
 
 

 
 
 

 9/2021מכרז פומבי מס' 
 

 רכז/ת בינוי ותשתיות  למילוי משרת 
 

המשמשת כזרועה הביצועית של עיריית    לחברה לפיתוח אור יהודה בע"מ,
 רכז בינוי ותשתיות. דרוש/ה  אור יהודה,

 דרישות סף:
הנדסאי/ת בתחום הבניה, האדריכלות או תכנון ערים, לכל    :השכלה .1

ה תחומי  הפחות,  באותם  האדריכלים  או  ההנדסאים  בפנקס  רשום 
 השכלה; 

 לפחות; שלוש שנים בעל/ת ניסיון מקצועי במשך : ניסיון מקצועי .2

 רישיון נהיגה בתוקף.  .3
 

 יתרון לבעלי ניסיון בעבודה עם גופים עירוניים / ממשלתיים. 
 

 קיד:מהות התפ
אחריות על התפעול השוטף של פרויקטים הנדסיים בתחום הבינוי   .1

 והתשתיות בתחום הרשות המקומית; 

 עריכת סיורים באתרי הפרויקטים ומתן דיווחים לממונים; .2

 טיפול בקידום חסמים שונים בביצוע פרויקטים;  .3

 ביצוע תיאומים מול גורמי חוץ; .4

 העירייה; תיאום וביצוע מסירות פרויקטים מול  .5

 טיפול בפניות ציבור / תלונות מוקד;  .6

ידי   .7 על  שתידרש  נוספת  מטלה  כל  וביצוע  בישיבות  השתתפות 
 הממונים. 

 
 100% היקף המשרה:

 
 בהתאם לאישור משרד הפנים  שכר:

 
 סמנכ"ל הנדסה  כפיפות:

 
חריצות,    , שליטה בשפה העברית,OFFICEהיכרות עם תוכנות    כישורים נדרשים:

 יכולת עבודה בצוות. , יחסי אנוש טובים, סדר וארגון אמינות,
 

 8.7.2021  ה'קורות חיים בצירוף תעודות, אישורים והמלצות עד יום    יש להגיש
שכתובתה:  12:00בשעה   אלקטרונית  דואר   לתיבת 

michrazim@calcalitoy.co.il. 
 

מתאימים  שיימצאו  מועמדים  רק  לראיונות  לזמן  רשאית  לערוך    החברה  וכן 
 .בחינות נוספות במידת הצורך

 
 

   בכבוד   רב,       
 פנחס, רו"ח     -עדי בלומנפלד                                                                           

 מנכ"לית                                                                                          
 

 המודעה פונה לנשים וגברים כאחד
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  שאלון לאיתור ניגוד עניינים

  
  פרטי המועמד:

  זהות: _________________: _____________________  מס  פרטי ומשפחהשם 
  
  

  חלק א' תפקידים וכהונות 
  

  פקידים ועיסוקיםת . 1
  

  שנים אחורה 4פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של 
  .)ה בתאגיד, כקבלן/ית כיועץ/ת וכד'לרבות כשכיר/ה, כעצמאי/ת, כנושא/ת משר(

  
  .)בחברה, שותפות, עמותה וכיו"(יחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג נא להתי
  .)ין במפורש סוגי תפקידים בהתנדבותיש לצי(ייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות נא להת

  
  

שם המעסיק 
  וכתובתו

תחומי הפעילות 
  של המעסיק

התפקיד ותחומי 
  האחריות

  תאריכי העסקה

        
        
        
        
        
        
        

  
  תפקידים ציבוריים . 2

  לעיל. 1הונות ציבוריות שלא צוינו בסעיף פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכ
  שנים אחורה. 4יחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של נא להתי

  
    

תאריך מילוי   התפקיד  הגוף
  התפקיד

      
      
      
      

  
  חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים . 3

  פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין
  ציבוריים ובין שאינם ציבוריים.

  שנים אחורה. 4חס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של נא להתיי
  

שם 
  התאגיד/רשות/גוף

  ותחום עיסוקו
  

  תאריך
  התחלת
  הכהונה
  ותאריך
  סיומה

  

  סוג הכהונה
  דירקטור חיצוני או(

  מטעם בעלי מניות.
  ככל שמדובר

  בדירקטור מהסוג
  -השני נא לפרט גם 

  שמות בעלי המניות
  )שמינו אותך

  

  פעילות מיוחדת
כגון בדירקטוריון 

בוועדות או  חברות
  .תפקידים אחרים
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 קשר לפעילות הרשות המקומית . 4
  

  האם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו, זיקה או קשר, שלא כאזרח המקבל שירות,
  ובכלל זה(לעבוד, או לגופים הקשורים אליו  לפעילות הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת

  יקה או קשר לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבודז
  ?)ו לגופים אחרים שהיא קשורה אליהםא

  שנים אחורה, ולציין כל זיקה או קשר 4נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של 
  באופן מפורט.

  –כהן כדירקטור, או בגופים מקבילים "בעל עניין" בגוף לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מ
  אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין(ייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו. בו ו/או עובד בו ו/או מ

  .)אגידים הנסחרים בבורסה, בת *1968 -תשכ"חבתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, 
  

  כן / לא
  אם כן, פרט/י

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

  
  לגבי קרובים  4-1 פירוט תפקידים כאמור בשאלות . 5

  
  יש להתייחס לתפקידים ולכהונות בהווה בלבד.

