
 ת הנדסה,/מזכיר זכאות,ומנהל  /תעובד חוזים/מכרזים, /תרכז
 קבורה /ת, אחראיונזיקיןתביעות  ,םממונה על ביטוחי

 

 /מכרזיםחוזים /תרכז .1

 

 תיאור התפקיד

 מטרות התפקיד
ועל פי  עמידה בתהליכים לפי נהלים והנחיות של הרשות המקומית לביצוע חוזים,

 דין. כל

 מרכזייםתיאור אחריות בתהליכים 
ניהול חוזי הרשות המקומית מול ספקי שירות וקבלני משנה, כולל הכנת חוזים, 

 ריכוז המידע וחידוש. 

 /המטלות העיקריותפירוט המשימות

 הכנה ואישור מכרזים וחוזים .1
 .ריכוז דרישות מכרזים/חוזים מיחידות הרשות המקומית .1.1

לבעלי תפקיד מכרזים/חוזים מיחידות הרשות המקומית להפצת דרישות  .1.2
  .מורשים לאישור

 היועץ המשפטי של המועצה, את מכרז בשיתוף עם מזכיר המועצההוצ .1.3
 .הגורם הרלוונטי ברשות לנושאו

 הפצת הבהרות למציעים, תיאום סיורי קבלנים, הפצה ופרסום המכרז, .1.4
 והחתמת מעטפות ההצעות. הקבל

 .'ם וכוליופרוטוק ת ועדת המכרזים כולל תיאום הישיבות,ריכוז פעול .1.5

, אישור קיום ביטוחים וכל מסמך ת כתב ערבות בנקאית מצד ב' לחוזהקבל .1.6
 נוסף שיידרש.

אישורים  ,חותמות ,במידה ויידרש כולל ביול בקרת תקינות החוזה, .1.7
 מתאימים וכו'.

 .ם מאושרים לבעלי התפקיד המתאימיםהפצת חוזי .1.8
 

 ניהול חוזים .2

 .תאריכי חידושמעקב אחר ו ערבויות וביטוחים, ם,רישום חוזי .2.1

איתור חוזים לפני פקיעה והתרעה לבעלי התפקיד המתאימים על הצורך  .2.2
 לפחות. שלושה חודשים לפני מועד פג התוקף, בחידוש,

 .מתכונת דומה להכנה ואישור חוזיםב חידוש חוזים, .2.3

 על מנת לשמור על זמינותם. תיעוד חוזים ומיון, .2.4

 . לפי הצורך ,סריקה/שוטף והעברה לארכיון אחסון חוזים באופן .2.5
 

 
 
 
 

 



 זכאותועובד/ת מנהל  .2
 

 רווחה :תחום עיסוק
 

 תיאור התפקיד
 

 מטרות התפקיד

ריכוז  סיוע לתושבי הרשות בהתאם לחוקי וקריטריוני משרד העבודה והרווחה:
 .הזכאות ומסירת התשלומים המאושריםקביעת גובה  בחינתן, בקשות הנזקקים,

 

 תיאור אחריות בתהליכים מרכזיים

ניהול מעקב ע"י  ביצוע החלטות הזכאות, ;קה וחישוב הזכאות המגיעים לפוניםבדי
 . הול מעקב שוטף אחר ניצול התקציבבקרה וני ;וביצוע בדיקות חוזרות

 
 פירוט המשימות/המטלות העיקריות

 
 קבלת קהל .1

 .כללי הזכאות ונוהלי הפנייה לקבלת עזרה לכל דורש הסברת .1.1

 הזכויות.הדרכה בהשגת המסמכים ומימוש  .1.2

 . וע החלטות הזכאות ולבדיקה חוזרתאחריות לביצ .1.3
 איסוף מידע .2

ביטוח : בדיקת מצב הפונה ומצבו הרפואי ע"י איסוף מידע ממקורות שונים .2.1
 ועוד.משרד הרישוי  מקומות עבודה, לאומי,

