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  ניהול קופות קטנות במזומן הנדון:
 

 

 

מועצה, בדקתי את אופן התנהלותן של קופות המזומן הקטנות הנמצאות לבקשת ראש ה

  .2020בשנת  בשימוש מספר מחלקות במועצה

 ,קופות קטנות שלהן נקבעו דמי מחזור וקופה קטנה ראשית 15במועצה מנוהלות 

המנוהלת על ידי הקופאי הראשי. ביתר מחלקות המועצה רשומות קופות קטנות ללא דמי 

 מגישות בקשה להחזר לקופה הקטנה הראשית.אלו  , מחלקותמחזור

, עודכן ונערך נוהל מפורט 2020נמצא, כי נוהל הקופה הקטנה שהיה בתוקף עד לשנת 

 .( 2בהתאם להמלצות )ראה סעיף א. יותר שגם אותו לדעת הביקורת יש לעדכן

  

ות הממוצע שבוצע באמצעות הקופ סך היקף התשלום השנתימממצאי הביקורת עולה, כי 

 . ₪אלפי  250 -עמד על כ ,על ידי מחלקות המועצה 2018-2020הקטנות בשנים 

   מהותי. שהוא היקף רגיל,מהיקף הרכש ה 5% -שיעור של כ מהווה היקף זה

בוצעו רכישות  בהם מקריםת בהיקף שאינו מוגדר כקטן, בוצעו רכישו מקרים בהם ונמצא

שלומים המועצתית וזאת, בניגוד ות  מערכת התעצבאממספקים שלהם ניתן היה לשלם 

 לנוהל. 

 

 לדעת הביקורת, חלק מהקופות הקטנות שלהן נקבעו דמי מחזור אינן נחוצות.

הביקורת ממליצה לבחון את נחיצותן של קופות קטנות שלהן נקבעו דמי מחזור ובמידת 

 הצורך, לסגור את הקופות שלא נחוצות.

ל הקופות שיוותרו, האישור יכלול את להמציא אישור של גזבר המועצה על הקמתן שיש 

 גובה דמי המחזור הנדרשים.

 

 טיוטת דוח הביקורת הוגשה לעיון מנכ"ל המועצה והגזבר שקבלו את המלצות הביקורת.

 

 
 

 לי יהודהא
והממונה על  מבקר המועצה

 תלונות הציבור
 

 

 

 "אפתש שבטב גי"ישי שליום 
 2021לינואר,  26

 ביקורת.הועדה לענייני חברי  : העתקים
 המועצה. ית, מנכ"לרינת זונשיין

גזבר המועצה. שגיא  וייץ, 
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 הביקורת הפנימית

 כללי א.

 

 רקע .1.א

 

החזר בגין רכישות  "קופה קטנה" היא מסגרת כספית במזומן המיועדת למימון (1

מבוצעים במזומן על ידי עובדי המחלקות כגון: רכישת בולים, בסכומים קטנים ה

 תשלום לחניה בנסיעת עבודה וכו'. 

 

הקופה הקטנה מיועדת להוצאות בסכומים נמוכים שאינם מצדיקים התקשרות עם  (2

או במקרים בהם לא ניתן להשתמש  ספק כלשהוא והוצאת המחאה או תשלום במס"ב

 .במערכת התשלומים הרגילה

 

הקופה הקטנה מנוהלת בשיטת "דמי מחזור", סכום קבוע של מזומן הדרוש לביצוע  (3

 ההוצאות.

 

קופות קטנות  15מנתוני מנהלת החשבונות הראשית עולה, כי במועצה ישנן  (4

 . אושרו דמי מחזור לשימוש שלהן ניםבמחלקות/תאגידים שו

משרתת מחלקות קופה זו,  .ראשיתהקטנה המזומן הקופת  את מנהל ,הראשיהקופאי 

 .מחלקותקופות הקטנות הנמצאות בדמי מחזור במילוי משמשת ל ,וכן שונות במועצה

 

נות קופות קטנות רבות הנהלת החשבוכרטסות של מלבד קופות הנ"ל, רשומות ב

הקופות הנ"ל משמשות לרישום הוצאות במזומן כרטסות דמי מחזור. הפועלות ללא 

המבוצעים על ידי עובדי המחלקות/הגופים הרלוונטיים כגון: קופת אגף כספים, 

  בטחון, בי"ס קישון, גני מועצה וכו'. 

