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2020 מאי  
 
 
 
 
 

 בצוות תוכנית אב לתחבורה גיאוגרפיה ומערכות מידעמשרת מנהל תחום 
 

 רקע .1

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

תחבורתיים החל משלב התכנון הרעיוני ועד לשלב של תכנון ראשוני  "הצוות"(, יוזם ובוחן פרוייקטים

וקידום הזמינות. אחד הכלים המרכזיים העומד לרשות הצוות הוא מודל להדמיה תחבורתית )להלן 

ידו ומשמש מקור יחודי לנתונים תחבורתיים כגון: -"המודל"( למטרופולין ירושלים אשר נבנה ומתוחזק על

למודל זה, נדרשים כקלט יעה וכמויות נוסעים ברכב הפרטי והתחבורה הציבורית. נפחי תנועה, זמני נס

בנוסף לזאת, מתחזק הצוות בסיסי דמוגרפיים רבים. גיאוגרפיים ונתונים  םמגוון נתונים ומשתנים, ביניה

נתונים רבים המשמשים את העוסקים בתכנון תחבורה במטרופולין ירושלים. בהתאם לזאת, מבקש הצוות 

 גיאוגרפיה ומערכות מידעמנהל תחום . מנהל תחום גיאוגרפיה ומערכות מידער ולגייס עובד לתפקיד לאת

 . תכנון אסטרטגי ומו"פיהיה חבר ביחידת 

 :ת להלןהגדרת התפקיד מובא

 

 תחום גיאוגרפיה ומערכות מידעהגדרת תפקיד  .2

של מידע  וניתוח בקרהאיסוף, יצירה, תכנון, ייזום,  יעסוק בניהול, גיאוגרפיה ומערכות מידעתחום מנהל 

בין היתר יעסוק מנהל  צוות תוכנית אב לתחבורה בכלל ולמודל התחבורתי בפרט.ומסדי נתונים הנחוצים ל

 התחום בפעילויות הבאות:    

מנהל התחום יעסוק בין  – בסיסי נתונים לצורכי תכנוןשל  וייזום תחזוקהמיפוי,  ,היצירהגדרה,  2.2

 היתר במשימות הבאות:

למרחב מטרופולין ירושלים  איסוף וריכוז מידע גיאוגרפי ודמוגרפי ממקורות שונים  2.2.2

 ויהודה ושומרון כולו.

לרבות נתוני אוכלוסיה, משקי בית, מועסקים ומקומות  ,עריכה וסינון של נתונים 2.2.2

והתאמתם כקלט למודל  ,הה ועודתעסוקה, שימושי קרקע, תלמידי בתי ספר, השכלה גבו

 לצורכי ניתוח.התחבורה ו

 מיפוי הנתונים כאלמנטים ושכבות גיאוגרפיים. 2.2.2

 ,של מסד מפורט של נתוני תכניות קיימות למגורים ושימושי קרקע אחריםועדכון יצירה  2.2.2

בנוסף, הערכה של תוספת קיבולות בניה ו ן,הכולל מידע אודות המאפיינים הייחודיים לה

 שר אינן נגזרות מתוכניות ידועות.נוספות א

הערכות מימוש של תכניות בניה בפרישה על פני הזמן המתחשבות במאפיינים השונים של  2.2.2

כל תוכנית ויצירה של קיבולת ריאלית למרחב לפי איזורי תנועה שממנה תגזר המסגרת 

 לתחזיות האוכלוסיה.
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. הוא יצירת תחזיות ארוכות טווח הנדרשבתפקיד רכיב מרכזי וייחודי  – חזיות דמוגרפיותבניית ת 2.2

 בין היתר:רכיב זה בתפקיד כולל 

לרבות תחזיות לשנות יעד ניהול והכנה של עבודת הכנת תחזיות דמוגרפיות שונות  2.2.2

בתי ספר,  תלמידישימושי קרקע, , תחזיות מועסקים ומקומות תעסוקה, האוכלוסיי

 ועוד.השכלה גבוהה תלמידי ישיבות 

שונים  האוכלוסייומגזרי מגמות דמוגרפיות עתידיות ייחודיות לקבוצות  בחינה וזיהוי של 2.2.2

 במטרופולין.

