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2021ינואר   

 
 בקרה ואבטחת איכות  אגףנהל משרת מ

 ירושלים צוות תכנית אב לתחבורה
 

 רקע .1

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

ות הפרויקט המרכזי המקודם על ידי הצו. במטרופוליןפרויקטים תחבורתיים בעיר ומקדם  ,)"הצוות"

ליווי כן ו המסילתיים קוויםהוהקמה של רשת תכנון  לרבותבירושלים,  פרויקט הרכבת הקלההוא 

 .לצד שורת פרויקטים תחבורתיים נוספים ובקרה על הפעלת הרכבת הקלה בירושלים

הצוות מעוניין להקים אגף בקרה ואבטחת איכות, אשר יהווה חלק מחטיבת ההנדסה בצוות. הצוות 

שיהווה הגורם המקצועי המנחה והמלווה לכל  בקרה ואבטחת איכות יס מנהל לאגףמבקש לאתר ולגי

 הפרויקטים התחבורתיים וההנדסיים המקודמים בצוות. 

ומועמד הניגש לתפקיד  ואבטחת איכות יצוין כי הצוות יוצא גם במכרז לתפקיד עובד באגף הבקרה

 מועמדתו גם לתפקיד של עובד באגף.  מנהל האגף מזומן לציין בהצעתו, אם הוא מעוניין להציע את

 

   תפקיד ההגדרת  .2

הקמת האגף בצוות, פיתוח נהלי עבודה ותהליכים באגף הבקרה ובחטיבת ליהיה אחראי  אגףמנהל ה

בנוסף יבצע מנהל האגף את ההנדסה. ניהול ואחריות שוטפת על מערך הבקרה ואבטחת האיכות. 

    המטלות הבאות:

לצורך  work flowsת קבצים, תפעול מערכת ניהול מסמכים כולל ניהול ובקרת מסמכים, בקר 2.1

בקרות תכנון, בקרת קבצי אוטוקד, הדרכת מתכננים, יועצים ועובדים בחטיבת ההנדסה ע"פ 

 הנהלים ובשימוש במערכת ארכוב מסמכים. 

  .מעקב ותיעוד על מטלות חטיבת ההנדסה על אגפיה תוך עמידה ביעדים 2.2

זיהוי . חטיבת ההנדסהובדגש על  כונים בכלל הפרויקטים של הצוותלתחום ניהול הסיות אחרי 2.1

לצורך ובהר כי מוניהול מוקדם של סיכונים לאורך חיי הפרויקטים ומתן מענה מקצועי מקדים. 

, הצוות מפעיל חברה ייעודית לניהול פרויקטים המסילתיים הגדוליםניהול הסיכונים של ה

 .. אחריותסיכונים

על כל , בצוות של הפרויקטים השונים המקודמיםהזמנים ב אחר לוחות יות לניהול ומעקאחר 2.2

פרויקטים המסילתיים לצורך ניהול לוחות הזמנים של הובהר כי מ שלבי התכנון והביצוע.

 . לוחות הזמניםלניהול ייעודית הצוות מפעיל חברה , הגדולים
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טיבת אחריות וניהול בקרות הנדסיות המבוצעות על הפרויקטים המקודמים בח 2.3

 לרבות הליכי שיפוט. ההנדסה

ניהול בקרות ברמה שתדרש, לכל הפרויקטים התשתיתיים בצוות לרבות: חניונים, מסופים,  2.4

 נת"צים ורכבות קלות.

, בניית תכנית כללית לכל הפרויקטים ותוכניות פרטניות לקווים FAT & SATניהול הליכי ה  2.5

 .השונים על שלביהם

 תטי המערכת לרבות גיבוש מדיניות הצוות בנוגע לרזולוצייהכנת תוכניות לניהול בקרת מפר 2.6

 .BOTבדיקות מפרטי המערכת בכל הקשור לפרויקטי 

 בקרה תקציבית ובקרת אומדנים. 2.7

בהתאם  נושאים השונים המפורטים לעיל, לרבות מטלות שאינן מפורטות במסמך זה,בהעובד יטפל 

 רים.ידי מנהליו הישי-להנחיות ולסדר העדיפויות שיקבע על

 עשויה להיות מותאמת ואף מורחבת לכישוריו וליכולותיו של העובדבפועל, הגדרת התפקיד יצוין כי 

 ולצרכי הצוות והפרויקטים השונים.

