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 רב,שלום 

 הודעה על פתיחת מכרז למאגר מועמדים :הנדון

  

ס מועמדים לתפקידי מובילי תוכניות, תפקיד בליבת ודי לגיויוצא לדרך במהלך ייחמינהל התכנון 
במנהל התכנון,  העשייה של המינהל ויכול להוות את הצעד הראשון בבניית קריירה משמעותית

  במשרד האוצר.
 

מאפשר לעבור את תהליך המיון פעם אחת בלבד ולהתמודד על מס' משרות הליך הגיוס הייחודי 
 , בהליך אחד ובזמן קצר. ) מטה מנהל התכנון ולשכות התכנון המחוזיות( ברחבי הארץ

ממאגר זה ישלפו מועמדים )המובילים בציוניהם וע"פ תעדוף המועמדים ליחידות השונות( לצורך 
   זימון לוועדות בוחנים )ראיונות( למשרות המתפנות ביחידות מינהל התכנון. 

 
התפקידים המוצעים מאפשרים תרומה משמעותית לתכנון בישראל ולהתמודדות של הממשלה עם 

 משבר הדיור. 
 

 / מועמדים רלבנטייםך משמעותי זה וליידע את בוגרי ארגונכםראים לכם לקחת חלק במהלאנחנו קו
בנוגע לפתיחת המכרז למאגר המועמדים ובכך לאפשר להם להשתלב בעשייה משמעותית בארגון 

 המוביל את תחום התכנון של מדינת ישראל. 
 

 תנאי הסף לתפקיד הינם:

  בגיאוגרפיה או בתכנון עירוני ואזורי או באדריכלותהשכלה אקדמית )תואר ראשון(  -השכלה. 

 רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים -לאדריכלים  - רישיונות 

  שנת ניסיון לבעלי תואר ראשון בתחום עיסוק המשרה או בתחומים שבהם קיימת זיקה  -ניסיון
ההשכלה הנ"ל . לבעלי תואר שני בתחומי למטלות אלה. הניסיון יימנה ממועד קבלת התואר

 לא נדרש ניסיון.

  ידיעה רחבה של חוק התכנון והבניה, הכרה טובה של אזור  -דרישות רצויות נוספות
 הפעילות, כושר ביטוי בכתב ובע"פ

 .ידיעת השפה העברית, ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית 
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 ,בכבוד רב  

   
 אדית בר  
 סגנית מנהלת מנהל התכנון   
 )לתקציבים ומשאבי אנוש(  
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 :חלון ההזדמנויות נפתח
 התכנון מקים מאגר מועמדים  מינהל

 לתפקידי מובילי תוכניות

 ?מי אנחנו
  

התכנון הינו גורם מפתח   מינהל
הוא הגורם  המינהל.  במערכת התכנון

האחראי במדינת ישראל על גיבוש 
מדיניות תכנון ארצית לקביעת שימושי  

יוזם ומקדם תכניות מתאר  ; הקרקע
אחראי על  , מחוזיות ומקומיות, ארציות

;  הפעלת מוסדות התכנון הארציים
מקדם , מטפל בתכניות מפורטות

 .תקנות מתוקף חוק התכנון והבנייה
 

כפוף לשר האוצר ומהווה  , המינהל
גורם במטה הדיור אשר הוקם כחלק  

מריכוז המאמצים של המדינה  
 .התמודדות עם משבר הדיורב

 ?מהו המאגר
 

המאגר יבנה באמצעות מכרז לתפקיד  
  -בליבת העשייה של מינהל התכנון העוסק 

תפקיד המיועד לבעלי  , "תכניותמובילי "
תכנון עירוני  / בגיאוגרפיהתואר ראשון 

 .אדריכלות/ ואזורי
 

 :המאגר מאפשר
 פריסה  משרות במספר התמודדות על

 .גיאוגרפית רחבה
קצוב ז"לוובמרוכז , הליך מיון מותאם. 
 ביטול הצורך במעקב שוטף אחר משרות

 מתפנות  
 עבור  אחתהשתתפות בוועדת בוחנים

 . משרות ביחידה ארגונית מספר
 

 במסגרת התפקיד
התכנון מינהל במטה או המחוזיות התכנון לשכות 7-מ באחת השתלבות. 
למדיניות התאמתן בחינת :כגון בהיבטים תכניות ובדיקת קידום ,הובלה   
  .כוללניות מתאר ותכניות המחוזית ,הארצית התכנון    
המקומיות והוועדות התכניות מגישי עם לתכניות בנוגע הנחיות ומתן קשר קיום.  
שונים בפורומים התכנון מוסד ייצוג. 
הדיור משבר עם ולהתמודדות בישראל לתכנון משמעותית תרומה. 

 ?איך נרשמים
 

 .שעליך לעשות הוא להגיש מועמדות ולהגיע ליום מיוןכל 
 

 www.iplan.gov.il/HR -לפרטים נוספים והרשמה אנא בקרו אותנו ב

 הצעד הראשון לקראת קריירה משמעותית
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