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2021 אוקטובר  

 
 תצורת מסמכים מנהל מחלקת משרת 

   צוות תכנית אב לתחבורה
 

 רקע .1
: ירושלים (להלן –צוות תכנית אב לתחבורה הפועל במסגרת העמותה לתכנון, שימור ופיתוח אורבני 

ההקמה והתכנון של מערכת לרבות ירושלים,  ), מקדם פרויקטים תחבורתיים בעיר ובמטרופוליןהצוות""

 ורשת קווי רכבת קלה.רשת קווי אוטובוס : מוניםהסעת ה

הפרויקט המרכזי המקודם על ידי הצוות הוא פרויקט הרכבת הקלה בירושלים, לרבות תכנון והקמה של רשת 

  .על הפעלת הרכבת הקלה בירושלים הקווים המסילתיים וכן ליווי ובקרה

לאתר  הצוות מעוניין ,מחטיבת ההנדסה המהווה חלק, איכותהאגף הבקרה והבטחת במסגרת פעילות הצוות, 

 .תצורת מסמכיםמנהל מחלקת משרת עובד ל ולגייס 

ומסמכי הארגון והן בקשר בין  יםלסייע הן בשליטה על מסמכי הפרויקט נועד, תצורת מסמכיםמחלקת ניהול 

והכנסת  עוסק בבקרת תהליכי פיתוח, הטמעה, תחזוקה  ניהול תצורת מסמכים  ומבצעיו. יםיוזמי הפרויקט

שינויים במסמכים, בהגדרה ושמירה על גרסאות ומהדורות ומתן מידע אמין על המסמך בכל רגע נתון במהלך 

  . הכל כמפורט להלןו ,מחזור חייו של המסמך

 פניה זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכי היא מיועד לשני המינים.מובהר כי 

  משרהההגדרת  .2

, תפעול ותחזוקת מתודולוגית ניהול תצורת מסמכים עבור הפרויקטים פיתוח, יישוםאחריות על  .2.1

 ;ותופונקציות הארגון השונ

אפיון וניהול עצי מסמכים המזהים באופן חד ערכי וברור תיעוד גרסאות, קשרים, , פיתוחאחריות על  .2.2

 ;פרטי תצורה ועוד

 .הסייברליווי יישום תכנית ונהלי אבטחת המידע בצוות ומטלות נקודתיות בתחום  .2.3

 ;מעקב וניהול מסמכי הפרויקטים על כל שלביו ומסמכי הארגון השוניםאחריות על  .2.4

השונים המתנהלים מול זכיין הרכבת הקלה, לרבות  המסמכים המלווים בתהליכים לניהולאחריות  .2.5

 מכתבים ופרוטוקולים. אחריות לתיעוד, גיבוי, עותקים, מעקב וקידום בתחנות השונות ועמידה בזמנים.

 ;וניהול תהליכי הכנסת שינויים במסמכים ואישורם הבקרריות על אח .2.6

  ;גרסאות ומהדורות המסמכים, כולל שחזורם תהגדרה ושמיראחריות על  .2.7
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הכנת תכנית ניהול תצורת מסמכים עבור כל פרויקט בהתאם לדרישותיו, מאפייניו ודרישות אחריות על  .2.8

 ;חוקתיות

כים (מפרויקטים שונים) וטיפול אפקטיבי בכל השינויים קשרים בין מסמ ניהול מעקב אחראחריות על  .2.9

 ;יסטוריה של כל אחד מהםהוה

בכל רגע נתון במהלך מחזור חיי  ניהול ערוצי תקשורת ומתן מידע אמין על המסמכיםאחריות על  .2.10

 ;הפרויקט

 ;ניהול תיעוד ההתכתבויות מול הזכייניםאחריות על  .2.11

  ;ימוש במערכות ניהול המידע והמסמכים בארגוןניהול, תחזוקה, תמיכה והדרכה בשאחריות על  .2.12

  ;ניהול הרשאות וטיפול בתקלות משתמשיםאחריות על  .2.13

 ;ל גורמים שונים בארגון ומחוצה לוניהול מטריציוני שאחריות על  .2.14

 ;בריכוז וטיפול במסמכים ניהול ישיר של צוות התומךאחריות על  .2.15

לכישוריו וליכולותיו של העובד שייקלט  יובהר כי הגדרת  המשרה עשויה להיות מורחבת ומותאמת .2.16

 למשרה זו ולצרכי הצוות העדכניים.

