת 

 בהתאם לצורךעת 

 אגף שאיפ"ה, החברה תלמידים, אנשי חינוך, הורים, לרבות  פיתוח יוזמות לשותפות עם הקהילה 

 ועוד להגנת הטבע

 של מורים אמניםהכרה והוקרה  -נוךית אומנים במערכת החייהקמת גלר 

  שילוב ופיתוח מרחביMakers 

 עם מנהל החשבונותבתיאום מערך החשבונות ב טיפול 

 העבודה בבקרים /בשעות אחה"צ 

 

 התפקיד: דרישות
 

 תנאי סף:

 מושלם אשר נרכש במוסד המוכר ע"י המל"ג, או שקיבל הכרה מהגף להערכת תארים  *תואר אקדמי
 מהתחומים הבאים: אמנות/ אוריינות חזותית/ עיצוב גרפיחד או יותר אבאקדמאיים מחו"ל 

  הוראהתעודת 

  שנים לפחות בהוראת האמנות במוסד חינוכי 5של ניסיון 

  המועמד שייבחר יידרש להציג העדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה 
  2001-מין במוסדות מסוימים, תשס"א  עברייני של

http://dialogim.com/home/pama/pama-model/ekronot-pama/


 

 
 
 

 נוספות:כישורים ודרישות 

 יתרון - עיצוב גרפי/אוריינות חזותיתאמנות/תואר שני ב 

  יכולת לעבוד עם תוכנות גרפיקהCorelDRAW, Photoshop 

 הכרות עם מדיות דיגיטליות מגוונות 

 שליטה בתוכנות מקצועיות, נכונות ללמוד ולהתפתח בתחום הטכנולוגי ובתוכנות רלוונטיות 

 יכולת לעבוד בצוות 

 יחסי אנוש מעולים, מכוונות לשירותיות 

 רהיטות ויכולת התבטאות גבוהה בכתב ובעל פה 

 יכולת ארגון, תכנון, קבלת החלטות ותעדוף משימות 

 תקשורת טובה עם שותפי החינוך 

  נכונות ללמוד ולהתפתח 

 יצירתית לפיתוח מרחבי למידה בפסג"ה ובמרחבים מגווניםיכולת יזמית , 

 בשעות בלתי שגרתיות בשעות גמישות בוקר ואחה"צ נכונות ויכולת לעבוד 

 

 ש"ש( 28-)כ 66% היקף המשרה:
 

 בהתאם להשכלת המועמד/ת דרגה: חינוך, נוער חברה וקהילה דרוג:

 

 לחוק ההנדסאים  39בהתאם לסעיף וזאת  ,באותם תחומים שצויינו הנדסאי רשום -לתפקיד רשאי להגיש מועמדות *

 .ובתנאי שעומד ביתר תנאי הסף 7/2016, 1/2014 ובכפוף לחוזרי מנכ"ל 2012-המוסמכים, התשע"גוהטכנאים  

 
 

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

 .11/01/2021 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           

 מנכ"ל העירייה 
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