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2022 פברואר  
 GIS - ממ"גמחלקת משרת מנהל 

 ירושלים צוות תכנית אב לתחבורה
 

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

י החל משלב התכנון הרעיונ ,במטרופולין ירושלים תחבורתיים ם: "הצוות"), יוזם ובוחן פרוייקטי(להלן

ת מחטיבות הצוות עוסקת בתכנון אסטרטגי, אחוקידום הזמינות.  הנדסי מפורטועד לשלב של תכנון 

 כליאחד מ דהיינו תכנון תחבורתי רעיוני או עקרוני, מתוך הבנת מאפייני הביקוש וההיצע התחבורתיים.

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

משמש מקור זמנית תנועת רכב פרטי וכן תחבורה ציבורית ו-המודל מנתח בו .")המודלירושלים (להלן "

כלי זה מאפשר  ., במגוון תרחישים לשעות יום שונות ולשנות יעד עתידיותיחודי לנתונים תחבורתייםי

ם, ולא רק השפעות של ניתוחים עשירים, לרבות ניתוח השפעות של אמצעי מדיניות תחבורתית שוני

פרויקטים תחבורתיים. נציין כי בנוסף למודלים, קיימים כלי תכנון נוספים, המשיקים או משלימים את 

 ) שונים ועיבוד מידע מתקדם.GISהמודלים התחבורתיים, לרבות ניתוחי ממ"ג (

 

חראי על כלל אשר יהיה א) GIS( ערכות מידע גיאוגרפיותות במחעובד בעל התהצוות מעוניין לגייס 

לאגף המידע, שתייך יהעובד שייבחר . מידע גיאוגרפיות אשר מבוצעות באמצעות מערכות הצוותפעילויות 

 .שבצוות תכנית אב לתחבורה ירושלים דליםתכנון אסטרטגי ומות חטיבב

 

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

 

 תפקיד ההגדרת  .2
 :המפורטים מטה פעילויותעל התחומים והין היתר בממ"ג יהיה אחראי  מחלקתמנהל 

 של שכבות מידע גיאוגרפיות, לרבות: תחזוקהיישום ו ,בנייה ,פיתוח 2.1

יצירה, עיבוד, טיוב, בקרה לצוות באופן שוטף,  ותיצירת שכבות מידע גיאוגרפיות הנדרש –הכנת מידע  •

 .ועוד כלל הצוותוגרפיים לצרכים שוטפים של של מסדי נתונים גיאוהטמעה 

 ביצוע ניתוחים ועיבודים על מידע שמתקבל מגורמים חיצוניים ופנימיים. –ניתוח ועיבוד מידע  •

מכלל יחידות הצוות כולל מפות הכנת כלל המפות הנדרשות  –עזרים קרטוגרפיים והכנת מפות  •

Online. 

 .מרכזית בארגוןהמידע הערכת כמ מידע גיאוגרפית אינטגרטיבית פיתוח מערכת •

 .הרחב ציבור, הפתוחה לGIS webבאמצעות מערכת  שכבות מידע שונותשת נגה •
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 :ניתוח כלי פיתוח 2.2

 .ימימד-ניתוח תלתכלים לפיתוח כלי ניתוח מרחביים, לרבות  •

 .Dashboardsלרבות  ,אפליקציות ייעודיות לשימושים שונים וכלי הצגה למקבלי החלטות פיתוח •

 :ממ"ג מקצועי בתחום וויליתמיכה ו 2.3

גורמים לרבות בנושאים שאינם מפורטים במסמך זה, ל ומיפוי,ממ"ג ים בנושאי ליווי ותמיכה מקצועי •

, נהל התכנון(משרד התחבורה, עיריית ירושלים, משרד האוצר, מ גופים ציבורייםצוות, לנציגי שונים ב

   נחיות מנהלי הצוות.שונים, בהתאם להלמתכננים ויועצים כן משרד השיכון ועוד) ו

מערכות המידע הגיאוגרפיות השונות הפתוחות ל עדכונים והתקנות הנוגעות ,הדרכות שוטפות •

 .וסיוע בשימוש וקבלת נתונים מן המערכות הללו ,למשתמשים מהצוות ומגופים רלוונטיים

על רכש , לרבות אחריות הקשורים לתחום הוצאת מכרזים מול חברות חיצוניות וספקיםעל  אחריות •

 ושדרוגים מול ספקיות תוכנה.