 

מבוצעת על ידי הקופאי  ,למילוי הקופות וביצוע החזריםמשיכה של כסף מזומן  (5

סכומה משתנה בהתאם לנדרש או באמצעות כרטיס נטען ש הראשי באמצעות המחאה

 . )ראה להלן(

 

 3במועצה כרטיס מגנטי, קיימים  תבאמצעו מסוימים תשלומים לצורך ביצוע (6

כרטיסים מגנטיים נטענים: כרטיס גזבר, כרטיס קופאי ראשי וכרטיס במחלקת 

 .בהתאם לצורך ,בכסף הכרטיסים נטענים הנדסה.
 

 

 נוהל "קופה קטנה" .2.א

 

. בתאריך 2011, הוחל נוהל קופה קטנה שנערך בחודש ינואר 2020לסוף שנת  עד (1

 נערך נוהל חדש שאושר על ידי מנכ"ל המועצה. 29/12/2020

 

במסגרת דוח הביקורת, נבדקה התנהלות הקופות בהתאם להוראות הנוהל משנת  (2

 . להלן הוראות הנוהל:2011
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 הביקורת הפנימית

 ישורו של גזבר המועצה.קופה קטנה תינתן על פי בקשת מנהל אגף/מחלקה בא 

  הקופה תשמש מקור לתשלומים מידיים, במקרים בהם לא ניתן לבצע תשלום

 על ידי מערכת התשלומים של המועצה.

 .הסכום הראשוני )דמי מחזור(, יקבע על ידי הגזבר בתאום עם המבקש 

 .מקבל הקופה יחתום על טופס הצהרה והתחייבות בגין קבלת כספי הקופה 

 ל דוח פרוט תשלומים ויצרף אליו את החשבוניות המקוריות.מנהל הקופה ינה 

  המחלקה/אגף יאשר את החשבוניות ויחתום על הדוח להחזר הוצאות.מנהל 

  הדוח להחזר יובא לאישור גזבר המועצה ולאחר מכן, יועבר לבדיקת מנהל

 החשבונות הראשית.

 .לאחר האישורים יוחזר הדוח להחזר למבקש לצורך דרישת הכסף 

  הקופה יקבל מהקופאי הראשי את המזומנים בגין החשבונות שאושרו.בעל 

  יערוך בעל הקופה דוח מצב קופה ויפרט את המזומנים 31/12בכל שנה ביום ,

 שבקופה, את החשבוניות בגין התשלומים שבוצעו. 

  באחריות מנהל המחלקה/אגף לוודא, שכל ההוצאות מתייחסות לפעילות

 המחלקה.

 

אינו קובע את ההיקף הכספי המותר  , כי נוהל הקופה לעילעולה מעיון בנוהל לעיל  (3

 . או את סוגי הטובין המותרים לרכישה בנוהל זה להוצאה מהקופה הקטנה

היא, כי הקופה תשמש מקור לתשלומים מידיים  שנקבעה בנוהל ההגדרה היחידה

  במקרים בהם לא ניתן לבצע תשלום על ידי מערכת התשלומים של המועצה.  

 .יבוצע על ידי הקופה הקטנה הראשיתלהחזר שההליך  והל בעיקרו, מסדיר אתהנ

-ב להחזר לעובד המחלקה בגין רכישה במזומןאינו מסדיר את ההליך הנדרש הנוהל, 

 המנוהלות במחלקות.בעלות דמי מחזרו, הקופות הקטנות  15

 

 פורסם עדכון של נוהל קופה קטנה. 2020בחודש דצמבר  (4

 מפורט ומקיף יותר ומתייחס, בין היתר,  להיקף הכספימעודכן הנמצא, כי הנוהל 

 וכו'. לרכישה בנוהל זה המותרים המותר להוצאה מהקופה, לסוגי הטובין

 

 ל: מעיון בנוהל המעודכן נמצא, כי אף נוהל זה אינו מתייחס

 

 בבואו לבצע החזר לעובד המחלקה בגין  הקטנה הקופה ת מנהלאופן התנהלו

 ע העובד.רכש במזומן שביצ

 .התנהלות קופות קטנות בגני ילדים בניהול המועצה 

 .התנהלות קופות קטנות בבתי ספר בניהול המועצה 

 

 :כך ש רת סבורה, כי יש לעדכן את הנוהלהביקו

 תייחס בנפרד להתנהלות הקופה הקטנה במחלקות הרלוונטיות ולהתנהלות י

כלל מחלקות המשרתת את  ,הקופה הקטנה המנוהלת על ידי הקופאי הראשי

 המועצה ומשמשת למילוי הקופות הקטנות במזומנים.

