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 03173320סימוכין:
 
 

 ממונה )תכנון מערכות(ועדת הבחירות המרכזית לכנסת מודיעה על מכרז פומבי לגיוס 
 

 2020/10מכרז 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.

 
 

 ממונה )תכנון מערכות(          תואר המשרה:
 

  טכנולוגיות דיגיטליות ומערכות מידעאגף            :שם המחלקה

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

  ירושלים           : מקום עבודה

 
 .(50%חצי משרה )       : משרהחלקיות 

 תידרש עבודה אינטנסיבית במשרה מלאה ומעבר לשעותבתקופת הבחירות לכנסת,          
 )ראו לעניין זה, פרק "הערות" להלן(. העבודה המקובלות           

 
 :תאור תפקיד
------------- 

אגף טכנולוגיות  מערכות וניהול בדיקות האיכות של אחריות על תחום איסוף דרישות, תכנון וניתוח
 דיגיטליות ומידע בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת )הוועדה(.

 
במערכות מידע גדולות  ורכביםלקוח, אפיון וניהול תהליכים עסקיים ממופקד/ת על ניתוח דרישות 

 וניהול בדיקות תוכנה.
 

אחר עבודת הספקים  וח מערכות ובדיקות, הנחיה ופיקוחהגדרת מתודולוגיות ונהלי עבודה בתחום נית
 בתחום זה.

 

http://www.bechirot.gov.il/
http://www.bechirot.gov.il/
mailto:vbhr@knesset.gov.il


 מינהל ומשאבי אנוש  ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
 

 4מתוך  2עמוד 

 9195015, القدس أورشليم, غوريون بن مجمع: العنوان 9195015ירושלים   ,גוריון-קריית דוד בן ,משכן הכנסת

 www.bechirot.gov.il الموقع אתר האינטרנט 

עיצוב, תסריטי  אפיון,בות  כתיבת מסמכי דרישות, כתיבת מפרטים מלאים עפ"י צורכי הוועדה, לר
עדכניות ולדרישות אבטחת המידע  ותיגבתפיסה חדשנית ובהתאמה לטכנולובדיקות, מפרטי תוכניות 

 והסייבר.
 

והלקוחות, עדכון  וד ו/או אישור התיעוד מול הספקיםגיבוש מתודולוגיה לתיעוד המידע, כתיבת התיע
 ה.המידע באופן שוטף, שמירתו והנגשתו לעובדי האגף והוועד

 
 הבטחת איכות המוצרים, כתיבת תסריטי בדיקות וביצוען.

 
 גיבוש ויישום תכניות להתמודדות עם תקלות במערכות המידע ומניעתן.

 
 הוועדה ויעדיה. תוח ומימוש פתרונות בהתאם לצורכיהגדרת סביבות פיתוח וכלים מתאימים לפי

 
 ו/או התאמות. מלצות על שינוייםהמשתנים ומתן ה התאמת המערכות הקיימות באופן שוטף לצרכים

 
עפ"י לו"ז ובמסגרת  ערכות והבדיקות ומעקב אחר יישומןגיבוש תכניות עבודה בתחום מערך תכנון המ

 התקציב המאושר.
 

 מתן ייעוץ מקצועי לאגף/לוועדה בתחום ניתוח מערכות ובדיקות.
 

 ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיות הממונה.
 
 

 דרישות סף:
 ********** 

 
 השכלה:

------- 
 תואר ראשון בהנדסת מחשבים / מדעי המחשב / הנדסת תעשיה וניהול במסלול של
 מערכות מידע / הנדסת תוכנה / הנדסת חשמל במגמת מחשבים או במגמת רשתות

 מחשבים;  או
 

 שעות 100שעות, מתוכם  300תואר אקדמי אחר  ובנוסף קורסים בהיקף כולל של 
 ניתוח מערכות וקורסים נוספים בתחומי ניהול פרויקטים ו/או פיתוח ו/אובתחום 

 שעות לפחות. 100בדיקות.   לעניין זה יובאו בחשבון רק קורסים בהיקף  
 

 300הנדסאי/טכנאי מוסמך, בוגר מגמת מחשבים, ובנוסף קורסים בהיקף כולל של 
 ם בתחומי ניהולשעות בתחום ניתוח מערכות וקורסים נוספי 100שעות, מתוכם 

 פרויקטים ו/או פיתוח ו/או בדיקות.  לעניין זה יובאו בחשבון רק קורסים בהיקף
 שעות לפחות. 100של 

 
 ניסיון:

------ 
 

 שנות  ניסיון בניתוח מערכות בפרויקטים טכנולוגיים 6 -לבעל תואר ראשון 
 צוות. שנים לפחות בניהול 4מורכבים;  או בניהול צוות מנתחי מערכות, מתוכם 

 
 שנות ניסיון כמפורט לעיל. 5 -לבעל תואר שני 

 
 שנות ניסיון כמפורט לעיל. 7 -להנדסאי מוסמך 

 שנות ניסיון כמפורט לעיל. 8 -לטכנאי מוסמך 
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 דרישות נוספות ורצויות:

************************ 
 

 ניסיון בעבודה עם פרויקטים מורכבים, רבי משתמשים וממשקים.  

 יכולת ניהול פרויקטים והובלת משימות מורכבות באופן עצמאי.

 תפיסה חדשנית וחתירה שוטפת לשיפור והתייעלות.

 יכולת פרזנטטיבית.

 יכולת לעבוד עם דרגי הנהלה בכירים.

 יכולת עבודה בצוות ובתנאי לחץ

 טובה מאוד בעברית, בכתב ובעל פה.יכולת ביטוי 

 שליטה טובה בשפה האנגלית

 יחסי אנוש טובים.

 
 :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  יטית או בפעילות מפלגתית, חבר מפלגה,שעוסק בפעילות פול
 המועמדות. במפלגה בחמש השנים שקדמו למועד הצגת

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

 -לעניין זה 
 

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

 א.  קרוב משפחתו הוא עובד של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת;    
 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;    
 ל יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית או  של יושב ראש ועדת הבחירות        ד.  הוא קרוב משפחה ש    

 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.         

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

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

 
 הערות:

****** 
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 חומרתה או נסיבותיה, אין .  הוועדה לא תדון במועמדות של מי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, 1
 המועמד ראוי לשמש במשרה הנדונה.     

 
 .  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      
 משפחה בהתאם לכללים החלים על עובדי ועדת הבחירות. קיומה של קרבת     

 
 .  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.     
 
 בחירות(; הינן כמפורט  בוועדה  במהלך כל ימות השנה )למעט תקופת.  שעות העבודה  המקובלות  5

 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       

 בתקופה זו שעות העבודה הן אף מעבר לאמור, אינטנסיביות ומאומצות.      
 

 על המועמדים להיות זמינים לכניסה מיידית לתפקיד.
 

 גם לשון נקבה במשמע -כל מקום שננקטה בו לשון זכר 

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

