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 244/2022חוץ מס' /פנים מכרז                                                  
 

 לשכת מנכ"ל העירייה  -עיריית הרצליה 
 

 מנהל אגף פרויקטים ומנהל/ת המחלקה לתכנון רב שנתי   יתדרוש/ה: סגן/
 

 מנכ"ל העירייהלשכת : כפיפות
 

 תיאור התפקיד: 

 וביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחום עליו מופקד האגף  סיוע בהתוויה, קידום •

 פיקוח, בקרה ומעקב על ביצוע העבודה השוטפת באגף •

 ניהול המחלקה לתכנון רב שנתי: •
 העירייה בתחומי עיצוב, יישום והטמעת מדיניות אסטרטגיתליווי  −
 איסוף, ניהול ועיבוד נתונים ממקורות שונים לצורך קבלת החלטות מקצועיות, הצגת תחזיות ומגמות   −

 נוספים   םבתחום האורבני ובתחומים רלוונטיי
 הכנת תכניות אב הכוללות התייחסות לשינויים דמוגרפיים, כלכליים ותשתיתיים  −
 ות על הפרוגרמה העירונית לצרכי חינוך וציבור אחרי −
 אחריות על גאנט הקמת מוסדות חינוך בעיר  −
מתן מידע  ואפיון פעילויות אזוריות ואוכלוסיות שונות   -ליווי ועבודה שוטפת אל מול מינהל הנדסה  −

אום  , תעסוקה ועוד( בתיהוצרכיהן, עדכון הפרוגרמה העירונית בנושאים שונים )תשתיות, אוכלוסיי
 מהנדסת העיר 

עריכת מחקרים וסקרים בקרב תושבי העיר ובעלי עניין שונים, באופן עצמאי או בשיתוף והנחיית   −
 גורמים מקצועיים, ניתוח הנתונים והצגת המסקנות

 עדכון בעלי תפקידים פנים וחוץ ארגוניים אודות תכניות עתידיות לשם היערכות נכונה ומיטבית −
 במחלקה וצוות העובדים בה ניהול כלל התחומים  −

 
 :התפקיד  דרישות

 

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

    2012-והטכנאים המוסמכים, התשע"ג
 

 ניסיון מקצועי  

 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי 4 -לה תורנית* עבור בעל תואר אקדמי או השכ •

 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי  5  –חמש שנות ניסיון  -עבור הנדסאי רשום  •

 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי  6 – שש שנות ניסיון  –עבור טכנאי רשום  •
 

 ניסיון ניהולי 

 ניסיון של שנתיים לפחות בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה •
 

 



 

 

 כישורים ודרישות נוספות: 

 יתרון  –הכרת המערכת העירונית על בוריה  •

 מעקב אחר תהליכים מרובים, יכולת הנעה וקידום פרויקטים יכולת  •

 משימות בתנאי לחץ ועמידה בזמנים יכולת ביצוע  •

 סדר, יכולת ארגון ותכנון  •

 ת, יכולת עבודת צוות, יחסי אנוש טובים שירותיו •

 ,יצירתיות, פתיחות, אסרטיביות קפדנות, דייקנות ואחריות •

 אמינות ומהימנות אישיתייצוגיות, יכולת הובלה,  •

 עברית ברמה גבוהה, יכולת ביטוי טובה בכתב ובע"פ  •

   officeיישומי שליטה ב •

 עבודה בשעות לא שגרתיות ניידות, יכולת ונכונות ל •
 

   100% היקף משרה:
 

 או בדירוג מקביל  המח"רבדרוג  43-41   :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.         

 הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל מעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול  -            
 שתיים משלוש בחינות אלה יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר               

 

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

 . 26/10/2022עד ליום   michrazim@herzliya.muni.il ²או במייל 9529143-09בפקס 
 

 תוכן התפקיד וניסיון ניהולי ככל שנדרש על אישור העסקה לכלול תאריכי העסקה מלאים, היקף משרה, פירוט 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   
 

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

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. 

 

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

 

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

לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים ברשויות   ב 9 סעיףע"פ  והמשרה נשוא המכרז הינה משרה בדרגה גבוהה,  -
 שדרישותיו נקבעו מראש.   ש לערוך בגינה מבחן ממייןי ,  1979 –המקומיות(, תש"ם 

 א לתקנות, יוזמן לראיון בפני ועדת בחינה רק מועמד שהשיג תוצאות מתאימות. 25א, 11בהתאם לסעיפים       
 

 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. 

 

 על המועמד לפרט בדבר נושאים העלולים להעמידו בניגוד עניינים  -
 

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

 

 בכבוד  רב,                                                                                                                

 
 
 משה פדלון                   

 ראש העירייה                                                                                                      
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