 ,עדות מקצועיותוהשתתפות פעילה בו – בתחום וייצוג הצוות בכנסים עדות מקצועיותוחברות בו •

אחרת מקצועית או כל ועדה  ,של משרד התחבורה ועיריית ירושליםפורמליות או לא פורמליות, 

 .רלוונטיים , וכן ייצוג הצוות בישיבות וכנסיםבהתאם להנחיות מנהלי הצוות

 .ומתן חוות דעת אודות כלים חדשניים בתחום, קשר שוטף עם גופי אקדמיה ועוד פתשוט התעדכנות •
  

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

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

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 ה זומשרי 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
מערכות באחד מהתחומים הבאים: גיאוגרפיה,  אקדמאי ראשון, המוכר ע"י המל"גתואר  .3.1.1

או תחום לימודי אחר בעל השקה  ,אזרחית תכנון תחבורה, הנדסהתכנון ערים, מידע, 

 .לאחד או יותר מהתחומים הנ"ל באופן הרלוונטי לדרישות המשרה

 .מידע גיאוגרפיות בעבודה על מערכות חמש שניםניסיון מוכח של לפחות  .3.1.2

 .Onlineמידע גיאוגרפית  בעבודה על מערכת שנתייםניסיון מוכח של לפחות  .3.1.3

 .בעלת מאפיינים גיאוגרפייםגונית ארמערכת מידע ותחזוק סיון מוכח בניהול ינ .3.1.4
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 :דרישות אשר יהוו יתרון 3.2
 .. לעיל3.1.1אמורים בסעיף תואר שני או שלישי בתחומים ה 3.2.1

 ArcGISניסיון בעבודה על מערכת  3.2.2

, או כל תוכנה אחרת  ,QGIS, TransCADניסיון בהפעלת תוכנות ממ"ג נוספות: 3.2.3

 .תאקוויוולנטי

 .מ"גמניסיון בפיתוח כלים יחודיים בסביבת  3.2.4

 ציבוריתהתחבורה תחום הול בכלל תחום התחבורהעבודות ממ"ג הקשורות לבניסיון  3.2.5

 .בפרט

 .Open sourceתוכנות ומערכות הכרות עם  3.2.6

 .Dashboardsעבודה עם בבהכנת אפליקציות וניסיון  3.2.7

 .CADסיון בעבודה עם קבצים וסביבת עבודה של ינ 3.2.8

גורמי תכנון מקצועיים  לרבות ,ייםממשלת/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.

 כולל עבודה בשעות הערב המאוחרות. אינטנסיבית,נכונות ויכולת לעבודה  3.2.11

 יכולת ניהול יועצים חיצוניים.יסיון בנ 3.2.12

 .רחב הכולל אנשי מקצוע מתחומים שונים צוותב העבודב סיוןינ 3.2.13

 

 כפיפות .4

 בצוות.  דליםאסטרטגי ומות תכנון חטיבאגף מידע בהעובד יהיה כפוף ויונחה מקצועית ע"י ראש 

 

 משרה 100%: היקף העסקה .5

 תקן המשרה  .6
 ה של מנהל מחלקה..  תקן השכר לתפקיד המוצע הינו בדרג6.1

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

 להמלצת ועדת הבחירה ובכפוף לאישור ועדת כוח האדם.

 באתר הצוות תחת הלשונית "דרושים".. לפירוט דרגות השכר בצוות תכנית אב לתחבורה ניתן לראות 6.3
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 ירההליך הבח .7
אדם של הועדת כוח "), שמונתה ע"י הועדהועדת בחירה (להלן: "תבצע על ידי הליך הבחירה י 7.1

 . העמותה

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

 קורות חיים. 7.2.1

 צילום ת.ז. 7.2.2

 .וניסיון מקצועי אסמכתאות להוכחת השכלה 7.2.3

 מליצים פוטנציאליים.מכתבי המלצה ו/או שמות ופרטי התקשרות של מ 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

 המועמד בנוגע לנושאים רלוונטיים.

