
 

  
  ונוער  ילדים בנושאביג דאטה  מוביל.ת פרויקטדרוש.ה 

  
שותף להיות  השפעה   .ההזדמנות  עם  סיינס  הדאטה  בעולם  מקצועי  אתגר  המשלב  בפרויקט 

ונוער מדיניות המחר בנוגע לילדים    מוכווני עיצובכלי דאטה  להשפיע על  , וחברתית ברמה לאומית
  .בישראל

חרוב   נתוניםוהלמ"ס מחפשים  מכון  לל  מדענ.ית  ביג דאטה    הקמתהובלת פרויקט    בנושאמאגר 
חדשני המאגר הינו חלק ממאמץ    .בפרט  בישראל ועל ילדים נפגעי התעללות והזנחהונוער  ילדים  

ידי   על  וההתעללות  ההזנחה  תופעת  לצמצום  מחקרים  לפעול  דרך  עידוד  ל פורצי   אפיון שיובילו 
  .התופעהאוכלוסיות בסיכון ואיתור מוקדם של 

  
   הגדרת התפקיד:

 בישראל בתחומי חיים שונים על בסיסונוער  ילדים  פיתוח אינדיקטורים הנוגעים להקמת המאגר ואחריות על  
  נתונים מנהליים הזמינים בלמ"ס לאורך עשורים וקידום מאגר נתונים דינאמי. 

  בשיתוף פעולה עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) למטרת:  עבודה 

והכנת תבנית    הזנחהאו  בישראל ועל ילדים נפגעי התעללות  ונוער  פיתוח אינדיקטורים על ילדים    ) א(
  פרסום בנושא אשר תופק אחת לשנה.

 מאגר מידע מונגש לביצוע מחקרים למטרות מניעה של הזנחה והתעללות בילדים.  קידום   )ב (
לאומית  -לאומית, למען למידה, עמידה בהגדרות אחידות ויכולת השוואה בין-התעדכנות בזירה הבין  )ג(

  שנתי בנושא. -וסקרים) והפקת דוח חצי מנהליים(נתונים 
סיוע ליצירת הגדרות אחידות ושפה משותפת בין המערכות של הגופים המספקים    –ברמה הארצית    ) ד(

שירותים לילדים, למען מדידה אחידה והשוואה בין אוכלוסיות ולאורך זמן. בנוסף, הגברת ההתאמה 
בקשר ישיר ורציף עמידה וסגירת הפערים בין הנתונים המוצגים על ידי המשרדים והגופים השונים. 

 . חשיבה על הגדרות אחידותלצורך  עם משרדי ממשלה וגורמים נוספים העוסקים בנושא 

  
  :תפקידה דרישות
  תחומים: דאטה סיינס, סטטיסטיקה, תעשיה עדיפות ל ,יתרון  –) שני ומעלהמתקדם ( תואר

 . וניהול
  במחקר יישומי מבוסס נתונים שנים ויותר בניתוח נתונים ו/או  3של  ניסיון מוכח  
  והבנה עמוקה במאגרי מידע -Big Data  ניסיון ב) ,-AI   יתרון ( 
   ידיעת כלים טכנולוגייםSAS, R, SQL 
  יכולת למידה עצמית  
  יכולת עמידה ברמות דיוק, ארגון וסדר גבוהות 
 יתרון  - , בריאות הציבורחינוךרווחה,  בתחומים כגון: ניסיון במחקר 
  יתרון  – דוקטורתואר 
  גורמים מקצועיים בארץ ובחו"ל/עבודה מול ממשקים מרוביםותיים: עבודת צוות, יהיבטים איש  ,

 . הצגה מול קהל, רתימה של שותפים

  
 



 

 
 

  : המעוניינים/ות מתבקשים/ות לכלול בפנייתם/ן את הפרטים הבאים 
 . קורות חיים מפורטים .1
שבוצע מבוסס נתונים (באקדמיה או בתעשייה) אור (עד שני עמודים) של מחקר ית .2

 בהשתתפות/הובלת המועמד.ת, הכולל פירוט של תרומת המועמד.ת למחקר ותוצריו.  
 

  בירושלים  משרדי הלמ"ס :הבודמקום הע
  100%- 80%בין  היקף המשרה:
  שנתיים : משך העסקה

  גורם מעסיק: מכון חרוב 
  למתאימים.ות שכר הולם 

   indicators22@haruv.org.ilהגשת המועמדות תיעשה דרך המייל, לכתובת: 
  למייל הנ"ל.  במידה ויש צורך בפרטים נוספים, נא לפנות 

  רק פניות רלוונטיות יענו. 


