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 חיצונימכרז    

 )גזברות( לאגף הכספים,למועצה האזורית גוש עציון 

 גזבר/יתדרוש/ה 

 תיאור התפקיד:

 בהתאם לפירוט הבא:ואחריות לגיבוש המדיניות הכספית של הרשות ,ניהול המערך הכספי של הרשות 

  תקציב הרגיל והבלתי רגיל של הרשות ומעקב אחר ניצול התקציב לכל יחידההאחריות להכנת. 

  אחריות לאיתור מקורות מימון ממקורות כגון משרד הפנים, מוסדות פיננסיים, ארגונים ומשקיעים

 בארץ ובחול, טיפול בערבויות לצורך גיוס מקורות וגיבוש התקציב הבלתי רגיל.

 גביית המיסים ברשות המקומית )ארנונה, מים ביוב וכדו( ותשלומי הפיתוח.תכנון מערך אחריות ל 

 .אחריות על ביצוע חיובי המיסים בהתאם לחיו המיסים השנתי, כפי שהוחלט ברשות 

  אחריות לרישום כל הפעילות הכספיות של הרשות המקומית בספרים הראשיים/רישום וניהול בספרי

 י.העזר והתאמתם לספר הראש

 אחריות לביצוע הערכת נכסי הרשות לצורך חישובי הון עצמי והכנת מאזן שנתי. 

  בהתאם לצורך. מימוניםמתן ייעוץ להנהלת הרשות בנושאים בעלי היבטים כספיים או 

  אחראי להגשת חשבונותיה של הרשות המקומית לביקורות של רואה חשבון, הממונה על משרד

 הפנים, בהתאם לפקודות מעת לעת.

 רים המזומנים של הרשות ולניהול השקעות הרשות בהתאם לשיקולי כדאיות כלכליתזחריות לתא. 

  ,שכר( , ניהול צוות אחריות ניהולית והפעלת היחידות השונות באגף הכספים )גביה, הנהח"ש

 העובדים והפעלת פיקוח ובקרה שוטפת.

 דרישות התפקיד:

: בעל תואר אקדמאי באחד מהתחומים הבאים: כלכלה, חשבונאות, ראיית חשבון, מנהל עסקים, השכלה

, או בעל תואר אקדמאי אחר, שסיים קורס גזברים ציבורי או הנדסת תעשייה וניהול נהליממדיניות ציבורית, 

 ברשויות המקומיות בהצלחה.

לפחות )כגון: ניהול חשבונות, הכנת תקציב, שנים  7מצטבר בתחום הכספים והגזברות של  :תעסוקתי ןניסיו

 חשבות שכר, ניהול גביה, הכנת דוחות כספיים וכדו(

 שנים לפחות. 4עובדים במשך  5של לפחות  :ניהולי ןניסיו
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, בתפקיד מקצועי בתחום הכספים שנים לפחות, 7מתייחס למי שהועסק ברשות מקומית  : ניסיון ניהולי חלופי

). יובהר, כי שנות הניסיון שתילקחנה בחשבון הינן רק שנות עבודתו של  ,עצמאי ברמת מנהל מחלקה ומעלה 

מובן, כי דרישה חלופית ( .המועמד בתפקיד ברמת מנהל מחלקה ומעלה ולא כל שנות עבודתו ברשות המקומית

 לעילכאמור  ,זו היא בנוסף לדרישת הניסיון התעסוקתי וההשכלה

יחויב  ,מועמד שנבחר ולא מילא לפני כן תפקיד של גזבר ברשות מקומית במשך שנתיים לפחות בנוסף:

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

תנאי זה נוסף לתנאים  בהצלחה של קורס הגזברים מהווה תנאי לקידום שכר העובד על פי חוזה הבכירים.

 .2011/1הקיימים ומפורטים בחוזר המנכ"ל 

 מלאה היקף המשרה:

 המועצה. תלמנכ"לי כפיפות:

 : חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים.אופן העסקה

 24.8.2019קו"ח ותעודות המעידות על מענה לדרישות התפקיד נא להעביר עד לתאריך :

 maliby@gush-etzion.org.ilלדוא"ל:  

 

 


