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 .1בדיקת התנהלות הקופה הקטנה והכספות במקלט
דוחועדתהביקורתלשנהזו-3103-יעסוקבקופותהקטנותובכספותבמקלט. 
הבדיקהתתמקדבאופןניהולןשלהקופות,בדרכיהשימושבהן,בבדיקתתכולתןשלהכספותוהקופות,
באופןהרישוםוהדיווחעלההוצאותמקופותאלו,בתדירויותההוצאותובבקרההמבוצעתעלהתנהלות
זו .

בבדיקהנמצאכיישנןבמקלט4כספות 

" .0כספת נשים"–נמצאתבחדרשלמירי.הכספת,המצוייהבארוןמקובעתלקיר.בכספתזו
מצויים:מצלמההשייכתלמקלט,חפציםשוניםשהנשיםמבקשותלהחזיקבכספת(דרכונים
ותעודותחשובות)וכןמעטפותעםכסףהשייךלנשים.המעטפותנמסרותלמירילבקשת
הנשים.כספתזונפתחתומנוהלתעלידימיריבלבד.

 .3כספת קופה קטנה–נמצאתבחדרשלמירי,מצוייהבארוןומקובעתלקיר.הקופהמנוהלתעל
ידיאיב.הקופהמשמשתלהוצאותמאושרותכמונסיעותילדיםלמרכזקשר,יציאתנשיםעם
מתנדבות,החזרהוצאותלנשים,הוצאותמשפטיותוכו'.הסכומיםהמשולמים/מוחזריםמהקופה
הםעד011.₪מחזורהכספיםשלהקופההוא0111.₪
כלהוצאהשמאושרתעלידיהעוס"יותמוחזרתלמי שהוציאהאתהכסף.זושמקבלתחותמת
על שובר הוצאה שבו מפורטת ההוצאה והוא חתום על ידי מקבלת הכסף .כאשר סכום
החשבוניות/קבלותמגיעל-2011₪איבמושכתכסףמהבנק.דיווחההוצאותנעשהע"גטופס
שנמסרללנה.מצורףכנספחלדוחזה–נספחמס.0
לעיתיםניתןכסףעודלפנישבוצעהההוצאה,דוגמתמקריםשלרכישתתרופות,החשבונית
נמסרתמאוחריותרלדיווחבקופההקטנה.לעיתים(רחוקות)ניתןסכוםכסףלאישה,והיאלא
מחזירהעודףולאמוסרתחשבונית.במקרהזהנוצר"סכוםחסר".סכוםזהמדווחומגובה
בהצהרהשלמירי. 
הקופההקטנהנבדקתאחתלשבועעלידיאיב. 
עד לאחרונה שולמו מהקופה הקטנה גם הוצאות לבית הילדים .לאחרונה הוחלט להפריד
הוצאות אלה על מנת שלא להכביד על הקופה .על פי ההסדר החדש ,אנדי מוציאה את
הסכומיםעבורהוצאותביתהילדים,ואחתלשבועמגישהלאיברשימתהוצאותמדווחתעלגבי
טופס(נספחמס'.)0איבמכינהצ'קואנדימקבלתכךהחזרעבורההוצאותששילמה.מחזור
הכספיםשלקופהזומגיעל-2,111₪בחודש .
החזריהתשלומיםשלאנדיהםבעדההוצאותהבאות: 
מוניותלמרכזקשר 
הופעותלילדים 
יציאותלפיצה/המבורגר 
שונות 
דמי כיס-כספיםהניתניםלנשיםמוצאיםישירותמהבנקע"ישיקשאיבמכינהאחתלשבוע,לפי
מספרהנשיםוסכומיהזכאות.כסףזהאינוקשורלמחזורהכספיםשלהקופההקטנהואינומוחזק
בכספתהקופההקטנה .
 .2כספת תרומות–נמצאתבחדרשלמגייסתהתרומותומכילהכספיתרומות-בשיקיםובמזומן.
עדינה שוורץ מנפיקה קבלות ,איב מפקידה את הכספים .איב מוציאה מהדואר את השיקים
בסמוךלאפשרות להפקידםבהקדם.בד"כההפקדהמתבצעת ביוםא'בשבוע.עדינהמנפיקה
קבלותעלהתרומותלפניההפקדה.
הכספתמנוהלתע"ינעמי ..
אופן העבודה  -התרומות מגיעות לשולחן גיוס המשאבים ממזכירות המקלט :בצ'קים,
במזומנים ,או בהודעה כתובה – אישור/הצהרה על מתן תרומה ותנאי קבלתה , במעטפות
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סגורות . (הודעה כתובה היא בעצם אסמכתא על תרומה טרם קבלת הכסף בפועל והכנסתו
למערכתהכספית,קבלתהכסףמותניתבעמידהבתנאיםשלהתורם/ת). 
המעטפות הסגורות אינן נפתחות .מעטפות עם תרומות המגיעות פתוחות נבדקות לזיהוי
התכולה .מספרן וצורת הגעתן של המעטפות נרשמות בספר .כל המעטפות  מוכנסות לשקית
"לטיפולהשלעדינה"(שוורץ)ונכנסותלכספת .
הנפקת קבלות  -הקבלות מונפקות על ידי עדינה לאחר הכנסת הנתונים למערכת מיק"ה.
הביצוענעשהפעםאופעמייםבשבועבהתאםלצורך.המקורשלכלקבלהנמסרבתיקמיוחד
עלידיעדינהלמזכירותלמשלוחעםמכתבתודהמתאים(ניסוחמכתביהתודהבאחריותמשרד
גיוסמשאביםוהמשלוחבאחריותאיב).העתקהקבלהמתויקבתיקמיוחדזמניבמשרדגיוס
המשאבים עד לסיום הטיפול בו הכולל מכתב תודה לתורם ומשלוח (בהתאם להודעה
מהמזכירות) .העתק הקבלה מתויק אז (לפי סדר מספרי עולה) בתיק קבלות לצורך שימוש
עתידיהנמצאבמשרדמנהלתהחשבונות/גיוסמשאבים(חוה/נעמי).המשרדנעולבכלזמןשלא
נמצאתבואחתמהנ"ל .
הפקדת כספים  - הכנת הצ'קים/מזומנים יחד עם טופסי ההפקדה לבנק נעשית על ידי עדינה
והםמאוחסניםבכספתעדלהפקדה.ההפקדהבבנקנעשיתבתכיפותבהתאםלצורךומבוצעת
על ידי המזכירות (איב ,אסנת) .טופסי ההפקדה המאושרים על ידי הבנק נמסרים  על ידי
המזכירהלמנהלתהחשבונות.

