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 גזבר/ית העירייהלתפקיד  פנימי / חיצונימכרז 
  39/2019מס'  מכרז 

 

  גזבר/ית העירייה–תאור המשרה 

 

  100% –היקף משרה 

 

 . משרד הפנים  כפוף לאישורב בכירים  חוזה –דירוג דרגה 

 

  ייה מנכ"ל העירו  ראש העיר–כפיפות 

 

  –תיאור התפקיד 

 ראות החוק והסמכויות הקבועות בוגזבר הרשות המקומית יכהן בהתאם להו

 .אחריות להכנת התקציב הרגיל והבלתי רגיל של הרשות המקומית ומעקב אחר ניצול התקציב המאושר 

 אחריות לגביית המיסים ברשות המקומית ותשלומי הפיתוח 

 אחריות לביצוע חיובי המיסים בהתאם לחיוב המיסים השנתי כפי שהוחלט במועצת הרשות המקומית 

 ת לרישום כל הפעולות הכספיות של הרשות המקומית בספרים הראשיים/רישום וניהול בספרי אחריו

 העזר והתאמתם לספר הראשי.

 .אחריות לקביעת התנאים הכספיים לביצוע ההתקשרויות של הרשות המקומית ולמדיניות התשלומים 

 , )ולניהול השקעות הרשות  אחריות להכנת תזרים מזומנים של הרשות המקומית )תחזית הכנסות והוצאות

 המקומית בהתאם לשיקול של כדאיות כלכלית.

 ניהול צוות עובדים 

 

  -עיקרי התפקיד

 גיבוש התקציב השנתי והרב שנתי של הרשות המקומית בהתאם למדיניות ראש הרשות  .א

 ניהול המשאבים הכספיים של הרשות לרבות ניהול מערך הגביה והרכש. .ב

 ת. ניהול מערכת החשבונות של הרשו .ג

 .(ייצוג עמדת יחידת הכספים )בישיבות פנימיות( ועמדת הרשות )בפורומים חיצוניים .ד

 מתן חוות דעת לראש העיר, מועצת העיר וועדותיה בנוגע לעניינים להם השלכה על תקציב העירייה .ה

 ) הכנסותיה והוצאותיה(

 ניהול יחידת השכר האמונה על תגמול עובדי הרשות. .ו

 

  –תנאי הסף 

 

 –השכלה. 1

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה   .א

 מנהלראיית חשבון, כלכלה ,  חשבונאות,להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ באחד מהתחומים הבאים: 

 עסקים, מדיניות ציבורית, ו/או הנדסת תעשיה וניהול.  

 לקבל תעודה על כך.ס גזברים ברשויות המקומיות בהצלחה וזכאי בעל תואר אקדמי אחר , שסיים קוראו 

 יחויבמועמד שיבחר ולא מילא לפני כן תפקיד של גזבר ברשות המקומית במשך שנתיים לפחות,  .ב

להשתתף בקורס גזברים ברשויות המקומיות בתוך שנתיים מיום תחילת עבודתו כגזבר ברשות המקומית. 

הווה תנאי לקידום שכר העובד על פי חוזה הבכירים. תנאי זה נוסף סיום בהצלחה של קורס הגזברים מ

 . 4/2011לתנאים הקיימים ומפורטים בחור מנכ"ל 

 י/מנהל עסקים.לעדיפות תינתן לבעלי תואר שני בתחום כלכ .ג
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 דרישות ניסיון:. 2

 

  -ניסיון תעסוקתי    

  בתחום הכספים והגזברות, כגון: ניהול חשבונות ,הכנת תקציב, חשבות שנות ניסיון תעסוקתי מוכח  7לפחות     

 שכר, ניהול גביה, הכנת דוחות כספיים וכדומה.    

 

 -ניסיון  ניהולי    

 הכוונה לניסיון בניהול כללי, ניהול מו"מ, בניה וניהול של תקציב , הנחיה והובלה  -שנות ניסיון ניהולי 4לפחות     

 עובדים לפחות  5בהיקף משמעותי המונה  דים, ) באופן ישיר/עקיף(של צוות עוב    

 

 

  – כישורים אישיים. 3

 אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודיוק בביצוע, הבנה ותפיסה, כושר למידה, כושר התבטאות בכתב ובע"פ .    

 

 -דרישות נוספות. 4

 עברית ברמה גבוהה    

 .  office-שליטה בתוכנת ה    

 

  -בתפקיד םאפייני העשייה הייחודיימ. 5

 איזון בין צרכי התושבים לבין הצורך לשמירה על איזון תקציבי    

 עבודה בשעות לא שגרתיות    

 ייצוגיות והצגה בפני גורמים מקצועיים.    

 

 , לפיה המועמד נעדר העדר הרשעה פלילית בעבירה שבשל אופייה,  הלעירייחוות דעת היועץ המשפטי  .6

 חומרתה או נסיבותיה , אין הוא ראוי לשמש בתפקיד.   

      

 

המעוניינים יוכלו להגיש את בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים, שאלון מועמד/ת )אותו יש 

המעידות על השכלה תעודות  ,משרות פנויות(  – m.org.il-www.kלהוריד מאתר העירייה   

יפעת כצנלסון, באגף משאבי לידי   24/10/2019–עד ,  בהתאם לדרישות התפקידניסיון נדרשים ו

 .  1עיריית קריית מלאכי, מרכז מסחרי  אנוש

 m.org.il-ifat@k ןאו למייל  8600524-08-פקס 8468500-08-טל

 ם ולנשים כאחד.המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברי

 

הרשות רשאית לשלוח את המועמדים למבחנים במכון שייבחר על ידה ו/או לערוך כל  -הערה

 בדיקה אחרת לבדיקת כישוריהם.
 

 

 בכבוד רב                                                                               

 

 אליהו זוהר                                                                               

 ראש העיר                                                                               
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