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 י"ד אייר, תשפ"א
 2021אפריל,  26

 
 38/2021מכרז פנימי / פומבי   

 אגף תכנון אסטרטגי /תמנהל
 

 ייעוד:

 בהלימה עם נתונים קיימים ותחזיות דמוגרפיות.תכנון אסטרטגי רב תחומי של העיר, 

 תחומי האחריות:

 מתן יעוץ אסטרטגי לראש הרשות והנהלת הרשות. .1
 הכנת תכניות אסטרטגיות, בתיאום עם אגפי הרשות השונים. .2
 ריכוז מידע אודות תהליכי תכנון ופיתוח. .3
 ניהול צוות העובדים באגף לתכנון אסטרטגי. .4
 שיידרש על ידי הממונה.ביצוע כל מטלה נוספת כפי  .5

 

 פירוט הביצועים והמשימות העיקריות הנגזרים מתחומי האחריות:

 מתן יעוץ אסטרטגי לראש הרשות והנהלת הרשות: .1
 זיהוי צרכים, מיפוי ויעוץ בסוגיות המאקרו של הרשות המקומית. .א
 אפיון תוכניות עבודה המתרגמות את החזון העירוני לתהליכים תפעוליים. .ב
לביצוע מעקב והערכה כדרך לשיפור קבלת החלטות עתידיות וחלוקת משאבים  כתיבת נהלים .ג

 עתידיים.
 הכנת תכניות אסטרטגיות, בתיאום עם אגפי הרשות השונים: .2

ניתוח המאפיינים התכנוניים של הרשות והגדרת צרכים ארוכי טווח על מנת לגבש תכנית  .א
 תחומית.-אסטרטגית, רב

 ם בגיבוש התכנית.איתור צרכים בקרב התושבים ושיתופ .ב
הטמעה של התכנית האסטרטגית באמצעות גזירה של מגוון תכניות משנה לפעולה ויישומן על  .ג

 ידי האגפים והמחלקות ברשות.
פיתוח שיטות לניטור ובקרה של יישום התכנית האסטרטגית, במטרה לבחון את מידת ההצלחה  .ד

 של התכנית ולהביא לשיפורה.
ף את מצב העיר ואת האתגרים העומדים בפניה בשיתוף עם גיבוש מסמך "פרופיל עיר" המשק .ה

בעלי עניין בגיבוש התכנית )נציגי ממשלה, ארגונים מקצועיים, כלכליים וחברתיים, מומחים 
 ועוד(.

 הכנת תכנית אב בהתייחסות לפיתוח דמוגרפי, צמיחה כלכלית בישוב ושיפור השירותים ברשות. .ו
 ב הציבור, באמצעי התקשורת ובמפגשי תושבים.פרסום תכניות האב ברשות המקומית ובקר .ז
עדכון הפרוגראמה העירונית בנושאי סביבת הארגון, אוכלוסייה, תעסוקה, שירותים, מוסדות  .ח

 ותשתיות, בתיאום עם מהנדס העיר.
 ריכוז מידע אודות תהליכי תכנון ופיתוח: .3

)כדוגמת הלשכה  איתור ואיסוף נתונים ותחזיות דמוגרפיות של העיר מהגורמים הרלוונטים .א
המרכזית לסטטיסטיקה( וביצוע עיבוד של הנתונים כבסיס להסקת מסקנות ולקבלת החלטות 

 בנושאים מקצועיים שונים.
ביצוע מחקרי הערכה וסקרים בקרב התושבים ובעלי עניין הכולל הצגת נתונים וניתוחם, כתיבת  .ב

 "מסמכי עמדה" וחוות דעת.
מגמות ותחזיות התפתחות ושינויים בתחום האורבני על  בניית מאגרי מידע וניהולם וכן הצגת .ג

 בסיס מאגרי המידע ממקורות שונים.
ועיים לעריכת מחקרים, באפיון הצרכים ויעדי המחקר, כולל בחינת איכות הנחיים גופים מקצ .ד

 העבודה המוגשת.
השונים  ליווי מחלקת תב"ע )תכנון בניין עיר( ומתן ידע מחקרי אודות צרכי האוכלוסייה באזורים .ה

 )בתי ספר, יחידות דיור וכדומה( ואפיון הפעילות האזורית )מגורים, מסחר וכדומה(.
מתן מידע למנהלי האגפים ברשות, ליזמים ובעלי חברות, אודות שינויים העתידים להתבצע  .ו

במרחב העירוני )כגון הקמת שכונות חדשות( לשם היערכות מתאימה )בנייה של בתי ספר, פיתוח 
 ומה(, בתיאום עם מנהל התכנון ההנדסי ארוך הטווח.תשתיות וכד
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 ניהול האגף לתכנון אסטרטגי: .4
 גיוס עובדים לפרוייקטים השונים בתיאום עם מערך משאבי האנוש ברשות. .א
 הדרכה וקידום העובדים במערך האסטרטגי. .ב
 פיקוח, מעקב ובקרה על עבודת האגף. .ג

 

 :דרישות סף מחייבות

 :השכלה

מהמחלקה  שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרהבעל תואר אקדמי שני 
  .להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ

תכנון ערים, מדעי המדינה, מדעי הסביבה, מינהל ציבורי או מדיניות  : יתרון לתארים בתחומים הבאים
 .או גיאוגרפיה ציבורית, כלכלה, סוציולוגיה

 

 דרישות נוספות:

 עברית ואנגלית ברמה גבוהה. –שפות 

 כושר הבעה בכתב ברמה גבוהה. 

