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 אגף הון אנושי 

 למועצה המקומית עומר מנהל/ת חשבונות  –דרוש/ה
 

 
 75% :היקף משרה

 מיידית : זמינות המשרה
 מנהלי   : רוגיד

 7-5 :דרגותמתח 
 מנהלת בית הספר  -מנהלתית פיפותכ

   גזבר המועצה -כפיפות מקצועית
 

 : תיאור התפקיד
, בכפוף להוראות הדין הקיים, לרבות תקנות הרשויות  בבית הספר ניהול מערכת נתוני הנהלת החשבונות    :ייעוד

 .  1988 –המקומיות )הנהלת חשבונות(, תשמ"ח 
 תחומי אחריות: 

 ניהול הנתונים במערכת הרישום החשבונאי  .1
 והבלתי רגיל. א. ביצוע רישום חשבונאי תקין, בהתאם לחוק ולתקנים של התקציב הרגיל 

 בבית הספר.  ב. רישום ותיעוד של כל הפעילות הכספית 
 בהתאם לדין הקיים ולהנחיות.  (חייבים וזכאים)ג. עדכון ספרי חו"ז 

 ד. עדכון מערך המלוות והכנת תחזיות פרעון מלוות, בהתאם לצורך. 
 רשויות) בבית הספרה. עריכת התאמות עם בנקים, ספקים, קבלנים וגופים הקשורים 

 (. שכנות, איגודי ערים, מועצה דתית, חברה כלכלית, עמותות, חברה למתנ"סים וכיוצ"ב 
 ו. עריכת התאמה בין ההכנסות העצמיות שנרשמות בהנהלת החשבונות המרכזית להכנסות 

 הנרשמות במחלקת המסים והגבייה. 
 ז. ביצוע עבודת גבייה )תשלומי הורים/תשלומי מועצה וכד'(. 

 ל נתונים כספיים ברשותבקרה ודיווח ע .2
 א. בדיקה והבאה לאישור של חשבונות קבלנים וספקי שירותים, בהלימה להסכמים, 

 בית הספר.  להתקשרויות ולחוזים של 
 ב. הכנת דו"חות כספיים ומאזנים: חודשיים, רבעונים ומאזן בסוף השנה, למשרד הפנים 

 בהתאם לבקשת הממונה. ולבית הספר 
 וגופים ציבוריים בנתוני הרשות, בהתאם להוראות הממונה. ג. עדכון משרדי הממשלה  

 ד. בדיקה והפקה של דיווחים לשלטונות המס, לקרנות העובדים, לביטוח לאומי וכיוצ"ב.
 בהתאם להנחיית ממונה  נוספות ביצוע מטלות. 3
 

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד: 
 סדר וארגון.  .א
 דיוק בפרטים.  .ב

 :דרישות התפקיד
 : דרישות סף מחייבות .1

 :השכלה
 לפחות.   2סיום קורס בהנהלת חשבונות מסוג 

 :מקצועי רישום
 לא נדרש.  

 ניסיון מקצועי:
 שנים לפחות בתחום ניהול חשבונות.   3ניסיון מקצועי של 
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 תנאי כשירות נוספים: .2

 עברית ברמה גבוהה.  – שפות
 יתרון    -ידע בתוכנת אסיף,  office-היכרות עם תוכנות ה – יישומי מחשב 

 . 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.  

מינוי המועמד/ת יהיה בכפוף להיעדר ניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע"י המועמד/ת לבין ענייניו האחרים   .3

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

לפי נוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים עובדי הרשויות המקומיות )פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'   .4

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

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

 לכניסתו לתפקיד, בהתאם להוראות הנוהל. 

למניעת   .5 החוק  לפי  להעסקתו  מניעה  אין  כי  ישראל  משטרת  אישור  ימציאו  למשרה  שיתקבלו  מועמד/ת 

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

, מוזמנים להעביר קורות חיים, המלצות, תעודות, אישורים  תפקידמועמדים מתאימים, העונים על דרישות ה .6

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

 המסמכים לאחר המשלוח(.  

 בקשות שלא יצורפו אליהן כל המסמכים הדרושים לא יועברו לבחינת התאמה לתפקיד.  .7

 . 6291124-08פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון  .8

 כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וההיפך.  .9

 . 12:00בשעה   __21/03/2023_המועד האחרון להגשת מועמדות הוא:  .10

 

 

 בברכה,
 
 חדר חופית 

 . מנהלת אגף הון אנושי

https://www.omer.muni.il/wp-content/uploads/2021/08/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99.pdf
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