 .4כספת נע"מ – מצוייה במשרד נע"מ ,נעולה בארון נעול .מחזור הכספים של קופת נע"מ הוא
0111.₪סכומיההחזרהםעד001.₪הקודלפתיחתהכספתמצויאצלעדנה .
בתוךכספתזוישנהקופהנוספתעלסך011₪המשמשתקופהקטנהלדירותהמעבר
באשקלון.סכוםקופהזונמשךעלידיעדנהונמסרלעוס"יתשלאשקלוןהמגיעהלירושליםאחת
לשבוע.במעמדזההיאמוסרתאתהקבלותשצברה.שתיהקופותמנוהלותע"יעדנה.

כמוכן,קיימותבכספתזושתי"קופותבייביסיטר":האחתבירושליםעלסך0011,₪
השנייהעבורהוצאותבאשקלוןשבההסכוםמשתנהבהתאםלצורך(בין241.-ל-081)₪.
קופותאלונמצאותאףהןבכספתהנעולהבמשרדינע"מ,מנוהלותע"יעדנה .

החזריההוצאותנעשיםכנגדקבלות.כלהוצאהמאושרתמהקופההקטנה(נע"מ)מוחזרת
במזומןלזושהוציאהכסף.לכל קבלה מצורף שובר הוצאהשבומפורטתההוצאה.כאשר
סכוםהחשבוניות/קבלותמתקרבל-0111₪נעשיתמשיכהמהבנקעלידישיקלפקודתעדנה
אתגר .
 
דיווחההוצאותשלהקופותנעשהעלידיעדנה,ע"גטופס דומה לזה המשמשאתהדיווחעל
הקו"קמזכירות .הדוחותעלהקופהנמסריםללנה .נספחמס' .0כלדיווחממוספר,ברצף,כל
שורהבהמדווחתההוצאהממוספרתאףהיאבהתאם.פרטיההוצאהנרשמיםמילוליתוסכום
ההוצאהנרשםבספרות.העודףנרשםבדוחומופיעבדוחהבא.ס"המוגשים4דוחות .

