נספח א'
פרוט שירותי הנהלת החשבונות
המדרשה מוסרת בזה לקבלן והקבלן מקבל בזה על עצמו ומתחייב ליתן למ דרשה את כל שירותי
הנהלת חשבונות כפי שיוחלט על ידי ה מדרשה מפעם לפעם (להלן  " :החיובים") .מבלי לגרוע
מכלליות האמור יכללו שירותי הקבלן את הפעולות הבאות:
הנה"ח ,לרבות הכנת דיווחים ודו"חות בכפוף להנחיות
 .1הקבלן יהיה אחראי למכלול פעולות
מנהל הכספים ולהוראות ובכפוף להוראות כל דין.
 .2הקבלן יהא אחראי מקצועית לכל תחומי ה

נהלת החשבונות במדרשה.

 .3חיוב שוכרי דירות מהמדרשה בגין שכ"ד ,מים וחשמל.
 .4חיוב צרכנים בגין שירותים קבועים שהם מקבלים מהמדרשה כגון פלאפון (עובדים) ,כלכלה
וכיו"ב.
 .5התאמות חיובים בשכר.
 .6הפקת תעודות חיוב שונות ,בהתאם לצורך ,בגין כל פעילות מוסדות המדרשה (בכלל זה גם
חיובי מד"א).
 .7התאמות חייבים בגין כל פעילות מוסדות המדרשה.
 .8טיפול כולל בחוזי השכירות של שוכרי הדירות מהמדרשה ובכלל זה גם עדכון תעריפים.
 .9התאמות חו"ז עובדים ומוסדות שכר (מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,קופות פיצויים ,גמל,
קרנות השתלמות וכיו"ב).
 .10הכנה וביצוע של דיווחים שונים לגופים חיצוניים (כדוגמת משרד החינוך ,נציבות המים
וכיו"ב).
 .11ניהול מעקב כולל אחר תלושי הכלכלה שמקבלים עובדי המדרשה לארוחות בחדר האוכל
במדרשה ובכלל זה גם מסירה ,חיוב וגבייה.
 .12גבייה מחייבים (ברור עם חייבים ,ברור אי התאמות ונושאים פתוחים והעברת הטיפול
במקרה הצורך למנהל הכספים) בגין כל פעילות מוסדות המדרשה.
 .13רישום וקליטת פקודות מתוכנת "פידליו" של בי"ס שדה שדה בוקר.
 .14הפקת ותיוק קבלות.
 .15תיוק מסמכים רלוונטיים להנה"ח ,הקשורים לתחומי אחריות כגון :אשראי ,התאמות,
הפקדות וכיו"ב.
 .16רישום ותיוק חשבוניות המאושרות לתשלום.
 .17התאמות ספקים.
 .18התאמות בנקים ,כולל מט"ח.
 .19ניהול כולל ומעקב אחר התנועה בכספות.
 .20הכנת הפקדות.
 .21טיפול בביטוחים ,ריכוז תביעות ,דיווח ומעקב.
 .22התאמת מוסדות העובדים מול המדרשה וביצוע פקודות (בין היתר :מ.א .רמת נגב,
אוניברסיטת בן גוריון ,המכון למורשת בן גוריון ,משרד הבטחון ועוד).
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 .23הכנת שיקים והעברות בנקאיות לכלל הזכאים (בין היתר :ספקים ,מוסדות שכר ,עובדים,
מקדמות ,העברות לסוציאליות ,העברות בין חשבונות המדרשה ועוד).
 .24תיוק שיקים ותשלומים בהוראות קבע.
 .25קבלת דואר ומיונו.
 .26מענה טלפוני.
 .27תיוק חשבוניות מאושרות לתשלום.
 .28קליטת פקודות שכר.
 .29רישום כל האסמכתאות הרלוונטיות (כולל רישום הוצאות ,הכנסות ,נכסים והתחייבויות)
בספרי הנה"ח.
 .30ביצוע חיובים פנימיים בין מוסדות המדרשה והעמסת תקורות (בכלל זה גם :מטבח,
אחזקה ,מוסך וכיו"ב).
 .31טיפול בדו" חות דלק רכבי המדרשה וחלוקתם בין מוסדות המדרשה.
 .32משלוח השיקים לגורמים השונים באישור מנהל הכספים.
 .33דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס  )126ודיווח שנתי על ניכויים
מתשלומים שאינם משכורת ושכר עבודה (טופס  )856והתאמות לספרים.
 .34ביצוע רישום הפרשות לחופשה ,הבראה ,פיצויים וכיו"ב.
 .35טיפול בכרטיס הכנסות כלליות.
 .36התאמות כרטיסי אשראי.
 .37הכנת חומר לדו"חות כספיים (שנתיים וביניים).
 .38הפקה ומעקב אחר דו"חות ניצול תקציב.
 .39הכנת דוחות למוסדות המדרשה ,בהתאם לצורך.
 .40מסירת קופות קטנות למורשים.
 .41בקרת ספירת קופה.
 .42הפקה ומעקב אחר דו"חות ניהול תזרים מזומנים.
 .43מתן מענה שוטף ומלא לצרכי אגף הכספים וביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיות מנהל
הכספים.
 .44למען הסר ספק הרשימה בנספח זה אינה ממצה ובכל מקרה הקבלן יבצע כל מטלה נוספת
אחרת הקשורה בשירות אשר תוטל ע"י מנהל הכספים של המדרשה.
 .45כל שירותי הקבלן המפורטים לעיל יהיו על חשבון הקבלן ,אלא אם צוין במפורש אחרת.
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