 .להסדיר את ניהול הקופות הקטנות בגני ילדים הנמצאים בניהול המועצה 

 .להסדיר התנהלות הקופה הקטנה בבתי ספר הנמצאים בניהול המועצה 
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 הביקורת הפנימית

  עוד נמצא, כי הנוהל המעודכן אינו כולל הוראות בדבר אופן שמירת המזומנים. (5

 לכלול בנוהל סעיף הקובע את אופן שמירת המזומנים בתוך כספת נעולה מומלץ

 .ומעוגנת לקיר בטון

 

 היקף ומטרת הביקורת .3.א

 

 הביקורת בבדיקתה התמקדה בנושאים, כדלקמן:  -
 

 .קיומו של נוהל והתאמתו לנדרש 

 נאותות ניהול הקופות הקטנות במזומן. 

 .נאותות הרכישות בהתאם לנוהל 

 ש בקופות הקטנות במזומן.בדיקת היקפי השימו 
 

 נהלי הביקורת שננקטו כללו בין היתר: -
 

 עיון בנתוני הנהלת החשבונות. 

 .סקירת בקשות להחזר כספים 

 ספירת קופות. 

 .שיחות עם עובדי החברה 
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 הביקורת הפנימית

 נתונים כספיים .ב

 

 שלהן דמי מחזור נתוני מחזור הקופות .1.ב

 

ור לשימוש, לתקופת , שלהן הוגדרו דמי מחזפעילות הקופות הקטנותלהלן נתוני  (1

 (:7/1/2021)הנתונים נכונים ליום  2020-2018 השנים

 

 הסכומים בש"ח.

שינוי  לשנההוצאות סך תנועות  שם הקופה

2020 

-ביחס ל

2018 

 יתרה

 לסוף

2020 

2018 2019 2020 

 600 ---- 0 0 0 בריכת נהלל -אנדרי טוט 

 5,500 (93%) 1,802 29,930 27,369 מח. תרבות

 500 ---- 7,277 3,162 0 זהבה בכר -עודף  - רבות יפעתא. ת

 500 40% 3,290 6,581 1,410 חלי -חוג ידיעת הארץ 

 800 ---- 0 0 0 גן נועם גבעת אלה

 1,500 (60%) 7,113 20,011 17,957 מח. נוער

 1,000 (9%) 16,277 12,146 17,978 מח. חינוך

 250 ---- 0 0 0 מרכ. פדגוגית

 250 (13%) 519 887 597 תחבורה

 1,000 (41%) 2,154 3,798 4,427 מועדונית שקד הושעיה

 1,500 50% 13,179 6,048 8,796 רותי -אגף הנדסה 

 1,000 133% 6,847 1,936 2,934 רווחת הפרט

 (713) (54%) 9,108 9,421 19,630 ועד כפר גדעון

 500 (52%) 4,477 8,263 9,354 מפעם

 500 (%10) 13,472 8,783 15,052 קתדרה עמק יזרעאל

 14,687 (%32) 85,515 110,966 125,504 סה"כ קופות קטנות

 0 (%25) 197,000 281,921 261,522 קופאי ראשי

 הפרש: 

 קופה ראשית פחות קופות קטנות

136,018 170,955 111,485 (%18) (14,687) 

 

 

 שבוצע השנתי ממוצעההיקף הרכישות מנתוני הטבלה לעיל ניתן להיווכח, כי  (2

 ₪. 247,000 -עמד על סך של כ 2018-2020הלך השנים באמצעות הקופות הקטנות במ

 המדובר בסכום מהותי.
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 הביקורת הפנימית

בריכת נהלל, גן נועם בגבעת -אנדרי טוטהקופות:  3מעיון בטבלה ניתן להיווכח, כי  (3

 . 2018-2020כזיה פדגוגית, לא היו פעילות בשנים שנדגמו אלה ומר

ולהפקידם ל ולהזדכות על יתרת המזומנים מליצה לסגור את הקופות הנ"הביקורת מ

 הראשית.  בקופה הקטנהבחזרה 

 

 ₪. 14,687 -מד על כע 2020ות נכון לסוף שנת סך יתרות מזומנים בקופות הקטנ (4

 

פחת אף הוא ביחס  2020סך השימוש במזומנים של שאר מחלקות המועצה בשנת  (5

 .(111,485/136,018= ) 0.82). 18% -בשיעור של כ 2018לשנת 

ביחס לשנת  32% -פחת בשיעור של כ ,2020הקופות הקטנות בשנת  תהיקף פעילו

2018 . 