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

 נוספים על פי שיקול דעתה.

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

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

 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.

, על , תנקד / תעדכן הועדה את הניקוד הסופי של המועמדיםובדיקת ההמלצות איוןילאחר עריכת הר 7.8

 ח אדם של העמותה אשר תכריזועדת כוותעביר את המלצותיה לויקול דעתה והנתונים שלפניה, פי ש

 על בחירתה.
 

 הבהרות .8
לתפקיד, אף אם עמדו  שו את מועמדותםמי מהמועמדים אשר הגיובהר כי הצוות אינו מחויב לבחור י .8.1

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

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

סיון. יובהר כי אין בקביעה כי יהועדה רשאית להחליט כי המועמד הנבחר יועסק במשך שנה לתקופת נ .8.3

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

 העסקת המועמד הנבחר. 

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

 באשר לפרטים שמסר בעת הגשת מועמדותו.
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 הגשת מועמדות .9

באמצעות כתובת הדוא"ל:  ,בצירוף כלל המסמכים הנדרשים, על המועמד להגיש את מועמדותו 9.1

jobs@jtmt.gov.il ,0012:, בשעה 2022 בפברואר 17 עד ליום. 

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

-18, הליך מספר GIS -ממ"ג מנהל מחלקת למשרתבכותרת הדוא"ל יש לציין: "הגשת מועמדות  9.3

2022." 

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

 לא תשתתף בהליך. ,ה כלשהימסיב, הצעה שלא תימצא בתיבת הדוא"ל במועד זהעוד יובהר כי  9.5
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  GIS –מנהל מחלקת ממ"ג שאלון למועמד/ת למשרת 
 

 צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים
 

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

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

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

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

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

י ו/או שלא הוועדה רשאית שלא לדון במועמדותו של מי שהגיש שאלון שמולא באופן חלק •

 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 

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

 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 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 

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

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

     

     

     

     

 

 שם המוסד

 

 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

 מהתפקידים. לגבי כל אחד
 .ניתן להוסיף שורות במידת הצורך 

 
  אנא פרט/י בטבלה. כן/לא.   ?ן בעבודה על מערכות מידע גיאוגרפיות האם את/ה בעל/ת ניסיו .3.1

 

  אנא פרט/י בטבלה. כן/לא.   ? Onlineן בעבודה על מערכות מידע גיאוגרפית האם את/ה בעל/ת ניסיו .3.2

שם מקום העבודה בו 
 נצבר הניסיון

תיאור 
 התפקיד

 

 משך התפקיד

 

 חודש/שנה חודש/שנה

יש לפרט את מהות הניסיון 
 והעבודה שבוצעה

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

שם מקום העבודה בו 
 נצבר הניסיון

תיאור 
 התפקיד

 

 משך התפקיד

 

 חודש/שנה חודש/שנה

יש לפרט את מהות הניסיון 
 והעבודה שבוצעה
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  ?ן בניהול ותחזוק מערכת מידע ארגונית בעלת מאפיינים גיאוגרפיים ה בעל/ת ניסיו/אתהאם  .3.3
 אנא פרט/י בטבלה כן/לא. 

 

, וכן בעל ניסיון בהפעלת תוכנות ממ"ג נוספות ArcGISעל מערכת ן בעבודה עם ל/ת ניסיוהאם את/ה בע .3.4

  אנא פרט/י בטבלה. לא. כן/ ?אחרת ת, או כל תוכנה אקוויוולנטיTransCAD, QGIS :כגון

 

 אנא פרט/י בטבלה. לא. כן/ האם את/ה בעל/ת ניסיון בפיתוח כלים יחודיים בסביבת ממ"ג?  .3.5

 

שם מקום העבודה בו 
 נצבר הניסיון

תיאור 
 התפקיד

 

 משך התפקיד

 

