
 

  

 

 2021 אוגוסט

 תשלומיםחשבונות ואחראי ו חשבעוזר משרת 

 בצוות תכנית אב לתחבורה ירושלים

 רקע .1

, "(הצוותלהלן: ")ירושלים"  אורבנילפיתוח ושימור  במסגרת "העמותה הפועל צוות תכנית אב לתחבורה,

 לרבות ההקמה והתכנון של מערכת הסעת המונים:, פרויקטים תחבורתיים במטרופולין ירושליםמקדם 

 . רשת קווי אוטובוס ורשת קווי רכבת קלה

בין היתר , שירותי ניהול רוחביים לצוות מספקתיחידת מטה ה יאבצוות הומשאבים הכספים חטיבת 

חשבונות  ,התקשרויות וחוזים, כספים תקציב,בנייה וריכוז של תוכניות עבודה, בתחומים הבאים: 

על הארכותיה  הרכבת הקלהפרויקט  עבור תיותקציב תפיננסימעקב ובקרה  ,ותשלומים, ליווי

, ריכוז הצוות, סיוע מקצועי לפרויקטים שונים, שכר ומשאבי אנוש, ריכוז פעילות ועדות ושלוחותיה

 חות"הדוריכת ריכוז עבודת המטה בע עבודת המטה מול גופי הביקורת המלווים את פעילות העמותה,

 .  וכיו"בצוות הכספיים של ה

, עוזר חשב ואחראי חשבונות ותשלומים, מעוניין הצוות לאתר ולגייס עובד לתפקיד ובשל הרחבת פעילות

 .כמפורט להלן

 

 וכי היא מיועדת לשני המינים.   ,מטעמי נוחות בלבד, ה זו מנוסחת בלשון זכרייובהר כי פני

     

 התפקידהגדרת  .2

ביצוע בדיקה ובקרה לקיום : והכנת הוראות תשלוםויועצים חשבונות ספקים בדיקת  .2.1

וההיבט התעריפי האסמכתאות הנדרשות להוראת התשלום, בדיקת החשבון בהיבט הכספי 

והעברתה לבדיקה  של הצוות הוראת תשלום במערכת הכספית כנתוהתאמתו לחוזה המאושר, ה

 .בקרהלו

כולל עדכון והעברת הערות והודעות בנושא  :של הצוות ויועצים התשלום לספקיםסיוע בהליכי  .2.2

  צוות.הנותן שירותים להנהלת החשבונות משרד עם החשבונות, בהתאם לנדרש ובשיתוף 

טיפול סיוע ב כולל :הצוותריכוז עבודת המטה מול גופי הביקורת המלווים את פעילות בסיוע  .2.3

 הביקורת ומעקב אחר תיקון ליקויים.  בדו"חות

 עבודה מול רואה החשבוןכולל  :הצוותחות הכספיים של "סיוע בריכוז עבודת המטה להכנת הדו .2.4

 .של הצוות

  ביטוחי הצוות. העבודה בנושא סיוע בריכוז  .2.5

 סיוע בריכוז ובקרת רישום הוצאות הצוות.  .2.6



 

  

 בהתאם לנדרש. פגישות עבודה,וועדות ובהשתתפות  .2.7

בהתאם לכישוריו וליכולותיו של העובד וכן בהתאם לצרכי הגדרת התפקיד בפועל תהיה יובהר כי  .2.8

לרבות הוספת מטלות  ,לעילהאמורות יתכנו שינויים במטלות כי יוהצוות, המשתנים מעת לעת, 

  חדשות.

 

 הכישורים הנדרשים .3

 על המועמד לעמוד בדרישות המפורטות להלן:

 : דרישות סף 3.1

 (או תואר מקביל מוכר מחו"ל)תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל  3.1.1

בעל רישיון ממועצת  רואה חשבון או בכלכלה ו/או מינהל עסקים ו/או חשבונאות

 .רואי החשבון בישראל

בניהול או בביקורת  ,השנים האחרונותחמש מהלך ב, לפחות שלוש שניםניסיון של  3.1.2

 מלש"ח לשנה ומעלה.  30ילות של בגופים בעלי היקף פע, כספים

בעבודה עם גיליונות אלקטרוניים ותוכנות אופיס. , לפחותשלוש שנים של  ןניסיו 3.1.3

 .EXCEL–נדרשת שליטה טובה ב 

בעבודה עם ו/או מול גופים ציבוריים ו/או עירוניים , שלוש שנים לפחותשל ניסיון  3.1.4

 ו/או ממשלתיים. 

