
 

 

 
 

 24/10/2022תאריך:  
 333875     :  מספרנו

 

 הארכת מועד הגשת מועמדות 

 לתפקיד:  241/2022מכרז פנים/חוץ מס' 
 מנהל/ת מחלקת תחבורה ציבורית ותחבורה בת קיימא ברשות המקומית 

 
ברשות מנהל/ת מחלקת תחבורה ציבורית ותחבורה בת קיימא המועד להגשת מועמדות לתפקיד 

 . 11/2022/07במכרז שבנדון נדחה עד ליום   המקומית
 

 אין שינוי בתיאור ובדרישות התפקיד.  
 

יש להעביר קורות חיים בצירוף המלצות ואסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף )תעודות השכלה  ו/או 
-09הרצליה, בפקס  22אישורי העסקה ו/או מסמכים נדרשים אחרים( לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 

 .  michrazim@herzliya.muni.il ¹או במייל 5291439
 
 

על אישור העסקה לכלול תקופת העסקה מדויקת, היקף משרה, תוכן התפקיד וניסיון ניהולי במידה ונדרש  ¹
 במכרז.

 

במידה ולא התקבל אישור אוטומטי על קבלת הפניה, יש לדאוג  -בהגשת מועמדות/מסמכים באמצעות המייל ²

 אחר(. emailולהגיש מועמדות/מסמכים בדרכים חלופיות ) בפקס/ הגשה ידנית/ באמצעות חשבון 
 

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

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. 

 

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

 

 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 29/09/2022תאריך:            
 333158                 : מספרנו          
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 241/2022מכרז פנים/חוץ מס' 
 

 אגף תשתיות, תחבורה ותנועה   -מינהל הנדסה 

 ברשות המקומית  מנהל/ת מחלקת תחבורה ציבורית ותחבורה בת קיימאדרוש/ה:  
 

 מטעמה ו/או מי  מנהלת אגף תשתיות, תחבורה ותנועה :כפיפות ניהולית

 לתחבורה ציבורית. מונחה מקצועית ע"י הרשות הארצית 
 

 : תיאור התפקיד

ברשות המקומית וממשקיה לצורך התאמה מרבית של  והתחבורה הרכה תכלול נושא התחבורה הציבורית 
לפיתוח העירוני, וקידום המודעות לשירות השירות הניתן והמתוכנן לצרכי תושבי הרשות המקומית ובהתאם 

 הקיים בקרב התושבים. 

ובתחבורה בת קיימא  השתתפות וליווי ביצוע בתהליכי קבלת ההחלטות הקשורים בתחבורה הציבורית  •
 ברשות המקומית

 ם הרלוונטייל הקשר עם כלל הגורמים וניהו  קטי פיתוח תשתיות התח"צ ברשותיריכוז וקידום פרוי  •

מידע ופיתוח שירות   ניהול,  בתחבורה הציבורית ברשות המקומיתריכוז והפניית פניות ציבור וצרכי הנוסעים  •

ות וקיום קשר שוטף  כנית תח"צ לרשות, גיבוש בקשות לשיפור השירבנייה וקידום של ת, התח"צ ברשות

 וזי ומפעילי התח"צום התח"צ המחמול מנהל/ת תח

, והגברת המודעות הקהילתית  לתח"צת, תוך קיום פעילות הסברה הטמעת תרבות השימוש בתח"צ ברשו •

 רה בביצוע סקרים ופעילויות קהילהאיסוף צרכי התושבים וליווי הגורמים מטעם משרד התחבו

 העירייה בתחום התחבורה הציבורית   מדיניותשל הוצאה לפועל  •

אומם  יאו חברות עירוניות לרבות ת/אחריות לתכנון וקידום פרויקטים של תחבורה ציבורית בביצוע העירייה ו •

 התחבורה וגורמים נוספים רלבנטייםואישורם אל מול משרד 

 בנושאי תחבורה ציבורית GIS - אחריות לעדכון מערכת ה  •

 אחר שהתקבלו עדה המרכזית ותעדוף החלטות לביצוע לוליווי ובדיקה של בקשות לוועדת תנועה בו •

 שונים מתן חוות דעת מקצועית בפורומים  •

 ות תח"צ ו/או תשתיות תומכות תח"צהשתתפות בפגישות ובסיורים העוסקים בתשתי •

 י תח"צ וקידומן מול משרד התחבורהמסלול שדרוגהכנת הצעות ל •

 ח"צ לרבות פיקוח על ביצוע תקציבי קטי תשתיות תיפיקוח על התקדמות פרו •

 הממוניםבמסגרת תחומי אחריות התפקיד בהתאם לדרישת נוספת כל מטלה ביצוע  •

 

