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 יהוד מונוסון   בעיריית   , )מנמ"ר(   ת / מערכות מידע ראשי אגף    ת / מנהל   2023/82 מס'    ומבי פ מכרז  

 
פתיחת על  יהוד מונוסון, מכריזה בזה: עיריית 1979 - לתקנת העיריות )מכרזים לקבלת עובדים( תש"ם 3בהתאם לסעיף 

 .)מנמ"ר( ת/מערכות מידע ראשיאגף   ת/מנהלמכרז למשרה של 
 

 )מנמ"ר(  ת/ידע ראשיכות מערמ ת/מנהל   :המשרה 
 בכירים :דירוג 
 5דרגה    60% - 70% :דרגה 

היקף  
 :משרה 

100% 

אור  תי 
 :התפקיד 

 תכנון וניהול מערכות המידע של הרשות המקומית כמנגנון ניהולי ותפעולי בסיסי בארגון. 
 ניהול כלל  באחריות למכלול שירותי מערכות המידע והיישומים הדיגיטליים של הרשות ועל  ת/נושא
 בים. אחריות על התוויית האסטרטגיה של מערכות המידע והיישומים הדיגיטליים כך שיתמכו אהמש

 באסטרטגיה, בתהליכים העסקיים ובפעילויות של הרשות המקומית.
 

 עיקרי התפקיד:
 אספקת מערכות ושירותי מחשוב לרשות.  .1
 העבודה של הרשות. רטגיה ותהליכיגיבוש ויישום של מדיניות מערכות מידע ברשות, בהלימה לאסט .2
 תכנון תכניות עבודה וניהול התקציב בתחום מערכות המידע.  .3
 ניהול עובדי וספקי מערכות המידע.  .4
 ניהול התקשרויות ורכש בתחום מערכות המידע.  .5
 .הרשות המקומית ומדיניותה ניהול אבטחת המידע ברשות המקומית וכל זאת בהתאם לנוהלי .6
 . קת בניין העירייהלוגיסטיקה ותחזו אחראי .7

 
תנאי  

   :סף 
   :השכלה ודרישות מקצועיות 

 
המוכ במוסד  שנרכש  אקדמי,  תואר  להשכלהבעל  המועצה  ידי  על  י   ר  או  באחד  מהתחומיםגבוהה   ותר 

תעשייה וניהול   עי המחשב, הנדסתהמחשב, הנדסת מחשבים, מתמטיקה ומד   אים: מערכות מידע, מדעיהב
אלקטרוניקה, הנדסת חשמל במגמת מחשבים או במגמת   , הנדסת תוכנה, הנדסתבמסלול של מערכות מידע

 .  וגיה במגמת מערכות מידעמחשבים, תואר בניהול טכנול רשתות
 או 

תואר ש  בעל  מידעאקדמי  במערכות  התמחות  עם  עסקים  במינהל  טכנולוגי  ני  בניהול  שני  תואר  ית או 
 .המידע

 או 
מהמחלקה   להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה  בעל תואר אקדמי אחר שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה

תארים קור  להערכת  בחובת  ועמידה  לארץ  בחוץ  בדרישות)סים  אקדמיים  והכשרות   כמפורט  הקורסים 
 (. צועיותמק
 או 

ועמידה  2012-ים, התשע"גוהטכנאים המוסמכ ההנדסאיםלחוק  39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 
 .)כמפורט בדרישות הקורסים( בחובת קורסים

 או 
    בחובת קורסיםלישראל, ועמידה  לפי אישור הרבנות הראשית ( "יורה יורה")תעודת סמיכות לרבנות 

 (. מפורט בדרישות הקורסים כ
 או  

גבוהה או בכולל, שש שנים גיל    אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה    שלוש ר  ומעב  18לפחות אחרי 
יהיו  הבחינות    שתיים משלוש)הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל    בחינות לפחות מתוך מכלול

 ם(.יישות הקורסכמפורט בדר)קורסים  תועמידה בחוב (בדיני שבת ודיני איסור והיתר
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 ניסיון מקצועי: 

