
 

 

 
 29/12/2021תאריך: 

 318286: מספרנו
 

 

 הארכת מועד הגשת מועמדות

 לתפקיד: 230/2021מכרז פנים/חוץ מס'     
 סגן/נית מנהל המחלקה לתכנון רב שנתי, תחום מחקר

 
במכרז שבנדון  סגן/נית מנהל המחלקה לתכנון רב שנתי, תחום מחקרהמועד להגשת מועמדות לתפקיד 

 .24//202201נדחה 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* 9529143-09בפקס  הרצליה, 22רח' בן גוריון 

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 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.
 

 

mailto:michrazim@herzliya.muni.il


 

 

 
 12/12/2021תאריך: 

 317333: מספרנו
 

 
 230/2021מכרז פנים/חוץ מס' 

 

  המחלקה לתכנון רב שנתי -לשכת מנכ"ל העירייה 
 

 

 

 תחום מחקר, ית מנהל המחלקה לתכנון רב שנתיסגן/דרוש/ה: 
 

 

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

י נתונים, איגום מחקרים, בקרה וניתוח בכל תפקיד זה יעסוק בתחום המחקר האסטרטגי, כתיבת ניירות מדיניות מבוסס
 תחומי הליבה של העיר. תוצרי המחקר ישמשו כמצע לדיון וקבלת החלטות מבוססות ידע.

 

 שנתי -לתכנון רב מנהל המחלקה: כפיפות
 
 

 תיאור התפקיד:

 ייע לקבלת החלטות נכונה ומיטביתבעירייה, המסההערכה פיתוח וריכוז תחום המחקר ו •

שירותים מחקרי, מקצועי, אמין, בדוק, מאוזן ונטול פניות המבוסס על מקורות שונים, להנהלת מתן סל  •
העירייה, אגפיה ולמהלכים האסטרטגיים העירוניים, במגוון רחב של תחומים: פיתוח כלכלי, חינוך, הגנת 

 , ספורט ועודהסביבה, קהילה, בריאות, מדע וטכנולוגיה, רווחה, תחבורה, תיירות, תרבות

ניירות מדיניות מבוססי נתונים, מחקרים,  -כתיבה, עריכה והוצאה לאור של מגוון תוצרי בדיקה ומחקר  •
 ועוד סקירות בארץ ובעולם, איסוף נתונים, ניתוח מגמות בינלאומיות

 יות ציבורית על בסיס תוצרי המחקרגיבוש אסטרטגיה והובלת מדינ •

 תקשוב ומערכות מידעאגף נתונים,  אגפי העירייה, אנשי -יצירת ממשקי עבודה עם גורמי פנים עירוניים  •

ובעולם, ארגוני מגזר משרדי ממשלה, מכוני מחקר, אקדמיה בארץ  -יצירת ממשקי עבודה מול גורמי חוץ  •
 שלישי ועוד

 רסיוע בתהליך גיוס, חניכה, הכשרה והנחיה של מתמחים סטודנטים בתחומי המחק •

 המחלקה לתכנון רב שנתי סיוע בניהול  •

 נוספות ככל שייקבעו ע"י הממונהביצוע מטלות  •
 

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

  2012-והטכנאים המוסמכים, התשע"ג
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 תנאי סף, המשך:
 

 ניסיון מקצועי

ת ניסיון מוכח של שנה לפחות במחקר אקדמי / כתיבת ניירו -עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית  •
 מדיניות / ייעוץ במגזר הציבורי

ת מדיניות / ייעוץ במחקר אקדמי / כתיבת ניירולפחות שנתיים ניסיון מוכח של  -עבור הנדסאי רשום  •
 במגזר הציבורי

ת מדיניות / ייעוץ במגזר במחקר אקדמי / כתיבת ניירולפחות שנים  3ניסיון מוכח של  -עבור טכנאי רשום  •
 הציבורי

 
 

 כישורים ודרישות נוספות:

 תואר בממשל, מדע המדינה, כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, מדע נתונים, סטטיסטיקה,  •

 יתרון -טכנולוגיית מידע ותארים רלוונטיים נוספים 

 יתרון -ניסיון מוכח בעבודה עם או מול המגזר הציבורי  •

 יתרון -לת תהליכים ו/או ניסיון מחקרי ניסיון בהוב •

 טכנולוגית גבוהה האוריינטצי, officeשליטה בתוכנות  •

 יתרון -ותוכנות מחקר וניתוחים סטטיסטיים  BIמוצרי שליטה ב •

 יתרון -ניסיון בהובלת / שינוי מדיניות ציבורית  •

 יתרון -ניסיון מודיעיני במחקרי מדיניות  •

 יתרון -בשיטות ניתוח סטטיסטי מתקדמות מערכות / בבניית מודלים כמותיים / או ניסיון בחקר ביצועים  •

 יסקרטיות, אמינות ומהימנות אישיתניהול, הובלה, ייצוגיות, אסרטיביות, ד יכולת •

 כולת אינטגרציה והצגה של מידע רבייצירתיות, כושר ניתוח, חשיבה אסטרטגית וראייה מערכתית,  •

 המגזר הציבורי לעומקו ולרוחבו יכולת התעמקות ורצון ללמוד את פעילות •

 בביצועיכולת ארגון ויוזמה ברמה גבוהה, קפדנות ודייקנות  •

 ת ולקיחת אחריות על תחומים רבים.יכולת למידה עצמית, עצמאות בביצוע משימו •

 רות גבוהה ותקשורת בינאישית טובהתודעת שיחסי אנוש גבוהים, י •

 י משימות תוך עמידה בלוחות זמניםיכולת עבודה תחת לחץ וריבו חריצות ויעילות, •

 קשרים ושיתופי פעולה חוצה מגזריםכולת בניית י •

 רבות יכולת הדרכה ועמידה מול קהלבכתב ובע"פ, לגבוה עברית ברמה גבוהה, כושר התבטאות  •

 יתרון -שליטה גבוהה בשפה האנגלית, בשפות נוספות  •

 כונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיותיכולת ונ •

 

  100% משרה: היקף
  

 בדרוג המח"ר או בדרוג מקביל 40-38 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 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 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

 .10/01/2022עד 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 )ות/מסמכים בדרכים חלופיות יש לדאוג ולהגיש מועמד 
 

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

 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.

 

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

 

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

 משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו  מועמד שהנו קרוב
 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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