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  ממונה )סייבר(כרז פומבי לגיוס ועדת הבחירות המרכזית לכנסת מודיעה על מ

 2020/7 מס' מכרז פומבי
 

 
של תיאור התפקיד, דרישות סף מחייבות של  שלהלן כולל את הנוסח המלא והמחייבהמסמך 

המשרה, דרישות נוספות רצויות, כישורים אישיים, הערות והנחיות מפורטות בדבר אופן הגשת 
 המועמדות. 

טופס "הגשת המועמדות למשרה פנויה בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת", זמין באתר הוועדה 
www.bechirot.gov.il   

 .חלק בלתי נפרד מן המסמכים אותם יש להגישהטופס הינו 
 

המסמכים המבוקשים )לרבות טופס הבקשה(, לאגף  כליש להקפיד על הגשת המועמדות בצירוף 
לכנסת, בכתובת המייל:  בוועדת הבחירות המרכזית)הון אנושי( משאבי אנוש 

vbhr@knesset.gov.il 
 

 2020באוגוסט   2יום  ראשון, י"ב באב תש"פ,  : המועד האחרון להגשת מועמדות
 

 לאחר מועד זה. שיוגשות והצע נהלא תתקבל
 
 

 ממונה )סייבר(  תואר המשרה:
 

  דיגיטליות ומערכות מידע תאגף טכנולוגיו : שם המחלקה

 מח"ר/מהנדסים/הנדסאים/טכנאים 44-42    :מתח דרגות

  ירושלים: בסיסי מקום עבודה

לכנסת, מעבר  הבחירותתקופות שבין בחירות לבחירות. בתקופת במשרה מלאה  :קיות המשרהלח
 .פרק "הערות" להלן(זה,  לעניין ומעבר לשעות העבודה המקובלות )ראלהעסקה במשרה מלאה, 

 
 :תאור תפקיד
------------- 

 
 , גיבוש, אפיון ומימוש תפיסות, שיטותבוועדת הבחירות המרכזיתהגנת הסייבר תחום  ניהול 

 ומתודולוגיות להגנת הסייבר.
 

 , בתיאום עם הממונה ווידוא ביצועה.גיבוש מדיניות ונהלים בתחום הגנת הסייבר
  

דע פועל להגנה מפני התקפות סייבר ודליפת מידע במרחב הקיברנטי, לרבות אבטחת תשתיות מי
 קריטיות, מידע ארגוני, מידע מסווג, סינון ביטחון ורגולציה.  

 
 הפרטיות.הסייבר ותקנות הגנת הטמעת היבטי אסדרה ותקינה ישראלית ובינלאומית והיבטי הגנת 

 
 הובלת תהליכים של ניהול סיכונים בהגנת הסייבר.

 
 ומערכות המידע. יותהגדרת המתודולוגיות והתהליכים הארגוניים להגנה על תשתיות טכנולוג
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אבטחת שרשרת  ליווי הקמת מערכת הגנת סייבר ארגונית, ליווי פרויקטים בהיבטי הגנת סייבר,
 האספקה, המשכיות עסקית, התאוששות מאסון וניתוח השפעות עסקיות.

 
 ר, בתאום עם הממונה.גיבוש תוכנית עבודה בתחום הגנת הסייבייזום ו

 ניהול תחום אבטחת המידע המסווג והרגיש. 
 

 בקרה ואכיפת המדיניות בתחום הגנת הסייבר.
 

 המידע. ביצוע בקרה ואכיפה מתודולוגית וטכנולוגית על תפעול הגנת הסייבר במערכות
 

עבודה שוטפת עם גורמי קהיליית הביטחון בתחום הגנת הסייבר. ניתוח חומר מודיעיני רלבנטי לטובת 
 מיקוד מאמצי הגנת הסייבר.

 
 עבודה עם יועצים בתחום הגנת הסייבר.

 
 ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך וע"פ דרישת הממונה.

 
 

 :סףדרישות 
 ********** 

 
 ה:השכל
----- 

  באחד או יותר מהתחומים הבאים:תואר ראשון 
קטרוניקה / הנדסת אלחשמל או הנדסת  הנדסת תוכנה / הנדסת מחשבים/ וניהול/ הנדסת תעשיה

סת חשמל במגמת מחשבים או מגמת רשתות דהנמתמטיקה/ מדעי המחשב / מערכות מידע / תקשורת / 
 מחשבים או ניהול טכנולוגיה במגמת מערכות מידע, או 

 
תואר שני בניהול  תואר אקדמי אחר ובנוסף תואר שני במינהל עסקים עם התמחות במערכות מידע או