   כמנהל מערכות מידע הכולל ניהול צוות עובדים טכנולוגי או ניסיון מקצועי של שלוש שנים לפחות
 . פרויקטים בתחום המחשוב או ניסיון בניהול (פיתוח ו/או תשתיות)טכנולוגי בתפקיד ניהולי 

 
 ניסיון ניהולי:

 . דים מקצועייםצוות עוב שלוש שנות ניסיון לפחות בניהול

 

 קורסים והכשרות מקצועיות:

 ם או מנהלי מערכות  י ל פרויקטניהומערכות מידע או   ניתוחשעות לפחות ב  200קורסים בהיקף של 

 .שעות לפחות 40כל קורס בהיקף של  ,(cto)( או קורס ניהול טכנולוגיות cioמידע )

 או 

 נ"ז.  20בתחומי מערכות מידע של לפחות  יםאקדמאי יםקורס

 

 :מאפייני עשייה הייחודיים בתפקיד 

 ות או פרויקטים של מחשוב.ידע מקצועי בתחום התפקיד: הבנה בתחום פיתוח או תשתי .א

 ית.ראיה כוללת ותפיסה מערכת . ב

 בודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.ע . ג

 שירותיות.  .ד

 עבודה בשעות בלתי שגרתיות.  .ה

 חשיפה למידע לרגיש.  .ו

 אחר התפתחות הטכנולוגיה.יכולת לעקוב  -דינמיות . ז

 

 :שפות 

 . שפות נוספות במידת הצורך. ברמה גבוהה  שליטה בשפה האנגלית
 

 :שום פלילי רי 
 . ןולק המע שי ןיי נעה תוביסנבש הריבעב הע שרה רדעיה
 

 

 מנכ"ל העירייה  :כפיפות 
 

  .רה האמורהרת על זכותה להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשעיריית יהוד מונוסון שומ • : כללי 

בלו ת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקרייה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדהעי •

 .ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל

והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת או עיריית יהוד מונוסון אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי   •

 .ל מכרז זהשלב את הליכיו ש

ף סמכתאות הנדרשות בהתאם לתנאי הסועמדים שעומדים בתנאי הסף לתפקיד, שהגישו את כל הארק מ •

להביא   הריני  בנוסף  תיבחן.   מועמדותם  המועמדות,  הגשת  מתהליך  כחלק  המיון  מבחני  את  וביצעו 

חברי ועדת   ם בעלי הציון הגבוה ביותר בלבד יעברו לשלב ראיונות מולהמועמדישמונת  לידיעתכם כי  

לקבלתהבחי )מכרזים  העיריות  בתקנות  לקבוע  בכפוף  והכל  תש"  נה  המקומיות(,  ברשויות  מ  עובדים 

1979. 
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 ועדת הבחינה שומרת על זכותה לדחות הצעות של מועמדים שאינם עומדים בתנאי מכרז זה.  • 

 זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה. מובהר כי מועמד עם מוגבלות •

ם בקרב  לוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולמד המשתייך לאוכתינתן עדיפות למוע 

 הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים. די הרשות המקומית, אםבעו
 

 : הערות 
 ישורי המועמד והמלצות. קורות חיים ותעודות המעידות על כ בצירוףבקשות למכרז יש להגיש   .1

ט .2 באמצעות  תתבצע  מועמדות  )קישוהגשת  דיגיטלי  מכרזי פס  בעמוד  המכרז(  לפרסום  מצורפת  ורית 
 . 12:00בשעה    2/4/2023  :הגשת מועמדות מועד אחרון ל האינטרנט העירוני. כ"א שבאתר 

 ון. לא תובאנה לדי ,בקשות שתגענה ללא כל המסמכים והתעודות המעידות על כישורי המועמד .3

קת קרובי משפחה, מובא בזה  יינו סייגים להעסא' לפקודות העיריות, שענ  174בהתאם להוראות סעיף   .4
ייה או נבחרי ציבור, יכול והעסקתם שקיימת קרבת משפחה לעובדי העיר  לידיעות המועמדים כי ככל
 לא תאושר כאמור בפקודה.

 

 ן נקבה. כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשו                      

 

 


