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עמותת "שותפויות רוטשילד", עמותת "ידידי עתידים", מינהל התכנון,  משרד הפנים בשיתוף

  בישראל ומפעל הפיס האזוריהשלטון מרכז השלטון המקומי, מרכז 

 .תובוגרי התכנילהשמת , להגיש מועמדות את גופי השלטון המקומימזמינים 

 

 

 

 :הבאים מחזוריםהושמו בוגרי השנה י

 מקומיהצוערים לשלטון "תכנית":

.בוגרים 15 - אוניברסיטת 'בן גוריון' בבאר שבע )תואר ראשון(ב' ימחזור 

.בוגרים 19 - אוניברסיטת חיפה )תואר שני(ב' טמחזור 

בוגרים. 12 -' במכללת תל חי )תואר ראשון(דמחזור 

" בניצוערים לאסטרטגיה ותכנון אורתכנית:"

 בוגרים. 15-טכניון )תואר שני( ב' חמחזור 

 

 

שאלות בנושא הקול הקורא ניתן להפנות לדוא"ל  

 

 

מועד אחרון להגשת הצעות:

10.03.2023

קול קורא להגשת מועמדות להשמת

בוגרי תכנית "צוערים לשלטון המקומי"

"צוערים לאסטרטגיה ותכנון אורבני"תכנית ובוגרי 

2023לשנת 
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ת ודמיועותכנית "צוערים לאסטרטגיה ותכנון אורבני" לשלטון המקומי"  צועריםכנית "ת.
לחזק את השלטון המקומי בישראל באמצעות הכשרת צעירים מצטיינים בעלי כישורי 

. בשלטון המקומימנהיגות לעבודה 

, אשר תכנית הצועריםבוגרי   300 -רשויות מקומיות ברחבי הארץ מעל ל 131-כיום, יש ב.
תרומתם לרשויות משמעותית וענפה, כפי שמשתקף בהיענות השנתית הגבוה לתהליך 

השמה ובשיעורי הקידום.ה

תנאי סף מצטברים להגשת מועמדות: .

בוגרי תכנית הצוערים לשלטון המקומי.

רשויות העומדות בתנאים המצטברים הבאים:

כולל(. 1-6אקונומי -רשויות מקומיות מאשכול סוציו(

2022על פי אומדן לשנת  זכאיות למענק איזון.
 

:הבאיםרשויות העומדות בתנאים המצטברים  -או

 1במדד פריפריאליות בין ו )כולל( 1-6אקונומי -מאשכול סוציורשויות מקומיות 
.6-ל

2022על פי אומדן לשנת שאינן זכאיות למענק איזון.

 תושבים. 100,000-מתחת לשאוכלוסייתן מונה
 

:רשויות העומדות בתנאים המצטברים הבאים -או

 כולל(. 6 -ל 1יות בין ומדד פריפריאל 7רשויות מאשכול סוציו אקונומי( 

2022על פי אומדן לשנת  זכאיות למענק איזון.

:רשויות העומדות בתנאים המצטברים הבאים -או

כולל(  1-6אקונומי -רשויות מקומיות מאשכול סוציו(

2022על פי אומדן לשנת  שאינן זכאיות למענק איזון

 להן הסכם גג מול משרד השיכון והבינוי או רמ"י.יש

 :רשויות העומדות בתנאים המצטברים הבאים -או

כולל( 6 -ל1בין  תפריפריאליוומדד  7מאשכול סוציו אקונומי  רשויות(.

 שיש להן הסכם גג מול משרד  או( 2.0המראה  )כוללמשתתפות בתכנית המראה
השיכון או רמ"י.

 

תנאי סף להגשת מועמדות

כללי
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:הרשויות הבאות -או

גב ושער הנגב(.רשויות עוטף עזה )שדרות, אשכול, חוף אשקלון, שדות נ

 בית הכרם הגלילי, גליל מזרחי, גליל מערבי, הגליל  –האשכולות האזוריים
, והעמקים, הכנרת והעמקים, המפרץ, השרון, נגב מזרחי, נגב מערבי, שורק דרומי

, מישור החוף.יהודה ושומרון

מגדל תפן ונאות חובב. -המועצות התעשייתיות

 רשות המצויים בשליטה מלאה של ליות( )לרבות חברות כלכ תאגידים עירוניים
העומדות באחד מתנאי הסף שפורטו לעיל. מקומית

 

צוערים לאסטרטגיה ותכנון אורבניתכנית .
:העומדות בתנאים המצטברים הבאיםמקומיות,  ועדותרשויות מקומיות או  .

 לחוק התו"ב העומדות  18ועדות מקומיות לפי סעיף רשויות מקומיות או
.2.1פורטו בסעיף בקריטריונים ש

 תושבים 5,000ובתנאי שאוכלוסייתן מונה מעל.

ברשויות העמודות באחת מהחלופות לעמידה בתנאי התחדשות עירונית  מנהלות .
לעיל.  2.1הסף המנויות בסעיף 

זורייםא אשכולות .
 