 :דרישות אשר יהוו יתרון 3.2

, תארים מתקדמים והשכלה רלוונטית נוספת בתחום חשבות שכר וניהול כספים 3.2.1

 ובחשבות שכר.  3לרבות תעודה בהנהלת חשבונות סוג 

 .מערכת ממוחשבת לניהול כספים, חוזים, תשלומים וספקיםעם בעבודה ניסיון  3.2.2

 ימבקר המדינה, רשם העמותות, מבקרן: כגוגופי ביקורת מול  אוו/סיון בעבודה עם ינ 3.2.3

 .כיו"בו, מבקר פנים עירייה

  תכנון.לעבודות תעריפים  עםהיכרות וידע  3.2.4

 ,לרבות והנהלים הקשורים בהתקשרויות במגזר הציבורי ,התקנות ,הכרת החוקים 3.2.5

 . וכיו"בהוראות התכ"מ, הנחיות אגף החשב הכללי במשרד האוצר 

 )קריאה, כתיבה, דיבור(.  שליטה טובה בשפה האנגלית 3.2.6

 לב גבוהה לפרטים.דייקנות ותשומת  3.2.7

 פה.-יכולת גבוהה בהבעה בכתב ובעל 3.2.8

 כולל בשעות שאינן שגרתיות. ,נכונות לעבודה מאומצת 3.2.9

 לעבודת צוות.טובה מאוד יכולת ו , תקשורת בינאישית גבוההיחסי אנוש טובים 3.2.10

 



 

  

 

 כפיפות .4

 על ידם. ויונחה מקצועית לסמנכ"ל כספים ומשאבים ומנהלת אגף חשבות העובד יהיה כפוף 

 

 משרה. %100: היקף העסקה .5

  

 תקן המשרה .6

 המוצע הינו בדרגה של סגן מנהל מחלקה. תקן השכר לתפקיד  .6.1

בהתאם  עובד שייבחר,הכישורי ההשכלה, הניסיון ושיעור השכר יקבע במסגרת תקן המשרה על פי  .6.2

 להמלצת ועדת הבחירה ובכפוף לאישור ועדת כח אדם.

 באתר הצוות תחת לשונית דרושים.ת השכר בצוות תכנית אב לתחבורה ניתן לראות ולפירוט דרג .6.3

 

 הליך הבחירה .7

ועדת כוח אדם ועניינים  ע"ישמונתה "(, הועדההליך הבחירה יתבצע על ידי ועדת בחירה )להלן: " 7.1

 מיוחדים של העמותה. 

  , בעת הגשת מועמדותם, את המסמכים הבאים:המועמדים יידרשו להמציא 7.2

 ם.קורות חיי 7.2.1

 צילום ת.ז. 7.2.2

 .אסמכתאות להוכחת השכלה וניסיון 7.2.3

 מכתבי המלצה ו/או שמות ופרטי התקשרות של ממליצים פוטנציאליים. 7.2.4

 השאלון המצורף בזאת. 7.2.5

לעיל, על פי  הועדה תהיה רשאית לפסול הצעה אשר תוגש ללא כל המסמכים המבוקשים כאמור 7.3

 .שיקול דעתה

הצגה או מסמך כתוב מטעם לרבות, מסמכים נוספים  מהמועמדיםלבקש הועדה תהיה רשאית  7.4

  .המועמד בנוגע לנושאים רלוונטיים

כמו כן, הועדה תהיה רשאית לפנות אל הממליצים ששמותיהם צוינו בהצעה או לגורמים אחרים  7.5

 על פי שיקול דעתה., נוספים

אית לבצע במקרה בו יתקבלו פניות ממועמדים רבים, אשר יעמדו בתנאי הסף, תהיה הועדה רש 7.6

על ידי ניקוד ראשונה של כל  ראשוני של כל המועמדים דירוגמיון ראשוני של המועמדים על ידי 

  . המועמדים או על ידי הפנייה לאנשי מקצוע ולמכונים מתאימים



 

  

ו/או ימצאו מתאימים בתנאי הסף ו/או יעברו את שלב הסינון הראשוני  שיעמדוהמועמדים  7.7

