
מזכיר - מנכ״ל יישוב
הגדרת תפקיד

1. מטרת התפקיד
יישום מדיניות הוועד המקומי כפי שנקבעה בישיבות הוועד ובספר התקציב השנתי, כלפי הרשות שאליה שייך היישוב 
וכלפי תושבי היישוב. המזכיר מהווה את הזרוע הביצועית בניהול השוטף של היישוב והוא אחראי על מתן שירותים 

במגוון רחב של תחומים מוניציפליים חברתיים וקהילתיים.  

2. תחומי אחריות מרכזיים (תהליכים, נושאים ותחומים)
>> הפעלת הוועד ומוסדותיו

>> ניהול עובדי הוועד
>> ביצוע החלטות הוועד

>> תפעול השירותים שבאחריות הוועד
>> ניהול כספי של תקציב הוועד

>> ניהול מאגר התושבים
>> ניהול מערך הביטחון – על מרכיביו השונים

>> ניהול חזות היישוב והתנהלותו
>> ייזום וניהול הפרויקטים ביישוב

>> גיוס משאבים ממקורות ממשלתיים וציבוריים 
>> עבודה עם גורמי חוץ ייצוג הישוב מול גורמי חוץ 

3. פירוט המטלות העיקריות
3.1 הפעלת הוועד ומוסדותיו נותן מענה לצרכים המוניציפליים של תושבי המקום ובקרה על התנהלותו היעילה של 

>> בקרה כי הוועד נותן מענה לצרכים המוניציפליים של תושבי המקום ובקרה על התנהלותו היעילה של הוועד
>> הכנת ישיבות הוועד, לרבות הכנת חומר רקע, הכנת סדר היום ופרסומו

>> רישום פרוטוקול ישיבות הוועד, השתתפות בהן ומתן חוות דעת בסוגיות העולות בהן
>> אישור פרוטוקול ישיבות  הוועד אל מול חברי הוועד

3.2 ניהול עובדי הוועד
>> הגדרת תפקידים בוועד, ניסוח תנאים וליווי פורמלי בהליכים הקשורים בהעסקת עובדי הוועד

>> איתור, גיוס וקליטה של עובדים חדשים לוועד
>> טיפול במקרים של תלונות או היעדר שביעות רצון מתפקודם של העובדים

>> וידוא ביצוע המשימות של חברי הוועד
>> הדרכה והנחיה של עובדי הוועד, לצורך קידומם האישי והמקצועי

3.3 ביצוע החלטות הוועד
>> גיבוש תכניות עבודה תקופתיות, לוחות זמנים והערכת עלויות לכל משימה שאושרה

>> בקרה על יישום החלטות הוועד לאחר אישורן בכל הדרגים
>> הפקת דו"חות על ביצוע החלטות, והצבעה על תקלות או עיכובים עם התגלותם

>> זימון עובדי הוועד לאירועים ולפגישות עם נציגים רלוונטיים מחוץ ליישוב
>> ייעוץ מקצועי ליו"ר הוועד ולחבריו בנושאים מוניציפליים שונים

3.4 תפעול השירותים שבאחריות הוועד
>> מיפוי צרכי התושבים והשירותים הניתנים להם

>> מינוי רכזים לוועדות השונות (תרבות, בריאות, ביטחון, נוער וכו') וניהול תקציבן וכן בקרת ביצוע נאות של 

    השירותים לציבור
>> ייזום וניהול פרויקטים; גיבוש של פרויקטים מרכזיים והצגתם בפני וועד היישוב.
>> הערכת עלויות ודרכי מימון אפשריים הגדרת לו"ז ועלויות לפרויקטים נבחרים.

>> דיווח שוטף לוועד על התקדמות והצפת בעיות ונושאים הדורשים את מעורבותם.
>> ייזום וניהול הפרויקטים  בתחומים שונים – משלב הרעיון ועד לביצוע בפועל.