 דרישות התפקיד: 
 

 תנאי סף: 
 

 : השכלה

 גף להערכת תארים או שקיבל הכרה מה המל"גבמוסד המוכר ע"י תואר אקדמי מושלם אשר נרכש  •

 אדריכלות או תכנון ערים  אקדמיים בחו"ל  באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה אזרחית,

 או 

 לחוק ההנדסאים  39רשום בפנקס ההנדסאים( בהתאם לסעיף ) באותם תחומיםם והנדסאי רש

 2012 –התשע"ג והטכנאים המוסמכים, 

 

 
 

 

 

 
 תנאי סף, המשך: 

 



 

 

 : מקצועי ניסיון

תכנון תחבורה, תכנון תחבורה  אחד או יותר מהתחומים הבאים: יסיון בשנות נ 4   -עבור בעל תואר אקדמי  •

תכנון עירוני, ניהול או פיקוח תשתיות, תפעול תחבורה ציבורית, ניהול פרויקטים ברשות מקומית  ציבורית, 

 בתחומים בעלי זיקה לתפקיד 

,  כנון תחבורה, תכנון תחבורה ציבוריתתבאחד או יותר מהתחומים הבאים:  שנות 5 –עבור הנדסאי רשום  •

ברשות מקומית בתחומים  , ניהול פרויקטים וריתיהול או פיקוח תשתיות, תפעול תחבורה ציבתכנון עירוני, נ

 בעלי זיקה לתפקיד 
 

 :תהכשרה מקצועי

 המקומית, במועד שייקבע ע"י  התחייבות לסיים בהצלחה קורס לאחראי תחבורה ציבורית ברשות  •
 המשך מילוי התפקיד יתאפשר רק במידה והוסמך במסגרת הכשרה זו העירייה, 

 
 

 כישורים ודרישות נוספות: 

 התמצאות בממשקי תחבורה ציבורית אינטרנטיים )כגון: אתר משרד התחבורה לתחבורה ציבורית,   •
 ועוד(  gov.mapאתר המפות הארצי 

 יתרון -  GISניסיון בסביבת עבודה ממוחשבת: אוטוקד ,  •

 יתרון -היכרות עם תוכנות לבחינת מודלים תחבורתיים  •

 תיאום פיקוח ובקרה יכולת ניהול, ארגון ותכנון, יכולת  •

 יכולת עבודה עצמית   ,יכולת הנעה רב תחומית יוזמה, אסרטיביות, •

 אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודיוק בביצוע, יכולת נשיאה באחריות  •

עמידה בזמנים, זיהוי צרכים ומתן  , יכולת עמידה בתנאי לחץ, התמודדות עם נושאים רבים במקביל •
 פתרונות מידיים 

 כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ אנגלית ברמה גבוהה, ריה,העברית על בוידיעת השפה  •

 ואינטרנט  office –שליטה מלאה ביישומי מחשב  •

   עבודה בצוות יכולתתפיסה שירותית, יחסי אנוש ברמה גבוהה, ייצוגיות, אדיבות,  •

 יכולת ונכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות •
 

 
 

 

   100%: היקף משרה 
 

 

 

)בהתאם להשכלת  המח"ר בדרוג  אוהנדסאים/טכנאים  אומהנדסים/אדריכלים בדרוג  42-40  :מתח דרגות

 המועמד/ת( 

 

   תיתכן העסקה בחוזה מיוחד

 

 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 

 . 24/10/2022עד ליום   michrazim@herzliya.muni.il ²או במייל 9529143-09בפקס 
 

 על אישור העסקה לכלול תאריכי העסקה מלאים, היקף משרה, פירוט תוכן התפקיד וניסיון ניהולי ככל שנדרש ¹
 

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

 אחר(.    emailמסמכים בדרכים חלופיות ) בפקס/ הגשה ידנית/ באמצעות חשבון יש לדאוג ולהגיש מועמדות/   
 
 
 
 
 

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

mailto:michrazim@herzliya.muni.il


 

 

עובדי  תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם אשר אינה מיוצגת כנדרש בקרב  -
 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. -
 

 קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו  מועמד שהנו -
 . לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים     

 

 על המועמד לפרט בדבר נושאים העלולים להעמידו בניגוד עניינים -
 
 

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

 בכבוד  רב,                                                                                                                
 
                               

                                                                                                 
 משה פדלון                   

 ראש העירייה                                                                                                      
 