מהחלופות לעמידה בתנאי הסף , העומדות באחת ושומרון יהודה מחוזרשויות ב.
. תושבים 5,000, ובתנאי שאוכלוסייתן מונה מעל לעיל 2.1המנויות בסעיף 

נקודות נוספות:

צוערים לשלטון המקומיהתכנית בוגרי .
מימקון שלטולצוערילשני תקניםבקשהלהגישיוכלורשויותהקרובהההשמהבשנת, 

, ולמספר התקנים האיוש בפועל יהיה בהתאם למכסת הצוערים המקסימלית
. ותהפנויים בכל רש

להלן:ע"פ הטבלה יהיה  –בוגרים ברשות מקומית השל  המצטבר המרבימספר ה

 צוערי שלטון מקומיתקנים למס'  מס' תושבים

 2 תושב 10,000עד 

 3 תושב 30,000עד  10,000

 4 תושב 30,000מעל 

 2 אשכולות אזוריים

 1 מועצות תעשייתיות

מגבלות תקני השמה
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 ;תכנית 'צוערים לאסטרטגיה ותכנון אורבני'בוגרי  :כי בספירה זו לא יובאו בחשבון בהריו

 .2023בנובמבר  שנות השמה 4צפויים לסיים שאו בוגרים  נקלטו בתקן רשותי;בוגרים ש

 תקן נוסף לצוער 3.2

 לתקן רשותי במהלךתקן נוסף לצוער , מעבר למספר המירבי,  יינתן לרשויות שצוערים זכו בהן  

 ר אישור משרד הפנים(.)זכייה במכרז כדין ולאח  השנה האחרונה

 

צוערים לאסטרטגיה ותכנון אורבניהתכנית בוגרי 

בוגר של התכנית  בה ההשמה תאושר רק לרשות מקומית/וועדה מרחבית שלא שובץ
.2022בתהליך ההשמה של שנת 

 

תכנית צוערים לשלטון המקומי

ההשמהמאפייני תפקידי 

טרטגית לרשות, אשר ליבת חיזוק מטה הרשויות באמצעות תפקיד בעל חשיבות אס
עיסוקו מסייעת לה בהתמודדות עם האתגרים העיקריים של הרשות.  

 שותפות הצוערים בתהליכי ליבה שמקדם משרד הפנים כגון פיתוח כלכלי, חדשנות
 ודיגיטציה, פיתוח ארגוני, שירות לתושב וכל נושא אחר שיוביל משרד הפנים

 בארגון )מנכ"ל/מזכיר, גזבר, יועמ"ש, ראש מקצועיות תפקיד בכפיפות לעמדות מפתח
יינתן תעדוף לתפקידים בכפיפות לדרג מקצועי.  אגף/ מינהל(.

כנס להשמה מיד לאחר הבחירות בשלטון המקומי ולכן לא יהצוערים צפויים לה
 .יאושרו השנה תפקידים תחת ראשי רשויות

 למעט תכניתתחת ממונה שכבר היום כפופים אליו בוגרי הלא יאושרו תפקידים ,
במקרים חריגים בלבד על פי שיקול דעתה של הוועדה המקצועית. 

 תכנון אורבניתכנית הצוערים ל

ההשמהמאפייני תפקידי 

 שיגרה ארגונית,  –תפקידים המאופיינים ביצירת עבודת מטה מובנית באגף ההנדסה
 קבלת החלטות מוסדרת ויצירת/פיתוח והטמעה של נהלי עבודה. 

ריכוז בנייתן או יישומן של תכניות,  –אופיינים בחשיבה מכלילה ובתכנון תפקידים המ
 תכניות אסטרטגיות, ייזום תכניות ותהליכי שינוי ארגוניים.

 כל התפקידים יבוצעו בכפיפות למהנדס/אדריכל העיר/מנהל אגף הנדסה/מהנדס
 הוועדה.  לא יאושרו תפקידי בכפיפות ישירה ליו"ר הוועדה המרחבית 

 

 

תפקידי היעד להשמה



5

 יכלל

לא תאושר השמה בתפקידים שאינם עונים על המאפיינים שפורטו לעיל, שבהם מוטת 
ההשפעה קטנה יחסית, או בתפקידים מקצועיים זוטרים. כמו כן לא תאושר השמת 

, יועץ משפטי, כלכלן, עו"ס.הבוגרים בתפקידי עוזר פוליטי או עוזר אישי רגיל
המקומי אל מול משרד הפנים. עם זאת שנות השמה בשלטון  4-ל מחויביםבוגרי התכנית 

מעבר בין  יאפשרוהמשרד לא יחייב את הבוגרים להישאר בניגוד לרצונם ברשות מסוימת 
רשויות בהתאם לנהלי אגף עתודות.

כל שינוי בהגדרת תפקיד או ממונה לצוער ברשות דורש אישור בכתב של אגף עתודות 
 .במשרד הפנים

 

 את הבוגר שייבחר לפי הגדרת התפקיד שאושרה הרשות המקומית תתחייב להעסיק
. בתהליך ההשמה

 יועסקו בחוזה אישיו פטור ממכרזתקן ייעודי ובהבוגרים ייקלטו ברשויות המקומיות ב
. ייעודי לתכנית הצוערים

טווח השכר אינו מבוסס על דרגות, אלא על סכומי שכר המאושרים לתשלום שיפורטו 
ר זה אין אפשרות להוספת גמולי השתלמות בגין להלן. למען הסר ספק, במודל שכ

אין אפשרות לתשלום כונניות כן ו לימודים ו/או קורסים שיצברו הבוגרים
 10.02.21  מיום מודל השכר כפוף להנחיות הממונה על השכר

ימי פיתוח מקצועי, בכל שנה. ימים אלה מנוהלים על ידי  16הבוגרים יוזמנו להשתתף ב
של משרד הפנים והן יחשבו כימי הכשרה ולא ירדו  מערך הליווי ורשת הבוגרים

החופשה של הצוער. ממכסת ימי

  )הפנסיוני(לפ"פ הקובע  –שכר בסיס 

 

 

 

 