 חישוב הסכומים והשיעורים להם זכאי הפונה .3

 בהתאם להוראות משרד העבודה והרווחה. .3.1

 . מנהל המחלקה או מי שהוסמך על ידומעביר מסקנותיו לאישור  .3.2

 החלטות של הזכאות ולאישורן מחדש בהתאם להוראות.האחראי לביצוע  .3.3
 חקירות כלכליות .4

על הכנסותיהם יוזם ומבצע חקירות כלכליות לגבי פונים שאין מידע ברור  .4.1
 .המחלקה באמצעות מנהל

 יישום החלטה .5

 .מתן תשובה לפונה .5.1

 .דיווח למערכת המיכון-חיוביתשובה בעת ת .5.2

 . ע"י הרשות הכנת הוראת תשלום לביצוע בעת הצורך, .5.3

המתגלות בעת מגעיו  מפנה את תשומת לב העו"ס לבעיות הדורשות טיפול, .5.4
 . עם הפונה

 דיווח חודשי .6

 .ח אדםובנושא כ .6.1
 מעקב שוטף .7

 .)מחלקה או צוות( אחר ביצוע התקציב ביחידתו .7.1



על  על ההוצאות בתחום לחודש, ,עליו לממונה מדווח )לפחות אחת לחודש( .7.2
פתרונות בפועל ועל המשמעויות של הנתונים להחלטת הממונה )שינוי בקצב 

 (. בקרה על הוצאות וכיו"ב וויסות בין הצוותים או העובדים, ההוצאה,
 שירותי מזכירות .8

 .ניהול ארכיב המחלקה .8.1

 .מיון דואר נכנס וניתובו .8.2

 .מיוחדותמעקב אחר תשובות לפניות  .8.3

 .מעקב אחר ביצוע פעולות לפי הוראת מנהל המחלקה .8.4

 .ארגון מפגשים בצוותים .8.5

 .נהליקביעת פגישות לסגל המ .8.6

 .עדכון יום יומי של לוח איכון עובדים .8.7

 .משלוח דואר )לרבות הפצת המחאות( .8.8

 .ניהול קופה קטנה .8.9

 .ניהול מגנזה .8.10

 .דכון אוגדן התע"ס של מנהל המחלקהע .8.11

 .אחריות לשירותי כתבנות .8.12

 דיווחים בנושאים מיוחדים )דוגמת חונכות וסומכות(. .8.13
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ת הנדסה/מזכיר .3

 

 תיאור התפקיד
 

 מטרות התפקיד
 . מתן שירותי מזכירות למהנדס המועצה

 

 םמרכזיי תיאור אחריות בתהליכים

 קבלה וניתוב שיחות טלפוניות.  .1

 . גורמים פנים וחוץ עירונייםתיאום טלפוני בין  .2

במערכות ממוחשבות  סות במעבד התמלילים והזנת הנתוניםהדפביצוע  .3
 .שבשימוש המשרד

 . יוצא של המשרדבדואר טיפול בדואר נכנס ו .4

ריכוז וארגון נתונים  כולל איסוף, ביצוע עבודות עזר שונות בעבודות המזכירות, .5
 שונים.

 .     המנהלסיוע בניהול יומן/מנהל/ת  .6
  

 פירוט המשימות/המטלות העיקריות 
 

 טיפול בשיחות טלפוניות .1

 .השיחות בירור נושאי קבלת פניות טלפוניות מגורמים פנים וחוץ עירוניים, .1.1

לוונטיים, ו/או העברתן לממונה או ניתובן לגורמים הר מתן מענה מתאים .1.2
 .בהתאם להוראות הממונה

 תיאום טלפוני .2

 רלוונטיים,ביצוע תיאומים טלפוניים שונים בין גורמים פנים וחוץ עירוניים  .2.1
 בנושאים הקשורים למשימות המחלקה  ת הממונה,יבהתאם להנחי

ארגון ישיבות ואירועים  פגישות ופעילויות שונות, קביעת ישיבות, )דוגמת:
 שונים וכו'(.

