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238/2022י מס' ומבמכרז פ
רשותי ממונה תחבורה 

המקומיות הרשויות  חוק  חדש(,  )נוסח  העיריות  לפקודת  ותקנות   1991-תשנ"ב,  בהתאם 
 , ניתנת בזה הודעה על משרה פנויה של1979  – העיריות )מכרזים לקבלת עובדים( התש"ם  

 המשרה כאמור. והזמנה להציג מועמדות לאיוש  ,ממונה תחבורה רשותי

כללי א. 

רמת   .1 לעיריית  להגיש  מתבקשים  למכרז,  מועמדותם  את  להציג  המבקשים  מועמדים 
השרון את המסמכים הבאים:  

 

 

)ליבנת יגר(. 03-5489339.       פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון: 2

10.12.2022המועד האחרון להצגת המועמדות למשרה הינו:  .3
עיריית רמת השרון שומרת על זכותה להאריך את המועד להצגת מועמדות למשרה   

האמורה, מבלי שיהא בכך משום התחייבות להאריך את המועד כאמור. 
תינתן עדיפות בקבלה לעבודה למועמדים מאוכלוסיות הגיוון התעסוקתי הזכאיות   . 4

צוג הולם ובלבד שמועמדים אלו כשירים לתפקיד הנדון וכישוריהם דומים לכישוריהם  ליי
של מועמדים אחרים לתפקיד. מועמד המשתייך לקבוצת האוכלוסייה הזכאית, ימסור  

 בכתב בעת הגשת המועמדות מידע בדבר השתייכותו לקבוצה זו. 

שמועמדים אלו כשירים לתפקיד הנדון  תינתן עדיפות למועמדים בעלי מוגבלויות ובלבד  . 5
וכישוריהם דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד. מועמד הנדרש להתאמות  

 ייצרף את פירוט ההתאמות הנדרשות לו ומסמכים מתאימים לעניין זה. 

בקשות שתגענה ללא הפרטים כאמור ו/או לאחר המועד לעיל, לא תטופלנה ולא   .6
 דת המכרזים . תובאנה לדיון בפני וע 

עיריית רמת השרון אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה   .7
 להפסיק בכל עת את הליכיו של מכרז זה, זאת בכל שלב משלביו. 

מועמד/ת שהינו קרוב משפחה  של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על   . 8
המשפטית או ועדת השירות במשרד  כך וקליטתו לעבודה מותנית באישור הלשכה 

 הפנים.

 יש למלא טופס פרטים אישיים מקוון באתר העירייה  - שאלון למשרה פנויה  •
www.ramat-hasharon.muni.il –  .כפתור "מכרזים" בדף הבית/ מכרזי כ"א 

 בנוסף, יש לסרוק ולצרף את המסמכים הבאים: 

 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים )מופיע בדף המכרז באתר האינטרנט של העירייה(. •

 (. ישורי עבודה מתאימים)בצירוף א קורות חיים שיכללו פירוט ניסיון מקצועי ותעסוקתי •

, השתלמויות וכיו"ב(.רלבנטית השכלהתעודות על המעידות על כישורי המועמד/ת )תעודות  •

 תמונת פספורט.  •

: האלקטרוני  דואר אמצעות הבהגשת המסמכים הנדרשים תתבצע 
michrazim@ramat-hasharon.muni.il 

http://www.ramat-hasharon.muni.il/
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   פרטי המשרהב. 
 ממונה תחבורה רשותי  :תואר התפקיד
 100% :היקף המשרה

 מינהל ההנדסה  :היחידה
מהנדסים או חוזה דירוגי בכפוף לאישור משרד הפנים לבעלי/ות השכלה   :  דרוג

 אדריכלים. 
 בהתאם. 41 – 38: דרגה

 . מהנדסת העיר : כפיפות
 : שנתיים. ניסיוןתקופת 

 

 יד תיאור התפקג.  
ומרחבית   מקומית  הסתכלות  מתוך  המקומית,  ברשות  התחבורה  תחום  של  ותכלול  הובלה 

 ולצורך שיפור יכולת ההתניידות של תושבי הרשות המקומית ודיוק העבודה המרחבית.  
 : תחומי אחריות

והמאפיינים המקומיים  קידום יוזמות ופרויקטים בתחום התחבורה ברשות, לאור הצרכים   •

בעבודת  הרשות  צרכי  ייצוג  המרחבית.  הרשות  עם  ממשק  המרחבית   ומתוך  הרשות 
 ולקיחת חלק פעיל בגיבוש מדיניות התחבורה המרחבית.