 .  ותכנונייםניהול צוותי עבודה מקצועיים ליצירת בסיסי נתונים דמוגרפים  2.2.2

מנהל התחום  -לתכנוןדמוגרפיים משתנים ומדדים  ,עבודה כליאזורים מרחביים, ואפיון של יצירה  2.2

 ההאוכלוסייאפיון האזורים על פי מאפייני  ךהמרחב לאזורי תנועה, תוחלוקה של יהיה אחראי ל

 הקיימת מבחינה מגזרית, דתית, סוציו אקונומית וכו'.

גיבוש מדדים  נתונים. זקיפתלרבות אפיון סקרים, טיוב ו צרכי נתונים חסריםעל ומענה  ההגדר 2.2

 ותעסוקה. הבאוכלוסייהקשורים 

של בסיסי הנתונים שברשות ובקרה בחינה  – וכתיבת דוחות ניתוח, הסקת מסקנות, גיבוש המלצות 2.2

הצוות, ניתוח הממצאים הרלוונטים, הסקת מסקנות, מתן חוות דעת מקצועיות, גיבוש המלצות 

 אופרטיביות וכתיבת דוחות סיכום. 

ליווי ותמיכה מקצועיים לרבות בנושאים שאינם מפורטים במסמך זה,  – ליווי ותמיכה מקצועיים 2.2

, לנציגי הרשויות )משרד התחבורה, עיריית ירושלים, משרד האוצר, לתחבורה צוות תכנית אבלעובדי 

תחומים שונים בהתאם להנחיות מנהלי המשרד הפנים, משרד השיכון ועוד( ולמתכננים ויועצים ה

 צוות.ב

השתתפות פעילה בועדות מקצועיות של משרד התחבורה ועיריית  – חברות בועדות מקצועיות 2.2

 או כל ועדה אחרת בהתאם להנחיות מנהלי הצוות.   ירושלים
 

יובהר כי הגדרת התפקיד עשויה להיות מורחבת ומותאמת לכישוריו וליכולותיו של העובד שייקלט למשרה 

 זו. 

 הכישורים הנדרשים .3

 על המועמד לעמוד בדרישות המפורטות להלן:

 :דרישות סף 2.2

 ,הבאים: גיאוגרפיה, תכנון עריםבאחד מהתחומים ממוסד מוכר בישראל תואר אקדמאי  2.2.2

 . דמוגרפיה ,סטטיסטיקה ,סוציולוגיה, כלכלה, תחבורה

או בתחומים המשיקים עירוני התכנון ה תחוםב שנים לפחות 2ניסיון מקצועי מוכח של  2.2.2

  .בדגש על הכרה של תהליכים אורבניים ודמוגרפיםלתחום התכנון העירוני, 

נתונים של ו ,דמוגרפייםומשתנים איסוף, הערכה וניתוח של נתונים ב מקצועי ניסיון  בעל  2.2.2

 פרוגרמות לתכנון  הכרות עם לרבותעירוני או מתארי, המשמשים לצרכי תכנון  אחרים

 .ולצרכי ציבור

 פה. -יכולת גבוהה בהבעה בעברית, בכתב ובעל 2.2.2

 פוינט(-יכולת עבודה טובה עם חבילת אופיס )וורד, אקסל, פאור 2.2.2

 .GISעם מערכות ידע   2.2.2
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 :דרישות אשר יהוו יתרון 2.2

 ו/או השתלמויות רלוונטיות. לעיל 2.2.2אמורים בסעיף תואר שני או שלישי בתחומים ה 2.2.2

 ומתאר.הכנת תכניות אב בתכנון עירוני, לרבות ניסיון  2.2.2

הכרות טובה עם המאפיינים הייחודיים של העיר ירושלים ושל יתר יישובי ומרחב  2.2.2

 המטרופולין.  

, מועסקים האוכלוסייניסיון מוכח באיסוף וניתוח מידע גאוגרפי או דמוגרפי, לדוג: נתוני  2.2.2

