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 86/2020מכרז פנימי/פומבי 
 הארכה - סגן מנהל אגף הנדסה ומנהל מחלקת תנועה ותחבורה

 
 

 :תיאור התפקיד
אחראי על ניהול, תכנון, ליווי ופיקוח התנועה והתחבורה )לרבות ציבורית( ברשות המקומית, בכפוף לחוקים, לתקנות, 

 לחוקי העזר של הרשות ובהתאם להנחיות וסמכות הגופים הרגולטורים בתחום. 

 תחומי אחריות:
 

 ניהול מחלקת התנועה והתחבורה של הרשות. .1

 עבודות התנועה המתקיימות ברשות.ניהול, ליווי ופיקוח על  .2
 גורם מייצג ומנחה מקצועית בתחומי התנועה והתחבורה ברשות. .3

 מתן מענה לפניות הציבור ומתן מידע בתחומי התנועה ברשות. .4
 וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר. .5
 
 

 פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות:

 והתחבורה של הרשות.ניהול מחלקת התנועה  .1
 ניהול ותכנון מערך התנועה והתחבורה והתווית המדיניות בתחום הרשות. .א

תכנון ובניית תכניות עבודה תקופתיות של היחידה בתחום לטווח הקצר והבינוני ופיקוח על  .ב
ביצוען ויישום המדיניות בתחום, כולל תכניות הסדרי תנועה וחניה )תוך התייחסות לנגישות 

 ( לפי הנחיות משרד התחבורה. 1מוגבלותלבעלי 
 אחראי על תחום הבטיחות בתנועה וקידום פרויקטיי מוקדי סיכון ברשות. .ג

ניהול מעקב אחר מכלול הפרויקטים בתחום המתנהלים ברשות, ניתוח תחבורתי של סביבת  .ד
אזור הפרויקט תוך הסתכלות הוליסטית על פרויקטים נוספים וחיבור הפרויקט לרשת 

 ברמה הארצית.  התחבורה

ניתוח נתוני תנועה ובטיחות, ספירת תנועה, סקרים וגיבוש המלצות לשיפור מערך התנועה  .ה
 ברחבי הרשות.

 הטמעה והפעלה של טכנולוגיות חדשות בתחום. .ו

 ניהול תקציב היחידה, מעקב ודיווח על ביצוע על פי תכניות העבודה השנתיות. .ז

 הרשות.הפקח דו"חות חודשיים ותקופתיים להנהלת  .ח

 אחראי על תכנון וניהול מערך הרמזורים, התמרורים והתקני התנועה, כולל פיקוח ובקרה. .ט

תיאום גורמי פנים וחוץ תוך דגש על יצירת ממשקי עבודה עם הרשויות המוסמכות במדינת  .י
ישראל בתחומי תכנון וניהול מערך התנועה ברשות, לרבות כלל הדיווחים הנדרשים בהתאם 

 להנחיות הרשויות המוסמכות.להוראות הדין ו

הנחייה, הכוונה והדרכה מקצועית של העובדים והמנהלים, ביצוע  –ניהול עובדי היחידה הכולל  .יא
 משוב והערכה תקופתיים ודאגה לנוכחות ורווחת העובד וניהול יועצים חיצוניים בתחום.

 חלוקת משימות, הנחיה ופיקוח על ביצוען על ידי כלל עובדי היחידה.   .יב

 ל, ליווי ופיקוח על עבודות התנועה המתקיימות ברשות.ניהו .2

אחריות לביצוע פעולות פיקוח, בדיקות וביקורות על תכניות בתחומי תחבורה ותנועה  .א
 המתבצעות ברשות וביצוע ביקורות מעקב לפי הצורך.

רי מתן ייעוץ פנים וחוץ ארגוני וליווי תכנוני של מיזמי תכנון בניה ופיתוח ציבורי בנושאי הסד .ב
תנועה, תכנון גיאומטרי, סימון, תמרור ושילוט, בדיקת התכניות המוגשות לוועדת התנועה 

 הרשותית.

 אחריות לתפעול ועדכון מערכת התמרורים הממוחשבת. .ג

בחינה והערכה של תכניות בינוי ופיתוח ובקשות להיתרי בניה המוגשות לוועדה בהיבטים  .ד
 תחבורתיים ותנועתיים.

 תב"ע, היתרים ורישוי עסקים.אישור נספחי תנועה ל .ה

                                                           

 .1918בהתאם לתקן ת"י  1
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 עריכת דו"חות וחוות דעת מקצועיות בתחום האחריות והופעה בערכאות שיפוטיות. .ו

תיאום פעולות בין מחלקת ההנדסה ברשות או בוועדה המקומית למשרד התחבורה על  .ז
 מחוזותיו, לגופי הביצוע ולגורמים רלוונטיים אחרים.

 אישור בקשות להיתרי בניה בתחומים הנ"ל. .ח

אחראי על הכנת מכרזים והתקשרויות עם מתכננים, ספקים וקבלנים הכוללים הכנת תכניות  .ט
אב, מתאר, שלד, תב"ע, בינוי ופיתוח, הכנת תכניות הסדרי תנועה, סימון ותמרור למכרזים ועוד, 
ביצוע השוואות מחירים בדיקת כתבי כמויות, מעקב ופיקוח על הביצוע, התקציב ולוחות 

 חוזה ועל החשבונות.הזמנים בהתאם ל
 

 גורם מייצג ומנחה מקצועית בתחומי התנועה והתחבורה ברשות. .3

גורם מקצועי מייעץ ומנחה של גורמים ברשות בהיבטים של תחבורה, תנועה בין היתר במסגרת  .א
 וועדת התנועה של הרשות או ברשות התמרור המקומית.