רשאית לראיין את כל המועמדים או את המועמדים תהיה הועדה כי  דגש. יויוזמנו לראיון

  .בלבד המובילים

, הסופי של המועמדים דירוגתנקד / תעדכן הועדה את הובדיקת ההמלצות,  איוןילאחר עריכת הר 7.8

 אדם של העמותההח ועדת כוול את המלצותיהעביר ות ,על פי שיקול דעתה והנתונים שלפניה

 .אשר תכריז על בחירתה

 

 הבהרות .8

לתפקיד, אף אם שו את מועמדותם יב לבחור מי מהמועמדים אשר הגיובהר כי הצוות אינו מחוי .8.1

 . ו/או אף אם זומנו לריאיון עמדו בתנאי הסף ועברו את שלב הסינון הראשוני

 הצוות שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז לתפקיד בכל שלב של ההליך.עוד יובהר כי  .8.2

סיון. יובהר  כי אין ילהחליט כי המועמד הנבחר יועסק במשך שנה לתקופת נ הצוות רשאי .8.3

על סיום מוקדם  הצוותסיון כדי למנוע החלטה של יבקביעה כי המועמד הנבחר יועסק בתקופת נ

 יותר של העסקת המועמד הנבחר. 

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

 .נוסף באשר לפרטים שמסר בעת הגשת מועמדותו

 

 הגשת מועמדות .9

באמצעות כתובת  ,בצירוף כלל המסמכים הנדרשים, על המועמד להגיש את מועמדותו .9.1

 .  12:00, בשעה 2021בספטמבר  2עד ליום  ,jobs@jtmt.gov.il הדוא"ל: 

 .MB 20יש לשים לב כי סך גודל כל הקבצים לא יעלה על  .9.2

, הליך ל יצוין: "הגשת מועמדות למשרת עוזר חשב ואחראי חשבונות ותשלומים"בכותרת הדוא .9.3

 ".20-2021מספר 

 אמצעות תיבת הדוא"ל. תקבלו הצעות שלא יוגשו בייובהר כי לא  .9.4

לא תשתתף  ,מסיבה כלשהי, הצעה שלא תימצא בתיבת הדוא"ל במועד זהעוד יובהר כי  .9.5

 בהליך.
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 שאלון למועמד/ת למשרת עוזר חשב ואחראי חשבונות ותשלומים

 צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים

  ,במקומות המיועדים לכך.בהקלדהיש למלא את השאלון בעברית , 

  מה לפרט, יש להקפיד למלא את השאלון במלואו; כאשר התשובה שלילית או שאין

יש לציין זאת במפורש. המועמדים מתבקשים לכלול בתשובות לשאלון כל מידע 

שנראה להם שעשוי להיות רלוונטי לשיקול דעת הועדה. מועמדים שלא השיבו 

-בצורה מלאה, לוקחים על עצמם את הסיכון הכרוך בכך, לרבות כל סיכון של אי

 בהירות בתשובה.

 ו של מי שהגיש שאלון שמולא באופן חלקי הוועדה רשאית שלא לדון במועמדות

 ו/או שלא צורפו אליו תעודות כנדרש.

  .נא להקפיד לענות על כל השאלות במקומות המיועדים לכך, ולא להפנות לקורות החיים

אם במקום המיועד לתשובתך אין די מקום כדי להשיב על התשובה במלואה ניתן לצרף 

ין ליד השאלה שקיים מסמך נוסף, ובמסמך מסמך בו נכללת יתרת התשובה, ובלבד שצו

 עצמו צוין במפורש לאיזו שאלה/טבלה הוא מתייחס. 

 :יש לצרף לשאלון זה 

o קורות חיים מעודכנים בעברית 

o  צילום תעודת זהות 

o אסמכתאות להוכחת השכלה וניסיון 

o .מכתבי המלצה ו/או שמות ופרטי התקשרות של ממליצים פוטנציאליים 

o  בשאלוןכל מסמך אחר המתבקש 



 

  

 :פרטים אישיים .1

 

 שם המועמד/ת _____________ :    

 מספר ת.ז _________________:. 

 תאריך מילוי השאלון_________ : 

 כתובת : _________________________________________________ 

 מספר טלפון נייד__________________________ : 

 כתובת דוא"ל :____________________________ 

 כן/ לאהאם את/ה אזרח/ית ישראלי/ת  ? 