 הכישורים הנדרשים .3

  על המועמד לעמוד בדרישות המפורטות להלן:

 דרישות סף

  .מחו"ל מוכר או תואר מוכר בישראלאקדמי ממוסד כמהנדס תואר ראשון  3.1

 כמהנדס. שנים 7 לפחות  שלמקצועי יסיון נ 3.2

 דרישות אשר יהוו יתרון

  תארים מתקדמים והשכלה רלוונטית. 3.1

 תפקידי ניהולב ניסיון 3.1

 תחבורה / תשתיות / בינויי קטיפרובבניהול תכנון או בקרת תכנון  ניסיון מקצועי  3.2

 .ניסיון מקצועי כמנהל בקרות/אבטחת איכות  3.3

עלויות תכנון (ומדנים לפרויקטים בשלבי התכנון השונים. קרה ובדיקת אניסיון מקצועי בב 3.4

 ואומדני ביצוע).

 וכדומה. , הליכי שיפוטיסיון בפיתוח מתודולוגיות עבודה, הליכי בקרהנ 3.5

 ניסיון בתכנון 3.6

 ניסיון בביצוע מעקב אחר מטלות, אבני דרך, לוחות זמנים. 3.7

 ם בתחום התחבורה.עם/מול גורמים מקצועייבפרויקטים תחבורתיים וניסיון בעבודה  3.8

 ניסיון בעבודה עם/מול גופים ציבוריים/עירוניים/ממשלתיים. 3.9
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היכרות טובה עם המאפיינים הייחודיים של העיר ירושלים ושל יישובי  3.10

 המטרופולין.

 גבוהה. ברמת-ידיעת השפה העברית על בוריה, אנגלית 3.11

 .נכונות ויכולת לעבודה אינטנסיבית, כולל עבודה בשעות הערב המאוחרות 3.12

 יכולת גבוהה לעבודת צוות. 3.13

  כפיפות .4

סמנכ"לית על ידי כפוף ויונחה מקצועית . המנהל יהיה חטיבה המסילתיתבמנהל אגף יהיה העובד 

 .ההנדסה של הצוות

נושא  העובד ידווח ויעדכן את מנהליו הישירים, או מי שיקבע על ידם, בהתקדמות המשימות ובנוגע לכל

 חדש שיתעורר ובכל עניין אחר.

 .משרה 100%: יקף העסקהה .5

 הליך הבחירה .6

), שמונתה ע"י ועדת כוח אדם "הועדה"הליך הבחירה יתבצע על ידי ועדת בחירה (להלן:  6.1

 ועניינים מיוחדים של העמותה. 

על פי  הועדה תהיה רשאית לפנות אל הממליצים שנכללו בהצעה או לגורמים אחרים נוספים 6.2

 .שיקול דעתה

ועמדים רבים, אשר יעמדו בתנאי הסף, תהיה הועדה רשאית לבצע במקרה בו יתקבלו פניות ממ 6.3

מיון ראשוני של המועמדים על ידי ניקוד ראשוני של כל המועמדים או על ידי פנייה לאנשי מקצוע 

המועמדים אשר ימצאו עומדים בתנאי הסף ו/או יעברו את שלב הסינון ולמכונים מתאימים.  

 הראשוני יוזמנו לראיון. 

 . בלבד ית לראיין את כל המועמדים או את המועמדים המוביליםהועדה רשא 6.4

את הניקוד הסופי של המועמדים בהתאם לעדכן הועדה רשאית איון, ילאחר עריכת הר 6.5

 . לקריטריונים

 ועדת כח אדם של העמותה אשר תכריז על בחירתה. המלצת ועדת הבחירה תועבר אל  6.6

 הבהרות .7

לתפקיד, אף אם  שו את מועמדותםמהמועמדים אשר הגימי ובהר כי הצוות אינו מחוייב לבחור י 7.1

 . ועברו את שלב הסינון הראשוני עמדו בתנאי הסף

 הצוות שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז לתפקיד בכל שלב של ההליך. 7.2
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הצוות שומר לעצמו לדרוש בכל שלב ממי מהמועמדים ו/או מכל המועמדים הבהרות  7.3

 .ר בעת הגשת מועמדותוו/או מידע נוסף באשר לפרטים שמס

סיון. יובהר כי אין יהועדה רשאית להחליט כי המועמד הנבחר יועסק במשך שנה לתקופת נ 7.4

סיון כדי למנוע החלטה של העמותה על סיום יבקביעה כי המועמד הנבחר יועסק בתקופת נ

 מוקדם יותר של העסקת המועמד הנבחר. 

 א מיועדת לשני המינים.פנייה זו נוסחה בלשון זכר אך מובהר ומובן כי הי 7.5

 הגשת מועמדות .8

תיק מסמכים  ,השאלון המצורףאת קורות חייהם,  ,במעטפה סגורההמועמדים יידרשו להמציא, 

 מכתבי המלצה. והמוכיחים את השכלתם וניסיונם, 

עד , 1ירושלים, בניין כלל קומה  97למשרדי הצוות ברח' יפו המסמכים האמורים על המועמד להגיש את 

 .12:00בשעה  2021בפברואר   8ליום 

 ".בקרה ואבטחת איכותיש לציין על המעטפה: "עבור מכרז מנהל אגף 
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