 ביצוע הדפסות .3

טבלאות  פרוטוקולים, מכתבים, )מסמכים, ביצוע עבודות הדפסה שונות .3.1
 סדרי עדיפויות שנקבעו על ידו., בהתאם להנחיות המהנדס ועפ"י וכו'(

  ריכוז נתונים  .4

ארגון והזנת נתונים שונים במערכות ממוחשבות שבשימוש היחידה,  ריכוז, .4.1
 בהתאם להנחיית המהנדס. כולל הנפקת דו"חות ממוחשבים,

 טיפול בדואר  .5

רישום ומיון  כולל קבלה, טיפול בדואר נכנס ובדואר יוצא של היחידה, .5.1
 .בהתאם לצורך פתיחתם וצילומם מכתבים ופקסים נכנסים,

 ניתובם לממונה או ליחידות הרלוונטיות בהתאם לנושאי הטיפול. .5.2

 הנדס.ת המיבהתאם להנחי הפצה ומשלוח מכתבים ופקסים יוצאים, .5.3
 טיפול במסמכים  .6

 .ותיוק מסמכי היחידה טיפול בארגון .6.1

 . פתיחת תיקים .6.2

 .מספר סידורי וכו' תאריכים, בהתאם לנושאים,מיון מסמכים  .6.3



 מעקב אחר טיפול במסמכים .7

מכתבים ומזכרים שנשלחו לטיפול  ניהול מעקב אחר טיפול במסמכים, .7.1
 .גורמים פנים וחוץ עירוניים אחרים

לנושאי בתיאום עם כל הגורמים הרלוונטיים  משלוח תזכורות בנדון, .7.2
 .הטיפול

 בארגון המערך הלוגיסטי  מהנדססיוע ל .8

 .יסטי לקיום ישיבות ודיונים שוניםבארגון המערך הלוג נדסההגשת סיוע למ .8.1

 הכנת מכשור וציוד ארגון חדר הישיבות, ריכוז צילום והכנת מסמכים, .8.2
 בהתאם לצורך וכו'.

 קביעת פגישות וישיבות .9

 .ביעת פגישות וישיבות בהתאם לצורךק .9.1

חשיבות הנושאים  סיוע בניהול ועדכון יומן הפגישות בהתאם ללוח זמנים, .9.2
 .מהנדסוהנחיות ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ם, תביעות ונזיקיןממונה על ביטוחי .4
 
 תיאור התפקיד

 
 מטרות התפקיד

 .פעילות למניעת תביעות ניהול סיכונים של הרשות:
מול חברות הביטוח וסוכני הביטוח מתוך כוונה לתת ניהול ביטוחי הרשות השונים 

 כיסוי מתאים לצרכי הרשות במחיר סביר.
 הביטוח. מימוש תביעות הרשות מחברות

 שמירה על כיסוי ביטוחי מלא ומתאים של הרשות בכל עת.
 

 תיאור אחריות בתהליכים מרכזיים
 הדרכת מנהלי המועצה ותאגידיה בנהלי הביטוח.

 לצורך רכישה וחידוש של פוליסות ביטוח. תקופתיים קיום מכרז/הצעות מחיר
 בדיקת פוליסות קיימות והתאמתן לכיסוי הנדרש ולמחיר סביר. 

 טיפול בביטוח רכוש הרשות ועובדי הרשות.
 ריכוז תיקי תביעות של הרשות כנגד חברות הביטוח.

 
 פירוט המשימות/המטלות העיקריות

 הבטחת קיום תיק ביטוח מיטבי לרשות, מבחינת כיסוי, במחיר סביר .1

 בדיקת פוליסות בתחום האלמנטרי )כיסויים, חיתום ופרמיה לתשלום(. .1.1

 לשכת סוכני הביטוח ובחברות הביטוח.פגישות עדכון ולמידה ב .1.2

 התייעצות עם יועמ"ש הרשות. .1.3

 פגישות עדכון עם מנהלי מוסדות ברשות המקומית.  .1.4

 מכרזים .2

 הוצאת מכרז לחידוש/ הנפקת פוליסות לביטוח אלמנטרי. .2.1

 איגום תיק הביטוח של הרשות )אלמנטרי, חיים ופרט(. .2.2

 ניהול סיכונים מיטבי וצמצום נזקים כלכליים לרשות בכל פעילויותיה בנושא  .3
 הביטוח. 