לגבי כל הכספות-במקרה חירום בו הקוד ניתן לחברת צוות אחרת ,הוא מוחלף למחרת. 

גישהלכספות– 
כספתנשים–הקודידועלמיריבלבד .
קופהקטנה–הקודידועלאיבבלבד .
כספתנע"מ–הקודידועלעדנהבלבד .
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כספת תרומות – הקוד ידוע למנהלת החשבונות (לנה) ,למנהלת גיוס משאבים (נעמי וחוה)
ולעדינה .

כלארבעתהקודיםרשומיםאצלארנההיו"ר,כגיבוי .
המלצות

א" .כספת נשים"– 
 .0לנהלרישוםבמחברת/טופסעלמצבהמצאיבכספתותנועתהכספים.
 .3כלפתיחהשלהכספתתתועדבמחברת/טופסבצורתיומןפעילות .
 .2המחברתאוהטופסיכילואתהמידעהבא:הצעתטופס-נספחמס .3
תאריך– 
שם – שלזוהמבקשתלפתוח(בהנחהשפתיחהבפועליכולהלבצעמיריבלבד) 
מטרה-סיבתהבקשה  
סכום – שהוצאמהמעטפהשבקופה
חתימות – שלמירי ושלהאשה
יתרה -מהנותרעלשםאותהאשהלאחרהוצאתהסכום

ב .כספת קופה קטנה–כלליתהקופהמנוהלתבאופןתקיןובהתאםלנוהלמס02שלהעמותה ,
ההמלצותהן :
 .0רישום-להקפידעלרישוםבמקרהשלהוצאתכספיםשלאכנגדקבלות.לצרףרישוםזה
ל"סכומיםהחסרים" .
הטופסהקייםאינוקריאואינוברור.מכילקטגוריותהוצאההמתייחסותלביתהילדים.לנוכח
הפיצולשהתרחש,ההמלצההיאלנסחטופסקריאוברורלדיווחההוצאותמהקופההקטנה
אשריחליףאתהטופסהקיים.הצעתטופסמצורפת–נספח.2
 .3למספר את הטפסים–לחילופיןלהזמיןחוברתטפסיםמודפסתכמוקבלות/חשבוניות .
 .2המלצהלפרטאתכלהחזריהוצאותשלהקו"קכוללהחזריםבעבורבייביסיטרכךשיכללואת
סכוםההוצאה,אתשםהאשהבעבורהשולם,מטרתהתשלוםותאריך.הצעתטופסמצורפת–
נספח .2
 .4דמי כיס–ההמלצההיאלאחסןאותםבמעטפהנפרדתבכספתהקופהקטנהשלהמזכירות,
בצרוףדוחעלהסכוםשנותר. 
 .0קופת בית הילדים – ההמלצההעיקריתהיא -לדאוגלקופהשתנוהלבאופןתקיןלפיכלכללי
הקופה הקטנה של העמותה (נוהל מס'  02) ותהיה שייכת לבית הילדים .
קוד הקופה יהיה ידוע לאנדי בלבד .הקופה תמצא במקום שאנדי תבחר ,מקובעת לקיר בתוך
ארון
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ג .כספת תרומות
 .0המלצהעקרוניתלנסחנוהלאשריתייחסלניהולקבלתתרומות,לאופןהעבודהוהטיפול
בתרומהמרגעהגעתהעדלהפקדתה.נוהלזהיכלולהתייחסותלתרומותבמזומןובשיקים
והתייחסותלהנפקתקבלות.עלפיהנוהלתוגדרהאחראיתעלהתרומותכמישאחראיתעל
ניהולהכספתוכןתהייהגםהתייחסותלמיקוםהכספתואופןאבטחתה.נוהלזהאמורלהתווסף
לקובץהוראותהנהליםשלהעמותה.
 .3ההמלצההיאלתגברמצלמותולהתקיןקודניםבכניסהלחדריםעםכספת.
ד .כספת נע"מ
ההמלצה–ללכדאתהקופות,אחתלירושליםבסכום3011₪והשנייהלאשקלון,בה
יוגדרסכוםהקופהבגובה0011 .₪

 .0המלצהלהשאיראתאחריותהניהולשלשתיהקופותאצלעדנהשתדווחעלההוצאותבשני
דוחותהאחדקו"קירושלים,השנייהקו"קאשקלון.לכלולאתההחזריםבעבורבייביסיטר
במסגרתהדיווחעלהוצאותהקו"ק .

