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 "ב תמוז תשפ"אי
 2021יוני  22

 
 67/2021מכרז פנימי/פומבי 

 באגף טכנולוגיות, מחשוב ומערכות מידע - ומנהל מחלקת מערכות מידע ואבטחת מידעאגף מנהל/ת ס. 

 

 :ייעוד
 .הרשות המקומית בתחום שעליו מופקד האגףסיוע בהתוויית וביצוע מדיניות 

 תכנון וניהול מערכות המידע של הרשות המקומית כמנגנון ניהולי ותפעולי בסיסי בארגון.סיוע ב
סיוע כלל המשאבים.  נושא/ת באחריות למכלול שירותי מערכות המידע והיישומים הדיגיטליים של הרשות ועל ניהול

העסקיים  שיתמכו באסטרטגיה, בתהליכים המידע והיישומים הדיגיטליים כךעל התוויית האסטרטגיה של מערכות 
 ובפעילויות של הרשות המקומית.

)מוגדר  ומדיניותה ניהול אבטחת המידע ברשות המקומית בהתאם להוראות הדין הקיים ולנהלי הרשות המקומית
 .בחקיקה(

 
 

 תחומי אחריות:
 .ניותסיוע למנהל האגף בניהול המינהל ובתכנון המדי .1
 .פיקוח ,בקרה ומעקב על ביצוע העבודה השוטפת באגף .2
 חלקת מערכות מידע ואבטחת מידע.ניהול מ .3
 .של הרשות גיבוש ויישום של מדיניות מערכות מידע ברשות, בהלימה לאסטרטגיה ולתהליכי העבודה .4
 .תכנון תכניות עבודה וניהול התקציב בתחום מערכות המידע .5
 .מערכות המידעניהול התקשרויות ורכש בתחום  .6
 .תכנון מדיניות אבטחת המידע ובקרה על יישומה .7
 .תכנון וביצוע סקרי אבטחת מידע .8
 ניהול ההרשאות ודרכי הגישה למשתמשים. .9

 .DR  תכנון ויישום תוכנית התאוששות .10
 .ניהול ההגנה על מערכות המידע והתקשורת .11
 וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר. .12

 
 

 מות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחריות:פירוט הביצועים והמשי

 ובתכנון המדיניותהמנהל בניהול  אגףסיוע למנהל ה .1
 מילוי מקום מנהל האגף בהיעדרו .א
 סיוע במיפוי כלל הפעולות הנדרשות לביצוע עבודת האגף .ב
 סיוע בגיבוש תכנית העבודה, כולל לוחות זמנים, יעדים ויעדי ביניים .ג

 השוטפת ביחידהפיקוח ובקרה על ביצוע העבודה  .2
 מעקב אחר ביצוע הנחיות מנהל האגף .א
 פיקוח על ההתקדמות בביצוע התכניות בהתאם למדדי הביצוע .ב
 הנחיית עובדי האגף בנוגע לביצוע תכנית העבודה .ג
 (בכפוף לאישור מנהל האגף)מטרות התכנית בהתאם להתפתחויות  עדכון .ד

 קת מערכות מידע ואבטחת מידעניהול מחל .3
 ה תוך שימוש בסטנדרטים ספציפיים וברי מדידההגדרת מטרות המחלק .א
 בקרה ניסוח תכנית פעולה הכוללת מטרות ויעדים, אמצעים למימושם, תחומי אחריות ומערכת .ב
 מיפוי כלל הפעולות הנדרשות לביצוע עבודת המחלקה .ג
 הצגת מדיניות הרשות לעובדי המחלקה והנחייתם בביצוע המטלות .ד
 ביניים תכנית העבודה, כולל לוחות זמנים, יעדים ויעדיהנחית עובדי המחלקה בנוגע לגיבוש  .ה
 עדכון מטרות תכנית העבודה בהתאם להתפתחויות .ו
 הגדרת מבנה המחלקה, כולל חלוקת אחריות וסמכויות .ז
 הקצאת משאבים וכלים נוספים הדרושים לביצוע עבודת המחלקה .ח
 ווידוא ביצוע ההנחיות .ט
 הדרכה מקצועית ישירה.ת הדרכה לעובדים ויישומה הכוללת יתכנון תוכנ .י
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 גיבוש ויישום של מדיניות בתחום מערכות מידע ברשות .4

ותשתיות  נושא/ת באחריות לתפעול השוטף של כלל מערכות המידע, הפתרונות הדיגיטליים .א
 המחשוב בהתאם לצרכי הרשות.