 .25% -פחת בשיעור של כ 2018ביחס לשנת  2020כולל בשנת הפעילות ההיקף 

 

ורונה שתקפה את מוסבר בשל מגפת הק 2020בין היתר, הקיטון בפעילות בשנת 

, הנחיות המדינה לריחוק חברתי ואיסור על התקהלויותל םבהתאאוכלוסיית העולם ו

 . צומצמה הפעילות

 

נה לפני פרוץ מגפת )ש 2019ניתן להיווכח, כי פעילות הקופות הקטנות בשנת  (6

מכלל הרכש  5% -המהווים שיעור של כ ₪אלפי  282 -לסכום של כ הקורונה( הסתכמה

נתוני הזמנות שבוצעו במערכת  על פי 2019הרגיל בשנה זו )הרכש הרגיל שבוצע בשנת 

 ₪(.אלפי  5,661 -הרכש הממוחשבת הסתכם לסך של כ

 

שימוש בכסף מזומן חשוף יותר לאירועים שונים ומטבע הדברים, הפיקוח עליו הוא 

מצומצם יותר ביחס לרכישות המבוצעות בהליך הרגיל ומשולם באמצעות מערך 

 צעות הקופה הקטנה.התשלומים המועצתי. יש לפעול לצמצום רכישות באמ

 

 

 כרטיסים נטענים .2.ב

 

 :2020-2018להלן נתוני תנועות בכרטיסים הנטענים לשים  (1

 

יתרה לתאריך  סך מחזור לשנה בש"ח 

 2020 2019 2018 שם הכרטיס  31/12/20

 0 336 5,810 2,727 גזבר

 8,243 15,424 6,332 ---- קופאי ראשי

 4,576 76,311 53,113 ---- הנדסה

 12,819 92,071 65,255 7272, סה"כ

 

לומים שבוצעו  באמצעות הכרטיסים הנטענים לתקופה להיווכח, כי סך התשניתן  (2

 נמצא במגמת גידול. ,שנבדקה
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 הביקורת הפנימית

וגידול מהותי  2019ביחס לשנת  41% -גידול של כ משקפים 2020בשנת סך התשלומים  (3

 .2018מאוד ביחס לשנת 
 

 השימושים בכרטיסים הם כדלקמן:מעיון בנתוני הנהלת החשבונות נמצא, כי  (4
 

 
 

 שימושים שם כרטיס

 תשלומים בגין נסחי טאבו ואגרות. כרטיס גזבר

 חוצה צפון, ואגרות שנתיות.  6תשלומי כביש  כרטיס קופאי ראשי

 משיכת מזומנים למילוי של קופה קטנה במזומן כרטיס הנדסה
 
 

אינו קובע כללים לאחרונה  שעודכןנמצא, כי נוהל העבודה של קופות קטנה במזומן  (5

להסדרת שימוש בכרטיסים הנטענים. יודגש, כי שימוש בכרטיס נטען היא מעין 

 שימוש בכסף מזומן לתשלום.

יש לעדכן את נוהל העבודה כך שיוסדר השימוש בכרטיסים הנטענים והפיקוח 

 עליהם.
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 ניהול קופות בעלות דמי מחזור .ג

 

 כללי .1.ג

 

וקביעת  הקטנות הקופות הגזבר לפתיחת יוד לאישורבבדיקת הביקורת, לא נמצא תיע (1

 .ןדמי המחזור שלה

למנהלת החשבונות הראשית  של מנהלות הקופות הקטנות נמצא תיעוד לדיווח שנתי

 לגבי מצב הקופה.

