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 הנוהל .1

 

, המקיף בחברה העירוניתמטרת הנוהל הינה לתאר את תהליך הטיפול בכספים המתבצע 

 יישום שוטף של חשבוניות, פעולות הרישום, הפעילות מול הבנקים והפעילות מול הספקים.

 

 הגדרות .2

 

מספר תחומי פעולה: פעילות שוטפת הקשורה בקליטת  נכללים בה -  הנהלת חשבונות .2.1

יובים ורישומם, פעילות מול הספקים, פעילות מול הבנקים והכנת חשבונות ספקים וח

 השכר.

 

 תוכן הנוהל .3

 

כוללת את הפעילויות הבאות: טיפול שוטף  : / חשבוניותטיפול שוטף בחשבונות .3.1

בהתאמה לסוגי החשבונות , הרכש לאחראימיון החשבוניות המגיעות בחשבוניות, 

ליטת חשבונות ספקים, חשבוניות ק –השונים )ראה פירוט התהליך בהוראת עבודה 

 וחיובים(.

בירורי חשבונות עם ספקים, קליטת חשבוניות מס כוללת  :פעילות מול ספקים .3.2

 במערכת הממוחשבת, הכנת המחאות לספקים ולמוסדות. 

הפעילויות הבאות: התאמות בנקים, בירור סכומים  כוללת את :פעילות מול הבנקים .3.3

ונות, רישום קבצי העברות המס"ב בהנהלת פתוחים בבנק ורישומם בהנהלת החשב

החשבונות, רישום פקודות יומן של פעולות בנק, בדיקה יומית של היתרות בבנק, 

 ביצוע קניות ומכירות של פח"ק/פק"מ, הכנת וביצוע העברות מס"ב.

עפ"י החלטת דירקטוריון נפתח חשבון מיוחד להשקעות. לחשבון  :ל תיק השקעותוהינ .3.3

כסף פנויים, החשבון ינוהל ע"י חברת פעילים. ההשקעות יהיו זה יועברו סכומי 

 באפיקים חסרי סיכון בלבד.

מנהלת חשבונות תהיה אחראית להכנת דו"חות תזרים מזומנים וריכוז החומר  .3.3

 לדוחות רבעוניים ודו"ח שנתי.

המנהלה. חשבת מעל בסיס הנתונים שיועברו  יתבצעניהול המשכורות : משכורות .3.3

השכר תהיה אחראית להפקת תלושי השכר על בסיס הנתונים שנמסרו ועל בסיס 

בסיס הנתונים יכלול: דו"חות נוכחות של עובדים,  .הסכמי השכר ועדכוני דרגות

חישוב ימים/ שעות עבודה של העובד )בהתאם לחוזה(. דו"חות שכר להנהלה יכללו: 

 וריכוז מצבת שכר קבועה.   ריכוז נתוני עבודה, ריכוז נתוני שכר
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: כוללות את הפעילויות הבאות: רישום לחוגים, חיוב כספי, טיפול פעילויות רישום .3.3

בביטולים וזיכויים. כמו כן, כולל הרישום ריכוז והנפקה חודשית של דו"חות נוכחות 

 לחוגים. 

 

 אחריות ביצוע .3

 

 חשבת שכרמנהלת חשבונות ו .3.1

 אחראית רישום .3.2

 

 מסמכים ישימים .3

    

 א.מ.ל     

 

 נספחים .3

 

 א.מ.ל.    

 

 תפוצה .3

 

 מנהלת החברה העירונית .3.1

 וחשבת שכר מנהלת חשבונות .3.2

 אחראית רישום .3.3

 

 

 מנהלת חשבונות וחשבת שכר תפקיד:

 אחראית רישום               

 מזל הולנדרגב'     כותב הנוהל:

 ישראלובלואיז גב'                            

 גב' מיכל כהן סדיקלר  :נוהלמאשר ה רוניתהחברה העי הלתמנ תפקיד:

 


