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 46/2019מכרז פנימי/חיצוני מס' 

 לתפקיד מנהל מערכות מידע ראשי)מנמ"ר(

 
 מנהל כללי  היחידה:

 מנהל מערכות מידע ראשי )מנמ"ר(    תיאור המשרה: 

 1 מס' משרות:

 חוזה בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים 70%-60% מנהל אגף   דרגת המשרה ודירוגה: 

 משרה 100%היקף העסקה:   

 ר. מנהל כללי מזכיר העיר כפיפות:

 תכנון וניהול מערכות המידע של הרשות המקומית כמנגנון ניהולי   תיאור התפקיד:  
 ותפעולי בסיסי בארגון. עיקרי התפקיד:      

 מערכות ושירותי מחשוב לרשות.אספקת  .א

יישום של מדיניות מערכות מידע ברשות, בהלימה לאסטרטגיה ולתהליכי העבודה גיבוש ו .ב
 של הרשות.

 
 תכנון תוכניות עבודה וניהול התקציב בתחום מערכות המידע. .ג

 מערכות המידע.וספקי ניהול עובדי  .ד

 ניהול התקשרויות ורכש בתחום מערכות המידע. .ה

 מבצע את כל המטלות המנותבות על ידי הממונים. .ו

 
 .תנאי סף: 

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

המחשב, הנדסת תעשייה וניהול במסלול של מערכות מידע, הנדסת תוכנה, הנדסת אלקטרוניקה, 
במגמת הנדסת חשמל במגמת מחשבים או במגמת רשתות מחשבים, תואר בניהול טכנולוגיה 

בעל תואר אקדמי שני במינהל עסקים עם התמחות במערכות מידע או תואר או מערכות מידע. 
בעל תואר אקדמי אחר שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה או שני בניהול טכנולוגיית המידע. 

ועמידה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ 
הנדסאי או טכנאי רשום או רט בדרישות הקורסים והכשרות מקצועיות(. בחובת קורסים )כמפו

 ועמידה בחובת קורסים, 2012 -והטכנאים המוסמכים, התשע"גלחוק ההנדסאים  39בהתאם לסעיף 
תעודת סמיכות לרבנות)"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.  ועמידה בחובת קורסים או  

אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים או ם(. )כמפורט בדרישות הקורסי
ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית  18לפחות אחרי גיל 

ועמידה בחובת קורסים )כמפורט  לישראל)שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(.
 בדרישות הקורסים(.

 
לפחות בניתוח מערכות מידע או  שעות 200קורסים בהיקף של   קורסים והכשרות מקצועיות: 

( כל קורס בהיקף  cto( או קורס ניהול טכנולוגיות ) cioבניהול פרויקטים או מנהלי מערכות מידע)
 נ"ז. 20קורסים אקדמיים בתחומי המערכות מידע של לפחות  אושעות לפחות.  40של 

 
 דרישות נוספות

 . שפות נוספות בהתאם לצורך.אנגלית  ברמה גבוההשפות: 



 

 

 

ניסיון מקצועי של שלוש שנים לפחות כמנהל מערכות מידע הכולל ניהול צוות  דרישות ניסיון:

ניסיון בניהול פרויקטים או תשתיות(.  ו/ אובתפקיד ניהולי טכנולוגי)פיתוח  אועובדים טכנולוגי 

 בתחום המחשוב. 

 

 .יםשלוש שנות ניסיון לפחות בניהול צוות עובדים מקצועי ניהולי:ניסיון 

 

   מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד: 

 .ביצוע משימות רב מערכתיות 

 .עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוץ לה 

 שירותיות 

 עבודה בשעות בלתי שגרתיות 

 .חשיפה למידע רגיש 

 

המועמדים ע"פ קורות החיים והמענה לשאלון. הערכת  -יערך מיון ראשוני בין המועמדים -
 המועמדים שיוערכו כמתאימים ביותר יוזמנו לראיון בפני ועדת הקבלה.

 

הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז ו/או הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים לא  -
 ייענו.

 

 אופן הגשת המועמדות:

 
של העירייה וכן הנוסח המלא של המכרז  טפסי שאלון מועמד ניתן להוריד מאתר האינטרנט

  www.dimona.muni.ilודרישותיו.
 

יש להגיש קורות חיים ותעודות המעידות על השכלה לגב' יפה עזריה מנהלת מכרזים  וועדות 
 yaffaz@dimona.muni.il ניתן לשלוח מועמדות בדוא"ל  ו/או העירייה  קומה ג' בבניין העירייה 

  . 14.00בשעה  29.8.2019עד ליום 
 
 

 המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

 בני ביטון
 ראש העיר       
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