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 כללי הבקרה בביצוע העברות תקציביות

 

 להלן הכללים להעברות תקציביות: 

 

 ).010התקציב הרגיל ( .א

 

רשאית להעביר תקציב בין  2100יחידה ראשית רשאית לבצע העברות בין כל תקציביה (יחידה ראשית  .1

21xx  21לביןyy.( 

אחרות. (הקטנת תקציב  מותרת העברה תקציבית מתקציבי היחידה של המשתמש לתקציבים של יחידות .2

 היחידה של המשתמש כנגד הגדלת תקציבים כלשהם).

מכל אחד מהסעיפים אל כל אחד סעיפי ההוצאות חולקו לקבוצות כאשר בתוך כל קבוצה מותרת העברה  .3

שבאותה קבוצה. מצ"ב נספח עם רשימת הקבוצות והסעיפים בכל קבוצה. סעיפים שאינם  מהסעיפים

 ת אינם חליפיים והעברה מסעיפים אלה הינה דרך מחלקת תקציבים וכלכלה.נמצאים באף אחת מהקבוצו

 

  -להלן רשימת הקבוצות

 

 שם קבוצה קבוצה
 סגל זוטר 1
 רך שכר מנהלי  2
 תקציבי עבודה  3
 מימון  4
 ספרים 5
 מלגות  6
 צריכות  7
 אחזקה  8
 התקנות 9

 

 ולהפך. עבודהתקציבי לסעיפי הרך  המנהלי השכרסעיפי ממותר להעביר תקציב  ביחידות מינהל בלבד, .4
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 ביחידות האקדמיות,  .5

  -ארבע קבוצותהמודל מתוקצב ב 

 
 שם קבוצה סעיף
 סגל זוטר 121
 תקציבי עבודה  311
 מלגות  411
 קליטות 208

 

. לא ניתן לממן אבל לא להפך לארבעת קבוצות אלההמנהלי  סעיפי השכרממותר להעביר תקציב 

  ל סעיפי שכר מנהלי.מהמוד

 העברה תקציבית בין סעיפים אלו מותרת.

 דרך מחלקת תקציבים וכלכלה. -מותרת העברה לתקציבי שכר מנהלי רך -יתרות – 484סעיף  .6

 אלא רק ממנו. 484אין להעביר תקציב לסעיף 

 אין לבצע הוצאות בפועל בסעיף זה אלא רק העברות תקציביות.

משתמש בכללי בקרה לתקציבי עבודה אבל לא ניתן לבצע עליו  -כנסותהוצאות מותנות בה – 483סעיף  .7

מדובר בתגבור שעל היחידה להביא ממקורות עצמיים על מנת לממן פעילות שוטפת.  העברות תקציביות.

 הסכום מתוקצב במינוס ויסגר כנגד הכנסות שיגיעו ממקורות היחידה.

 

 )046יוחדים (תקציבים מ+  )012, 011תקציבים סגורים וממומנים ( .ב

 

, 147, 125 ,331 ,115, 112, 111סעיפי שכר תקני ( למעט:היחידה יכולה להעביר תקציבים בין כל הסעיפים 

  .)703, 701), סעיפי העמסות (167, 166, 164, 142, 141, 148

 אפשרית רק דרך מחלקת תקציבים וכלכלה.) מותר להגדיל. הקטנת תקורה 999סעיף תקורה (

 ).010וזיכוי  046את התקציב הרגיל (העברת הכנסות או חיוב  046מקורות מותר לתגבר מ

 ולהפך יש לבצע דרך מחלקת תקציבים וכלכלה. 010 -ל 046כל העברה אחרת בין 

 

 כללי .ג

 .שעליהם מתחשבנים עם היחידותמסכמת את הסעיפים  -יתרת הבקרה - 
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 פרוט סעיפי הוצאה לפי קבוצות -נספח
  

