
 

 

 האיגוד ית\לתפקיד גזבר 1/2021מספר מכרז פומבי 

 
  איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה האיגוד: .א

 האיגוד : גזבר ואר המשרהת .ב

 הפנים.או חוזה אישי באישור משרד )מח"ר( מנהל אגף לפי דרוג דרגה  :דרגת המשרה ודירוגה .ג

 )יום בשבוע( 20% :שיעור חלקיות המשרה  .ד

  פומבי: וג מכרזס .ה

 .בנושאים הכספייםאיגוד והסמכות המקצועית העליונה ב איגודניהול המערך הכלכלי והכספי של ה מהות התפקיד: .ו

  :יקרי התפקידע .ז

לפקודת העיריות )נוסח  ג' )א( 170לפי סעיף כל העניינים, הפעולות, המטלות והנושאים שבטיפולו ובאחריותו של גזבר 

 :ולרבות אלה "(ריותיהע פקודת)להלן: " חדש(

 האיגודהכספיים של  ועל ניהול ענייני יותאחר .1

ובהתאם לצרכים  איגוד, יחד עם מנכ"ל האיגוד ובהנחייתו,הכנת הצעת התקציב ותקציב המילואים של ה .2

 .התקציביים לעת הכנת התקציב 

באופן שלא ייווצר , ופיקוח על שמירת מסגרת התקציב ,יגודהאהמשאבים הכספיים של ומערכת החשבונות יהול נ .3

 ..האיגודבתקציב לפקודת העריות, ג, 140גירעון שוטף, כהגדרתו בסעיף 

 .ולפי הוראות פקודת העיריות האיגוד של הכספיים הדוחות הכנת .4

 .הכנסותיו ו/או הוצאותיואיגוד, בנוגע לעניינים להם השלכה על תקציב ה ,וועדותיו איגודתן חוות דעת בפני מועצת המ .5

 ., האמונה על תגמול עובדי האשכול בגין עבודתםבמיקור חוץ, יחד עם מנכ"ל האיגוד ובהנחיתו ניהול יחידת השכר .6

הזדמנות להשמיע את דעתו, תוך מתן   ,המכרזים וועדת הכספים ועדת, בענייני כספים של האיגודבישיבות נוכחות  .7

או  ו, הכנסותיהאיגודאו ועדה כאמור, שיש לה השלכה על תקציב  האיגודבעל פה או בכתב, לפני קבלת כל החלטה של 

 .והוצאותי

 : הכישורים הדרושים למילוי המשרההדרישות ועיקרי ו סףהתנאי  .ח

או שקיבל הכרה  ,ועצה להשכלה גבוההתואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המ :השכלה ודרישות מקצועיות .1

באחד מהתחומים הבאים: חשבונאות, כלכלה או מנהל עסקים; רץ. ערכת תארים אקדמיים בחוץ לאמהמחלקה לה

 .או בעל תעודת רו"ח בתוקף

שנים לפחות בתחום הכספים והתקציבים כגון ניהול חשבונות, הכנת  5בעל ניסיון מקצועי מצטבר של  :ניסיון מקצועי .2

  .בקרת התקציב, ניהול מערכי גבייה, הכנת דו"חות כספיים וכדומה, התקציב, חשבות שכר

 שנים. 3רשויות של  כגזבר איגוד ערים או אשכולמצטבר ניסיון מקצועי בעל 

הכוונה לניסיון בניהול כללי, ניהול מו"מ, בנייה וניהול )שנים לפחות  3יסיון ניהולי מצטבר של בעל נ  :ניסיון ניהולי .3

 (.באופן ישיר או עקיף של תקציב, הנחיה והובלה של צוות עובדים מקצועי

  :דרישות נוספות .ט

 בתוכנת אקסל.וידע  office היכרות עם יישומי –יישומי מחשב  קריאה וכתיבה. -הבנת אנגלית בסיסית  -שפות .1



 

 

עיקר התפקיד בקרה שוטפת ואישור פעולותיהם הכספיות של מנכ"ל האיגוד, : מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד .2

 המנהלת האדמיניסטרטיבית ומנהלי המחלקות.

  איגודכפיפות: מנכ"ל ה .3

  התאמהמיון וידרשו לעמוד במבחני למפורט לעיל, המועמדים המתאימים פירוט הליכי המיון:  .4

 ה:מינהל .י

  מקום העבודה: מעלה אדומים .1

  13.8.2021 מועד פרסום המכרז .2

 2.9.2021   בקשות למכרז יש להגיש עד יום .3

  02-5900090 טלפון מנכ"ל,  –ד"ר ניצן לוי  ש הקשר לעניין מכרז זהאי .4

  .הבהרה מגדרית: המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד

 זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל ההתאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.ניתנת בזה הודעה בדבר 

הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב  עדיפות שתינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייהניתנת בזה הודעה בדבר 

 .אחריםמועמדים  , אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם שלהאיגודעובדי 

 

 על החתום 

 
 

 ד"ר ניצן לוי

 האיגודמנכ"ל  

 

  

 

 


