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 ת ההוראה מטר .1

סליקה הדרך מרכז  ונותני שירותים הוראה זו נועדה לתאר את אופן ביצוע התשלום לספקים       

נקאי. מטרת ההוראה, לוודא ביצוע תשלום מבוקר על כל שלביו, תוך שימוש בכלים ממוחשבים הב

 קים. ילזיכוי חשבונות ספקים בבנק, שלא באמצעות ש

        

 הגדרות .2

סליקה בנקאי מאפשר ביצוע תשלומים למספר רב של ספקים באמצעות מרכז  –מס"ב  .2.1

תוכנה המותקנת אצל המשלם ומשדרת קובץ הכולל את חשבונות הבנק של הספקים 

העברות מס"ב יתבצעו רק על בסיס מקור עליו חתום הספק  ואת סכום התשלום.

 והבנק.

"ח המופק במחשב דו"ח המפרט את סה"כ התשלום לספקים. הדו –ריכוז תשלום מס"ב  .2.2

 ".דו"ח המלצות לתשלוםנקרא "

 

 תוכן  .3

 –קבלת חשבוניות מס/חשבונית עסקה/דרישה לתשלום  –דואר נכנס כולל דואר פנים  .3.1

 מתקבל ע"י פקידת רכש.

 חשבוניות לפי חוזה מועברות לעוזר גזבר, חשבונית עם הזמנות מועברות למנהלת רכש. .3.2

לגבי סעיף תקציבי/תב"ר עובר לקליטה  בהתאמהעוזר גזבר ו אחרי אישור מנהלת רכש .3.3

המערכת  להנהלת חשבונות תוך הפרדה: קליטה עם הזמנה, קליטה ללא הזמנה.

 סוג תנועה ממוחשב(. –"מ תהממוחשבת בנויה בהתאמה )לפי ס

ע"י מנה"ח, כולל בדיקת אישורים עם מנהלי  תמתבצע הטיהקל –חשבונית  תטיקל .3.3

שאושרו ע"י אגפים ו/או מחלקות, עוברות לעוזר  מחלקות ו/או מנהלי אגפים. חשבוניות

 גזבר לבדיקה ואישור.

אגפים חוזרות לאגף הרלבנטי והמעגל חוזר שלא אושרו ע"י מחלקות ו/או חשבוניות  .3.3

להנה"ח ולאחר מכן לעוזר גזבר. המעקב מתבצע ע"י רישום בטבלת אקסל הכוללת: 

ח לאחר אישור תאריך יציאה, לאן נשלחה החשבונית ותאריך חזרה להנה"

 האגף/המחלקה.

 לתשלום. אישור עוזר גזבר והעברה להנה"חו בדיקה .3.3

לגבי תאריך תשלום. מתבצעת בדיקה של  מנה"חמתבצע מיון חשבונית מאושרת ע"י  .3.3

( והכנה "דו"ח המלצות לתשלום". הבדיקה כוללת אישור ניכוי 1טופס פרטי בנק )נספח 

חשבוניות מס, הדפסה ובדיקה דו"ח ושלום ת לפני ה, קבלכחוק מס במקור, ניהול ספרים
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ספקים שמתאים לדו"ח המלצות ב' של -א'תשלומים מפורט, הכנת קלסר חשבוניות לפי 

 מפורט והגשה לבדיקת גזבר המועצה.

לאחר בדיקת הגזבר מנה"ח ראשית מבצעת תיקונים/עדכונים לפי הצורך, הפקה של  .3.3

המועצה )תוך כדי הכנה של מעודכן והעברה לאישור גזבר מפורט דו"ח המלצות 

 התאמות בין הדו"ח הראשוני לדו"ח המעודכן( וראש המועצה.

 טופס קליטת חשבון הבנק  .3.3

במועצה קיים טופס סטנדרטי ובו פירוט פרטי חשבון בנק של הספקים )נספח  .3.3.1

טופס פרטי חשבון בנק העברה למס"ב. הטופס מורכב משני חלקים: חלק  – 1

 אישור הבנק.  –הצהרת הספק וחלק ב'  –א' 

 קליטת פרטי הבנק של הספק תבוצע באמצעות טפסי המקור שישלחו בדואר .3.3.2

 )לא בפקס( על גבי טופס הקמת ספק ייעודי של המועצה.

