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פומבי
96518
משרה זו מיועדת לבני האוכלוסייה הערבית לרבות דרוזים וצ'רקסים
80002272
מרכז/ת בכיר/ה )מחקר מסים מיקרו(  - 1משרות.
ייעוץ משפטי כלכלה והכנסות המדינה
ירושלים
משרד האוצר
דרגה  41 - 39דירוג  11מח"ר.
 100אחוז
ייקבע בהמשך

תאור התפקיד :
סיוע בגיבוש מדיניות בתחום מערכת המס בישראל לרבות ביצוע עבודות מחקר ,הכנת
סקירות ומעקב שוטף אחר ההתפתחויות בתחום מערכת המס.
ביצוע עבודות תשתית ,לצורך תכנון אסטרטגי של מערכת המיסים ,והכנת עבודת
מחקר השוואתי על התפתחויות בעולם בתחום המיסים .לשם כך איסוף של מידע
השוואתי על שיטות המס ,במדינות שונות וכן מניסיון העבר במשק הישראלי.
ריכוז תחום האגרות ,כולל :ריכוז ועדת האגרות הבין-משרדית ,תפעול ועדכון
מערכת האגרות הממשלתית וקיום קשר עם משרדי הממשלה בנושא האגרות.
לקיחת חלק בהכנת דו"ח הכנסות המדינה.
ייצוג בוועדות מקצועיות ,פנימיות וחיצוניות ,הדנות בנושאי מיסים ואגרות.
מילוי מטלות נוספות בהתאם להנחיות הממונה.
דרישות המשרה:
דרישות סף:
======================
השכלה:
---------------------השכלה אקדמית )תואר ראשון( בכלכלה או בחשבונאות שהינו רואה חשבון מוכר ע"י
מועצת רואי החשבון בישראל או במשפטים )בעל רישיון לעריכת דין וחבר בלשכת
עורכי הדין(
ניסיון*:
---------------------לבעלי תואר ראשון  3 -שנות ניסיון בתחום המיסים בישראל
לבעלי תואר שני  -שנתיים ניסיון בתחום המיסים בישראל
* ניתן להכיר בניסיון של המועמד אחרי קבלת התואר האקדמי/הסמכה ובלבד שהוא
עונה על דרישות הניסיון המפורטות לעיל
כישורים נוספים רצויים:
---------------------יינתן יתרון למיסי הכנסה על יחידים וחברות.

ניסיון בביצוע מחקרים אמפיריים ו/או תיאורטיים בתחומי המיסים.
ידע במגוון רחב של תחומי מיסוי ברמת המיקרו והמאקרו כולל מדיניות מיסים.
כושר הבעה בכתב ובעל פה בשפה העברית ,שליטה מלאה
ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית והצגה
ניסיון בתוכנות .Office
הערות:
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.
מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.
ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו.
השיבוץ במשרה בכפוף לסיום תקופת הניסיון של העובד/ת המפנה את המשרה.
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.
המכרז פורסם ביום  :יג' באדר-ב ,תשפ"ב )(16/03/2022
היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא  :כז' באדר-ב ,תשפ"ב )(30/03/2022

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  5ימים 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.

