
, יש לגשת לכתובת הזו, כדי לקבל את פרטי המכרז

https://ejobs.gov.il/gius/searchולהקליד במקום המתאים את מספר המכרז . 

 תוםמועד אזורבארץ משרד דרגתשיא דרוג תיאורמשרה מספרמכרז
משרה 
 ייעודית

בית דין )ת /ת ראשי/עוזר 71926
 (שרעי

משרד  2א משפטנים 021
 המשפטים

מיועדת  21.05.2019 מרכז
לאנשים 

עם 
 מוגבלות

, עבודה 2א משפטנים 021 עוזר ראשי 71955
רווחה 

ושירותים 
 חברתיים

מיועדת  22.05.2019 חיפה
לאנשים 

עם 
 מוגבלות

הרשות  17 מינהלי 001 ה מחסן/ת בכיר/רכז 72001
הארצית 
לכבאות 

 והצלה

מיועדת  23.05.2019 מרכז
לאנשים 

עם 
 מוגבלות

בית דין )ת /ת ראשי/עוזר 72069
 (שרעי

משרד  2א משפטנים 021
 המשפטים

מיועדת  27.05.2019 צפון
לאנשים 

עם 
 מוגבלות

מרכז  ים4א פארארפואיים 047 ת תקשורת\קלינאי 72008
גריאטרי 

 נתניה

   19.05.2019 מרכז

מדיניות , תכנון)ל "סמנכ 72236
 (ואסטרטגיה

משרד  44 ר"מח 011
 האנרגיה

   02.06.2019 ירושלים

הוצאות )ה /ת בכיר/רכז 72235
 (ותשלומים

מינהל  17 מינהלי 001
המחקר 
 החקלאי

   26.05.2019 מרכז

ת מדור /נית מנהל/סגן 72231
 (חוליה)

רשות המסים  16 מינהלי 001
- בישראל 

 מס הכנסה

   23.05.2019 תל אביב

ת להרכב /ת מקצועי/עוזר 72227
 בית הדין

בתי דין  41 ר"מח 011
 רבניים

   23.05.2019 מרכז

מרכז רפואי  ים4א פארארפואיים 047 ת תקשורת/קלינאי 72225
ש ברוך "ע

 פוריה-פדה

   23.05.2019 צפון

משרד ראש  17 מינהלי 001 ת האזנה/קשב 72220
 ממשלה

   23.05.2019 ירושלים

ת /עובד/ת מעבדה/עובד 72206
 ת/מעבדה מתקדם

-ביוכימאי 033
 מיקרובי

מרכז רפואי  2א
ש ברוך "ע

 פוריה-פדה

   22.05.2019 צפון

סיעוד )מרכזת בכירה  72202
 (פנימי

מרכז רפואי  16ב אחיות 039
ברזילי 
 אשקלון

   22.05.2019 מרכז

בחינות במגזר )ממונה  72200
 (הערבי

מפקחים -323
 'נספח ג

משרד  14רמה 
 החינוך

מיועד  02.06.2019 ירושלים
לאוכלוסיה 

 הערבית

   26.05.2019 תל אביבמשרד  4רמה מפקחים -321ס "בתי)ת /ת כולל/מפקח 72193

https://ejobs.gov.il/gius/search


 תוםמועד אזורבארץ משרד דרגתשיא דרוג תיאורמשרה מספרמכרז
משרה 
 ייעודית

 החינוך 'נספח א (יסודיים ממלכתי

 013 (מחשוב)מרכז 72192
 טכנאים/הנדסאים

מנהל לחינוך  40
התישבותי 
 ועליית הנ

מיועד  29.05.2019 דרום
לאוכלוסיה 

 הערבית

שירות )ה /ת בכיר/מרכז 72191
 (וחווייית לקוח

נציבות שרות  41 ר"מח 011
 המדינה

   22.05.2019 ירושלים

הוראת חינוך )ת /מפקח 72190
 (גופני

מפקחים -321
 'נספח א

משרד  4רמה 
 החינוך

   26.05.2019 חיפה

ת תחום דעת /מנהל 72189
 (תקשורת וקולנוע)