להיבטים   • דגש  מתן  תוך  המקומית,  לרשות  עירונית  תחבורה  תוכנית  של  ויישום  גיבוש 

 מרחביים ולצרכים שיש ליתן להם מענה ברמה המרחבית. 

וייצוג הצרכים   • מול הרשות המרחבית לתחבורה,  שוטפים  עבודה מקצועיים  קשרי  ניהול 
 המקומיים בעבודת הרשות המרחבית ובמדיניותה. 

איסוף מידע, מיפוי ואיתור צרכים בקרב התושבים ומשתמשים נוספים במרחב, ככל שישנם  •
 , לשם זיהוי הסוגיות והתחומים שיש לקדם ברמה המרחבית.  (וכיו"ביוממים, מבקרים )

 קידום פרויקטי תחבורה ברשות המקומית אשר תומכים את מדיניות הרשות המרחבית.   •

עבודה מקצועיים שוטפ • ים מול רשויות מקומיות סמוכות, משרד התחבורה, ניהול קשרי 
חברות התשתית של משרד התחבורה, הרלב"ד, מפעילי תחבורה ציבורית, מגזר עסקי 
פעולה   לשיתופי  ורתימתם  התחבורה,  בתחום  נוספים  חוץ  וגורמי  אקדמיה  ושלישי, 

 מקצועיים לטובת שיפור יכולת ההתניידות של תושבי הרשות המקומית,  

 דרה של ממשקי העבודה מול הגורמים כאמור מעלה. הגדרה והס •

השתתפות בקורסים, הדרכות, מפגשי שיתוף ציבור או כל פורום אחר שמשרד התחבורה   •
ושיפור התחבורה   קידום  ו/או הרשות המקומית מקיימים, לצורך  ו/או הרשות המרחבית 

 . ברשות המקומית ובהקשר המרחב
 
   דרישות התפקיד . ד 

השכלה: בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה,  : השכלה
או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ באחד או יותר מהתחומים  

 הבאים: הנדסת תנועה, הנדסת תחבורה, הנדסה אזרחית או הנדסת כבישים. 
 : תעודות ורישיונות

 . 1958-ם לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"חרישום בפנקס המהנדסים והאדריכלי 
 מבנים כהגדרתו בחוק המהנדסים  -ישיון מהנדס/ת במדור הנדסה אזרחיתר      
  . 1958-והאדריכלים, תשי"ח     

 
 שנים לפחות בתכנון תנועה או בתכנון תחבורה.  5ניסיון של  :ניסיון מקצועי 

 יתרון.  -ברשויותניסיון בתחום מוניציפאלי עבודה 
 

  כולל חובת התייצבות,  : נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיותדרישות מיוחדות לתפקיד 
  .מלאה בתוכנות האופיס שליטה. בהתאם לצורך  לעבודה במצבי חירום

 .תוכנות אופיסב שליטה מלאה
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אינטגרציה ותאום בין גורמים יחסי אנוש טובים ,יכולת עבודה בצוות ,יצירת   כישורים אישיים .  ה

 כושר למידה, ועמידה בלחץ. , מול קהל וטיפול בפניות הציבור  מידהכולת ע י שונים.
 קפדנות ודייקנות בביצוע, יכולת ארגון וניהול.   

 
 

 הליכי המכרז 

 . המכרז יתקיים בפני ועדת המכרזים. 1
 . את ההצעות יש להגיש בהתאם למפורט לעיל. 2
 . ועדת המכרזים שומרת על זכותה לדרוש מן המועמדים, לעבור מבחני התאמה, זאת    3

 בהתאם לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.     
     . המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד. 4

 בכבוד רב,                 
 אבי גרובר                 
 ראש העירייה                




