הזמנה להציע הצעות
לתפקיד מנהל כספים לאשכול יישובי הנגב המערבי (להלן" :האשכול")
א .רקע
אשכול רשויות נגב מערבי (להלן :ה"אשכול") הינו תאגיד אזורי ,בבעלות  9רשויות בנגב
המערבי :אופקים ,מועצה אזורית אשכול ,מועצה אזורית בני שמעון ,מועצה אזורית
מרחבים ,נתיבות ,רהט ,מועצה אזורית שדות נגב ,שדרות ,ומועצה אזורית שער הנגב.
מטרת האשכול היא תכנון ,ניהול וביצוע פעולות משותפות לרשויות השותפות בו לקידום
ופיתוח הרשויות והאזור בתחומי פעולה שונים.
ב .מבוא
 .1אשכול נגב מערבי מזמין חברות לייעוץ כספים ליתן הצעה לתפקיד יועץ כספים לאשכול.
 .2הליך הבחירה ביועץ הכספים החיצוני אינו בגדר מכרז ,אלא הליך פומבי לקבלת הצעות,
שיבחנו על פי אמות המידה שנקבעו על ידי משרד הפנים והקבועות בהזמנה זו ,בהתאם
להוראות להלן.
 .3את ההצעה יש לשלוח במייל לכתובת  info@westnegev.org.ilוזאת עד ליום 23818102/
בשעה .20:00
 .4החברה הזוכה תחתום הסכם שירותים לשנה ובו אופציות להארכה בהתאם לנהלי משרד
הפנים.
 .5תחילת עבודה מיידית.
ג .תנאי הסף ,השירותים המבוקשים ושכר הטרחה:
 .6מנהל הכספים המוצע (להלן" :המועמד") ,יהיה אדם קבוע ויעודי למשרה העומד בתנאי
הסף המפורטים להלן.
 .7על המועמד ועל והחברה בה הוא שותף או מועסק (להלן" :משרד מנהל הכספים"),
לקיים את כל התנאים הבאים:
 .7.1תושב ישראל
 .7.2לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון.
 .7.3ניסיון :ניסיון בעבודה -בגופים ציבוריים או בעבודה עבור גופים ציבוריים לרבות
גופים מוניציפליים ו/או תאגידים עירוניים כמנהל כספים או כחשב ועיסוק בתחומי
האחריות כמפורט בהליך זה של  7שנים לפחות.
 .7.4השכלה :תואר אקדמי מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בכלכלה או בחשבונאות
ותעודה בראיית חשבון.
 .7.5היכרות עם תוכנות להנהלת חשבונות (עדיפות ל )ERP
 .7.6רישיון נהיגה בתוקף
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 .7.7אינו חבר בהנהלת פעילה של מפלגה או בהנהלה פעילה או גוף דומה אחר של רשימת
מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשויות המקומיות ולא היה מועמד בבחירות
האחרונות לרשויות המקומיות.
 .8דרישות נוספות:


יושר ,אמינות ומהימנות אישית גבוהה.



קפדנות ודייקנות בביצוע המטלות



כושר ניהול והנעה לפעולה ,יחסי אנוש טובים



יכולת ארגון וסדר ברמה גבוהה



יכולת התמודדות עם לחצים וכושר ניהול מו"מ



ידע במערכות מיחשוב ומיומנות הפעלה עצמית ,יכולת הפקת דוחות עבודה,
דוחות ניהוליים וטיפול בממצאים.



ידע בתוכנות אופיסWORD ,EXCEL-

 .9המשימות שיכללו במסגרת השכר השוטף (ריטיינר):
 .9.1ניהול תקציב הארגון – בניה ,מעקב ובקרה תזרימי ודיווח.
 .9.2ניהול תקציבי פיתוח ותקציבים מיוחדים
 .9.3אחריות על הנהלת החשבונות ותפקודה השוטף בהתאם לחוקים ולניהול תקין
 .9.4עבודה שוטפת מול רו"ח והנה"ח של האשכול
 .9.5אחריות על גביה מרשויות ומשרדי ממשלה
 .9.6אחריות על תשלומים לספקים ולמוסדות
 .9.7בקרה על רכש וניהול איוונטר
 .9.8מעקב ובקרה כולל – הצגת דיווחים דוחות תקופתיים להנהלת הארגון וככל שנדרש
 .9.9ייעוץ כלכלי ופיננסי להנהלת האשכול ולמנכ"ל
 .9.19סיוע בהטמעת מערכת הנהלת חשבונות
 .9.11סיוע בכל דבר שיידרש בתחום הפיננסי והחשבונאי באשכול
 .9.12היקף העבודה הוא  22שעות שבועיות  -נוכחות חובה יומיים (שני ימים) בשבוע
במשרדי האשכול והגעה בהתאם לצורך ,יכולת גמישות לעבודה בשעות לא שגרתיות

ד .השיקולים לבחירה:
 .19הוועדה בבואה לבחור זוכה תיתן דעתה לפרמטרים הבאים:
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 .19.1כישוריו של המועמד ושל משרד מנהל הכספים בו הוא מועסק ,ניסיונם בעבודה
פיננסית בכלל ובייעוץ פיננסי לגופים ציבוריים בפרט וזאת בהתייחס לאופי העבודה
הפיננסית הנדרשת.
 .19.2היכרות והבנה עמוקה עם צרכי האשכול בתחום הפיננסי.
.19.3

יכולת לבצע את התפקיד ,זמינות ,גמישות ,תשוקה לתפקיד.

.19.4

אי ניגוד עניינים אפשרי.

.19.5

תינתן העדפה למועמדים מרשויות האשכול.

 .19.6הועדה לא חייבת להמליץ ו/או לבחור בהצעה הזולה ביותר.
ה .הגשת ההצעה
 .11ההצעה תוגש על ידי המציעים ותכלול את המסמכים שלהלן:
 .11.1פרופיל משרדו של מנהל הכספים ,בו יינתן פירוט לעיסוקי מנהלי הכספים.
 .11.2קורות חיים של מנהל הכספים הייעודי לשירות זה מטעם החברה ,לרבות תחומי
עיסוקו.
 .11.3שני מכתבי המלצה עימם היה המועמד בקשרי עבודה בעניינים הנוגעים להליך
זה לרבות פרטי אנשי הקשר הממליצים.
 .11.4ניסיון והמלצות לפי תחומים המפורטים לעיל.

 .12הצעת המחיר תכלול את כל המרכיבים והתייחסות לתוספת או הנחה באחוזים מסכום
האומדן אשר נקבע על ידי האשכול ,העומד על  ₪ 7,599לחודש.
סכום ההצעה יוצמד למדד המחירים לצרכן ,כאשר מדד הבסיס יהיה המדד הידוע ביום
חתימת ההסכם אשר יעודכן אחת לשנה קלנדרית.
התמורה כאמור תכלול החזרי הוצאות נסיעה והוצאות משרדיות ואינה כוללת תשלומים
בגין אגרות.

בברכה,
אורי פינטו
מנכ"ל אשכול נגב מערבי
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