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 רכז תחום מערכות מידעתואר התפקיד:  
  

 המחלקה למחשוב, תקשורת ומערכות מידע היחידה:
 רכז תחום מערכות מידע תואר המשרה:

דרגת המשרה 
 ודירוגה:

 ,7-9, מתח דרגות מנהלי
 37-39 םטכנאי/םהנדסאי

 37-39דרוג המח"ר           
 משרה 100% היקף העסקה:
 :PCטכנאי רשתות ו   תיאור תפקיד:

 , ציוד היקפי, מחשבים, תוכנות ה ותחזוקתהתקנ, טיפול, תמיכה
נית מתן שרות ותמיכה טכדה. ציוד מולטימדיה ועזרי למיתמיכה ב

 .במגוון תחומים כולל תחנות קצה, תוכנות ומערכות מידע
ניהול הרשאות של כלל המשתמשים ברשות הכולל הפצת נהלים 

 ופתיחת הרשאות.

פרונטלית, טלפונית   Windowsניתוח ופתירת תקלות בסביבת
 .ובשליטה מרחוק

 .שדרוגי חומרה ותוכנה )מחשבים ניידים ונייחים(

  Microsoft Office / Office 365 / Share Point י תמיכה במוצר

 .המחלקההשתלבות בפרויקטים השונים של צוות 

  אחראי על מערכתGIS הכולל: ברשות 

ניהול מערך הנתונים המוזן למערכת ה ו רשות GISניהול פלטפורמת ה 
GIS. 

איסוף המידע ממקורות שונים, בתוך הרשות ומחוצה לה, בהתאם 
  .GISלדרישות והטמעתו במערכת ה 

  בהתאם לצורך. GISבניית ממשקי 
בקרה ועדכון מתמשך של שכבות המידע, לרבות מיפוי ,רכישה, הזנה

פוטוגרמטרי, אורתופוטו, בנט"ל, תשתיות, ייעודי קרקע וכל שכבת 
  מידע נוספת שתדרש ע"י הממונה.

  ביצוע שאילתות והפקת דוחות מהמערכת.
תוך הטמעה, תמיכה  עידוד השימוש במערכת בקרב עובדי הרשות,

  והדרכת משתמשים ברשות.
  השתתפות בישיבות הרשות הרלוונטיות למתן מידע בזמן אמת.

ניהול ממשקים למוקד עירוני ולאגפים השונים ברשות והתאגיד 
  העירוני.

והתחדשות של המערכת  ןריענוהשתתפות בפורומים מקצועיים לצורך 
 והמידע האגור בה.

 משק עם גורמים מחוץ לרשות.עידוד שיתופי פעולה ומ

 לרשות. GISקשר רציף עם ספק ה 
 מעקב אחר תשלומי ספקים, עלויות וכד'.

 :אחראי אבטחת מידע ברשות 
אחראי על התוויית תוכנית אבטחת המידע הרשותית השנתית ועל 

יישומה תוך התכוננות לאיומי סייבר עתידיים ולדעת איך להתמודד 
 איתם בצורה היעילה ביותר.

מצא את הפתרונות והטכנולוגיות המתאימים ביותר לצרכי הארגון, יי
ויכין את ינהל את הספקים והמיישמים של מערכי הגנת הסייבר, 

 הארגון להטמעת תקנים ורגולציות נדרשות.
סייבר וידאג לרכז את כל אבט"מ ואחראי על התגובה לאירועי 

 המשאבים על מנת לתת מענה כולל ויעיל.
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 פקים השונים.קשר רציף עם הס
 מעקב אחר תשלומי ספקים, עלויות וכד'.

  אחראי על אתר האינטרנט ועל אפליקציות הפועלות בסביבה
 אינטרנטית בעירייה.

  הכולל: שוע"ל ברשות מערכתאחראי על 
ניהול מערך הנתונים המוזן לתוך מערכת השוע"ל באופן רציף מול כלל 

 האגפים ברשות ובתאום מלא מול קב"ט הרשות.
 יצוע שאילתות והפקת דוחות מהמערכת.ב

עידוד השימוש במערכת בקרב עובדי הרשות, תוך הטמעה, תמיכה 
 והדרכת משתמשים ברשות.

תרגול עיתי לכלל משתמשי המערכת במסגרת היערכות ממצב שגרה 
 לחירום.

 השתתפות בישיבות הרשות הרלוונטיות למתן מידע בזמן אמת.
רך רענון והתחדשות של המערכת השתתפות בפורומים מקצועיים לצו

 והמידע האגור בה.
 קשר רציף עם הספקים השונים.

 מעקב אחר תשלומים ספקים, עלויות וכד'.
 :השכלה תנאי סף:

  ,בגרות מלאה במקצוע טכנולוגי )מחשבים, סייבר, מערכות מידע
אקדמי, בעלי תואר לתכנות, תקשוב, אלקטרוניקה(, יתרון 

 הנדסאים/טכנאים.

