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 ספר המנהלת בית  :פיפותכ
 

 : תיאור התפקיד
 תפעול מערך הכספים של בית הספר.    ייעוד:

 תחומי אחריות: 
 תפעול חשבונות בית הספר.1
 . ייעוץ למנהל בית הספר בתכנון התקציב לשנה הבאה. א
 לוועדת הנחות בבית הספר ותיעוד דיוני הועדה. . ריכוז בקשות ב
 . פנייה לרשות המקומית לקבלת שירותים. ג
 . תשלום חשבונות בית הספר מחשבון בית הספר או חשבון הורים. ד
  ביצוע עבודת רכש ואספקה. 2

 קבלת הצעות מחיר לצורך רכישת ציוד ושירותים לבית הספר. א. 
 ב. ריכוז הזמנות מספקים.

 ביצוע התקשרות מול ספקים וחתימה על חשבוניות. ג. 
 ד. הצעות מחיר והתקשרות מול ספקים יתבצע בכפוף למנהל רכש/קניין מטעם המועצה. 

 ניהול אינוונטר ממוחשב עם כל רכישה המתבצעת עבור בית הספר . ה. 
 ו. ביצוע ספירות מלאי.  

 . גביית כספים 3
 גבייה ורישום תשלומי הורים.א. 
 גבייה ווידוא קבלת תשלומים מלקוחות חיצוניים, הפועלים בשטח בית הספר או מקבלים ב. 

 שירות ממנו. 
 ג. הנפקת קבלות ואישור תשלומים. 

 . בקרה ודיווח על הנתונים הכספיים של בית הספר 4
 א. ריכוז ווידוא רצף לכל דפי החשבון המתקבלים מהבנק ביחס לחשבון בית הספר וחשבון 

 הורים. 
 תיעוד כל פעולות הכספים הנעשית בבית הספר. ב. 

 ג. הנפקת דוחות בקרה תקופתיים למנהל בית הספר ולרשות המקומית. 
 ד. מילוי דוחות הנוגעים לתחום הכספים, על פי דרישת מנהל בית הספר. 

 ה. הפקת דו"ח שנתי להורי התלמידים אודות הכנסות והוצאות בית הספר בשנה הקודמת 
 וצפי עתידי. 

 כח עזר של בית הספר על מערך  יותחרא. 5
 א. אחריות על פעילות אבות הבית בבית הספר. 

 ב. אחריות על עובדי ניקיון בית הספר.  
 בהתאם להנחיית ממונה  נוספות ביצוע מטלות. 6
 

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד: 
 סדר וארגון.  .א
 עבודה מול ממשקים רבים.   .ב
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 :דרישות התפקיד
 : מחייבותדרישות סף  .1

 :השכלה
 .2או סוג   1מוסמך קורס בהנהלת חשבונות מסוג 

 ניסיון מקצועי:
 שנים לפחות בתחום ניהול חשבונות.   3ניסיון מקצועי של 

 :מקצועי רישום
 לא נדרש.  

 
 תנאי כשירות נוספים:

 עברית ברמה גבוהה.  – שפות
 office/ excel-היכרות עם תוכנות ה – יישומי מחשב 

 היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין   – פלילירישום 
 . 2001-במוסדות מסוימים, תשס"א 

 
 . ת חירוםבשעותפקוד במועצה זמינות 

 
 :הערות

 מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.   .1

ככל שהמועמד שייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת בקרב עובדי המועצה, תינתן לו עדיפות   .2

 במידה והוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.  

 ת הסף יידרשו לעבור מבחן התאמה במכון מיון בטרם תתכנס הועדה. מועמדים העומדים בדרישו .3

מינוי המועמד/ת יהיה בכפוף להיעדר ניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע"י המועמד/ת לבין ענייניו האחרים   .4

 ובכפוף לסייגים להעסקת קרובי משפחה ובהתאם להוראות הדין, הנחיות וחוזרי מנכ"ל של משרד הפנים.

בדיקה ומניעת ניגוד עניינים עובדי הרשויות המקומיות )פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  לפי נוהל ל .5

על המועמד שייבחר למשרה מהמשרות המפורטות בנוהל    - (  2011באפריל    5ביום א' בניסן התשע"א,    2011/2

ו יידרש  אם  עניינים  ניגוד  למניעת  הסדר  ולערוך  עניינים  לניגוד  חשש  לאיתור  שאלון  כתנאי  למלא  זאת 

 לכניסתו לתפקיד, בהתאם להוראות הנוהל. 

למניעת   .6 החוק  לפי  להעסקתו  מניעה  אין  כי  ישראל  משטרת  אישור  ימציאו  למשרה  שיתקבלו  מועמד/ת 

 .  2001  - העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א 

צות, תעודות, אישורים  מועמדים מתאימים, העונים על דרישות המכרז, מוזמנים להעביר קורות חיים, המל .7

אישי לכתובת:  ושאלון  בדוא"ל  במועצה,  אנוש  הגעת    Hr@omer.muni.il למשאבי  טלפונית  לוודא  )נא 

 המסמכים לאחר המשלוח(.  

 בקשות שלא יצורפו אליהן כל המסמכים הדרושים לא יועברו לבחינת התאמה לתפקיד.  .8

 . 6291124-08פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון  .9

 כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וההיפך.  .10

 . 12:00בשעה   07/03/2023 המועד האחרון להגשת מועמדות הוא: .11

 בברכה,
 

 חופית חדר 
 . מנהלת אגף הון אנושי
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