ראייה מתוך  גיבוש מדיניות מחשוב ומערכות מידע בהתאם למדיניות ותהליכי העבודה של הרשות, .ב
 .בקרה על יישום המדיניות ,כוללת של צורכי הרשות

 .אחריות על ניהול שוטף, אפקטיבי ויעיל של תהליכי רכש ופיתוח של חומרה ותכנה .ג
זאת,  שותפות תהליכי קבלת החלטות אסטרטגיות ותפעוליות הנוגעות לתחום המחשוב ובכלל .ד

 ויצירת מערכות תומכות. ברשותשותפות בתהליכים הנוגעים בניהול וניתוח הידע המצטבר 
אמצעים  ניתוח צרכי הרשות בתחום מערכות מידע מבחינת מצב קיים, מצב נדרש ומציאת .ה

 .מנהל האגףותהליכים מתאימים ליישום צרכים אלה, בשיתוף 
 .שמירה על עדכניות והטמעת טכנולוגיות חדשות במערך מערכות המידע .ו

 מערכות המידע תכנון תוכניות עבודה וניהול התקציב בתחום .5
הארוך  תכנון תוכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות בתחום מערכות המידע לטווח הקצר ולטווח .א

 ובקרה על יישומן.
 .(תקציב שוטף ותקציב פיתוח)תכנון, ביצוע ובקרה של התקציב בתחום מערכות המידע  .ב
 גיבוש והטמעת נהלי עבודה במערך מערכות המידע .ג

 מערכות המידע ניהול התקשרויות ורכש בתחום .6
 .המחשוב ומערכות המידעהובלת הליכי התקשרות של הרשות בתחום  .א
 .בשיתוף עם מנהל האגף בחירה של ספקים ונותני שירות וניהול מו"מ עימם .ב
הקבלנים  פיקוח ובקרה על עבודתם של קבלני המשנה בנושאי מחשוב, לרבות וידוא עמידת .ג

 .ולתקציב שנקבע , בהתאם ללו"ז( SLA )בהתחייבויותיהם וכן ברמת ובתקני האיכות והשירות 
 .במערך מערכות המידע (פנימי וחיצוני)הערכת שביעות הרצון של לקוחות  .ד

 תכנון מדיניות אבטחת המידע ובקרה על יישומה .7
נוספים  ווג והיבטיםשמירה ואבטחת המידע ברשות תוך דגש על אבטחת מידע רגיש ו/או מס .א

 בהתאם להוראות הדין הקיים
 והנהלתהראשי  הגדרה ואשרור מדיניות אבטחת המידע ברשות בשיתוף מנהל מערכות המידע  .ב

 הרשות
והתקשורת בהתאם  יצירה ותחזוקה של רשימת מאגרי המידע העיקריים של כלל מערכות המידע .ג

 לדרישות החוק
 דרת בקרות אבטחת המידע הנדרשות להםסיווג נכסי המידע לפי רמת רגישותם והג .ד
 הערכת סיכוני אבטחת מידע במערכות המידע והתקשורת .ה
באיומי  עדכון פרטי הערכת הסיכונים עם שינויים משמעותיים בתהליכים במערכות המידע או .ו

 אבטחת מידע
 רישום מאגרי מידע ועמידה בדרישות החוק בנושא אבטחת מידע והגנת הפרטיות .ז
מחוץ לרשות  אבטחת המידע ההכרחיות ליישום בתהליך העברת המידע ברשות ואלהגדרת דרישות  .ח

 המקומית.
 הגדרת אירועי אבטחת המידע וצורת התגובה לאירועים אלה .ט
מידע ולמיקוד  משאבים נאותים להטמעת אמצעי אבטחת הנהלת הרשות המקומית בהפנייתיידוע  .י