 .3המלצהלפרטאתכלהחזריהוצאותשלהקופותכוללהחזריםבעבורבייביסיטרכךשיכללו
אתסכוםההוצאה,אתשםהאשהבעבורהשולם,מטרתהתשלוםותאריך.הצעתטופס
מצורפת–נספח .2
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 .3בדיקת ביצוע המלצות דוח ועדת ביקורת 2011–נבדקבפגישהעםמיריב-2.2.03 .
הבדיקההתייחסהרקלאותןהמלצותאותןהחליטהוועדהמנהלשלהעמותהלאמץ.
הוועד המנהל דן בהמלצות שבדו"ח ב2.0.3103 -להלןהחלטותהועד,במודגש – ממצאי הבדיקה
של ועדת הביקורת:
 .1בנושא האחסון -
(א)

חדר קירור-ההמלצההייתהלבנותחדרקירור.הוחלט לא
ליישמה משיקולים של בטיחות ,וכן משום שנמצא פתרון חלופי-

במסגרת שיפוץ המקלט יירכש מקפיא נוסף.

(ב)

הגדלת המחסן–ההמלצההייתהלהגדילאתהמחסןהנמצא
בחצרהמקלטעלמנתשניתןיהיהלאחסןבותרומותרבותיותרוכן
להחזיקאתציודביתהילדיםבאופןנוחיותרלשימוש.הוחלט
שההמלצהתיושם,ואולם,הנושא עדיין בטיפול ,הארכיטקטית
נתבקשה להכין תכנית בהתאם .

(ג)

אחסון וניהול מלאי הציוד והמזון המלצה מדוח 2011–ההמלצה
הייתהלהבהירלאםהביתאתאחריותהלניהולמלאימצרכיהמזון
וחומריהניקויוכןלארגוןולתחזוקתהחומריםוהציודהמאוחסנים
במחסן.ההמלצה בוצעה-מירי שוחחה עם אם הבית והנושא
הובהר לה.

(ד)

אחסון מסמכים בארכיב חיצוני – ההמלצה מדוח 2010–הייתה
לבחוןאפשרותרכישתשירותיארכיבחיצוני,לצורךאחסוןמסמכי
הנהלתחשבונותמשניםקודמות.נבדקההאפשרותלרכוששירותי
ארכיבחיצוני.בבדיקה הסתבר שהעברת מסמכים לאחסון חיצוני
טעונה ארגון וסידור הארכיב .ההמלצה לא בוצעה מטעמי סדר
עדיפויות .

 .3תשלומים בעד דירות מעבר– 
ההמלצההייתהלבחוןאתההתאמהביןהמתוכנןבתקציבלביןההוצאות
בפועלבכלהקשורלסכומיםהמשולמיםלנשיםבדירותהמעבר,וכןלהקצות
לנושאסעיףתקציבינפרד.צוות הדירות דן בנושא התשלומים ,וגובש
מסמך המסדיר את נוהל השתתפות המקלט בתשלומים שוטפים.
בהתאם לנוהל החדש הוגבלה השתתפות העמותה בחשבונות החשמל.
בעונת החורף תינתן השתתפות בגובה  30%מהחשבון .אשה אשר לא
תשלם את חשבונותיה ואלו ישולמו ע"י העמותה ,ינוכו סכומים אלו
ממענק שכה"ד לו היא זכאית לכשתצא מהמקלט.ההמלצהלהקצות
לנושאסעיףתקציבינפרדלאהתקבלהכינמצאשמבנההתקציבכפישהוא
נותןתמונהברורהדיהעלההוצאות .
.2

