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 27/2022מכרז פנים/חוץ מס' 
 

 מחלקת משאבי אנוש בחינוך  –אגף משאבי אנוש 
 

   תבמערכת החינוך העירוני  HRת מדור תהליכי  /מנהל דרוש/ה:  
 

 : מנהלת מחלקת משאבי אנוש בחינוךכפיפות
 

 תיאור התפקיד: 
לתקנות העיריות, פקודת העיריות, הסכמי שכר, בכפוף   טיפול במשימות הנגזרות מתחומי אחריות המחלקה

 . חוזרי מנכ"ל, הנחיות משרד הפנים וכללי המינהל התקין
 

 העירונית, לרבות עובדי הוראה נוך טיפול שוטף בעובדי מערכת החי •
   לארגון, הכנת תנאי העסקתו בכפוף להסכמים קיבוציים וליווי עד שיבוצו ביחידה הקולטת העובדקליטת   •
 הכנת הדמיית שכר בהתאם להסכמים הקיבוציים  ותנאי שכר המועמד ל כל הקשור בדיווח לשכר  •
 קידום עפ"י תפקיד, דרגות אישיות בגין מצוינות וכו' אחריות לקביעת דרגות לעובדים הזכאים לקידום: מסלולי  •
 ,"אופק חדש" בכל הנוגע לתנאי העסקת עובדי הוראה - "עוז לתמורה" ו -יישום הסכמי שכר דרוג הוראה •

     הקמת מערכת שעות נוכחות, הקלדת נתוני נוכחות, מורים זמניים ומדריכים חינוכיים,  והכנת חוזים עבור     
 שלומים שונים ועדכון שוטף במערכתהיעדרויות ות     
 תיעוד, מעקב ועדכון שוטף   - אחריות לניהול התיקים האישיים של כלל עובדי מערכת החינוך העירונית •

 לאורך מחזור החיים הארגוני
הפצת טפסים, הקלדת נתונים,  לפונים, מענה טלפוני ופרונטלי  הכוללשוטף אדמיניסטרטיבי טיפול  •

   סה/סריקה/תיוק מסמכים ועודהדפ
מוסדות  מ, מגורמים שונים ברשות ומערכת החינוך העירונית מענה בכתב לפניות המתקבלות מעובדי •

 ממשלתיים וציבוריים 
 אגף החינוך, אגף שכר ובתי הספר עבודה שוטפת מול ממשקי עבודה פנימיים לרבות •

 ירבהתאם להנחיית הממונה היש משימות נוספות בתחום כ"א ושכר •

 בכל תחומי אחריות המחלקה בהתאם לצרכי המחלקה סיוע למנהלת המחלקה  •

 נוספות בהתאם לדרישת מנהל האגף  סיוע במשימות אגפיות וביצוע 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    39הנדסאי/טכנאי רשום )רשום בפנקס ההנדסאים/טכנאים( בהתאם לסעיף  •
 2012 –והטכנאים המוסמכים, התשע"ג        

 
 ניסיון 

 ניסיון מקצועי מוכח בעולמות משאבי האנוש השונים •



 

 

 כישורים ודרישות נוספות: 

 יתרון  –ניסיון בתהליכי קליטת עובדים ו/או טיפול בתנאי עבודה ושכר  •

 יתרון  - סינריוןכדוגמת חיל"ן ו/או  HR מערכותידע וניסיון בעבודה עם  •

 Officeיבה ממוחשבת ולמידת תוכנות חדשות, שליטה ביישומי יכולת עבודה בסב •

 יכולת עבודה במערכת מורכבת מרובת ממשקים •

 כושר תכנון ותאום, דיוק וקפדנות בביצוע משימותסדר וארגון,  •

 תעדוף משימות, יכולת עבודה בתנאי לחץ  •

 אמינות ומהימנות אישית, דיסקרטיות ברמה גבוהה •

 עברית ברמה גבוהה, כושר ביטוי בכתב ובע"פ  •

 יכולת עבודת בצוות יחסי אנוש טובים,   •

 אדיבות ותודעת שירות גבוהה •
 
 

    100%   היקף משרה:
 

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

 

 מי שנתקיימה בו אחת מהחלופות הבאות )לעניין השכלה תורנית( ובתנאי שעומד ביתר  רשאי להגיש מועמדות למכרז שבנדון  *

 תנאי הסף שבמכרז:    
 תעודת סמיכות לרבנות ) "יורה יורה" ( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל        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 המלצות ואסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף )תעודות השכלה 

 הרצליה,   22ו/או מסמכים נדרשים אחרים( לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון  ¹ו/או אישורי העסקה
 . /2022/0214עד ליום   herzliya.muni.ilmichrazim@ ²או במייל 9529143-09בפקס 

 
 

 על אישור העסקה לכלול תקופת העסקה מדויקת, היקף משרה, תוכן התפקיד וניסיון ניהולי בהתאם לנדרש במכרז. 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   
 

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

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

 

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

 

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

 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. 
 

 בכבוד  רב,                                                                                                                
 
 
 
 משה פדלון                   

 עירייה ראש ה                                                                                                     
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