  
בשאלות לעיל  נא לפרט את שם הקרוב, סוג הקרבה המשפחתית ואת הפרטים הרלבנטיים שנדרשו

ותחום עיסוקו, תאריך התחלת  ם התאגידלמשל, אם בן/ת זוגך חברה בדירקטוריון, יש לפרט את ש(
  .)בדירקטוריון הכהונה, סוג הכהונה ומהי פעילותו המיוחדת

  ורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. "קרוב" בן/ת זוג, ה
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
_______________________________________________  

 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד . 6
  

בתפקיד שאליו  , או כפופים לך)במישרין או בעקיפין(ומי שאמורים להיות ממונים עליך  האם את/ה
  תפת בארגונים אחרים?את/ה מועמד/ת, מכהנים בכהונה משו

או זיקות  האם מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות אחרות, קשרים עסקיים, קשרי משפחה
  אחרות?
  כן / לא

  אם כן, פרט/י:
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

__________________________________________________  
  תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד . 7

  עניינים
  עיל, שלך או של קרוביך, שעלולים להעמידהאם ידוע לך על תפקידים ועניינים שלא פורטו ל

  אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?
  –"קרוב" בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. 

  כן / לא
  אם כן, פרט/י:

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  
  תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך, שעלולים . 8
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  להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים
  האם ידוע לך על תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים, שאליהם

  ובכללם חברים קרובים ושותפים(יחס בשאלות לעיל, או של מקורביך לא התבקשת להתי
  , שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה)עסקיים

  מועמד/ת?
  נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.

  לדוגמה, תפקידים(לעיל  8--5בשאלות נא להתייחס במיוחד לנושאים שעליהם נשאלת 
  ועיסוקים של קרובים אלה, חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים, והקשר שיש להם

  .)לפעילות הרשות המקומית
  כן / לא

  אם כן, פרט/י:
__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  

  יים ועיסוקיםפירוט קורות ח . 9
  נא צרף/י בנפרד קורות חיים, מעודכנות ליום מילוי השאלון, הכוללות השכלה ופירוט עיסוקים

  בעבר ובהווה, כולל תאריכים.
  

  חלק ב' נכסים ואחזקות 
  אחזקות במניות .10

  פירוט אחזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין, או שותפות בגופים עסקיים כלשהם,
  וביך.שלך או של קר

  -תשכ"ח בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין (
  .)בתאגידים הנסחרים בבורסה 1968

  ורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. "קרוב" בן/ת זוג, ה
  כן / לא

  אם כן, פרט/י:
  שם התאגיד/הגוף

  
  אם(שם המחזיק 

המחזיק אינו 
  )המועמד

  

  תחום עיסוק  % החזקות
  התאגיד/הגוף

  

        
        
        

  
  נכסים שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד .11

  עניינים
  האם קיימים נכסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש

  שאליו אתה מועמד? בהם עשויים להעמיד אותך במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד
  –"קרוב" בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. 

  כן / לא
  אם כן, פרט/י:

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  חבות כספים בהיקף משמעותי .12
  חייבים כספים או ערבים מי משותפיך העסקיים, אם יש כאלה,האם את/ה, קרוביך או 

  לחובות או להתחייבויות כלשהם?
  ורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. "קרוב" בן/ת זוג, ה

  כן / לא
  אם כן, פרט/י:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
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  נכסים אחרים שעלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים .13
  האם ידוע לך על נכסים אחרים, שלא פורטו לעיל, שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש

  שאליו את/ה מועמד/ת?לניגוד עניינים בתפקיד 
  ובכלל זה חברים קרובים ושותפים(סים שלך, של קרוביך, של מקורביך נא להתייחס לנכ

  , של גופים שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי עניין)עסקיים
  בהם.

  נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.
  –ף לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין ובין "בעל עניין" בגו

  ץבעקיפין, ו/או מכהן בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יוע
  חיצוני לו.

  כן / לא
  אם כן, פרט/י:

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

  
  

  –חלק ג' הצהרה 
  אני החתום/ה מטה _____________________ ת.ז. מס'_________________,

  מצהיר/ה בזאת כי:
מלאים,  כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם . 1

  נכונים ואמיתיים;
מידיעה  כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם . 2

במקרה שבו  ית, אלא אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאתאיש
  מידיעה אישית; הפרטים אינם ידועים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי

להיות במצב  מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי . 3
  ;של חשש לניגוד עניינים עם התפקיד

לניגוד  אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש . 4
  בנושא;עניינים במילוי התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי 

במהלך  אני מתחייב לכך שבמקרה שיחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון, או יתעוררו . 5
של חשש לניגוד  וגיות שלא נצפו מראש, העלולות להעמיד אותי במצבהדברים הרגיל, ס

  את המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו; , אמסור לועניינים, איוועץ ביועץ המשפטי
חוק חופש  הובהר לי כי על ההסדר למניעת ניגוד עניינים שייערך לי, במידת הצורך, יחול . 6

 .1998 – "חתשנהמידע, 
  
  
  
  
  

  
______________________________           ____________________________  

 חתימה                  תאריך                             