 חודש/שנה חודש/שנה

יש לפרט את מהות הניסיון 
 והעבודה שבוצעה

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

שם מקום 
העבודה בו נצבר 

 הניסיון

תיאור 
 התפקיד

 

 משך התפקיד

 

חודש/שנה 

 חודש/שנה

 יש לפרט את מהות הניסיון
 שם התוכנה והעבודה שבוצעה

  וידערמת שליטה 
(שליטה  1בסולם שבין 

 10-מוגבלת ביותר) ל
 )(שליטה גבוהה ביותר

  
 

 
   

 
 
 

 
 

 
   

 
 
 

 
 

 
   

  
 

 
   

שם מקום העבודה בו 
 נצבר הניסיון

ר תיאו
 התפקיד

 

 משך התפקיד

 

 חודש/שנה חודש/שנה

יש לפרט את מהות הניסיון 
 והעבודה שבוצעה
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האם את/ה בעל/ת ניסיון בעבודות ממ"ג הקשורות לתחום התחבורה בכלל, ולתחום  .3.6

 .אנא פרט/י בטבלה לא. כן/ התחבורה הציבורית בפרט?

 

  אנא פרט/י בטבלה. לא. כן/ ?Open sourceהכרות עם תוכנות ומערכות האם את/ה בעל/ת  .3.7

 

 .אנא פרט/י בטבלה לא. כן/? Dashboardsהאם את/ה בעל/ת ניסיון בהכנת אפליקציות ובעבודה עם  .3.8

שם מקום העבודה בו 
 נצבר הניסיון

תיאור 
 התפקיד

 

 משך התפקיד

 

 חודש/שנה חודש/שנה

יש לפרט את מהות הניסיון 
 והעבודה שבוצעה

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

שם מקום העבודה 
 בו נצבר הניסיון

תיאור 
 התפקיד

 

 משך התפקיד

 

ה חודש/שנ

 חודש/שנה

יש לפרט את מהות הניסיון 
 שם התוכנה והעבודה שבוצעה

  
 

 
  

 
 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
  

  
 

 
  

שם מקום העבודה בו 
 נצבר הניסיון

תיאור 
 התפקיד

 

 משך התפקיד

 

 חודש/שנה חודש/שנה

ש לפרט את מהות הניסיון י
 והעבודה שבוצעה
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אנא  לא. כן/ ?CADהאם את/ה בעל/ת ניסיון בעבודה עם קבצים וסביבת עבודה של  .3.9

 .פרט/י בטבלה

 
לרבות גורמי תכנון  ממשלתיים /עירונייםציבוריים/ את/ה בעל/ת ניסיון בעבודה מול גופים  האם .3.10

 כן/לא.   אנא פרט/י בטבלה. מקצועיים בתחום התחבורה?

שם מקום העבודה בו 
 נצבר הניסיון

תיאור 
 התפקיד

 

 משך התפקיד

 

 חודש/שנה חודש/שנה

יש לפרט את מהות הניסיון 
 דה שבוצעהוהעבו

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

שם מקום העבודה בו 
 נצבר הניסיון

 תיאור התפקיד
 

 משך התפקיד

 

 חודש/שנה     חודש/שנה

 ירוט מהות הניסיוןפ
יש לפרט את שמות הגורמים עמם יש לך 

 ניסיון
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עם המאפיינים הייחודיים של העיר ירושלים ושל יישובי ם ברשותך הכירות טובה הא .3.11

 ת וכן הכרות עם מאפייני האוכלוסיות השונות?פולין, לרבות היכרות עם רשתווהמטר

 

 

 

 ממליצים .4

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

 אשר הוועדה רשאית לפנות אליהם:

 

 

 

 זיקה לצוות תכנית אב לתחבורה ירושלים .5

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

: 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, חותן/ת, 

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

 או קרבת משפחה חורגת.