  , אוטכנולוגיית המידע
 

ובנוסף הכשרות  תואר אקדמי אחר או הנדסאי/טכנאי מוסמך )רצוי בוגר מגמת מחשבים/ טכנולוגיה(
 הוועדה, או במצטבר( שיוכרו על ידי  שעות 300הסמכות* מקצועיות בהגנת סייבר בהיקף משמעותי )/
 

, 8200 )ממר"ם, תואר אקדמי אחר או הנדסאי/טכנאי מוסמך ובנוסף בוגר יחידה טכנולוגית בצה"ל
  הטכנולוגי בכפוף לאישור מתאים. תקשוב ויחידות מקבילות( ו/או ברא"ם ובלבד שעסק בתחום

 
 ניסיון:
******* 

 שנות ניסיון. 6 -לבעלי תואר ראשון
 שנות ניסיון. 5 -לבעלי תואר שני

 שנות ניסיון. 7 -להנדסאים
 שנות ניסיון. 8 -לטכנאים

 
היעדים, הגדרת נכסי  ותחזוקה מערכת הגנת סייבר ארגונית: הגדרתנדרש ניסיון בליווי הקמת, הפעלה 

הגדרת תהליכי טיפול ומניעה, הגדרת ובחירת  המידע / המערכות החיוניות, זיהוי וניהול הסיכונים,
עבודה אפקטיביים, שילוב ההגנה כחלק מהתהליכים הארגוניים,  הבקרות הנדרשות, מיקוד בתהליכי

 .  לקחים ושיפור לימוד, הפקת הנעת תהליכי
 )להב(. 433כמו כן נדרש ניסיון בעבודה עם אחד מהגופים הבאים: אמן, שב"כ, מוסד ומשטרה 

 מבין התחומים המפורטים להלן: 3-בנוסף לאמור נדרש ניסיון ב
  
מידע, כגון: סדרת  לאומית בנושאי הגנת סייבר ואבטחת-. ניסיון בתקינה ואסדרה ישראלית ובין1

27000 ISO, DSS PCI, SOX של  800, באזל, סדרתNIST, HIPAA, 62443 IEC, Common 

Criteria, 31000 ISOהמפקח על הביטוח ושוק ההון. , הוראות המפקח על הבנקים, הוראות 
 
 GRC-. ניסיון מוכח בתחום ה 2
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(Governance, Risk management and Compliance:) 
ארגוניים  סייבר ברמת הארגון, מבנים ניהול הגנת –( Governanceממשל הגנת סייבר ) .א

שליטה ובקרה ארגונית,  תומכים, מימוש מדיניות הגנת סייבר ארגונית, בעלי תפקידים, תקצוב,
 הקצאת משאבים, מחויבות הנהלה ודירקטוריון.

 
 מתודולוגיית מתודולוגיות ניהול סיכונים )כגון –( Risk managementניהול סיכונים ) .ב

COSO הסיכונים על הארגון, דרכי  סיכונים, זיהוי הסיכונים, ניתוח הסיכונים, השפעת(, סוגי
 התמודדות, סיכונים שיוריים.

 
מדיניות ונהלים  תאימות לדרישות חוק, רגולציה, תקינה, חוזים, –( Complianceתאימות ) .ג

 לקוח(. ארגוניים, דרישות פנים ארגוניות וחוץ ארגוניות )כגון דרישות
 
  Defense inבעבודה ע"פ תפיסות וגישות בהגנת סייבר: מעגלי הגנה, . ניסיון 3

depth, No single point of failure, Least privilege, Need to knowבין רמת הגנה  , הלימה
 כמנגנון משלים. לרמת סיווג )כולל אבחנה בין סיווג למידור(, מימוש בקרות מפצות

 
 
טכנולוגיות  ( בתחום הגנת סייבר: בקרותsecurity monitoring. ניסיון בביצוע ביקורת )4
 לתקינה. מתודולוגיות נדרשות, וכן הכנת וליווי ארגונים למבדקי תאימותו
 
מחזור החיים של מערכות  . ניסיון בליווי פרויקטים בהיבטי הגנת סייבר: שילוב נושאי ההגנה במכלול5

 (.SDLCממוחשבות )
 
 י שרשרת האספקה.. ניסיון באבטחת מרכיב6
 
 Incident Response (,DRP(, התאוששות מאסון )BCP. ניסיון עם תהליכים בהמשכיות עסקית )7

Plan ( וניתוח השפעות עסקיותBIA.) 
 
 

 ת:ויודרישות נוספות ורצ
******************** 

 
 (.Secure Codingהיכרות בסיסית של שיטות ותהליכים לפיתוח קוד מאובטח )

 forensicsהיכרות בסיסית ומושגים ב 

 עם תהליכי מודיעין סייבר טובה היכרות

 היכרות עם התקינה הטכנולוגית.

 ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת חומר מקצועי

 היכרות עם תחום התקשוב הממשלתי / ציבורי

 ניסיון והכרות עם תכנים של אבטחת מידע לוגית, אבטחה פיזית ומהימנות עובדים.
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 סייגי העסקה:
*********** 

 
 .  סיוג פעילות מפלגתית1

    ------------------- 
 

 לא ימונה לעובד הוועדה המרכזית, מי שיש לו זיקה אישית או עסקית למפלגה או
 לגורם בכיר בה, מי שעוסק בפעילות פוליטית או בפעילות מפלגתית, חבר מפלגה,

 לגה בחמש השנים שקדמו למועד הצגתאו מי שעסק בפעילות כאמור או היה חבר במפ
 המועמדות.

 
חבר במפלגה.  עובד הוועדה המרכזית לא יעסוק בפעילות פוליטית או בפעילות מפלגתית ולא יהיה

 -לעניין זה 
 

 פומבית בעניינים פוליטיים  א.  לא יראו השתתפות בהפגנה או בכינוס בעל אופי פוליטי, או הבעת עמדה
 כפעילות פוליטית.כשלעצמם,      

 
 יראוהו כחבר  מפלגה. ב.  מי שלא שילם דמי חבר למפלגה ולא השתתף בפעילות במוסדותיה, לא

 
 
 
 .  סייגי קירבת משפחה:2

    ------------------ 
 

 לא יועסק עובד אם:    
 

 א.  קרוב משפחתו הוא עובד של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת;    
 משפחה שלו; הביא ליחסי כפיפות או לקשרי עבודה בינו לבין קרובב.  ההעסקה עשויה ל    
 ג.  ההעסקה עשויה להביא לניגוד עניינים בשל קרבת משפחה לעובד אחר;    
         ועדת הבחירות ד.  הוא קרוב משפחה של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית או  של יושב ראש    

 המרכזית או בוועדת הבחירות אזורית או  בר בוועדת הבחירותאזורית, של ממלא מקומו, של ח         
 בעל תפקיד בכיר במפלגה. של שר או של חבר הכנסת או של         

 
בן, בת, אח, אחות, גיס,  לעניין זה, "קרוב משפחה" הוא בן או בת זוג לרבות ידוע בציבור, הורה,

חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות קרבה חותנת,  גיסה, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, חותן,
 הנוצרת עקב אימוץ. משפחתית חורגת או

 
 הערות:

****** 
 
 או נסיבותיה, אין  .  הוועדה לא תדון במועמדות של מי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה1

 המועמד ראוי לשמש במשרה הנדונה.     
 
 בבדיקות ביטחוניות, בחינת  שיר  למשרה  מותנה בעמידה.  מובהר כי שיבוץ המועמד אשר ייבחר ככ2

  ולגורמים אחרים עימם מתקשרת ועדת הבחירות ובדיקת ניגוד עניינים, לרבות זיקה למפלגות     
 משפחה בהתאם לכללים החלים על עובדי ועדת הבחירות. קיומה של קרבת     

 
 ני התאמה כפי שתקבע..  הוועדה תהיה רשאית לבחון את המועמדים למשרה במבח3
 
 .  יתכן כי בתקופת הבחירות יועסק העובד שייבחר, בכל תפקיד שיוטל עליו,4

 עפ"י החלטת המנהלת הכללית.    
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 .  שעות העבודה  המקובלות  בוועדה  במהלך כל ימות השנה )למעט תקופת5

 בחירות(; הינן כמפורט להלן:    
 

 15:00 - 8:00בין:    -ביום א'        
 19:00 - 8:00בין:    -ביום ב'        
 18:00 - 8:00בין:    -ביום ג'        
 16:00 - 8:00בין:    -ביום ד'        
 14:00 - 8:00בין:    -ביום ה'        

 
 במידת הצורך שעות העבודה הן אף מעבר לאמור.      

 
 אחריה, הינן כמפורט  שעות  העבודה  המקובלות  בוועדה  במהלך תקופת הבחירות ופרק זמן נוסף      
 להלן:      
 ומעבר לכך. 18.00-עד  8.00ה' בין -בימים א      
 .13.00עד  8.00ביום ו' וערבי חג, בין השעות       
 תקופה זו שעות העבודה הן אף מעבר לאמור, אינטנסיביות ומאומצות.ב      

 
 על המועמדים להיות זמינים לכניסה מיידית לתפקיד.

 
 גם לשון נקבה במשמע -כל מקום שננקטה בו לשון זכר 
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