  הכישורים הנדרשים .3
  על המועמד לעמוד בדרישות המפורטות להלן:

 דרישות סף: 3.1

   ./תואר מוכר מחו"ל ע"י המל"ג ממוסד אקדמי מוכר בישראל -לפחות ראשון  אקדמי תואר 3.1.1

תצורת מסמכים באוריינטציה לניהול גרסאות, הול נישנים לפחות ב 3ניסיון מקצועי מוכח של   3.1.2

 שינויים ותצורה בתהליכי פיתוח. 

עבודה, שיטות וכלים לביצוע הליכי  תבפיתוח ויישום מתודולוגיו מוכח של שנה לפחות יסיוןנ 3.1.3

 בקרה ובחינה. 

 ניהול, תחזוקה, תמיכה והדרכה בשימוש במערכות ניהול מידעב מוכח של שנה לפחותניסיון  3.1.4

        שבות.ממוח

 .טובה מאד ידיעת השפה העברית 3.1.5

 האנגלית (קריאה, כתיבה ודיבור). ה שליטה טובה מאוד בשפו 3.1.6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 דרישות אשר יהוו יתרון: 3.2

. יתרון משמעותי המשרהתארים מתקדמים או קורסים והכשרות בנושאים הקשורים בפעילות  3.2.1

 מידע. הנדסת מערכות ביינתן לתואר 
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או   Mezzoteamמסמכים כמו: מערכת   \ניסיון מקצועי מוכח בעבודה עם מערכות ניהול מידע  3.2.2

 aconexמערכת 

  .ורת מסמכיםתצבניהול ניסיון מקצועי מוכח  3.2.3

 ניסיון מקצועי ביישום תוכניות אבטחת מידע  3.2.4

 ניסיון מקצועי מוכח בעבודה בפרויקטים בתחום הנדסה אזרחית.  3.2.5

 מטריציוני ועבודה עצמאית. ישיר, ניסיון בניהול  3.2.6

וכן גורמי תכנון מקצועיים בתחום  ניסיון בעבודה מול גופים ציבוריים/עירוניים/ממשלתיים 3.2.7

 . התחבורה

לב וערנות לפרטים, הבנה טכנית וקריאת תוכניות -יתוח מעמיק של תהליכים, תשומתהבנה ונ 3.2.8

  .הנדסיות

 נכונות לעבודה מאומצת, כולל בשעות שאינן שגרתיות. 3.2.9

 יחסי אנוש ותקשורת בינאישית טובים.  3.2.10

 כפיפות  4
  .בקרה והבטחת איכותאגף מנהל  מקצועית ע"י הויונח ףכפויהיה  שיבחר העובד

  היקף העסקה: 5

 משרה. 100% 

 תקן משרה 6
 .בדרגה של מנהל מחלקה ההינ למשרה המוצעתתקן השכר  .6.1

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

 להמלצת ועדת הבחירה ובכפוף לאישור ועדת כוח האדם.

 אתר הצוות תחת הלשונית 'דרושים'.ב פירוט דרגות השכר בצוות תכנית אב לתחבורה ניתן לראותאת  .6.3

 הליך הבחירה 7
ועדת כוח אדם ועניינים "), שמונתה ע"י הוועדהועדת בחירה (להלן: "תבצע על ידי הליך הבחירה י 7.1

 . מיוחדים של העמותה

 המסמכים הבאים: את ובעת הגשת מועמדותלהמציא,  המועמד יידרש  7.2

 קורות חיים.   7.2.1
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 צילום ת.ז. 7.2.2

 וניסיון.  אסמכתאות להוכחת השכלה 7.2.3

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

  .שאלון המצורף בזאתה 7.2.5

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

 דעתה.

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

 המועמד בנוגע לנושאים רלוונטיים.