 ר שבע ותל חי(בוגרי המסלולים לתואר הראשון )בא

שכר בסיס ברשות בתמרוץ שכר בסיס מועד

 ₪  7,200 ₪  6,800 תחילת העסקה ברשות

 ₪  7,600 ₪  6,800 שנה מיום תחילת תקופת ההשמה

 ₪  8,000 ₪  7,600 שנתיים מיום תחילת תקופת ההשמה

 ₪  8,400 ₪  7,600שלוש שנים מיום תחילת תקופת ההשמה

 ₪  8,400 ₪  8,400 תקופת ההשמה רבע שנים מיום תחילתא

קליטת הבוגרים ושכרם ברשויות המקומיות
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 בוגרי המסלולים לתואר השני )חיפה וטכניון(

שכר בסיס ברשות בתמרוץ שכר בסיס מועד

 ₪  7,200 ₪  6,800 תחילת העסקה ברשות

 ₪ 7,600 ₪  7,200 שנה מיום תחילת תקופת ההשמה

 ₪  8,000 ₪  7,600 שנתיים מיום תחילת תקופת ההשמה

 ₪  8,400 ₪  8,000מיום תחילת תקופת ההשמה שלוש שנים

 ₪ 8,400 בע שנים מיום תחילת תקופת ההשמהאר

 

8,400  ₪ 

שנות ההשמה נתונה לשיקול דעת הרשות ולבחירת הבוגר  4העסקה מעבר לתום 
וכפופה לאישור משרד הפנים, אך אינה מזכה בתקצוב נוסף ממשרד הפנים. 

התמורה בגין עבודה נוספת והחזרי הוצאות, ככל הסכומים שלעיל אינם כוללים את 
 שהצוערים זכאים להם.

:נלווים תנאים

בוגרי המסלולים לתואר ראשון:  .א
שעות נוספות )מותנית בביצוע בפועל ודיווח כדין(.  10הקצאה של -

בוגרי המסלולים לתואר השני: .ב
שעות נוספות )מותנית בביצוע בפועל ודיווח כדין(.  10הקצאה של -
רי הוצאות נסיעה בתפקיד לבעלי רכב אישי )כמוגדר באוגדן תנאי השירות החז-

לעובדי השלטון המקומי( באופן הבא:
רמת ניידות א'.  –החל מתחילת תקופת ההשמה 

רמת ניידות ב'.  –החל משנה מיום תחילת תקופת ההשמה 
אך  יובהר כי התנאים המפורטים בסעיף זה מהווים תנאי חובה לבוגרים הנקלטים, .ג

בשיקול דעת הרשות להקצות רמת ניידות גבוהה יותר או תוספת של שעות 
נוספות, בכפוף לכל דין ומתקציב הרשות המקומית )ללא מימון נוסף ממשרד 

הפנים(. 

יתר תנאי ההעסקה והתנאים הסוציאליים יהיו כשל עובד המועסק לפי חוזה שכר 
. אישי דירוגי

אגף עתודות בוחן בימים אלה מודל  -עריםבעדכון מודל ההפעלה של תכנית הצו
ההפעלה של התכנית. כאשר תתקבל החלטה סופית בעניין תימסר לרשויות הודעה 

 מפורטת .
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ההשמה תבוצע ברשויות המקומיות כאשר המדינה תשתתף במימון שכר הבוגרים באופן  6.1
 , כמפורט להלן:אקונומי של הרשות המקומית אליה שובץ הבוגר-יחסי לדירוג הסוציו

( ובוועדות המרחביות )או באשכול המדורג א' 1-2ברשויות המדורגות בסולם סוציואקונומי 
 יעמוד על: לחודשהשתתפות המדינה סכום 

 
  השתתפות המדינה  סכום )או באשכול המדורג ב'( 4-3ברשויות המדורגות בסולם סוציואקונומי    

 עמוד על:י לחודש

 
השתתפות המדינה  סכום)או באשכול המדורג ג'(  6-5ברשויות המדורגות בסולם סוציואקונומי 

 יעמוד על: לחודש
 

 
מועצות וב נטולות מענק איזוןברשויות  ,מעלהו 7רשויות המדורגות בסולם סוציואקונומי ב

 יעמוד על:  לחודש השתתפות המדינה סכום התעשייתיות

שנה שלישיתשנה שניהשנה ראשונה

₪ ₪ ₪  תואר ראשוןבוגרי 

 –, או בוגרי תואר ראשון  תואר שניבוגרי 

רשות בתמרוץ
 ₪ ₪ ₪

₪ ₪ ₪ רשות בתמרוץ -שניתואר  בוגרי 

שנה שלישיתשנה שניהשנה ראשונה

₪ ₪ ₪ תואר ראשוןבוגרי 

,  או בוגרי תואר תואר שניבוגרי 

רשות בתמרוץ –ראשון 
 ₪ ₪ ₪

₪ ₪ ₪ רשות בתמרוץ -שניתואר  בוגרי 

שלישית שנהשנה שניהשנה ראשונה

₪ ₪ ₪ תואר ראשוןבוגרי 

,  או בוגרי תואר תואר שניבוגרי 

רשות בתמרוץ –ראשון 
 ₪ ₪ ₪ 69

₪ ₪ ₪ רשות בתמרוץ -שניתואר  בוגרי 

שנה שלישיתשנה שניהשנה ראשונה

₪ ₪ ₪ תואר ראשון

או בוגרי תואר  , תואר שניבוגרי 

 רשות בתמרוץ –ראשון 
 ₪ ₪ ₪

מימון ההשמה
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התשלום יועבר אחת לרבעון ובהתאם למילוי נספח הבקשה מטעם הרשות ובצירוף תלושי  6.1

 . השכר של הבוגרים

 

תמרוץ,  במסלולנכללות  במיקוד מאמץ ממשלתי או מיקוד מאמץ של משרד הפניםרשויות המצויות 
מסלול זה מטרת .  , ובהתאם גם מימון המשרד גדול יותרשכר גבוה יותרזכאי ל בוגרהבמסגרתו 

היא לסייע לרשויות במיקוד מאמץ לקלוט את הבוגר או הבוגרת הראשונה ברשות. יודגש כי מסלול 
 זה רלוונטי רק לבוגר או הבוגרת הראשונה שייקלטו ברשויות שעומדות בקריטריונים לתמרוץ. 