שם מקום 
העבודה בו נצבר 

 הניסיון

 תיאור התפקיד
 

 משך התפקיד

 

 חודש/שנה  חודש/שנה
 יש לפרט מהות הניסיון 

האם כולל הכירות עם 
 /רשתות רחובות

מאפייני האוכלוסיות 
 יש לפרט ?השונות

      

 
 
 

     

 
 
 

     

      

שם הארגון בו עבדתם  שם הממליץ
 ביחד

תפקיד הממליץ באותה 
 עת

 סוג הממליץ
ממונה ישיר / 
 קולגה / כפיף

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

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

וות ו/או לעובד יש לך קשר אישי (לרבות קשר משפחתי) או עסקי או אחר לחבר עמותה בצ 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. משותפת בארגונים אחרים עם חבר/ת עמותה/ עובד/ת בצוות?  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

__________________________________________________________________ 

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

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

__________________________________________________________________ 

 

 הליכים משפטיים .6

לות, האם יש תיק פלילי תלוי ועומד נגדך, או הרשעות שטרם נמחקו (למעט עבירות תעבורה ק .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

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

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

 בצוות.  

 אני מאשר/ת כי ידוע לי: .7.3

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

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

 עבודה אחר.

שכרי ותנאי עבודתי יהיו כפופים למקובל בצוות תכנית אב  -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 של צוות  ברשימת החברות, המתעדכנת מעת לעת והמופיעה באתר האינטרנט

 -לתחבורה בכתובת 

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

, כמפורט לעיל. אולם, אם אבחר בצוות תכנית אב לתחבורה ירושלים וא מכרז זהנש

 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.

בצוות  דין או אחרת, שבגינה לא אוכל להיבחר לתפקיד נשוא מכרז זהאיני יודע/ת על כל מניעה ב .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. 

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

 ה.וההבהרות להליך זה באתר צוות תכנית אב לתחבור

 

 

 חתימה: שם מלא: תאריך:

______________ ______________ ______________ 
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	8.2. הצוות שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז לתפקיד בכל שלב של ההליך.
	8.3. הועדה רשאית להחליט כי המועמד הנבחר יועסק במשך שנה לתקופת ניסיון. יובהר כי אין בקביעה כי המועמד הנבחר יועסק בתקופת ניסיון כדי למנוע החלטה של העמותה 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
	9.1 על המועמד להגיש את מועמדותו, בצירוף כלל המסמכים הנדרשים, באמצעות כתובת הדוא"ל: jobs@jtmt.gov.il, עד ליום 17 בפברואר 2022, בשעה 12:00.
	9.2 יש לשים לב כי סך גודל כל הקבצים לא עולים על 20 MB.
	9.3 בכותרת הדוא"ל יש לציין: "הגשת מועמדות למשרת מנהל מחלקת ממ"ג- GIS, הליך מספר 18-2022".
	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 הועדה להערכת תארים של משרד החינוך על היות המוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בתחום הרלבנטי, כשקול לתואר ישראלי (תעודת שקילות).
	3.5. האם את/ה בעל/ת ניסיון בפיתוח כלים יחודיים בסביבת ממ"ג?  כן/לא.  אנא פרט/י בטבלה.
	3.6. האם את/ה בעל/ת ניסיון בעבודות ממ"ג הקשורות לתחום התחבורה בכלל, ולתחום התחבורה הציבורית בפרט? כן/לא.  אנא פרט/י בטבלה.
	3.8. האם את/ה בעל/ת ניסיון בהכנת אפליקציות ובעבודה עם Dashboards? כן/לא.  אנא פרט/י בטבלה.
	3.9. האם את/ה בעל/ת ניסיון בעבודה עם קבצים וסביבת עבודה של CAD? כן/לא.  אנא פרט/י בטבלה.
	3.10. האם את/ה בעל/ת ניסיון בעבודה מול גופים ציבוריים/ עירוניים/ ממשלתיים לרבות גורמי תכנון מקצועיים בתחום התחבורה? כן/לא.   אנא פרט/י בטבלה.
	3.11. האם ברשותך הכירות טובה עם המאפיינים הייחודיים של העיר ירושלים ושל יישובי המטרופולין, לרבות היכרות עם רשתות וכן הכרות עם מאפייני האוכלוסיות השונות?
	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 הועדה 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 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.

