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2020ר בנובמ  

 
  תח"צ תפעול אגףנהל משרת מ

 ירושלים צוות תכנית אב לתחבורהב
 

 רקע .1

 ירושלים –הפועל במסגרת העמותה לתכנון, שימור ופיתוח אורבני צוות תכנית אב לתחבורה 

הפרויקט המרכזי המקודם על . במטרופוליןפרויקטים תחבורתיים בעיר ומקדם  ,)"הצוות"(להלן: 

 קוויםהוהקמה של רשת תכנון  לרבותבירושלים,  פרויקט הרכבת הקלהא ידי הצוות הו

 ליווי ובקרה על הפעלת הרכבת הקלה בירושלים.כן ו המסילתיים

(להלן: תחבורה ציבורית  תפעול אגף פועלוכחלק ממנה ת חטיבת התחבורה הציבורית בצוות פועל

 . )"תח"צתפעול  אגף"

של התחבורה הציבורית במטרופולין, כולל השוטף על ניהול התפעול אחראי  תפעול תח"צ אגף

וכן על בקרת השירות של הרכבת  ,אוטובוסיםקווי תחבורה ציבורית מסילתית (רכבת קלה) ו

ממשק עבודה ישיר מול משרד התחבורה והגורמים במדינה האחראים לניהול  תוך ,הקלה

 המסילתיים. הפרויקטים

 .כמפורט להלן ,"צתח תפעוללאגף  הלמנלאתר ולגייס הצוות  מבקשור, האמבמסגרת 

   תפקיד ההגדרת  .2

 אחריות על כלל היבטי תפעול ושגרת התח"צ - לתחומים הבאיםיהיה אחראי  אגףמנהל ה

לרבות בהיבטים של ניהול תח"צ בזמן אמת, הקמת תשתיות תח"צ,  )אוטובוסים ורכבות קלות(

 . כמפורט להלן ,בקרת שירות הקווים המסילתייםו תפעול הקווים המסילתיים

 :בהיבטי התפעול הרכבת הקלהליווי תכנון קווי  2.1
 קווי שירות. 

 התדירויות וזמני עציר. 

 (תחנות, קרונות) תשתיות לנוסעים. 

 מידע וכרטוס. 

 מהירות מסחרית. 

 מיקום מפלגים. 

 יםיאפיונים טכנולוגיים רלוונט. 

 ראיה אינטגרטיבית של הרשת כולל אוטובוסים ורכבת קלה. 

 :קווי האוטובוסים בהיבטי תפעול וןליווי תכנ 2.2
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 קווי שירות. 

 תדירויות.  

 (תחנות, מסופים) תשתיות לנוסעים. 

 מידע וכרטוס. 

 םיאפיונים טכנולוגיים רלוונטי. 

 ראיה אינטגרטיבית של הרשת כולל אוטובוסים ורכבת קלה. 

 :יווי היערכות להקמת קווי רכבת קלה בהיבטי תפעולל 2.3
  השלביות ההקמסיוע בקביעת. 

 ) קביעת סטנדרטים בהיבטי השירות והתפעולKPI's(. 

 תכנית תפעולית. 

 מערכות דיווחים. 

 הקמת מערך בקרה כולל מערכות חיקור ו- BI. 

 אישור מפרטי הפעלה. 

 אישור נהלים בהיבטי שירות והפעלה. 

 אישור אמצעי מידע לציבור. 

 :קווי רכבת קלה בהיבטי תפעול ההקמה והתפעול שליווי ל 2.4
 בתחום ההפעלה והתחזוקה בשגרה ובחירום םליאישור נה. 

 אישור נהלים בהיבטי שירות והפעלה. 

 .בניית תכנית בדיקות עמידה בתנאי המכרז של הזכיין בהיבטי תפעול ושירות 

  הפרויקט מטעמה (האת מדינה והגורם המנהל של ה "היד המקצועית"להות JPTA 

 .וניהול הוראות השינוי )לגבי הקו האדום

 בין הקו הקיים לקווים העתידיםם יקניהול הממש. 

 תיאום עם אגף מערכות בצוות בכל הנוגע לאפקטים הנדסיים ומכניים. 

  ן המבצע וספקיו במפרטים השונים, באבני הדרך ובלוחות  זכייעמידת ה אחרמעקב

 הזמנים.

