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מספר 

הקצאה

מספר 

מחלקה

 תקציב לפני שם חשבוןמספר חשבוןשם מחלקה
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 תקציב אחרי 
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 סכום שינוי 

תקציב

 תקציב אחרי 

שינוי

הערה

        2,304,000          750,000       1,554,000סיורים1721000750בטחון56721000

                   -         750,000-          750,000מרחב עירוני סיור1721000752בטחון56721000

התאחדות ספורט בית 1829300750ספורט57829300

ספרית

116,100          -3,000             113,100           

             15,000              3,000            12,000כרטיסים לבני נוער1829900760ספורט57829900

           166,300            86,300            80,000העברת דמי שכירות1826200780קרית ספיר60821003

משרדים ועסקים שכד 1433000640נכסים60739310

ודמי מ

-2,400,000     -86,300         -2,486,300       

           175,100           17,900-          193,000מניעת סמים1847300780מניעת סמים61847300

             72,500            17,900            54,600אל סם1847300781מניעת סמים61847300

             34,100             5,800-            39,900שכר דירה דמי חכירה1935000410נכסים62739310

             12,800              5,800              7,000עבודות קבלניות1931000750רכוש מנהל62739000

        1,345,000           50,000-       1,395,000זמניים1828300210בתי נוער63828300

           316,200            50,000          266,200הוצאות אחרות1828300780בתי נוער63828300

             11,900              5,400              6,500שונות1721000780בטחון65721000

               4,600             5,400-            10,000הוצאות כיבוד1722000511בטחון65722000

           292,500              2,500          290,000מפתנים הוצאות שונות1847400780מפתן66847400

             21,100             2,500-            23,600מפתן רכישות מיוחדות1847400930מפתן66847400

           602,000            82,000          520,000סל תרבות1826000781סל תרבות69821003

                   -          602,000-         82,000-        520,000-סל תרבות1326000411בית ספיר69826200

             29,000             1,000-            30,000כלים מכשירים וציוד1829300740ספורט71829300

           197,500             2,500-          200,000הוצאות שונות ספורט1829300780ספורט71829300

רכישות עבור מועדון הפטאנק

העברת עובדים ממערך שכר 

לקבלות

סעיף שלא מומש העברה 

לסעיף שיש צורך בו

העברה בתוך המחלקה 

לביצוע הוצאות

תוספת הוצאות בגין תוספת 

הכנסות

עבור רכישת מינוים לילדי 

בתי נוער

הגדלת הוצאות בגין הגדלת 

הכנסות בשכר דירה 

שהתקבלו

העברה בתוך האגף השלמה 

לאל סם

העברה בתוך האגף לבקשת 

מנהל המחלקה

הוצאותהכנסות

איחוד סעיפים
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איחוד סעיפים ספורט 71829100

מנהל

             25,000              3,500            21,500רכישות מיוחדות1829100930

               1,500                500-              2,000רהוט ואחזקתו1621000450גזברות72621000

הגזברות הוצאות 1621000560גזברות72621000

משרדיות

3,000              2,200              5,200               

               5,800             1,700-              7,500הגזברות הוצאות אחרות1621000780גזברות72621000

מנהל 75711000

תברואה

             69,000            54,000            15,000הוצאות אחרות1711000780

           226,000           54,000-          280,000הדברות1715000750פיקוח עירוני75715000

           105,000          105,000                  -שכר עיר ללא אל1722100110בטחון76721000

             54,700            54,700                  -עיר ללא אלימות1817110780בטחון76721000

             21,000            21,000                  -שכר עיר ללא אל1842410110בטחון76721000

             45,400            45,400                  -עיר ללא אלימות1842410780בטחון76721000

          564,000-       226,100-        337,900-הכנסות משרד בט"פ1221000991שמירה76721100

        1,006,000            63,000          943,000החזרים לתושבים1767000442גזברות77621000

             37,500           63,000-          100,500חוקרים ויועצי ביטוח1767000750גזברות77621000