בהצעה או לגורמים אחרים  שמותיהם צוינותהיה רשאית לפנות אל הממליצים ש הוועדהכמו כן,  7.5

 .נוספים על פי שיקול דעתה

רשאית לבצע מיון  הוועדהבמקרה בו יתקבלו פניות ממועמדים רבים, אשר יעמדו בתנאי הסף, תהיה  7.6

 .ל ידי ניקוד ראשוני של כל המועמדיםראשוני של המועמדים ע

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

 רשאית לראיין את כל המועמדים או את המועמדים המובילים בלבד. 

על פי המועמדים  את הניקוד הסופי של הוועדה, תנקד / תעדכן ובדיקת המלצות איוןילאחר עריכת הר 7.8

ח אדם של העמותה אשר תכריז על ועדת כוותעביר את המלצותיה לושיקול דעתה והנתונים שלפניה, 

 בחירתה. 

 הבהרות 8

, אף אם עמדו למשרה שו את מועמדותםמי מהמועמדים אשר הגיבב לבחור אינו מחויובהר כי הצוות י 8.1

  . נו לראיוןו/או אף אם זומ ועברו את שלב הסינון הראשוני בתנאי הסף

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

סיון. יובהר כי אין בקביעה כי ירשאית להחליט כי המועמד הנבחר יועסק במשך שנה לתקופת נ הוועדה 8.3

על סיום מוקדם יותר של העסקת הצוות סיון כדי למנוע החלטה של יהמועמד הנבחר יועסק בתקופת נ

  .עמד הנבחרהמו

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.

 הגשת מועמדות .9

באמצעות כתובת הדוא"ל:  ,בצירוף כלל המסמכים הנדרשים, על המועמד להגיש את מועמדותו .9.1
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 jobs@jtmt.gov.il 12:00, בשעה  2021בנובמבר  11 עד ליום. 

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

-04הליך מספר ( צורת מסמכים,ת תבכותרת הדוא"ל יצוין: "הגשת מועמדות למשרת מנהל מחלק .9.3

2021." 

  .לאמצעות תיבת הדוא"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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 שאלון למועמד/ת מנהל מחלקת תצורת מסמכים

 צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים

 , במקומות המיועדים לכך.בהקלדהיש למלא את השאלון בעברית,  •

ילית או שאין מה לפרט, יש לציין יש להקפיד למלא את השאלון במלואו; כאשר התשובה של •

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

. מועמדים שלא השיבו בצורה מלאה, לוקחים על עצמם הוועדהלהיות רלוונטי לשיקול דעת 

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

לדון במועמדותו של מי שהגיש שאלון שמולא באופן חלקי ו/או שלא  הוועדה רשאית 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 מסמך בו נכללת יתרת 

ובה, ובלבד שצוין ליד השאלה שקיים מסמך נוסף, ובמסמך עצמו צוין במפורש לאיזו התש

 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 מך אחר המתבקש בשאלוןכל מס 
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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 

 כן/ לאהאם את/ה עובד/ת כעת  ? 

 שם מקום העבודה __________________ : 

 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 

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

 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

 

ג התואר סו

 (ראשון/שני/שלישי)

 לרבות לימודי תעודה

 

חוג 

 התואר/המקצוע

 

שנת קבלת 

 התואר

 

 התמחות

     

     

     

 

 שם המוסד

 

 שם הקורס

 

 היקף שעות

 

 שנת סיום
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  ניסיון מקצועי .3

  הערות:
  תוך ציון מלוא הפרטים הדרושים לגבי בנפרדבמספר תפקידים נא לפרט כל אחד מהם שימשת ובמידה ,

 כל אחד מהתפקידים.
 .ניתן להוסיף שורות במידת הצורך 

 
האם את/ה בעל ניסיון מקצועי בניהול תצורת מסמכים באוריינטציה לניהול גרסאות, שינויים, ותצורה  .3.1

 .כן / לא .   אנא פרט/י בטבלהבתהליכי פיתוח? 

 

 

כן/לא. שיטות וכלים לביצוע הליכי בקרה ובחינה?  מתודולוגיות עבודה, ויישום ניסיון בפיתוחהאם את/ה בעל/ת  .3.2

  אנא פרט/י בטבלה.

