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 51/2021מס'  מכרז פנים/חוץ
 

 מ"מ מנכ"ל העירייהלשכת  -עיריית הרצליה 
 
 

 לתכנון רב שנתידרוש/ה: ממלא/ת מקום מנהל המחלקה 
 

 החלפה בגין יציאה לחל"ת 
 

אשר עוסק בתכנון אסטרטגי ארוך טווח של שיתופי פעולה,  חוצה ארגון רשותי-גוף פנים מהווההמחלקה 
 המשלב כלי ניהול ועשייה חדשניים, העושים שימוש במתודולוגיות של שיתוף ושותפות.

 מ"מ מנכ"ל העירייה: כפיפות
 

 תיאור התפקיד:

  ,התווית וביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחום האחריות של המחלקהגיבוש 

 ליווי העירייה בתחומי עיצוב, יישום והטמעת מדיניות אסטרטגית 

  איסוף, ניהול ועיבוד נתונים ממקורות שונים לצורך קבלת החלטות מקצועיות, הצגת תחזיות ומגמות 
 נוספים  םבתחום האורבני ובתחומים רלוונטיי

 יות אב הכוללות התייחסות לשינויים דמוגרפיים, כלכליים ותשתיתייםהכנת תכנ 

 אחריות על הפרוגרמה העירונית לצרכי חינוך וציבור 

 אחריות על גאנט הקמת מוסדות חינוך בעיר 

  ואפיון פעילויות אזוריות ואוכלוסיות שונות  מתן מידע -ליווי ועבודה שוטפת אל מול מינהל הנדסה
, תעסוקה ועוד( בתיאום הרוגרמה העירונית בנושאים שונים )תשתיות, אוכלוסייוצרכיהן, עדכון הפ

 מהנדסת העיר

  עריכת מחקרים וסקרים בקרב תושבי העיר ובעלי עניין שונים, באופן עצמאי או בשיתוף והנחיית גורמים
 מקצועיים, ניתוח הנתונים והצגת המסקנות

  תכניות עתידיות לשם היערכות נכונה ומיטביתעדכון בעלי תפקידים פנים וחוץ ארגוניים אודות 

 ל התחומים במחלקה וצוות העובדים בהניהול כל 
 

 

 :דרישות התפקיד
 

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

  2012-והטכנאים המוסמכים, התשע"ג
 

 ניסיון מקצועי

  בתכנון ו/או ארגון ו/או שנים לפחות  4ניסיון מוכח של  -עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית 
  ניהול פרוייקטים עירוניים ו/או רב שנתיים

  בתכנון ו/או ארגון ו/או ניהול פרוייקטים עירונייםשנים לפחות  5ניסיון מוכח של  -עבור הנדסאי רשום 
 ו/או רב שנתיים  

  בתכנון ו/או ארגון ו/או ניהול פרוייקטים שנים לפחות  6ניסיון מוכח של  -עבור טכנאי רשום 
 עירוניים ו/או רב שנתיים 



 

 
 כישורים ודרישות נוספות:

 יתרון  -דעי החברה, מדעי המדינה, משאבי אנוש, ניהול, כלכלה, פיתוח הדרכה, משפטים תואר במ 

  )יתרון  -ניסיון מוכח בניהול ארגון /תכנית/מסגרת )כולל ניהול תקציב 

  יתרון בולט -בעבודה עם קהילות תושבים ניסיון 

  יתרון -ניסיון בעבודה עם או במשרדי ממשלה 

  יתרון -היכרות עם המשפט המנהלי / בינלאומי/ דיפלומטי 

 היכרות עם תחום התכנון האסטרטגי 

 יכולת עבודה תחת לחץ וריבוי משימות תוך עמידה בלו"ז 

 רות גבוהה ותקשורת בינאישית טובהתודעת שי 

 יכולת הובלה, ייצוגיות, אסרטיביות, דיסקרטיות, אמינות ומהימנות אישית 

 ראייה מערכתית ויצירתיות ,גבוהה, קפדנות ודייקנות בביצוע יכולת ארגון ברמה 

  שליטה בתוכנותoffice 

 עברית ברמה גבוהה, כושר התבטאות בכתב ובע"פ 

  יתרון -שליטה גבוהה בשפה האנגלית, בשפות נוספות 

 יכולת ונכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות 
 

  100% משרה: היקף
  

 או בדרוג מקביל רוג המח"רבד 41-39 דרגה:
 

 תיתכן העסקה בחוזה מיוחד 
 

 לעניין השכלה תורנית(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, 
  erzliya.muni.ilmichrazim@h או במייל* 9529143-09הרצליה, בפקס  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  
 

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

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

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

 
 

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

 ,רב בכבוד 
 
 
 
 משה פדלון           
 ראש העירייה           
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