לגבי זכויות סוציאליות ופרישה לפנסיה-
(א) ימיחופשה-הנוהלהקייםייבדקויתוקןככלשיידרש–נבדק ולא
טעון תיקון
(ב) בישיבתהוועדהמנהלהוחלטלאמץאתההמלצהבדבריעוץפנסיוני.
רותי מרון נפגשה עם יועץ פנסיוני וכן עם סוכן הביטוח של המקלט.
בעקבות פגישה זו הוחלט שאין צורך לשנות דבר.
(ג) ביגוד–תשלוםבגיןביגודלעובדותהעמותהנבדק ונמצא תקין.
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 .4ועדת הבקורת ממליצה לאשר את הדוחות הבאים :
א.הדו"חהכספילשנת 3103
ב .הדו"חהמילולי לשנת3103
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נספח מס  – 1הטופס הקיים לדיווח הוצאות מקופה קטנה
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נספח מס  – 2הצעת טופס לדיווח פעילות בקופת "כספת הנשים"



סד


תאריך

דוח פעילות קופת בנק נשים החל מיום :
שם

סכום

מטרה
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יתרה

חתימה

נספח מס'  - 3הצעת טופס לדיווח הוצאות מקופה קטנה מזכירות בית הילדים ונע"מ.
טופס ריכוז הוצאות קופה קטנה מס'
סד

תאריך

יתרה קודמת

פרטי
ההוצאה

תאריך

מס שיק

סכום בש"ח

שולם ל:

ס"ה
חתימה אחראית קופה:
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מטרה

 10/10/3102

התייחסות הוועד המנהל לדו"ח הביקורת לשנת 2012

הוועד המנהל דן בהמלצות שבדו"ח והחליט כדלקמן:
.0

.3

.2

.4

"כספת נשים"– 
א .ינוהלרישוםבמחברת/טופסעלמצבהמצאיבכספתותנועתהכספים.כלפתיחהשלהכספתתתועד
במחברת/טופסבצורתיומןפעילות.
ב .התוכןוהמבנהשלהטופסיגובשבתיאוםעםענתוארנה .

כספת קופה קטנה– 
א .רישום–תהיההקפדהעלרישוםבמקרהשלהוצאתכספיםשלאכנגדקבלות.הרישוםיצורף
ל"סכומיםהחסרים" .
מתכונתחדשהשלטופסקריאוברורלדיווחההוצאותמהקופההקטנהאשריחליףאתהטופסהקיים
תגובשבתיאוםעםמנהלתהכספים.
ב .מספור הטפסים–ההמלצהתיבחן.
ג .פירוטכלהחזריהוצאותשלהקו"קכוללהחזריםבעבורבייביסיטרכךשיכללואתסכוםההוצאה,את
שםהאשהבעבורהשולם,מטרתהתשלוםותאריך.–ההמלצה נבחנה ונמצא שמיושמת כבר כיום.
ד .דמי כיס–מיריתוודאשדמיכיסשלאניתןלמסורלאשהמיד,יישמרובמעטפהנפרדתבכספתהקופה
הקטנהותכיןטופסהמתעדאתמסירתדמיהכיסלכלאחתמהנשים,לרבותחתימהשלכלאחת
מהנשיםכאישורלקבלתדמיהכיס. 

קופת בית הילדים –  ענת וארנה יבחנו ,עם אנדי ולנה ,את הנהלים הנהוגים לגבי ההוצאות של בית
הילדים מהקופה הקטנה ,ויגבשו הצעת נוהל לגביהן ,לרבות לגבי אופן הדיווח על הוצאות אלו .

כספת תרומות -
א .יוכןנוהלאשריתייחסלניהולקבלתתרומות,לאופןהעבודהוהטיפולבתרומהמרגעהגעתהעד
להפקדתה.
ב .בחדרבומותקנתהכספתתותקןמצלמהשתכווןכךשניתןיהיהלזהותמיפותחאתהכספת.

 .0כספת נע"מ -
א .ארבעהקופותהמנוהלותכיוםבנפרדיאוחדולשתיקופות-אחתלירושליםבמחזורשל3011₪
והשנייהלאשקלון,במחזורשל0011.₪ניהולהקופותישארבידיעדנה,ויגובשושניטפסידיווח
שיכללואתכלהוצאותהקופהוהחזריהבייביסיטר .

ב .תוכןומבנההטפסיםיגובשבתיאוםעםמנהלתהכספים .
רשמה:ארנהרשף 
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