שם מקום העבודה בו 
 נצבר הניסיון

 תיאור התפקיד
 

 משך התפקיד

 

 חודש/שנה   עד   חודש/שנה

 פירוט מהות הניסיון
האם כולל את האמור לעיל (ניהול גרסאות, 

 יש לפרט!תצורה בתהליכי פיתוח) 

     

 
 
 

 
 

  

 
 
 

 
 

  

   
  

שם מקום 
העבודה בו נצבר 

 הניסיון

 תיאור התפקיד
 

 משך התפקיד

 

 חודש/שנה   חודש/שנה
 פירוט מהות הניסיון
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כן/לא. ? יהול מידע ממוחשבותהאם את/ה בעל/ת ניסיון בניהול, תחזוקה, תמיכה והדרכה בשימוש במערכות נ 3.3

 אנא פרט/י בטבלה.

 

 

(ברמה של  10-(שליטה מוגבלת ביותר) ל 1אנא פרט/י בטבלה מהי רמת השליטה והידע בסולם שבין  3.4

 שפת אם) בשפות העברית והאנגלית:

 דיבור כתיבה קריאה 

    עברית

    אנגלית

 

 

או מערכת   Mezzoteamמסמכים כמו: מערכת   \בעבודה עם מערכות ניהול מידע האם את/ה בעל/ת מקצועי  3.5

aconex?  ?.כן/לא. אנא פרט/י בטבלה 

שם מקום 
העבודה בו 

 נצבר הניסיון

 תיאור התפקיד
 

 משך התפקיד

 

 חודש/שנה   חודש/שנה

 מהות העבודה שבוצעה
וכן מה כלל בדיוק:  –

ניהול/ תחזוקה/ תמיכה 
 הדרכה /

 חשוב לפרט!

יש לציין שמות 
 המערכות

  
 

 
  

 
 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
  

  
 

 
  

שם מקום 
העבודה בו 

 נצבר הניסיון

 תיאור התפקיד
 

 משך התפקיד

 

 חודש/שנה   חודש/שנה

יש לפרט מהות העבודה 
 שבוצעה

האם כולל עבודה עם 
 מערכות ניהול מידע? 

 
יש לציין שמות 

 המערכות
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  אנא פרט/י בטבלה.כן/לא. ? בתחום ההנדסה האזרחית פרויקטיםבניהול ניסיון האם את/ה בעל/ת  3.6

 

 אנא פרט/י בטבלהא. כן/לע ? האם את/ה בעל/ת ניסיון מקצועי בתחום אבטחת המיד 3.7
  

שם מקום 
העבודה בו 

 נצבר הניסיון

תיאור 
 התפקיד

 

משך 
 התפקיד 

 (חודש/שנה
עד חודש 

 )ושנה 

 פירוט מהות הניסיון  

    

 
 
 

   

 
 
 

   

    

    

    

    

שם מקום 
העבודה בו נצבר 

 הניסיון

 תיאור התפקיד
 

 משך התפקיד

 

 חודש/שנה    חודש/שנה

 מהות הניסיון
 האם בתחום ההנדסה האזרחית? יש לפרט
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נון מקצועיים האם את/ה בעל/ת ניסיון בעבודה מול גופים ציבוריים/ עירוניים/ ממשלתיים וכן גם גורמי תכ 3.8

 אנא פרט/י בטבלהכן/לא.  בתחום התחבורה?