 בסקרי סיכוני אבטחת המידע במערכות המידע והתקשורת.
 הדרכת משתמשים בנושא אבטחת מידע .יא
 ושימור זיכרון אירגוני בכלל היחידות. בקרה על יישום נוהלי אבטחת המידע ברשות .יב
הנוגע  אחריות להחתמת עובדים חדשים ברשות המקומית בהתייחסות לאחריות העובד בכל .יג

 להיבטי אבטחת מידע, וילווה בהצהרת סודיות
ברשות  הכנסה, תפעול, תחזוקה, והוצאה של מידע כתיבת נהלים לכל תהליך המטפל בניהול, .יד

עם כתיבתם ו/או  המקומית בהתאם למדיניות וצרכי אבטחת המידע ברשות המקומית ויאשרם
 שינויים ויפעל להטמעתם

 תכנון וביצוע סקרי אבטחת מידע .8
עריכת סקרי  ייזום סקרי אבטחת מידע של מערך מערכות המידע והתקשורת ברשות המקומית, .א

במערכות המידע והתקשורת  מידע לפני הטמעת שינויים משמעותיים או כאשר חלו שינוייםאבטחת 
 ברשות המקומית.

במערכות  בחינת יעילות אמצעי ההגנה שיושמו ברשות המקומית ורמת הגדרות אבטחת המידע .ב
 המידע והתקשורת
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ניסיונות פריצה  במערכות המידע והתקשורת להדמיית (Penetration Tests) ייזום מבחני חדירה  .ג
 ע"י פורצים מתוך ומחוץ לרשות המקומית

נושאים  הגדרת בקרות פיזיות, בהתאם להערכת הסיכונים, לאבטחת המידע. בקרות אלה יכללו .ד
 כגון בקרת גישה, הגנה פיזית של נכסים וכיו"ב

תלוי  ווידוא כי סקרי אבטחת המידע ומבחני החדירה נערכים ע"י גורם מקצועי, עצמאי, בלתי .ה
 וחיצוני לרשות המקומית

 ניהול ההרשאות, ודרכי הגישה למשתמשים .9
 חלוקת סביבת העבודה למעגלי אבטחה/אזורים מאובטחים לפי רמות רגישות .א
מידור  יישום מנגנונים לניהול בקרות גישה במערכות מידע והתקשורת ברשות המקומית תוך .ב

 מתאים של הרשאות בין הרשות לגורמים חיצוניים
אפשרות  זיהוי למערכות ושירותים לצורך זיהוי המשתמש תוך הקפדה על מניעתקביעת אמצעי  .ג

 העתקה או שחזור פריטי המידע של הרשות המקומית
 הגדרת מדיניות סיסמאות ותהליכי גישה למערכות מידע והתקשורת ברשות המקומית .ד

 DRP –תכנון ויישום תכנית התאוששות  .10
ברשות  התקשורת ממצבי חירום ומצבי משברפיתוח תוכנית התאוששות של מערכות המידע ו .א

 (.Disaster Recovery Plan –DRP)המקומית  
בהתייחס  סיוע בקביעת תהליכים קריטיים שיש להפעיל במצבי משבר וחירום ברשות המקומית, .ב

 למכלול היחידות של הרשות המקומית ובהתאם לצרכי הרשות
הנתונים,  והתקשורת ולגיבוי מערךהקמת אתר חירום לצורך הפעלת מערך מערכות המידע  .ג

 החומרה וכיו"ב ולהפעלתו מרגע התרחשות האסון, משבר או מצב חירום.
 ניהול ההגנה על מערכות המידע והתקשורת .11

 התקנת אמצעים המצמצמים את החשיפה לניסיונות פגיעה, כולל איתור, זיהוי ומניעה .א
השונים של  ומית בהתאם לצרכיםהגדרת דרישות הגיבוי למערכות המידע והתקשורת ברשות המק .ב

 הרשות המקומית
 בקרת איכות הגיבויים ואופן אבטחתם .ג
 מתן אישור להעברת מידע בטרם העברת המידע לגוף ציבורי .ד

 
 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 ייצוגיות .א
 שירותיות .ב
 סדר וארגון .ג
 יכולת הובלה .ד
 עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה .ה
 שגרתיותעבודה בשעות בלתי  .ו
 התמודדות עם ריבוי יישומים ומערכות מידע .ז
 חשיפה למידע רגיש .ח

