




 

 
 09-7649119טל. |  44100סבא -, כפר135רח' ויצמן 

 kfarsaba_mankal@ksaba.co.il  | 09-7649389פקס. 

 
 ה    ל      ה      נ      ה      ה 

 העירייה             יתמנכ"ל
 09-7649119                טל: 

 09-7649389פקס:              
 תשע"ז, כ"ז טבת 
 2017, ינואר 25 

 315652  אסמכתא:
 
 

 

 לכבוד

 חברי ועדת כספים 
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 על סדר היום: 

 

 2016לשנת  8העברות תקציב רגיל מספר  -

 2017לשנת  1העברות תקציב רגיל מספר  -

 2017לשנת  1העברות תקציב תב"רים מספר  -

 30.6.2016דיון בדו"ח רבעוני חצי שנתי סקור  -
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העברה מסעיף לסעף  מס' 8 בתקציב הרגיל לשנת 2016 עיריית כפר סבא

מספר 
הקצאה

היחידה
שם 

מחלקה
שם חשבוןמספר חשבון

תקציב לפני 
שינוי

סכום שינוי 
תקציב

תקציב אחרי 
שינוי

תקציב לפני שינוי
סכום שינוי 

תקציב
תקציב אחרי 

שינוי
הערה

1,850,00042,4001,892,400השתתפות בתאגיד עירוני1825200870

600,000-19,000581,000ארועי קייץ1821000782

1,050,000-23,4001,026,600הוצאות אחרות1752000780

245,000540,000785,000השאלת ספרים שכר הכנסות1313205921

200,000540,000740,000השאלת ספרים רכש1813205720

134,000125,000259,000השאלת ספרים רכש1814005720

104,000125,000229,000השאלת ספרים שכר הכנסות1314005921

תקציב מעודכןעדכוןתקציב מאושר
        719,064,755 665,000             718,399,755הוצאות

        719,064,755 665,000             718,399,755הכנסות

-                                      -   -                       

חינוך2
פרויקט 
השאלת 
ספרים

מוזיקהתרבות1

פרויקט השאלת ספרים 
העברת תקציב לבתי ספר  

על פי תקציב שהתקבל 
ממשרד החינוך לפרוייקט

הכנסותהוצאות

מיון פנימי לבקשת האגף

1



העברות מסעיף לסעיף מס' 1 לשנת 2017 עיריית כפר סבא

הכנסותהוצאות
מספר 

הקצאה
היחידה

שם 

מחלקה
תקציב לפני שינוישם חשבוןמספר חשבון

סכום שינוי 

תקציב
תקציב אחרי שינוי

תקציב לפני 

שינוי

סכום שינוי 

תקציב

תקציב 

אחרי שינוי
הערה

 535,000                30,000              505,000                עבודות קבלניות ספורט 1829200750

 6,970,000             30,000-             7,000,000             עבודות קבלניות גנים ונוף1746000750

 85,000                  25,000              60,000                  ערים בריאות1829300783

 3,370,000             25,000-             3,395,000             רזרבה לפעולות1994000981

1317100920
השתתפות שמירה 

משטרה
  3,800,000     -3,800,000                -   

1317100991
השתתפות שמירה 

משטרה
               -        3,800,000   3,800,000 

1923000810
השתתפות בתקציב מח 

וטרינרית משותפת
                660,000            450,000             1,110,000 

 2,920,000             450,000-           3,370,000             רזרבה לפעולות1994000981

 110,000                66,000              44,000                  עבודה קהילתית1848200840

 2,906,000             14,000-             2,920,000             רזרבה לפעולות1994000981

 82,000        52,000           30,000       עבודה קהילתית הכנסות1348200930

 455,000                35,000-             490,000                שכר פעולות קהילתיות1843500110

 1,258,000             35,000              1,223,000             טיפול בילד בקהילה1843500840

2
תרבות 

וספורט
השלמת תקציב -תיקון טעותספורט

5

קהילה 

רווחה 

נוער

עבודה 

קהילתית

פרוייקט חדש במימון 75% של 

משרד הרווחה הקמת צוות צח"ש 

( צוותי חירום שכונתים)

6

קהילה 

רווחה 

נוער

שירותים 

לילד ולנוער

מיון משכר לפעולות על פי בקשת 

האגף עבור טיפולים

1
תרבות 

וספורט
מיון פנימי לתפעול אחזקת המתקןספורט

4
איכות 

הסביבה

מחלקה 

וטרינרית

 השינוי בשל תיקון חקיקה, סגירת 

תחנת בדיקות משנה וצמצום 

דרמטי של  גביית האגרות 

לבדיקות משנה מספקי הבשר 

אשר היוו את מרבית המימון 

למחלקה הוטרינרית.

