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 רקע .1

מורכבת משלושה אגפים: אגף חשבות וכח אדם, בצוות תכנית אב לתחבורה והמשאבים הכספים חטיבת 

 (. "החטיבה")להלן:  אגף תקציבים ותכניות עבודה ואגף חוזים והתקשרויות

בנייה בתחומים הבאים:  ,בין היתר ,כנית אב לתחבורהתשירותי ניהול רוחביים לצוות  החטיבה מעניקה

מעקב ובקרה , ליווי; תקציב, התקשרויות וחוזים, כספים חשבונות ותשלומיםכניות עבודה, וריכוז של ת

סיוע מקצועי ; כולל הארכות ושלוחות הרכבת הקלהפרויקט של הפעלה ובנייה של  תיותקציב תפיננסי

ריכוז עבודת המטה מול גופי  ;ריכוז פעילות ועדות העמותה; שכר ומשאבי אנוש; לפרויקטים שונים

 הכספיים של העמותה.   הדו"חותריכת ריכוז עבודת המטה בע ;הביקורת המלווים את פעילות העמותה

 . ן, כמפורט להלרפרנט תקציבים ותוכניות עבודה במסגרת פעילות החטיבה מעוניין הצוות בהעסקת

 

  התפקיד הגדרת .2

של  מטלותלבהתאם ליעדים ו, כנית אב לתחבורהתצוות של הכנת תקציב ותוכנית עבודה סיוע ב .א

 . תיאום עם הגורמים המתאימים בצוותבשיתוף וו ,הצוות

 הפרויקטים.ת העבודה ותקציבי ולתוכני בקרות תקציביות שוטפותביצוע  .ב

 ביצוע בקרות על אומדני פרויקטים. .ג

 אחרות. התחייבויותועבודה,  הזמנות, חוזיםשל שיוך תקציבי מתאים  ביצוע .ד

 והתאמתה לתקציבים הנדרשים. בצוות והחוזים תחייבויותהה מערכת אחר ביצוע מעקב .ה

ממשרד התחבורה המתאימות ההרשאות התקציביות וביצוע של  קבלהומעקב אחר בקבלה סיוע  .ו

 .לתחבורהכנית אב קטים שבאחריות צוות תלפרוי והעירייה

 ביצוע מעקב אחר גביית הכנסות וקליטתן במערכות החברה. .ז

 סיוע בהגשת דיווחים שוטפים לגורמים מממנים: משרד התחבורה ועיריית ירושלים. .ח

 השתתפות בישיבות ופגישות עבודה פנימיות וחיצוניות בהתאם לנדרש. .ט

  נדרש.בהתאם לוהמשאבים סמנכ"ל הכספים ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיות  .י

יובהר כי בהתאם לכישוריו וליכולותיו של העובד וכן בהתאם לצרכי הצוות, המשתנים מעת לעת,  .יא

  לרבות הוספת מטלות חדשות. לעילהאמורות תכנו שינויים במטלות יי

 

 



 

 

 הכישורים הנדרשים .3

 השכלה:  .א

 ו/אוחשבונאות , בכלכלהממוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל  : תואר אקדמיסף דרישת .1

 רישיון רואה חשבון מטעם מועצת רואי החשבון.ו/או  עסקים מינהל

 .יתרון –בנושאים קשורים בפעילות התפקיד או קורסים והכשרות תארים נוספים  .2

 :וכישורים ניסיון מקצועי .ב

 ההתקשרויות.התקציב, החוזים וניסיון של לפחות שנתיים בעבודה בתחומי : דרישת סף .1

וגופים עירוניים  עם או מול משרדי ממשלהבעבודה סיון של שנה לפחות ינ :ףדרישת ס .2

   בנושאים כספיים, תקציב והתקשרויות.

ליונות אלקטרוניים ותוכנות יבעבודה עם ג לפחות לוש שניםשסיון של יידע ונדרישת סף:  .3

 .EXCEL–שליטה טובה מאוד ב . נדרשת אופיס

 יתרון. –התקשרויות במגזר הציבורי מכרזים ובהכרת החוקים התקנות והנהלים הקשורים ב .4

 יתרון. –והתחייבויותהתקשרויות , בבקרה תקציבית ובקרת חוזיםסיון ינ .5

 יתרון. –תשלומים חשבונות וובקרת  התקשרויותוהיכרות עם תהליכי סיון בליווי ינ .6

 –עבודת המגזר הציבורי ועבודה עם או מול גופים עירוניים ו/או גופים ממשלתיים ב יכרותה .7

 יתרון.