 
 םשנכלליבראייה שנתית. התמרוץ יוענק רק לבוגרים שייקלטו בתפקידים  נבנההתמרוץ מודל 

 .2023 במסלול באוגדן לשנת
, יהיה 2023בוגר שישתבץ ברשות הכלולה במסלול התמרוץ במסגרת תהליך ההשמה לשנת 

 5 ומפורט בסעיף ע"י משרד הפנים והממונה על השכר באוצר קבע נשכפי  לשכר ייעודיזכאי 
 לעיל.

שויות העונות הן ר 2023מצויות ב'ריכוז מאמץ' וכלולות במודל התמרוץ לשנת אשר הרשויות 
 :(2023לפברואר )נכון  בוגרים מושמיםובתנאי שברשות לא לאחד מהקריטריונים הבאים 

 
 

 לקול הקוראפירוט הרשויות מופיע בנספח 

כולל5שהמדד הסוציו אקונומי שלהן עד  רשויות מקומיות בעוטף עזה ,
 שלהם  עד  שהמדד הסוציו אקונומי 2 -ו 1מדד פריפריה  -רשויות פריפריאליות מאוד

 כולל, 5
 תושבים  20,000אשר גודלן מעל  550רשויות מקומיות הנכללות בהחלטת הממשלה

ראו שני הסעיפים העוקבים( -)רשויות בדואיות
 10,000אשר גודלן מעל  1279הרשויות הבדואיות בדרום הנכללות בהחלטת הממשלה 

תושבים
 10,000אשר גודלן מעל  550הרשויות הבדואיות בצפון הנכללות בהחלטת הממשלה 

תושבים
 10,000אשר גודלן מעל  716, 717הנכללות בהחלטות הממשלה מקומיות רשויות 

תושבים
ית תושבים בהן מתגוררת אוכלוסייה חרד 120,000 -רשויות מקומיות שגודלן פחות מ

אשי הרשויות החרדיות במש"מ וכן המקצועי של רבהיקף משמעותי )חברות בפורום 
 ני הלמ"ס ומשרד הפנים( בהתאם לנתו

ועדות מרחביות 
 

 

₪ ₪ ₪ רשות בתמרוץ -שניתואר  בוגרי 

מסלול תמרוץ
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 זה, עבור כל תפקיד בנפרד. בקישוראת ההצעה יש להגיש באמצעות מילוי שאלון 
 

צעה תכלול:כל ה

.אתגר משמעותי העומד בפני הרשות

 תי שמוצע כפתרון לאתגר הנ"לרשותהליך.

 המוצעהגדרת תפקיד לבוגר שמסייעת בקידום התהליך.

.תחומי אחריות לבוגר, שלפחות מחציתם קשורים לתהליך המוצע

ופרטי הממוניםפרטי איש הקשר של הרשות , .

:הנספחים הבאיםבנוסף, יש לצרף להצעה )ולהעלות כקובץ בקישור הנ"ל(, את 

'הצהרת הרשות המקומית, חתומה ע"י ראש הרשות, המנכ"ל והגזבר  - נספח א
ע"י מנכ"ל/יו"ר אשכול(. -)באשכולות 

לבוגרי אסטרטגיה ותכנון אורבני יכללו את חתימת מהנדס הכוללות בקשה הצעות 
הרשות/הוועדה.

 .במידה ולרשות מונה חשב מלווה יש לצרף את חתימתו על הנספח

'היחידה בה יועסק הצוער כולל מיקום  שליש לצרף להצעה תרשים ארגוני  - נספח ב
ראה דוגמאות בנספח לקול הקורא. והקשר של היחידה לבכירי הרשות. תפקידו ביחידה זו

ם הדרושים לא תתקבל.הצעה שלא תכלול את כלל הנספחים והטפסי

 

 מנהל אגף עתודות בראשותעל ידי וועדה מקצועית ייבחנו  הסף ההצעות אשר יעמדו בתנאי
.הראיונותרק הצעות רלוונטיות ימשיכו לשלב  .או נציגו בשלטון המקומי 

מצוות  מנהל/ת אזורעם  ראיון מקדיםישתתפו בהממונים המוצעים  וועדת הבחינה,טרם קיום 
ווי הבוגרים.  מערך לי

על מנת לבחון את סופי  לראיוןמתאימות תזמין את הרשויות המקומיות ה וועדת הבחינה
לקליטת בוגרי התוכנית. התפקיד התאמת

כלל וכן  המנכ"לאו  ראש הרשות - נציגי הרשות המקומית אשר יופיעו בפני הועדה הם
 .שהוגשה הצעהלהמיועדים, בהתאם  הממונים הישירים

ראיון בהיעדר אחד מנציגי הרשות המפורטים בסעיף זה. לא יתקיים
 בהתאם לשיקול דעתה המקצועי. או ממונה תפקיד לפסול או לשנות לאשרהועדה בסמכות 

