
 

 

 
 29/12/2021תאריך: 

 318285: מספרנו
 

 

 הארכת מועד הגשת מועמדות

 לתפקיד: 234/2021מכרז פנים/חוץ מס'     
 נתוניםמנהל/ת מחלקת חקר 

 
במכרז שבנדון נדחה לתאריך עד ליום   נתוניםמנהל/ת מחלקת חקר המועד להגשת מועמדות לתפקיד 

202201//20. 
 

 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 

 
 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(.  emailיש לדאוג ולהגיש מועמדות/מסמכים בדרכים חלופיות ) בפקס/ הגשה ידנית/ באמצעות חשבון   
 

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

תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם אשר אינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי 
 הרשות המקומית, אם המועמד הינו בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

 

 הנדרשת.תינתן עדיפות למועמד עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותו לביצוע העבודה 
 

 

 מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.
 

 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.

 
 

 בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.בכל מקום בו נכתב 
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 16/12/2021תאריך: 

 317631: מספרנו
 

 234/2021מס'  מכרז פנים/חוץ
 

 אגף תקשוב ומערכות מידע -עיריית הרצליה 
 
 

 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת חקר נתונים
 

 

 תקשוב ומערכות מידע מנהל אגף: כפיפות
 

 תיאור התפקיד:

 מחקר  מוקד המרכזי בארגון לכל הקשור למידע ואנליזותכניהול המחלקה המשמשת  •

 הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות, בתחום האחריות של המחלקה •

 שאילתות מידעוהגדרת צרכים ארגוניים  אפיון ומיפוי •

 כמויות גדולות של מידע ובניית תהליכים וכלים לניהול הידע ניתוח •

 והשירות מבוססות מידע והטעמתן בארגון לשם שיפור הביצועים הסקת מסקנות •

 הובלת הטמעה ושימוש פתרונות טכנולוגיים ליצירה ותחזוקה של מאגרי מידע •

 הערכת סיכונים ואחריות על איכות פתרונות מוטמעים •

 בסיסי נתונים/מערכות ה ביןאינטגרציכולל  BIה של פתרונות קניהול ותחזו תכנון, •

 הפקת דוחות ביצועים והצעת שיפורים •
 

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

  2012-והטכנאים המוסמכים, התשע"ג
 או

 השכלה תורנית *
 

 

 ניסיון מקצועי

 כאנליסט/ית )חקר וניתוח נתונים( שנות ניסיון לפחות  4 -תורנית*עבור בעל תואר אקדמי או השכלה  •
 BIאו כמוביל או כמנתח/ת מערכות 

 לפחות כאנליסט/ית )חקר וניתוח נתונים( או כמנתח/ת מערכותשנות ניסיון  5 -עבור הנדסאי רשום  •
 BIאו כמוביל 

  לפחות כאנליסט/ית )חקר וניתוח נתונים( או כמנתח/ת מערכותשנות ניסיון  6 -עבור טכנאי רשום  •
 BIאו כמוביל 

 
 

 כישורים ודרישות נוספות:

 יתרון - ה וניהול/ נתונים/תוכנהמערכות מידע/מדעי המחשב/תעשייתואר אקדמי בתחומי  •

 יתרון -אופק, ממת"ם וכו' ,, ממר"ם8200ידה טכנולוגית כגון בוגר/ת יח •

 יתרון - Excel-ניסיון וידע בניתוח מורכב של מבני נתונים ב •

 יתרון -וכו'  QLIK,POWER BIכגון  BIלמנהלים במערכות  DASHBOARD-ניסיון וידע בהנגשת תובנות ו •

 יתרון -GIS ניסיון וידע במערכות •

 יתרון -וכו'  PANDAבחבילות ניתוח נתונים כגון  PYTHON -וידע בפיתוח ב  ניסיון •



 

 
 כישורים ודרישות נוספות, המשך:

 שליטה באנגלית ובעברית ברמה גבוהה, כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ  •

 יתרון -היכרות עם תחום השלטון המקומי בדגש על תחום ערים חכמות  •

 יתרון -וכו'  SAP ,אוטומציה -היכרות עם תשתיות מידע ארגוניות  •

 Excelבדגש על  officeשליטה ביישומי  •

 ים תוך ניהול ממשקי עבודה חוצי ארגון ברשותתהליכים ארגוניוהובלת יכולת הנעת  •

 למידה עצמאית תיכול, תשומת לב גבוהה לפרטים קטנים •

 אישית, דיסקרטיות ומחויבות לארגון ולתפקידייצוגיות, אמינות ומהימנות  •

 ראייה מערכתית, יכולת קבלת החלטות ונשיאה באחריות •

 ויחסי אנוש טוביםרות גבוהה תודעת שיאדיבות, סבלנות,  •

 יכולת עבודה תחת לחץ וריבוי משימות תוך עמידה בלו"ז •

 יכולת ונכונות לעבודה בשעות גמישות ובלתי שגרתיות •
 

  100% משרה: היקף
 

 או בדרוג מקביל בדרוג המח"ר 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: 
 אישור הרבנות הראשית לישראל לפי ("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 - 
 איסור והיתר שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני 
 

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

 ./1/2022006 עד ליום michrazim@herzliya.muni.il 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.
 

מיוצגת כנדרש בקרב עובדי תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם אשר אינה 
 הרשות המקומית, אם המועמד הינו בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

 

 תינתן עדיפות למועמד עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותו לביצוע העבודה הנדרשת.
 

 

 עבודה.מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה ל
 

 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 
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