  .יתרון - עבודה מול גופי ביקורת ובהם מבקר מדינה, רשם העמותותבסיון יהיכרות ונ .8

 )קריאה, כתיבה, דיבור(.  בשפה האנגליתמאוד שליטה טובה  .9

 דייקנות ותשומת לב גבוהה לפרטים. .11

 פה.-בהבעה בכתב ובעליכולת גבוהה  .11

 נכונות לעבודה מאומצת כולל בשעות שאינן שגרתיות. .12

 לעבודת צוות.טובה מאוד  יכולת ו , תקשורת בינאישית גבוההיחסי אנוש טובים .13

 כפיפות .4

  וע"י סמנכ"ל כספים ומשאבים. אגף תקציביםמנהל קצועית ע"י העובד יהיה כפוף ויונחה מ .1

המפורטים לעיל לרבות מטלות שאינן מפורטות במסמך זה העובד יטפל בכל הנושאים השונים  .2

  .הממוניםידי -בהתאם להנחיות ולסדר העדיפויות שיקבע על

בנוגע לכל נושא חדש , בהתקדמות המשימותבאופן שוטף   הממונההעובד ידווח ויעדכן את  .3

 שיתעורר ובכל עניין אחר.   

 הליך הבחירה .5

טעם ח נהלי העמותה ומוכשמונתה מ"(, הועדהלהלן: "הליך הבחירה יתבצע על ידי ועדת בחירה ) .1

 ועדת כוח אדם ועניינים מיוחדים של העמותה. 



 

מסמכים המוכיחים את השכלתם ו המועמדים יידרשו להמציא את קורות חייהם .2

  רשימת ממליצים ופרטיהם. וניסיונם, וכן יתבקשו להמציא 

הצגה או מסמך כתוב מטעם לרבות, מסמכים נוספים מהמועמדים לבקש הועדה תהיה רשאית  .3

 .המועמד בנוגע לנושאים רלוונטיים

במקרה בו יתקבלו פניות ממועמדים רבים, אשר יעמדו בתנאי הסף, תהיה הועדה רשאית לבצע  .4

  . ראשוני של כל המועמדים דירוגמיון ראשוני של המועמדים על ידי 

ו/או ימצאו ב הסינון הראשוני המועמדים אשר ימצאו עומדים בתנאי הסף ו/או יעברו את של .5

הועדה רשאית לראיין את כל המועמדים או את המועמדים כי  דגשיו . יוזמנו לראיוןמתאימים 

  .בלבד המובילים

להפנות את המועמד לדירוג ע"י אנשי מקצוע  ,על פי שיקול דעתה ,בכל שלב רשאית הועדה .6

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

 הסופי של המועמדים דירוגתנקד / תעדכן הועדה את הובדיקת ההמלצות,  איוןילאחר עריכת הר .7

 ח אדם של העמותה.וועדת כולעביר את בחירתה ות על פי שיקול דעתה והנתונים שלפניה

 תנאי העסקה .6

 משרה 111% היקף העסקה:
 

  :המשרהתקן 

המלצת ועדת הבחירה בהתאם ל, על פי כישורי המועמד שיעור השכר יקבע במסגרת תקן המשרה

 אישור ועדת כח אדם.לבכפוף ו

 הבהרות .7

לתפקיד, אף אם שו את מועמדותם לבחור מי מהמועמדים אשר הגי מחויבובהר כי הצוות אינו י .1

 עמדו בתנאי הסף ועברו את שלב הסינון הראשוני. 

 בכל שלב של ההליך.הצוות שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז לתפקיד  .2

סיון. יובהר  כי אין בקביעה יהועדה רשאית להחליט כי המועמד הנבחר יועסק במשך שנה לתקופת נ .3

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

 העסקת המועמד הנבחר. 

או מכל המועמדים הבהרות ו/או מידע הצוות שומר לעצמו לדרוש בכל שלב ממי מהמועמדים ו/ .4

 .נוסף באשר לפרטים שמסר בעת הגשת מועמדותו

 הגשת מועמדות .8

יובהר כי הועדה המפורטים להלן. המסמכים המועמדים יידרשו להמציא, במעטפה סגורה, את  .1

 תהיה רשאית לפסול הצעה אשר לא יכללו בה מסמכים אלו.

 .קורות חיים .א

 .השאלון המצורף .ב

 להוכחת השכלה.אסמכתאות  .ג



 

  מכתבי המלצה, ככל וישנם. .ד

 97למשרדי הצוות ברח' יפו  ,בצירוף כלל המסמכים הנדרשים, מועמדותו על המועמד להגיש את .2

 .12:00בשעה ,  2020באוקטובר  12עד ליום , 1ירושלים, בניין כלל קומה 

 

 

 

 
 
 


