
 

 גזבר המועצה נית/סגןהגדרת תפקיד 

 נתוני המשרה
 בחקיקה. לא מוזכרהתפקיד סוג תפקיד: 

 גזברסגן : תיאור התפקיד
 ייעוד:

המועצה. סיוע  סיוע לגזבר בהכנת התקציב, מעקב ובקרה אחר ביצועו במועצה וגופי הסמך של
 בניהול אגף הגזברות.

 תחומי אחריות:

 מעקב ובקרה אחר תקציב השוטף והתקציב הבלתי רגיל. .1
 פיקוח, בקרה ומעקב על ביצוע העבודה השוטפת באגף. .2
 ניהול מחלקת רכב ומחלקת גזברות באגף. .3
 מעקב ובקרה אחר  התקציב הרגיל והבלתי רגיל של גופי הסמך של המועצה. .4

 הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחריות:פירוט 

 מעקב ובקרה אחר תקציב השוטף והתקציב הבלתי רגיל. .1

 מעקב ובקרה אחר דוחות ביצוע חודשיים לתקציב הרגיל והבלתי רגיל. .א
 מעקב ובקרה אחר דוחות ביצוע מהכנסות מגורמי חוץ. .ב
 .החשבון של המועצה והמבקרים מעקב ובקרה אחר הדוחות הרבעוניים ועבודה מול רואי .ג
 בדיקה ובקרה של חשבוניות ופקודות יומן. .ד
 ביצוע תפקידים שונים בהתאם להוראות מנהל האגף. .ה

 פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת ביחידה. .2

 מעקב אחר ביצוע הנחיות מנהל האגף. .א
 פיקוח על התקדמות בביצוע התכניות בהתאם למדדי הביצוע. .ב
 האגף בנוגע לביצוע תכנית העבודה.הנחיית עובדי  .ג
 עדכון מטרות התכנית בהתאם להתפתחויות (בכפוף לאישור מנהל האגף). .ד

 מחלקה רכב ומחלקת גזברות באגףניהול  .3

 הגדרת מטרות המחלקה תוך שימוש בסטנדרטים ספציפיים וברי מדידה. .א
אחריות ומערכת ניסוח תכנית פעולה הכוללת מטרות ויעדים, אמצעים למימושם, תחומי  .ב

 בקרה.
 .מיפוי כלל הפעולות הנדרשות לביצוע עבודת המחלקה .ג
 הצגת מדיניות הרשות לעובדי המחלקה והנחייתם בביצוע המטלות. .ד
הנחיית עובדי המחלקה בנוגע לגיבוש תכנית העבודה, כולל לוחות זמנים, יעדים ויעדי  .ה

 ביניים.
 עדכון מטרות תכנית העבודה בהתאם להתפתחויות. .ו
 לקה, כולל חלוקת אחריות וסמכויות.ת מבנה המחהגדר .ז
 הקצאת משאבים וכלים נוספים הדרושים לביצוע עבודת המחלקה. .ח
 ווידוא ביצוע ההנחיות. .ט

 מעקב ובקרה אחר התקציב הרגיל והבלתי רגיל של גופי הסמך של המועצה. .4

 הכנת הצעת התקציב השנתי לחברה הכלכלית ולעמותת תמרית להצגה לגזבר. .י
 ובקרה אחר דוחות ביצוע חודשיים לתקציב הרגיל והתקציב הבלתי רגיל.מעקב  .יא
 עבודה שוטפת מול הנהלת חשבונות והרואה חשבון של גופי הסמך ובקרה חודשית קבועה. .יב



 

 

 מעקב ובקרה בכל הנושא של דיווחי מע"מ. .יג
עבודה מול רואה החשבון של גופי הסמך בשוטף ובעיקר בשלב הדוחות הכספיים עד להצגת  .יד

