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 11/2022 –פומבי  מכרז כ"א 
במועצה מקומית  ויחידת גבייה ,ת חשבונות / מנהל,גזברות  ה/מזכיר

 תעשייתית מגדל תפן 
 

   במועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן ויחידת גבייה , ת חשבונות /מנהל,גזברות  ה/מזכירדרוש/ה 
 

    היקף משרה
    ' .ה-ימים בשבוע ימים א', חמישה שעות חודשיות  182 ש"ש 42 משרה , %100
 

 קים ל:  המתחל
 גבייה .  - 50% .1
 הנהלת חשבונות .  - 25% .2
 מזכירות .  - 25% .3
 

 דירוג דרגה בכפוף לאוגדן תנאי שירות ברשויות מקומיות /משרד הפנים .  –שכר 
 

  תחילת העסקה: 
 מידי. 

 
    כפיפות: 

 .   גזבר המועצה 
 

   :יםתיאור התפקיד
הינן לפי  הגזברות  ומטלות פקידותיות הנוגעות לעבודת      ת ומזכירו , גבייה , הנהלת חשבונות  ביצוע עבודות  

   גזבר המועצה .הנחיות של 
 

 :  יםעיקרי התפקידלהלן 
 
 50% יחידת גבייהת /עובד .1

 כלהלן: מתן שירות בתחום הגבייה 

ביוב,   • מים,  ניטור(  קהיקלארנונה,  פיקוח,  )חניה,  הגבייה    ואחרים  לביצוע  אחריות  ותקופתי  שנתי  חיוב 
 פנייה לחייבים טלפונית ו/או בהודעות כתובות. הפקת קבלות , מהנישומים השונים, 

 וזיכויים.  צוע שינויים בכפוף לצורך, עדכון חיובים יטיפול ומעקב אחר הכרטסות וב
פת גבייה מנהלתית, עיקולים, העברת חומרים ליועמ"ש לבצוע הלכי אכי  עדכון שינויים )גדלים, הנחות ועוד(

 אכיפה משפטיים ועוד.  
 ומאזנים בהתאם לדרישות. הפקת דוחות גבייה התאמת דוחות ומאזני גבייה

    בעלות/היעדר חובות  העברת, הפקת אישורים לגורמים בתוך או מחוץ לרשות, על פי הנחיית מנהל היחידה        
 . וכו'        

  . מענה אנושי וקבלת קהל
 
 25% מנהל/ת חשבונות .2

בעיקר בהעדרה מהעבודה וכן עזרה במטלות מסוימות שיקבעו בהתאמה מול  מתן גיבוי למנהלת החשבונות 
 הגזבר.  

  ולהכיר את שלל המשימות של עבודות בהנהלת במסגרת המפורט לעיל, על מנהלת החשבונות החדשה ללמוד  
 החשבונות ולהכיר את המערך הפיננסי וכן לעבור את ההכשרות הנדרשות למילוי התפקד.  
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 :  להלן עיקרי תחום הנה"ח
ניהול מערכת נתוני הנהלת החשבונות ברשות המקומית, בכפוף להוראות הדין הקיים, לרבות ניהול הנתונים  

 הרישום החשבונאי. במערכת 
 בקרה ודיווח על נתונים כספיים ברשות.        

, בהתאם לחוק ולתקנים  )פקודות זיכוי, פקודות יומן, פקודות תשלום ועוד(  ביצוע רישום חשבונאי תקין .1
 של התקציב הרגיל והבלתי רגיל. 

להכנסות .2 המרכזית  החשבונות  בהנהלת  שנרשמות  העצמיות  ההכנסות  בין  התאמה  מות הרש  עריכת 
 סים והגבייה. יבמחלקת המ

 

 .  סדר וארגון, ודיוק בפרטיםמאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:  •
 

 מזכיר /ה משרד גזברות המועצה   .3
 

 ביצוע עבודות מזכירות ומטלות פקידותיות הנוגעות לעבודת הרשות, לפי הנחיות הממונה. 
 תחומי אחריות:

 

 שירותי מזכירות על כל המשתמע.   •
 

   תנאי סף:
 השכלה ודרישות מקצועיות:  

 .   2סוג הנהלת חשבונות  •

  או תעודת בגרות מלאה.  שנות לימוד, 12  •

 תואר אקדמאי.   ותיתרון יינתן לבעלי/ •

 . החדשה  האוטומציחברת ידע בתוכנות  ות/יתרון יינתן לבעלי •
  

  דרישות נוספות :
  . OFFICEושליטה מלאה בעבודה במשרד ממוחשב ובכלל תוכנותניסיון מוכח  *
 . POWER POINTניסיון מוכח בהכנת מצגות ב  *
 .  Outlookידע ושליטה בהפעלת תוכנת  *
 תקשורת בינאישית גבוהה  .   *
 אדיבות, אמינות, מהימנות, והקפדה על פרטים.   *
 יוזמה, כושר ארגון ויכולת למידה  .  *
 יכולת לעבודה אינטנסיבית  הדורשת טיפול במספר רב של משימות ובמקביל .   *
 שנים בתפקיד הנהלת חשבונות .  3ניסיון מקצועי  *

  
 : נדרש לצרף את המסמכים הבאים בהגשת המועמדות

 חובה לצרף קורות חיים.  .א
 חובה לצרף אישורי ההעסקה להוכחת ניסיון מקצועי כנדרש לתפקיד.  .ב
שנות לימוד/תעודת בגרות, תואר אקדמאי, תעודת הנדסאי   12חובה לצרף תעודות השכלה כגון:   .ג

 ,בהתאם לנדרש לעיל.  
 המלצות ממעסיקים קודמים.   .ד

 מסמכים נוספים רלוונטיים.      ה.              
 חובה לצרף את נספח א' כשהוא מלא וחתום כנדרש. ו.                  
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  כללי:

בקטגורית     www.tefen.org.ilלצפייה בפרטי המכרז המלאים ניתן להיכנס לאתר המועצה   .1
 מכרזים. 

