
 

 

 
 

 

 
 )הארכה( 30/01/2020_תאריך פרסום המכרז :  

 2020-03 / חיצוניפנימי מכרז כ"א

  מזמינה בזאת הצעות למכרז לתפקיד מועצה אזורית גולן

 מערכות מידע ראשי _)מנמ"ר( /תמנהל

  תיאור התפקיד:
 :ייעוד

  וניהול מערכות המידע של הרשות המקומית כמנגנון ניהולי ותפעולי בסיסי בארגון.תכנון 

  נושא/ת באחריות למכלול שירותי מערכות המידע והיישומים הדיגיטליים של הרשות ועל ניהול
 כלל המשאבים.

 כך שיתמכו  אחריות על התווית האסטרטגיה של מערכות המידע והיישומים הדיגטליים
 באסטרטגיה, בתהליכים עסקיים ובפעילויות של הרשות המקומית.

 תחומי אחריות:
 .אספקת מערכות ושירותי מחשוב לרשות 
  גיבוש ויישום של מדיניות מערכות מידע ברשות, בהלימה לאסטרטגיה ולתהליכי

 העבודה של הרשות.
 .תכנון תכניות עבודה וניהול התקציב בתחום מערכות המידע 
 הול עובדי וספקי מערכות המידע.ני 
 .ניהול התקשרויות ורכש בתחום מערכות המידע 
 ניהול מערכות מידע במוסדות החינוך 

  :תנאי הסף
  :ודרישות מקצועיות השכלה

מהתחומים באחד או יותר  ד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוההבעל תואר אקדמי שנרכש במוס
מחשבים, מתמטיקה ומדעי המחשב, הנדסת תעשייה  מערכות מידע, מדעי המחשב, הנדסתהבאים: 

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

 או
אר שני בניהול טכנולוגיית בעל תואר אקדמאי שני במינהל עסקים עם התמחות במערכות מידע או תו

 המידע.
 או

שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה  אחרבעל תואר אקדמאי 
מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ ועמידה בחובת קורסים )כמפורט בדרישות 

 הקורסים והכשרות מקצועיות(
 או

 2012והטכנאים המוסמכים, התשע"ג  ההנדסאיםלחוק  39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 
 ועמידה בחובת קורסים )כמפורט בדרישות הקורסים(

 או
ועמידה בחובת קורסים  לפי אישור הרבנות הראשית לישראל תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"(

 )כמפורט בדרישות הקורסים(
 או 

ומעבר שלוש  18ים לפחות אחרי גיל אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנ
בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות 

 ועמידה בחובת קורסים )כמפורט דרישות הקורסים( יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

   ניסיון מקצועי:

 שנתיים ניסיון מקצועי של  לעיל: עבור בעל תואר אקדמאי או השכלה תורנית כאמור

לפחות כמנהל מערכות מידע הכולל ניהול צוות עובדים טכנולוגי או בתפקיד ניהולי טכנולוגי 

שנות ניסיון מקצועי  4וסה"כ  )פיתוח ו/או תשתיות( או בניהול פרויקטים בתחום המחשוב

 .בתחום הרלוונטי

  כמנהל מערכות מידע הכולל ניהול  שנתיים לפחותניסיון מקצועי של  :הנדסאי רשוםעבור

צוות עובדים טכנולוגי או בתפקיד ניהולי טכנולוגי )פיתוח ו/או תשתיות( או בניהול פרויקטים 

 שנות ניסיון מקצועי בתחום הרלוונטי. 5בתחום המחשוב וסה"כ 

  שנתיים לפחות כמנהל מערכות מידע הכולל ניהול צוות ניסיון מקצועי של  :טכנאי רשוםעבור

ובדים טכנולוגי או בתפקיד ניהולי טכנולוגי )פיתוח ו/או תשתיות( או בניהול פרויקטים ע

 שנות ניסיון מקצועי בתחום הרלוונטי. 6בתחום המחשוב וסה"כ 

 ניסיון ניהולי:

 .שנת ניסיון אחת לפחות בניהול צוות עובדים מקצועיים 

 קורסים והכשרות מקצועיות:

  שעות לפחות בניתוח מערכות מידע או ניהול פרויקטים או מנהלי  150קורסים בהיקף של

 שעות לפחות 40, כל קורס בהיקף של  (cto)או קורס ניהול טכנולוגיות  (cio)מערכות מידע 

 או

  נ"ז. 20קורסים אקדמיים בתחומי המערכות מידע של לפחות 

הנהגה  יכולתארגון ותכנון,  ניהול,ולת , יכתקשורת בין אישית גבוהה שורים אישיים:כי
 פיתוח והנחיית צוות. מיומנויות  יוזמה ומעוף,עצמאות,  בעל/ת , במערכת
  :נוספותדרישות 
 אנגלית ברמה גבוהה. שפות נוספות בהתאם לצורך.שפות : 

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
 .ביצוע משימות רב מערכתיות 
 ומחוצה לה. עבודה מול גורמים רבים ברשות 
 .שירותיות 
 .עבודה בשעות לא שגרתיות 
 .חשיפה למידע רגיש 

 משרה 100% :היקף משרה
 מנהלת אגף משאבי אנוש :כפיפות
  ( בכפוף לאישור משה"פ30-40%חוזה אישי )ברמת מנהל מחלקה  דירוג:

 מיידי תחילת עבודה:
 כאחד.*המכרז מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינו לנשים וגברים 

בצירוף קורות חיים, , למלא שאלון אישי ולשלוח מועמדים /ות העונים/ות לדרישות הנ"ל מתבקשים/ות

, אביטל שדה-למנהלת משאבי אנוש במועצה אזורית גולן ,פירוט ניסיון קודם, תעודות והמלצות

hr@megolan.org.il  , :12900קצרין  13ת.ד. ,  6964170-4-153פקס. 

 ."פ, תשבשבט חי"  13/02/2020', היום מועד אחרון לקבלת הצעות: 
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