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 המחלקה לתכנון רב שנתי -מנכ"ל העירייה לשכת 
 

 

 אסטרטגי/ת לתחום החינוךדרוש/ה: מתכנן/ת 
 
 

רשותי חוצה ארגון אשר עוסק בתכנון אסטרטגי עירוני ארוך -אסטרטגי מהווה גוף פנים-המחלקה לתכנון רב שנתי
 טווח, המשלב כלי ניהול ועשייה חדשניים, העושים שימוש במתודולוגיות של שיתוף ושותפות.

תפקיד זה יעסוק בתכנון אסטרטגי לתחום החינוך בהיבט הבינוי, התאמת צרכי חינוך למגמות בינוי בעיר )דוגמת 
התחדשות עירונית(, מקסום קבלת תקציבים ממשרד החינוך בנושא בינוי מוסדות חינוך וסיוע במימוש צרכי החינוך 

 הפדגוגיים בפרוגרמה הפיזית. 
 

 שנתי )אסטרטגי(-לתכנון רבמ"מ מנהל המחלקה : כפיפות
 

 תיאור התפקיד:

 בהסתכלות אסטרטגית ארוכת טווח -ניתוח צרכי אגף החינוך לבינוי מוסדות חינוך  •

גזירת המלצות עדכון של הפרוגרמה העירונית לבינוי מוסדות חינוך ו -ניהול גאנט מוסדות חינוך עירוני  •
 לטווח הקצר והארוך

ניתוח תמונת מצב  -ינוך וגורמי ההנדסה, הביצוע והחינוך בעיר הח ניהול תהליכי התקצוב מול משרד •
, התאמת הצרכים לבינוי יחידות דיור בעיר, ניהול דות חינוךחינוכית קיימת על בסיס נתונים, מיפוי מוס

החינוך, הכנת תיקי קרקע עבור כל פרויקט, הפקת פרוגרמה, אישור תכנית  שרדתהליכי התקצוב מול מ
 טיפול בכל בקשה של משרד החינוךכלית, מעקב ואדרי

 ות ביצוע למשרד עד לקבלת כספים(בדיקת הרשאות וערעורים, שחרור כספים )ריכוז וליווי חשבונ •

דכון בעלי מול גורמי תכנון, תקצוב וביצוע, ע ריכוז תהליכי בניית מוסדות חינוך -תיאום פנים ארגוני  •
סיוע בגיבוש הדורשות היערכות נכונה ומיטבית,  תפקידים פנים וחוץ ארגוניים אודות תכניות עתידיות

 של שיטות וכלים לניהול העבודה והטמעתם

 יעת לקבלת החלטהכתיבת ניירות עמדה, גיבוש תמונת מצב תקציבית עבור בינוי מוסדות חינוך המסי •
 נכונה ומיטבית

 ת נוספות ככל שייקבעו ע"י הממונהביצוע מטלו •
 

 

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

  2012-והטכנאים המוסמכים, התשע"ג
 

 ניסיון מקצועי

 ארגוןבלפחות בתכנון ו/או  שנתייםשל  חניסיון מוכ - *עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית •

  ניהולבעבודה מול משרדי ממשלה ו/או בכתיבת תכניות עבודה ו/או בניהול פרויקטים ו/או בו/או  

 תקצוב רוחבייםתהליכי  

 כאמור לעילשנים לפחות  3ניסיון מוכח של  -עבור הנדסאי רשום  •

 כאמור לעילשנים לפחות  4ניסיון מוכח של  -בור טכנאי רשום ע •



 

 
 

 כישורים ודרישות נוספות:

 יתרון -תואר במנהל עסקים, כלכלה, ממשל, משפטים, מדעי המדינה  •

 וןיתר -ניסיון מוכח בניהול תקציב  •

 יתרון -ניסיון בעבודה עם או במשרדי ממשלה  •

 היכרות עם תחום התכנון האסטרטגי •

 גבוהים, חריצות ויעילותחסי אנוש י •

 כושר ניתוח וראיה כוללת •

 י משימות תוך עמידה בלוחות זמניםיכולת עבודה תחת לחץ וריבו •

 רות גבוהה ותקשורת בינאישית טובהתודעת שי •

 יסקרטיות, אמינות ומהימנות אישיתיכולת הובלה, ייצוגיות, אסרטיביות, ד •

 , ראייה מערכתית ויצירתיותבביצועיכולת ארגון ברמה גבוהה, קפדנות ודייקנות  •

 officeשליטה בתוכנות  •

 גבוהה, כושר התבטאות בכתב ובע"פעברית ברמה  •

 יתרון -שליטה גבוהה בשפה האנגלית, בשפות נוספות  •

 כונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיותיכולת ונ •
 

  100% משרה: היקף
  

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

 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 
 

קורות חיים בצירוף המלצות ואסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף הנדרשים )תעודות יש להעביר 
 הרצליה,  22ומסמכים נדרשים אחרים( לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון  ¹השכלה, אישורי העסקה

 .02/08/2021 עד ליום uni.ilmichrazim@herzliya.m ²או במייל 9529143-09בפקס 
 

 בהתאם לנדרש במכרז.וניסיון ניהולי  תקופת העסקה מדויקת, היקף משרה, תוכן התפקידעל אישור העסקה לכלול ¹
 

 במידה ולא התקבל אישור אוטומטי על קבלת הפניה,  -בהגשת מועמדות/מסמכים באמצעות המייל ²

 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.

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

 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  שרא          
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