
פומבי90691:מכרז מספר
משרה זו מיועדת לאוכלוסיה החרדית

81062256:מס' המשרה
מנהל/ת תחום(טכנולוגיות ופיתוח)  1 - משרות.:תואר המשרה

רשות האכיפה והגביה:היחידה
ירושלים:המקום
רשות האכיפה והגבייה: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 :      

שותפות לקביעת החזון והארכיטקטורה בתחומי מערכות המידע, בראייה ארוכת טווח,
ועל ניהול ופיתוח הטכנולוגיות, באגף מערכות מידע במשרד/יחידת סמך, על-פי

הנהלים, ההוראות, התקציב והתפקידים הקיימים במערכת הממשלתית.
אחריות תכנון וביצוע הארכיטקטורה של מערכות המידע במשרד בהיבטים של פריסה,

טופולוגיה, כלים, מערכי תשתית, תקשורת ובסיסי נתונים.
בחינת טכנולוגיות קיימות וחדשות והתאמתן לתחומי פעילות האגף. המלצה על

שדרוג או החלפה של טכנולוגיות. בחינת משמעויות בהיבטי עלות-תועלת וביחס
למגמות קיימות ועתידיות.

שותפות לגיבוש מדיניות המשרד בכל הקשור למערכות המידע וקבלת החלטות בתחומי
האחריות, בקביעת הדרכים למימושן, הטמעתן והפעלתן.

סיוע בפתרון בעיות טכניות ולוגיות בפיתוח מערכות חומרה או תוכנה או במימוש
חידושים טכנולוגיים שונים.

השתתפות בגיבוש תוכנית אב למחשוב. ניתוח תוכנית האב למחשוב ואת משמעויותיה
לגבי מימוש טכנולוגיות חדשות.

קיום מפגשים עם יזמים, גורמי חוץ או גורמים לבחינת ייעול הליכים באמצעים
טכנולוגיים או לליבון נושאים בתחום האחריות.

בחינת טכנולוגיות קיימות במשרדי ממשלה אחרים ואת התאמתן לצורכי המשרד/יחידת
סמך.

אחריות על ההיבט הטכנולוגי של שרידות המערכת הכולל גיבויים והיערכות לאסון.
תפעול מערך הטכנולוגיות במשרד/יחידת סמך ברמה ארצית. מעקב אחר

התפעול השוטף של המערכות הטכנולוגיות (המחשב והתקשורת, חומרה ותוכנה).
ביצוע בקרה אחר אופן מימוש הטכנולוגיות להבטחת רמת ניצול גבוהה ואחידה בכל

יחידות המשרד/יחידת סמך.
שותפות לגיבוש נהלים ופיקוח על יישומם. מתן שירותי יעוץ והדרכה למשתמשים

בתחומי האחריות.



מילוי מטלות נוספות בהתאם להנחיות הממונה ולצורכי האגף.
דרישות המשרה:

דרישות סף מחייבות:
===================

השכלה:
*******

אקדמאי בעל תואר ראשון בתחומים הבאים (כתחום מקצוע 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 ובנוסף תואר שני במינהל עסקים עם התמחות במערכות מידע או

תואר שני בניהול טכנולוגיית המידע.
או

תואר אקדמי אחר או הנדסאי/טכנאי מוסמך (רצוי בוגר מגמת מחשבים/ טכנולוגיה)
ובנוסף עמידה בחובת קורסים*

*קורסים:
קורסי ניהול לרשתות תקשורת בהיקף של 200 שעות,

קורס אחד לפחות מבין הקורסים הבאים בהיקף של 100 שעות לפחות:
קורס מערכות הפעלה

קורס אבטחת מידע
קורס ניתוח מערכות

CTO קורס מנהלי טכנולגיות
ניסיון:
*******

ניסיון בהקמה וניהול פרוייקטים טכנולוגיים וניסיון מקצועי בטכנולוגיות בהן
משתמש המשרד, כמפורט להלן:

לבעלי תואר ראשון - 4 שנות ניסיון
לבעלי תואר שני - 3 שנות ניסיון

להנדסאים - 5 שנות ניסיון
לטכנאים - 6 שנות ניסיון

מתוך כלל שנות הניסיון, נדרש ניסיון של שנתיים לפחות בניהול צוות טכנולוגיה
(*)

נתונים וכישורים רצויים:
***********************

היכרות עם תחום התקשוב הממשלתי/ציבורי.
ידע וניסיון במערכות מחשוב מתקדמות.



ידע נרחב בתחום חומרה, תוכנה, תקשורת במערכות גדולות.
ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת חומר מקצועי.

קורס תשתיות אינטרנט.
עדיפות לניסיון בהקמת מערכת טכנולוגית למשתמשים רבים.

הערות:

המכרז מיועד לאוכלסיה החרדית (מי שהצהיר/ה במערכת המכרזים על השתייכות
לאוכלוסייה החרדית ושהוא או ילדו או בן זוגו לומד או למד במוסד חרדי) יש

לצרף את האישור מהמוסד חרדי.
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.
עובד הבא מתוך השירות יועסק במינוי בפועל.

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.
להוכחת עמידה בדרישות הניסיון יש להציג אישורי העסקה מלאים הכוללים:

1. תאריכי העסקה מלאים (יום/חודש/שנה)
2. חלקיות העסקה/היקף העסקה

3. פירוט מטלות התפקיד
4. על האישור להופיע על גבי מסמך רשמי בחתימה וחותמת המעסיק

במידה ולא ניתן להמציא אישורי העסקה, ניתן למלא תצהיר של נציבות שירות
המדינה בדבר הניסיון הרלוונטי ולהיות חתום על ידי עו"ד וכן לצרף אליו טפסי

106/תלושי שכר תואמים כנדרש בהנחיות התצהיר.
על התצהיר לכלול את כל הפרטים המלאים שנדרש באישור העסקה תקין כפי שמצויין

מעלה (תאריכים מלאים, חלקיות/אחוז העסקה, פירוט מטלות התפקיד).
המכרז פורסם ביום : כג' באב, תשפ"א (01/08/2021)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : ז' באלול, תשפ"א (15/08/2021)



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. 
  
 


