
העברות מסעיף לסעיף מס' 2 לשנת 2015 עיריית כפר סבא

הכנסותהוצאות

מספר 

הקצאה
שם חשבוןמספר חשבוןשם מחלקההיחידה

תקציב לפני 

שינוי

סכום שינוי 

תקציב

תקציב אחרי 

שינוי

תקציב לפני 

שינוי

סכום שינוי 

תקציב

תקציב 

אחרי שינוי
הערה

 43,700             8,700             35,000             מועצה דתית ה.שונות1851000812

 5,420,800        8,700-            5,429,500        רזרבה1994000981

 22,500             2,500             20,000             הוצאות אחרות1815008780

 2,224,900   2,500             2,222,400  הכנסות דמוקרטי1315008920

1315008923
תגבור לימודי יהדות 

דמוקרטי
               -               7,700          7,700 

1815008923
תגבור לימודי יהדות 

 7,700               7,700               -                     דמוקרטי

 15,000             5,000             10,000             מסע פולין1815030784

 5,415,800        5,000-            5,420,800        רזרבה1994000981

 6,000               6,000               -                     כיבוד1943000511

 87,000             17,000           70,000             הוצאות אחרות1943000753

 5,000               5,000               -                     הוצאות משרדיות1943000560

1943000750
חניה  תפעול ואכיפת 

גבייה
        1,000,000        -500,000           500,000 

 500,000           500,000           -                     אכיפת גביה חוזה חדש1943000756

 250,000           500,000-        750,000           עמלה לחברה הכלכלית1943000760

 294,000           294,000           -                     דמי ניהול1943000761

 36,000             36,000             -                     ביגוד1943000780

 100,000           100,000           -                     דלק פיקוח משולב1943000531

1943000532
תיקונים כלי רכב פיקוח 

משולב
                     -             12,000             12,000 

 70,000             70,000             -                     ביטוחי רכב פיקוח משולב1943000533

 120,000           120,000           -                     ליסינג פיקוח משולב1943000930

 5,255,800        160,000-        5,415,800        רזרבה1994000981

התאמה לביצועמועצה דתיתשירותי דת1

הוצאה כנגד הכנסהתיכוניםחינוך3

פיקוח משולבשונים5

התאמת תקציב רשות החניה 

בהתאם לתוצאות המכרזים 

החדשים בתחום

תיכוניםחינוך4
הגדלת מצ'ינג של הרשות 

במקביל למשרד החינוך

תיכוניםחינוך2
הכנסה שהתקבלה עבור תלמידי 

מוסיקה ברעננה
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העברות מסעיף לסעיף מס' 2 לשנת 2015 עיריית כפר סבא

הכנסותהוצאות

מספר 

הקצאה
שם חשבוןמספר חשבוןשם מחלקההיחידה

תקציב לפני 

שינוי

סכום שינוי 

תקציב

תקציב אחרי 

שינוי

תקציב לפני 

שינוי

סכום שינוי 

תקציב

תקציב 

אחרי שינוי
הערה

 425,000           10,000           415,000           תמיכות1765000820

 5,245,800        10,000-          5,255,800        רזרבה1994000981

 165,000           165,000           -                     נקיון חניונים חכס1712300750

 5,080,800        165,000-        5,245,800        רזרבה1994000981

 160,000           10,000           150,000           הוצאות טסט ובטוח1096000533

 4,965,000-       250,000         5,215,000-       נגדי רכב1096000998

1096000531
דלק

        1,850,000        -160,000        1,690,000 

1096000930
ליסינג

        2,600,000        -100,000        2,500,000 

1611100596
תקציב עזר רכב

             12,000           11,000             23,000 

1611101596
תקציב עזר רכב

             12,000           11,000             23,000 

1611110596
תקציב עזר רכב

             12,000           11,000             23,000 

1612000596
ליסינג תפעולי נגדי

             12,000           11,000             23,000 

1712200796
תקציב עזר אחזקת רכב

        2,160,000         358,000        2,518,000 

1713000796
תקציב עזר אחזקת רכב

           302,000        -302,000 

1943000796
אחזקת רכב תקציב עזר

           120,000        -120,000 

   -                     230,000-        230,000           תקציב עזר אחזקת רכב1722400796

 5,330,800        250,000         5,080,800        רזרבה1994000981

 23,000             23,000             -                     ערים בריאות1829300783

 5,307,800        23,000-          5,330,800        רזרבה1994000981

7
איכות 

הסביבה
נקיון חניוניםנקיון

8
איכות 

הסביבה
מיון הוצאות מחדשרכב

 השתתפויותשונים6

שחרור על חשבון תקציב מותנה 

בהתאם להמלצת ועדת תמיכות 

על חלוקת תמיכות לשנת 2015

9
שירות 

וקהילה
פרויקט ערים בריאותספורט
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הכנסותהוצאות