 ח הסופי.הדו

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד: .5

 ייצוגיות. •
 שירותיות •
 סדר וארגון •
 יכולת הובלה •
 עבודה בשעות בלתי שגרתיות •

 כפיפות: .6
 לגזבר המועצהכפיפות 

 תנאים מקדימים למינוי

ידע 

 והשכלה:

 השכלה:

אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה בעל תואר 

הכרה מהמחלקה לאחד להערכת , או שקיבל להשכלה גבוהה

תארים אקדמיים בחוץ לארץ, באחד מהתחומים הבאים: 

  מינהל עסקים. חשבונאות, כלכלה,

 או

 תעודת רואה חשבון בתוקף
קורסים 

והכשרות 

 מקצועיות

 צורךל בהתאם

 ובאנגליתשליטה בעברית  שפות:
 

 באקסל., שליטה טובה מאוד OFFICE שליטה ביישומי  יישומי מחשב:

ניסיון 

 מקצועי:
 .ות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטישנ ארבע

ניסיון 

 ניהולי:

 ישירה.ת עובדים מקצועיים בכפיפות צוו ניסיון בניהול שנת

 לגזבר המועצה כפיפות:

 

 

 

 

 



 

 

 גזבר נית/לסגן מכרז

 גזברות היחידה:
 גזבר נית/סגן תואר המשרה:
 משרה 100% היקף העסקה:

 פומבי סוג מכרז:

 תיאור תפקיד:

 מעקב ובקרה אחר תקציב השוטף והתקציב הבלתי רגיל. .1
 פיקוח, בקרה ומעקב על ביצוע העבודה השוטפת באגף. .2
 ניהול מחלקת רכב ומחלקת גזברות באגף. .3
מעקב ובקרה אחר  התקציב הרגיל והבלתי רגיל של גופי הסמך  .4

 של המועצה.

 

בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה  השכלה:
להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים 

באחד מהתחומים הבאים: חשבונאות, כלכלה, מינהל  בחוץ לארץ.
 עסקים. 

 או
 תעודת רואה חשבון בתוקף.

 ניסיון מקצועי: 
 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי. ארבע

צוות עובדים מקצועיים בכפיפות  ניסיון בניהול שנת ניסיון ניהולי:
 ישירה.

 דרישות נוספות:
 שליטה בעברית ,אנגלית. –שפות  •
 .OFFICEשליטה ביישומי   –יישומי מחשב  •

העשייה מאפייני 

 הייחודיים בתפקיד:

 ייצוגיות. •
 שירותיות •
 סדר וארגון •
 יכולת הובלה •
 עבודה בשעות בלתי שגרתיות •

 לגזבר המועצה כפיפות:

 מנהלה:

 31.03.22 יום חמישי מועד פרסום המכרז: •
 12:00בשעה  24.04.22 ראשוןיום קורות חיים  יש להגיש עד יום:  •

  tamar.co.il-ko@ma במייל  לאילה בורבא מנהלת משאבי אנוש
 אילה בורבא מנהלת מחלקת  איש הקשר לעניין מכרז זה: •

 6688871-08משאבי אנוש טלפון: 
 

ישנה חובה למילוי שאלון למועמד באופן מלא, שאלון זה ניתן להשיג 
 באתר המועצה האזורית "תמר".
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לחוק שוויון זכויות לאנשים  9-ו 3* תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 
 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. 1998 –עם מוגבלות, תשנ"ח 

האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים הוכחת 
 המוגבלות.

זכותו/ה של מועמד/ת עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו/ה מחמת מוגבלותו/ה בהליכי 
 הקבלה לעבודה.

 
הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש  הלמועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסיי* תינתן עדיפות 

הוא/יא בעל/ת כישורים דומים לכישוריהם של  ובדי הרשות המקומית, אם המועמד/תבקרב ע
 מועמדים אחרים.

 
* הליכי המיון למשרה: הרשות תזמן לראיונות מקדימים מועמדים/ות העומדים/ות בתנאי הסף 

 ז.טרם קיום המכר
 

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

 


