
 
 
 
 

 
 

  

 System Administrator –רשת  ת/מנהלמכרז ל
 

 מערכות מידע היחידה:

 רשת ת/מנהל  :נתוני המשרה

 התפקיד אינו מוגדר בחקיקה. :סוג תפקיד

 פנימי / חיצוני. :סוג מכרז

 :ייעוד
ניהול רשת המשתמשים של הרשות המקומית בכדי להבטיח זמינות ושימוש 

 מיטבי במערכות המידע בהתאם לנהלי הרשות המקומית ומדיניותה. 

 תיאור תפקיד: 

ניהול רשת המשתמשים של הרשות המקומית בכדי להבטיח זמינות ושימוש 

 מיטבי במערכות המידע בהתאם לנהלי הרשות המקומית ומדיניותה. 

 עיקרי התפקיד:

  ניהול ותפעול רשת המשתמשים )שרתים, עמדות קצה ציוד

 תקשורת וציוד היקפי( של הרשות.

 .ניהול יישומי תוכנה  

 :תחומי אחריות

ניהול ותפעול רשת המשתמשים )שרתים, עמדות קצה, ציוד תקשורת  .1
 וציוד היקפי( של הרשות.

 ניהול יישומי תוכנה. .2
 התקציב בתחום מערכות המידע.תכנון תכנית עבודה וניהול  .3
 גיבוש ויישום של מדיניות מערכות מידע ברשות. .4

 .כתיבת מפרטים טכניים להליכי התקשרות .5

פירוט הביצועים 

והמשימות 

העיקריות, 

הנגזרים מתחומי 

 :האחריות

 תניהול ותפעול רשת המשתמשים )שרתים, עמדות קצה, ציוד תקשור .1
 וציוד היקפי( של הרשות.

 
להתקנה, שדרוג ועדכון של חומרה ותוכנה במערכות אחריות  .א

 הרשות.
טיפול ואחריות להפעלה תקינה וביצוע בדיקות סדירות של מערך  .ב

 הגיבויים והשחזורים ברשות.
חזוקה, טיפול בשרתים אשר בשימוש הרשות הכולל: הקמה, ת .ג

 "ב.תיקון, החלפה, שדרוג וכיו
ניהול ביצועים ותכנון הקיבולת של המחשבים והתקשורת של  .ד

 הרשות המקומית. 
דיסקים, מדפסות, ניהול והקצאה של משאבי הרשות )שרתים,  .ה

 שטחי אחסון וכיו"ב( ברשת המחשבים של הרשות המקומית.
התקנה של ציוד מחשבים חדש ו/או העתקת מחשבים קיימים בתוך  .ו

בות כל המרכיבים הנדרשים משרדי הרשות ו/או באתרי הרשות לר
 להתקנת והפעלת הציוד.

תחזוקה וטיפול של ציוד המחשבים והתקשורת ברשות המקומית  .ז
 בתדירות המומלצת על ידי היצרן. 

טיפול בתקלות ברשת המשתמשים, בתוכנה ובחומרה כולל איתור  .ח
התקלות, אפיון הסיבה לתקלה, קביעת אופן הטיפול וטיפול עד 

 לפתרון הבעיה.
ל הקשר עם ספקי החומרה והתוכנה ופיקוח על קבלת שירותים ניהו .ט

 מתאימים. 
 יישום נהלי אבטחת מידע וניהול הרשת. .י

 
 



 
 
 
 

 
 

 ניהול יישומי תוכנה .2
עדכון ושדרוג תוכנות )אפליקטיביות, תוכנות מדף, תשתיות וכדומה(  .א

 תוך הקפדה על אינטגרציה בין כל תשתיות המחשוב של הרשות. 
 . של תוכנות הגנה ואבטחת מידע התקנה תקופתית ותחזוקה .ב
ניהול הרשאות של משתמשים הכוללת הוספה, גריעה ועדכון  .ג

 ההרשאות במערכות המחשוב. 
ניהול של תיבות הדואר האלקטרוני של המשתמשים ברשות  .ד

המקומית )הפצת נהלים, מתן גישה מהבית, הגבלה או הגדלה של 
 קיבולת התיבות וכיו"ב(.

ניהול גיבויים וכתיבת תהליכי גיבוי של המידע הממוחשב של הרשות  .ה
 המקומית. 

 )התאוששות מאסון( ברשות.  DRPתאום ויישום מערך  .ו
 ריכוז ורישום אבטחת המידע ברשות.  .ז

מאפייני העשייה 

הייחודיים 

 בתפקיד:

 עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה. .א
 רותיות.יש .ב
 שגרתיות.עבודה בשעות בלתי  .ג
 התמודדות עם ריבוי יישומים ומערכות מידע.  .ד

 לגזבר כפיפות:

 תנאים מקדימים למינוי:

 ידע והשכלה:
 בעל תעודת טכנאי או הנדסאי

 שפות: עברית ואנגלית ברמה גבוהה

 לא נדרש. רישום מקצועי:

 ניסיון מקצועי:

  'ניסיון מקצועי של שלוש שנים לפחות  –ברשות מקומית ברמה ב' ו ג

משתמשי קצה  50כמנהל רשת בת שלושה שרתים לפחות ובעלת 

 ומעלה. 

 ניסיון ניהולי:

  'ניסיון בניהול של שלושה עובדים  –ברשות מקומית רמה ב' ו ג

לפחות, כאשר על תקופת הניהול לעלות על משך זמן של שלוש שנים 

  לפחות.

 לא נדרש. רישום פלילי:

 מינהלה:

 :06.05.21חמישי יום  מועד פרסום המכרז  

  :לאילה  12:00 בשעה  20.05.21חמישי קורות חיים  יש להגיש עד יום
  tamar.co.il-ko@ma במייל  בורבא מנהלת משאבי אנוש

 . 08-6688901או בפקס 
  :משאבי אנושמנהלת  - אילה בורבאאיש הקשר לעניין מכרז זה 

 6688871-08טלפון: 

  ישנה חובה למילוי שאלון למועמד באופן מלא, שאלון זה ניתן להשיג
 באתר המועצה האזורית "תמר".

 
 ** כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וההיפך.     
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