
 

 

 

 
 

 

 מכריז בזה    1955-לחוק איגודי ערים, תשט"ו בהתאם

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי על משרה פנויה 

 

 כספים  מחלקתמנהל/ת שכירת שירותים למילוי מקום 
 

 מנכ"ל האשכול  כפיפות ואחריות ניהולית:

 חצי משרה היקף משרה: 

   משרה זמנית:

 מיידי  תחילת עבודה:

 30/06/2023-30/09/2023בין  תאריך סיום משוער: 

 כברי  קיבוץמיקום המשרד: 

 בכפוף להוראות כל דין וקבלת כל האישורים הדרושיםכללי: 

ניגוד עניינים לתפקידו/ה    מתחייב/ת שלא לעסוק ולא לטפל בכל עניין שיש בו משום המועמד/ת

 כעובד/ת של האשכול. 

שעה  ה עד, ג"תשפ  חשווןב ט"ו   2022/11/09 תאריך  ראשון יום  להגשת ההצעותמועד אחרון  

10:30  . 

  eshkol@wegalil.org.il"ל דוא באמצעות

 

 שירותים הנדרשים במסגרת מילוי התפקיד: 

 תחומי אחריות 

  הסמכות המקצועית  .של האשכול  הכספיים  ו  ענייני  ,ניהול המערך הכלכלי של האשכול ובכלל זה

 המפורטים להלן: לרבות ניהול וביצוע העניינים  ,בנושאים הכספיים

של   .1 התקציב  הצעת  לצרכים  הכנת  ובהתאם  האשכול  מנכ"ל  הנחיית  פי  על  האשכול 

 :התקציביים לעת הכנת התקציב

 העברת הצעת התקציב לאישור הגורמים המתאימים באשכול.  .א

 דיווח למשרד הפנים על המסגרת התקציבית המאושרת.  .ב

 הכנת התב"ר על פי צורכי הרשות ועל בסיס מקורות המימון הקיימים.  .ג

  .פי הנהלים המתאימים לאשכולות אזוריים על ביצוע  דיווח למשרד הפנים על .ד

 והתקדמות מימוש תקציבים.

 

 : ניהול המשאבים הכספיים של האשכול ופיקוח על שמירת מסגרת התקציב .2

 , תוך שמירה על איזונה. אשכולהקופת  על אחריות  .א

 . האשכול , לרבות מרשויותביצוע גביית כספים מלקוחות .ב

 מהם.  הממשלה וניהול מעקב לקבלת הכספיםדיווחים למשרדי ביצוע  .ג

 פקודות תשלום על פי דין.  ביצוע .ד
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על  פיקוח על הוצאות ובקרה תקציבית של כלל יחידות האשכול, וזאת לצורך שמירה .ה

 האיזון התקציבי בין הכנסות להוצאות האשכול. 

 ניהול תזרים האשכול, תוך שמירה על תזרים חיובי.  .ו

 פועל ואיתור מכשלות תקציביות בזמן אמת.מעקב ופיקוח על ביצוע התקציב ב .ז

 קיום בקרות עצמיות בנושאי תקציב וכספים, בין היתר תשלומי שכר.  .ח

 

 אחריות על תפעול ותפקוד הנהלת חשבונות  -ניהול חשבונות האשכול  .3

 . אשכולרישום ותיעוד של כל הפעילות הכספית ב .א

 . הפקת מסמכים: תשלום, קבלות, הצעות מחיר .ב

 . ספקים/לקוחותהתאמות  .ג

 . ת האשכול ומנהלי הפרויקטיםהפקת דוחות שוטפים לטובת הנהל .ד

 . מעקב אחרי חייבים .ה

 . הפקדות שיקים .ו

 . קליטת דפי בנק וביצוע התאמות בנקים .ז

   .בשיטה הכפולה  –הכנסות /   רישום הוצאות .ח

 . תשלום לספקים .ט

 .תשלומים לרשויות המסביצוע  .י

 . ניהול קופה קטנה .יא

 

 שכר  תשלומי .4

 . השכר, האמונה על תגמול עובדי האשכול בגין עבודתם  הקשר עם חשב/ת ניהול .א

השכר .ב מרכיבי  תקינות  על  פיקוח  תלושים,  הפקת  לרבות  שכר  תשלומי  וביצוע   הכנת 

מינימום    בהתאם לדין הקיים ועל פי שינויי שכר החלים במשק, הסכמי עבודה, שינוי שכר 

 ועוד ובהתאם לדרגת העובדים.

 ודשיים לצוות העובדים.הכנת דוחות נוכחות ח .ג

 ואישורם מול הממונה.   , בדיקתםפיקוח על הדוחות .ד

 להכנת שכר, כולל חומרים נלווים לשכר.  לחשב/ת השכרשליחת חומרים   .ה

אחריות .ו לרבות  באשכול,  העובדים  וזכויות  שכר  מדיניות  של  לפועל  להעברת   הוצאה 

לקרנות השתלמות, פרישה,  וכל    תשלומים למוסד לביטוח לאומי, לקרנות  גמל  לקופות 

 גורם חוץ הקשור לתנאים סוציאליים לעובדים האשכול. 