 ?כן/ לא  האם את/ה תושב ישראל 

 מקום עבודה נוכחי 

o כן/ לאהאם את/ה עובד/ת כעת  ? 

o שם מקום העבודה __________________ : 

o תפקיד בעבודה____________________ :



 

  

 :השכלה .2

 השכלה אקדמית .2.1

ולצרף העתק תעודות השכלה עבור כל תואר אקדמי/לימודי נא להשלים את כל המידע הדרוש 

  תעודה.

במקרה של תואר אקדמי מחו"ל: יש לצרף אישור הועדה להערכת תארים של משרד החינוך על 

היות המוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בתחום הרלבנטי, כשקול לתואר ישראלי 

 )תעודת שקילות(.

 

 תהשתלמויות ו/או הכשרות רלוונטיות נוספו .2.2

 

שם המוסד 

 להשכלה גבוהה

 

סוג התואר 

 )ראשון/שני/שלישי(

 לימודי תעודהלרבות 

 

חוג 

 התואר/המקצוע

 

שנת קבלת 

 התואר

 

 התמחות

     

     

     

 

 שם המוסד

 

 שם הקורס

 

 היקף שעות

 

 שנת סיום

    

    

    

    

    



 

  

  ניסיון מקצועי .3

  :ותהער

 תוך ציון מלוא הפרטיםבנפרדשימשת במספר תפקידים נא לפרט כל אחד מהם ומידה ב , 
 הדרושים לגבי כל אחד מהתפקידים.

 .ניתן להוסיף שורות במידת הצורך 

 

 30האם את/ה בעל/ת ניסיון בביקורת או בניהול כספים, בגופים בעלי היקף פעילות של  .3.1

 אנא פרט/י בטבלה. כן/לא.  ? מלש"ח לשנה ומעלה

 

 

 

כן/לא.  ?EXCELהאם את/ה בעל/ת ניסיון בעבודה עם גיליונות אלקטרוניים ותוכנות אופיס כולל  .3.2

 )שליטה גבוהה ביותר( 10-)שליטה מוגבלת ביותר( ל 1מהי רמת השליטה שבין  אנא פרט/י בטבלה 

 

 

WORD 

 

EXCEL 

 

POWER POINT 

   

 

 

 

שם מקום העבודה 
 בו נצבר הניסיון

 תיאור התפקיד
 

 משך התפקיד

 

 חודש/שנה   חודש/שנה

היקף פעילות 
 פירוט מהות העבודה במלש"ח

  
 

   

 
 
 

 
 

   

 
 
 

 
 

   

  
 

   



 

  

ניסיון בעבודה עם ו/או מול גופים ציבוריים ו/או עירוניים ו/או האם את/ה בעל/ת  .3.3

 אנא פרט/י בטבלה. /לא. כן ממשלתיים?

 

 

 

מול מערכות ממוחשבות לניהול כספים, חוזים, תשלומים האם את/ה בעל/ת ניסיון בעבודה  .3.4

 אנא פרט/י בטבלה. /לא. כן וספקים?

שם מקום העבודה 
 בו נצבר הניסיון

 תיאור התפקיד
 

 משך התפקיד

 

 חודש/שנה     חודש/שנה
 הניסיוןפירוט מהות 

  
 

  

 
 
 

 
 

  

 
 
 

 
 

  

  
 

  

שם מקום 
העבודה בו נצבר 

 הניסיון

 תיאור התפקיד
 

 משך התפקיד

 

 חודש/שנה  החודש/שנ

מול מערכות ממוחשבות עבודה האם כולל 
 לניהול כספים, חוזים, תשלומים? 

העבודה נדרש לפרט שמות המערכות ומהות 
 שנעשתה באמצעותם

  
 

  

 
 
 

 
 

  

 
 
 

 
 

  

  
 

  



 

  

האם את/ה בעלת ניסיון בעבודה עם ו/או מול גופי ביקרות כגון: מבקר המדינה, רשם  .3.5

 אנא פרט/י בטבלה. /לא. כן העמותות, מבקרי עירייה, מבקר פנים וכיו"ב

 

 

 אנא פרט/י בטבלה.   כן/לא.ברשותך הכירות וידע עם תעריפים לעבודות תכנון? האם  .3.6

 

 

והנהלים הקשורים בהתקשרויות במגזר הציבורי האם ברשותך הכירות עם החוקים, התקנות,  .3.7

פרט/י אנא   כן/לא. ?לרבות, הוראות התכ"מ, הנחיות אגף החשב הכללי במשרד האוצר וכיו"ב

 בטבלה.

