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    2022/54חיצוני מכרז כ"א פנימי/ 
 

 לעיריית נשר דרוש/ה 
 ת שכר יחיד ת/מנהל

   41-93+ מתח דרגות: מח"ר דירוג: גזבר הרשותכפיפות ארגונית:  יחידת שכר  ת/מנהלתיאור התפקיד: 
 100% היקף משרה:  בכפוף להנחיות משרד הפנים( 30% -40% אישיחוזה או )

 
 התפקיד: תיאור 

 ניהול יחידת השכר  .1

 תכנון תכנית העבודה של היחידה  •

 הנחיה והדרכה מקצועית  •
 ניהול קשר עם ספק שירותי המחשוב המפיק את תלושי השכר •
 

 הוצאה לפועל של מדיניות שכר וזכויות העובדים ברשות .2
אחריות להעברת תשלומים לרבות  ,יצירת קשר ושמירה על קשר עם גורמי חוץ בכל מה שקשור לתנאים סוציאליים •

 .למוסד לביטוח לאומי, לקרנות פרישה, לקרנות השתלמות, לקופות גמל ולכל ארגון לניהול תגמולי עובדים
  וידוא הפקת תלושי שכר בהתאם להוראות הדין הקיים. •

 בדיקה ופיקוח על תקינות של תלושי השכר ושל מרכיבי השכר •
. 

 בקרה על מערך השכר ברשות .3

 קרה ודיווחים תקופתיים לגזבר וביצוע ניתוחים עליהם.הפקת דו"חות ב •
 הפקת דו"חות בקרה על פי הנחיית הגזבר.  •

הדמיית תקציבי השכר למנהלי מחלקות, לגזברות ולראש הרשות לצורך קבלת החלטות בנושא עלויות שכר ותנאי   •
 רווחה.

 
 :  השכלה תנאי סף

תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה  מהמחלקה להערכת   •
 .בחוץ לארץתארים אקדמיים 

 או בעל  תעודת רואה חשבון בתוקף.  •

 או תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.   •
 . 2012אים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג לחוק ההנדס 39או הנדסאי או טכנאי רשום לפי   •

בחינות   3ומעבר של  18שנים לפחות אחרי גיל   6או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל,   •
משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני   2לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל  )

 איסור והיתר(.
 

  –קורסים והכשרות מקצועיות 

 סיים בהצלחה קורס חשבי שכר המאושר ע"י לשכת רואי חשבון בישראל  •
 מועמדים בעלת תעודת רו"ח אינם נדרשים בקורס חשבי שכר כאמור לעיל  •
שנים וברשותם תעודת חשב שכר רגיל,   10מועמדים המועסקים בתפקיד כחשב שכר ברשות מקומית לפחות  •

חודשים מיום המינוי  לתפקיד תעודה זו, עדכון שכרם בחוזה   24חשב שכר )בכיר( תוך    יתחייבו להשלים קורס
 אישי יהווה תנאי לקידום שכר.
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 : ניסיון מקצועי  -תנאי סף 

שנים    5עבור בעל תואר אקדמי, תעודת רו"ח בתוקף או השכלה תורנית כמוגדר לעיל: ניסיון מקצועי של   •
 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בתחום הכספים.  7לפחות, שנרכש במהלך 

ות שקדמו למועד  השנים האחרונ  7שנים לפחות, שנרכש במהלך   6עבור הנדסאי רשום: ניסיון מקצועי של  •
 האחרון להגשת הצעות למכרז, בתחום הכספים. 

השנים האחרונות שקדמו למועד   7שנים לפחות, שנרכש במהלך   7עבור טכנאי מוסמך: ניסיון מקצועי של  •
 האחרון להגשת הצעות למכרז, בתחום הכספים. 

 
 :  ניהוליניסיון   -תנאי סף 

 .עובדים בכפיפות ישירהשנות ניסיון לפחות בניהול צוות  3  •
 

 דרישות נוספות: 
 . שפות: בהתאם לצורך •

 ועם תוכנות מחשב לניהול שכר. OFFICE -היכרות עם תוכנות ה •
 

 העדר הרשאה בעבירות מין בהתאם לחוק מניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-  
2001  . 

   יש לציין כי פניות שתגענה ללא תעודות המעידות על השכלה, ניסיון ניהולי, ניסיון מקצועי כאמור לעיל, לא
 תובאנה בחשבון היות ולא יוכלו להיבדק באופן הראוי. 