 אי העברת הטופס בזמן תגרום לעיכוב בהעברת הכספים ע"י המועצה. .3.3.3

 נאותות שמירת מסמכי חשבון בנק .3.13

ת מהספקים לגבי פרטי הנהלת החשבונות תקפיד על קבלת אסמכתאות אחידו .3.13.1

 חשבון הבנק בהתאם לכללים שנקבעו ע"י גזבר המועצה.

קליטת החשבונות תבוצע ע"י מנה"ח אך אישור הקליטה במערכת יבוצע ע"י  .3.13.2

 מנה"ח ראשית. יש להקפיד על הפרדה בין הגורם הקולט והגורם המאשר.

 שינוי פרטי חשבון הבנק .3.11

 .הטופס הייעודייש לדרוש מהספק עדכון פרטים חדשים על גבי  .3.11.1

קליטת השינויים תבוצע ע"י מנהלת החשבונות ואישור הקליטה יבוצע ע"י  .3.11.2

 מנה"ח ראשית. החשבון הקודם ייחסם.

תבוצע בקרה שיטתית אחר שינויים שנערכו בחשבונות הספקים באמצעות  .3.11.3

הזמנת קובץ לוג שיכלול את כל השינויים בתדירות של פעם ברבעון שיוגש 

 עצה.לעיונו של גזבר המו

אחת לחמש שנים תבוצע בקרה מקיפה לצורך רענון ולהחלטה לגבי שליחה  .3.11.3

 לארכיב.

ב' -ישמרו במשרדי הנהלת חשבונות בקלסר עפ"י א'וכל המסמכים יתויקו  .3.11.3

 ובתוך כל אות יופיע שם הספק ומספר הספק.

 : כדלקמן יבוצע חתימה מורשי ידי על לספקים התשלום אישור .3.12
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ריכוז תשלום למס"ב, ייחתם ע"י שני מורשי  דו"ח -אישור ידני לתשלום   .3.12.1

 .    מועצהחתימה כמקובל בנוהלי ה

מורשי החתימה יאשרו את התשלום בחתימה  -אישור ממוחשב לתשלום   .3.12.2

 דיגיטלית, תוך שימוש בכרטיס )דמוי כרטיס אשראי(.

ידי אותם -שלב האישור הידני ושלב האישור הממוחשב, יבוצעו בכל ריצת תשלום על .3.13

 חתימה.מורשי 

עם סיום השידור למס"ב, יתקבל דו"ח שידור שיפרט את תאריך השידור, תאריך ערך  .3.13

 לזיכוי, זמן השידור, מס' המוסד ששידר, הסכום לתשלום וכו'. 

החומר של כל ריצת תשלום, ישמר בהנהלת חשבונות ויכלול את דו"ח השידור, דו"ח  .3.13

ם(. הסכום לתשלום חייב להיות ריכוז התשלום למס"ב ודו"ח לזיכוי הבנקים )של הספקי

 זהה בכל שלושת הדוחות.

יתויקו . העתקי ההודעות בשרת פקסיםהודעת התשלום לספק תודפס ותישלח אליו  .3.13

. שיגור ההודעה למחשב הספק יבוצע  ע"י הנה"ח. בצירוף החשבונית המשולמת לספק

  יקבל הודעה בדואר. - ספק שאין לו פקס

מהלך התשלום, מסתיים בביצוע העברת נתונים להנהלת חשבונות. מהלך זה יבוצע  .3.13

 לאחר שהסתיימו השלבים המפורטים בנוהל זה.

, יש לבצע בהנה"ח בדיקות נוספות הוראהנו בבנוסף לבקרות העבודה השונות שצוי .3.13

 כדלקמן: לוודא שהתקבלו כל חשבוניות המס. 

