
 אגף כספים -אמנת שירות 

במטרה לשמור על  ,הרכש במכללהעל אגף הכספים אחראי על הפעילות הכספית ו
 . מזעריתובעלות  מרבית, ומנהל את הפעילות הכספית ביעילות משאביה הכספיים

דיוק,  ,האגף מנהל את הפעילות הכספית של המכללה תוך שמירה על איכות, מקצועיות 
 ידע.זמינות ושקיפות המ

 מדורים:ארבעה אגף ב
 מדור תקציבים •
 מדור רכש •
 מדור חשבות •
 (אמנת שירות נפרדת) מדור חשבונות סטודנטים •

 מדור תקציבים
מסגרת התקציב הרגיל ותקציבים מיוחדים (מחקר, של  בקרהבו תכנוןהמדור עוסק ב

 . במטרה לשמור על תקציב מאוזן ,) של המכללהומהפרויקטים, פיתוח וכד

 :הבאיםחראי על התחומים אהמדור 
 וכלכליים, בדיקות כדאיות, תמחור וכיו"ב. ניתוחים תקציביים הכנת •
 ת התקציב ליחידותועיבודן, הקצאותכנון התקציב הרגיל, ריכוז הבקשות התקציביות  •

 המכללה השונות.
 למכללה חוץולבעלי עניין מ )הנהלה( ארגוניים-פנים בעלי ענייןדיווחים תקציביים ל •

 .)ואחרים ות"ת – לתכנון ולתקצוב עדהוו(ה
השגת יעדיהן האקדמיים בוסיוע ליחידות המכללה השונות  הדרכה ,ן תמיכהמת •

 והכלכליים במסגרת התקציב שתוכנן עבורן. 
ובקרת הכנסות מגורמי מימון  כולל דוחות ביצוע חודשיים ,בקרה תקציבית שוטפת •

 חיצוניים.
 וכיו"ב. , שינוי הגדרת פריסה שנתיתלותהגד העברות, – שינויים ועדכונים בתקציב •
 יחידות חדשותוהקמת מתן הרשאות למשתמשים  –מערכת תפנית •
 חיצוני.במימון ניהול תקציבי מחקר במימון פנימי ו•



 

 

 
 
 

 :הבאיםלסעיפים  יםמחויב אנו
בדוא"ל  שלחיה ומענה ראשוני ייאישור קבלת פני ;ארגוניות-מענה לפניות פניםמתן  •

אישור  איתור מסמכים אובירור, הבהרה, במקרים המצריכים . בודהימי ע שניתוך ב
המענה יהיה מדויק, ענייני, ברור ומנומק  .ימי עבודה שבעהתוך בשלח מענה יהנהלה י

 האפשר.  ככל
בתחילת כל שנה אקדמית, הקצאת התקציב הרגיל שאושר על ידי ההנהלה, ליחידות  •

 השונות בסעיפי מערכת 'תפנית'.
אישור , בבינויו פיתוח ם שלפרויקטימיוחדות או כניות ות ,ים לפעילויותהקצאת תקציב •

 מקבלת ההוראה. ימי עבודה שניתוך ב, הנהלה
גורמי חוץ נוספים תבוצע בכפוף ללוחות הזמנים שהוגדרו לת"ת ווהגשת דוחות לו •

 המתפרסמים "קולות קוראים"באישורי התקציב שהוענקו למכללה או כאלה שהוגדרו ב
 וסדות.לכלל המ

 

 מדור רכש
 עם ספקים ונותני שירותים ההתקשרויותו תחום הקניינות של המכללה אתמרכז המדור 

לחוק, לתקנות חובת המכרזים ולנוהל התקשרויות רכש טובין  םבהתאומטפל בנושא מכרזים 
 ושירותים של המכללה.

 
 :הבאיםהמדור אחראי על התחומים 

כולל ניהול מו"מ עם הליכי הרכש במכללה, ניהול, תכנון, ביצוע ובקרה של ת –רכש  •
משלב ייזום דרישת  בהזמנות רכשטיפול  ספקים ונותני שירותים ובחינת הצעות מחיר, וכן

 מורשי חתימה של המכללה לספק. ל ידירכש ועד העברת הזמנת רכש חתומה עה
ם לבדיקה מעקב אחר הסכמי המכללה והעברתבחינת סיווג התקשרויות,  –התקשרויות  •