 דרישות התפקיד:
 השכלה:

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

 או במגמת רשתות מחשבים, תואר בניהול חשביםמאלקטרוניקה, הנדסת חשמל במגמת  הנדסת תוכנה, הנדסת
  טכנולוגיה במגמת מערכות מידע;

 או
  טכנולוגיית המידע. התמחות במערכות מידע או תואר שני בניהול בעל תואר אקדמי שני במינהל עסקים עם

  או
 ע"י המועצה להשכלה גבוהה י אחר שנרכש במוסד המוכרבעל תואר אקדמ

בדרישות  כמפורט)לארץ ועמידה בחובת קורסים  הערכת תארים אקדמיים בחוץ מהמחלקה  שקיבל הכרהאו 
 והכשרות מקצועיות(. הקורסים

 או
ועמידה בחובת  2012 -התשע"ג לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, 39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 

 (בדרישות הקורסים כמפורט)קורסים 
 או

כמפורט )בחובת קורסים  אישור הרבנות הראשית לישראל, ועמידה לפי ("יורה יורה")תעודת סמיכות לרבנות  
  .(והכשרות מקצועיות בדרישות הקורסים
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  או
שלוש בחינות לפחות  ומעבר 18י גיל בכולל, שש שנים לפחות אחר או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה

 משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור שתיים)שמקיימת הרבנות הראשית לישראל  מתוך מכלול הבחינות
 .(בדרישות הקורסים כמפורט)ועמידה בחובת קורסים  (והיתר

 
 קורסים והכשרות מקצועיות:

 ( cio )מערכות מידע  ניהול פרויקטים או מנהלימערכות מידע או  שעות לפחות בניתוח 200בהיקף של  .א
 שעות לפחות. 40, כל קורס בהיקף של ( cto )טכנולוגיות  או קורס ניהול

 או
 נ"ז. 20לפחות  בתחומי המערכות מידע של יםאקדמי יםקורס .ב

 
 

 ניסיון מקצועי:
טכנולוגי או  מערכות מידע הכולל ניהול צוות עובדים שנים לפחות כמנהל ארבעניסיון מקצועי של  .א

 או ניסיון בניהול פרויקטים בתחום המחשוב. (פיתוח ו/או תשתיות) בתפקיד ניהולי טכנולוגי
 הרלוונטי כאמור בסעיף א' לעיל.חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק  -עבור הנדסאי רשום   .ב
 שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי כאמור בסעיף א' לעיל. –עבור טכנאי רשום  .ג

 
 ון ניהולי:ניסי

 שלוש שנות ניסיון לפחות, בניהול צוות עובדים מקצועיים.
 

 דרישות נוספות:
 עברית ואנגלית ברמה גבוהה שפות: .א
 נהיגה בתוקף. רישיון .ב
היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון או בעברה מהעבירות המנויות  רישום פלילי: .ג

 ב )ג((. 17א לחוק הגנת הפרטיות )סעיף  31ו  5בסעיפים 
 

 כישורים אישיים:
אמינות ומהימנות אישית, יצירתיות וחדשנות, יזמה ומעוף, קפדנות ודייקנות בביצוע, ערנות ודריכות, הבנה ותפיסה, 

 דה, מרץ ופעלתנות, שקדנות וחריצות ,  יכולת התבטאות בכתב ובע"פ.כושר למי
 

 תכונות ניהול וארגון:
יכולת קבלת החלטות, כושר ניהול עובדים והנעתם, כושר עבודה בצוות,  יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום ,פיקוח 

ול מו"מ, יכולת ייצוג הרשות בפני ובקרה, סמכותיות, נשיאה באחריות, קיום וטיפוח יחסים בינאישיים, כושר ניה
 גורמים חיצוניים. טיפול בו זמנית במס' נושאים, התמדה, יכולת פתרון בעיות.

 
 חוזה בכירים מותנה באישור משרד הפנים. תנאי העסקה:

 
 %100 היקף משרה:

 
  מנהל אגף טכנולוגיות, מחשוב ומערכות מידע. כפיפות :

 
 :הערות

תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה ניתנת לאשה ולגבר, בכל מקום בו מפורט תיאור  .1
 בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.

