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 למועצה המקומית גני תקווה דרוש/ה גזבר/ית במשרה מלאה
 

 11-13דרוג אקדמאים דרגה 

 בכפוף לאישור משרד הפנים. –שכר בכירים או 

 כפיפות: ראש המועצה.

 האחריות:אור התפקיד ותחומי ית

  ניהול המערכת הכלכלית והכספית של הרשות המקומית ובכלל זה הכנה של הצעת תקציב
והכנה של הדוחו"ת הכספיים, בהתאם לחקיקה ולכללי ניהול חשבונות מוניציפליים שקבע 

 משרד הפנים.

 קומית בהתאםאחריות לגיבוש התקציב )שוטף ופיתוח( השנתי והרב שנתי של הרשות המ 
 מדיניות ראש הרשות ובכפוף להוראות הדין.ל

 .אחריות למעקב ובקרה אחר ניצול התקציב המאושר 

  אחריות למיצוי המקורות התקציביים מכלל משרדי הממשלה המעבירים תקציבים
 לרשות.

 .אחריות לאיתור ולהגשת קולות קוראים המיועדים לרשות 
 נים על ביצוע התקציב בפועל.מעקב, פיתוח ומתן דיווח לראש הרשות ולגורמים שו 

 .אחריות להפעלת מערך גביית המיסים, אגרות והיטלים של הרשות ותשלומים אחרים 
 .אחריות לקביעת התנאים הכספיים לביצוע ההתקשרויות ולקביעת מדיניות התשלומים 
 .)אחריות להכנת תזרים המזומנים של הרשות )תחזית הוצאות והכנסות 

 החשבונות של הרשות. אחריות לניהול מערכת 
 .אחריות על תחום השכר לעובדי הרשות 

 .אחריות על רכש והתקשרויות 

 .ניהול צוות עובדים 

 .השתתפות בישיבות המועצה ובוועדות הקבועות בחוק 

 :השכלה

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

 .כך על תעודה לקבל וזכאיבהצלחה  המקומיות ברשויות הגזברים קורס



 

 

 :ניסיון

, הכנת תקציב, חשבונות ניהול כגון והגזברות הכספים בתחום מצטבר תעסוקתי שנות ניסיון 7
 וכדומה. כספיים חות"דו הכנת, גביה ניהול, שכר חשבות

תקציב, הנחייה והובלה של צוות עובדים  של וניהול בנייהבניהול כללי, ניהול מו"מ,  שנות ניסיון 4
 עובדים לפחות. 5)באופן ישיר או עקיף( בהיקף משמעותי המונה 

 ניסיון ניהול חלופי:

מתייחס למי 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 

מובן, כי דרישה . בתפקיד ברמת מנהל מחלקה ומעלה ולא כל שנות עבודתו ברשות המקומית
 וסף לדרישת הניסיון התעסוקתי וההשכלה, כאמור לעיל.חלופית זו היא בנ

 יתרון. –ניסיון מוניציפלי 

 

  ,מועמד שנבחר ולא מילא לפני כן תפקיד של גזבר ברשות המקומית במשך שנתיים לפחות
יחוייב  להשתתף בקורס גזברים ברשויות המקומיות בתוך שנתיים מיום תחילת עבודתו 

 כגזבר ברשות המקומית.

 

מועמדות יש להעביר קורות חיים מעודכנים בעברית, בצירוף תעודות השכלה להגשת 
)במידה והתואר מחו"ל יש לצרף אישור הועדה להערכת תארים במשרד החינוך , על 
שקילות לתארי השכלה גבוהה המקובלים באוניברסיטאות בארץ(, מסמכים 

 למייל ,חומר רלוונטי נוסף המעידים על הניסיון הנדרש וכל
drushim@gantik.org.il 2020בינואר  31 עד ליום. 

 מועמדויות שיישלחו לאחר המועד, לא יתקבלו.

 המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

  רק פניות מתאימות תענינה.
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