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 חשבות האגף -אגף החינוך 
 

 ספר הבתי בניהול עצמי ורכז/ת מפקח/ת כספי/ת למוסדות חינוך דרוש/ה: 
 

 אחריות על המערך הכספי של בתי הספר לרבות פיקוח ובקרה שוטפים על התנהלות תקציבית ותפעולית של 
 בתי הספר ועל הניהול השוטף של חשבון הניהול העצמי.

 

 : סגנית מנהל אגף החינוך למנהל וכספיםכפיפות
 

 תיאור התפקיד:
 

 תחומי אחריות:      

 בקרה ופיקוח על הניהול הכספי והתקציבי )הכנסות והוצאות(  •

 פיקוח והתאמה של תכנת הנהלת חשבונות לצרכי בית הספר והעירייה •

ייעוץ וסיוע מקצועי למנהלי בתי הספר בכל הנושאים התקציביים והכלכליים, כולל הדרכת מנהלנים  •

 צועית על עבודתם, בהתאם להנחיות הממונהתוך פיקוח ובקרה מקומזכירים, 

 בתי הספר, בתחום הכספים כוללת על עבודת המנהלנים ומזכיריאחריות מקצועית  •

 עצמיהניהול האחריות על עבודת רואה החשבון המלווה את בתי הספר בתחום  •

 ניהול סעיפי גביה והקצבות של הרשות מול בתי הספר •

 אחריות על העברת הנתונים למאגר המידע של משרד החינוך, בהתאם להוראות המשרד  •
 

 :מטלות עיקריות      

 וחשבון הורים יליווי מנהלי בתי הספר והמנהלנים בניהול שוטף של תקציב מול ביצוע בחשבון מוניציפאל •

 הכנת הקצבות לבתי הספר בהתאם לקריטריונים  •

דוחות תקופתיים בנוגע לביצוע התקציב הבית ספרי, לרבות מתן ביאורים ומשמעויותיהם לממונה  הפקת •
 בתי הספרולמנהלי 

 הזמנות רכש ותשלומים שונים פיקוח ובקרה על עמידה בנהלים בביצוע התקשרויות עם ספקים, •

 כת הממוחשבתבמערכת ועדכון האינדקס לפי הצורך ע"י קישור ישיר עם המער פתיחת ספקים •

 תכנון מקדים של ישיבות התקציב בסיום שנת לימודים ובניית תקציב לשנה עוקבת •

 שבתי הספר צריכים להעביר לרשות  ביצוע גביה בפועל בגין תשלומים שונים •

 שימושים בבתי הספר ע"י גורמים חיצוניים כגון צהרונים, מפעילי חוגים וכו' בקרה על •

 ים למאגר המידע של משרד החינוך בהתאם להוראות המשרדפיקוח ובקרה על העברת הנתונ •

 יוזמה וליווי בהכנת נהלים ותהליכי עבודה בנושאים בעלי השלכות כספיות וכלכליות •

 ביצוע מטלות ותפקידים נוספים עפ"י קביעת והנחיית הממונה •

 : דרישות התפקיד
 

 תנאי סף:

 , או שקיבל הכרה מהגף להערכת תארים תואר אקדמי מושלם אשר נרכש במוסד המוכר ע"י המל"ג •
 אקדמאיים מחו"ל באחד מהתחומים הבאים: חשבונאות, כלכלה

 או
 ישראלברישיון לעסוק בראיית חשבון מטעם מועצת רואי חשבון 

 כניסיון מקצועי בתחום הכספים, ייחשב )ניסיון מקצועי של שנתיים לפחות בתחום הכספים  •
 (חשבון בראיית גם הניסיון שנצבר בתקופת ההתמחות

 מיןעברייני  חובת הצגת אישור על היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של •
 2001 -במוסדות מסוימים, תשס"א 



 

 
 

 כישורים ודרישות נוספות:

 יתרון - ניסיון בתחום ניהול עצמי בבתי ספר •

 Excelבדגש על  office -בתוכנות ה, שליטה ידע ויכולת עבודה עם מערכות ממוחשבות •

 יוזמה, כושר תכנון, ארגון ותיאום •

 אסרטיביות, סמכותיות, כושר ניהול מו"מ •

 יכולת ייצוג העירייה בפני גורמים חוץ עירוניים שונים •

 מגוונים )עובדים, מוסדות חינוך ועוד( יכולת לעבוד עם מערכת מורכבת מרובת ממשקים •

 משימות ותעדוף כושר עמידה בלחצים •

 עברית ברמה גבוהה, כושר ביטוי, ניסוח ודיווח ברמה גבוהה, בכתב ובע"פ •

 יחסי אנוש מעולים, יכולת עבודה בצוות, מודעות שירותית גבוהה •

  
 100%  היקף משרה: 

 

 בדרוג המח"ר  40-38 דרגה: 
 

 מיוחדתיתכן העסקה בחוזה  
 

   
   ¹להוכחת עמידה בתנאי הסף )תעודות השכלה, אישורי העסקהיש להעביר קורות חיים בצירוף אסמכתאות   
    09-9529143הרצליה, בפקס  22ומסמכים נדרשים אחרים( והמלצות לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון   
 .16/08/2021עד ליום  michrazim@herzliya.muni.il ²או במייל  
 

 במידה ונדרש במכרזוניסיון ניהולי  תקופת העסקה מדויקת, היקף משרה, תוכן התפקידעל אישור העסקה לכלול ¹
 

 במידה ולא התקבל אישור אוטומטי על קבלת הפניה,  -בהגשת מועמדות/מסמכים באמצעות המייל ²
  
 אחר(. emailבפקס/ הגשה ידנית/ באמצעות חשבון )יש לדאוג ולהגיש מועמדות/מסמכים בדרכים חלופיות  
 

 הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים לא תיענינה.

 
 עבודה הנדרשת.תינתן עדיפות למועמדים עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותם לביצוע ה

 

 מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו 
 לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים.

 
 

 בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
 
 
 

 ,רב בכבוד                                                             
 
 
 
 משה פדלון              

 העירייה  ראש                                                           
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