בשל העובדה, מומלץ לבחון את נחיצותן של הקופות הקטנות בעלות דמי מחזור וזאת 

להמציא  , ישבמידת הצורךו .נה המועצהבמבופות נמצאות במשרדי המחלקות הקכי 

 כנדרש.גזבר לפעולתן אישור 

 

באמצעות כסף מזומן מהקופות  בסקירת בקשות להחזר תשלומים שונים שבוצעו (2

וראות הנוהל שקבע, כי הקופה תשמש הקטנות, נמצאו מקרים רבים שלא תאמו את ה

כמקור לתשלומים מידיים במקרים בהם לא ניתן לשלם באמצעות מערכת התשלומים 

כמו כן, לעיתים וכו'.  , ציוד משרדי,חנות ספריםשל המועצה כגון: רכישה ממשתלות, 

 בר בסכומים שאינם מוגדרים קטנים.ומד

 .2020היה תקף עד סוף שנת ספקים אלו אינם עונים על ההגדרה שנקבעה בנוהל ש

 משנקבע הנוהל המעודכן, יש להקפיד על יישומו המלא.

 

בדקתי מדגמית נאותות אישורים וחתימות בבקשות להחזר בהתאם להליך שנקבע  (3

 לא נמצאו חריגים.בבדיקה בנוהל, 

 

 

  

 קטנה ראשיתמזומנים קופה  .2.ג

 

ולמילוי הקופות  בשל ייעודה של הקופה הראשית במתן מענה לכלל מחלקות המועצה (1

 הקטנות,  לא נקבעו לה דמי מחזור.

 

 -מבוצע ב מילוי הקופה במזומנים  .הקופה מנוהלת על ידי הקופאי הראשי במועצה (2

באמצעות משיכה מכרטיס נטען, בסכומים ₪  4,000דרכים: בסכומים של עד  2

גבוהים יותר באמצעות המחאה לפקודת הקופאי הראשי )המופקת על ידי מנהלת 

 פודה הקופאי בבנק ומפקיד לקופה הקטנה. ,שבונות הראשית( שאותההח
 

כי לעיתים כספי הקופה הקטנה מאוחסנים במגירה נעולה במקום בכספת  נמצא, (3

 המעוגנת לרצפה.

לשמירה על כספי הקופה, יש לאחסן את כספי הקופה הקטנה באופן קבוע בכספת 

 המעוגנת לרצפה. 
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של הקופה בהשוואה לנתוני הרישום בכרטיס ערכתי ספירה  20/1/2021ביום  (4

 הממוחשב, להלן פירוט:

 
 

שם הקופה 

 הקטנה

דמי 

 מחזור

 הערות ספירה

יתרה לפי כרטסת  מזומנים

 ממוחשבת

 תקין 1,443.17 1,443.5 ללא ראשית

 

 מחלקת תרבות .3.ג

 

קופות קטנות במזומנים:" קופת מחלקת תרבות, קופת  4במחלקת תרבות מנוהלות  (1

רבות יפעת, קופת חוג ידיעת הארץ וקופת רווחת הפרט )לאחרונה, נושא אולם ת

 רווחת הפרט נמצא באחריות מנהלת מחלקת התרבות(. 

 

נמצא, כי הקופות אולם תרבות יפעת וידיעת הארץ אינן נמצאות במשרדי מחלקת  (2

 התרבות במועצה ולמעשה, הן אינן מנוהלות על ידי מזכירת המחלקה. 

 

 מנוהלת על ידי עובדת האולם המועסקת על ידי  – יפעת קופת אולם תרבות

 קיבוץ יפעת.

 מנוהלת על ידי מדריך טיולים בשם אלדד חרובי.  – קופת חוג ידיעת הארץ 

 

מזכירת המחלקה מסרה, כי היא אחראית על הקופות הנ"ל וכל בקשה להחזר נבדקת 

החזר למזכירה על ידי הולאחר מכן, מוגשת ועל ידי מנהלת מחלקת תרבות על ידה 

 .על ידי הקופה הראשית

 

בסקירת הביקורת, נמצאה התחייבותו של מדריך הטיולים לניהול קופת חוג ידיעת 

 הארץ. 

 

לא נמצא תיעוד להצהרה והתחייבות של עובדת אולם התרבות המנהלת את קופת 

 האולם.

 יש לקבל הצהרה חתומה והתחייבות של העובדת באולם לניהול הקופה. 
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 ערכה הביקורת ספירת פתע, להלן פירוט: 14/1/2021 ביום (3
 

 הסכומים בש"ח.

 

 
 

 31/12שבונות ליום בסקירת הביקורת, נמצאו דוחות מצב קופה שנשלחו להנהלת הח (4

  אין הערות.בהתאם לנוהל העבודה.  2018-2020בשנים 

 

נמצא תיעוד לאישור גזבר המועצה לקבלת קופה קטנה במזומן והיקפה הכספי לא  (5

וכן, לא נמצא טופס הצהרה והתחייבות חתום על ידי בעל הקופה כמתחייב מנוהל 

 העבודה.  