להשמה. שאושרותפקידים ה יפורסם אוגדן ,עם סיום הראיונות
מוסדר' במסגרתו יתבצעו פניות הדדיות חצי לאחר פרסום אוגדן התפקידים, יחל 'שוק השמה 

  שיפנה אליהעל הרשויות לזמן לראיון כל בוגר של בוגרים ורשויות לקיום ראיונות. 
במידה ותהיה הסכמה הדדית אודות השיבוץ, ובכפוף לאישור מנהל אגף עתודות, יעביר המשרד 

 .תקציב מאושרנוסחי חוזים לחתימת הרשות מול הבוגר והרשות מול המשרד בכפוף לקיום 
    לאחר חתימת חשב משרד הפנים על החוזה ניתן לאשר התחלת עבודה ברשות המקומית.  
 1.11.2022 -תאריך הקליטה של הבוגרים ברשויות יהיה ב 

-01 -. בתאריכים  05.11בשלטון המקומי בוגרי התכנית יגיעו לרשות בבשל הבחירות  השנה 
(. למען הסר ספק תאריך הקליטה 5.5)ראו סעיף  י לצועריםיתקיימו ימי פיתוח מקצוע 02.11.23

.01.01.2023החל מה –שאר ללא שינוי יברשות ותשלום השכר י
.  יובהר כי אין להעסיק בפועל את הבוגר בטרם נחתמו החוזים על ידי המשרד  

בוץ הבוגריםתהליך הערכת ההצעות ושי. 9

מבנה ההצעות
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 שמה
 
 

 בתאריכים *  ייתכנו שינויים
14:00בשעה  02.03.23 מפגש חשיפת הקול הקורא

10.03.23 המועד האחרון להגשה

 01.03-05.04.23 ראיונות אישיים מקדימים לממונים

 29.03-10.05.23 ראיונות לרשויות

 01.06.23 מועד משוער להפצת אוגדן התפקידים

 04.06-06.07.23 ראיונות לבוגרים ברשויות

 10.07-01.09.23 חתימה על חוזים

 10.10.23 יום הכנה לממונים

 1.11 עבודה ברשויותתחילת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גאנט תהליך ההשמה. 10
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תקנים פנויים  רשויות מקומיות

לאיוש לשלטון 

 מקומי

תקנים פנויים 

לאיוש לתכנון 

עירוני

תמרוץ 

2023 

מנהל/ת מערך 

 הליווי והרשת

 עדי כהןלא זכאים1זכאות לתפקיד   אבו גוש

 מיה ברמן תקן פנוי1זכאות לתפקיד   אבו סנאן

 מיה ברמן אין תקן1ות לתפקיד זכא  פחם-אום אל

 אימי שופןלא זכאים1זכאות לתפקיד   אופקים

 עדי כהןלא זכאים1זכאות לתפקיד   אור יהודה

 מיה ברמןלא זכאים1זכאות לתפקיד   אור עקיבא

קלטו צוערי תכנון   אילת

2022

 אימי שופןלא זכאים

 רונן-נועה שמירלא זכאים1זכאות לתפקיד   אכסאל

 רונן-נועה שמירלא זכאים1זכאות לתפקיד   בטוף-אל

 אימי שופן אין תקן1זכאות לתפקיד   אל קסום

 עדי כהןלא זכאיםלא עומדים  אליכין

 עדי כהן תקן פנוי1זכאות לתפקיד   אלעד

 מיה ברמןלא זכאים1זכאות לתפקיד   אעבלין

 הןעדי כלא זכאים1זכאות לתפקיד   אפרת

 עדי כהןלא זכאים1זכאות לתפקיד   אריאל

(קורא-ולנכון לפרסום מועד הק) . טבלת הזכאות11
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 אימי שופןלא זכאים1זכאות לתפקיד   אשדוד

 אימי שופןלא זכאים1זכאות לתפקיד   אשכול

 אימי שופןלא זכאים1זכאות לתפקיד   אשקלון

 מיה ברמן תקן פנוי1זכאות לתפקיד   גרבייה-באקה אל

קלטו צוערי תכנון   באר שבע

2022

 אימי שופןלא זכאים

 מיה ברמןלא זכאים1זכאות לתפקיד   מרג'-בוסתאן אל

 רונן-נועה שמיר תקן פנוי1זכאות לתפקיד   נוג'ידאת-בועיינה

 רונן-נועה שמיר אין תקן1זכאות לתפקיד   בוקעאתא

 מיה ברמן תקן פנוי1זכאות לתפקיד   מכסור-ביר אל

 עדי כהןזכאים לא1זכאות לתפקיד   בית אל

 עדי כהןלא זכאים1זכאות לתפקיד   בית אריה

 רונן-נועה שמיר אין תקן1זכאות לתפקיד   בית ג'ן

קלטו צוערי תכנון   בית שאן

2022

 רונן-נועה שמירלא זכאים

 עדי כהןלא זכאים1זכאות לתפקיד   בית שמש

 עדי כהן תקן פנוי1זכאות לתפקיד   ביתר עילית

 עדי כהןלא זכאים1זכאות לתפקיד   ני ברקב

 עדי כהןלא זכאים1זכאות לתפקיד   בני עי"ש

 מיה ברמןלא זכאים1זכאות לתפקיד   בסמ"ה

 מיה ברמןלא זכאים1זכאות לתפקיד   בסמת טבעון
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 מיה ברמןלא זכאים1זכאות לתפקיד   בענה