יבולת מתוכננת והערכה של ותלמידים, נתוני שימושי קרקע מתוך תכניות לרבות הערכת ק

 כניות, גיבוש מדדים ומגמות דמוגרפיות עתידיות.מימוש ת

  .נתונים ועיבודניתוח  המבוססות עלכתיבת דוחות וחוו"ד מקצועיות ב כחסיון מוינ 2.2.2

 .ציבוריים- ניסיון בעבודה מול גופים עירוניים וממשלתיים 2.2.2

 בתחום תכנון התחבורה או בתחום המשיק לתכנון תחבורה. סיון בעבודהינ 2.2.2

 ניסיון עם מאגרי מידע ותוכנות לניהול וניתוח מסדי נתונים. 2.2.3

 ב המאוחרות.נכונות ויכולת לעבודה מאומצת כולל עבודה בשעות הער 2.2.3

 יכולת גבוהה לעבודת צוות. 2.2.20

 פה. -שליטה טובה בשפה האנגלית, בכתב ובעל 2.2.22

 כפיפות .4

 העובד יהיה כפוף ויונחה מקצועית ע"י ראש יחידת תכנון תחבורה ומודלים בצוות.  2.2

העובד יטפל בכל הנושאים השונים המפורטים לעיל לרבות מטלות שאינן מפורטות במסמך זה  2.2

 ידי ראש יחידת תכנון תחבורה ומודלים. -בהתאם להנחיות ולסדר העדיפויות שיקבע על

העובד ידווח ויעדכן את ראש יחידת תכנון תחבורה ומודלים בהתקדמות המשימות ובנוגע לכל נושא  2.2

 ל עניין אחר.   חדש שיתעורר ובכ

 משרה 200%: היקף העסקה .5

 הליך הבחירה .6

ועדת כוח אדם ועניינים ועדת בחירה )להלן: "הועדה"(, שמונתה ע"י תבצע על ידי הליך הבחירה י 2.2

 . מיוחדים של העמותה

המועמדים יידרשו להמציא במעטפה חתומה את קורות חייהם, תיק מסמכים המוכיחים את  2.2

וכן יתבקשו להמציא מכתבי  ,יםיצרוף דוגמאות לתוצרי עבודה רלוונטלרבות  השכלתם וניסיונם

  המלצה.

הועדה תהיה רשאית לבקש מהמועמדים מסמכים נוספים לרבות, הצגה או מסמך כתוב מטעם  2.2

 המועמד בנוגע לנושאים רלוונטיים.

מיון  , אשר יעמדו בתנאי הסף, תהיה הועדה רשאית לבצעממועמדים רביםבמקרה בו יתקבלו פניות  2.2

אנשי מקצוע על ידי ניקוד ראשוני של כל המועמדים או על ידי פנייה לראשוני של המועמדים 

 מכונים מתאימים.  לו

יוזמנו לראיון. המועמדים אשר ימצאו עומדים בתנאי הסף ו/או יעברו את שלב הסינון הראשוני  2.2

  הועדה רשאית לראיין את כל המועמדים או את המועמדים המובילים.
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איון, תנקד / תעדכן הועדה את הניקוד הסופי של המועמדים בהתאם לקריטריונים יעריכת הר לאחר

 תעביר את המלצותיה לועדת כח אדם של העמותה אשר תכריז על בחירתה. ו

 הבהרות .7

 

יב לבחור מי מהמועמדים אשר הגישו את מועמדותם לתפקיד, אף אם עמדו כי הצוות אינו מחו יובהר 2.2

 ת שלב הסינון הראשוני. בתנאי הסף ועברו א

 הצוות שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז לתפקיד בכל שלב של ההליך. 2.2

. יובהר  כי אין בקביעה יוןסניהועדה רשאית להחליט כי המועמד הנבחר יועסק במשך שנה לתקופת  2.2

סיון כדי למנוע החלטה של העמותה על סיום מוקדם יותר של יכי המועמד הנבחר יועסק בתקופת נ

 העסקת המועמד הנבחר. 

הצוות שומר לעצמו לדרוש בכל שלב ממי מהמועמדים ו/או מכל המועמדים הבהרות ו/או מידע נוסף  2.2

 באשר לפרטים שמסר בעת הגשת מועמדותו.

 ינים.פנייה זו נוסחה בלשון זכר אך מובהר ומובן כי היא מיועדת לשני המ 2.2

 הגשת מועמדות .8

 המסמכים להלן:המועמדים יידרשו להמציא, במעטפה סגורה, את 

 .קורות חיים .א

 .השאלון המצורף .ב

 אסמכתאות להוכחת השכלה. .ג

  מכתבי המלצה, ככל וישנם. .ד

על המועמד להגיש את המסמכים האמורים מועמדותו בצירוף כלל המסמכים הנדרשים למשרדי הצוות 

 .22:00בשעה 23.7.2020 , עד ליום 2ירושלים, בניין כלל קומה  32ברח' יפו 

 

 


