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 2022/616חוץ מס' /פנים מכרז 
 

 אגף ועדות עירוניות ובקרת תהליכים -עיריית הרצליה 
 

 

   נשים ומגדר  ראש/ת מינהלדרוש/ה:  
 

 , יועל"ןתהליכים: מנהלת אגף ועדות עירוניות ובקרת כפיפות
 

 תיאור התפקיד: 

 :מישוריםבמס' אחריות לקידום מעמד האישה  •
 

קידום שוויון מגדרי בעיר הרצליה על כלל היבטיו, בשיתוף פעולה מלא עם יועצת ראש העיר למעמד  -
 האישה, בהתאם למדיניות הנהלת העירייה

   נשים והעצמתן בתחומי החייםיזום סדנאות, קורסים ושיתופי פעולה עם המגזר השלישי לקידום  -
 )ובפרט בתחום התעסוקה והעצמאות הכלכלית של נשים( ברמה העירונית והארצית שונים ה

 ויות נשים בעבודה, בדיני משפחה ובחברהבכל הנוגע לזכמשפטי/מקצועי והכוונה הפניה לסיוע  -
בקרב תושבות ותושבי  פעילות להעלאת המודעות לנושא מעמד האישה בחברה והפצת מידע בנושא -

 והפקת פרסומים שונים( )ארגון אירועים  העיר
 יצירת תוכן ופעילות לציון אירועים מרכזיים לקידום מעמד האישה  -

השנתית, הוצאת התכנית לפועל תוך שיתוף  הצעת התקציב גיבוש בניית תכנית עבודה שנתית ובהתאם לכך  •
רוניים ומחלקות העירייה השונות, ארגוני נשים, ארגונים פעולה עם גורמים שונים בקהילה ובכלל זה גופים עי

 חברתיים, משרדי ממשלה וכיוצ"ב
 ליווי תכניות בנושאי מגדר מול אגף חינוך וערכים  •
 ייצוג הרשות יחד עם מנהלת האגף במשרדי ממשלה ובכנסת  •
 אישור חשבוניות וקשר עם ספקים •
 מתן שירות איכותי לעובדות העירייה ולתושבות העיר  •
 עבודה בימים ושעות בלתי שגרתיים בהתאם לצורך •
 יועצת ראש העיר למעמד האישה עם עבודה בתיאום  •
 ביצוע מטלות נוספות בהתאם להחלטת היועל"ן  •
 

 
 

 דרישות התפקיד: 
 

 תנאי סף: 
 

 

 : השכלה

 , או שקיבל הכרה מהגף להערכת תארים תואר אקדמי מושלם  אשר נרכש במוסד המוכר ע"י המל"ג •
 אקדמאיים מחו"ל

  או
 השכלה תורנית*  

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

 2012 –והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 
 
 

 ניסיון מקצועי 

    שנות ניסיון לפחות בתחומי נשים/מגדר 4 –עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית  •

    נשים/מגדר שנות ניסיון לפחות בתחומי  5 -עבור הנדסאי רשום  •

    שנות ניסיון לפחות בתחומי   נשים/מגדר 6 -עבור טכנאי רשום  •
 
 
 
 
 



 

 
 

 כישורים ודרישות נוספות: 

 יתרון  –גדר ו/או משפטים, לימודי תעודה בתחום המגדר   מי מתואר בתחו •

 רמת מחויבות גבוהה לקידום שיווין בין המינים  •

 ייצוגיות, יכולת הובלה, יוזמה ויצירתיות,  אמינות ודיסקרטיות •

 הכרות עם הגופים הממשלתיים והפרטיים הפועלים בנושא קידום מעמד האישה •

 פעילויות מגוונות לכל קשת הגילאים עבודה שנתית הכוללתבהבניית תכנית יכולת  •

 (ותנו"ס רווחההעירייה השונים )בדגש על חינוך,  אגפי יכולת עבודה בשיתוף  •

 officeיכולת עבודה בסביבה מתוקשבת, שליטה בתוכנות  •

 יכולת גבוהה לעבודה משותפת עם גורמים נוספים ברשות ומחוצה לה )ארגוני נשים, מוסדות, נותני   •

 עם מתנדבים והמגזר השלישי  עבודהיכולת שירותים בתחום ועוד( ו 

 מוכוונות שירותית גבוההמעולים, יכולת עבודה בצוות, יחסי אנוש  •

 בכתב ובע"פגבוה עברית ברמה גבוהה, כושר ביטוי  •

 נכונות לעבודה מאומצת גם בשעות בלתי שגרתיותו יכולת •
 

                   100%  היקף המשרה:
 

    בדרוג המח"ר או בדרוג מקביל 42-40 :מתח דרגות
 

 תיתכן העסקה בחוזה מיוחד
 

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

 ובתנאי שעומד ביתר 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.         

 וש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל מעבר של -            
 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 

 . 25/07/2022עד ליום   michrazim@herzliya.muni.il ²או במייל 9529143-09בפקס 
 

 וניסיון ניהולי בהתאם לנדרש במכרז. על אישור העסקה לכלול תקופת העסקה מדויקת, היקף משרה, תוכן התפקיד  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 שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים לא תיענינה. הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או  -
 

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. 

 

 חדים, וזאת בהתאם לכשירותו לביצוע העבודה הנדרשת. תינתן עדיפות למועמד עם צרכים מיו  -
 

 

 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   -
 . עדת השירות במשרד הפניםלעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ו     

 

 על המועמד לפרט בדבר נושאים העלולים להעמידו בניגוד עניינים  -
 

 

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

 בכבוד  רב,                                                                                                                

 
 משה פדלון                   

 העירייה ראש                                                                                                       
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