 עדי כהןלא זכאים1זכאות לתפקיד   בת ים

 רונן-נועה שמיר אין תקן1זכאות לתפקיד   מכר-ג'דיידה

 רונן-נועה שמירלא זכאים1זכאות לתפקיד   ג'וליס

 מיה ברמןלא זכאים1זכאות לתפקיד   ג'לג'וליה

 מיה ברמןלא זכאים1זכאות לתפקיד   זרקא-ג'סר א

 רונן-נועה שמירלא זכאיםלא עומדים  ג'ש )גוש חלב(

 מיה ברמןלא זכאים1אות לתפקיד זכ  ג'ת

 עדי כהןלא זכאים1זכאות לתפקיד   גבעת זאב

 עדי כהןלא זכאים1זכאות לתפקיד   גדרה

 רונן-נועה שמירלא זכאים1זכאות לתפקיד   גולן

 עדי כהןלא זכאים1זכאות לתפקיד   גוש עציון

קלטו צוערי תכנון   כרמל-דאלית אל

2022

 ה ברמןמי אין תקן

 רונן-נועה שמירלא זכאים1זכאות לתפקיד   דבוריה

 אימי שופן אין תקן1זכאות לתפקיד   דימונה

 רונן-נועה שמירלא זכאים1זכאות לתפקיד   אסד-דיר אל

 רונן-נועה שמירלא זכאים1זכאות לתפקיד   דיר חנא

 רונן-נועה שמירלא זכאים1זכאות לתפקיד   הגלבוע

 רונן-נועה שמירלא זכאים1זכאות לתפקיד   ל העליוןהגלי

 רונן-נועה שמירלא זכאים1זכאות לתפקיד   הגליל התחתון
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 אימי שופןלא זכאיםלא עומדים  הערבה התיכונה

 עדי כהןלא זכאים1זכאות לתפקיד   הר חברון

 מיה ברמןלא זכאים1זכאות לתפקיד   זבולון

תכנון קלטו צוערי   זמר

2022

 מיה ברמןלא זכאים

 מיה ברמןלא זכאים1זכאות לתפקיד   זרזיר

 אימי שופן אין תקן1זכאות לתפקיד   חבל אילות

 אימי שופןלא זכאים1זכאות לתפקיד   חוף אשקלון

 אימי שופן אין תקן1זכאות לתפקיד   חורה

 מיה ברמן תקן פנוי1זכאות לתפקיד   חורפיש

 רונן-נועה שמיר אין תקן1זכאות לתפקיד   גליליתחצור ה

קלטו צוערי תכנון   חריש

2022

 מיה ברמןלא זכאים

 רונן-נועה שמירלא זכאים1זכאות לתפקיד   טבריה

 רונן-נועה שמיר אין תקן1זכאות לתפקיד   זנגריה-טובא

 רונן-נועה שמירלא זכאים1זכאות לתפקיד   טורעאן

 עדי כהן תקן פנוי1אות לתפקיד זכ  טייבה

 עדי כהן תקן פנוי1זכאות לתפקיד   טירה

קלטו צוערי תכנון   טירת כרמל

2022

 מיה ברמןלא זכאים

קלטו צוערי תכנון   טמרה

2022

 רונן-נועה שמיר אין תקן
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 מיה ברמןלא זכאים1זכאות לתפקיד   ג'ת-יאנוח

 רונן-מירנועה שלא זכאיםלא עומדים  יבנאל

 רונן-נועה שמירלא זכאיםלא עומדים  יסוד המעלה

 רונן-נועה שמיר תקן פנוי1זכאות לתפקיד   יפיע

 אימי שופן אין תקן1זכאות לתפקיד   ירוחם

קלטו צוערי תכנון   ירושלים

2022

 עדי כהןלא זכאים

 רונן-נועה שמיר תקן פנוי1זכאות לתפקיד   ירכא

 רונן-נועה שמירלא זכאים1ת לתפקיד זכאו  כאבול

-כאוכב אבו אל

 היג'א
 מיה ברמןלא זכאיםלא עומדים 

 אימי שופן תקן פנוי1זכאות לתפקיד   כסיפה

 רונן-נועה שמירלא זכאים1זכאות לתפקיד   סמיע-כסרא

-טבאש-כעביה

 חג'אג'רה
 מיה ברמןלא זכאים1זכאות לתפקיד  

 עדי כהןלא זכאיםלא עומדים  כפר ברא

 מיה ברמןלא זכאים1זכאות לתפקיד   כפר יאסיף

 מיה ברמןלא זכאים1זכאות לתפקיד   כפר יונה

 רונן-נועה שמירלא זכאיםלא עומדים  כפר כמא

 רונן-נועה שמיר אין תקן1זכאות לתפקיד   כפר כנא

 מיה ברמן תקן פנוי1זכאות לתפקיד   כפר מנדא

 מיה ברמן אין תקן1זכאות לתפקיד   םכפר קאס
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 מיה ברמן תקן פנוי1זכאות לתפקיד   כפר קרע