>> שידרוג השירותים לתושב. 
>> תפעול שירותי הגינון, ניהול משק מים וחשמל, אחזקת מבני ציבור ניקיון מבנים ושטחי ציבור
>> בקרת איכות השירותים באמצעות השוואה עם יישובים אחרים, עריכת סקרי שביעות רצון וכו'

>> ניהול מערך הרכש והאספקה שבאחריות הוועד. וניהול אינוונטר, על פי מודל המועצה האזורית
>> ניהול שירותי חינוך קהילה וחברה: מערך חינוך בלתי פורמלי, כולל פעילות הנוער ופיקוח על שירותי תרבות  

   קהילה וחברה בהיבטים של רמת השירות וניהול התקציבים 
>> ניהול מערך בטחון שוטף וציוד חירום ביישוב

>> ניהול ציוד אגודה ומבני ציבור:  גינון, ניהול משק מים וחשמל, אחזקת מבני ציבור, ניקיון מבנים ושטחי ציבור

3.5 ניהול כספי של תקציב הוועד
>> הכנת התקציב לפעילות השוטפת וניהולו כולל תזרים המזומנים של האגודה

>> הכנת תקציב תכנון ופיתוח
>> הכנת מסמך "הודעה על הטלת מסים" ודברי הסבר לתקציב

>> גביית מסי ועד מקומי מהתושבים, על פי הקבוע בחוק ועל פי החלטת ועד היישוב, ובהתאם למדיניות המועצה האזורית
>> ניהול קופת הוועד על פי הנחיות המועצה האזורית  

>> ניהול מערכת הנהלת החשבונות של הוועד וקבלת דו"חות שוטפים (בנקים, רו"ח וכו')
>> בחינה מתמדת של אפיקי ההכנסות וההוצאות השוטפים כולל ניהול הספקים 

3.6 ניהול מאגר התושבים
>> ריכוז שיטתי של נתוני התושבים המתגוררים ביישוב: שם, ת"ז, שנת לידה, כתובת, טלפונים, דואר אלקטרוני וכו' 

>> עדכון המאגר באופן תדיר ורציף: לידות, פטירות, תושבים חדשים וכו'  
>> מיפוי האוכלוסייה לפי קבוצות אוכלוסייה שונות (חיילים, ילדים ונוער, אזרחים וותיקים וכו').

3.7 גיוס משאבים
>> הכרת סעיפי המימון ומקורות מימון הקיימים בתנועה המיישבת במועצה 

>> הכרת אפיקים נוספים לגיוס משאבים מקרנות ומשרדי ממשלה 
>> יצירת תיקי פרויקט מוכנים בקנה לגיוס מימון (קולות קוראים) כולל תכנון והערכת עלויות 

3.8 עבודה עם  גורמי חוץ 
>> ייצוג היישוב כלפי  גורמי מועצה חל"פ, צבא, בזק, מקורות, חשמל, תנועות מיישבות, הסתדרות ציוניות וכ"ו

4. אחריות וכפיפות ניהולית
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4. אחריות וכפיפות ניהולית

פירוט/הסברבעלי תפקידים/פונקציותאחריות וכפיפות

אחריות על –

ליו"ר וועדכפיפות ל –

מיון, בחירה, העסקה,ניהול בעלי תפקידים ביישוב
הדרכה ופיקוח



פירוט/הסברמהות הקשרשם הגורם

יו"ר הוועד, הנהלת הוועד
וועדות היישוב

תושבים
קשר קבוע ושוטף. קבלת קהל קבועה.

לעיתים מעורבות בפתרון בעיות אישיות
של תושבים

קשר קבוע ושוטף; קבלת הנחיות,
תיאום תכניות, קבלת אישורים

על תמחור ותקצוב וכו'

5. גורמי קשר ביישוב

6. גורמי קשר מרכזיים במועצה

פירוט/הסברמהות הקשרשם הגורם

יו"ר המועצה ומנכ"ל

גזברות, הנהלת חשבונות,
רכש, כ"א וכו' 

עבודה שוטפת. קבלת הנחיות ובקשות
לקידום נושאים חיוניים ביישוב

ע"פ הנושא והעניין ובהתאם למהותכלל מחלקות המועצה 
השירות ולטיבו

לדוג' בנושאי בטחון היישוב קב"ט
המועצה וכיו"ב. 

עבודה שוטפת. קבלת הנחיות
ובקשות לקידום נושאים חיוניים ביישוב

7. גורמי קשר מרכזיים מחוץ למועצה

פירוט/הסברמהות הקשרשם הגורם

חל״פ, צבא

נושאי תקשורת, מים וחשמלבזק, מקורות, חשמל וכו׳
פיתוח ושוטף

התנועה המיישבת,
ההסתדרות הציונית

קשר שוטף. לקידום פרוייקטים, גיוס
משאבים וכו׳

נושאי בטחון שוטף