 ביטוח נזיקין, ומסירה ליועמ"ש הרשות לבדיקה. ריכוז חומרים והכנתם למכרז .4

איסוף וריכוז חומר הנדרש לשם הגשת תביעות נזקי הרשות, והגשה לחברות  .5
 הביטוח.

 שוטף וגניזה.ניהול תיק תביעה ברשות, כולל תיוק  .6

 מעקב תביעות נזיקין שהגישה הרשות המקומית לחברות הביטוח. .7

דיווח ליועמ"ש הרשות על התקדמות בתביעות הרשות כנגד חברות הביטוח עד  .8
 קבלת שיפוי וסגירת תיק התביעה.

 דיווח ליחידות הרשות המתאימות על תוצאות תביעות נזיקין. .9

 ה לממונה על ביטוחי הרשות.תיעוד הפקת מסקנות ולקחים מתביעות ומסיר .10

 דיווח והתייעצות שוטפת עם יועץ הביטוח של הרשות.  .11

 עבודה שוטפת .12

 ביצוע מטלות המנותבות לו ע"י מזכיר המועצה. .12.1

 קיום דרישות כל דין, ודרישות השלטון המקומי והרשות המקומית בפרט. .12.2

  הצעת שיפורים ושינויים בתהליכים, אמצעים וביצוע, לגבי תחום פעילותו. .12.3

 



  אחראי/ת קבורה .5
 

 תיאור התפקיד
 מטרות התפקיד

 מתן שירותי קבורה לתושבי המועצה.
 

 תיאור אחריות בתהליכים מרכזיים
 קבלת הודעה על פטירה ותיאום מול הגורם המעדכן על הפטירה. .1

 עדכון עובדי מועצה שונים ועובדי קבלן המעורבים בהליך הקבורה. .2

הרישומים בספרי המועצה והדיווחים אחריות על תיאום הליך הקבורה, על  .3
 למוסד לביטוח לאומי ולכל גורם אחר ועל פרסום מודעות אבל במידת הצורך.

 אחריות על נושא רישיון קבורה תקופתי בבית העלמין.  .4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 דרישות התפקיד 

 מיומנויות תפקיד מקצועיות

 ניהול איכות )הובלת תהליכי איכות(. )ארגון לומד(, למידה ארגונית ,ניהול ידע
 עמידה בסטנדרטים מקצועיים.

 

 תנאי סף –דרישות התפקיד 

 שנות לימוד.  12 -תיכונית מלאה: השכלה .1

רצוי קורסים  לימודים משלימים והשתלמויות מקצועיות וקורסים מחייבים, .2
 ומנהל.בנושאי מזכירות 

, או עובדי מנהל זכאותקורס עובדי זכאות והשתלמות בנושא מנהל או קורס  .3
 התחייבות העובד/ת להשלמת הקורס בשנה הראשונה. 

 מזכירות. ת ניסיון בניהול משרד או בעבודות ושנ 3 ניסיון מקצועי: .4

 דדרישות ייחודיות לתפקי
רצויה  גמישות בשעות העבודה, נסיעות בתפקיד, עבודה בשעות בלתי שגרתיות,

 עם מחשב בשימוש בתוכנות לניהול משרדידע בעבודה  ידיעת שפות זרות )אנגלית(,
(word, excel, outlook, power point ,) שליטה בהדפסה מהירה במעבד

 , זמינות )כוננות( מעבר לשעות העבודה. תמלילים

 
 תכונות נדרשות לתפקיד 

 ערנות קפדנות ודייקנות בביצוע, ,אמינות ומהימנות אישית: תכונות אישיות .1
שקדנות  מרץ ופעלתנות, ,יקיוןונסדר  ,כושר למידה ,הבנה ותפיסה ודריכות,
 יכולת התבטאות בכתב ובע"פ. וחריצות,

פיקוח  יכולת תיאום, ארגון ותכנון, תיכול )כולל תקשורת(: תכונות ניהול וארגון .2
 . קיום וטיפוח יחסים בינאישיים סמכותיות, ובקרה,

פר נושאים, ד: התמודדות עם לחץ ושחיקה, טיפול בו זמנית במסמצבי תפקי .3
 התמדה, יכולת פתרון בעיות. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