 רונן-נועה שמירלא זכאים1זכאות לתפקיד   כרמיאל

 עדי כהןלא זכאים1זכאות לתפקיד   לוד

 אימי שופןלא זכאים1זכאות לתפקיד   לכיש

 אימי שופן אין תקן1זכאות לתפקיד   לקיה

 רונן-נועה שמירלא זכאים1זכאות לתפקיד   ות החרמוןמבוא

 רונן-נועה שמירלא זכאים1זכאות לתפקיד   כרום-מג'ד אל

 רונן-נועה שמיר אין תקן1זכאות לתפקיד   מג'דל שמס

 רונן-נועה שמיר אין תקן1זכאות לתפקיד   מגאר

 רונן-נועה שמירלא זכאיםלא עומדים  מגדל

 רונן-נועה שמירלא זכאים1זכאות לתפקיד   מגדל העמק

 מיה ברמןלא זכאיםלא עומדים  מגדל תפן

 עדי כהןלא זכאיםלא עומדים  מגילות ים המלח

 עדי כהן אין תקן1זכאות לתפקיד   מודיעין עילית

 מיה ברמןלא זכאיםלא עומדים  מזרעה

 מיה ברמןלא זכאים1זכאות לתפקיד   מטה אשר

 עדי כהןלא זכאים1זכאות לתפקיד   מטה בנימין

 עדי כהןלא זכאים1זכאות לתפקיד   מטה יהודה

 רונן-נועה שמירלא זכאיםלא עומדים  מטולה

 מיה ברמןלא זכאים1זכאות לתפקיד   מנשה

 רונן-נועה שמיר אין תקןלא עומדים  מסעדה
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 ונןר-נועה שמירלא זכאיםלא עומדים  מעיליא

 עדי כהןלא זכאים1זכאות לתפקיד   מעלה אדומים

 עדי כהןלא זכאיםלא עומדים  מעלה אפרים

 רונן-נועה שמירלא זכאים1זכאות לתפקיד   מעלה יוסף

 מיה ברמןלא זכאים1זכאות לתפקיד   מעלה עירון

 רונן-נועה שמירלא זכאים1זכאות לתפקיד   תרשיחא-מעלות

 אימי שופן אין תקן1זכאות לתפקיד   מצפה רמון

 רונן-נועה שמיר אין תקן1זכאות לתפקיד   מרום הגליל

 אימי שופןלא זכאים1זכאות לתפקיד   מרחבים

 רונן-נועה שמירלא זכאים1זכאות לתפקיד   משגב

 רונן-נועה שמירלא זכאים1זכאות לתפקיד   משהד

 אימי שופןםלא זכאילא עומדים  נאות חובב

 מיה ברמןלא זכאים1זכאות לתפקיד   נהריה

 אימי שופן תקן פנוי1זכאות לתפקיד   נווה מדבר

 רונן-נועה שמירלא זכאים1זכאות לתפקיד   נוף הגליל

 עדי כהןלא זכאים1זכאות לתפקיד   נחל שורק

 רונן-נועה שמירלא זכאים1זכאות לתפקיד   נחף

 רונן-נועה שמיר תקן פנוי1לתפקיד  זכאות  נצרת

 אימי שופןלא זכאים1זכאות לתפקיד   נתיבות

קלטו צוערי תכנון   נתניה

2022

 מיה ברמןלא זכאים
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 רונן-נועה שמירלא זכאיםלא עומדים  סאג'ור

 רונן-נועה שמיר אין תקן1זכאות לתפקיד   סח'נין

 רונן-נועה שמיר תקן פנוילא עומדים  ע'ג'ר

 רונן-נועה שמירלא זכאים1זכאות לתפקיד   עיילבון

 רונן-נועה שמירלא זכאים1זכאות לתפקיד   עילוט

 מיה ברמןלא זכאים1זכאות לתפקיד   עין מאהל

 רונן-נועה שמיר אין תקןלא עומדים  עין קנייא

 מיה ברמןלא זכאים1זכאות לתפקיד   עכו

 עדי כהן אין תקן1ד זכאות לתפקי  עמנואל

 רונן-נועה שמירלא זכאים1זכאות לתפקיד   עמק הירדן

 רונן-נועה שמירלא זכאים1זכאות לתפקיד   עמק המעיינות

 מיה ברמן תקן פנוי1זכאות לתפקיד   עספיא

 רונן-נועה שמירלא זכאים1זכאות לתפקיד   עפולה

 ןעדי כהלא זכאים1זכאות לתפקיד   עראבה

 עדי כהןלא זכאים1זכאות לתפקיד   ערבות הירדן

 אימי שופן אין תקן1זכאות לתפקיד   ערד

 מיה ברמן אין תקן1זכאות לתפקיד   ערערה

 אימי שופן תקן פנוי1זכאות לתפקיד   בנגב-ערערה

 מיה ברמןלא זכאים1זכאות לתפקיד   פוריידיס

 רונן-שמירנועה לא זכאיםלא עומדים  פסוטה

 רונן-נועה שמירלא זכאים1זכאות לתפקיד   פקיעין )בוקייעה(
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 מיה ברמן תקן פנוי1זכאות לתפקיד   צפת

 עדי כהןלא זכאיםלא עומדים  קדומים

 עדי כהן תקן פנוי1זכאות לתפקיד   קלנסווה

קלטו צוערי תכנון   קצרין

2022

 רונן-נועה שמיר אין תקן

 עדי כהןלא זכאים1זכאות לתפקיד   קרית ארבע

 מיה ברמןלא זכאים1זכאות לתפקיד   קרית אתא

 מיה ברמןלא זכאים1זכאות לתפקיד   קרית ביאליק

 אימי שופןלא זכאים1זכאות לתפקיד   קרית גת

קלטו צוערי תכנון   קרית ים

2022

 מיה ברמןלא זכאים

 עדי כהן ויתקן פנ1זכאות לתפקיד   קרית יערים

 מיה ברמןלא זכאים1זכאות לתפקיד   קרית מוצקין

 אימי שופןלא זכאים1זכאות לתפקיד   קרית מלאכי

 עדי כהןלא זכאים1זכאות לתפקיד   קרית עקרון

 רונן-נועה שמיר אין תקן1זכאות לתפקיד   קרית שמונה

 עדי כהןלא זכאים1זכאות לתפקיד   קרני שומרון

 רונן-נועה שמירלא זכאים1זכאות לתפקיד   הראמ

 אימי שופן אין תקן1זכאות לתפקיד   רהט

 מיה ברמןלא זכאים1זכאות לתפקיד   ריינה

 מיה ברמן אין תקן1זכאות לתפקיד   רכסים
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 עדי כהןלא זכאים1זכאות לתפקיד   רמלה