מחלקה 980

משפטית

שכר עזר ועדה לתכנון 1617000115

בניה

-                  -383,000         -383,000          

מחלקה 980617000

משפטית

שכר עזר ועדה לתכנון 1733400115

בניה

-                  383,000          383,000           

מחלקה 981617001

משפטית

יעוץ משפטי ועדה 1617001581

לתכנון ובניה

-                  -435,000         -435,000          

מחלקה 981617002

משפטית

יעוץ משפטי ועדה 1733400581

לתכנון ובניה

-                  435,000          435,000           

מנהל 982715000

תברואה

           208,400           17,600-          226,000הדברות1715000750

מנהל 982711000

תברואה

             31,600            17,600            14,000מנהל תברואה1711000550

         4,180,000         70,000-      4,250,000אגרות בניה1233100220אגרות983733100

נוער 983828100

ואירועים

           780,000            70,000          710,000ארועים1752000780

טיפול 984

בקשישים

          300,000-       300,000-                 -מרכז יום לקשיש1344500931

העברה מנוי לתוכנת חשב 

וכל מס

מיון לתקציבי עזר משפטיות 

ועדה - חשבונאי בלבד 

לצורכי הצגה במאזן

העברה לצורך תשלום עבור 

תביעות ביטוח

פרויקט עיר ללא אלימות 

עדכון תקציבים

תקציב עבור ביקורת עסקים

התאמת סע מרכז יום 

לקשיש לביצוע משוער 

הכנסות כנגד הוצאות
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איחוד סעיפים טיפול 984844500

בקשישים

           300,000          300,000                  -מרכז יום לקשיש1844500820

       4,936,000- 1,736,000-      3,200,000-      חניה-אכיפה משפטית1443100222חניה990943000

        4,336,000 1,736,000        2,600,000       חניה תביעות משפטיו1943000750חניה990943000

           298,700 26,000             272,700          מיגון בלשכות רווחה1841300780רווחה991841300

משפחות במצוקה 1342200930רווחה991842200

בקהילה

         -420,000           -61,000 -481,000          

          354,900- 31,000-           323,900-         מעש1345202930רווחה991845202

           152,000 50,000-            202,000          מעונות חסות1847200840רווחה991847200

           561,000 131,000           430,000          מעש1845202840רווחה991845202

משפחות במצוקה 1842200840רווחה991842200

בקהילה

          566,800           206,000 772,800           

           750,000 150,000-          900,000          מדידות__ואיתור1623000751גביה991623000

תאורת 991743000

רחובות

        3,229,000 71,000-            3,300,000       חשמל1743000760

תאורת 992743000

רחובות

        1,115,000 67,500             1,047,500       עבודות קבלניות1743000750

תאורת 992743000

רחובות

        3,161,500 67,500-            3,229,000       חשמל1743000760

איכות 993711000

סביבה

הגדלת פרויקט עיר ירוקה           235,000 35,000             200,000          פרויקט עיר ירוקה1711000750

התאמה לפי  ביצוע        6,915,000 15,000             6,900,000       עבודות קבלניות1712200750נקיון רחובות993712200

           190,600 50,000-            240,600          חשמל מקלטים1723000430בטחון993723000

נוער 994828101

וארועים

יום העצמאות-הוצאות 1751000780

שונות

          624,000               3,300 627,300           

תאורת 994743000

רחובות

        3,158,200 3,300-              3,161,500       חשמל1743000760

גני ילדים 995812200

חובה

             85,200 5,200               80,000            ביטוח גני -חובה1817500442

תאורת 995743000

רחובות

        3,153,000 5,200-              3,158,200       חשמל1743000760

        2,284,000 16,000-            2,300,000       טיהור מי ביוב חמרים1973000720מכון ביוב996738100

             19,000 16,000             3,000              רכישות מיוחדות1973000930מכון ביוב996738100

        2,161,100 122,900-          2,284,000       טיהור מי ביוב חמרים1973000720מכון ביוב997738100

           165,000 80,000             85,000            שירותי ניהול כלכלית1746100751פארק997746100

העברה לצורך רכישת 

מזגנים למכון טיהור

בהתאם לעלות הביטוח 

בפועל

התאמול לפי ביצוע בפועל

התאמות לפי ביצוע

הכנסות כנגד הוצאות

הכנסות כנגד הוצאות
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איחוד סעיפים            616,700 16,700             600,000          גינון פארק1746100752פארק997746100

           926,200 26,200             900,000          נקיון פארק1746100754פארק997746100

הסברה ויחסי ציבור 1614000550דוברת998614000

הוצאות

התיקרויות           650,000 40,000             610,000          

העברה לצורך רכישת         2,144,100 17,000-            2,161,100       טיהור מי ביוב חמרים1973000720מכון ביוב998738100

מזגנים למכון טיהור

    213,020,000- 20,000-           213,000,000-  ארנונה כללית למגורים1111100100גביה998623000

תאורת 998743000

רחובות

        3,150,000 3,000-              3,153,000       חשמל1743000760

      49,491,200       2,612,400     46,878,800    218,564,200-     2,612,400- 215,951,800-סה"כ שינויים

 472,968,110           2,612,400   470,355,710 472,968,110-         2,612,400- 470,355,710-סה"כ תקציב עירייה
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