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2120 אוגוסט  
  מחלקת תכניות אב ומדיניות תחבורהמשרת מנהל 

 צוות תכנית אב לתחבורה

 

 רקע .1

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

ל מערכת ההקמה והתכנון ש לרבותבמטרופולין ירושלים  תחבורתיים םפרויקטי מקדם: "הצוות"(, )להלן

  .רשת קווי אוטובוס ורשת קווי רכבת קלה הסעת המונים:

 

תכנון אסטרטגי , וכן חטיבת תכנון אסטרטגי ומודלים בצוות אמונה על תחום המדיניות, ניהול ביקושים

וזאת על ידי שימוש בכלי  ארוך טווח בתחום התחבורה הציבורית מתוך הבנה מאפייני הביקוש וההיצע

 .ים וכן מודלים שונים העומדים לרשות הצוותתכנון, עיבוד נתונ

 החבורניתוח תרחישי תהוא מודל ל למטרת תכנון אסטרטגי לרשות הצוות יםהעומד התכנון כליאחד מ

זמנית תנועת רכב פרטי וכן תחבורה ציבורית -המודל מנתח בו ."(המודל)להלן "למטרופולין ירושלים 

כלי זה  .לשנות יעד עתידיותלשעות יום שונות ווון תרחישים , במגתונים תחבורתייםיחודי לנימשמש מקור ו

ולא רק השפעות  ,תחבורתית שונים מדיניותאמצעי ניתוחים עשירים, לרבות ניתוח השפעות של מאפשר 

י תכנון נוספים, המשיקים או משלימים קיימים כל, למודלים בנוסףנציין כי  .תייםתחבור פרויקטיםשל 

( שונים ועיבוד נתונים מתקדם ממקורות מידע GISלרבות ניתוחי ממ"ג ) ,יםהתחבורתי יםאת המודל

 שונים.

, הנהגת גודש אגרותייקור או צמצום חניה, כגון "ניהול ביקושים" ) ת, ובכלל זה מדיניותתחום המדיניו

, לא נבדקו (ועוד ,רחב, עידוד תחבורה שיתופית ותחבורה לא ממונעתהסעות מאורגנות לתלמידים בהיקף נ

אגד את עקרונות תכניות האב ל בנוסף, קיים צרוך עבור מטרופולין ירושלים.ושיטתי באופן יסודי עד כה 

לרבות ו, שכבת המדיניות כולל, התחבורתיות למטרופולין, בדגש על הקשר בין שכבות התחבורה השונות

 עדים.ובחינה שיטתית באם הושגו הי ,הגדרת מדדים תחבורתיים כמיתית, יעדים למדדים אלה

 

במקביל לקידום פרויקטי העולה של תחום המדיניות התחבורתית וניהול הביקושים,  חשיבותבהתאם ל

במסגרת של תכניות אב  תחבורהובהתאם לחשיבות הראיה האינטגרטיבית של כל שכבות ההתשתית, 

 .התחבור מחלקת תכניות אב ומדיניותמנהל  למשרתמבקש הצוות לאתר ולגייס עובד , תחבורתיות כוללות

 .שבצוות תכנית אב לתחבורה ירושלים דליםתכנון אסטרטגי ומות חטיבשתייך ליהעובד שייבחר 

 

 כי פנייה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, וכי היא מיועדת לשני המינים.יובהר 

 

 תפקיד ההגדרת  .2

של תכניות האב  ו/או תחזוקה יהיה אחראי על בניה חבורהתכניות אב ומדיניות ת מחלקתמנהל 

 , וכןועבור שכבות התחבורה השונות ,השוניםהרלוונטיים התחבורתיות השונות, במרחבים הגיאוגרפיים 
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על פי  ותים ספציפיים לתכניות שוניהיה אחראי על גיבוש מדדים תחבורתיים שונים, קביעת יעד

 המדדים הללו וגיבוש מתודה לניטור מדדים אלה.