שם מקום העבודה 
 בו נצבר הניסיון

 תיאור התפקיד
 

 משך התפקיד

 

 חודש/שנה   חודש/שנה
פירוט הגופים  פירוט מהות הניסיון

 הרלוונטיים לניסיון

  
 

   

 
 
 

 
 

   

 
 
 

 
 

   

שם מקום העבודה 
 בו נצבר הניסיון

 תיאור התפקיד
 

 משך התפקיד

 

 חודש/שנה  חודש/שנה   

ות עם תעריפים האם כולל ידע/היכר
 לעבודות תכנון?

 יש לפרט מהות הניסיון

  
 

  

 
 
 

 
 

  

 
 
 

 
 

  

שם מקום העבודה 
 בו נצבר הניסיון

 תיאור התפקיד
 

 משך התפקיד

 

 חודש/שנה     חודש/שנה

האם כולל ידע/הכירות עם תעריפים 
 לעבודות תכנון?

 יש לפרט מהות הניסיון

  
 

  

 
 
 

 
 

  

 
 
 

 
 

  



 

  

 10-ל)שליטה מוגבלת ביותר(  1אנא פרט/י בטבלה מהי רמת השליטה והידע בסולם שבין  .3.8

 )ברמה של שפת אם( בשפות העברית והאנגלית:

 דיבור כתיבה קריאה 

    עברית

    אנגלית

 

 

 ממליצים .4

שהיו אתך בקשרי עבודה במסגרת הניסיון הרלבנטי  לפחותאנא פרט/י שמות שלושה ממליצים 

 לתפקיד, אשר הוועדה רשאית לפנות אליהם: 

 שם הממליץ
שם הארגון בו עבדתם 

 ביחד
תפקיד הממליץ באותה 

 עת

 סוג הממליץ
ממונה ישיר / 
 קולגה / כפיף

 טלפון נייד

     

     

     



 

  

 זיקה לצוות תכנית אב לתחבורה ירושלים .5

נבקשך להשיב על השאלות בסעיף זה בקשר אליך, בקשר לבן משפחה ובקשר לגוף שיש לך קשר 

 אליו. 

: בן/ת זוג לרבות ידוע בציבור, הורה, הורה הורה, אח/אחות, צאצא/ית, לעניין זה, בן משפחה

צאצא/ית של בן/בת זוג או בן/בת זוג של כל אחד מאלה, גיס/ה, דוד/ה, בן/בת אח/אחות, 

לרבות קרבת משפחה חותן/ת, חם/חמות, חתן/כלה, נכד/נכדה, בן/בת דוד/ה, בן/בת דוד/ה. 

 רגת.שנוצרה עקב אימוץ או קרבת משפחה חו

: תאגיד או גוף שאת/ה הוא/היא בעל/ת המניות, דירקטור/ית או עובד/ת גוף שיש לך קשר אליו

 בו או שאת/ה נותן לו שירותי ייעוץ או ייצוג.

יש לך קשר אישי )לרבות קשר משפחתי( או עסקי או אחר לחבר עמותה בצוות ו/או  האם .5.1

 כן/לא. אם כן, אנא פרט/י.לעובד בכיר בצוות? 

_______________________________________________________________ 

האם מתקיימים בינך לבין חבר עמותה/עובד בצוות יחסי כפיפות במסגרות אחרות?  .5.2

 כן/לא. אם כן, אנא פרט/י.

_______________________________________________________________ 

גונים אחרים עם חבר/ת עמותה/ עובד/ת משותפת באר כהונההאם את/ה מכהן/ת  .5.3

 כן/לא. אם כן, אנא פרט/י.בצוות? 

_______________________________________________________________ 

 האם מתקיימים בינך לבין חבר עמותה/עובדת בצוות קשרים עסקיים או זיקות אחרות? .5.4

 כן/לא. אם כן, אנא פרט/י.

______________________________________________________________ 

 ? כן/לא. אם כן, אנא פרט/י.האם את/ה עוסק/ת בתחום עיסוקו של הצוות .5.5

__________________________________________________________________ 

האם קיים קשר אחר אשר עלול לגרום לחשש לניגוד עניינים בין הצוות ואיזה מתחומי  .5.6

 כן/לא. אם כן, אנא פרט/י.פעילותו לבינך או למי שקשור אליך? 