שם מקום העבודה בו 
 נצבר הניסיון

 תיאור התפקיד
 

 ומהות העבודה שבוצעה

 משך התפקיד

 

 חודש/שנה     חודש/שנה

 פירוט מהות הניסיון
יש לפרט את שמות הגורמים עמם יש לך 

 ניסיון
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 אנא פרט/י בטבלהכן/לא.  נה טכנית הכוללת ניסיון בקריאת תכניות הנדסיות? האם את/ה בעל/ת הב 3.9

 

 טבלהאנא פרט/י בכן/לא. האם את/ה בעל ניסיון בניהול תצורת מסמכים?  3.10

 

 ? כן/לא. אנא פרט/י בטבלהיסיון בניהול ישיר, מטריציוני ועבודה עצמאית. האם אתה בעל נ3.10

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
 פירוט מהות הניסיון

     

 
 
 

 
 

  

 
     

   
  

שם מקום העבודה בו 
 נצבר הניסיון

 תפקידתיאור ה
 

 משך התפקיד

 

 חודש/שנה     חודש/שנה
 פירוט מהות הניסיון
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 ממליצים .4

היו אתך בקשרי עבודה במסגרת הניסיון הרלבנטי לתפקיד, אשר ש לפחותאנא פרט/י שמות שלושה ממליצים 

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

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

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

 משפחה חורגת.

או גוף שאת/ה הוא/היא בעל/ת המניות, דירקטור/ית או עובד/ת בו או : תאגיד 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 כן, האם מתקיימים בינך לבין חבר עמותה/עובד בצוות יחסי כפיפות במסגרות אחרות?  .5.2

 אנא פרט/י.

_______________________________________________________________ 

כן/לא. ת? משותפת בארגונים אחרים עם חבר/ת עמותה/ עובד/ת בצוו כהונההאם את/ה מכהן/ת  .5.3

 אם כן, אנא פרט/י.

_______________________________________________________________ 

 תפקיד הממליץ באותה עת שם הארגון בו עבדתם ביחד שם הממליץ
 סוג הממליץ

ממונה ישיר / קולגה 
 כפיף /

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

 כן, אנא פרט/י.

______________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________ 

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

 רט/י.כן/לא. אם כן, אנא פלבינך או למי שקשור אליך? 

__________________________________________________________________ 

 

 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

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

 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

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 במועמד  מועמדאינה מחויבת להמליץ על  הוועדהכי  .7.3.1

 כלשהו.

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

 בורה.שכרי ותנאי עבודתי יהיו כפופים למקובל בצוות תכנית אב לתח -כי אם אבחר לתפקיד  .7.3.3
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 מצהיר/ה כי: (מחק/י את המיותר) הנני  .7.4
הועסקתי בעבר או בהווה ו/או היו לי קשרים מקצועיים עם מי מהגופים המפורטים ברשימת  .7.4.1

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

 -בכתובת 
ttps://jet.gov.il/category/tendersh/ :בלשונית "רשימת ניגודי עניינים". כמפורט להלן 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 אנא סמן/י את החלופה הנכונה: .7.4.2
 אין ניגוד עניינים בין ענייני האישיים ועיסוקיי האחרים לבין תפקיד נשוא מכרז זה 

 . בצוות תכנית אב לתחבורה ירושלים
  קיים כיום חשש לניגוד עניינים בין ענייני האישיים ועיסוקיי האחרים לבין תפקיד נשוא

, כמפורט לעיל. אולם, אם אבחר ות תכנית אב לתחבורה ירושליםמידע בצו מכרז זה

 לתפקיד אפעל בהתאם להנחיות שאקבל בעניין. 

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

 ולפעול לפי הנחיות היועץ המשפטי לצוות.
בצוות  בגינה לא אוכל להיבחר לתפקיד נשוא מכרז זהאיני יודע/ת על כל מניעה בדין או אחרת, ש .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 ממליצים  .7.6

 שפרטיהם נמסרו על ידי בטופס זה. 

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

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

 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: לא:שם מ תאריך:

______________ ______________ ______________ 
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	8.1 יובהר כי הצוות אינו מחויב לבחור במי מהמועמדים אשר הגישו את מועמדותם למשרה, אף אם עמדו בתנאי הסף ועברו את שלב הסינון הראשוני ו/או אף אם זומנו לראיון.
	8.2 הצוות שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז לתפקיד בכל שלב של ההליך.
	8.3 הוועדה רשאית להחליט כי המועמד הנבחר יועסק במשך שנה לתקופת ניסיון. יובהר כי אין בקביעה כי המועמד הנבחר יועסק בתקופת ניסיון כדי למנוע החלטה של הצוות על סיום מוקדם יותר של העסקת המועמד הנבחר.
	8.4 הצוות שומר לעצמו לדרוש בכל שלב ממי מהמועמדים ו/או מכל המועמדים הבהרות ו/או מידע נוסף באשר לפרטים שמסר בעת הגשת מועמדותו.
	9. הגשת מועמדות
	8
	9.1. על המועמד להגיש את מועמדותו, בצירוף כלל המסמכים הנדרשים, באמצעות כתובת הדוא"ל: jobs@jtmt.gov.il  עד ליום 11 בנובמבר 2021 , בשעה 12:00.
	9.2. יש לשים לב כי סף גודל כל הקבצים לא יעלה על 20 MB.
	9.3. בכותרת הדוא"ל יצוין: "הגשת מועמדות למשרת מנהל מחלקת תצורת מסמכים, (הליך מספר 04-2021".
	9.4. יובהר כי לא יתקבלו הצעות שלא יוגשו באמצעות תיבת הדוא"ל.
	9.5. עוד יובהר כי הצעה שלא תימצא בתיבת הדוא"ל במועד זה, מסיבה כלשהי, לא תשתתף בהליך.
	נא להשלים את כל המידע הדרוש ולצרף העתק תעודות השכלה עבור כל תואר אקדמי/לימודי תעודה.
	במקרה של תואר אקדמי מחו"ל: יש לצרף אישור הוועדה להערכת תארים של משרד החינוך על היות המוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בתחום הרלבנטי, כשקול לתואר ישראלי (תעודת שקילות).
	3.1. האם את/ה בעל ניסיון מקצועי בניהול תצורת מסמכים באוריינטציה לניהול גרסאות, שינויים, ותצורה בתהליכי פיתוח? כן / לא .   אנא פרט/י בטבלה.
	3.2. האם את/ה בעל/ת ניסיון בפיתוח ויישום מתודולוגיות עבודה, שיטות וכלים לביצוע הליכי בקרה ובחינה? כן/לא. אנא פרט/י בטבלה.
	3.3 האם את/ה בעל/ת ניסיון בניהול, תחזוקה, תמיכה והדרכה בשימוש במערכות ניהול מידע ממוחשבות? כן/לא. אנא פרט/י בטבלה.
	3.4 אנא פרט/י בטבלה מהי רמת השליטה והידע בסולם שבין 1 (שליטה מוגבלת ביותר) ל-10 (ברמה של שפת אם) בשפות העברית והאנגלית:
	3.5 האם את/ה בעל/ת מקצועי בעבודה עם מערכות ניהול מידע \ מסמכים כמו: מערכת  Mezzoteam  או מערכת aconex? ? כן/לא. אנא פרט/י בטבלה.
	3.6 האם את/ה בעל/ת ניסיון בניהול פרויקטים בתחום ההנדסה האזרחית? כן/לא. אנא פרט/י בטבלה.
	3.10. האם אתה בעל ניסיון בניהול ישיר, מטריציוני ועבודה עצמאית? כן/לא. אנא פרט/י בטבלה
	5. זיקה לצוות תכנית אב לתחבורה ירושלים
	5.1. האם יש לך קשר אישי (לרבות קשר משפחתי) או עסקי או אחר לחבר עמותה בצוות ו/או לעובד בכיר בצוות? כן/לא. אם כן, אנא פרט/י.
	5.2. האם מתקיימים בינך לבין חבר עמותה/עובד בצוות יחסי כפיפות במסגרות אחרות? כן/לא. אם כן, אנא פרט/י.
	5.3. האם את/ה מכהן/ת כהונה משותפת בארגונים אחרים עם חבר/ת עמותה/ עובד/ת בצוות? כן/לא. אם כן, אנא פרט/י.