ישור גזבר לקופה קטנה והיקפה וכן, יש לפעול על פי הוראות הנוהל החדש ולקבל א

 לקבל את הצהרת בעל הקופה והתחייבותו לניהול הקופה.

 

הביקורת סקרה את בקשת ההחזר האחרונה בקופות המנוהלות במחלקת התרבות,  (6

 .בבדיקה לא נמצאו חריגים

 

 .כנדרשנמצא, כי הקופה נשמרת בכספת המעוגנת לקיר,  (7

   

 מחלקת הנוער .4.ג

 

קופת מזומן קטנה לצורך רכישות  ,על ידי מזכירת המחלקה תנוער מנוהלבמחלקת ה (1

 .שונות הנדרשות בפעילות נוער שוטפת בישובים

 

בסקירתנו, לא נמצא תיעוד לאישור גזבר המועצה לקבלת קופה קטנה והיקפה הכספי  (2

ולא נמצא תיעוד להצהרה והתחייבות חתומה של בעלת הקופה כמתחייב מנוהל 

 העבודה.

 . 1בסעיף ג.לליקוי זה , ראה המלצתנו המעודכן נוהל העבודה יש לפעול על פי

 

בהתאם לנוהל הפנימי של מחלקת הנוער, יש לקבל את אישור מנהל המחלקה מראש  (3

 לפני כל קנייה במזומן.

לדברי מזכירת המחלקה, עובדי המחלקה מגישים לה חשבוניות/קבלות על ביצוע 

 קטנה. רכישה במזומן ומקבלים בתמורה, החזר מקופה 

מזכירת המחלקה ממלא טופס בקשה להחזר ומגישה לאישור של מנהל המחלקה, עם 

קבלת אישור מנהל המחלקה מוגשת הבקשה להחזר מהקופה הראשית בהתאם לנוהל 

 הרגיל.

דמי  שם הקופה

 מחזור

 הערות ספירה

חשבוניות/ מזומנים

 קבלות

 סה"כ

 תקין 5,500 244 5,256 5,500 תרבות

 תקין 1,000 75.2 924.8 1,000 רווחת הפרט
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ממזכירת המחלקה המנהלת את נמצא, כי עובדי המחלקה מקבלים החזר במזומן 

על החשבונית  של מנהל המחלקהעוד בטרם קבלת אישור בחתימתו הקופה הקטנה, 

 או הקבלה שהוגשה.

יש לקבל את אישור מנהל המחלקה אשר מוודא את נאותות הרכישה שבוצעה 

ת/קבלה שהוגשה ורק לאחר מכן, להגישה וניחתימתו על החשב תבמזומן באמצעו

 קבלת החזר מהקופה הקטנה. מזכירת המחלקה לל
    

 קטנה, להלן פירוט:בוצעה ספירה של הקופה ה 14/1/2021ביום  (4
 

 הסכומים בש"ח.

דמי  שם הקופה

 מחזור

 הפרש ספירה

חשבוניות/ מזומנים

 קבלות

 סה"כ

 193.5 1,693.5 802 891.5 1,500 מחלקת נוער

 

 שהוסברו כדלקמן:₪  193 -בספירת הקופה נמצאה יתרת מזומנים של כ

 

  ה מלפני לדברי מזכירת המחלקה, המדובר בסכום שהופקד בקופ -₪  170סך

 זמן רב עוד לפני תחילת עבודתה ולא ידוע בגין מה.

  המדובר בעודף שטרם הוחזר לעובד. -₪  23.5סך 
 

 עצם קיומה של יתרת מזומנים בקופה קטנה שמקורה לא ידוע, מהווה ליקוי. 

הדבר מצביע על חריגה מנוהלי הקופה הקובע, בין היתר, רישום מדויק ומפורט של 

 מהקופה או פנימה. תנועות כספים החוצה

יש להפקיד את יתרת המזומנים בקופה הראשית ולהקפיד על רישום מפורט ומדויק 

 של תנועות בקופה.
 

