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 עיריית הרצליה
 

 חשבות מינהל חינוך וערכים –מינהל חינוך וערכים 
 

 דרוש/ה: אחראי/ת נושא מיצוי הכנסות ממשרד החינוך 
 

 מנהלת מדור הכנסות העירייה: כפיפות
 

 תיאור התפקיד:

  ריכוז הטיפול בפרויקט גפ"ן )גמישות פדגוגית ניהולית( של משרד החינוך במוסדות החינוך היסודיים 
 :יסודיים, לרבות ליווי בתי הספר, פיקוח ובקרה תקציבית-והעל
 ומינהלני סיוע וליווי בהטמעה של מערכת גפ"ן במוסדות החינוך בעיר )יסודיים ועל יסודיים(, מול מנהלי  −

 לרבות העברת עדכונים שוטפים ומענה על שאלותבתי הספר 
 סיוע למנהלי בתי הספר )יסודיים ועל יסודיים( בבניית תקציב בית ספרי בנושא גפ"ן  −
 מתן הנחיות למוסדות החינוך )יסודיים ועל יסודיים( אודות אופן העברת דיווחים לגפ"ן −
 פיקוח ובקרה על בתי הספר אודות ביצוע רישומים ודיווחים במערכת הגפ"ן −
 הפקת דוחות מתכללים אודות תכנון מול ביצוע במערכת הגפ"ן −
 ת שמקייםפרסם משרד החינוך והשתתפות בהדרכוהתעדכנות שוטפת בהנחיות שמ −

  ים הנדרשים:דיווח במערכת המרכב"ה במועדנהל, יבשיתוף חשב המ הרשותיניהול, פיקוח ובקרה על סל הגפ"ן 
 כניות למערכת הגפ"ן הרשותית, בהתאם לצרכי מינהל חינוך, לתכנון התקציבי, ובהתאם עלאת תה −

 לדרישות משרד החינוך
 וךם לדרישות משרד החינעבור כל אחת מהתוכניות השונות, בהתא העלאת דיווחים −
 הפקת דוחות מתכללים אודות תכנון מול ביצוע במערכת הגפ"ן הרשותית −

 סיוע בהליכי קבלת משאבים ממשרדי ממשלה: 
 חומר הנדרש האיסוף וארגון  −
 הגשת בקשות למשרדים ממשלתיים שונים לקבלת משאבים לחינוך −
 דיווח למשרדי הממשלה בתחום האחריות −
 כספיםסיוע במעקב אחר קבלת  −

 סיוע במשימות/פרויקטים בכל תחומי אחריות המחלקה, בהתאם לצורך והנחיית הממונה 
 

 

 

  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 מקצועי

  *ריכוז פרויקטים/פיקוח /בתחומי תיאום ובקרה לפחותשנות ניסיון  2 -עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית  

  ריכוז פרויקטים/פיקוח /בתחומי תיאום ובקרהלפחות שנות ניסיון  3 -עבור הנדסאי רשום  

   ריכוז פרויקטים/פיקוח /בתחומי תיאום ובקרהשנות ניסיון ומעלה  4 -עבור טכנאי רשום  
 

 אישורים:

 העדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין  חובת הצגת אישור 
  2001-במוסדות מסוימים, תשס"א 



 

 
 כישורים ודרישות נוספות:

  יתרון –ניסיון בהדרכה 

  יתרון –הכרות עם תוכנת מרכבה 

  שליטה טובה ביישומיoffice  תוכנת  בדגש עלExcel  

  והנחיית צוותיכולת הדרכה 

  ,כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פשליטה בשפה העברית 

 יכולות בינאישיות גבוהות 

 כנון, סדר וארגון, בקרה ומעקביכולת ת 

 יכולת עמידה בלו"ז צפוף ובעומסים 
 

  %100  היקף משרה:
 

 בדרוג המח"ר או בדרוג מקביל 39-37: מתח דרגות
 

 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.         

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

 

 

 **המשך העסקה מותנה בעמידה במכרז פומבי
 
 

  ,בצירוף אסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף )תעודות השכלהבעברית יש להעביר קורות חיים 
 הרצליה,  22ון מסמכים נדרשים אחרים( לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריו ¹אישורי העסקה

   michrazim@herzliya.muni.il ²או במייל 9529143-09בפקס 
 

 

 על אישור העסקה לכלול תאריכי העסקה מלאים, היקף משרה, פירוט תוכן התפקיד וניסיון ניהולי ככל שנדרש¹
 

 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   
 

 לא תיענינה.הצעות שאינן עונות על הדרישות 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.

 

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

 

 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.

 
 נושאים העלולים להעמידו בניגוד ענייניםעל המועמד לפרט בדבר 

 
 

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