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 :גזבר ומזכיר המועצה  מונהמ
 
 

 אחריותחומי ת

 ריכוז עיבוד וניתוח נתונים שונים בהתאם להנחיות הממונה. 
  .בדיונים והפקת פרוטוקוליםבפגישות והשתתפות 

 . והנהלתה מעקב אחר ביצוע החלטות המועצה
 של הרשות. סבוק יהפידף ותפעול אתר האינטרנט 

 . המועצהתפעול ארכיון ניהול ו
 יקטים.וניהול וקידום פר

 
 פירוט המשימות/המטלות העיקריות

 של הרשות.ודף הפייסבוק תפעול אתר האינטרנט ניהול ו .1

 ארכיון הרשות.  תפעולניהול ו .2

 טיפול בתקציבים בלתי רגילים )תב"רים(. .3

לשחרור כספים ממשרדי לתקצוב ובקשות ב"קולות קוראים" ובטיפול  .4
 הממשלה.

 השתתפות בישיבות ובוועדות מועצה וכתיבת פרוטוקולים.  .5

 החלטות שהתקבלו בדיונים ובישיבות. אחר מעקב ביצוע  .6

 בדיקה ועדכון קבצי חשבונות. .7

 ותקציבי ועדים מקומיים. צו ארנונה .8

 ם.קידומ/חוזים וסיוע במכרזים בקרה בנושא  .9

 טיפול בבקשות בנושא חוק חופש המידע. .10

 ספר הנהלים של הרשות. אחריות על .11

 ריכוז תחום ההתנדבות ברשות. .12

וקידום תכניות, בכפוף להנחיות גזבר/מזכיר הרשות ובתיאום ניהול פרויקטים  .13
 עם גורמים נוספים ברשות.

 בקרה על ביצוע תכניות העבודה התקופתיות של הרשות ועל עמידה ביעדים. .14

 חיצוניים.ו פנימייםייצוג גזבר/מזכיר הרשות בפורומים  .15

 לבעלי תפקידים ברשות. הממונהתיאום בנושאים מקצועיים בין  .16

 ביצוע מטלות נוספות המנותבות לו ע"י הממונה. .17

 

 דרישות התפקיד 

 מיומנויות תפקיד מקצועיות

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

 



 

 

 תנאי סף –דרישות התפקיד 

 .המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה אקדמאיתואר  השכלה: .1

 ניסיון מקצועי: .2

,או  ם המונציפלי ארגון ומידעלפחות בעבודה בתחו ניסיון של שלוש שנים .2.1
 . שיש להם זיקה למטלות התפקיד

 . יתרון - ניסיון בניהול צוות עובדים .2.2

 יתרון  –ניסיון בעבודה בתחום המונציפלי  .2.3

 

 דרישות ייחודיות לתפקיד
וניסיון בהפעלת מערכות עבודה בשעות בלתי שגרתיות, גמישות בשעות העבודה, ידע 

  ממוחשבות ובשימוש בתוכנות לניהול משרד.

 
 

 תכונות נדרשות לתפקיד 

תכונות אישיות: אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודייקנות בביצוע, ערנות  .1
, כושר למידה, סדר וניקיון, מרץ ופעלתנות, שקדנות ודריכות, הבנה ותפיסה

 וחריצות, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ.
יכולת קבלת החלטות, כושר ניהול עובדים תכונות ניהול וארגון )כולל תקשורת(:  .2

יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום, פיקוח ובקרה, והנעתם, כושר עבודה בצוות, 
 וטיפוח יחסים בינאישיים.  קיום נשיאה באחריות, סמכותיות,

מצבי תפקיד: התמודדות עם לחץ ושחיקה, טיפול בו זמנית במספר נושאים,  .3
  התמדה, יכולת פתרון בעיות. 