שהוגשה לקופה הראשית  12/10/2020בסקירה של בקשה להחזר כספים מתאריך  (5

רכישות בהיקף יחסי גבוה לקופה קטנה ואשר, לדעת הביקורת, ראוי  2נמצאו 

 רגיל. להלן פירוט: שיתבצעו בהליך רכש 

 

 -סך פירוט תאריך

 ש"ח

 מחלקת הנוערמנהל הסבר שהתקבל מ הערת הביקורת

בלאנס  21/7/20

הפקות 

במה 

 ואולפן

ניתן היה לבצע  400

באמצעות הליך רכש 

 רגיל 

מדובר בהוצאה שהייתה כמעט ברגע 

פעלי הפסח שלנו בשנת לטובת מ ,האחרון

ת ישדרהנושא טופל במועד הרכישה, . 2018

 .לאחר זמן מההתשלום הגיעה 

עלי דרומי  14/9/20

מתנה  –

למנהלי 

 חינוך

המדובר בספק רשום  500

בהנהלת החשבונות, 

ניתן היה לבצע 

 בהליך רגיל.

בקבוצת המועצה שאפשר  וםפרס בעקבות

בהזמנה מראש לקראת  ספק זהלקנות מ

צנצנות  25 לקראת החג קנינו ,ראש השנה

 .ביםנהלי החינוך ביישולטובת מ

 

 על מחלקת הנוער להקפיד על הוראות התשלום מקופה קטנה.
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נמצא, כי כספי הקופה הקטנה נשמרים בכספת המעוגנת לקיר במשרדה של מזכירת  (6

 , כנדרש.המחלקה

 

 אגף חינוך .5.ג

 

 הקופה הקטנה של אגף החינוך מנוהלת על ידי מזכירת האגף. (1

 

 :17/1/2021להלן פירוט ספירה שבוצעה ביום  (2

 בש"ח  הסכומים

דמי  שם הקופה

 מחזור

 הפרש ספירה

חשבוניות/ מזומנים

 קבלות

 סה"כ

 תקין 1,000.6 51 949.6 1,000 אגף חינוך

 

ול הקופה הקטנה של אגף החינוך נותנת מבדיקת הביקורת נמצא, כי בנוסף לניה (3

כגון: בית ספר קישון, גני מועצה שונים, )מזכירת האגף שרות לגופים קשורים שונים 

, באיסוף חשבוניות/קבלות קניה במזומן, מילוי (רוייקט היל"ה, חווה חקלאית וכו'פ

טופסי בקשה להחזר, אישורם בהליך הנדרש, קבלת מזומנים מהקופה הראשית 

 ושמירת המזומנים עד לביצוע ההחזר לעובדים הרלוונטיים.

במזומן ₪ מסקירת הבקשות עולה, כי המדובר בסכומים מהותיים של אלפי 

מצאים בכספת של אגף החינוך. לדברי מזכירת האגף, לעיתים נשמרים המזומנים הנ

 מספר שבועות עד למסירתם לעובדים הרלוונטיים. 

 

 המצאות כספים במזומן בהיקפים גבוהים באגף החינוך, חשוף לאירועים שונים.

 מומלץ לשנות את הנוהג של שמירת מזומנים בהיקף מהותי באגף החינוך. 

בלבד.  בהליך הקבוע בנוהל מזכירת האגף תאשר את טופסי הבקשה מומלץ, כי

ופה הראשית, יבוצע על ידי עובדי הגופים בבואם אל משיכת כספי ההחזר מהק

 . ישירות מהקופה הראשית משרדי האגף

 

בסקירה מדגמית של  בקשות להחזר שהתקבלו מבית הספר קישון, נמצא כי בחודש  (4

ושולם במזומן באמצעות הקופה  מ"איקאה" פרנרכש ריהוט לבית הס 2020יולי 

ש"ח. המדובר בסכום מהותי הגבוה מרכישה המוגדרת  3,258הקטנה בהיקף של 

 קטנה.

נמצא, כי רכש זה אושר לתשלום במזומן, בין היתר, על ידי מנהל אגף חינוך וגזבר 

 "קטן".  אינו טובין שהגדרתורכש מסוג זה המועצה. 

תשלום במזומן התאפשר הנה שהיה בתוקף בתקופה זו, מנם על פי נוהל קופה קטא

מכיוון שלא ניתן לשלם בחנויות "איקאה" באמצעות מערכת התשלומים של המועצה.  

 אך יודגש, כי לבחירת הספק לביצוע הרכישה יש להפעיל נוהל הצעות המחיר.

