
 

 
 

11/11/2019 

 004/19    מספר מכרז

 ופרויקטים  מנהל חשבונות    שם התפקיד

 וכל מקום אחר שיידרש. מטה הרשות, בירושלים     המקום העבוד

 מע"מ. ן מיקור חוץ באמצעות עוסק מורשה לעניי    תנאי העסקה

שעות חודשיות עם אפשרות להרחבה בהתאם  180עד  קף המשרההי

  לצורך.

  יקבע בהתאם לנתוני המועמד ולתעריפי החשכ"ל. תעריף

                               והכספיתחשבונאית ההמערכת  פיתוחו ניהול   התפקיד מהות

                     ובקרת התקציבים. וכן הובלה ,ל מיזמי הרשותש                         ש

                                                                   ה

 ; הרשות ספרי החשבונות של של ניהול שוטף משימות

 עם התאמות עריכת לרבות, יםהבנק עם שוטף קשר

 ים;בנק

עריכת תזרימי ו בקרה על ניהול חשבונות הבנק

 ;מזומנים

ובעלי  יקטיםפרו מנהליל חשבונות מספרי דוחות הפקת

 ;תפקידים

 ;עריכת דוחות תקופתיים

 תשלומיםביצוע צוע כל הפעולות הנדרשות לצורך יב

ובאמצעות  העברות בנקאיותלרבות: באמצעות 

  ;המחאות

 וחוזים. מעקב אחר התקשרויותביצוע ו       

  .לרבות הכנת מצגות והכנת דיווחים, ריכוז נתונים       

התנהלות הכספית המעקב, פקוח ובקרה על 

 ;השונים בפרויקטיםוהחשבונאית 

מסמכים במערכת הנהלת תיוק שיטתי ומסודר של 

 .החשבונות



 

 
 

כל הקשור בעלי תפקידים בעל הדרכה, ביקורת ובקרה 

 ;לתחומי החשבות והגזברות

שוטף אחריות על הכנת תכנית תקציבית שנתית ומעקב  -
 ומימוש היעדים. אחר הניצול התקציבי

בתחום העיסוק  משימותהבכל  ם, ביצוע וסיועויזי -

 .יםהממונ בהתאם להנחיות

 .ופיקוח אחר ביצועם ייזום והובלת מיזמים ופרויקטים -

ניהול נושא הרכש לרבות ריכוז הצעות מחיר וטיפול  -

 בדרישות תשלום.

 

 פרויקטיםה תמנהלב החשבות ביחידתבעלי תפקידים  פנימיים ממשקים

  ;וגורמים רלוונטיים אחרים ברשות

  ,, גורמי מימוןשירותים נותני, ספקים, בנקים   חיצוניים ממשקים

וכל חוץ  מסגרות מנהלי יחידות/שלוחות, בעלי נכסים,     

 רלוונטי אחר.גורם                                                                   ר

  התפקיד דרישות

 .בעל/ת רכב ורישיון נהיגה בתוקף -

                                                  חובה –שנות לימוד  12                                                       השכלה

תואר ראשון במדעי החברה / כלכלה / מנהל עסקים /  

 יתרון. –חשבונאות 

  

כמנהל חשבונות בגוף   לפחות שנתיים   של ניסיון מקצועי ניסיון

 חובה  –ציבורי או בגוף  המוגדר כמלכ"ר

ופרויקטים, לרבות ניהול תקציב  ניסיון בניהול תכניות

 יתרון. -כניות עבודה וות

בעבודה עם  לפחות שליטה מלאה וניסיון שנתיים

שליטה מלאה בתוכנות  ;חלונות –תוכנת חשבשבת 

office. 

  חובה; – 2 -ו 1הנהלת חשבונות סוג   והסמכות קורסים ,הכשרות



 

 
 

 יתרון; – 3הנהלת חשבונות סוג      

 נכון ויכול להשתלבבעל יוזמה ואחריות, סדר וארגון,  נדרשות ויכולות כישורים

נכונות  ,יחסי אנוש מעוליםבעל בעבודת צוות. 

עמידה ויכולת ואפשרות לעבודה בשעות חריגות 

 בתנאי לחץ. בעבודה 

 גבוהה ברמה עברית     שפות

 יתרון - אנגלית

 

 .בלשון זכר מטעמי נוחות בלבדהתפקיד מיועד לנשים וגברים כאחד, ומנוסח 

          ________________________________________________________________ 

יש להגיש את המסמכים הבאים: קורות חיים, המלצות, תעודות השכלה ומסמכים המעידים על 

לתיבת המכרזים המיועדת ברשות  בציון מספר מכרז הכישורים הנדרשים, והכל במעטפה סגורה

 , כניסה ב', ירושלים.24לשיקום האסיר בכתובת כנפי נשרים 

 המועד האחרון להגשת מועמדות למכרז:

 ג' בכסלו.  1.12.2019יום א, 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


