
 

 מכרז לתפקיד רכז/ת גבייה והכנסות

 מחלקת גבייה  היחידה:

 והכנסות גבייה תרכז/ תואר המשרה:

 משרה 011% היקף העסקה:

 חיצוני סוג מכרז:

 .המקומית ברשות וההכנסות  הגבייה ריכוז ייעוד:

 תפקיד:תיאור 

 .הגבייה על כממונה גם ומוגדר במידה רק ה,בחקיק המאוזכר תפקיד
 שיהא הגבייה על לממונה ציבור עובד למנות מעוניינות אשר ת,מקומיו רשויות
 רשאיות )גבייה( םסייהמ פקודת פי על מנהלי גבייה בהליך לנקוט מוסמך
נוהל הגשת  – 0/0112לחוזר מנכ"ל  בהתאם בבקשה הפנים למשרד לפנות

בקשה למינוי "ממונה על הגבייה" ו"פקיד גבייה" על פי פקודת המיסים 
)גבייה(. המינוי ייעשה על ידי שר האוצר, בהודעה ברשומות וזאת על פי המלצת 

 ד לפקודת המיסים )גבייה(.  00שר הפנים )סעיף 
 

 תחומי אחריות:

 לתאגיד הועבר לא אם מים, ארנונה גביית( ברשות הגבייה תחום ריכוז .0
 .שות(ר תשלומי או/ ו והיטלים– אגרות ,מים

 .הארנונה חיובי מערך וניהול ארנונה שומות קביעת  .0
 .הגבייה מערך של כספי ריכוז  .3

פירוט הביצועים 

והמשימות 

העיקריות, כנגזר 

מתחומי 

 האחריות: 

אם לא הוער לתאגיד  -תחום הגבייה ברשות )גביית ארנונה, מים,  ריכוז .1
 מים, אגרות והיטלים(.

 .המקומית הרשות של סיםיהמ מדיניות בגיבוש סיוע . א
 .הגבייה בתחום המקומית הרשות מדיניות של לפועל הוצאה  ב. 
     ייזום לרבות ,לאזרחים הגבייה במחלקת השירות מתן על ופיקוח הנחיה  ג. 

 .הפונים לקהל ואיכותי יעיל שירות למתן מתקדמות יטותש של ויישום
 עבודה תהליכי על ובקרה פיקוח טי,והמשפ המנהלי האכיפה מערך ניהול  ד.

 .מגמות וניתוח תקופתיים חות"דו עריכת ,הגבייה באכיפת
 .הגבייה מחלקת של העבודה תכנית הכנת ה.
 .ושנתיים רבעוניים ומאזנים חות"דו הכנת  ו.
 .התחום על והאכיפה הפיקוח הגברתייה, הגב ניהול בתחום דעת חוות מתן  ז.
  וכמפורט )ייהגב(מיסים ה לפקודת בהתאם מנהליות אכיפה פעולות אישור  ח.

 וד(.וע מיטלטלין עיקול ,חקירות', ג צד עיקולי כגון( לעיל בהרחבה     
   ומחיקת פשרה הסדרי תהליכי וניהול מסופקים לחובות תיקים הכנתט.  
 .חובות     
 .לנישומים והסברתן ם,לנישומי החיוב הודעות שליחת על פיקוח  י. 

 שנתי ותשלום בבנק קבע הוראת כגוןת, שונו גבייה לשיטות מודעות הגברת יא.
 .מראש      
 .לעת מעת שיפורו וייזום ביחידה המחשוב מערך על בקרה יב.

  ובפרט הרלוונטיות העירייה מחלקות מול קבועים עבודה ממשקי קיום ג.י
 .עסקים רישוי ומחלקת ההנדסה מחלקת     

 

 

 קביעת שומות ארנונה וניהול מערך חיובי הארנונה .2

תכנון מערך החיובים השנתיים והתקופתיים בגין הארנונה, ופיקוח על  .א
 ביצועו.

 הכנת צו ארנונה והצגתו בפני הגבר לקראת העלאתו לדיון במועצה.  .ב
 בדיקה ואישור של הנחות בארנונה.  .ג
ערר על קביעת  –מתן תשובות להשגות )בהתאם לחוק הרשויות המקומיות  .ד

ארנונה כללית(, הכנת תיקים לוועדות ערר ולבית משפט בתחומים 
 שבאחריותו. 



 

 

 ייזום בדיקות ומדידות נכסים ברחבי הרשות המקומית. .ה
 יישום תוצאות בדיקות ומדידות הנכסים. .ו
במקומות בהם עדיין לא הוקם תאגיד מים: ביצוע קריאת מדי מים וחיוב  .ז

הצרכנים, רישום מוסדר של צרכני המים לחיוב ופיקוח על מערך התשלום, 
ההקטנה וביטול הפחת האדמיניסטרטיבי )פחת מים הנגרם מאספקת מים 

 ללא מדידה(. 

 

 כספי של מערך הגבייה ריכוז .3

 חודשיים, רבעוניים ושנתיים.הכנת דו"חות ומאזנים,  .א
 ריכוז הקשרים עם ספקי השירותים בתחום האכיפה. .ב
 ריכוז כספים והתחשבנות עם ספקי השירותים בתחום האכיפה. .ג

מאפייני העשייה 
הייחודיים 

 בתפקיד

 עבודה מול קהל. .א
 שליטה בנתונים מרובים. .ב

 .לגזבר כפיפות:

 ידע והשכלה:

 השכלה ודרישות מקצועיות

 00  שנות לימוד 

 מקצועי של שנתיים לפחות בתחום הגבייה.נדרש ניסיון -ניסיון מקצועי
 .בינוניתאנגלית ברמה  עברית ברמה גבוהה,  -שפות

, בעיקר  OFFICE ,OUTLOOK -ה תוכנותב שליטה מלאה  -יישומי מחשב

 . EXCELבתוכנת 

 נהלה:ימ

 :12.11.21 יום חמישי מועד פרסום המכרז 
  :לאילה  12:11בשעה  22.11.21יום חמישי קורות חיים  יש להגיש עד יום

   tamar.co.il-ko@maבמייל  בורבא מנהלת משאבי אנוש
 . 10-8800010או בפקס 

 :12-משאבי אנוש טלפון: אילה בורבא מנהלת  איש הקשר לעניין מכרז זה
7722261 

 למילוי שאלון למועמד באופן מלא, שאלון זה ניתן להשיג באתר  ישנה חובה
 המועצה האזורית "תמר".

 
 ** יענו רק המועמדים שיעמדו בדרישות התפקיד. 

 וההיפך.     ** כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה 
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