
פומבי91302:מכרז מספר

80055191:מס' המשרה
מרכז/ת (מדיה חדשה)  1 - משרות.:תואר המשרה

תחום דיפלומטיה דיגיטלית:היחידה
ירושלים:המקום
משרד החוץ:המשרד
דרגה 38 - 40 דירוג 11 מח"ר.:הדרגה

100 אחוז:חלקיות
ייקבע בהמשך:טווח שכר

תאור התפקיד :      

יישום מדיניות יחידת הדוברות המשרדית ויעדיה באינטרנט באחת מהשפות הבאות:
אנגלית, ספרדית, ערבית לרבות כתיבת תכנים והפקת חומרי המחשה ויזואליים.

הנחיית 108 נציגויות, ביצוע הדרכות והטמעה לסגל הדיפלומטי בארץ ובחו"ל.
ביצוע בקרת תכנים על כלל הנושאים בערוצים הדיגיטליים.

עבודה סביב השעון נוכח התפתחויות מדיניות, משברים, אירועי חירום ואירועים
חריגים.

אחריות על הפעלת אתרים וניהול תכנים ברשתות חברתיות של המשרד (כולל עדכון
שוטף) כגון: ערוצי טלגרם, טוויטר, פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, טיקטוק,

ניהול סטאטוסים, פוסטים, בלוגים.
קידום מדיה חדשה של המשרד ברשתות החברתיות בקרב קהלים חדשים והרחבתם

לערוצים נוספים תוך שימוש בטכנולוגיות חדישות ומעודכנות.
ייזום פעולות דוברות והסברה בשגרה ובחירום, בתחום האינטרנט והרשתות

החברתיות.
הובלת קמפיינים וקידום תכנים המתאימים למרחב המקוון תוך שימוש בטכנולוגיות

רלבנטיות.
ייזום פעילויות שיתוף ציבור, בשיתוף עם אגפי המשרד השונים וגיבוש נהלים

למתן מענה ומעקב אחר תוצרי פעילויות אלו.
פיתוח והקמה של פרויקטים מקוונים מיוחדים ומיני-סייטים ייעודיים, בהתאם

לצרכי המשרד.
ניהול היועצים החיצוניים והסטודנטים בשפות השונות, בתחום המדיה החדשה.

עדכון ושדרוג הטכנולוגיות ביחידה, בפלטפורמות חדשות בתיאום עם יחידת המחשוב
המשרדית.

ביצוע פעולות נוספות בהתאם לצורך ולהנחיית הממונה.
דרישות המשרה:

דרישות סף:
==========

השכלה:



-----
השכלה אקדמית (תואר ראשון), רצוי תואר שני*.

ניסיון:
------

לבעלי תואר ראשון - שנתיים ניסיון בעיתונאות / דוברות / הסברה / יחסי
ציבור / פרסום /  שיווק / עבודה בתחום הרשתות החברתיות / קידום תכנים

מקוונים / ניהול ניו מדיה.
מתוך כלל שנות הניסיון, לפחות שנה בניהול ניו מדיה.**

לבעלי תואר שני - תופחת שנת ניסיון אחת בהתאמה ובלבד שלא תפחת שנת ניסיון
בניהול ניו מדיה.**

** הניסיון יכול להיות חופף או מצטבר.
שפות:

------
ידיעת השפות אנגלית ועברית על בוריין.

נתונים רצויים:
===============

ניהול צוות עובדים.
מוכנות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות.

מוכנות לנסיעות רבות ברחבי הארץ.
יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת מתקדמת.

הכרות עם מערכת השלטון, החברה והמשק במדינת ישראל.
הכרות של מפת התקשורת בישראל.

ניסיון בניהול משברים.
ניסיון בניהול קמפיינים.

הערות:
======

*בהתאם לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג - 2012, ובתיאום בין
נציבות שירות המדינה לבין הארגון היציג של הסתדרות ההנדסאים והטכנאים,

הנדסאי/ת או טכנאי/ת מוסמכ/ת, הרשומ/ה בפנקס ההנדסאים והטכנאים המוסמכים,
רשאי/ת להתמודד במכרזים דירוג האקדמאים בהם נקבעה דרישה להשכלה אקדמית

כללית. במקרה זה הניסיון הנדרש מטכנאי/ת מוסמכ/ת הוא בתוספת של שנתיים,
ומהנדסאי/ת  בתוספת של שנה על דרישות הניסיון המפורטות לעיל.

בעלי תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך אשר ייבחרו למשרה ידורגו בדירוג
המנהלי. עובדים מתוך שירות המדינה אשר דורגו זה מכבר בדירוג ההנדסאים או

הטכנאים רשאים יהיו לשמר דירוג זה.

הערות:

איוש המשרה דרך קבע מותנה בסיום תקופת הנסיון של העובד/ת שפינו את המשרה.



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.
במידה שלא בוצעו הערכות עובד יש לצרף אישור על כך מאגף משאבי אנוש במשרד.

המכרז פורסם ביום : כא' באלול, תשפ"א (29/08/2021)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : כח' באלול, תשפ"א (05/09/2021)



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. 
  
 