קורות חיים, תעודות, המלצות ומסמכים  רלוונטיים יש להגיש במזכירות המועצה במסירה   .2

, 11/2022, בציון בנושא "מכרז כ"א  il.muniyaira@tefe.  –ידנית במעטפה סגורה ,או במייל  

 .  14: 00בשעה   2022/21/11עד לתאריך 

מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן  שומרת על זכותה להאריך את המועד האחרון להגשת  .3

 מועמדות למשרה האמורה. 

המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים  .4

 שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.  

 

 התאמות 
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה 

ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה  
 לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה. 

 ייצוג הולם 
לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד  עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך 

 הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, 
 

 כמפורט להלן:
 ; 1951-ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א6תינתן העדפה לנשים לפי סעיף  

ב'  173תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 
 ; [ לפקודת העיריות ]נוסח חדש

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם  9- ו 3תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 
 . 1998-מוגבלות, תשנ"ח 

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

 
  
  

                                       סיגל שאלתיאל הלוי                                                                                                                                                                                                                                            

 ראש המועצה 
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   משאבי   אנוש   ושכר

  

 נספח א  
מכרז כ"א למועמדות   שאלון אישי:  

 
 ___________________________מכרז מס'_______________________  לתפקיד 

 יש לצרף קורות חיים/מסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף שפורסמו במכרז  

 אין חובה למלא במקומות המסומנים בכוכבית)*(   פרטים אישיים:  .1
 שם משפחה   שם פרטי   שם משפחה קודם*    מס' תעודת זהות*   

 EMAIL  מס' טלפון נייד   מס' טלפון נוסף     דוא"ל 

  

   0, לא שולט סמן -שליטה מלאה סמן +, שליטה חלקית סמן  שפות:  .2

 שפה  קריאה   כתיבה   דיבור 

 עברית        

 אנגלית        

 ערבית        

 אחר        

 
 כתובת למשלוח דואר : ___________________________________ 

 
   השכלה .3

 פרטים  יסודית  תיכונית   גבוהה  תארים נוספים 

 שם המוסד         

שם היישוב של          
 המוסד 

 מס' שנות לימוד          

 שנת סיום         

 המקצוע העיקרי          

 התואר/התעודה         
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 קורסים והשתלמויות בתחום המקצועי הרלוונטי לתפקיד במכרז   .4

 שם הקורס/השתלמות   תקופת העבודה   מסגרת לימודים   תעודת גמר 

   -מ  -עד

        

        

  

  ניסיון תעסוקתי רלוונטי .5
הסיבה להפסקת  

 העבודה 
שם  תקופת העבוד ה   תפקיד  דרגה* 

 הקורס/השתלמות  
   -מ  -עד

          

          

  

בן/בת זוג, הורה, בן/בת ובני זוגם, אח/אחות וילדיהם, גיס/גיסה  קרובי משפחה שעובדים ברשות:   .6
,דוד/דודה, חותן/חותנת, חם/חמות, חתן/כלה, נכד/נכדה לרבות חורג או מאומץ (אם יש יותר משני  

 קרובי משפחה שעובדים ברשות, יש לציין זאת בדף נפרד) 
 שם משפחה   שם פרטי  מספר זהות  יחס קרבה   יחידה   תפקיד 

            

            

  

 שמות ממליצים*   .7
 שם משפחה   שם פרטי  תפקיד/מקצוע  כתובת  מס' טלפו ן  

          

          

  

 : (  כגון ציונים לשבח, פרסי עידוד מיוחדים וכדומה(שונות  .8

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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הרשות מקנה עדיפות לזכאים לכך על פי דין, כדי לקדם את עקרונות הייצוג ההולם ושוויון ההזדמנויות  

 בעבודה . 
 אם את/ה נמנים עם אחת הקבוצות הבאות  

  
 במקום המתאים:    Xסמנ/י  

 _________________ אני או אחד מהורי נולדנו באתיופיה.   
   
  

של    תעסוקה  והגברת  לעידוד  ההרחבה  בצו  כמשמעו  מגבלות  עם  אדם  אני    _________________
 אנשים עם מוגבלות.  

  
  

 אם כן, אנא פרט איזה התאמות נגישות נדרשות לצורך מילוי תפקידך   
  
 ____________________________________________________________________ 
  
  
  
  

 _______ ______טעם אחר, פרט/י_____________________   
  

 אני מגיש/ה בזאת את מועמדותי למכרז הנ״ל ומצהיר/ה שכל הפרטים שמילאתי בטופס נכונים.  

  

 תאריך _______________    

  

   חתימה  ______________ 

  
   מודגש כי רק מי שעומד/ת בכל תנאי הסף תישקל מועמדותו/ה לתפקיד שבמכרז


