
 

 

 2021פברואר 
 

 100% –מרכז.ת תחום השתלמויות בית ספריות ומנהל.ת חשבונות 
 מרכז פסג"ה מנח"י )מרכז לפיתוח מקצועי של עובדי ההוראה בירושלים(

 
מהווה מרכז איכותי, מוביל ומשפיע בפיתוח מקצועי של עובדי הוראה בירושלים, ובניהול ידע  הפסג"ה

יישומי ותיאורטי, אשר עומד לרשות תהליכי הפיתוח המקצועי של עובדי ההוראה ושל מוסדות החינוך 
 בעיר.

 
 הגדרת תפקיד:

 
 ת.מתן שרות לבתי ספר/לעובדי ההוראה בכל הקשור להשתלמויות הבית ספריו

טיפול ואחריות על המערך הכספי של הפסג"ה, בהתאם לתקנות ולחוקים רלוונטיים, לנהלי העירייה, לנהלי 
 עמותת לביא ולהנחיות משרד החינוך.

 
 מרכיבי התפקיד:

 

 ,ימי עיון וכנסים שונים לעובדי  ארגון וטיפול במערך הרישום במסגרת השתלמויות בית ספריות
ת הקלדת ההשתלמויות בתוכנות האינטרנטיות, עזרה ברישום הוראה שבאחריות המרכז, לרבו

המשתתפים להשתלמות, ניהול יומני השתלמויות בית ספריות והקלדת כל הנתונים הנדרשים, 
 מעקב אחר קבלת אישורים שונים ועדכון המערכות השונות;

 התאם פיקוח ובקרה על ביצוע ההשתלמויות הבית ספריות לעובדי הוראה שבאחריות המרכז, ב
 להנחיות הממונה; 

  מתן סיוע ועזרה למשתלמים ברישום להשתלמויות ובמעקב אחר גמולי ההשתלמויות לאורך
 השנים.

 .הקלדת נתונים במערכות השונות 

 עיריית ירושלים ומשרד החינוך(,  ניהול החשבונות במסגרת התקציב המאושר של מרכז הפסג"ה(
 כולל רישום הוצאות והכנסות וניהול מעקב אחר תנועה בסעיפי תקציב.

  הכנת מאזני כספים שנתיים, הצעות תקציב ודוחות כספיים וסטטיסטיים שונים מול עיריית
 ירושלים ומשרד החינוך, בהתאם לנהלים ולדרישת גורמים רלוונטיים והממונים.

 שר עם גורמים פנים וחוץ עירוניים שונים )כגון: משרד החינוך, מינהל חינוך, עמותת תיאום וקיום ק
 לביא( בעניינים כספיים ובירורים הקשורים לתחומי העבודה.

  אחריות על גביית כספים וטיפול בתשלומים לגורמים שונים, בהתאם לנהלי העירייה, עמותת לביא
 ומשרד החינוך.

 חוץ עירוניים שונים, טלפונית, קבלת קהל ובכתב, בכל הקשור לבעיות בפניות גורמים פנים ו טיפול
 בתשלומים השונים הקשורים לתחומי אחריותו, בתיאום עם הממונה.

 .ביצוע תשלומים שונים באמצעות עמותת לביא 

  ביצוע התאמות מול העירייה ועמותת לביא והקלדת הנתונים השונים במחשב לצורך בקרה ותיאום
 לנהלים ולהנחיות הממונים.יתרות, בהתאם 

 .ניהול קופה קטנה, תוך רישום, בקרה ודיווח ההוצאות, בהתאם לנהלים ולהנחיות הממונים 

  טיפול בהזמנות טובין, הזמנות שרות, חוזים ומכרזים במערכת הממוחשבת בהתאם לסעיפי תקציב
 שבתחום אחריות הפסג"ה.



 

 

 חות ואיתור תקציבים אל מול ההשתלמויות סיוע בניהול התקציבי של ההשתלמויות כולל הפקת דו
וטיפול בכל הזמנות הרכש והכיבוד מול הקפיטריה וספקים אחרים בכפוף לממונה על התקציב של 

 ההשתלמויות במרכז.

 .השתתפות בפורומים פנים וחוץ עירוניים שונים בנושאים שבאחריותו, בהתאם להנחיית הממונה 

  והנחיית הממונה.ביצוע תפקידים נוספים עפ"י קביעת 
 

 דרישות המשרה:
 

 ימים בשבוע . 5משרה,  100%
 תתכן אפשרות לביצוע שעות נוספות.

 
 דרישות מקצועיות:

 

  )תואר אקדמי וניסיון של שנה לפחות בהנהלת חשבונות או השכלה תיכונית מושלמת )תעודת בגרות
 .וניסיון של שלוש שנים לפחות כאמור. עדיפות תנתן לבעלי תואר אקדמי

  בהנהלת חשבונות. 1+2סוג 

 .ידע וניסיון בהפעלת מערכות כספיות ממוחשבות 

  ידע וניסיון ברמה גבוהה בהפעלת מערכות מחשב ובשימוש בתוכנות לניהול משרד ממוחשב )יישומי
 חובה -ומצגות( outlook, אקסל, wordאופיס: 

  יתרון -ניסיון בעבודה בתחומי ארגון ומינהל 

  חובה -האינטרנט ידע מבוסס בסביבת 
 
 

 כישורים ומיומנויות:
 

 כושר תכנון, תיאום, יכולת ניתוח ועיבוד נתונים 

  אחריות, סדר וכושר ארגון 

 יחסי אנוש מצויינים, שירותיות, רגישות לצרכי לקוחות שונים ומגוונים 

  יכולת עבודה בצוות 

 קפדנות ודיוק בביצוע 

 יכולת למידה עצמאית ושיתופית 

  פתרונות יצירתיים לבעיות מורכבותנכונות למציאת 

 כושר ניהול משא ומתן 

  כושר הבעה בכתב ובע"פ 

  יכולת עבודה תחת  לחץ זמן 
 

 ידיעת שפות:
 

 על בורייה. –עברית 
 ברמה טובה. –אנגלית 



 

 

 
 

 עמותת לביא. דרךהעסקה 
 

זדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר בכל מקום בו מפורט תאור תפקידים בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה: ה
 בעלי כישורים מתאימים להתמודד על אותה משרה.

 
 

 . 212שלוחה  02-6233888לקבלת פרטים נוספים אודות המשרה ניתן לפנות לאורית סלמן, טלפון 
המעוניין להגיש את מועמדותו, יגישה בצירוף המסמכים הרלוונטים כולל המלצות ממקומות עבודה 

 .6236188-02או לפקס שמספרו  train@pisgajer.orgל: קודמים לדוא"
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