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 03171120סימוכין:
 
 
 

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת מודיעה על מכרז פומבי לגיוס 
 יישומי ליבה(  -)טכנולוגיות דיגיטליות  ומידע  סגן ראש אגף 

 
 9/2020מכרז פומבי מס' 

 
 

המסמך שלהלן כולל את הנוסח המלא והמחייב של תיאור התפקיד, דרישות סף מחייבות של 
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   
 הטופס הינו חלק בלתי נפרד מן המסמכים אותם יש להגיש.

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

vbhr@knesset.gov.il 
 

 2020בספטמבר  10יום חמישי, כ"א באלול תש"פ,  המועד האחרון להגשת מועמדות:
 

 לא תתקבלנה הצעות שיוגשו לאחר מועד זה.
 
 

 יישומי ליבה( -)טכנולוגיות דיגיטליות ומידע  סגן ראש אגף            תואר המשרה:
 

  אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומערכות מידע           : שם המחלקה

 מח"ר/מהנדסים/הנדסאים/טכנאים  45-43          :    מתח דרגות

  ירושלים           : מקום עבודה

 .  משרה מלאה      : חלקיות המשרה
 בתקופת הבחירות לכנסת תידרש עבודה אינטנסיבית, מעבר לשעות העבודה             

 המקובלות )לעניין זה ראו  פרק "הערות" להלן(.                                      
 
 

 :תאור תפקיד
------------- 

 
פי הנהלים, ההוראות, -על של ועדת הבחירות המרכזית,  עניהול יישומי הליבה באגף טכנולוגיות ומיד

 הממונה ובמסגרת התקציב המאושר. הנחיות
 

ותחזוקה של  ציה ביניהם, פיתוח, יישום, הטמעההגדרת ארכיטקטורה של היישומים לרבות אינטגר
 יישומים קיימים.

 
 הוועדה ויעדיה. לצרכיהגדרת סביבות פיתוח וכלים מתאימים לפיתוח ומימוש פתרונות בהתאם 
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עדכון בהתאם  ומערכות וניהול פרויקטים לרבות, הגדרת מתודולוגיות ונהלי עבודה בתחום פיתוח
 להתפתחויות הטכנולוגיות ופיקוח אחר מימושם.

 
 ריכוז צורכי המשתמשים לפיתוח והתאמות של מערכות המידע.

 
על פי החלטות  הוועדה וניהול הפרויקטיםליבה של ייזום פיתוח, בדיקה, יישום והטמעת מערכות ה

אבני דרך, לו"ז, תקציב, ניהול  ההנהלה והנחיות ראש האגף ובהתאם למתודולוגיה ארגונית כולל
 משאבים.

 
 ביצוע בדיקות מסירה לפרויקטים שבאחריותו.

 
 ניהול הסיכונים בפרויקטים שבאחריותו וטיפול בהפחתתם.

 
 קטים והמערכות.ניהול ועדכון שוטף של תיעוד הפרוי

 
ו/או התאמות  המשתנים ומתן המלצות על שינויים התאמת המערכות הקיימות באופן שוטף לצרכים

 לפי הצורך.
 

יעדים תפעוליים, לוחות  ועיים טכנולוגים, יעדים כלכליים,יעדים מקצ -ניהול והשגת יעדי הפרויקטים 
 זמנים ותקציב.

 
 שלבי החיים. גיבוש והכנת תכניות עבודה לפרויקטים בכל

 
עפ"י תוכנית העבודה  יקוח אחר עמידתם בתנאי ההתקשרות,ניהול העבודה מול הספקים והיועצים ופ

 ומתודולוגיה. בהיבט של איכות, לו"ז ומימוש הפרויקטים לרבות נהלים
 

 שומי דיגיטל.יגיבוש תכנית עבודה לפיתוח י
 

פיתוח, ממשקים,  מידע, ארכיטקטורה, לרבות מערכות ייעוץ מקצועי לוועדה בתחום יישומי ליבה,
 טכנולוגיות מידע ועוד.

 
 הנחית עובדים ונותני שירותים.

 
לעובדי הוועדה  ים  בהתאם להנחיית הממונה וייעוץמימוש סדרי עדיפות ולוחות זמנים של הפרויקט

 בכל הדרגים בפתרון בעיות מקצועיות, בתחומי העיסוק.
 

 ייזום וקידום הרכש לפרויקטים.
 

 המחייבים. ערכות, בהתאם לצורך ועפ"י הנהליםרכה והנחיית כלל עובדי הוועדה בהטמעת המהד
 

היחידות  המערכות ביחידות השונות, וליווי הבטחת קיום והכנת מדריך למשתמש לצורך הפעלת
 השונים של הבדיקות. בהטמעת המערכות, בהשתתפות עובדי האגפים המקצועיים, הנחייתם בשלבים

 
פתרונות לשיפור  וונטיים, גיבושבצוותי היגוי רל לגורמים שונים באגף ובוועדה, השתתפותייעוץ 

 מתמיד.
 

