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נספח ד'  -כללי העברות תקציביות לפני העברת ציוד
*התהליכים המתוארים בהמשך נספח זה יבוצעו באמצעות הדוא"ל
או באמצעות הליך אישורים רגיל וידני.

 .1גורם מוכר – יח' טכניונית
גורם רוכש – יח' טכניונית

 קבלת אישור חתום (בהתאם לדרישת התקציבן הטכניוני)
מהאחראי על תקציב היחידה הרוכשת (ראש יחידה/ראש
מינהל/אחר) המאשר את סכום הרכישה וביצועה.
 העברת האישור החתום לראש מחלקת הנהלת חשבונות בטכניון.
גורם רוכש טכניוני

 קבלת אישור תקציבי מתקציבן טכניוני.
 ביצוע ההעברה התקציבית מתקציב הגורם הרוכש לתקציב הגורם
המוכר.
 מתן אישור לגורם המוכר להעברת הציוד לגורם הרוכש.
ראש מחלקת הנהלת חשבונות בטכניון

סוף
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 .2גורם מוכר – יח' טכניונית
גורם רוכש – יח'/חוקר ממוסד הטכניון למחקר ופיתוח (מו"פ)
בדיקת סוג התקציב
גורם רוכש
אחר

סוג תקציב?

 קבלת אישור תקציבן היח' ,המאשר את סכום
הרכישה וביצועה.
 קבלת אישור מתאם המחקר ,המאשר את
סכום הרכישה וביצועה.
 העברת האישור החתום למנהל חשבונות ראשי
במוסד הטכניון למחקר ופיתוח.

עצמאי – מנוהל
ע"י החוקר בלבד

 קבלת אישור מתאם המחקר ,המאשר את
סכום הרכישה וביצועה.
 העברת האישור החתום למנהל חשבונות ראשי
במוסד הטכניון למחקר ופיתוח.

גורם רוכש

גורם רוכש

 בדיקה ורישום החיוב בספרים.
 מתן אישור לביצוע זיכוי בספרים לראש
מחלקת הנהלת חשבונות בטכניון.
 מתן אישור לביצוע רכישה לגורם הרוכש.
מנהל חשבונות ראשי במוסד הטכניון למחקר
ופיתוח

 בדיקה ורישום הזיכוי בספרים.
 מתן אישור לביצוע מכירה לגורם המוכר .
ראש מחלקת הנהלת חשבונות בטכניון
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 .3גורם מוכר – יח'/חוקר ממוסד הטכניון למחקר ופיתוח (מו"פ)
גורם רוכש – יח' טכניונית
בדיקת הגורם המממן:
 גורם מממן – משרד הביטחון  :על המוכר לפנות למתאם המחקר
ובאמצעותו לקבל אישור משרד הביטחון למכירה.
 גורם מממן אחר :על המוכר לקבל אישור למכירה ממנהל רשות
המחקר.
 החתמת מתאם המחקר/מנהל רשות המחקר על גבי הטופס בנספח א'.


גורם מוכר

 קבלת אישור חתום (בהתאם לדרישת התקציבן הטכניוני) מהאחראי על
תקציב היחידה הרוכשת (ראש יחידה/ראש מינהל/אחר) ,המאשר את
סכום הרכישה וביצועה.
 העברת האישור החתום לראש מחלקת הנהלת חשבונות בטכניון.
גורם רוכש

 קבלת אישור תקציבי מתקציבן טכניוני.
 מתן אישור לביצוע ההעברה לשם חיוב בספרים למנהל חשבונות
ראשי במוסד הטכניון למחקר ופיתוח.
 מתן אישור לביצוע ההעברה לגורם הרוכש.
ראש מחלקת הנהלת חשבונות בטכניון

 רישום הזיכוי בספרים.
 הנפקת חשבונית ושליחתה לרוכש.
 מתן אישור למוכר להעברת הציוד.
מנהל חשבונות ראשי במוסד הטכניון למחקר ופיתוח
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