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 מנכ"ל העירייהמ"מ לשכת  -עיריית הרצליה 
 

 דרוש/ה: סמנכ"ל/ית פרויקטים
 

 ממלא מקום מנכ"ל העירייה כפיפות:

 
 תיאור התפקיד:

התוויה, פיקוח וניהול תכנית אסטרטגית ארוכת טווח באמצעות כלים חדשניים ושיתופי פעולה פנים וחוץ 

 ארגוניים ובהלימה למדיניות וחזון הרשות המקומית.

 ומורכבים חוצי ארגון ייעוץ, ליווי וסיוע בהובלת שינויים ותהליכים משמעותיים 

  תכנון ויישום אסטרטגיים מובנים, תהליכי ניתוח והטמעתייצור תשתית ארגונית  

  ,וזיהוי הזדמנויות ברמה מקומית, ארצית וגלובלית איתור צרכיםמעקב אחר מגמות 

 והטמעת טכנולוגיות חכמות ומתקדמות קידום פרויקטים חדשניים 

  למנכ"ל הרשות  המלצותמסקנות ומתן  גיבוש, ע ניתוחיםוכלכלי, ביצוחברתי איסוף ועיבוד מידע 

 ולהנהלה הבכירה

  הובלה וקידום שיתופי פעולה בין ארגונים, מוסדות, גופים עירוניים וקהילתיים לטובת שיפור, ייעול 

 וקידום פרויקטים תוך יצירת סנכרון ביניהם

  ,כולל לוחות  מעקב ובקרה על יישום התכניות ביצועפיתוח תכניות עבודה סדורות, הקצאת משאבים
 ניים ופיקוח על ההתקדמות בביצועםביזמנים, יעדים ויעדי 

 דיווח שנתי לגבי עמידה במימוש יעדי התכנית האסטרטגית בציון כשלים וחסמים 

 ייצוג העירייה בפורומים מקומיים, ארציים ובינלאומיים 

 פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת וניהול צוות העובדים באגף 
 

 

 :תפקידה דרישות
 

 תנאי סף:
 

 השכלה

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

 או
  *השכלה תורנית

 או
 לחוק ההנדסאים 39הנדסאי או טכנאי רשום )רישום בפנקס ההנדסאים/טכנאים(, בהתאם לסעיף 

  2012-והטכנאים המוסמכים, התשע"ג
 

 



 

 
 

 ניסיון מקצועי 

  *שבע שנות ניסיון בניהול פרויקטים חברתיים/עירוניים -עבור בעלי תואר ראשון או השכלה תורנית 
 חמש שנות ניסיון במחקר + שנתיים ניסיון בניהול פרויקטים חברתיים/עירוניים או
 

  יהול פרויקטים חברתיים/עירונייםשש שנות ניסיון בנ -עבור בעלי תואר שני 
 ארבע שנות ניסיון במחקר + שנתיים ניסיון בניהול פרויקטים חברתיים/עירוניים או
 

  שמונה שנות ניסיון בניהול פרויקטים חברתיים/עירוניים -עבור הנדסאי רשום 
 שש שנות ניסיון במחקר +שנתיים ניסיון בניהול פרויקטים חברתיים/עירוניים או 

 

  שנות ניסיון בניהול פרויקטים חברתיים/עירוניים תשע -עבור טכנאי רשום 
 שנות ניסיון במחקר + שנתיים ניסיון בניהול פרויקטים חברתיים/עירוניים שבע או

 
 

 ניסיון ניהולי

 ם בתחומים הבאים:ניסיון ניהולי של חמש שני 
 עובדים( 2-7ניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה ) -
 ₪מיליון  10ניהול/מעקב ובקרה של תקציב בהיקף של עד  -
 גורמים ובעלי עניין( 2-7ניהול ממשקי עבודה מול גורמים ובעלי עניין ) -
 הובלה של שינויים ותהליכים משמעותיים ומורכבים חוצי ארגון -

 
 

 ות:כישורים ודרישות נוספ

 יכולת לנהל מערכות קשרים ויחסי גומלין ברמות בכירות 

 היכרות עם מערכות מנהלתיות ממשלתיות וציבוריות ועם גופי מחקר ופיתוח טכנולוגי בארץ ובעולם 

 יכולת ליזום ולנהל פרויקטים אינטגרטיביים, יכולת עבודה אל מול ממשקים רבים 

 כושר ניתוח וראייה כוללת 

  עובדים וקבלת החלטותהנעת הובלה, יכולת 

 רהיטות ויכולת התבטאות גבוהה בכתב ובע"פ עברית ברמה גבוהה,שליטה ב 

 ידיעת השפה האנגלית ברמה גבוהה 

  יישומי שליטה בoffice ויכולת גבוהה להפעלת מערכות ממוחשבות 

 מוכוונות שירותית גבוהה, יחסי אנוש ותקשורת בין אישית ברמה גבוהה 

  עבודה בתנאי לחץתעדוף משימות ויכולת 

 סדר, יכולת ארגון ותכנון 

 ייצוגיות, אמינות ומהימנות אישית 

 עבודה בשעות לא שגרתיותיכולת ונכונות ל 
 
 

  100% היקף משרה:

 
 או בדירוג מקביל המח"רבדרוג  45-43 דרגה:

 

 תיתכן העסקה בחוזה מיוחד
 
 



 

 
  לעניין השכלה תורנית(מהחלופות הבאות )מי שנתקיימה בו אחת  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 

 
 
 

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

  .18/03/2021עד 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 
 
 
 
 משה פדלון           
 העירייה  ראש          
 
 

mailto:michrazim@herzliya.muni.il