איקאה במסמכים שנסקרו, לא נמצא תיעוד לביצוע הליך של הצעות מחיר לבחירת 

 .זוכה פקסכ

 יש להקפיד על ביצוע הנחיות הרכש לבחירת ספקים בהתאם לנוהל שנקבע.
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משיחה עם מנהלת פרויקט היל"ה עולה, כי המנהלת מבצעת רכישות במזומן של  (5

 מצרכי מזון להכנת ארוחת בוקר לתלמידי הפרויקט.

 מסקירה של בקשות להחזר שהוגשו על ידי מנהלת פרויקט היל"ה נמצא, כי המדובר

מרכיב עיקרי ושגרתי ברכישות  המהווים מספקים שונים ויות רכישה מהותיותבעל

 במזומן של מנהלת הפרויקט.

לדברי מנהלת הפרויקט, המדובר בפרויקט חדש ופעילות זו של ארוחת בוקר טרם 

   הוסדרה והיא נמצאת בשלבי בניה.

יש  ,חסכון כאמור לעיל, על מנת לצמצם את החשיפה בשימוש בכסף מזומן ולייצר

 להתקשר עם ספק בהליך של בחינת הצעות מחיר לאספקת מצרכי מזון לפרויקט זה. 

 

קופת אגף החינוך נמצא, כי מרבית ההוצאות של  2020תנועות לשנת מעיון בנתוני  (6

קט היל"ה. הינן של החווה החקלאית, בית ספר קישון ופרוימסך ההוצאות(  85%-)כ

יא מועטה מאוד השימוש בקופת האגף ה ,הקופה לדברי מזכירת האגף מנהלת

 רב בדמי המחזור שנקבעו.ולמעשה אין שימוש 

בשל מיעוט השימוש ובשל הקרבה לקופה הראשית, מומלץ לבטל את דמי המחזור 

בקופת אגף החינוך ולהשיבם לקופה הראשית. הוצאות במזומן שידרשו, יוגשו 

וירשמו  המעודכןלהחזר בקופה הראשית בהליך הקבוע בנוהל קופה קטנה 

 .חשבונאית בכרטיס קופה קטנה אגף החינוך

   

 קתדרה .6.ג
 

משמשת את מנהלת הקתדרה לתשלומים במזומן בטיולים של הקתדרה כמו  הקופה (1

 כניסות לאתרים וכדו'.

 

כמעט ולא נערכו טיולים והשימוש בקופה היה  2020בשל מגפת הקורונה, בשנת  (2

 מצומצם.
 

 500נמצאו מזומנים בגובה דמי המחזור בסכום של  ,18/1/2021בספירת הקופה ביום  (3

 .₪ 
 

 נמצא, כי כספי הקופה נשמרים במגירה נעולה במשרדה של מנהלת הקתדרה.  (4

 הביקורת סבורה, כי שמירת מזומנים במגרה אינה אבטחה ראויה.

בשל משבר הקורונה והעדר כספת ראויה לשמירתם, יש להפקיד את המזומנים 

 ת במועצה.בקופת המזומנים הראשי

כמו כן, בשל העובדה, כי מנהלת הקתדרה נמצאת מידי יום במועצה ממליצה 

 הביקורת לבחון את הצורך בקופה זו.  
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 הביקורת הפנימית

 הנדסה .7.ג

 

 ונשמרים אצלה עת. מנוהלת על ידי מזכירת אגף הנדסה קופת המזומנים הקטנה (1

 

וצע לדברי מנהלת הקופה, בחלק מהמקרים ההחזר לעובדים בגין הוצאות במזומן מב (2

 באישור מנהל המחלקה וחלק נדרש אישור של מנהל האגף, מהנדס המועצה.

 

בקשה להחזר מקופת המזומנים הקטנה הראשית בצירוף החשבוניות/קבלות, נערכת  (3

על ידי מנהלת הקופה ומאושרת בחתימתו של מנהל האגף. הבקשה המאושרת, נמסרת 

 לאישור וקבלת ההחזר בהליך שנקבע בנוהל.

 

 נערכה ספירה של הקופה הקטנה ולהלן פירוט: 21/1/2021ביום  (4

 

 הסכומים בש"ח 

דמי  שם הקופה

 מחזור

 הפרש ספירה

חשבוניות/ מזומנים

 קבלות

 סה"כ

 תקין 1,500 80 1,420 1,500 אגף הנדסה

 

 


