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 , בעיריית יהוד מונוסון מנהל לשכת ראש הרשות המקומית   -  2022/52דרושים מס'  

 
 ה.בעיריימנהל לשכת ראש הרשות המקומית ה על פתיחת הליך פומבי לאיתור כריזעיריית יהוד מונוסון מ

 
 מנהל לשכת ראש הרשות  המשרה  

 בכירים דירוג 
 משכר מנכ"ל  30%-40% דרגה 

 ה משר 100% היקף משרה 
 

תיאור  
 התפקיד 

 
 ייעוד:

הרשות   ענייני  לקידום  השרות  לראש  אדמיניסטרטיבי  וסיוע  הרשות,  ראש  לשכת  של  והפעלה  ניהול 
 בהתאם להנחיותיו. 

 
 :אחריות   תחומי 

 .הרשות ראש לשכת  של התקינה הפעילות על ובקרה פיקוח, ניהול .1

 . הרשות ראש של הפעילויות תכנית ניהול .2

 . ברשות והחלטות לפעולות  הנוגע, מידע והפצת ריכוז .3

 . החלטות ביצוע אחר ומעקב ישיבות וסיכומי פרוטוקולים כתיבת .4

 . ציבוריים /עירוניים לאירועים הרשות ראש ליווי .5
 

 :האחריות   מתחומי   כנגזר ,  העיקריות   והמשימות  הביצועים   פירוט 
 

 . הרשות   ראש   לשכת   של   התקינה   הפעילות   על   ובקרה   פיקוח ,  ניהול  .1

 . הלשכה עובדי  בין העבודה חלוקת תכנון .א

 . הלשכה עובדי של מקצועית והדרכה  הנחיה . ב

 . הלשכה עובדי עבודת על בקרה . ג

 . הלשכה עובדי של לבעיות פתרונות מתן .ד

 .לצרכים תאםבה,  עומס בשעת  בלשכה אדמיניסטרטיבית עבודה ביצוע .ה
  

 . הרשות   ראש   של   הפעילויות   תכנית   ניהול  .2

 (. הרשות ראש עוזר עם  בתיאום) הרשות ראש  ללשכת המגיעות הפניות וניתוב מיון .א

 .הרשות ראש מעוזר המופנות בקשות פי  ועל הנחיותיו פי על, הרשות לראש פגישות תיאום . ב

 .נוכח הוא בהם שונים וניםדי ובעקבות לקראת הרשות לראש ומידע חומר ריכוז . ג

 ופגישות  פעילויות  לגבי ,  ברשות  בכירים  ולגורמים  הרשות  לראש  שונות  תזכורות  משלוח .ד
 .הרשות ניבעניי

 

 . ברשות   ולהחלטות  לפעולות   הנוגע   מידע   והפצת   ריכוז  .3

 .הרשות ראש להנחיות בהתאם מסמכים של ועריכה כתיבה .א

 הרשות  לראש  סיוע  לצורך,  לרשות  ומחוץ  בתוך,  טייםרלוונ  לגורמים  ופנייה  מידע  איסוף . ב
 .החלטות בקבלת

 מסגני   עדכונים  קבלת  לרבות,  הרשות  לראש  דיווח  לצורך  הרשות  יחידות  פעולות  אחר  מעקב . ג
 . לים"סמנכ /הרשות ראש

 .הרשות  ביחידות פעולות על ובקרה מיפוי לצורך, הרשות ראש לבקשת, חות"דו הכנת .ד
 

 .הרשות ראש לעבודת הקשורים  מקצועיים לנושאים בנוגע שונים מיםלגור מענה מתן .ה
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 תנאי סף  
 

 :  ה השכל 
עצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המו 

לחוק ההנדסאים   39כת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  להער
באותם תחומים, ובעל ניסיון מקצועי כמפורט להלן. או תעודת   2012טכנאים המוסמכים, התשע"ג  וה

ה הרבנות  אישור  לפי  יורה"(  )"יורה  לרבנות  בתוכנית  סמיכות  לימודים  אישור  או  לישראל  ראשית 
גיל   לפחות אחרי  בכולל, שש שנים  או  גבוהה  בישיבה  לפחות מתוך   18מלאה  בחינות  ומעבר שלוש 

הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ובדיני    מכלול
 איסור והיתר(.  או בעל השכלה אחרת וניסיון מקצועי כמפורט להלן. 

 
ניסיון  

 מקצועי 
     שנתיים ניסיון מוניציפאלי ו/או מזכירותי  -עבור בעל תואר אקדמאי או השכלה תורנית כמוגדר לעיל

 י. ניהול ו/או
 

 שנות ניסיון כאמור. 3 -עבור הנדסאי רשום
 

 שנות ניסיון כאמור.  4 -עבור טכנאי מוסמך
 

 שנות ניסיון כאמור.  5  -עבור בעל השכלה אחרת 
 

 שפות
 

 בהתאם לצורך.
 

יישומי  
 מחשב:

 .OFFICE -היכרות עם תוכנות ה
 

מאפייני  
העשייה  

הייחודיים 
 בתפקיד: 

 עבודה בשעות לא שגרתיות.
 יצוגיות. י

 התמודדות עם שינויי לחות זמנים ואירועים בלתי מתוכננים. 
 תקשורת בינאישית.

 יכולת לניהול והנעת עובדים.
 

 לראש הרשות.  כפיפות 
למשרה  • כללי  מועמדות  להגשת  האחרון  המועד  את  להאריך  זכותה  על  שומרת  מונוסון  יהוד  עיריית 

  .האמורה

ו • לטפל  שלא  רשאית  תהא  להביהעירייה  הלא  ועדת  בפני  לדיון  מועמדים    איתורא  של  הצעות 
 .שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל

עיריית יהוד מונוסון אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת או  •
 .ך האיתורשלב את הלי

 ודעה זו.מועמדים שאינם עומדים בתנאי מת הצעות של שומרת על זכותה לדחו בחירהועדת ה •

לעבודה • הקבלה  בהליכי  להתאמות  זכאי  מוגבלות  עם  מועמד  כי  וצירוף  מובהר  להצהרה  בכפוף   ,
 .אישור על המוגבלות

הולם   • באופן  מיוצגת  שאינה  הולם  לייצוג  הזכאית  לאוכלוסייה  המשתייך  למועמד  עדיפות  תינתן 
 ישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.ית, אם הוא בעל כדי הרשות המקומבבקרב עו

 

  בצירוף קורות חיים ותעודות המעידות על כישורי המועמד והמלצות.בקשות להליך זה יש להגיש  .1 הערות 
בעמוד  .2 המכרז(  לפרסום  מצורפת  )קישורית  דיגיטלי  טופס  באמצעות  תתבצע  המועמדות  הגשת 

 . 12:00בשעה    6/7/2022מועמדות:  מועד אחרון להגשת  וני. מכרזי כ"א שבאתר האינטרנט העיר
א' לפקודות העיריות, שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה, מובא    174בהתאם להוראות סעיף   .3

יכול  נבחרי ציבור,  כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או  בזה לידיעות המועמדים 

 והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה. 

 ט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. רכל מקום בו מפו                
24076 