קידום תשתיות את משלימים אשר צעדים מכלול של בפן המדיניות, המהווה  המחלקה, יעסוק מנהל בנוסף

 פעילויות הבאות: ין היתר בוק מנהל התחום ביעס באופן יותר מפורט התחבורה.

אחריות על ריכוז תכניות האב התחבורתיות השונות, – גיבוש ותחזוקת תכניות האב התחבורתיות 2.1

, לרבות עדכונם העיתיוות, השלמת פערים בהם למרחבם ותתי המרחבים השונים שבטיפול הצו

 עדוף הפרויקטים לביצוע הנגזרת מהן.ית

התחבורה הלא  בדגש על שכבות אמצעי – ת שכבות התחבורה ממונעות ולא ממונעותיאינטגרצי 2.2

, אשר מטופלות בצוות פחות מאשר שכבות אמצעי התחבורה ממונעת, ובפרט שכבת "ההליכתיות"

 .הממונעת

בכלל זה יעסוק  .ובחינת הגעה ליעדים גגתחבורתיים שונים ומגוונים, גיבוש מדדים  –ם מדדים ויעדי 2.3

מנהל המחלקה, יחד עם גורמי צוות נוספים בגיבוש יכולות ניטור מדדים שונים, הן עבור תרחישי 

   תחבורה עתידיים והן עבור "מצב קיים".

 .י מדיניות תחבורה הנהוגים בעולםמחקר וצבירת ידע לגבי אמצעאחריות על – תחבורתית מדיניות 2.4

פי אזורים -על ידי מדיניות חניה, גביית אגרות שונות על)"ניהול ביקושים" -בכל הקשור ל יושם דגש

(, וכן אמצעי מדיניות נוספים כגון הסעות מאורגנות לבתי ספר, מדיניות עבודה או צירי תחבורה וכו'

  .ות השוניםלרבות גיבוש המלצות לקובעי המדיני מהבית ועוד

, תוצאותיו הרצה המודל וניתוחבכל שלבי  מעורבות –מודל בהליכים שונים הקשורים במעורבות  2.5

וגיבוש המלצות  ,ה והתעסוקה, קביעת הפרמטרים השונים של המודליתחזיות האוכלוסיהחל משלב 

 .מודל התחבורתים בלשיפורי

לרבות בנושאים שאינם  ,תחבורהים בנושאי ליווי ותמיכה מקצועי – ליווי ותמיכה מקצועיים 2.6

)משרד התחבורה, עיריית  גופים ציבורייםצוות, לנציגי גורמים שונים במפורטים במסמך זה, ל

שונים, בהתאם למתכננים ויועצים כן , משרד השיכון ועוד( ונהל התכנוןירושלים, משרד האוצר, מ

   .להנחיות מנהלי הצוות

של פורמליות או לא פורמליות,  ,מקצועיותה בועדות השתתפות פעיל – חברות בועדות מקצועיות 2.7

 חרת בהתאם להנחיות מנהלי הצוות.אמקצועית או כל ועדה  ,משרד התחבורה ועיריית ירושלים

 לכישוריו וליכולותיו של העובד שייקלט למשרה זו םעשוי להיות מורחב ומותא בפועל יובהר כי התפקיד

, וכי ייתכנו שינויים במטלות האמורות לעיל, לרבות הוספת וכן בהתאם לצרכי הצוות המשתנים מעת לעת

ים שיתוף ידע בפרט מעודד ומודליםאסטרטגי ת תכנון חטיבעוד יובהר כי הצוות בכלל ו. מטלות חדשות

, בין אנשי הצוות ושיתוף פעולה חופפת בתחומים מקצועיים שונים, תוך הסכמה ואף פעילות מקצועית

ה, חטיבובעלי תפקיד אחרים ב משרה זוי תתכן חפיפה בתחומי עיסוק . משמעות הדבר היא כהשונים

 .ות אחרות בצוותובמידה מסוימת אף בחטיב

 

 הכישורים הנדרשים .3

 על המועמד לעמוד בדרישות המפורטות להלן:

 דרישות סף 3.1

באחד מהתחומים הבאים: גיאוגרפיה, תכנון ערים,  אקדמאי ראשון, המוכר ע"י המל"ג 3.1.1

 ,סטטיסטיקהמחשב, המדעי הנדסת תעשיה וניהול, , אזרחית סהתכנון תחבורה, הנד
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או תחום לימודי אחר בעל השקה לאחד או יותר מהתחומים הנ"ל  ,כלכלה

 .באופן הרלוונטי לדרישות המשרה

 .התחבור תכנוןב שנים לפחות 3ניסיון מקצועי מוכח של  3.1.2

 פה.-יכולת גבוהה בהבעה בעברית, בכתב ובעל 3.1.3

 פה.-האנגלית, בכתב ובעל שליטה טובה מאוד בשפה 3.1.4

 

 :דרישות אשר יהוו יתרון 3.2

 .לעיל 3.1.1אמורים בסעיף תואר שני או שלישי בתחומים ה 3.2.1

 ת.ות אב תחבורתיוניסיון בגיבוש תכני 3.2.2

 לגבי מדיניות תחבורתית ותניסיון בבחינה ו/או גיבוש המלצ 3.2.3

 .(, על מרכיביוstep model 4שלבי" ) 4הכרות עם מודל " 3.2.4

 (Activity Based Modelוסס פעילויות )הכרות עם מודל מב 3.2.5

 מודל תחבורתי. קידוד, הרצה וניתוח תוצאותניסיון ב 3.2.6

 (.GIS) ממ"ג – הכרות וניסיון עבודה עם מערכות מידע גאוגרפיות 3.2.7

 ,Emmeהבאות:תנועה ו/או ממ"ג  ההצבתניסיון בהפעלת לפחות אחת מתוכנות  3.2.8

TransCAD, Visumאחרת ת, או כל תוכנה אקוויוולנטי. 

גורמי תכנון מקצועיים  לרבותממשלתיים /עירונייםציבוריים/ ניסיון בעבודה מול גופים  3.2.9

 בתחום התחבורה.

, לרבות הכרות טובה עם המאפיינים הייחודיים של העיר ירושלים ושל יישובי המטרופולין 3.2.10

 היכרות עם רשתות רחובות וכן היכרות עם מאפייני האוכלוסיות השונות.

 בקריאת מפות ובהתמצאות גיאוגרפית. ניסיון ויכולת טובה 3.2.11

 כולל עבודה בשעות הערב המאוחרות. אינטנסיבית,נכונות ויכולת לעבודה  3.2.12

 יכולת גבוהה לעבודת צוות. 3.2.13

 

 כפיפות .4

 בצוות.  דליםאסטרטגי ומות תכנון חטיבהעובד יהיה כפוף ויונחה מקצועית ע"י ראש  4.1

 

 משרה %100: היקף העסקה .5

 תקן המשרה  .6

 

 לתפקיד המוצע הינו בדרגה של מנהל מחלקה. .  תקן השכר6.1

.  שיעור השכר ייקבע במסגרת תקן המשרה על פי ההשכלה, הניסיון, וכישורי העובד שייבחר ובהתאם 6.2

 להמלצת ועדת הבחירה ובכפוף לאישור ועדת כוח האדם.

 ת דרושים.באתר הצוות תחת לשוני. לפירוט דרגות השכר בצוות תכנית אב לתחבורה ניתן לראות 6.3
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 הליך הבחירה .7

אדם של הועדת כוח "(, שמונתה ע"י הועדהועדת בחירה )להלן: "תבצע על ידי הליך הבחירה י 7.1

 . העמותה

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

 קורות חיים. 7.2.1

 צילום ת.ז. 7.2.2

 .וניסיון מקצועי אסמכתאות להוכחת השכלה 7.2.3

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

 השאלון המצורף בזאת. 7.2.5

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

 שיקול דעתה.

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

 ם.המועמד בנוגע לנושאים רלוונטיי

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

 נוספים על פי שיקול דעתה.

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

 י פנייה לאנשי מקצועראשוני של המועמדים על ידי ניקוד ראשוני של כל המועמדים או על יד מיון

 ולמכונים מתאימים.