חוק חובת  על פי דורשות עריכת מכרזיםההתקשרויות ז ריכו –מכרזים  .שפטיתמ
תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה  ועל פי 1992-המכרזים, תשנ"ב

ליך המכרז עד לשלב קביעת הזוכה, או טיפול בבקשות . ליווי תה2010-גבוהה), תש"ע
 ).דומהלפטור ממכרז (ספק יחיד, תשומות השכלה גבוהה וכ

 
 :הבאיםלסעיפים  מחויביםאנו 

מיום קבלת  ימי עבודה שלושהתוך בתטופל לכל היותר  "ספק חדשיצירת "בקשת  •
  ממנו כל המסמכים הנדרשיםוהספק  ו המלאים שלאת פרטיהבקשה תכלול  .בקשהה

 .לידי מדור רכש. על פי 'טופס פתיחת ספק' ותועבר 



 

 

 
 
 

צורפו כל ו לאחר שמולאה דרישת רכש כראוי ;טיפול בהזמנה ושליחתה לספק •
 :יהיההמסמכים הנדרשים, לוח הזמנים 

o  ימי עבודה שלושהעד ₪  2,000הזמנה בסכום של עד 
o  ימי עבודה חמישהעד ₪  2,000הזמנה בסכום של מעל 

בין שלחו לספק יפעמי וכיבוד שוטף י-חדלשימוש ושא ציוד משרדי, כלים הזמנות בנ •
 .כל חודשב 10–6התאריכים 

 .כל חודשב 15–10בין התאריכים  תהיהאספקה של ציוד משרדי וכיבוד שוטף  •
 ועדת מכרזים ה שלבחינתל תועברויותר ₪  100,000בקשה להתקשרות בסכום של  •

 . ימי עבודה עשרהעד ותטופל 
  

 חשבותמדור 
 דוחות כספיים. ועורךה מלקוחות יהמדור מבצע רישומים חשבונאיים, תשלומים, גבי

 
 :הבאיםהמדור אחראי על התחומים 

 .ה, קבלת כספים ורישוםיהפקת חשבונות, גבי – לקוחות •
ישום הסכמים קליטת חשבוניות, תשלומים, עיקולים, ערבויות, י – ספקים ונותני שירות •

 ום.חשבוניות לתשל תקיובד
מט"ח, התחשבנות הקצאות  ,טיפול בהחזרי הוצאות, דוחות נסיעה לחו"ל – עובדים •

 .דומהוכ ובחו"ל כספית בגין כנסים והשתלמויות בארץ
 לימוד ושכר עבודה. רישומים חשבונאיים של ממשקי שכר •
 עודן.יבהתאם לי ודיווח עליהן רישום תרומות •
 עה בהתאם לתנאים, נזילות וכיו"ב., בחינת כדאיות השקמעקב אחריהןו ניהול השקעות •
  טיפול בחשבונות הבנקים לרבות רישום, התאמות, קשר שוטף עם הבנקים. •
 דוחות כספיים שנתיים. עריכת •
רשם העמותות, משרדי ממשלה  כמוהכנת דוחות ניהול על פי דרישה, דוחות לגורמי חוץ  •

 וכיו"ב.
ועדכון הנחיות וטפסים  טיפול בנושאי מס הכנסה, קשר עם רשות המיסים, דוח מס •

 בהתאם לעדכוני רשות המיסים.
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 :הבאיםאנו מחויבים לסעיפים 

שלח בדוא"ל ייה ומענה ראשוני ייאישור קבלת פנ – ארגוניות-מענה לפניות פניםמתן  •
 בירור, הבהרה, איתור מסמכים, אישור  במקרים המצריכים. ימי עבודה שניתוך ב

המענה יהיה  .ימי עבודה שבעהתוך בשלח מענה יי ,הנהלה או חתימת מורשי חתימה
 האפשר.  ככלמדויק, ענייני, ברור ומנומק 

תשלומים לספקים  .תשלומים באמצעות מס"במבוצעים  כל חודשב 15-בככלל,  •
 החשבונית, אלא אם צוין אחרת ממועדיום  45שוטף + נותני שירות מבוצעים בתנאי לו

 בהזמנת רכש. במפורש
 החזרי הוצאות לעובדים.ותשלומים נלווים בגין שכר בוצעים מ כל חודשב 8-ב •
רשם לזמנים שהוגדרו לעריכת דוחות כספיים, דוחות לרשות המיסים, העמידה בלוחות  •

 גורמי חוץ נוספים.להעמותות ו