מפקחים -325
 'נספח ה

משרד  4רמה 
 החינוך

   26.05.2019 ירושלים

חינוך )ת /ת כולל/מפקח 72188
 (מיוחד

מפקחים -321
 'נספח א

משרד  4רמה 
 החינוך

   26.05.2019 חיפה

מפקחים -321 ר ועדת זכאות ואפיון"יו 72186
 'נספח א

משרד  4רמה 
 החינוך

   26.05.2019 ירושלים

חינוך )ת /ת כולל/מפקח 72185
 (מחוז חרדי- מיוחד 

מפקחים -321
 'נספח א

משרד  4רמה 
 החינוך

   26.05.2019 ירושלים

ס "בתי)ת /ת כולל/מפקח 72184
 (יסודיים ממלכתי דתי

מפקחים -321
 'נספח א

משרד  4רמה 
 החינוך

   26.05.2019 דרום

מפקחים -321 ר ועדת זכאות ואפיון"יו 72183
 'נספח א

משרד  4רמה 
 החינוך

   26.05.2019 תל אביב

מנהל לחינוך  17 מינהלי 001 מדריך חברתי 72181
התישבותי 
 ועליית הנ

   22.05.2019 דרום

ס "בתי)ת /ת כולל/מפקח 72178
 (יסודיים ממלכתי דתי

מפקחים -321
 'נספח א

משרד  4רמה 
 החינוך

   26.05.2019 דרום

חינוך )ת /ת כולל/מפקח 72173
 (מיוחד מגזר ערבי

מפקחים -321
 'נספח א

משרד  4רמה 
 החינוך

מיועד  02.06.2019 חיפה
לאוכלוסיה 

 הערבית

ה  מתמחה /רופא 72172
 'כירורגיה ב

בית חולים  3 רופאים 031
. ש א"ע

 וולפסון

   22.05.2019 מרכז

מפקחים -321 ר ועדת זכאות ואפיון"יו 72170
 'נספח א

משרד  4רמה 
 החינוך

   26.05.2019 דרום

ת תחום דעת /מנהל 72169
 ד"ממ, (ך"תנ)

מפקחים -325
 'נספח ה

משרד  4רמה 
 החינוך

   26.05.2019 ירושלים

ת תחום דעת /מנהל 72168
 (ב"מדעים ביסודי ובחט)