 המועמדים אשר ימצאו עומדים בתנאי הסף ו/או יעברו את שלב הסינון הראשוני יוזמנו לראיון. 7.7

 הועדה רשאית לראיין את כל המועמדים או את המועמדים המובילים בלבד.

, של המועמדים, תנקד / תעדכן הועדה את הניקוד הסופי ובדיקת ההמלצות איוןילאחר עריכת הר 7.8

ח אדם של העמותה אשר ועדת כוותעביר את המלצותיה לועל פי שיקול דעתה והנתונים שלפניה, 

 תכריז על בחירתה.

 

 הבהרות .8

לתפקיד, אף אם עמדו  שו את מועמדותםמי מהמועמדים אשר הגיובהר כי הצוות אינו מחוייב לבחור י .8.1

 . זומנו לריאיוןו/או אף אם  ועברו את שלב הסינון הראשוני בתנאי הסף

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

הועדה רשאית להחליט כי המועמד הנבחר יועסק במשך שנה לתקופת נסיון. יובהר כי אין בקביעה כי  .8.3

המועמד הנבחר יועסק בתקופת נסיון כדי למנוע החלטה של העמותה על סיום מוקדם יותר של 

 ועמד הנבחר. העסקת המ

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

 באשר לפרטים שמסר בעת הגשת מועמדותו.
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 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.ilהדוא"ל: 

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

מנהל מחלקת תכניות אב ומדיניות תחבורה,  תבכותרת הדוא"ל יש לציין: "הגשת מועמדות למשר 9.3

 ".16-2021הליך מספר 

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

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

mailto:jobs@jtmt.gov.il
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 תחבורה מנהל מחלקת תכניות אב ומדיניותשאלון למועמד/ת למשרת 
 

 צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים
 

  ,במקומות המיועדים לכך.בהקלדהיש למלא את השאלון בעברית , 

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

לציין זאת במפורש. המועמדים מתבקשים לכלול בתשובות לשאלון כל מידע שנראה להם 

קול דעת הועדה. מועמדים שלא השיבו בצורה מלאה, לוקחים שעשוי להיות רלוונטי לשי

 בהירות בתשובה.-על עצמם את הסיכון הכרוך בכך, לרבות כל סיכון של אי

  הוועדה רשאית שלא לדון במועמדותו של מי שהגיש שאלון שמולא באופן חלקי ו/או שלא

 צורפו אליו תעודות כנדרש.

 מיועדים לכך, ולא להפנות לקורות החיים. אם נא להקפיד לענות על כל השאלות במקומות ה

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

נכללת יתרת התשובה, ובלבד שצוין ליד השאלה שקיים מסמך נוסף, ובמסמך עצמו צוין במפורש 

 לאיזו שאלה/טבלה הוא מתייחס. 

 :יש לצרף לשאלון זה 

o יים מעודכנים בעבריתקורות ח 

o  צילום תעודת זהות 

o אסמכתאות להוכחת השכלה וניסיון 

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

o כל מסמך אחר המתבקש בשאלון 
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 :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____________________ : 
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 השכלה .2

 השכלה אקדמית  .2.1

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

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

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

 שקילות(.

 

 השתלמויות ו/או הכשרות רלוונטיות נוספות .2.2

 

שם המוסד 

 להשכלה גבוהה

 

סוג התואר 

 )ראשון/שני/שלישי(

 

חוג התואר/ 

 המקצוע

 

שנת קבלת 

 התואר

 

 התמחות

     

     

     

 

 דשם המוס

 

 שם הקורס

 

 היקף שעות

 

 שנת סיום
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  ניסיון מקצועי .3

  :ותהער

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

 .ניתן להוסיף שורות במידת הצורך 
 

  אנא פרט/י בטבלה. כן/לא.   ?בתכנון תחבורההאם את/ה בעל/ת ניסיון  .3.1

 

 

)ברמה של  10-)שליטה מוגבלת ביותר( ל 1אנא פרט/י בטבלה מהי רמת השליטה והידע בסולם שבין  .3.2

 עברית והאנגלית:שפת אם( בשפות ה

 דיבור כתיבה קריאה 

    עברית

    אנגלית

 

אנא פרט/י  כן/לא.  ? יתתתחבור בבחינה ו/או גיבוש המלצות לגבי מדיניותאת/ה בעל/ת ניסיון  האם .3.3

  בטבלה.

