
 
 

 
 

 
 

 "ז אדר תשפ"א ט
 2021פברואר  28

 
 ראש מדור ספקים ובנקים לתפקיד  2112.מס'  פנימי/חיצוניכרז מ

 נהל הכספים יבמ
 

  100% שעור המשרה:

 

  +39 – 37+  /  מח"ר 9 – 7 –מנהלי  דרוג:
 

 וראש מינהל הכספים   גזברית העירייה כפיפות:
 

 אחריות: תיאור התפקיד ותחומי 

 ביצוע רישום חשבונאי תקין, בהתאם לחוק ולתקן של תקציב רגיל ובלתי רגיל  •

 על פי משימות שיקבעו  רישום ותיעוד של הפעילות הכספית מול ספקים ובנקים  •

 עריכת התאמות בנקים, ספקים, קבלנים וגופים הקשורים ברשות המקומית  •

שבונות המרכזית להכנסות  עריכת התאמה בין ההכנסות העצמיות שנרשמות בהנהלת הח •

 הנרשמות במחלקת המיסים והגבייה 

דיווח לרשות המיסים, מס הכנסה ,מע"מ  בכללם,   בקרה ודיווח על נתונים כספיים ברשות •

 ובטוח לאומי 

 שלומי חשבונות  תאחריות ופיקוח על  •

 ערבויות, עדכון , בקרה ורישום תקין.  בכללם ניהול  ניהול מודול חוזים   •

 דרישות סף לתפקיד : 

 השכלה:  

   3הנהלת חשבונות סוג  •

 יתרון לתואר כלכלי   •

 ניסיון מקצועי: 

 בתחום ניהול חשבונות  והתנהלות מול ספקים ובנקים   שנים לפחות 5ניסיון מקצועי של  •

 דרישות נוספות: 

 עברית ברמה גבוהה  –שפות 

 office -היכרות עם תוכנות ה  -יישומי מחשב

   במערכות מחשוב למנהל כספי -יתרון לניסיון במערכת הנה"ח 

 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 Mihrazim_karmiel@karmiel.muni.il לאור מצב החירום ניתן להגיש מועמדות במייל
 

 באמצעות הטפסים הנמצאים באתר העירייה.  04-9884111או בפקס מס' 

 

 .12:00בשעה:  18.3.21מועד אחרון להגשת מועמדות למכרז הוא 

 

 על המועמד/ת לצרף צילומי תעודות וכן מסמכים המוכיחים את הניסיון והכישורים הנדרשים.

הן ניסיון   – ן עמידה בתנאי הסף במכרז יחשוב בעיקר להקפיד לצרף אסמכתאות מאמתות בעני 

 . מקצועי והן ניסיון ניהולי

        
  מוקדם לצורך בחינת עמידה   סינון/כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון   הקשר, מודגש ב      

 בתנאי הסף.  
 

 עמדו בתנאי הסף, יוזמנו למכרז.  ירק מועמדים אשר        
 

 שכר משוער למשרה )ברוטו(: לפי סימולציה שתוצג במעמד המכרז.        
 מראש.  טלפונית לברר  , באם מעוניינים  ,המועמדים שיוזמנו למכרז רשאים       

 
 מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.        
 נתון לשק"ד הרכב וועדת המכרזים.         

 
         

 : המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד. הבהרה מגדרית 
 

 המשרה מאוישת על ידי מינוי זמני והזוכה יוכל להתחיל במיידית.    – הערה  •

                

בשל תקופה זו שעל הפרק והנחיות הממשלה המשתנות מעת לעת, הרכב   –הערה נוספת  •
וועדת המכרזים סוברני להחליט על קיום המכרז בזום ולא פרונטלי. הודעה על כך תינתן  

 מראש למועמדים שיוזמנו.  
 
 

 בברכה,                              
 
 

 עו"ד עינב בן יהודה           
 מנהלת משאבי אנוש                                                                                                              

 
 

 ראש העיר   -העתק:    משה קונינסקי 
 מנכ"ל העירייה  – דר' שולה מנחם    
 ראש מנהל כספים , גזברית העירייה  -ענת חנה לנקסנר   

 ועד עובדים                  