מפקחים -325
 'נספח ה

משרד  4רמה 
 החינוך

   26.05.2019 ירושלים

ר "ת יו/ת מתאם/מפקח 72167
 ועדות זכאות ואפיון

מפקחים -321
 'נספח א

משרד  4רמה 
 החינוך

   26.05.2019 דרום

התפתחות )ממונה  72166
מבצעים , ה"מקצועית עו

 פדגו

מפקחים -323
 'נספח ג

משרד  14רמה 
 החינוך

   26.05.2019 ירושלים

ס "בתי)ת /ת כולל/מפקח 72165
 י"מנח ('יסודיים ממ

מפקחים -321
 'נספח א

משרד  4רמה 
 החינוך

   26.05.2019 ירושלים

קליטת )ת תחום /מנהל 72164
 (תלמידים עולים

מפקחים -327
 'נספח ז

משרד  4רמה 
 החינוך

   26.05.2019 ירושלים

מיועד  02.06.2019 ירושליםמשרד  4רמה מפקחים -321בתי )ת /ת כולל/מפקח 72163



 תוםמועד אזורבארץ משרד דרגתשיא דרוג תיאורמשרה מספרמכרז
משרה 
 ייעודית

לאוכלוסיה  החינוך 'נספח א (י"מנח- ספר יסודיים 
 הערבית

- הוראת מגמה )ממונה  72162
 (חשמל ואלקטרוניקה

מפקחים -323
 'נספח ג

משרד  14רמה 
 החינוך

   26.05.2019 ירושלים

שיקום )מרכז נושא  72161
 (אוכלוסיות מיוחדות

עובדים  024
 סוציאליים

בית חולים  ו
הלל יפה 

 חדרה

   22.05.2019 צפון

ס "בתי)ת /ת כולל/מפקח 72159
 (ממלכתי-על יסודיים

מפקחים -321
 'נספח א

משרד  4רמה 
 החינוך

   26.05.2019 ירושלים

ה מומחה /רופא 72157
 פלסטיקה

בית חולים  3 רופאים 031
. ש א"ע

 וולפסון

   22.05.2019 מרכז

טכנולוגיות )ת אגף /מנהל 72156
 (מידע

מפקחים -327
 'נספח ז

משרד  4רמה 
 החינוך

   26.05.2019 ירושלים

ס "בתי)ת /ת כולל/מפקח 72154
 (מגזר ערבי-יסודיים 

מפקחים -321
 'נספח א

משרד  4רמה 
 החינוך

   26.05.2019 חיפה

תכניות )ת אגף /מנהל 72153
 (סיוע ומניעה

מפקחים -327
 'נספח ז

משרד  4רמה 
 החינוך

   26.05.2019 ירושלים

ה מתמחה /רופא 72152
 'כירורגיה א

בית חולים  3 רופאים 031
. ש א"ע

 וולפסון

   22.05.2019 מרכז

ביקורת )ה /ת בכיר/מרכז 72151
 (תאגידים

משרד  41 ר"מח 011
 המשפטים

   22.05.2019 ירושלים

בית חולים  3 רופאים 031 ה מומחה דימות/רופא 72150
. ש א"ע

 וולפסון

   22.05.2019 מרכז

ת הדרכה ופיתוח /מרכז 72148
 ארגוני

בית חולים  39 ר"מח 011
 פלימן חיפה

   22.05.2019 חיפה

שירות  (מתמחה)ת /צוער 72137
 החוץ

   18.06.2019 ירושלים משרד החוץ 38 ר"מח 011

ת במחוז /ת מרכז/מפקח 72135
רווחת הפרט )