 
 למזכירת משאבי אנוש הגב' ענבל קנוף,  12:00בשעה   18/10/2022' גיום הגשת מועמדות לתפקיד בצרוף קו"ח עד  

 Inbal.k@nesher.muni.ilאו דוא"ל:  8299278-04פקס 
 
 

הגשת מועמדות אשר תשלח ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה/רישיונות מיוחדים או כל 
 אסמכתא רלוונטית אחרת, תיפסל על הסף ביום האחרון להגשת המועמדות כפי שמפורסם בפרטי המכרז/משרה.

 
לחוק   9ו  3. המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד. תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 1988על פי הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח  

ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר    1998שים עם מוגבלות, תשנ"ח  שוויון זכויות לאנ
שני המינים  אם שני המועמדים בני    1951-ג לחוק שוויון זכויות האישה, התשי"א6מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. תינתן העדפה לנשים לפי סעיף  

. תינתן העדפה למי שהוא או אחד 2008הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס"ח 
 בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. ב)ב( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ אם המועמד הוא  173  -ב)א( ו173מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים  

                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                            רועי לוי,

 ראש העיר  
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 הערות למכרז:

בקישור   • נשר  עיריית  באתר  )מפורסם  למועמד"  "שאלון  למכרז  מועמדות  הגשת  טופס  מכרז/משרה  לכל  להגיש  יש 
https://www.nesher.muni.il/uploads/n/1613466979.5796.pdf  :בצירוף המסמכים הבאים ) 

o קו"ח יכללו פירוט מלא ביחס להשכלה והניסיון המקצועי והניהולי של המועמד.  – ם קורות חיי 
o  .תעודות השכלה והמלצות 
o   פירוט היקפי משרה,  העסקה מלאים,  לכלול תאריכי  אישור ההעסקה  )על  קודמים  עבודה  העסקה ממקומות  אישור 

 העיסוקים והניסיון הניהולי ככל שנדרשים(. 
 לוגו וחתימת המעסיק.*המלצות יתקבלו רק עם  

הליך המיון יבוצע רק למועמדים העונים על תנאי הסף בהתאם לנדרש בנוסח המכרז, והגישו מועמדותם בפרק הזמן שנקבע   •
המועמדים   הסף.  בתנאי  עמידה  להוכחת  החיים  בקורות  די  ואין  בלבד  אסמכתאות  לפי  תבחן  הסף  בתנאי  העמידה  לכך. 

 איון בפני ועדת המכרזים.שיוערכו כמתאימים ביותר יוזמנו לר

בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה ניתנת לאשה ולגבר, בעלי כישורים   •
 מתאימים להתמודדות למשרה הפנויה. 

ענייניה האחרים ובכפוף  מינוי המועמד/ת יהיה בכפוף להיעדר ניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע"י המועמד/ת לבין ענייניו/   •
 לסייגים להעסקת קרובי משפחה, בהתאם להוראות הדין, הנחיות וחוזרי מנכ"ל של משרד הפנים.

ביום א'    2011/2לפי נוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים עובדי הרשויות המקומיות )פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'   •
המועמד שיבחר למשרה מהמשרות המפורטות בנוהל למלא שאלון לאיתור חשש לניגוד  ( על 2011באפריל   5בניסן התשע"א, 

 עניינים ולערוך הסדר למניעת ניגוד עניינים אם יידרש וזאת כתנאי לכניסתו לתפקיד, בהתאם להוראות הנוהל. 

מעשה או במבחן  הרשות המקומית תדרוש, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי מהמועמדים, להיבחן במבחני התאמה, בעל פה או ב •
זימונם לוועדת המכרזים ותהא רשאית לזמן לוועדת המכרזים את המועמדים עם   במסגרת הגופים העוסקים בכך, טרם 

 הציון הגבוה שהושג במבחן. 
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה. המועמד נדרש להעביר מידע   •

להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת    מלא בדבר הצורך 
 מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד. 

תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית,   •
לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו    אם המועמד הוא בעל כישורים דומים

 לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה. 
ז  הרשות המקומית אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת או שלב את הליכיו של מכר •

 זה.
 הרשות המקומית שומרת על זכותה להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדותו למשרה האמורה.  •

 ( .1979–על המכרז חלות ההוראות הקבועות בתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות, תש"ם  •

מועמדות )הרשום מטה(, יראו בו  מועמד שלא יצרף תיעוד מתאים המאמת את הדרישות הנ"ל עד למועד אחרון להגשת ה •
 כמי שלא עמד בדרישות הסף שנקבעו בנוסח המכרז. 

 

https://www.nesher.muni.il/uploads/n/1613466979.5796.pdf