 הוועדה והטמעתן.ריכוז וועדת התנועה הרשותית, כולל מעקב אחר החלטות  .ב
 ייצוג הרשות אל מול גורמי משרד התחבורה והמשטרה. .ג

 מתן חוות דעת מקצועית בפורומים שונים. .ד
 

 מתן מענה לפניות הציבור ומתן מידע בתחומי התנועה ברשות. .4

אחראי על טיפול בפניות גורמים פנים וחוץ רשותיים שונים )כגון: תושבים, המוקד הרשותי,  .א
 וכו'( בכל הקשור לתכנון גיאומטרי, הסדרי תנועה והסדרי בטיחות. יחידות הרשות השונות

 אחראי על מתן מענה בכתב או בע"פ על הטיפול שבוצע. .ב

 קביעת תהליכי טיפול בפנייה, בעלי תפקידים, לוח זמנים לטיפול וכדומה.   .ג
 :מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

 יכולות ארגון, תיאום ובקרה. .א

 בביצוע.קפדנות ודייקנות  .ב

 מיומנות טכנית ותפיסה מכנית. .ג

 יכולת לעבוד באופן עצמאי. .ד

 יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ. .ה

 יחסי אנוש טובים וייצוגיות מול תושבים ובעלי עסקים. .ו

 יכולת ניהול מו"מ וקבלת החלטות. .ז

 סמכותיות. .ח

 כושר מנהיגות ויכולת הובלה. .ט

 כושר הבעה בכתב ובעל פה. .י

 עבודה בשטח. .יא

 עבודה בשעות לא שגרתיות במידת הצורך. .יב
 

 השכלה )תנאי סף(: 
בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת 

 תארים אקדמיים בחוץ לארץ בהנדסה אזרחית עם התמחות בתשתיות וכבישים או הנדסת תחבורה.

 תעודות ורישיונות:
 1958 –דסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח רישום בפנקס המהנ . 

  מבנים כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח  –רישיון מהנדס/ת במדור הנדסה אזרחית
1958 . 

 .רישיון נהיגה בתוקף 
 

 

 שפות:
 שליטה בשפה העברית, אנגלית ברמה גבוהה.

 

 קורסים והכשרות : 
 הממונה הישיר.בהתאם לצורך והמלצת 

 
 ניסיון מקצועי:

 שנים לפחות בתכנון תנועה או בתכנון תחבורה. 5ניסיון של 
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 :היקף משרה
100% 

 

  :תנאי העסקה
 חוזה בכירים )בכפוף לאישור משרד הפנים(.

 

 : כפיפות
 מנהלת אגף ההנדסה.

 

 

 :הערות
כן, -ממעסיקים קודמים. כמולפנייה יצורפו תעודות ואישורים להוכחת העמידה בתנאי הסף והמלצות  -

יש לצרף קו"ח )כולל דרכי תקשורת(, קו"ח יכללו בין השאר פירוט מלא ביחס להשכלה והניסיון המקצועי 
והניהולי של המועמד והשאלון המצורף. בקשות שלא יצורפו אליהם כל המסמכים הדרושים, לא תובאנה 

 לדיון בפני וועדת הבוחנים.

שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מאחד המועמדים, כולם או חלקם להיבחן  וועדת המכרזים רשאית, עפ"י -
 במבחני התאמה, במסגרת הגופים העוסקים בכך.

לפי נוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים עובדי הרשויות המקומיות )פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים  -
למשרה מהמשרות המפורטות על המועמד שייבחר -(2011באפריל  5ביום א' בניסן התשע"א,  2/2011מס' 

בנוהל למלא שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ולערוך הסדר למניעת ניגוד עניינים אם יידרש וזאת 
 כתנאי לכניסתו לתפקיד, בהתאם להוראות הנוהל.

מינוי המועמד/ת יהיה בכפוף להיעדר ניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע"י המועמד/ת לבין ענייניו/ענייניה  -
בהתאם להוראות הדין, הנחיות וחוזרי מנכ"ל של  ;חרים ובכפוף לסייגים להעסקת קרובי משפחההא

 משרד הפנים. 

לגבי מועמדים אשר מעוניינים לשמור על סודיות מועמדותם מתבקשים לציין זאת מפורשות בפנייתם.  -
ו/או המלצה, במקרה בו החברה תהיה מעוניינת חרף הסודיות לפנות לצדדים שלישיים לצורך מידע 

 תימסר הודעה על כך מראש למועמדים הנ"ל בכדי לאפשר להם להסיר מועמדותם אם יחפצו בכך.

הערכת המועמדים ע"פ קורות החיים והמענה לשאלון. המועמדים  –יערך מיון ראשוני בין המועמדים   -
 שיוערכו כמתאימים ביותר יוזמנו לראיון בפני ועדת המכרזים.

ת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת או שלב את העירייה אינה מתחייב -
 הליכיו של מכרז זה.

 העירייה שומרת על זכותה להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה האמורה. -
 

  :אופן הגשת המועמדות

 מועמד שלא יצרף תיעוד מתאים המאמת את הדרישות הנ"ל תיפסל מועמדותו על הסף.

 

  *מתאים לנשים וגברים כאחד.

 . WWW.MODIIN.MUNI.ILמועמד ניתן להוריד מאתר האינטרנט של העירייה  טפסי

, עותקים( 3 בארבעה עותקים )מקור +יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד 
וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, 

.  לא תתקבל מועמדות 15:00  -08:30ה' בין השעות  -, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'1רח' תלתן 
 שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס. 

 פה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל )תאריך ושעה(.יש להבהיר כי טרם הכנסת המעט

 .12:00 –בשעה   2020.119.מועד אחרון להגשת מועמדות 

 

http://www.modiin.muni.il/