 (והמשפחה

עובדים  024
 סוציאליים

, עבודה ג
רווחה 

ושירותים 
 חברתיים

   21.05.2019 ירושלים

נכסים )ת ענף  /מנהל 72124
 (ולוגיסטיקה

מעבדות  18 מינהלי 001
 ם-צ י"ברה

   21.05.2019 ירושלים

מרכז בריאות  40 ר"מח 011 ית/ית מומחה/פסיכולוג 72120
 הנפש יפו

   21.05.2019 מרכז

ה /רופא/ה מתמחה /רופא 72119
 פסיכיאטריה)ית/מומחה

מרכז בריאות  3 רופאים 031
 הנפש יפו

   21.05.2019 תל אביב

מרכז בריאות  40 ר"מח 011 ית/ית מומחה/פסיכולוג 72118
 הנפש יפו

   21.05.2019 תל אביב

בריאות )ה אם וילד /רופא 72117
 (לתלמיד

לשכת  6 רופאים 031
הבריאות 

 מחוז הדרום

   21.05.2019 דרום

ת משק לשעת /מרכז 72116
 (ח"מל)חירום 

לשכת  40 ר"מח 011
הבריאות 

   21.05.2019 דרום



 תוםמועד אזורבארץ משרד דרגתשיא דרוג תיאורמשרה מספרמכרז
משרה 
 ייעודית

 מחוז הדרום

מעבר )ה /ת בכיר/מפקח 72115
 (שייח חוסיין

013 
 טכנאים/הנדסאים

לשכת  41
הבריאות 

 מחוז הצפון

   21.05.2019 צפון

ת מחלקה לשרותי /מנהל 72113
 גריאטריה בקהילה

משרד  9 רופאים 031
 הבריאות

   28.05.2019 ירושלים

לקביעת ' ת מח/מנהל 72112
סטנדרטים נהלים 

 ואכיפה

משרד  9 רופאים 031
 הבריאות

   28.05.2019 ירושלים

לשירותי ' ת המח/מנהל 72109
 בקר-גריאטריה מוסדיים

משרד  9 רופאים 031
 הבריאות

   28.05.2019 ירושלים

ית /פסיכולוג 72106
התפתחות )ית/מומחה

 (הילד

משרד  40 ר"מח 011
 הבריאות

   21.05.2019 ירושלים

מרכז הרפואי  40 ר"מח 011 (קליני)פסיכולוג מתמחה  72104
לבריאות 

 הנפש מזור

מיועד  28.05.2019 צפון
לאוכלוסיה 

 הערבית

ת  מוצרים /מבקר 72101
 ל"בארץ ובחו- מיובאים 

הרבנות  40 ר"מח 011
 הראשית

   21.05.2019 ירושלים

מרכז הרפואי  40 ר"מח 011 (קליני)פסיכולוג מתמחה  72080
לבריאות 

 הנפש מזור

   20.05.2019 צפון

ת ליחידה /אחראי 72078
 מעבדתית

-ביוכימאי 033
 מיקרובי

גריאטרי .מ 2א
 ש שוהם"ע

   20.05.2019 צפון

נכסים )ת /מרכז 72076
 (ולוגיסטיקה

משרד  19 מינהלי 001
 המשפטים

   20.05.2019 ירושלים

ה מתמחה /רופא 72072
 פתולוגיה

המרכז  3 רופאים 031
הרפואי 

 לגליל

   20.05.2019 צפון

ה מתמחה פנימית /רופא 72071
 'ה

המרכז  3 רופאים 031
הרפואי 

 לגליל

   20.05.2019 צפון

ה מתמחה נשים /רופא 72070
 ויולדות

המרכז  3 רופאים 031
הרפואי 

 לגליל

   20.05.2019 צפון

המרכז  3 רופאים 031 ה מתמחה עיניים/רופא 72066
הרפואי 

 לגליל

   20.05.2019 צפון

מימון )ת תחום /מנהל 72065
 (יצרני חשמל פרטיים

רשות  42 ר"מח 011
 החשמל

   20.05.2019 ירושלים

המרכז  3 רופאים 031 ה מתמחה הרדמה/רופא 72063
הרפואי 

 לגליל

   20.05.2019 צפון

ת /ת טכנאי/הנדסאי 72061
 אחזקת בניין

013 
 טכנאים/הנדסאים

בית חולים  38
 אברבנאל

   20.05.2019 מרכז

משרד  42 ר"מח 011 'מיישם הגנת סייבר א 72060
החקלאות 

   20.05.2019 מרכז



 תוםמועד אזורבארץ משרד דרגתשיא דרוג תיאורמשרה מספרמכרז
משרה 
 ייעודית

 ופיתוח הכפר

ממונה לבטיחות וגהות  72059
 תעסוקתית וסביבתית

גריאטרי .מ 41 ר"מח 011
 ש שוהם"ע

   20.05.2019 צפון

המרכז  3 רופאים 031 ה מתמחה רנטגן/רופא 72057
הרפואי 

 לגליל

   20.05.2019 צפון

ת תחום /מרכז 72056
 (אימונוהיסטוכימיה)

-ביוכימאי 033
 מיקרובי

מרכז רפואי  3א
-שיבא תל

 השומר

   20.05.2019 מרכז

ת תחום /מנהל-ת/מרכז 72055
 (רישוי עסקים מחוזי)

   19.05.2019 חיפה משרד הפנים 42 ר"מח 011

מעליות )מרכז בכיר  72047
 (ובודקים מוסמכים

משרד  41 מהנדסים 012
- הרווחה 

 זרוע העבודה

   19.05.2019 חיפה

ניהול )ת ענף /מנהל 72045
 (כספים וניהול חשבונות

בית חולים  39 ר"מח 011
הלל יפה 

 חדרה

   19.05.2019 צפון

משרד  42 ר"מח 011 ת תחום מחקר/מנהל 72040
- הרווחה 

 זרוע העבודה

   19.05.2019 ירושלים

ה /ת בכיר/רכז 72036
 (משכורות)