 . office -היכרות עם תוכנות ה –יישומי מחשב 

 .', קומפלוט וכד GISיתרון בהכרה ושליטה ב 

 :ניסיון מקצועי

  שנים לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים: מחקר אקדמי, תכנון מדיניות או תכנון 4נדרש ניסיון של 

 אסטרטגי.

 

 :מאפייני העשייה וכישורים אישיים

.ראייה סביבתית אינטגרטיבית וסוגיות רב תחומיות 

 .עבודה מול מאגרי מידע ומחקרים 

 .יוזמה, כושר תכנון ופיתוח 

.יכולת תכלול וניהול רב משימתי, מהימנות אישית 

.ייצוג הרשות בפורומים מקצועיים מחוץ לרשות 

.יכולת יצירת שיתופי פעולה 

יכולת להניע ולקדם תהליכים משלב התכנון עד תחילת הביצוע.  

 

  100%המשרה: היקף

 חוזה בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים.: דירוג ודרגה

 המשנה למנכ"ל העירייה: כפיפות
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 :הערות
 
 לפנייה יצורפו תעודות השכלה ו/או השתלמויות בהתאם לנדרש הנוסח המכרז . -
אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים )על אישורי העסקה לכלול תאריכי העסקה מלאים, היקפי   -

משרה, פירוט עיסוקיו בתפקיד וניסיונו הניהולי ככל שנדרש.( להוכחת העמידה בתנאי הסף והמלצות 
 ממעסיקים קודמים. 

כן, יש לצרף קו"ח )כולל דרכי תקשורת(, קו"ח יכללו בין השאר פירוט מלא ביחס להשכלה והניסיון -כמו -
בקשות שלא יצורפו אליהם כל המסמכים הדרושים,  והשאלון המצורף.המקצועי והניהולי של המועמד 

 לא תובאנה לדיון בפני וועדת הבוחנים.
הרשויות המקומיות )פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים  לפי נוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים עובדי -

על המועמד שייבחר למשרה מהמשרות המפורטות -(2011באפריל  5ביום א' בניסן התשע"א,  2/2011מס' 
בנוהל למלא שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ולערוך הסדר למניעת ניגוד עניינים אם יידרש וזאת 

 וראות הנוהל.כתנאי לכניסתו לתפקיד, בהתאם לה
מינוי המועמד/ת יהיה בכפוף להיעדר ניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע"י המועמד/ת לבין ענייניו/ענייניה  -

בהתאם להוראות הדין, הנחיות וחוזרי מנכ"ל של  ;האחרים ובכפוף לסייגים להעסקת קרובי משפחה
 משרד הפנים.  

רוש מאחד המועמדים, כולם או חלקם להיבחן וועדת המכרזים רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לד -
 במבחני התאמה, במסגרת הגופים העוסקים בכך.

לגבי מועמדים אשר מעוניינים לשמור על סודיות מועמדותם מתבקשים לציין זאת מפורשות בפנייתם.  -
במקרה בו החברה תהיה מעוניינת חרף הסודיות לפנות לצדדים שלישיים לצורך מידע ו/או המלצה, 

 ר הודעה על כך מראש למועמדים הנ"ל בכדי לאפשר להם להסיר מועמדותם אם יחפצו בכך.תימס
המועמדים  10הערכת המועמדים ע"פ קורות החיים והמענה לשאלון.  –יערך מיון ראשוני בין המועמדים  -

 שיוערכו כמתאימים ביותר יוזמנו לראיון בפני ועדת המכרזים.
כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת או שלב את הליכיו העירייה אינה מתחייבת לקבל הצעה  -

 של מכרז זה.
 העירייה שומרת על זכותה להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה האמורה. -

 

 

  מועמד שלא יצרף תיעוד מתאים המאמת את הדרישות הנ"ל תיפסל מועמדותו על הסף.

 :אופן הגשת המועמדות
 

 

  * מתאים לנשים וגברים כאחד.
 

 . WWW.MODIIN.MUNI.ILטפסי מועמד ניתן להוריד מאתר האינטרנט של העירייה 

, וזאת עותקים( 3 בארבעה עותקים )מקור +יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד 

, 1מס' המכרז על גביה לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן במעטפה סגורה עם ציון 

. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, 15:00 -08:30ה' בין השעות  -מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'

 פקס.

 עטפה בחותמת נתקבל )תאריך ושעה(.יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המ
 

 .12:00 –בשעה   9.5.2021מועד אחרון להגשת מועמדות 
 

http://www.modiin.muni.il/

