
פומבי78347:מכרז מספר

81033359:מס' המשרה
מנהל/ת תחום  (אבטחת מידע)  1 - משרות.:תואר המשרה

הרשות להגנת הפרטיות -מחלקת אכיפה:היחידה
תל אביב - יפו:המקום
משרד המשפטים:המשרד
דרגה 40 - 42 דירוג 11 מח"ר.:הדרגה

100 אחוז:חלקיות
ייקבע בהמשך:טווח שכר

תאור התפקיד :      

הפעלת סמכויות הרשות להגנת הפרטיות (להלן-הרשות) ובכלל זה ביצוע חקירות
(מנהליות ופליליות), מכח חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, חוק שירות נתוני

אשראי, התשס"ב-2002 וחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001, והכל בכפוף לקבלת
ההסמכות הנדרשות לביצוע התפקיד.

מתן חוות דעת בנושא עמידתן של מערכות מידע שונות אצל גופים המפוקחים על ידי
רשם מאגרי מידע בהוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, התקנות מכוחו

והנחיות הרשם.
עריכת סקרי אבטחת מידע, וביצוע ביקורת על תוצאות מבדקי אבטחת מידע המוגשים

לרשות.
סיוע בחיפושים וחקירות בזירות שונות כולל מערכות מידע דיגיטלי בתצורות

מגוונות לרבות רכיבי רשתות, שרתים ועמדות מחשב מסוגים שונים.
ניתוח ועיבוד המידע המתקבל ברשות בהתאם לסמכויותיה.

סיוע בהכנת מדיניות הרשות וכתיבת תכניות עבודה של הרשות בהיבטים טכנולוגיים
בדגש על תחום אבטחת המידע, פריסת טפולוגיה, כלים, תקשורת ובסיסי נתונים.

ביצוע מטלות נוספות בהתאם לדרישת הממונה וראש הרשות ולפי צרכי הרשות.
דרישות המשרה:

דרישות סף מחייבות:
******************

השכלה:
------

השכלה אקדמית במדעי המחשב או הנדסת מחשבים או מערכות מידע או הנדסת תוכנה
או הנדסת חשמל או הנדסת אלקטרוניקה או הנדסת תעשיה וניהול במגמת מערכות

מידע או במנהל עסקים במגמת מערכות מידע או מידענות או תואר אקדמי אחר וסיום
אחד או יותר מהקורסים המפורטים להלן בהיקף כולל של 200 שעות לפחות במצטבר:

* ניהול מערכות מידע
* אבטחת מידע

* חוקר מחשב מיומן



* ניהול רשתות
* מערכות הפעלה

* מומחי סייבר
* מיישם אבטחת מידע

* קורסים והסמכות כגון :
CISSP, CEH, CISM, CISSP, CSTP, CSMP, CISO  

* הסמכות מארגונים ממשלתיים/צה"ל, כגון: חיל התקשוב-לוחם סייבר' hjhדות
  מודיעין, מצ"ח-חוקר עבירות מחשב.

ניסיון:
-------

ניסיון בתחום אבטחת המידע והסייבר  (סקרי סיכונים, בדיקות חוסן, בדיקות
חדירה).

ניסיון נצבר בארגונים מרובי משתמשים וטכנולוגיות הפועלים תחת רגולציות
ותקני אבטחת מידע,  וכן ידע נרחב (כולל "hands on") בתחום חומרה,  תוכנה,

IT, תקשורת אבטחת מידע.
*ניתן להחשיב ניסיון רלוונטי לפני קבלת התואר.

לבעלי תואר ראשון - 4 שנים
לבעלי תואר שני - 3 שנים
כישורים רצויים נוספים:

*********************
* היכרות עם תחום הטכנולוגיות והכלים הפורנזיים לחקירת מחשבים ומיצוי

  ראיות.
* חוקר מחשב מיומן.

* ניסיון באכיפה מנהלית, פלילית, חקירות, וחקירות מחשב.
* ידיעת השפה האנגלית ברמה גבוהה.

הערות:
******

1.א. בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 2012- ,
     ובתיאום בין נציבות שירות המדינה לבין הארגון היציג של הסתדרות

     ההנדסאים והטכנאים, למשרות בדרוג המח"ר בהן נקבעה דרישה להשכלה
     אקדמית כללית רשאים להגיש מועמדותם גם הנדסאים וטכנאים מוסמכים.

     במקרה זה נדרשים הנדסאים ל-5 שנות ניסיון וטכנאים ל-6 שנות ניסיון
     בתחומי העיסוק של המשרה.

  ב. בעל תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך אשר ייבחר למשרה ידורג בדירוג
     המנהלי.

     עובד מתוך שירות המדינה אשר דורג זה מכבר בדירוג ההנדסאים או
     הטכנאים רשאי לשמר את דירוגו המקצועי.

2. קליטת עובד/ת מותנית בקבלת אישור בסיווג הביטחוני המתאים.



3. בהתאם להחלטת הממשלה על העברת היחידות הארציות של הממשלה לירושלים,
   היחידה מתוכננת לעבור לירושלים במהלך השנים הקרובות.

הערות:

הארכת הרשמה
המועמדים למכרז זה יידרשו להיבחן במבחן ידע מקצועי בתחומי מערכות מידע/

מערכות מחשב/אבטחת מידע וידע ראשוני אודות חוק הגנת הפרטיות.
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך

מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.
ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .

עובד מדינה המגיש מועמדות למכרז פומבי יצרף לבקשה שתי הערכות עובד
תקופתיות של השנתיים האחרונות.

המכרז פורסם ביום : כד' בטבת, תש"ף (21/01/2020)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : ט' בשבט, תש"ף (04/02/2020)



בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות  שאינה מקוונת 
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים 

הנלווים למשרד הרלוונטי.) 
על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה 
ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר 
כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת 

על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז. 
בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו  

בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד
המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על  כל עניין הקשור  

בהתאמה למשרה. 
במידה ונשלחה דרישה  להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים

תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות 
כמבוטלת. 

בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון. 
במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז 

עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית. 
  
 


