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 לתפקיד 9/2021פומבי מס'  מכרז

 גזבר/ית מועצה

 ראש המועצה/ מנכ"לית המועצה :כפיפות ניהולית

 העסקה בחוזה בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים. :דירוג

 גזבר רשות מקומית :תואר המשרה

 : משרה מלאההיקף העסקה

 תיאור התפקיד:

ניהול המערכת הכלכלית והכספית של המועצה בהתאם למדיניות המועצה ובכפוף להוראות  .1
 הדין הקיים.    

הכנה וניהול תקציב המועצה, דוחות כספיים, ניהול המשאבים הכספיים של המועצה, ניהול  .2
 מערכת הנהלת חשבונות, ייצוג המועצה בפורומים חיצוניים.

 
 כללי הגשת מועמדות:

 
 החשש לניגוד עניינים כמפורט להלן:פירוט בדבר 

 

 פירוט בדבר קרובי משפחה של המועמד העובדים ברשות המקומית. .1
מידע בדבר עיסוקיו, תפקידיו וענייניו האישיים של המתמודד לתפקיד ברשות המקומית, או  .2

של קרוביו, העלולים לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים ובכלל זה זיקה פוליטית, 
כלכלית או אישית לראש הרשות המקומית, לחבר מועצה ברשות המקומית או לעובד שדרגתו 

 והות ביותר ברשות המקומית. אחת משתי הדרגות הגב
פירוט של כישורים נוספים הנדרשים במסגרת תנאי הסף או העדיפות למשרה, כגון: ידיעת  .3

 שפות ורישיונות מקצועיים.
מידע בדבר הצורך של המועמד עם מוגבלות להתאמות בתהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה  .4

אימה לעניין זה שיש בידי פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מת
 המועמד.

מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח  .5
 הדין ימסור מידע גם בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

 
 מיון המועמדים:

 
הליך המיון יבוצע רק למועמדים העונים על תנאי הסף של המכרז והגישו מועמדותם בפרק  .1

 הזמן שנקבע לכך.
 



 
 

 
ואין די בקורות החיים להוכיח עמידה  אסמכתאות בלבדהעמידה בתנאי הסף תיבחן לפי  .2

 בתנאי סף.
 במשרה זו תחול חובת מיון במכון מיון עוד בטרם כינוס ועדת הבחינה. .3

 תנאי סף:

 השכלה:

עסקים, בעל תואר אקדמי באחד מהתחומים הבאים: כלכלה, חשבונאות, ראיית חשבון, מנהל 
מדיניות ציבורית, מנהל ציבורי ו/או הנדסת תעשיה וניהול או תואר רלוונטי אחר, או שסיים את 

 קורס הגזברים ברשויות המקומיות בהצלחה וזכאי לקבל תעודה על כך.

 ניסיון תעסוקתי:

שנים לפחות במצטבר בתחום הכספים והגזברות כגון: הכנת תקציב, חשבות שכר,  7ניסיון של 
 גביה הכנת דוחות כספיים וכו'. ניהול

 ניסיון ניהולי:

ניסיון בניהול כללי, ניהול מו"מ, בניה וניהול תקציב, הנחיה והובלה של צוות עובדים באופן ישיר 
 שנות ניסיון ניהולי. 4לפחות  -עובדים לפחות  5או עקיף, בהיקף משמעותי המונה 

ת מקומית במשך שנתיים לפחות, יחויב מועמד שיבחר ולא מילא לפני כן תפקיד של גזבר ברשו
להשתתף בקורס גזברים ברשויות המקומיות בתוך שנתיים מיום תחילת עבודתו כגזבר ברשות 

 המקומית.

סיום בהצלחה של קורס הגזברים מהוות תנאי לקידום שכר העובד על פי חוזה הבכירים. תנאי זה 
 .1/2011נוסף לתנאים הקיימים ומפורטים בחוזר מנכ"ל 

 יסיון ניהולי חלופי:נ

מי שהועסק ברשות מקומית מספר שנים השווה לדרישה בנושא שנות הניסיון התעסוקתי, 
בתפקיד מקצועי עצמאי ברמת מנהל מחלקה ומעלה )בהתאם לרמת הרשות בחוברת מסלולי 

הקידום(. יובהר, כי שנות הניסיון שתילקחנה בחשבון הינן רק שנות עבודתו של המועמד בתפקיד 
מת מנהל מחלקה ומעלה ולא כל שנות עבודתו ברשות המקומית. מובן כי דרישה חלופית זו בר

 היא בנוסף לדרישת הניסיון התעסוקתי וההשכלה, כאמור לעיל.

 

שאלון להגשת מועמדות ניתן להוריד מאתר המועצה   

/www.kfarvradim.comאדם -בזירת השקיפות, מכרזים, מכרזי כח
 טופס פרטי המועמד.

את השאלון בצירוף קורות חיים והמסמכים הרלוונטיים, יש לשלוח לכתובת מייל: 
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