__________________________________________________________________ 

 

 הליכים משפטיים .6

הרשעות שטרם נמחקו )למעט עבירות תעבורה האם יש תיק פלילי תלוי ועומד נגדך, או  .6.1

 כן/לא. אם כן, אנא פרט/י. קלות, דו"חות חניה וכד'(?

 _________________________________________________________________ 



 

  

האם מתקיימים נגדך הליכים משמעתיים או שהורשעת בעבירות משמעת על ידי גוף  .6.2

 כן/לא. אם כן, אנא פרט/י.משמעת? 

 _________________________________________________________________ 

 הצהרות .7

הנני מצהיר/ה ומאשר/ת כי כל המידע שמסרתי לוועדה לרבות האמור בקורות חיי,  .7.1

 השכלתי, הניסיון הנדרש וכל מידע אחר שמסרתי הינו אמת, נכון ומדויק.

ם, עלולה להביא לפסילת מועמדותי ידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים, לרבות חלקיי .7.2

למשרה, ובמקרה בו אתחיל לעבוד בצוות תכנית אב לתחבורה, עלולה להביא להפסקה 

 מיידית של עבודתי בצוות.  

 אני מאשר/ת כי ידוע לי: .7.3

כלשהו והצוות אינו מחויב לבחור  מועמדכי הועדה אינה מחויבת להמליץ על  .7.3.1

 במועמד כלשהו.

אכהן בו במשרה מלאה, ולא אוכל לעבוד בכל מקום עבודה  -כי אם אבחר לתפקיד  .7.3.2

 אחר.

שכרי ותנאי עבודתי יהיו כפופים למקובל בצוות תכנית  -כי אם אבחר לתפקיד  .7.3.3

 אב לתחבורה.

 מצהיר/ה כי: )מחק/י את המיותר( הנני  .7.4

הועסקתי בעבר או בהווה ו/או היו לי קשרים מקצועיים עם מי מהגופים  .7.4.1

החברות, המתעדכנת מעת לעת והמופיעה באתר האינטרנט המפורטים ברשימת 

 -של צוות תכנית אב לתחבורה בכתובת 

https://jet.gov.il/category/tenders/  ."בלשונית "רשימת ניגודי עניינים

 כמפורט להלן:

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 אנא סמן/י את החלופה הנכונה: .7.4.2

  נשוא אין ניגוד עניינים בין ענייני האישיים ועיסוקיי האחרים לבין תפקיד

 . בצוות תכנית אב לתחבורה ירושליםמכרז זה 

 ינים בין ענייני האישיים ועיסוקיי האחרים לבין קיים כיום חשש לניגוד עני

, כמפורט לעיל. צוות תכנית אב לתחבורה ירושליםבנשוא מכרז זה תפקיד 

 אולם, אם אבחר לתפקיד אפעל בהתאם להנחיות שאקבל בעניין. 

אדאג להודיע על כך מיד לצוות תכנית אב  -עניינים בעתיד  חשש לניגודאם ייווצר  .7.4.3

 לתחבורה ולפעול לפי הנחיות היועץ המשפטי לצוות.

https://jet.gov.il/category/tenders/


 

  

נשוא מכרז איני יודע/ת על כל מניעה בדין או אחרת, שבגינה לא אוכל להיבחר לתפקיד  .7.5

 או לכהן בתפקיד זה. בצוות תכנית אב לתחבורה ירושליםזה 

שר/ת, מודע/ת ומסכים/מה לכך שהוועדה איננה מחויבת לשמירת סודיות אל מול אני מא .7.6

 ממליצים שפרטיהם נמסרו על ידי בטופס זה. 

אני מודע/ת לכך כי בהתקיים אחת או יותר מהנסיבות, אשר הפירוט שלהן נדרש בסעיפים  .7.7

ר שניתנה לעיל, תהיה הוועדה רשאית לפסול את מועמדותי, על פי שיקול דעתה ולאח 4-7.5

 לי זכות הטיעון.

אני מאשר/ת כי בטרם הגשת טופס שאלון זה כשהוא מלא על ידי בדקתי את כלל  .7.8

 העדכונים וההבהרות להליך זה באתר צוות תכנית אב לתחבורה.

 

 חתימה: שם מלא: תאריך:

______________ ______________ ______________ 


