
פומבי97425:מכרז מספר
משרה זו מיועדת לאוכלוסיה החרדית

81117000:מס' המשרה
מנהל/ת תחום (עיבוד נתונים)  1 - משרות.:תואר המשרה

הנהלה - תקצוב תכנון ופיתוח:היחידה
ירושלים:המקום
הנהלת בתי המשפט:המשרד
דרגה 40 - 42 דירוג 11 מח"ר.:הדרגה

100 אחוז:חלקיות
ייקבע בהמשך:טווח שכר

תאור התפקיד :      

אחריות על בסיסי הנתונים של מערכת בתי המשפט במחלקת כלכלה וסטטיסטיקה.
SQL Server אחריות על פיתוח, תכנון ועיצוב של מסדי נתונים בארגון בסביבות

Oracl-ו
אחריות לטיוב ולהסבת נתונים מהמערכות הקיימות, לבסיס הנתונים המרכזי של

מערכת בתי המשפט.
אחריות כוללת להדרכה והנחייה מקצועית ומנהלית של צוות העובדים הכפופים

בעבודתם, קביעת משימות וסדרי עדיפויות, ניהול בקרה אחר עבודתם ומתן מענה
לסוגיות סבוכות בנושאים שבתחום טיפולו.

אחריות על כתיבת נהלי עבודה בתחום מסדי הנתונים.
סיוע בפיתוח ובהפעלת תוכנות שירות האמונות על עדכון בסיסי הנתונים

הקפדה על התעדכנות מתמדת במגמות, מודלים ופונקציות חדשות בנושאים הקשורים
לתחומי העיסוק של המשרה, לצורך שדרוג ומימוש יעיל יותר של בסיסי הנתונים.

אחריות כוללת על עבודה מול צוותי פיתוח ובכלל זה, ליווי, איפיון ופיתוח
המבוצעים על-ידי גורמי פנים וחוץ.

ביצוע מעקב אחר שלמות הנתונים במערכות וכן עריכת בדיקות סטטיסטיות הנוגעות
לנפחי הדיסקים המאחסנים את הנתונים השונים.

ביצוע בדיקות, גיבויים ושחזורים באופן שוטף במערכות השונות בהתאם לנהלים
הקיימים במשרד.

ביצוע מטלות נוספות לפי צורכי העבודה ו/או הוראת הממונה.
דרישות המשרה:

דרישות סף:
==========

השכלה:
------

השכלה אקדמית (תואר ראשון) במדעי המחשב או בהנדסת מחשבים.
לחילופין, תואר אקדמי אחר(*) ובנוסף הכשרות/הסמכות מקצועיות

בתחום בסיסי הנתונים (SQL Server ו-Oracle) בהיקף מצטבר של 400 שעות לפחות.



ניסיון:
-------

לבעלי/ות תואר ראשון – 4 שנות ניסיון;
לבעלי/ות תואר שני – 3 שנות ניסיון.

.(Oracle-ו SQL Server) נדרש ניסיון בתחום בסיסי הנתונים
כישורים ונתונים רצויים:

========================
Oracle(10g, 11g)-ו SQL Server(2008-2016) שליטה בתוכנות

ניסיון בביצוע ניתוחים כלכליים/סטטיסטיים
ניסיון בעבודה עם מאגרי מידע ממוחשבים

ניסיון בעבודה עם גיליונות אלקטרוניים
כושר ניהול וארגון צוות עובדים

יכולת עבודה בצוות
כושר הבעה בכתב ובע"פ

ידיעת טובה של השפה האנגלית כדי דיבור וקריאת חומר מקצועי
יכולת לימוד עצמית גבוהה

יחסי אנוש טובים
*בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012,

ובתיאום בין נציבות שירות המדינה לבין הארגון היציג של הסתדרות ההנדסאים
והטכנאים, למשרות בדרוג המח"ר בהן נקבעה דרישה להשכלה אקדמית כללית רשאים

להגיש מועמדותם גם הנדסאים וטכנאים מוסמכים הרשומים בפנקס ההנדסאים/הטכנאים
המוסמכים.

במקרה זה נדרשים הנדסאים ל- 5 שנות ניסיון וטכנאים ל- 6 שנות ניסיון
בתחומים המפורטים לעיל.

בעל תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך אשר ייבחר למשרה ידורג בדירוג המנהלי.
עובד/ת מתוך שירות המדינה אשר דורג/ה זה מכבר בדירוג ההנדסאים או

הטכנאים רשאי/ת לשמר את דירוגו/ה המקצועי.

הערות:

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
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.

המכרז פורסם ביום : כד' בניסן, תשפ"ב (25/04/2022)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : ט' באייר, תשפ"ב (10/05/2022)



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. 
  
 