מינוי המועמד/ת יהיה בכפוף להיעדר ניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע"י המועמד/ת לבין ענייניו/ענייניה  .2
בהתאם להוראות הדין, הנחיות וחוזרי מנכ"ל של משרד  ;האחרים ובכפוף לסייגים להעסקת קרובי משפחה

 הפנים.  
לפי נוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים עובדי הרשויות המקומיות )פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  .3

על המועמד שייבחר למשרה מהמשרות המפורטות בנוהל -(2011באפריל  5ביום א' בניסן התשע"א,  2/2011
תור חשש לניגוד עניינים ולערוך הסדר למניעת ניגוד עניינים אם יידרש וזאת כתנאי לכניסתו למלא שאלון לאי

 לתפקיד, בהתאם להוראות הנוהל.
 בהתאם לנדרש בנוסח המכרז . תעודות השכלה ו/או השתלמויותלפנייה יצורפו  .4

, היקפי משרה, על אישורי העסקה לכלול תאריכי העסקה מלאיםממקומות עבודה קודמים ) אישורי העסקה
( , להוכחת העמידה בתנאי הסף, והמלצות ממעסיקים פירוט עיסוקיו בתפקיד וניסיונו הניהולי ככל שנדרש

 קודמים. 
, קו"ח יכללו בין השאר פירוט מלא ביחס להשכלה והניסיון קו"ח )כולל דרכי תקשורת(כן, יש לצרף -כמו

  והשאלון המצורף.המקצועי והניהולי של המועמד 
 .ת שלא יצורפו אליהם כל המסמכים הדרושים, לא תובאנה לדיון בפני וועדת הבוחניםבקשו
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הליך המיון יבוצע רק למועמדים העונים על תנאי הסף בהתאם לנדרש בנוסח המכרז, והגישו מועמדותם בפרק  .5
דה הזמן שנקבע לכך. העמידה בתנאי הסף תבחן לפי אסמכתאות בלבד ואין די בקורות החיים להוכחת עמי

 בתנאי הסף. המועמדים שיוערכו כמתאימים ביותר יוזמנו לראיון בפני ועדת המכרזים.
תדרוש, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי מהמועמדים, להיבחן במבחני התאמה, בעל פה או הרשות המקומית  .6

 במעשה או במבחן במסגרת הגופים העוסקים בכך, טרם זימונם לוועדת המכרזים.
מעוניינים לשמור על סודיות מועמדותם מתבקשים לציין זאת מפורשות בפנייתם. במקרה לגבי מועמדים אשר  .7

בו הרשות תהיה מעוניינת חרף הסודיות לפנות לצדדים שלישיים לצורך מידע ו/או המלצה, תימסר הודעה על 
 כך מראש למועמדים הנ"ל בכדי לאפשר להם להסיר מועמדותם אם יחפצו בכך.

י לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה. המועמד נדרש מועמד עם מוגבלות זכא .8
להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות 

 וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.
ה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסיי .9

המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל 
עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו 

 לאותה קבוצה.
הרשות המקומית אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת או שלב את  .10

 הליכיו של מכרז זה.
 הרשות המקומית שומרת על זכותה להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה האמורה. .11
 –יות המקומיות(, תש"ם על המכרז חלות ההוראות הקבועות בתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים ברשו .12

1979. 
בכפוף להוראות כל דין וקבלת כל האישורים הדרושים, המועמד שיזכה יהיה מנוע מלעסוק במקצועו במסגרת  .13

 עסק פרטי ו/או בכל עיסוק אחר.
המועמד מתחייב שלא לעסוק ולא לטפל בכל עניין שיש בו משום ניגוד עניינים לתפקידו כעובד של עיריית  .14

 רעות. מודיעין מכבים
 ההוראות יהוו חלק בלתי נפרד מהתקשרות בין המועמד לבין עיריית מודיעין מכבים רעות. .15

 

 
 

 

 :אופן הגשת המועמדות
  www.modiin.muni.ilבאתר הדרושים של  העירייה  טופס מקוון בלבדהגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות 

 בצירוף כל המסמכים שידרשו בתהליך המקוון.
 

יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות,  נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: 
חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים   .שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה

להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על 
 הסף.
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