
08/08/13 העברות מסעיף לסעיף תברים 2013 העברה 3 עיריית כפר סבא

מס"ד
תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה

מתוכו  

תקציב קייםתקציב מעודכןעדכון2013

מתוכו  

עדכון2013

תקציב 

הסברמעודכן

          1,100         600          -         500קידום פרויקטים חב' כלכלית-קרנות54064003

500         -          600         1,100          

         1,100          600           -          500              -קידום פרויקטים חב' כלכלית-עבודות64003

500          -           600          1,100         

        14,940         140      8,800    14,800כבישים ושצ"פים - קרנות54041005

14,800    8,800      140         14,940        

       14,940          140       8,800     14,800כבישים ושצ"פים - עבודות41005

14,940        14,800     8,800       140          14,940       

          2,885         200      1,200      2,685שינויים מבניים במוסדות עירייה - מקרנות54046007

2,685      1,200      200         2,885          

         2,885          200       1,200       2,685          -שינויים מבניים במוסדות עירייה - עבודות46007

-          -          -         -              2,685       1,200       200          2,885         

          4,338         115         700      4,223שיפוצים במרכזי תרבות ונוער - מקרנות54081001

4,223      700         115         4,338          

         4,338          115          700       4,223שיפוצים במרכזי תרבות ונוער - עבודות75081001

4,223       700          115          4,338         

          1,385       115-      1,500      1,500שיפוץ מרכז הנוער העירוני - מקרנות54082010

1,500      1,500      -115       1,385          

         1,385         115-       1,500       1,500שיפוץ מרכז הנוער העירוני - עבודות75082010

1,500       1,500       -115         1,385         

              -    7,000-      7,000      7,000אולם ומגרש ספורט 80 - קרנות54083016

7,000      7,000      -7,000    -              

             -      7,000-       7,000       7,000אולם ומגרש ספורט 80 עבודות75083016

7,000       7,000       -7,000      -             

          4,800      4,800      4,800הקמת בי"ס ואולם ספורט ב-80 - משרד החינוך52256006

        18,200    12,000      5,200      6,200הקמת בי"ס ואולם ספורט ב-80 - מקרנות54056006

11,000    10,000    12,000    23,000        

       23,000     12,000     10,000     11,000          -הקמת בי"ס ואולם ספורט ב-80 - עבודות56006

-          -          -         -              11,000     10,000     12,000     23,000       

          2,474         -      2,474      2,474אולם ספורט ומגרש כס' 60 - מהטוטו52383007

        13,822  14,000-    16,526    27,822אולם ספורט ומגרש כס' 60 - מקרנות54083007

30,296    19,000    -14,000  16,296        

       16,296    14,000-     19,000     30,296          -אולם ספורט ומגרש כס' 60 - עבודות83007

-          -          -         -              30,296     19,000     -14,000    16,296       

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

חברה 

כלכלית

בהמשך לפרויקט השוק המבוצע 

ע"י החברה הכלכלית, הוחלט 

לשדרג בהתאם את דרכי  הגישה 

לשוק. מימון ע"י הקדמה מתקציב 

כבישים ומדרכות 2014

1

הנדסה2

בטיחות - קיר תומך בחולדה 

הנביאה. בתחום השטח העירוני. 

מימון ע"י הקדמת תקציב משנת 

2014

4

תרבות, 

נוער 

וספורט

דחיית חלק מההוצאה על שיפוץ 

המרכז לשנת 2014

תרבות, 

נוער 

וספורט

תוספת לתקציב לצורך שידרוג פיזי 

של הצהרוניות המופעלות ע"י אגף 

התרבות. קידום משנה הבאה

6

תרבות, 

נוער 

וספורט

דחיית חלק מההוצאה בבניית אולם 

הספורט והמגרש ב-60 לשנת 

2014 לצורך הקדמת אולם ובית 

ספר 80

תרבות, 

נוער 

וספורט

 סגירת תב"ר אולם ספורט לצורך 

איחודו עם תב"ר בית הספר ב-80

5

חינוך

קליטת תקציבי תב"ר אולם ספורט 

שנסגר לצורך האיחוד, בסך 7 מ' 

והקדמת ביצוע בסך 5 מ' על סמך 

דחיות בפרויקטים אחרים

הנדסה3

העברת מח' ביטחון ממתחם השוק 

למבנה תהילה והכשרת 

המשרדים. הקדמה מתקציב 2014

עמוד 1 מתוך 2



08/08/13 העברות מסעיף לסעיף תברים 2013 העברה 3 עיריית כפר סבא

מס"ד
תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה

מתוכו  

תקציב קייםתקציב מעודכןעדכון2013

מתוכו  

עדכון2013

תקציב 

הסברמעודכן

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

        35,000  10,000-    25,000    45,000פרויקט היכל התרבות - מקרנות הרשות82009

45,000    25,000    -10,000  35,000        

       35,000    10,000-     25,000     45,000          -פרויקט היכל התרבות -עבודות82009

-          -          -         -              45,000     25,000     -10,000    35,000       

      306,622    18,000    50,000  288,622פתוח ותשתיות כ"ס 60/80 - מקרנות54063001

          -      1,000פתוח ותשתיות כ"ס 60/80 - השתתפויות54663001

        60,000          -    60,000פתוח ותשתיות כ"ס 60/80 - הלוואה לז"א56063001

349,622  50,000    18,000    366,622      

     367,622     18,000     50,000   349,622          -פתוח ותשתיות כ"ס 60/80 - עבודות63001

-          -          -         -              349,622   50,000     18,000     367,622     

          1,049           70         709         979עוז לתמורה ואופק חדש - משרד החינוך52253003

             199           60           39         139עוז לתמורה ואופק חדש- קרנות הרשות54053003

1,118      748         130         1,248          

         1,006           -          636       1,006עוז לתמורה 53003

            242          130          112          112אופק חדש 752530032013

1,118       748          130          1,248         

467,744123,94870474,284467,744123,94870467,814

7

תרבות, 

נוער 

וספורט

דחיית חלק מההוצאה בפרויקט 

(בהתאם לקצב ההנדסי) לצורך 

קידום בפרויקטים אחרים

8
חברה 

כלכלית

הקדמת תקציב לפרויקט ע"ח 

דחיות בפרויקטים אחרים.

חינוך9

נתקבלו הרשאות לאופק חדש 

לתיכון הראל ועדכון לגבי חטיבת 

ברלב. עודכנה השתתפות הרשות

עמוד 2 מתוך 2