 ביצוע פעולות נוספות בהתאם להחלטת הממונה.
 
 
 
 
 
 
 

 דרישות סף:
 ********** 
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 השכלה:

-------- 
של מערכות מידע /  תעשייה וניהול במסלולתואר ראשון  בהנדסת מחשבים / מדעי המחשב / הנדסת 

 מחשבים;   או הנדסת תוכנה / הנדסת חשמל במגמת מחשבים או במגמת רשתות
 

מערכות מידע, או  שעות לפחות בתחומי ניתוח 300של  תואר אקדמי אחר  ובנוסף קורסים בהיקף כולל
פיתוח.  לענין זה יובאו בחשבון רק קורסים  , אוCIOחשוב, או ניהול מערכות מידע ניהול פרוייקטי מ

 שעות לפחות. 100בהיקף של 
 

לפחות במערכות  שעות 300ף קורסים בהיקף כולל של הנדסאי/טכנאי מוסמך, בוגר מגמת מחשב, ובנוס
לענין זה יובאו בחשבון או פיתוח.   ,CIOמידע, או ניהול פרוייקטי מחשוב, או ניהול מערכות מידע 

 שעות לפחות. 100קורסים בהיקף  
 

 ניסיון:
------ 

 
פרוייקטי מחשוב גדולים  שנים בניהול 4היישומים,  מתוכם  שנות ניסיון בתחום 7  -לבעל תואר ראשון 

 ם משמעותיים, וניהול צוות עובדיםבהיקפי הכוללים אפיון ויישום מערכות מידע, ניהול תקציב
 מקצועי בתחום הקמה ופיתוח יישומים.

 
 שנות ניסיון  כמפורט לעיל. 6  -לבעל תואר שני 

 
 שנות ניסיון  כמפורט לעיל. 8  -להנדסאי מוסמך  

 שנות ניסיון כמפורט לעיל. 9 -לטכנאי מוסמך 
 

 דרישות נוספות ורצויות
************************ 

 
 מלש"ח לפחות 10ת בהיקף של פיתוח והקמת מערכות מידע גדולות ומורכבו

 ציבורי.\היכרות העם תחום התקשוב הממשלתי

 SCRUM ,Agile ,waterfallניסיון בניהול פרויקטים בשיטות שונות כגון  

 ניסיון בניתוח מערכות ובניהול צוותי פיתוח ובדיקות

 יכולת הובלת משימות באופן עצמאי

 יכולת הצגה מקצועית בפני דרגים גבוהים

 טוי טובה מאוד בעברית בכתב ובע"פיכולת בי

 ידיעה טובה של השפה האנגלית

 
 סייגי העסקה:

*********** 
 
 .  סיוג פעילות מפלגתית1

    ------------------- 
לגורם בכיר בה, מי  לא ימונה לעובד הוועדה המרכזית, מי שיש לו זיקה אישית או עסקית למפלגה או

או מי שעסק בפעילות כאמור או היה חבר  בפעילות מפלגתית, חבר מפלגה,שעוסק בפעילות פוליטית או 
 המועמדות. במפלגה בחמש השנים שקדמו למועד הצגת

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

 -לעניין זה 
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 וליטי, או הבעת עמדה פומבית בעניינים פוליטיים א.  לא יראו השתתפות בהפגנה או בכינוס בעל אופי פ
 כשלעצמם, כפעילות פוליטית.     

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

 
 
 .  סייגי קירבת משפחה:2

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

 לא יועסק עובד אם:    
 

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

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

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

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

 
 הערות:

****** 
 
 .  הוועדה לא תדון במועמדות של מי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין 1

 שמש במשרה הנדונה.המועמד ראוי ל     
 
 .  מובהר כי שיבוץ המועמד אשר ייבחר ככשיר  למשרה  מותנה בעמידה בבדיקות ביטחוניות, בחינת 2

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

 
 .  הוועדה תהיה רשאית לבחון את המועמדים למשרה במבחני התאמה כפי שתקבע.3
 
 עפ"י החלטת המנהלת  .  יתכן כי בתקופת הבחירות יועסק העובד שייבחר, בכל תפקיד שיוטל עליו,4

 הכללית.     
 
 ינן כמפורט בחירות(; ה .  שעות העבודה  המקובלות  בוועדה  במהלך כל ימות השנה )למעט תקופת5

 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.      

 
 שעות  העבודה  המקובלות  בוועדה  במהלך תקופת הבחירות ופרק זמן נוסף אחריה, הינן כמפורט       
 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      
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 על המועמדים להיות זמינים לכניסה מיידית לתפקיד.

 
 גם לשון נקבה במשמע -כל מקום שננקטה בו לשון זכר 

http://www.bechirot.gov.il/

