
25/10/2009 העברות מסעיף לסעיף תברים 2009העברה מס 2 עיריית כפר סבא

20092010הסברתקציב חדשהגדלההקטנהתקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה

הקטנה בשל ירידת שער ה 150,0006,000144,000$שיפוץ מפת"ן -השתתפות קרן ספרא52292001
הרשאה תקציבית חדשה562,000102,000664,000שיפוץ מפת"ן-השתתפות מ. הרווחה52392001
חלק העירייה מול ההרשאה90,00018,000108,000שיפוץ מפת"ן-השתתפות הקרנות54092001

802,0006,000120,000916,000סה"כ הכנסות

802,000114,000916,000שיפוצים במפת"ן-קבלניות75092001

פיצול התב"ר להנגשה מבנים577,000490,00087,000נגישות מבנה ציבור-הכנסות ממשלה52224001
והנגשת צמתים ע"פ מימון משרדי811,000210,000601,000נגישות מבנה ציבור-הכנסות מקרנות54024001

ממשלה1,388,000700,0000688,000סה"כ הכנסות

1,388,000700,000688,000נגישות מבנה ציבור-קבלניות75024001

פיצול התב"ר להנגשה מבנים0490,000490,000הנמכת והנגשת צמתים -ממשלה52224002
והנגשת צמתים ע"פ מימון משרדי0210,000210,000נגישות צמיתים-הכנסות מקרנות54024002

ממשלה00700,000700,000סה"כ הכנסות

0700,000700,000נגישות צמיתם-קבלניות75024002

דחיית הביצוע  עד להחלטת משרד400,000243,000157,000תכנון רח התע"ש-קרנות הרשות5401570
התחבורה בדבר המימון400,000243,0000157,000סה"כ הכנסות

400,000243,000157,000תכנון רח התע"ש-תכנון9501570

שינוי מקורות מימון עקב קבלת0140,000140,000סימון כבישים-השתתפות מ.תחבורה52222001
הרשאה תקציבית חדשה840,000110,000730,000סימון כבישים-קרנות הרשות54022001

הגדלה של 30 אלף להשלמת840,000110,000140,000870,000סה"כ הכנסות
עבודות

840,00030,000870,000סימון כבישים קבלניות75022001

שינוי מקורות מימון עקב קבלת0114,000114,000בטיחות בדרכים-ממשלה5221450
הרשאה תקציבית חדשה569,000-114,000683,000בטיחות בדרכים-קרנות5401450

569,000-114,000114,000797,000סה"כ הכנסות

569,000569,000סימון כבישים קבלניות75022001

      200,0002,600,000    2,400,000מועדון  לעדה האתיופית-תרומות52381004

1,000,000     400,000    1,400,000מועדון לעדה האתיופית-קרנות54081004

3,800,0003,600,000סה"כ הכנסות

      3,500,000     300,000    3,800,000מועדון לעדה האתיופית-קבלניות75081004

         100,000      100,000מועדון לעדה האתיופית-ציוד93081004

      3,600,000      100,000     300,000    3,800,000מועדון לעדה האתיופית-סה"כ הוצאות93081004

שינוי בקרנות

114-תחבורה

210

-110

-243243

-210

18 רווחה

תחבורה

נגישות

תרבות
התאמה להסכם עם הסוכנות ותוצאות 

מכרז
-400

תחבורה

נגישות
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         275,000       25,000       300,000תרומות לשביל הראשונים52384002

         230,000       50,000       280,000שביל הראשונים-קרנות הרשות54084002

580,000505,000סה"כ הכנסות-שביל הראשונים

         505,000       75,000       580,000שביל הראשונים-קבלניות75084002

         760,000       760,000תרומות לגן ארכיולוגי52384001

         50,000510,000       460,000גן ארכיולוגי-קרנות הרשות54084001

1,220,0001,270,000סה"כ הכנסות-גן ארכיולוגי

      1,270,000        50,000    1,220,000גן ארכיולוגי-קבלניות75084002

עבור כיתות שמע חדשות בגולדה87,000134,000221,000נגישות מבנה ציבור-הכנסות ממשלה52224001
סורקיס  ואסישקין-במימון משרד601,000100,000701,000נגישות מבנה ציבור-הכנסות מקרנות54024001

החינוך והעירייה688,0000234,000922,000סה"כ הכנסות

688,000234,000922,000נגישות מבנה ציבור-קבלניות75024001

593,000593,000שיפוץ אולמות ספורט- מקורות חוץ52383004

לצורך השלמות באולם בן צבי1,172,000113,0001,285,000שיפוץ אולמות ספורט- קרנות רשות54083004
תכנון יציע אולם היובל1,765,0000113,0001,878,000סה"כ הכנסות

ע"פ דרישות האגף
1,765,000113,0001,878,000שיפוץ אולמות ספורט- קבלניות75083004

         730,000      115,000       615,000שיפוצים באצטדיונים-הכנסות מקרנות5401540

         730,000      115,000       615,000שיפוצים באצטדיונים-קבלניות7501540

-                

         390,000       390,000מערכות בטחון ובטיחות-קרנות54071001

         343,000       47,000       390,000 מערכות בטחון ובטיחות-קבלניות75071001

           47,000        47,000 מערכות בטחון ובטיחות-הצטיידות93071001

         390,000        47,000       47,000       390,000סה"כ הוצאות93071001

      2,936,000    2,936,000שיפוצים במוסדות חינוך-פייס52453001

      3,705,000        95,000    3,610,000שיפוצים במוסדות חינוך-קרנות54053001

6,546,0006,641,000סה"כ הכנסות

      6,641,000        95,000    6,546,000שיפוצים במוסדת חינוך 75053001

ספורט
שיפוץ מחלקת נוער+שזרוע +דרישות 

משטרה

תרבות

100

113

בטחון 

ובטיחות

העברה מקבלניות לרכישות באותו 

תב"ר
0

חינוך
מיון סעיפים מחדש לצורך שיפוצי קיץ 

ע"פ בקשת האגף

נגישות

ספורט

50

-50 תרבות
הקטנה בשל ירידת תרומה והעברה 

לגן הארכיולוגי

העברה משביל הראשונים לשלב ב' גן 

ארכיולוגי

115

95
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         793,000       95,000       888,000יוזמות חינוכיות-קרנות54055001