  הפנימיות והחיצוניות וכן עם משרד  ת הבקרהוחברעם הגורמים השונים לרבות תיאום

 התחבורה.

 ריות על התכניות התפעוליות של הרשת.חא 

 .אחריות על הממשק בין דרישות הביטחון והתפעול 

 (ברמת שירות לא ברמה הנדסית) הפעלת מערך בקרת רמת השירות. 

 .אחריות על תוספות ושינויים בקווים תפעוליים 

 (כולל כרטוס) דרישות תפעוליות ושירותיות שוטפות 
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 מתן פתרונות בזמן השבתת רכבת. 

 :כולל ל שגרת תח"צהוינ 2.5
 אחריות על חדר ניהול התח"צ במנת"י. 

 מול מפעילים תיאום. 

 אחריות על שינויים זמניים. 

 אחריות על תיאום וניהול אירועים תח"צ מיוחדים. 

  לציבורשינויים על מידע אחריות על הפצת.  

 אחריות על תשתיות תח"צ (אוטובוסים) לרבות: תחנות, מסופים, שילוט. 2.6

 .שתיות תח"צלתת גרמוהכנת פרו 2.7

 .לוח זמניםעמידה במעקב אחר ביצוע מטלות ו 2.8

 .ניהול שינויים 2.9

  .מעקב תקציבי 2.10

  .בדיקת חשבונות 2.11

 .בקרת לוחות הזמניםו לוחות זמנים ם,בניית אומדני 2.12

 .לוח זמניםעמידה במעקב אחר ביצוע מטלות ו 2.13

  .מעקב תקציביניהול  2.14

 .יועציםבדיקת חשבונות  2.15

 ו/או מי מטעמו.  סמנכ"ל תח"צ דיי ו עלעלי ה אחרת שתוטלכל מטל 2.16

לכישוריו וליכולותיו של העובד  מתומותא תלהיות מורחב העשוייובהר כי הגדרת התפקיד  2.17

 .שייקלט למשרה זו

 טת בפרויקות העובדות ייעוץ בינלאומיועם חבר ישיר יובהר כי העבודה תתבצע בממשקעוד  2.18

 .עם מסמכים ותוכניות באנגלית העבודה כוללת התנהלות בשפה האנגלית ועבודהועל כן, 

לרבות מטלות שאינן מפורטות במסמך  ,העובד יטפל בכל הנושאים השונים המפורטים לעיל 2.19

מי שיקבע על על ידי מנכ"ל הצוות או  ידי-על ובהתאם להנחיות ולסדר העדיפויות שיקבע ,זה

 ידו.

בנוגע לכל נושא , בהתקדמות המשימות ,התחבורה הציבוריתמנכ"ל ס העובד ידווח ויעדכן את 2.20

 עניין אחר.   כלובחדש שיתעורר 
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 הכישורים הנדרשים .3

  על המועמד לעמוד בדרישות המפורטות להלן:

 דרישות סף

  .מחו"ל מוכר או תואר ממוסד מוכר בישראלתואר ראשון  3.1

 .התחבורה הציבורית בתפקיד ניהולי בתחום שנים לפחות 7של רלבנטי ניסיון  3.2

 בורית מסילתית.ציה בתפקיד ניהולי בתחום  התחבורשנים לפחות  3של רלבנטי ניסיון  3.3

  .)בשפה האנגלית (קריאה, כתיבה ודיבורמלאה שליטה  3.4
 דרישות אשר יהוו יתרון

  .ממוסד מוכר בישראל תכנון תחבורה / גיאוגרפיה ותכנון עירונישל בתחום תואר שני  3.5

 .פעול תחבורה ציבוריתניסיון בתחום ת 3.6

 .ת מסילתיתריבוניסיון בתחום תפעול תחבורה צי 3.7

 .ניסיון בתכנון תחבורה ציבורית 3.8

  .מול רשויות שונותעם/עבודה ניסיון ב 3.9

  .גופים עירוניים וממשלתיים /מולעםניסיון בעבודה  3.10

  .בהכנת מכרזיםניסיון  3.11

 ליווי פרויקטים של רכבת קלה. ניסיון ב 3.12

  .םיהייחודי םהמאפייניהמטרופולין ויר ירושלים ועה עםמעמיקה היכרות  3.13

 פה.-יכולת גבוהה בהבעה בכתב ובעל 3.14

  כפיפות .4

  .בצוותת ריבותחבורה צי סמנכ"ל העובד יהיה כפוף ויונחה מקצועית ע"י

 .משרה 100%: היקף העסקה .5

 תקן המשרה  .6

חלטת ועדת כישורי המועמד ובהתאם להניסיון ועל פי  ,שיעור השכר יקבע במסגרת תקן המשרה

  כח אדם.