 כומים שיעודכנו מעת לעת.המועצה תבצע ביטוח נגד מעילות עפ"י ס .3.13

 שם עלצ'ק  בצילום להסתפק יהיה יתןנ ₪ 10,000 עד של בסכום פעמי חד תשלום .3.23

 /ח"פ.מורשה עוסק מספרשבו מופיע  הספק

 התשלומים שניאיתם יש למועצה התקשרו שוטפת לאורך השנה,  ספקים של במקרה .3.21

שסה"כ  ובלבד, 3.20, סעיף לעייל בסעיף כאמור צ'ק צילום סמך על יבוצעו הראשונים

  .₪  10.00 על יעלה לא התשלומים

 

  

 אחריות ביצוע .3

 המועצהגזבר  .3.1

 מנה"ח ראשי  .3.2

 רו"ח .3.3

 מנה"ח .3.3

 עובדי מח' הנה"ח .3.3
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 סמכים ישימים .3

 א.מ.ל                    

 נספחים .3

 חלק א' וחלק ב'. –העברה למס"ב  –טופס העברת פרטי חשבון בנק  – 1נספח  .3.1

 

 תפוצה .3

 המועצהמנכ"ל  .3.1

 ימה בהנהלהמורשי חת .3.2

 המועצהגזבר  .3.3

 מנה"ח ראשי .3.3

 רו"ח .3.3

 מנה"ח .3.3

 עובדי הנהלת חשבונות ומדור תשלומים .3.3

 

 

 

 

 

 

 רחמימוב בלהכותב ההוראה: 

                       רו"ח סנדרה טננבאום                          

   מנה"ח ראשיתתפקיד:  

 רו"ח            

 מועצהזבר הגתפקיד:   שטרסברג ישראלמר מאשר ההוראה: 

 חתימה: תאריך:
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  העברה למס"ב –טופס העברת פרטי חשבון בנק  – 1ספח נ

 תאריך_______

 לכבוד

_____________ 

 א.ג.נ.,

 העברה למס"ב –הנדון: העברת פרטי חשבון בנק 

 

 הצהרת הספק –חלק א' 

בקש בזאת אני הח"מ _____________להלן )הספק( שמספר ח.פ./עוסק מורשה הוא __________ מ .1

, חשבונות, מפרעות וכיוצ"ב שאגיש לשהם שהכספים המגיעים לי משהם מעת לעת על פי תשלומי מקדמות

ויאושרו על ידה, יועברו ישירות ע"י שהם לחשבון הבנק מס' ____________ בבנק _________ סניף 

 ____________ מס' סניף ___________ )להלן: החשבון(.

ם כאמור לעיל שיזקף לזכותי בחשבון יחשב כאילו שולם ע"י שהם לידי ממש ביום הנני מצהיר בזה שכל סכו .2

 זיכוי החשבון בבנק וכאילו אושרה קבלתו בחתימת ידי.

העברה לחשבון מהווה תשלום נכון של שהם לי, ולא תהיה לי טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד שהם  .3

 בקשר להעברה ולזיכוי החשבון כאמור.

 ק כל הבהרה ולבנק שיתן הבהרות או אי זכוי החשבון ע"י שהם.נהיתר לשהם לבקש מהב הנני נותן בזה .4

אני מצהיר בזה כי לא תהיינה לי ו/או למי מטעמי טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן כלפי הבנק ו/או  .5

 שהם בקשר לזיכוי החשבון והתשלומים כאמור לעיל.

החשבון ותשלום כלשהו יעשה על ידי ישירות עם אי זיכוי  כל בירור שיהיה בו צורך כתוצאה מזיכוי או .6

 שהם.

 יום ממועד מסירת הודעת הביטול למועצה. 30ביטול הוראתי זו לעיל יעשה בכתב ויכנס לתוקפו בתום  .7

אנו מתחייבים בזה להודיע לכם מיידית על כל שינוי בחשבון הבנק הנ"ל ו/או שינו בבעלי זכויות החתימה  .8

 בשמנו.

 נו על החתום:ולראיה בא

 

________________   _________________  ____________________   _____________ 

 תאריך                                שם                               מס' ספק                       חתימה וחותמת          

 

 אישור הבנק –חלק ב' 

_____ מנהל חשבון כמפורט להלן וכי בעלי זכות החתימה בחשבון הם ה"ה אנו מאשרים כי _________

 המנויים להלן.

 

 מס' חשבון                      מס' זהות בחשבון                          סניף                בנק               

__________    _____________           ___________     ______________________ 

 

 בעלי זכות חתימה:

 שם:  _________________ שם: ________________ שם: ____________________

 

 שם עו"ד/רו"ח: ___________________ חתימה: ____________________


