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 למשרד הפנים
 דרוש/ה מועמד/ת  לתפקיד

 מח"ר 40-38( שלטון מקומי) מרכז/ת 
 במחוז ירושלים 

 מקום העבודה: גבעת זאבהמשרה הינה זמנית 
 

 תיאור המשרה
 

 מפקח על פעולותיהן של הרשויות המקומיות בתחומי תקציבים, כספים  ומסים ועוקב
 הרשות מבחינה כספית לרבות התקשרותאחר תקינות ביצוען של הפעולות והתנהלות 

 עם ספקים ונותני שירותים.
 

 מנחה את הגורמים ברשויות בנוגע להכנת תקציבים רגילים ותקציבים בלתי רגילים
 ובודק אותם בטרם הבאתם לאישור הממונה.

 
 מקיים דיונים מקצועיים בתחומים:  הקצאת מענקי פיתוח שנתיים לרשות וקביעת

 סדרי עדיפויות.
 

 בודק תקציבים בלתי רגילים )תב"רים( ומכין אותם לאישור הממונה.
 

 מייעץ ומנחה את הרשויות המקומיות בהכנה ובהגשת תוכניות פיתוח רב שנתיות.
 

 בודק בקשות בנושא עסקאות מקרקעין ברשויות המקומיות ומבצע תיאומים בין
 לשר לאישור.הגורמים התכנוניים והמוניציפאליים ומכין המלצה בטרם העברתם 

 
 מנהל מעקב אחר ביצוען ומצבן הכספי של הרשויות.

 
 בודק את המלצות הרשויות המקומיות בדבר הענקת פטור ושחרור מתשלום מיסים

 ומחיקת חובות, עפ"י הנהלים המקובלים ומביאם לאישור הממונה על המחוז.
 

 טים(מנהל מעקב ובקרה על תיקון הליקויים בדוחות הביקורת )כספיים ומפור
 השנתיים והתקופתיים הנערכים ע"י רואי חשבון.

 
 בודק וממליץ על אישור בקשה לנחיצות משרה לקליטת עובדים ברשויות המקומיות

 הבחינה ומשמש כיו"ר הועדה. עשוי להתמנות כיו"ר הועדות לקליטת תבוועדוומשתתף 
 עובדים ברשויות המקומיות.

 
 ת אישורן ע"י אגף התקציבים מנהל מעקבמלווה ומקדם גיבוש תוכניות הבראה, לקרא

 ומלווה את ביצוען של תוכניות ההבראה.
 

 מקיים ומשתתף בישיבות עבודה בנושאים שונים כגון:  בוררויות, התנהלות
 ופעילות הרשויות הן ברמת המחוז והן ברמת המשרד הראשי )שר, מנכ"ל והמינהלים

 השונים במשרד הראשי(.
 

 עות מחברי מועצה ועובדים ברשומ"ק.בודק ומטפל בתלונות המגי
 

 בודק וממליץ על מתן אשראי לערבויות ולתאגידים עירוניים.
 

 מכין התייחסות לעתירות המוגשות לבתי משפט.
 

 מרכז הערכות וקיום מערכת הבחירות ברשויות המקומיות במחוז ומשמש מנחה מקצועי
 למנהלי הבחירות ולרשויות המקומיות בתקופת הבחירות.

 מטפל בסוגיות העולות בתחום חוק הבחירות לגבי מעמדם של נבחרי הציבור בתקופת
 כהונתם.

 



 מטפל ומשמש כמנחה מקצועי לרשויות המקומיות בעת הגשת בקשות לתחומי שיפוט
 שינוי תבוועדווהכנת המלצות מטעם המחוז לבקשות אלו, לעיתים אף משמש כחבר 

 תחומי שיפוט.
 

 ול בנושא רישוי עסקים ברמה מחוזית מול הרשויותמשמש כמנחה מקצועי לטיפ
 המקומיות ומשמש סמכות רישוי לגבי שטחים גליליים בתחום המחוז.

 
 מפקח ומנחה בכל הקשור להפעלת אתרי רחצה בהתאם לחוקים ונהלים הקיימים.

 
 מכין ומבצע תכנית עבודה שנתית וחודשית בתיאום עם הממונה.

 
 הכללי כחבר ועדה ממונה או כראש ועדה מקומית.עשוי להתמנות ע"י המנהל 

 
 מבצע מטלות דומות נוספות בהתאם להוראות הממונה.

 
 

 דרישות סף:
  

 השכלה:     
 השכלה אקדמית )תואר ראשון( בכלכלה או במינהל עסקים או בחשבונאות או     
 רואה חשבון מוסמך )מוכר ע"י מועצת רו"ח בישראל(     

 
 

 נסיון:     
 שנות נסיון בתחומי הפיקוח והבקרה על תקציב רשויות מקומיות לבעלי 3     
 תואר שני     
 שנות נסיון בתחומי הפיקוח והבקרה על תקציב רשויות מקומיות לבעלי 4     
 תואר ראשון     

 
 
 דרישות רצויות נוספות:  

 ידע בקריאה ובניתוח של דוחות כספיים.     
 יכולת הדרכה     
 נכונות לבצע עבודה הכרוכה בנסיעות רבות     
 כושר ניהול וארגון ברמה גבוהה     
 כושר ניהול משא ומתן     
 כושר ביטוי בכתב ובע"פ     
 ידיעת השפה העברית על בוריה     
 ידיעת השפה הערבית     

 
 

 *** הערה:
 בכפוףבתפקיד זה חל מסלול קידום מרמת מרכז, לרמת ממונה, ולרמת מנהל תחום 
 לעמידה בקריטריונים שנקבעו על ידי נציבות שירות המדינה  להרחבת מסלול

 .29.11.11קידום לממוני רשויות מקומיות בתאריך 
 

קורות חיים מתאימים בצירוף תעודות השכלה וכן אישורים המעידים על ניסיון 
 RachelPer@moin.gov.ilלכתובת מייל ממקומות עבודה קודמים יש להפנות 

 
 

 1.8.18מועד סיום הגשת המסמכים עד לתאריך 
 קורות חיים ללא מסמכים מצורפים לא יתקבלו

 רק פניות מתאימות תענינה
 


