
פומבי88910:מכרז מספר
משרה זו מיועדת לאוכלוסיה החרדית

81051689:מס' המשרה
מנהל/ת יישום הגנת סייבר א'  1 - משרות.:תואר המשרה

אגף בכיר (טכנולוגיות דיגטליות ומידע):היחידה
ירושלים:המקום
משרד ראש ממשלה:המשרד
אודרגה 40 - 42 דירוג 11 מח"ר:הדרגה

אודרגה 40 - 42 דירוג 12 מהנדסים
דרגה 40 - 42 דירוג 13 הנדסאים/טכנאים

100 אחוז:חלקיות
ייקבע בהמשך:טווח שכר

תאור התפקיד :      

מופקד/ת על יישום הגנת סייבר (Hands on) במערכות המידע בארגון.
הובלה וניהול צוות המיישמים והפעילות של יישום הגנת הסייבר במשרד, ובכלל

זה: התקנה, ניהול, תפעול ותחזוק מוצרי הגנת הסייבר (כגון אנטי-וירוס,
firewall, IPS, DLP), בקרת גישה והגנת התקנים ניידים.

יישום תהליכי אבטחה שגרתיים, כגון: ניהול חשבונות והרשאות משתמשים, ניהול
סיסמאות, ניהול גישת משתמשים למחשבים ולמידע, ניהול ציוד קצה והתקנים

ניידים בהיבטי אבטחה.
פיקוח ובקרה על ביצוע יישום הגנת הסייבר באגפי טכנולוגיות דיגיטליות ומידע.

אחריות כוללת לזיהוי ולביצוע טיפול ראשוני/בסיסי באירועי אבטחה בהסתמך על
הכרת סוגי איומים ותקיפות ואופן הטיפול בתקיפות שהתגלו.

ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ועל פי בקשת הממונים.
דרישות המשרה:

דרישות סף מחייבות:
==================

השכלה:
******

השכלה אקדמית (תואר ראשון) בתחומים הבאים (כתחום מקצועי עיקרי/משני/התמחות
שילוב בין תארים): מדעי המחשב/ מערכות מידע/ הנדסת תוכנה/ הנדסת מחשבים/
הנדסת אלקטרוניקה/ הנדסת תקשורת/ הנדסת תעשיה וניהול/ מתמטיקה/הנדסת

חשמל במגמת מחשבים או מגמת רשתות מחשבים או ניהול טכנולוגיה במגמת מערכות
מידע.

או תואר אקדמי אחר או הנדסאי/טכנאי מוסמך (רצוי בוגר/ת מגמת
מחשבים/טכנולוגיה) ובנוסף הכשרות מקצועיות בהגנת הסייבר/אבטחת מידע בהיקף

של 200 שעות במצטבר או הסמכה מקצועית בהגנת סייבר/אבטחת מידע שתוכר ע"י
מערך הסייבר הלאומי.



או תואר אקדמי אחר או הנדסאי/טכנאי מוסמך ובוגר יחידה טכנולוגית
בצה"ל

(ממר"ם, 8200, תקשוב ויחידות מקבילות) ו/או ברא"ם ובלבד שעסק/ה בתחום
הטכנולוגי בכפוף לאישור מתאים.

ניסיון:
*******

ניסיון מקצועי בסביבה הטכנולוגית (לרבות ניהול ותחזוקת רשתות, תקשורת
מחשבים ומערכות הפעלה), ובכלל זה, ניסיון מקצועי בהתקנה ותחזוקת מוצרי הגנה

(לרבות אופן היישום, שגרות תפעול, קונפיגורציה, עדכוני תוכנה וחומרה, דרכי
התחזוקה הניהול וטיפול ראשוני באירועי אבטחה).

האמור, בהתאם לפירוט הבא:
לבעלי תואר ראשון – 4 שנות ניסיון

לבעלי תואר שני – 3 שנות ניסיון
להנדסאים - 5 שנות ניסיון

לטכנאים - 6 שנות ניסיון
נתונים רצויים:

==============
ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת חומר מקצועי

היכרות עם תחום התקשוב הממשלתי / ציבורי

הערות:

המשרה מיועדת לאיוש על ידי האוכלוסייה החרדית.
מועמד/ת המצהיר/ה על היותו/ה בן/בת האוכלוסיה החרדית בהתאם להגדרות

שנקבעו בסעיף 15 א(ט) לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 נדרש/ת
להמציא אישור בדבר השתייכות לאוכלוסיה החרדית- הוא, ילדו או בן זוגו לומד

באחד ממוסדות החינוך החרדיים המנויים בתוספת הראשונה לחוק, או למד
במוסד כאמור.

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
המשרה היא בלתי צמיתה עובד הבא מחוץ לשירות המדינה יועסק לפי חוזה מיוחד.

מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.
ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .

עובד מדינה המגיש מועמדות למכרז פומבי יצרף לבקשה שתי הערכות עובד
תקופתיות של השנתיים האחרונות.

במידה שלא בוצעו הערכות עובד יש לצרף אישור על כך מאגף משאבי אנוש במשרד.
איוש המשרה בפועל מותנה בביצוע וסיום הליכי קליטה כנדרש.

המועמדויות יופנו לאילנית עמדי, מנהלת תחום (משאבי אנוש-גיוס ומיון),
במשרד ראש הממשלה, באמצעות מערכת הגיוס המקוונת באתר נציבות שירות המדינה.

המכרז פורסם ביום : יג' בסיון, תשפ"א (24/05/2021)



היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : כז' בסיון, תשפ"א (07/06/2021)



בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות  שאינה מקוונת 
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים 

הנלווים למשרד הרלוונטי.) 
על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה 
ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר 
כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת 

על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז. 
בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו  

בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד
המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על  כל עניין הקשור  

בהתאמה למשרה. 
במידה ונשלחה דרישה  להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים

תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות 
כמבוטלת. 

בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון. 
במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז 

עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית. 
  
 