 

שם מקום העבודה בו נצבר 
 הניסיון

 תיאור התפקיד
 

 משך התפקיד

 

 חודש/שנה    חודש/שנה
 פירוט מהות הניסיון

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

שם מקום העבודה בו נצבר 
 הניסיון

 תיאור התפקיד
 

 משך התפקיד

 

 חודש/שנה    חודש/שנה

והעבודה  יש לפרט את מהות הניסיון
 שבוצעה
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 על מרכיביו?  (step model 4שלבי' ) 4הנך מכיר/ה את מודל 'האם  .3.4

 ?  (Activity Based Model)האם הנך מכיר/ה את מודל מבוסס פעילויות 

  אנא פרט/י בטבלה. כן/לא. 

 

 

  אנא פרט/י בטבלה. כן/לא.   ?בקידוד, הרצה וניתוח תוצאות עבור מודל תחבורתיהאם את/ה בעל/ת ניסיון  .3.5

 

, לרבות יכולת טובה בקריאת GIS –ן בעבודה עם מערכות מידע גיאוגרפיות האם את/ה בעל/ת ניסיו .3.6

  אנא פרט/י בטבלה. כן/לא.   מפות?

שם מקום העבודה בו נצבר 
 הניסיון

 תיאור התפקיד
 

 משך התפקיד

 

 דש/שנה    חודש/שנהחו
  פירוט מהות הניסיון

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

שם מקום העבודה בו 
 נצבר הניסיון

תיאור 
 התפקיד

 

 משך התפקיד

 

 חודש/שנה חודש/שנה

הניסיון יש לפרט את מהות 
 והעבודה שבוצעה

האם כולל ניסיון בקידוד, 
יש הרצה וניתוח תוצאות? 

 לפרט

  
 

 
  

 
 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
  

  
 

 
  

שם מקום העבודה בו 
 וןנצבר הניסי

תיאור 
 התפקיד

 

 משך התפקיד

 

 חודש/שנה חודש/שנה

יש לפרט את מהות הניסיון 
 והעבודה שבוצעה
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 ,Emmeממ"ג הבאות: ן בעבודה עם תוכנת הצבתה תנועה ו/או האם את/ה בעל/ת ניסיו .3.7

TransCAD, Visumבלה.אנא פרט/י בט לא. כן/ ?אחרת ת, או כל תוכנה אקוויוולנטי  

 

לרבות גורמי תכנון  ממשלתיים /עירונייםציבוריים/ את/ה בעל/ת ניסיון בעבודה מול גופים  האם .3.8

 כן/לא.   אנא פרט/י בטבלה. ורה?מקצועיים בתחום התחב

 

ר ירושלים ושל יישובי המטרופולין, עם המאפיינים הייחודיים של העים ברשותך הכירות טובה הא .3.9

 כן/לא.   אנא פרט/י? לרבות היכרות עם רשתות רחובות וכן היכרות עם מאפייני האוכלוסיות השונות

שם מקום 
העבודה בו נצבר 

 הניסיון

תיאור 
 התפקיד

 

 משך התפקיד

 

חודש/שנה 

 חודש/שנה

יש לפרט את מהות הניסיון 
 והעבודה שבוצעה

 שם התוכנה

  וידערמת שליטה 
)שליטה  1בסולם שבין 

 10-מוגבלת ביותר( ל
 ()שליטה גבוהה ביותר

  
 

 
   

 
 
 

 
 

 
   

 
 
 

 
 

 
   

  
 

 
   

ה בו שם מקום העבוד
 נצבר הניסיון

 תיאור התפקיד
 

 משך התפקיד

 

 חודש/שנה     חודש/שנה

 פירוט מהות הניסיון
יש לפרט את שמות הגורמים עמם יש לך 

 ניסיון

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

שם מקום 
העבודה בו נצבר 

 הניסיון

 תיאור התפקיד
 

 משך התפקיד

 

 חודש/שנה  חודש/שנה
 יש לפרט מהות הניסיון 

האם כולל הכירות עם 
יש  רשתות רחובות?

