
פומבי88860:מכרז מספר
משרה זו מיועדת לאוכלוסיה החרדית

81062624:מס' המשרה
ממונה (גזבר/ית מחוז ירושלים והדרום)  1 - משרות.:תואר המשרה

יחידת סנגוריה ציבורית-מחוז ירושלים:היחידה
ירושלים:המקום
משרד המשפטים:המשרד
דרגה 39 - 41 דירוג 11 מח"ר.:הדרגה

100 אחוז:חלקיות
ייקבע בהמשך:טווח שכר

תאור התפקיד :      

פיקוח ובקרה על אישורי שכר טרחה ביחידה, בהתאם לחוקים, לתקנות ולנהלים
הרלוונטיים במסגרת סמכותו של מנהל היחידה וכן בהתאם להוראות התכ"ם

המעודכנות ולהוראות החשב.
בקרה על הפעילות הכספית בשניים ממחוזות היחידה (חיפה והצפון או ת"א והמרכז

או ירושלים והדרום).
בקרה על אישורים חריגים וידניים אשר מתגלים במהלך עבודתם השוטפת של מאשרי

שכר הטרחה.
בקרה על שלמות המסמכים והאסמכתאות הרלונטיות .

מהווה גורם מקשר בין הגזברות הארצית באגף החשבות במטה למאשרי שכר טרחה
במחוזות, בכל הקשור לתחומי החשבות ובקרה על אישורי שכר טרחה.

הפקת דיווחים תקופתיים ומעקב שנדרש לחשבות.
הנחיית מאשרי שכר טרחה ביחידה בתחום החשבותי.

ביצוע תפקידים נוספים בהתאם לצורך ולדרישת הממונים.
דרישות המשרה:

דרישות סף:
***********

השכלה:
השכלה אקדמאית (תואר ראשון) בכלכלה או רואה חשבון בעל רישיון ממועצת רואי

החשבון.
נסיון:

לבעלי תואר ראשון - שלוש שנות נסיון בכספים וחשבונות
לבעלי תואר שני - שנתיים נסיון בכספים וחשבונות

דרישות נוספות ורצויות:
**********************

הכרת מערכות ממוחשבות לניהול תקציב וכספים
הכרות ונסיון בעבודה מול מערכת מרכב"ה
הכרת החוקים והתקנות הקשורים לעבודה



כושר ארגון וניהול
הערות:

******
1. הכפיפות המקצועית לחשב משרד המשפטים והכפיפות המינהלית למנהל היחידה.

2. במסגרת התפקיד נדרשת ניידות למחוזות היחידה בכל הארץ.

הערות:

איוש המשרה כדרך קבע כפוף להתפנותה באופן סופי.
העובד יידרש לנסיעות לבאר שבע בהתאם לצורך ולדרישות הממונים.

מועמד/ת המצהיר/ה על היותו/ה בן/בת האוכלוסיה החרדית בהתאם להגדרות
שנקבעו בסעיף 15 א(ט) לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 נדרש/ת
להמציא אישור בדבר השתייכות לאוכלוסיה החרדית- הוא, ילדו או בן זוגו לומד

באחד ממוסדות החינוך החרדיים המנויים בתוספת הראשונה לחוק, או למד
במוסד כאמור.

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.

ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .
עובד מדינה המגיש מועמדות למכרז פומבי יצרף לבקשה שתי הערכות עובד

תקופתיות של השנתיים האחרונות.
במידה שלא בוצעו הערכות עובד יש לצרף אישור על כך מאגף משאבי אנוש במשרד.

המכרז פורסם ביום : ט' בסיון, תשפ"א (20/05/2021)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : כג' בסיון, תשפ"א (03/06/2021)



בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות  שאינה מקוונת 
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים 

הנלווים למשרד הרלוונטי.) 
על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה 
ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר 
כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת 

על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז. 
בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו  

בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד
המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על  כל עניין הקשור  

בהתאמה למשרה. 
במידה ונשלחה דרישה  להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים

תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות 
כמבוטלת. 

בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון. 
במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז 

עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית. 
  
 