 ל מיקרוסופט הסמכה שMCSA ,CCNA .יתרון 
 יתרון לבעלי ניסיון מקצועי בתחום מערכות מידע ומחשוב.  דרישות נוספות:

  טכנאי רשתות ו שנים לפחות  3ניסיון שלPC 150 -ון עם כגבאר 
 משתמשי קצה.

 ליטה בשפה האנגלית יתרון. עברית ברמה גבוהה, ששליטה בשפה ה
 פות נוספות בהתאם לצורך.ש

 יון במערכות הפעלה ידע וניס MICROSOFT   התקנת מחשבים
  .Active Directory  וחיבורם לרשת מבוססת

  ו  0365ניסיון בעבודה עםAzure. 

 עם הכרות Active Directory, GPO, Networking  וסביבה מרובת
 .שרתים ותחנות קצה

  ניסיון בעבודה עםHP switches, Forti firewalls. 

  ניסיון בעבודה במערכותEMS, Antivirus . 

 תחזוקה וניהול מוצרי אבטחה ותקשורת .(Switches, Firewalls, 

Routers, Load Balancers) 
  ידע, ניסיון ויכולת איתור תקלות תוכנה וחומרה בתחנות קצה

 .המחוברות לרשת הארגונית וטיפול בהן

  יתרון –הכרות עם מערכות הפצה ושליטה. 

 ישומי מחשב וידע עם תוכנת בי שליטהOffice. 

  חובה. -רישיון נהיגה בתוקף 

  בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה היעדר הרשעה  -רישום פלילי היעדר
 קלון.

 מנמ"ר העירייה.ל כפיפות:

בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.   הערות:
בעלי כישורים מתאימים להתמודדות  הזדמנות שווה ניתנת לאשה ולגבר,

 למשרה הפנויה.

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

 ה ומניעת ניגוד עניינים עובדי הרשויות המקומיות )פורסם לפי נוהל לבדיק
באפריל  5ביום א' בניסן התשע"א,  2/2011בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

על המועמד שיבחר למשרה מהמשרות המפורטות בנוהל למלא  –( 2011
שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ולערוך הסדר למניעת ניגוד עניינים אם 

 תנאי לכניסתו לתפקיד, בהתאם להוראות הנוהל.יידרש וזאת כ

  יש להגיש טופס הגשת מועמדות למכרז "שאלון למועמד" )מפורסם באתר
 (, בצירוף המסמכים הבאים:www.kiryat-yam.muni.ilעיריית קרית ים 

  קו"ח יכללו פירוט מלא ביחס להשכלה והניסיון המקצועי  –קורות חיים
 והניהולי של המועמד.

 שכלה והמלצות.תעודות ה 
 .צילום תעודת זהות כולל ספח 
  על אישור ההעסקה לכלול אישור העסקה ממקומות עבודה קודמים(

תאריכי העסקה מלאים, היקפי משרה, פירוט העיסוקים והניסיון 
 הניהולי ככל שנדרשים(.

  הליך המיון יבוצע רק למועמדים העונים על תנאי הסף בהתאם לנדרש בנוסח
ועמדותם בפרק הזמן שנקבע לכך. העמידה בתנאי הסף המכרז, והגישו מ

תבחן לפי אסמכתאות בלבד ואין די בקורות החיים להוכחת עמידה בתנאי 
הסף. המועמדים שיוערכו כמתאימים ביותר יוזמנו לראיון בפני ועדת 

 המכרזים.

  הרשות המקומית תדרוש, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי מהמועמדים, להיבחן
על פה או במעשה או במבחן במסגרת הגופים העוסקים במבחני התאמה, ב

בכך, טרם זימונם לוועדת המכרזים ותהא רשאית לזמן לוועדת המכרזים את 
 המועמדים עם הציון הגבוה שהושג במבחן. 8

  מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו
א בדבר הצורך בהליכי הקבלה לעבודה. המועמד נדרש להעביר מידע מל

להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות 
 וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.

  תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסיה הזכאית לייצוג הולם כשאינה
שורים מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כי

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
 יכיו של מכרז זה.להפסיק בכל עת או שלב את הל

  הרשות המקומית שומרת על זכותה להאריך את המועד האחרון להגשת
 מועמדותו למשרה האמורה.

  על המכרז חלות ההוראות הקבועות בתקנות העיריות )מכרזים לקבלת
 .1979 –עובדים ברשויות המקומיות(, תש"ם 

רון מועמד שלא יצרף תיעוד מתאים המאמת את הדרישות הנ"ל עד למועד אח
בדרישות הסף שנקבעו  להגשת המועמדות )הרשום מטה(, יראו בו כמי שלא עמד

 בנוסח המכרז.

ההגשה תתבצע במעטפה סגורה, ולא מזוהה, בציון מספר המכרז על גבי המעטפה.  מנהלה:
, קרית ים או 10את המעטפה יש להגיש במשרדי משאבי אנוש בשד' משה שרת 

, 660משאבי אנוש, עיריית קרית ים, ת.ד. לשלוח באמצעות הדואר: עבור אגף 
 .2910601מיקוד 
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