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  DOC.קליטת חשבונות ספקים 5.2.1

 מטרת ההוראה .1

 מטרת ההוראה לתאר את אופן קליטת החשבונות או החשבוניות. 

 

 הגדרות .2

 א.מ.ל

 

 תוכן ההוראה .3

 כל חשבונות או חשבוניות יגיעו למנהל מחלקת הרכש.  ברכש יעשה מיון כדלקמן: .3.1

 חשבון תואם הזמנה. .3.1.1

 לא תואם הזמנה. –חשבון עם הזמנה  .3.1.2

 תואם חוזה. –חשבון לפי חוזה  .3.1.3

 ה לא תואם חוזה.חשבון לפי חוז .3.1.3

 חשבונות ללא הזמנה או חוזה. .3.1.3

 חשבונות חשמל, טלפון. .3.1.3

 הוראות קבע. .3.1.3

רשום על כל חשבון את הסעיף התקציבי והמחלקה י אחראי חוזים והתקשרויות .3.2

 אתר במקרה של אינוונטר וסטטוס החשבונית לפי המיון שצויין לעיל. תו

. החשבונות בין שהינם יועברו להנהלת החשבונות להקלדה יםכל החשבונות הממוינ .3.3

 תואמים ובין שאינם תואמי הזמנה ירשמו במחשב.

מנהלת החשבונות תעביר לכל מנהל מחלקה את החשבונות לצורך אישורם ע"י  .3.3

יועברו המסמכים על המחלקה. במידה ולא היתה הזמנה או חריגה מההזמנה/חוזה, 

שבונות, ללא ממנהל המחלקה. כל הח ידי אחראי חוזים והתקשרויות לקבלת הסבר

 תאריך.היוצא מהכלל, יועברו לאישור מנהלי המחלקות תוך ציון 

מנהלת החשבונות תקבל את החשבונות המאושרים/לא מאושרים ממנהלי המחלקה  .3.3

תאריך החזרתם ותעבירם ותרכז את קבלת החשבונות מהמחלקות היא תרשום 

 .אחראי התקשרויות וחוזיםל

ל החשבונות ויאשר לתשלום לפי הקטגוריות אחראי חוזים והתקשרויות יבדוק את כ .3.3

 .3.1.7 –. 3.1.1המופיעות בסעיפים 
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ירכז את כל החשבונות הבעייתיים ויביאם בפני הגזבר  אחראי חוזים והתקשרויות .3.3

 חודש. פעמיים ב

חשבונות מאושרים יועברו להנהלת החשבונות לצורך העברה במס"ב או הכנת צ'קים.  .3.3

 ההעברה למס"ב תבוצע לאחר אישור של הגזבר. 

 

 אחריות ביצוע .3

 אחראי חוזים והתקשרויות .3.1

 מנהלת חשבונות .3.2

 עובדי אגף הגזברות .3.3

 מנהלי אגפים, מחלקות ויחידות .3.3

 

   מסמכים ישימים .3

 א.מ.ל

 נספחים .3

 א.מ.ל

 תפוצה .3

 המועצה המקומיתראש  .3.1

 סגני ראש המועצה .3.2

 מנכ"ל המועצה .3.3

 אחראי חוזים והתקשרויות .3.3

 מנהלת חשבונות .3.3

 עובדי אגף הגזברות .3.3

 מנהלי אגפים, מחלקות ויחידות .3.3

 יוסי פרץכותב ההוראה:    

 רחמימוב בלה                         

 אחראי חוזים והתקשרויותתפקיד:  

 מנהלת חשבונות             

 גזבר המועצהתפקיד:    ישראל שטרסברגראה:   מאשר ההו

 