 לפרט
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 ממליצים .4

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

 אשר הוועדה רשאית לפנות אליהם:

 

 

 

 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, פחהלעניין זה, בן מש

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

חם/חמות, חתן/כלה, נכד/נכדה, בן/בת דוד/ה, בן/בת דוד/ה. לרבות קרבת משפחה שנוצרה עקב אימוץ 

 חורגת. או קרבת משפחה

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

 שאת/ה נותן לו שירותי ייעוץ או ייצוג.

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

 כן/לא. אם כן, אנא פרט/י.בכיר בצוות? 

_______________________________________________________________ 

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

 כן, אנא פרט/י.

_______________________________________________________________ 

כן/לא. ם אחרים עם חבר/ת עמותה/ עובד/ת בצוות? משותפת בארגוני כהונההאם את/ה מכהן/ת  .5.3

 אם כן, אנא פרט/י.

_______________________________________________________________ 

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

 אם כן, אנא פרט/י.

______________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________ 

שם הארגון בו עבדתם  ץשם הממלי
 ביחד

תפקיד הממליץ באותה 
 עת

 סוג הממליץ
ממונה ישיר / 
 קולגה / כפיף

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

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

__________________________________________________________________ 

 

 הליכים משפטיים .6

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

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

 _________________________________________________________________ 

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

 כן/לא. אם כן, אנא פרט/י.

 _________________________________________________________________ 

 הצהרות .7

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

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

ידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים, לרבות חלקיים, עלולה להביא לפסילת מועמדותי למשרה,  .7.2

להפסקה מיידית של עבודתי  ובמקרה בו אתחיל לעבוד בצוות תכנית אב לתחבורה, עלולה להביא

 בצוות.  

 אני מאשר/ת כי ידוע לי: .7.3

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

 כלשהו.

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

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

 לתחבורה.

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

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

תכנית אב ברשימת החברות, המתעדכנת מעת לעת והמופיעה באתר האינטרנט של צוות 

 -לתחבורה בכתובת 

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

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 לופה הנכונה:אנא סמן/י את הח .7.4.2

  נשוא מכרז זה אין ניגוד עניינים בין ענייני האישיים ועיסוקיי האחרים לבין תפקיד

 . בצוות תכנית אב לתחבורה ירושלים

  קיים כיום חשש לניגוד עניינים בין ענייני האישיים ועיסוקיי האחרים לבין תפקיד

אולם, אם אבחר , כמפורט לעיל. בצוות תכנית אב לתחבורה ירושליםנשוא מכרז זה 

 לתפקיד אפעל בהתאם להנחיות שאקבל בעניין. 

https://jet.gov.il/category/tenders/
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אדאג להודיע על כך מיד לצוות תכנית  -עניינים בעתיד  חשש לניגודאם ייווצר  .7.4.3

 אב לתחבורה ולפעול לפי הנחיות היועץ המשפטי לצוות.

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

 או לכהן בתפקיד זה. תכנית אב לתחבורה ירושלים

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

 ממליצים שפרטיהם נמסרו על ידי בטופס זה. 

 4-7.5אני מודע/ת לכך כי בהתקיים אחת או יותר מהנסיבות, אשר הפירוט שלהן נדרש בסעיפים  .7.7

ה הוועדה רשאית לפסול את מועמדותי, על פי שיקול דעתה ולאחר שניתנה לי זכות לעיל, תהי

 הטיעון.

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

 וההבהרות להליך זה באתר צוות תכנית אב לתחבורה.

 

 

 חתימה: שם מלא: תאריך:

______________ ______________ ______________ 