מספר 

הקצאה
שם חשבוןמספר חשבוןשם מחלקההיחידה

תקציב לפני 

שינוי

סכום שינוי 

תקציב

תקציב אחרי 

שינוי

תקציב לפני 

שינוי

סכום שינוי 

תקציב

תקציב 

אחרי שינוי
הערה

1722400531
דלק שיטור עירוני

                     -             90,000             90,000 

1722400532
תיקונים כלי רכב שיטור 

עירוני
                     -             15,000             15,000 

 20,000             20,000             -                     ביטוחי רכב שיטור עירוני1722400533

1722400931
ליסינג שיטור עירוני

                     -             97,000             97,000 

1722400110
שיטור עירוני שכר

        1,750,000        -282,000        1,468,000 

 60,000             60,000             -                     הכשרות שיטור עירוני1722400520

 2,500               75,000-          77,500             שכר זמניים 1098004210

 105,900           75,000           30,900             נקיון קבלני1098004750

 2,939,400-       75,000           3,014,400-       נגדי שכר1098004999

 567,900-          75,000-          492,900-          נגדי אולמות ספורט1098004998

1815030795
אחזקת אולמות 

ספורט_עזר הרצוג
             25,000           75,000           100,000 

 546,000           75,000-          621,000           שכר תקציבי עזר1829300115

 348,000           30,000           318,000           ארועי ספורט1829310780

 5,277,800        30,000-          5,307,800        רזרבה1994000981

 4,500,000        100,000         4,400,000        תמיכות בספורט1829900820

1994000981
רזרבה

        5,277,800        -100,000        5,177,800 

1817110210
שכר חינוך עיר ללא 

אלימות שמרים
           480,000            -2,000           478,000 

1722100781
עיר ללא אלימות הקשר 

רחב פעולות
             95,000             2,000             97,000 

14
עיר ללא 

אלימות

מיון פנימי על פי אישור המטה 

הארצי לעיר ללא אלימות

12
שירות 

וקהילה
אירועי עשור למאמנטספורט

11
שירות 

וקהילה
ספורט

מיון פנימי - עדכון תקציב נקיון 

אולמות ספורט

13
שירות 

וקהילה
תמיכות

מענק השיגיות כדורעף דאבל 

שחרור על חשבון תקציב מותנה. 

רצ"ב טבלה עדכנית של סכומי 

מענקי קרן הישיגיות לשנת 2015

10
שירות 

וקהילה
שיטור עירוני - מיון פנימיביטחון
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הכנסותהוצאות

מספר 

הקצאה
שם חשבוןמספר חשבוןשם מחלקההיחידה

תקציב לפני 

שינוי

סכום שינוי 

תקציב

תקציב אחרי 

שינוי

תקציב לפני 

שינוי

סכום שינוי 

תקציב

תקציב 

אחרי שינוי
הערה

1093000750
שרותי תמיכה - עובדים 

קבלנים
        1,900,000           90,000        1,990,000 

 2,889,000-       90,000-          2,799,000-       נגדי מחשב1093000998

 350,000           30,000           320,000           תקציב עזר מחשב1733100593

 60,000             30,000           30,000             עזר מחשב1621000593

 114,000           30,000           84,000             עזר מחשב1611110593

 5,087,800        90,000-          5,177,800        רזרבה1994000981

1817110210
שכר חינוך עיר ללא 

אלימות שמרים
           480,000            -2,000           478,000 

1722100781
עיר ללא אלימות הקשר 

רחב פעולות
             95,000             2,000             97,000 

 40,000             25,000           15,000             אירועים1824001751

 5,082,800        5,000-            5,087,800        רזרבה1994000981

 35,000        20,000           15,000       אירועים מותנה הכנסות1324001440

1828900781
הנוער העובד

             79,400          -12,500             66,900 

 107,400           5,000             102,400           בני עקיבא1828900783

 168,200           7,500             160,700           הצופים1828900784

   673,069,700         30,200   673,039,500הוצאות

   673,069,700         30,200   673,039,500הכנסות

-                  -               -                  

16
עיר ללא 

אלימות

מיון פנימי על פי אישור המטה 

הארצי לעיר ללא אלימות

התאמה לביצוע חזוימחשובמחשוב15

בתי תרבותתרבות17
תוספת תקציב הרצאות לגיל 

השלישי

 נוערתרבות18
מיון פנימי - עדכון תקציב על פי 

מפקד חניכים ותנועות הנוער.
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