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מרכז/ת )מערכות מידע(  - 1משרות.
מערכות ענ"א  -מינהל
פרדסיה
מרכז רפואי "לב השרון"
דרגה  40 - 38דירוג  11מח"ר.
 100אחוז
ייקבע בהמשך

תאור התפקיד :
שותפות לקביעת חזון ותשתית בתחומי מערכות המידע ואחריות לניהול ופיתוח אחד
או יותר מתחומי הליבה במערכות המידע בבית החולים ,בהתאם להוראות ,לתקציב,
להנחיות הממונה ולאחראי המקצועי בתחום במטה משרד הבריאות.
אחריות לתכנון ובקרה תקציבית אחר ההוצאות במסגרת התקציב המאושר ,בתחומים
שבאחריותו/ה ובתיאום עם הממונה.
שותפות בגיבוש מדיניות ונהלים ,לרבות כתיבתם ופיקוח על יישומם והטמעתם
ביחידות השונות בבית החולים ,בנושאים שבאחריותו/ה ,בהתאם לצורך ובתיאום עם
הממונה.
שותפות בתכנון תוכניות העבודה השנתיות של היחידה למחשוב בבתי החולים,
ניתוחה ובחינת השלכותיה על התחומים שבאחריותו/ה ,תוך ראיה רחבה ובחינה
מתמדת של צרכי המחשוב ומערכות המידע.
בחינת מערכות מחשוב קיימות וחדשות ,בתחומים שבאחריותו/ה והתאמתן לתחומי
הפעילות של היחידה ובכלל זה ,בחינת משמעויות בהיבטי עלות-תועלת וביחס
למגמות קיימות ועתידיות והמלצות לשדרוג או החלפת מערכות בהתאם ובמידת
הצורך ,במסגרת מדיניות מטה מחשוב משרד הבריאות והנחיותיו בנוגע למערכות
מידע בתחום הטכנולוגי הספציפי.
מעקב אחר תפעולן השוטף של מערכות המחשוב בבית החולים ,בתחומים שבאחריותו/ה,
אחזקתן בהתאם להנחיות ולנהלים ופתרון בעיות תפעוליות.
מיפוי צרכי המחשוב של היחידות השונות בבית החולים ,בתחומים שבאחריותו/ה,
ובחינת רכישה או פיתוח של מערכות רלוונטיות ,במידת הצורך ובתיאום עם הממונה
ועם מטה מחשוב משרד הבריאות.
ייעוץ ומתן תמיכה טכנית ומקצועית והדרכת משתמשים ,לרבות ,הכנת מדריכי משתמש
לצורך הפעלת המערכות ביחידות השונות ,בהשתתפות עובדי האגפים המקצועיים,
בתחומים שבאחריותו/ה ,בהתאם לצורך ובתיאום עם הממונה.
התעדכנות שוטפת במגמות חדשות בתחומים שבאחריותו/ה ,ויישומן בתיאום עם
הממונה והאחראי הרלוונטי במטה המשרד.
פירוט תפקידים נוספים עפ"י התחומים הרלוונטיים ,בהתאם למתואר בתואר המשרה:

----------------------------------------------------------------------בתחום הטכנולוגיות והתשתיות :אחריות לניהול ופיתוח הטכנולוגיות התשתיתיות
במסגרת יחידת המחשוב בבית החולים ובכלל זה ,אחריות לתכנון וביצוע
הארכיטקטורה של מערכות המידע התשתיתיות ,בחינת ייעול הליכים באמצעים
טכנולוגיים ,אחריות על שרידות המערכת והיערכות לאסון וביצוע בקרה אחר אופן
מימוש הטכנולוגיות להבטחת רמת נצילות גבוהה ואחידה.
בתחום היישומים :אחריות להגדרת אופן הפריסה והמימוש של היישומים במסגרת
יחידת המחשוב בבית החולים ובכלל זה ,אחריות לביצוע כלל הפעילויות
הארגוניות הקשורות בתפקיד כולל ביקורות ביחידות השונות ,ייזום והקמת צוותי
קבלה לתוכניות יישומיות ,הזמנת עובדי חוץ ,הטעמת יישומים רוחביים וגיבוש
פתרונות מתמיד.
בתחום אבטחת המידע :אחריות ליישום מדיניות אבטחת המידע במסגרת יחידת המחשוב
בבית החולים ,ובכלל זה ,קיום הפעולות הנדרשות לשם מניעה ,איתור וזיהוי פערי
אבטחת מידע ,ביצוע בקרה למניעת פריצות למערכות ומסירת מידע מסווג ,תיאום
מערכות האבטחה עם יחידות ומערכות המחשוב השונות ,תיאום בין יחידת הביטחון
ויחידת המחשוב ,מעורבות בתהליך מתן הרשאות עבודה לעובדים וטיפול בהיבטי
ביטחון עם גורמים פנימיים וחיצוניים.
ביצוע תפקידים נוספים ,במידת הצורך ועפ"י הוראות הממונה והמנחה המקצועי
במשרד הבריאות.
דרישות המשרה:
השכלה:
---------------------------בעל/ת תואר אקדמי במדעי המחשב ,או בהנדסת מחשבים ,או במתמטיקה ומדעי המחשב,
או בהנדסת תעשייה וניהול במסלול מערכות מידע ,או הנדסת תוכנה ,או במערכות
מידע ,או בהנדסת חשמל או בהנדסת אלקטרוניקה או במדעים במסלול ניהול
טכנולוגיות.
או בעל/ת תואר אקדמי אחר או הנדסאי /טכנאי )רצוי בוגר מגמת מחשבים( וחובת
קורסים כמפורט בדרישות הקורסים.
ניסיון וקורסים:
----------------------------ניסיון בתחום הפעילות הרלוונטי ,כמתואר בתואר המשרה ,עפ"י הפירוט הבא:
לבעלי תואר שני  1 -שנות ניסיון.
לבעלי תואר ראשון  2 -שנות ניסיון.
  3שנות ניסיון.להנדסאים
  4שנות ניסיון.לטכנאים
בתחום טכנולוגיות ופיתוח:
רצוי ניסיון בניהול קבוצה טכנולוגית.
קורס ניהול רשתות תקשורת בהיקף של  200שעות לפחות.

וקורס אחד לפחות מבין הקורסים הבאים ,בהיקף כולל של  100שעות לפחות :קורס
מערכות הפעלה ,קורס אבטחת מידע ,קורס ניתוח מערכות או קורס מנהלי טכנולוגיה
).(CTO
בתחום היישומים:
רצוי ניסיון בניהול צוותי פיתוח ותחזוקת יישומים בתחום מערכות מידע.
קורס ניתוח מערכות או קורס ניהול פרויקטים בהיקף של  200שעות לפחות.
בתחום אבטחת המידע:
קורס בנושא אבטחת מידע וקורס ניתוח מערכות.
ניתן למנות שנות ניסיון שנרכשו טרם קבלת התואר האקדמי ובלבד שהניסיון הוא
בתחומי המטלות המופיעות בתיאור התפקיד או בתחומים שבהם יש זיקה למטלות אלה.
דרישות נוספות ורצויות:
----------------------------היכרות עם תחום התקשוב הרפואי
ידע וניסיון במערכות מחשוב מתקדמות.
היכרות עם החוקים והנהלים הרלוונטיים.
ניסיון מקצועי בהטמעת מערכות מידע ו/או תשתית תוכנה ו/או ניסיון בהקמת
מערכת טכנולוגית למשתמשים רבים ו/או ידע וניסיון בתחום התוכנה ,החומרה
והתקשורת.
שפות:
----------------------------ידיעת השפה העברית
ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית
כישורים אישיים:
---------------------------יכולת ניהול תכנון וארגון.
תודעת שירות גבוהה.
אחריות ומחויבות לתפקיד.
תקשורת בינאישית ברמה גבוהה.
הערה:
---------------------------בפרסום מכרז יצוין תחום הפעילות הרלוונטי בתואר המשרה.
וכן דרישות הניסיון והקורסים הרלוונטיים.
הערות:
ההעסקה הינה בחוזה אישי לתפקידי ליבה בתחום המחשוב וכוללת את כל התוספות
התפקיד כרוך בעבודה מחוץ לשעות העבודה הרגילות.
נכונות לעבוד בתורנויות ובכוננויות לפי הצורך כבר בתקופת הניסיון.
מועמד שייבחר יהיה חייב לגור בקרבת מקום העבודה כבר בתקופת הניסיון.

יש לצרף קורות חיים
מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.
ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
המכרז פורסם ביום  :ט' בחשון ,תשע"ט )(18/10/2018
היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא  :טז' בחשון ,תשע"ט )(25/10/2018

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  5ימים 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.