 הליך הבחירה .7

ח נהלי העמותה וכשמונתה מ"), הועדההליך הבחירה יתבצע על ידי ועדת בחירה (להלן: " .7.1

 ועדת כוח אדם ועניינים מיוחדים של העמותה. טעם ומ
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מסמכים המוכיחים את השכלתם ו מועמדים יידרשו להמציא את קורות חייהםה .7.2

  מליצים ופרטיהם. רשימת מ, וכן יתבקשו להמציא וניסיונם

הצגה או מסמך כתוב לרבות, מסמכים נוספים מהמועמדים לבקש הועדה תהיה רשאית  .7.3

 .מטעם המועמד בנוגע לנושאים רלוונטיים

במקרה בו יתקבלו פניות ממועמדים רבים, אשר יעמדו בתנאי הסף, תהיה הועדה רשאית  .7.4

  . המועמדיםראשוני של כל  דירוגלבצע מיון ראשוני של המועמדים על ידי 

ו/או אשר ימצאו עומדים בתנאי הסף ו/או יעברו את שלב הסינון הראשוני , המועמדים .7.5

ועדה רשאית לראיין את כל המועמדים או את הכי  דגשיו. יוזמנו לראיון, ימצאו מתאימים

  .בלבד המועמדים המובילים

י אנשי מקצוע להפנות את המועמד לדירוג ע" ,על פי שיקול דעתה ,בכל שלב רשאית הועדה .7.6

 אתר את המתאימים ביותר.המועמדים ולאת מיין ולמכונים מתאימים וזאת על מנת ל

הסופי של  דירוגתעדכן הועדה את ה/תנקדובדיקת ההמלצות,  איוןילאחר עריכת הר .7.7

ח אדם וועדת כולעביר את בחירתה ות ,על פי שיקול דעתה והנתונים שלפניה, המועמדים

 של העמותה.

 הבהרות .8

לתפקיד, שו את מועמדותם לבחור מי מהמועמדים אשר הגי מחויבכי הצוות אינו ובהר י .8.1

 אף אם עמדו בתנאי הסף ועברו את שלב הסינון הראשוני. 

 צוות שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז לתפקיד בכל שלב של ההליך.ה .8.2

כי  סיון. יובהר ירשאית להחליט כי המועמד הנבחר יועסק במשך שנה לתקופת נהועדה  .8.3

סיון כדי למנוע החלטה של העמותה על יאין בקביעה כי המועמד הנבחר יועסק בתקופת נ

 סיום מוקדם יותר של העסקת המועמד הנבחר. 

/או הצוות שומר לעצמו לדרוש בכל שלב ממי מהמועמדים ו/או מכל המועמדים הבהרות ו .8.4

 .מידע נוסף באשר לפרטים שמסר בעת הגשת מועמדותו

 מועמדות הגשת .9

יובהר כי המפורטים להלן. המסמכים ועמדים יידרשו להמציא, במעטפה סגורה, את המ .9.1

 הועדה תהיה רשאית לפסול הצעה אשר לא יכללו בה מסמכים אלו.

 .קורות חיים .א

 .השאלון המצורף .ב

 אסמכתאות להוכחת השכלה. .ג

  המלצה, ככל וישנם.מכתבי  .ד
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למשרדי הצוות  ,םבצירוף כלל המסמכים הנדרשי, מועמדותו על המועמד להגיש את .9.2

 .12:00בשעה  ,2020בנובמבר  25עד ליום , 1ירושלים, בניין כלל קומה  97ברח' יפו 
 ".תח"צ תפעול אגףנהל מ שרתעבור מיש לציין על המעטפה: " .9.3
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