בתי דין  17 מינהלי 001
 רבניים

   19.05.2019 ירושלים

ה מתמחה /רופא 72035
 אורולוגיה

בית חולים  3 רופאים 031
. ש א"ע

 וולפסון

   19.05.2019 מרכז

ת כספים /מרכז 72031
קליטה )וחשבונות 

 (במדע

משרד  19 מינהלי 001
העלייה 

 והקליטה

   19.05.2019 ירושלים

בית חולים  8 רופאים 031 מנהל שירות ניתוחי כבד 72030
הלל יפה 

 חדרה

   26.05.2019 צפון

- ה מתמחה /רופא 72025
 כירורגיה

מרכז רפואי  3 רופאים 031
-שיבא תל

 השומר

   19.05.2019 מרכז

מרכז רפואי  3 רופאים 031 עיניים- ה מתמחה /רופא 72024
-שיבא תל

 השומר

   19.05.2019 מרכז

- ה מתמחה /רופא 72023
 רפואה דחופה

מרכז רפואי  3 רופאים 031
-שיבא תל

 השומר

   19.05.2019 מרכז

מרכז רפואי  3 רופאים 031 יולדות- ה מתמחה /רופא 72021
-שיבא תל

 השומר

   19.05.2019 מרכז

- ה מתמחה /רופא 72018
 פנימית

מרכז רפואי  3 רופאים 031
-שיבא תל

 השומר

   19.05.2019 מרכז

   19.05.2019 צפוןבתי דין  16 מינהלי 001 עד גיטין 72016



 תוםמועד אזורבארץ משרד דרגתשיא דרוג תיאורמשרה מספרמכרז
משרה 
 ייעודית

 רבניים

ת הרשות לנהיגה /מנהל 72014
 ספורטיבית

משרד המדע  43 ר"מח 011
' הטכנו

תרבות 
 וספורט

   19.05.2019 ירושלים

ת /ית מוסמך/ספרן 72013
 (רפואי)

גריאטרי .מ 38 ר"מח 011
 ש שוהם"ע

   19.05.2019 צפון

ת יחידה מקצועית /מנהל 72012
 טיפול נמרץ נוירוכרו

המרכז  8 רופאים 031
הרפואי 

 לגליל

   26.05.2019 צפון

מרכז  ים4א פארארפואיים 047 ת תקשורת\קלינאי 72008
גריאטרי 

 נתניה

   19.05.2019 מרכז

בית חולים  2א רוקחים 034 ת/ת קליני/רוקח 72005
 שער מנשה

   19.05.2019 צפון

הרשות  17 מינהלי 001 ה מחסן/ת בכיר/רכז 72001
הארצית 
לכבאות 

 והצלה

מיועדת  23.05.2019 מרכז
לאנשים 

עם 
 מוגבלות

הרשות  19 מינהלי 001 ת/ת טכני/מפקח 72000
הארצית 
לכבאות 

 והצלה

   19.05.2019 מרכז

ד הדרכת אוכלוסייה "רמ 71999
 ודוברות

הרשות  42 ר"מח 011
הארצית 
לכבאות 

 והצלה

   19.05.2019 מרכז

- סמל מבצעים אזורי  71998
 פתח תקוה

הרשות  17 מינהלי 001
הארצית 
לכבאות 

 והצלה

   19.05.2019 מרכז

רשות  2א משפטנים 021 ת/ת ראשי/עוזר 71996
 התחרות

   19.05.2019 ירושלים

ת להרכב /ת מקצועי/עוזר 71989
 בית הדין

בתי דין  41 ר"מח 011
 רבניים

   19.05.2019 מרכז

עובדים  024 (נוער)ת מבחן /קצין 71970
 סוציאליים

, עבודה ז
רווחה 

ושירותים 
 חברתיים

מיועד  22.05.2019 מרכז
לבני 

העדה 
 האתיופית

יעוץ )ת /ת ראשי/עוזר 71887
 (משפטי

מיועד  20.05.2019 ירושלים מנהל התכנון 2א משפטנים 021
לאוכלוסיה 

 הערבית

שירות  39 מהנדסים 012 (עופות)מדריך מחוזי  71884
ההדרכה 
 והמקצוע

מיועד  20.05.2019 צפון
לאוכלוסיה 

 הערבית

ת יחידה /מנהל 71816
 נוירוכירורגיה

בית חולים  8 רופאים 031
 אסף הרופא

   19.05.2019 מרכז



 תוםמועד אזורבארץ משרד דרגתשיא דרוג תיאורמשרה מספרמכרז
משרה 
 ייעודית

משרד  41 ר"מח 011 (כלכלה)ה /ת בכיר/מרכז 71814
 האנרגיה

מיועד  19.05.2019 ירושלים
לאוכלוסיה 

 הערבית

ת המהנדסים /רשמ 71812
 והאדריכלים

משרד  42 מהנדסים 012
- הרווחה 

 זרוע העבודה

   19.05.2019 ירושלים

כ "אפ)ה /ת בכיר/רכז 71802
 (ר"וכנ

משרד  17 מינהלי 001
 המשפטים

מיועד  19.05.2019 דרום
לאוכלוסיה 

 הערבית

ת מרפאה /מנהל 71795
 לבריאות הנפש

מרכז בריאות  8 רופאים 031
 הנפש יפו

   19.05.2019 תל אביב

ת יחסי גומלין /חוקר 71759
 חרק-צמח

מינהל  1א עובדי מחקר 043
המחקר 
 החקלאי

   01.06.2019 מרכז

 


