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ה  ןנסאראי סי ו, חו ח  "ר

י  ל כלכ ח  תו פי ו ם  י משאבי ו צ ת משהד  –מי מי מקו עצה  מו

תקציב בלתי רגיל



?ר "אז מה זה בעצם תב

הינו תקציב המנוהל בנפרד מכספי חשבון התקציב הרגיל ויכול לשמש את ( ר"תב)הבלתי רגיל התקציב • 
.רק למטרה מוגדרת מראש שלשמה נועדהרשות 

שנתי המיועד למימון פרויקטים חד פעמיים שנמשכים לעיתים מעבר לשנת  רב הינו תקציב ר "התב• 
.  רכישות ציוד ועוד, פיתוח תשתיות: תקציב אחת כגון

.  ר מוגדרים מראש מקורות מימון ייעודיים מכספי העירייה ולעיתים גם ממקורות חיצוניים"תבלכל • 
.  עם סיום התשלומים בפרויקט וגביית כל הסכומים שנועדו למימונוהרשות על ידי נסגרר "התב



בהנהלת חשבונות רים"תב

בספרים מנוהל הכלמקומיות ובעיריות בהנהלת חשבונות ברשויות 

ספרים אלו הינם למעשה הקידומת של אינדקס סעיפי החשבון במערכת הנהלת החשבונות והרשויות 
.  הראשייםנקראו לאמץ במרשמיהם את הקידומת של הספרים 

לכן כל הקידומת של אינדקס מספרי החשבון  , מיועד לרישומי התקציב הבלתי רגיל 2ספר לעניינינו 
.2יתחילו בספרה ( הוצאות )והן התשלומים ( הכנסות)הן התקבולים , המתייחסים לתקציב הבלתי רגיל 



הנהלת חשבונות ברשויות-ניהול ספרים ראשיים
תקציב רגיל–1ספר 

תקציב בלתי רגיל–2ספר 

חשבונות קופה, חשבונות בנקים –3ספר 

פיקדונות וקרנות–4ספר 

מקדמות , עובדים –5ספר 

ספקים–6ספר 

זכאים–7ספר 

חשבונות למעקב–8ספר 

מלוות  –9ספר 

יכול להיות שוני בין רשויות  

אך בנוגע לתקציב הבלתי  

2רגיל כולם ירשמו בספר 



דוגמא להתחייבות ממשרד ממשלתי  





? ר "אז כיצד יראה סעיף תקציבי של תב

!ר יש מספר "לכל תב! 

2029111525

ספר 

2לפי כללי משרד הפנים ספר 

בספרים הראשיים של הנהלת  

חשבונות ייועד לרישום תקציבים  

בלתי רגילים

פרק

: ספרות 6-מורכב מ

ר  "התב' ספרות מס4

' ספרות מס2-ו

י הרשות"הנקבע ע

סיומת  

. מייצגת את מהות הסעיף 

במידה וזה סעיף הכנסה  

הסיומת תייצג את הגוף  

ובמידה וזה סעיף  . הממן

הוצאה הדבר ייצג את מהות  

ההוצאה למשל עבודה  

, פיקוח, תכנון, קבלנית 

'הצטיידות וכו



?  נדע שזה סעיף הכנסה או הוצאהכיצד 

ר"תב–סעיף הכנסה 

תקבולים  

2026311523

2026311527

ר"תב–סעיף הוצאה 

תשלומים

2026321750

2026321930

500+
700+



מפתח הוצאות  

מפתח הכנסות



ר צריכים להיות מאוזנים  "תבהסעיפי 

סעיף ההוצאה  = סעיף ההכנסה 

בתקציב הבלתי רגילעודףנוצר <<< ברגע שההכנסה גדולה יותר מן ההוצאה 

בתקציב הבלתי רגילגרעון נוצר <<< ברגע שההוצאה גדולה יותר מן ההכנסה 



?ח של ידידנו הגזבר "אז כיצד נקרא את הדו



?איך זה יראה במערכת הנהלת חשבונות 





https://portal4.ladpc.net.il/fi-c/screeninput.jsp


...תודה על ההקשבה 


