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 דרוש1ה
 תואר התפקיד

  מערכות מידע ראשי )מנמ"ר( מחלקת מנהל1תהתפקיד: 
 11%/המשרה: היקף 

 מח"ר 1 הנדסאים1מהנדסים 1 חוזה אישי שכר בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים.  23-01   מתח דרגות:
 רשותית ה1מנכ"ל כפיפות ניהולית: 

 
   תיאור התפקיד:

המחשוב בהתאם לצרכי  ותשתיותכלל מערכות המידע, הפתרונות הדיגיטליים  של השוטף לתפעול אחריות .3
 הרשות.

 תוכניות עבודה בתחום לטווח הקצר ולטווח הארוך, ובקרה על ישומן.תכנון  .0
, מצב נדרש ומציאת אמצעים ותהליכים מתאימיםניתוח צרכי הרשות בתחום מערכות מידע מבחינת מצב קיים,  .1

  בשיתוף עם הנהלת הרשות.
רכש והתקשרויות פיתוח(, לרבות הובלת הליכי  ותקציב שוטף תקציב) בתחום התקציב של ובקרה ביצוע, תכנון .8

 .בתחום
 העוסקים בנושאי מחשוב ודיגיטציה.וספקים  םעובדי ניהול .5
 גיבוש והטמעת נהלי עבודה בנושאי מחשוב ודיגיטציה. .6
 .עד לפתרון הבעיה, בדיקתן וטיפול פניות קבלתהעברת הדרכות, , לרבות םלמשתמשי תמיכה .7
 ..המשתמשים רשת ותפעול ניהול .8
, תוך הקפדה על אינטגרציה בין ועדכון של חומרה ותוכנה במערכות הרשותשדרוג, תיקון אחריות להתקנה,  .4

 תשתיות המחשוב.
וכתיבת תהליכי גיבוי של מערך הגיבויים והשחזורים ניהול ניהול ההגנה על מערכות המידע והתקשורת, כולל  .31

  המידע הממוחשב.
 .טיפול בכל הקשור לציוד דיגיטלי לרבות שרתים, עמדות קצה, ציוד תקשורת, ציוד היקפי וכו' .33
 .ודרכי הגישה למשתמשים משתמשיםהרשאות  ניהול .30
 מרכיבים התפעוליים של אמצעים דיגיטליים שמטרתם שירות לתושב.בבקרה וטיפול  .31
 .'וכו מידע העברת, מידע מאגרי לרבות, החוק לדרישות בהתאםאבטחת המידע ברשות  ניהול .38
 ביצוע כל המטלות בתחום העיסוק הנוגעות לעבודת הרשות, לפי הנחיותיו של הממונה. .35

 
 דרישות התפקיד:

 
 תנאי סף: 

 
 השכלה

בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה באחד או יותר מהתחומים הבאים: 
במסלול של  מחשבים, מתמטיקה ומדעי המחשב, הנדסת תעשייה וניהולמערכות מידע, מדעי המחשב, הנדסת 

מערכות מידע, הנדסת תוכנה , הנדסת אלקטרוניקה , הנדסת חשמל במגמת מחשבים או במגמת רשתות מחשבים,  
 .תואר בניהול טכנולוגיה במגמת מערכות מידע

 במערכות מידע או תואר שני בניהול טכנולוגיית המידע . שני במנהל עסקים עם התמחות בעל תואר אקדמיאו 
או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת  במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוההשנרכש  אחרבעל תואר אקדמי  או

 בחוץ לארץ ועמידה בחובת קורסים )כמפורט בדרישות הקורסים והכשרות מקצועיות(.  תארים אקדמיים
ועמידה  0130-, התשע"גהמוסמכים לחוק ההנדסאים והטכנאים 14בהתאם לסעיף  או טכנאי רשוםהנדסאי  או

  בחובת הקורסים )כמפורט בדרישות הקורסים(.
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לישראל, ועמידה בחובת הקורסים )כמפורט  תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה" ( לפי אישור הרבנות הראשיתאו 
 בדרישות הקורסים(.

 ומעבר שלוש בחינות 38לפחות אחרי גיל , שש שנים בישיבה גבוהה או בכולל בתכנית מלאה אישור לימודים או
שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני  לפחות מתוך מכלול הבחינות

 ( ועמידה בחובת הקורסים )כמפורט בדרישות הקורסים(.איסור והיתר
 

 מקצועיניסיון 
י בתפקיד ניהול אוכמנהל מערכות מידע הכולל ניהול צוות עובדים טכנולוגי  שנתיים לפחותניסיון מקצועי של 

 ניסיון בניהול פרויקטים בתחום המחשוב .  אוטכנולוגי )פיתוח ו/או תשתיות( 
 

 ניסיון ניהולי
 שנת ניסיון אחת לפחות בניהול צוות עובדים מקצועיים.

 
 קורסים והכשרות מקצועיות 

 או(  cio ) מנהלי מערכות מידע אוניהול פרויקטים  אושעות לפחות בניתוח מערכות מידע  351קורסים בהיקף של 
 שעות לפחות.  81, כל קורס בהיקף של ( cto ) קורס ניהול טכנולוגיות

 נ"ז. 01קורסים אקדמיים בתחומי המערכות מידע של  או
 

 דרישות נוספות:
 גבוהה.אנגלית ברמה עברית ו -שפות

 עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה
 שירותיות

 חשיפה למידע רגיש
 מיותאדינ

 היכרות עם עולם המחשוב והדיגיטציה ברשויות המקומיות
 

 כישורים אישיים:
 יכולת ניהול וארגון

 יכולת לשיתוף פעולה ולעבודת צוות
 יכולת ליצירת קשר חיובי וקיום יחסי אנוש תקינים

 עמידה בתנאי לחץ 
 
 
 

 המודעה פונה לנשים וגברים כאחד
 מ.א אלקסום מעודדת שילובם של עובדים עם מוגבלויות העומדים בתנאי הסף לתפקיד ולהם תינתן עדיפות

 1/, תיקון מס' 993/וזאת מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח 
 הטפסים יש להגיש בצרוף קורות חיים, אישורי העסקהטפסים להגשת מועמדות להוריד מאתר המועצה, את 

 במועצה או למייל: 1/ותעודות רלוונטיות ולמסור במח' כ"א ומשאבי אנוש קומה 
HR@alqasoum.org.il 

 2:11/ שעה 2110//1212עד לתאריך: 
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 .המכרז בנוסח שנקבעו הסף בדרישות עמד שלא כמי בו ויראו ,לוועדה יוזמן
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