     
מס    

 שם קבוצה קבוצה שם סעיף עיףס
 זוטר  1 עוזר הוראה 120
 זוטר  1 סגל אקדמי זוטר 121
 זוטר  1 סגל זוטר -השתלמות  122
 זוטר  1 העסקת מורים מבחוץ לפי א.ת 130
 זוטר  1 מורים מן החוץ 131
 זוטר  1 ארעי -מסלול מקביל זוטר  132
 זוטר  1 ארעי -מסלול מקביל בכיר  136
 זוטר  1 לפי שעות-סגל זוטר 139
 זוטר  1 עמיתי הוראה 145
 שכר רך  2 שעות נוספות 124
 שכר רך  2 ש"ע משרות -עובדים ארעיים מנהליים  133
 שכר רך  2 עובדים לפי שעות 134
 שכר רך  2 עובדים יומיים 135
 שכר רך  2 מאגר מחלקתי -אחזקת רכב  146
 שכר רך  2 הוצאות מותנות בהכנסות 483
 תקציבי עבודה  3 פקולטות -תקציבי עבודה  123
 תקציבי עבודה  3 תוספת לפקולטאות שלא בגין מודל 202
 תקציבי עבודה  3 ציוד 211
 תקציבי עבודה  3 חמרים חלקי חילוף צ.מתכלה 251
רכישה וניקוי -בגדי עבודה  256 תקציבי עבודה  3   
 בודהתקציבי ע  3 השתלמות ע"ח היחידה 303
 תקציבי עבודה  3 הוצאות שוטפות הקצ.כללית 311
 תקציבי עבודה  3 שיפור אמצעי הוראה 312
 תקציבי עבודה  3 תשלום לנבדקים משתתפי מחקר 314
 תקציבי עבודה  3 מחלקת הספקה -דמי שירות ג.ח  315
 תקציבי עבודה  3 מחלקת הספקה -דמי שירות ג.פ  316
 תקציבי עבודה  3 מפגשי עבודה -כנסים סדנאות  317
 תקציבי עבודה  3 דמי חברות באגודות מדעיות 318
 תקציבי עבודה  3 תשלומים לחב' כא 320
 תקציבי עבודה  3 הדפסות צילומים ופרסומים 344
 תקציבי עבודה  3 אחזקה באמצעות היחידה 345
 תקציבי עבודה  3 השתלמות ע"ח היחידה 403
 תקציבי עבודה  3 חוץ-עובדי 404
 תקציבי עבודה  3 מרצים אורחים 416
 תקציבי עבודה  3 אחזקה ושכירת מחשבים 421
 תקציבי עבודה  3 אחזקה ושכירת ציוד 422
 תקציבי עבודה  3 הובלות ושכירת רכב 423
 תקציבי עבודה  3 אחזקת רכב של המוסד 424
 קציבי עבודהת  3 השתתפות אונ.בגופים חצונים 425
 תקציבי עבודה  3 דואר ביול מברקים וכו' 426
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 תקציבי עבודה  3 קופה קטנה 427

    
     

 
 
 

מס    
 שם קבוצה קבוצה שם סעיף סעיף

 תקציבי עבודה  3 כיבודים 455
 תקציבי עבודה  3 טכסים ואירוח 456
 תקציבי עבודה  3 שרותי תקשוב 476
 בי עבודהתקצי 3 הוצאות שיווק 478
 תקציבי עבודה  3 תקציב רגיל-העברת יתרות 484
 מימון  4 מימון 380
 מימון  4 שערוך 383
 מימון  4 הוצאות ריבית והצמדה 384
 מימון  4 הוצאות ריבית 385
 מימון  4 יצירה אוטומטית -הוצאות בנק 386
 מימון  4 מימון 388
 ןמימו  4 הוצאות ריבית על הלוואת מתל"מ 389
 רכש ספרייתי 5 כריכית ספרים 465
 רכש ספרייתי 5 רכישת מאגרי מידע 520
 רכש ספרייתי   5 כתבי עת 521
 רכש ספרייתי   5 ספרים (הארד קופי) 522
 רכש ספרייתי   5 סדרות 523
 רכש ספרייתי   5 השאלה בינספרייתית 524
 רכש ספרייתי   5 כתבי עת בפורמט אלקטרוני 525
 רכש ספרייתי   5 מנוי-רים אלקטרוניםספ 526
 רכש ספרייתי   5 חד פעמי-ספרים אלקטרונים 527
 רכש ספרייתי   5 רכישת ספרים ע"י היחידה 529
 רכש ספרייתי   5 רכישת מאגרי מידע בארץ 530
 מלגות  6 מלגות לתואר ראשון ושונות 410
 מלגות  6 מלגות סטודנטים 411
 מלגות  6 מלגות מצטיינים 412
 מלגות  6 פרסים וסיוע לסט. עולים 413
 מלגות  6 מלגות ותת 414
 מלגות  6 מלגות תלמידי מחקר 415
 מלגות  6 בתר דוקטורנטים -מלגות ות"ת 417
 מלגות  6 מלגות מוגברות 418
 צריכות  7 מים 715
 צריכות  7 גז 716
 צריכות  7 דלק 717
 צריכות  7 חשמל 718
 צריכות  7 צריכות גורמי חוץ החזרי 727
 צריכות  7 הוצאות צריכות כלליות 728
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מס    

 שם קבוצה קבוצה שם סעיף סעיף
 אחזקה  8 מערכות מים וביוב 732
 אחזקה  8 מערכות מיזוג אויר 733
 אחזקה  8 אחזקת מערכות כלליות 734
 אחזקה  8 התחשבנות עם הדסה -תשלום למוסדות חוץ  735
 אחזקה  8 חוזה שירות מא 736
 אחזקה  8 מתח נמוך-חוזי שרות 737
 אחזקה  8 חוזה גינון 738
 אחזקה  8 חוזה שירות מעליות 739
 אחזקה  8 שמירה הדסה 740
 אחזקה  8 חוזי שירות מתח גבוה 741
 אחזקה  8 נקיון 744
 אחזקה  8 אחזקת מבנים 745
 אחזקה  8 בטיחות 746
 אחזקה  8 מסגריה 747
 אחזקה  8 אחזקת מבנים ותקציבים סגור 748
 אחזקה  8 גינון 754
 אחזקה  8 אבטחה ושמירה 755
 אחזקה  8 אחזקה פקוד וקרור 771
 אחזקה  8 אחזקת מעליות 772
 אחזקה  8 אחזקת חדרי קור וחום 773
 התקנות 9 התקנות 814
 התקנות 9 התקנות לפי תשומות הבניה 821
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