         793,000       95,000       888,000יוזמות חינוכיות-הוצאות75055001

-                

         345,000        45,000       300,000אופק חדש-חלק העירייה54053002

      1,755,000       45,000    1,800,000אופק חדש -משרד החינוך52253002

2,100,0002,100,000סה"כ הכנסות

      2,100,000    2,100,000אופק חדש-קבלניות ורכש75053002

-                

         353,000     160,000       193,000תאורת הצפה-קרנות5401558

         353,000     160,000       193,000תאורת הצפה-קבלניות7501558

      1,145,000      135,000    1,010,000חשמל במוסדות עירייה -קרנות54045001

      1,145,000      135,000    1,010,000חשמל במוסדות עירייה-קבלניות75045001

         165,000        25,000       140,000מיזוג מוסדות עירייה-קרנות הרשות54045002

         165,000        25,000       140,000מיזוג מוסדות עירייה-קבבלניות75045002

      1,294,000      100,000    1,194,000שיפוצים במוסדות עירייה-קרנות54048002

      1,294,000      100,000    1,194,000שיפוצים במוסדות עירייה-קבלניות75048002

         810,000        90,000       720,000שינויים מבניים במבנה העירייה-קרנות54046003

         810,000        90,000       720,000שינויים מבניים במבנה העירייה-קבלניות75046003

           54,000        54,000               -שער העיר-קרנות5401405

           54,000        54,000               -שער העיר-קבלניות7501405

חינוך
השלמת חלק העירייה לביצוע שלב א 

9 בתי ספר
45

54לצורך תשלום למתכנןהנדסה

הגדלה לשיפוץ מוסדות שונים בעירייה 

ע"פ דרישות האגף
100

חינוך
מיון סעיפים מחדש לצורך שיפוצי קיץ 

ע"פ בקשת האגף
-95

90 הנדסה
הגדלה לשיפוץ מוסדות שונים בעירייה 

ע"פ דרישות האגף

הנדסה

135העברה מתב"ר תאורת הצפההנדסה

הנדסה

הגדלת תקציב לצורך ביצוע עבודות 

במוסדות שונים לפי דרשית מחלקת 

חשמל

25

הנדסה
איחוד עם תב"ר חשמל במוסדות 

עירייה
-160
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20092010הסברתקציב חדשהגדלההקטנהתקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה

         225,000      225,000               -תכנון כללי-קרנות54044003

         225,000      225,000               -תכנון כללי-עבודות תכנון95044003

         971,000      200,000       771,000מעלית היכל תרבות5401494

         971,000      200,000       771,000מעלית היכל תרבות7501494

         150,000     300,000       450,000סנכרון מערכת גבייה-קנרות54031001-3

         150,000     300,000       450,000סנכרון מערכת גבייה-קבלניות75031001-3

      2,635,000      225,000    2,410,000קרצוף וריבוד כבישים-קרנות54047002

         775,000      775,000               -קרצוף וריבוד כבישים-מפעל המים52347002

      3,410,000   1,000,000           -    2,410,000סה"כ הכנסות לקרצוף ריבוד

      3,410,000   1,000,000    2,410,000קרצוף וריבוד כבישים-קבלנית75047002

      3,000,000   3,000,000               -שדרוג מט"ש-קרנות הרשות5401569

    33,700,000  33,700,000הלוואה לשדרוג מט"ש5601569

    36,700,000   3,000,000           -  33,700,000סה"כ הכנסות למט"ש

    36,700,000   3,000,000  33,700,000שדרוג מט"ש-קבלניות7501569

                -     100,000       100,000שדרוג חניונים-קרנות54025001

                -     100,000       100,000שדרוג חניונים-קבלניות75025001

         220,000      220,000               -בית עלמין צבאי -קרנותחדש540

         200,000      200,000בית עלמין צבאי -מ.בטחוןחדש522

         200,000      200,000בית עלמין צבאי -חברה קדישאחדש523

         620,000      620,000           -               -סה"כ הכנסות

         620,000      620,000               -בית עלמין צבאי -קבלניתחדש750

3133543

הנדסה
תוספת לתקציב לצורך החלפת 

ארובה+ניטרול ריוחת -הביצוע ב 2010
3000

100-איחוד התב"ר עם תב"ר קרצוף וריבודהנדסה

הנדסה

הגדלת תקציב לצורך ביצוע עבודות 

ברחבי העיר השתתפות חלקית  

מפעל המים

230

הנדסה
דחיית ביצוע חלק מהעבודות לשנת 

2010
-300300

תרבות
עדכון תב"ר מעלית היכל התרבות 

ע"פ תוצאות מכרז
200

הנדסה
לצורך מימון עבודות תכנון בפרוייקטים 

עתידיים
225

220שבילים ופיתוח חלק אמצעי-מפוני יפוהנדסה
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