 תשלום משכורות באמצעות המס"ב.  .ז

 תשלום ודיווח לחברות הביטוח בגין קופות גמל.  .ח

 ניהול קשר עם ספק שירותי המחשוב המפיק את תלושי השכר. .ט

ים  תקופתי  בקרה ופיקוח על מערך השכר באשכול לרבות הפקת דוחות בקרה ודיווחים .י

תקציבי השכר למנהלי    לשלטונות המס והפקת דוחות ניהוליים ממערכת השכר והדמיית

 עלויות שכר ותנאי רווחה.   מחלקות ולמנכ"ל האשכול לצורך קבלת החלטות בנושא



 

 

 

 
 

 

לעובדים   ניהול תיקי עובדים לרבות פתיחת רשומת שכר לעובד חדש, עדכון ברשומות שכר .יא

 בתיק העובד. קםוותי (שכלה, השתלמות וכדומהתעודות ה) ואיסוף מסמכים רלוונטיים 

 . לעובדים  ניהול ידע ארגוני הקשור לתשלומי שכר .יב

 טיפול בבירורי שכר אל מול העובדים. . יג

 . מענה לדרישות הבהרות ממשרד הפנים והמשרד האוצר בנושאי שלומי שכר .יד

 

 ניהול הקשר עם רו"ח חיצוני לאשכול.  .5

 דרישות הדין הקיים.פי -פיקוח על הכנת דוחות כספיים, על .א

 תיאום הצגת הדוחות השונים במועצת האשכול.  .ב

 כל משימה הדורשת קשר ויעוץ של הרו"ח. .ג

 

 אשכול מול גופים פיננסיים.התקשרויות הניהול  .6

 

 .בתחום הכספים מתן ייעוץ שוטף, לגורמי הניהול באשכול ולמועצת האשכול .7

 

 .מנכ"ל האשכולביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ולהנחיית   .8

 

 סף: תנאי 

 השכלה:

מהמחלקה    המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה  אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי   תואר

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

 . תעודת רו"ח בתוקף או:  סטטיסטיקה. עסקים או 

 

 מקצועי: ניסיון

 אשכול /ברשות מקומית. יתרון כספיםשנים לפחות בניהול  ארבע ניסיון מקצועי של  •

 עבודה במגזר הציבורי. יתרון לעבודה באשכול רשויות מקומיות  •

. יתרון להיכרות עם הרשויות המקומיות בגליל  המוניציפאלי היכרות מעמיקה עם השלטון •

 המערבי 

 

 

 שפות:

 לשליטה בשפה ערבית , יתרון העבריתשליטה בשפה 

 

 יישומי מחשב:  

 . OFFICE-נהלת חשבונות והיכרות עם תוכנות ה

 



 

 

 

 
 

 

 הגשת המועמדות:

 אופן הגשת מועמדות: .1

 ה   09.11.2022  תאריך   ראשון  יוםלהגיש עד  כל המסמכים הנזכרים לעיל יש  קורות חיים בצירוף  

 eshkol@wegalil.org.il   באמצעות דוא"ל 10:30שעה ה עד,  ג"תשפ חשוון ב ט"ו

 המסמכים הבאים:  למועמדות יש לצרף .1

 קורות חיים  1.1

כן,  תעודות המעידות על השכלה ומסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף לרבות,   1.2

 משרה. דרישות הל םרלבנטיי מסמכים

לא   2 לעיל,  הנקוב  המועד  לאחר  ו/או  כאמור  המסמכים  וכלל  הפרטים  ללא  שתגענה  בקשות 

 . לוועדת הבחינהתטופלנה ולא תובאנה 

על   .2 מידע  לקבלת  קודמים  מעסיקים  ו/או  לממליצים  לפנות  רשאית  תהיה  הבחינה  ועדת 

 המועמדים. 

המועמדים , ועדת הבחינה תהא רשאית לזמן לראיון רק את  רק פניות מתאימות תעניינה  .3

 שמצאה אותם כמועמדים המתאימים. 

ה .4 את    בחינה וועדת  לזמן  הסף    10רשאית  בתנאי  שעמדו  ביותר  המתאימים  המועמדים 

 .ובדרישות התפקיד והם עונים על מירב הדרישות הנוספות

 את הזכות לשלוח את מי מהמועמדים למבחנים חיצוניים.  אשכול שומר לעצמוה .5

להפסיק בכל עת את הליכיו    לשהי והוא שומר על זכותוב לקבל הצעה כוימח  ואינ   אשכולה .6

 . של מכרז זה, בכל שלב משלביו

 העסקה כפופה לאישור משרד הפנים. .7

 . המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד .8

 