	5.4. האם מתקיימים בינך לבין חבר עמותה/עובדת בצוות קשרים עסקיים או זיקות אחרות? כן/לא. אם כן, אנא פרט/י.
	______________________________________________________________
	5.5. האם את/ה עוסק/ת בתחום עיסוקו של הצוות? כן/לא. אם כן, אנא פרט/י.
	5.6. האם קיים קשר אחר אשר עלול לגרום לחשש לניגוד עניינים בין הצוות ואיזה מתחומי פעילותו לבינך או למי שקשור אליך? כן/לא. אם כן, אנא פרט/י.
	6. הליכים משפטיים
	6.1. האם יש תיק פלילי תלוי ועומד נגדך, או הרשעות שטרם נמחקו (למעט עבירות תעבורה קלות, דו"חות חניה וכד')? כן/לא. אם כן, אנא פרט/י.
	6.2. האם מתקיימים נגדך הליכים משמעתיים או שהורשעת בעבירות משמעת על ידי גוף משמעת? כן/לא. אם כן, אנא פרט/י.
	7. הצהרות
	7.1. הנני מצהיר/ה ומאשר/ת כי כל המידע שמסרתי לוועדה לרבות האמור בקורות חיי, השכלתי, הניסיון הנדרש וכל מידע אחר שמסרתי הינו אמת, נכון ומדויק.
	7.2. ידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים, לרבות חלקיים, עלולה להביא לפסילת מועמדותי למשרה, ובמקרה בו אתחיל לעבוד בצוות תכנית אב לתחבורה, עלולה להביא להפסקה מיידית של עבודתי בצוות.
	7.3. אני מאשר/ת כי ידוע לי:
	7.3.1. כי הוועדה אינה מחויבת להמליץ על מועמד כלשהו והצוות אינו מחויב לבחור במועמד כלשהו.
	7.3.2. כי אם אבחר לתפקיד - אכהן בו במשרה מלאה, ולא אוכל לעבוד בכל מקום עבודה אחר.
	7.3.3. כי אם אבחר לתפקיד - שכרי ותנאי עבודתי יהיו כפופים למקובל בצוות תכנית אב לתחבורה.
	7.4.  הנני מצהיר/ה כי: (מחק/י את המיותר)
	7.4.1. הועסקתי בעבר או בהווה ו/או היו לי קשרים מקצועיים עם מי מהגופים המפורטים ברשימת החברות, המתעדכנת מעת לעת והמופיעה באתר האינטרנט של צוות תכנית אב לתחבורה בכתובת -
	https://jet.gov.il/category/tenders/ בלשונית "רשימת ניגודי עניינים". כמפורט להלן:
	7.4.2. אנא סמן/י את החלופה הנכונה:
	 אין ניגוד עניינים בין ענייני האישיים ועיסוקיי האחרים לבין תפקיד נשוא מכרז זה בצוות תכנית אב לתחבורה ירושלים.
	 קיים כיום חשש לניגוד עניינים בין ענייני האישיים ועיסוקיי האחרים לבין תפקיד נשוא מכרז זה מידע בצוות תכנית אב לתחבורה ירושלים, כמפורט לעיל. אולם, אם אבחר לתפקיד אפעל בהתאם להנחיות שאקבל בעניין.
	7.4.3. אם ייווצר חשש לניגוד עניינים בעתיד - אדאג להודיע על כך מיד לצוות תכנית אב לתחבורה ולפעול לפי הנחיות היועץ המשפטי לצוות.
	7.5. איני יודע/ת על כל מניעה בדין או אחרת, שבגינה לא אוכל להיבחר לתפקיד נשוא מכרז זה בצוות תכנית אב לתחבורה ירושלים או לכהן בתפקיד זה.
	7.6. אני מאשר/ת, מודע/ת ומסכים/מה לכך שהוועדה איננה מחויבת לשמירת סודיות אל מול ממליצים שפרטיהם נמסרו על ידי בטופס זה.
	7.7. אני מודע/ת לכך כי בהתקיים אחת או יותר מהנסיבות, אשר הפירוט שלהן נדרש בסעיפים 4-7.5 לעיל, תהיה הוועדה רשאית לפסול את מועמדותי, על פי שיקול דעתה ולאחר שניתנה לי זכות הטיעון.
	7.8. אני מאשר/ת כי בטרם הגשת טופס שאלון זה כשהוא מלא על ידי בדקתי את כלל העדכונים וההבהרות להליך זה באתר צוות תכנית אב לתחבורה.