 אימי שופןלא זכאים1זכאות לתפקיד   רמת נגב

 רונן-נועה שמירלא זכאים1זכאות לתפקיד  אום אל ג'נם-שבלי

 אימי שופן תקן פנוי1זכאות לתפקיד   שלום-שגב

 אימי שופןלא זכאים1זכאות לתפקיד   שדות נגב

קלטו צוערי תכנון   שדרות

2022

 אימי שופן אין תקן

 עדי כהןלא זכאים1זכאות לתפקיד   שומרון

 רונן-נועה שמירלא זכאים1יד זכאות לתפק  שלומי

 מיה ברמןלא זכאים1זכאות לתפקיד   שעב

 אימי שופןלא זכאים1זכאות לתפקיד   שער הנגב

 מיה ברמן אין תקן1זכאות לתפקיד   שפרעם

אימי שופןאין תקן1זכאות לתפקיד  תל שבע

    

תקנים פנויים  אשכולות אזוריים

לאיוש שלטון 

 מקומי

ות לתכנון זכא

עירוני

-תקן

תימרוץ 

2023 

 מערך הליווי

 רונן-נועה שמירלא זכאים1זכאות לתפקיד   בית הכרם הגלילי

 רונן-נועה שמירלא זכאים1זכאות לתפקיד   גליל מזרחי

קלטו צוערי תכנון   גליל מערבי

2022

 רונן-נועה שמירלא זכאים

 רונן-נועה שמירלא זכאים1זכאות לתפקיד   הכנרת והעמקים
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 מיה ברמןלא זכאים1זכאות לתפקיד   המפרץ

 עדי כהןלא זכאים1זכאות לתפקיד   מישור החוף

 אימי שופןלא זכאים1זכאות לתפקיד   נגב מערבי

 אימי שופןלא זכאים1זכאות לתפקיד   נגב מזרחי

 אימי שופןלא זכאים1זכאות לתפקיד   שורק דרומי

 עדי כהןלא זכאים1זכאות לתפקיד   מרוןיהודה ושו

 רונן-נועה שמירלא זכאים1זכאות לתפקיד   הגליל והעמקים

עדי כהןלא זכאים1זכאות לתפקיד  השרון

    

תקנים פנויים ועדות מרחביות

לאיוש שלטון 

 מקומי

זכאות לתכנון 

עירוני

-תקן

תימרוץ 

2023 

 

ועדה מרחבית 

גליל מעלה ה
קלטו צוערי תכנון  

2022

אין תקן 

 פנוי

 

חברון )ועדה 

מוניציפלית(
  תקן פנוי1זכאות לתפקיד  

ועדה מרחבית 

מעלה נפתלי 
  תקן פנוי1זכאות לתפקיד  

ועדה מרחבית נגב 

מזרחי
  תקן פנוי1זכאות לתפקיד  

ועדה מרחבית 

אצבע הגליל 
  תקן פנוי1זכאות לתפקיד  
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מרחבית ועדה 

יישובי הברון 
  תקן פנוי1זכאות לתפקיד  

ועדה מרחבית 

עירון 
  תקן פנוי1זכאות לתפקיד  

ועדה מרחבית לב 

הגליל 
  תקן פנוי1זכאות לתפקיד  

ועדה מרחבית 

שפלת הגליל 
  תקן פנוי1זכאות לתפקיד  

ועדה מרחבית נגב 

מערבי
  תקן פנוי1זכאות לתפקיד  

בית ועדה מרח

הראל 
  תקן פנוי1זכאות לתפקיד  

ועדה מרחבית אבו 

בסמה 
  תקן פנוי1זכאות לתפקיד  

ועדה מרחבית 

קסם 
  תקן פנוי1זכאות לתפקיד  

ועדה מרחבית 

מבוא העמקים 
  תקן פנוי1זכאות לתפקיד  

ועדה מרחבית 

גבעות אלונים
  תקן פנוי1זכאות לתפקיד  

ועדה מרחבית 

 קריות
  תקן פנוי1זכאות לתפקיד  

ועדה מרחבית 

זמורה 
  תקן פנוי1זכאות לתפקיד  

ועדה מרחבית 

מורדות הכרמל 
  תקן פנוי1זכאות לתפקיד  
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ועדה מרחבית חבל 

אשר 
  תקן פנוי1זכאות לתפקיד  

ועדה מרחבית גליל 

מזרחי 
  תקן פנוי1זכאות לתפקיד  

ועדה מרחבית 

מעלה חרמון 
  תקן פנוי1זכאות לתפקיד  

ועדה מרחבית רכס 

הכרמל 
  תקן פנוי1זכאות לתפקיד  

ועדה מרחבית 

מזרח השרון 
  תקן פנוי1זכאות לתפקיד  

ועדה מרחבית 

הגליל המרכזי 
  תקן פנוי1זכאות לתפקיד  

ועדה מרחבית 

יזרעאלים 
  תקן פנוי1זכאות לתפקיד  

ועדה מרחבית 

שורקות 
  תקן פנוי1זכאות לתפקיד  

ועדה מרחבית 

הגליל העליון 
  תקן פנוי1זכאות לתפקיד  

ועדה מרחבית 

מנשה אלונה 
  תקן פנוי1זכאות לתפקיד  

 


