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כללי הבקרה בביצוע העברות תקציביות
להלן הכללים להעברות תקציביות:
א .התקציב הרגיל (.)010
 .1יחידה ראשית רשאית לבצע העברות בין כל תקציביה (יחידה ראשית  2100רשאית
להעביר תקציב בין  21xxלבין .)21yy
 .2מותרת העברה תקציבית מתקציבי היחידה של המשתמש לתקציבים של יחידות
אחרות( .הקטנת תקציב היחידה של המשתמש כנגד הגדלת תקציבים כלשהם).
 .3בסעיפים הבאים ניתן להעביר מכל אחד מהסעיפים אל כל אחד מהסעיפים-
סגל זוטר ותקציבי עבודה:
,251 ,217 ,211 145, ,139 ,136 ,132 ,131 ,122 ,121 ,120 ,106 ,105 ,104 ,103 ,102
,416 ,411 ,413, 404 ,402 ,361 ,345 ,344 ,318 ,317 ,314 ,311 ,303 ,254 ,253 ,252
,451 ,484 ,483 ,482 ,479 456,478 ,455 ,452 ,427 ,424 ,423 ,422 ,421 ,419 ,418
.726 ,529 ,476
סעיף  -141מותר להעביר אליו מכול הסעיפים הנ"ל .אסור להעביר ממנו לסעיפים
אחרים ,אך ניתן להעביר ממנו בין התקציבים :מ 141-ל 141-בלבד.
 .4ניתן להעביר תקציב בין כל סעיפי הספרים.520-530 ,465 :
 .5מותר להגדיל את סעיפי הספרים (ראה סעיף  )4כנגד הקטנת תקציב בסעיפי שכר
שבבקרה התקציבית .146 ,134 ,133 ,124
 .6מותר להגדיל את סעיף  426כנגד הקטנה תקציבית של הסעיפים בפיסקה  3להלן.
 .7מותר להעביר באמצעות מחלקת תקציבים וכלכלה מ( 112 -שכר מנהלי תקני) לכל
סעיף אחר ,בכפוף לאישור מאגף משאבי אנוש לניצול משרות פנויות.
 .8מותר להגדיל או להקטין את סעיף  129באמצעות מחלקת תקציבים וכלכלה
בלבד.
 .9ביחידות מינהל בלבד ,מותר להעביר תקציב בין סעיפי השכר הרכים ,בינם לבין
עצמם ( )146 ,134 ,133 ,124ומסעיפי השכר הנ"ל לסעיפי עבודה שבבקרה (,200
.)400 ,300
 .10ביחידות האקדמיות ,מותר להעביר תקציב בין סעיפי השכר הרכים ,בינם לבין עצמם
( )146 ,134 ,133 ,124אך אין לתגבר את סעיפי השכר האלו מתקציבי הוראה ועבודה
של הפקולטה (כל סעיפי הסגל הזוטר.)400 ,300 ,200 ,
10:29 21/03/16

בקרה להעברות תקציב 1 .doc25112013
2/

 .11סעיף  – 484מותר להעביר לכל אחד מהסעיפים הנ"ל,133 ,124 ,400 ,300 ,200 -
.146 ,134

 .12סעיפי ציוד בסיסי  –214 , 213 ,212ניתן להעביר תקציב בינם לבין עצמם.
 .13מותר להעביר תקציב בין סעיפי הצריכות לבין עצמם -לפי הקבוצות הנ"ל-
()800-899) (730-779) ) 715-726
 .14אין לבצע העברות תקציביות בסעיפים  431 ,312ו( .999-סעיפי תקורה ונציגות
בחו"ל)
 .15אין לבצע העברות תקציביות בסעיפי תוכנית הקיצוצים .183-189 ,083-089 -

ב .תקציבים סגורים וממומנים ( + )012 ,011תקציבים מיוחדים ()046
היחידה יכולה להעביר תקציבים בין כל הסעיפים למעט :סעיפי שכר תקני (,112 ,111
 ,)167 ,166 ,164 ,142 ,141 ,148 ,147 ,125 ,331 ,115סעיפי העמסות (.)703 ,701
סעיף תקורה ( )999מותר להגדיל .הקטנת תקורה אפשרית רק כנגד הגדלה של סעיפי
מלגות ( .)418 - 411בכל מקרה ,הקטנת התקורה תהיה בסכום שלא יעלה על 20%
מסכום הגדלת תקציב המלגות.
ד .כללי
 יתרת הבקרה -מסכמת את הסעיפים שעליהם מתחשבנים עם היחידות. המודל מתוקצב במקור בסעיף .121 קוד חליפיות  – 8הינו סעיפי המודל.כללי בקרה תקציביתg/data/trans/
כללי בקרה להעברות תקציב 25112013
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