תיקון טכני מספר סעיףבטחוןבטחון3

עמוד 1 מתוך 2



העברות מסעיף לסעיף מס' 1 לשנת 2017 עיריית כפר סבא

הכנסותהוצאות
מספר 

הקצאה
היחידה

שם 

מחלקה
תקציב לפני שינוישם חשבוןמספר חשבון

סכום שינוי 

תקציב
תקציב אחרי שינוי

תקציב לפני 

שינוי

סכום שינוי 

תקציב

תקציב 

אחרי שינוי
הערה

 1,100,000             50,000              1,050,000             פעילות תורנית1827000780

 2,856,000             50,000-             2,906,000             רזרבה לפעולות1994000981

 2,661,000             195,000-           2,856,000             רזרבה לפעולות1994000981

 545,000                195,000            350,000                יעוץ כלכלי1811000786

 50,000                  50,000                -                          העסקת לבורנטים כצנ'1815010785

 50,000                  50,000                -                          העסקת לבורנטים הרצ'1815030785

 1,201,000             40,000-             1,241,000             שכר עובדים תיכון1815010111

 2,551,000             110,000-           2,661,000             רזרבה לפעולות1994000981

1814000785
העסקת לבורנטים 

חטיבות
                          -                50,000                  50,000 

     763,874,000          52,000     763,822,000הוצאות

     763,874,000          52,000     763,822,000הכנסות

-                       -                  -                       

החלפת עובדת בחל"דמנהל חינוךחינוך8

מצוקת גיוס כ"א לבורנטים 

מצריכה העברת תקציב שכר 

לפעולות על פי בקשת האגף 

והשלמת משרות על חשבון 

רזרבת העירייה.

תיכוניםחינוך9

שרותי דת7
מורשת 

ישראל
שחרור תקציב מותנה לפעילות

עמוד 2 מתוך 2



23/01/2017 העברות מסעיף לסעיף תברים 2017

 העברה  1
עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה

מתוכו  

עדכון2017

תקציב 

תקציב קייםמעודכן

מתוכו  

עדכון2017

תקציב 

מעודכן

          1,155          75          -      1,080שיפוצי מוסדות חינוך - השתתפות משרד החינוך52253009

        33,945    12,000    33,945שיפוצי מוסדות חינוך - מקרנות הרשות54053009

            -            200          -         200שיפוצי מוסדות חינוך - פיצוי מביטח59053009

       35,300            75     12,000     35,225שיפוצי מוסדות חינוך - עבודות קבלניות75053009

35,225    12,000    75          35,300        35,225     12,000     75            35,300       

            160          30          -         130התייעלות אנרגטית בבתי ספר- מקרנות הרשות54053010

            160            30         130             -התייעלות אנרגטית בבתי ספר -תפעול פרויקט95053010

130         -          30          160            130         -          30            160            

            400        400          -          -תוספות למבני חינוך - מקרנות הרשות54056019

            400          400          -          -             -תוספות למבני חינוך - תכנון ויועצים95056019

-          -          400        400            -          -          400          400            

          1,000     1,000          -          -חטיבה ע"ש אילן רמון - השתתפות משרד החינוך52253007

            -        20,910     1,000          -    19,910חטיבה ע"ש אילן רמון - מקרנות הרשות54053007

       17,044          750          -     16,294             -חטיבה ע"ש אילן רמון - עבודות קבלניות75053007

         1,263           -          -      1,263             -חטיבה ע"ש אילן רמון - הצטיידות93053007

         3,603       1,250          -      2,353חטיבה ע"ש אילן רמון - תכנון ויועצים95053007

19,910    -          2,000     21,910        19,910     -          2,000       21,910       

55,26512,0002,50557,77055,26512,0002,50557,770

חינוך

התב"ר המאושר כלל את עלות 

אספקת המערכות בלבד. תוספת 

נדרשת לתפעול והטמעה בבתי 

הספר החדשים

חינוך

הקדמת התכנון ותחילת עבודות 

שתוקצבו ל-2018 בחטיבה ע"ש 

אילן רמון.  נתקבלה הרשאה 

ממשרד החינוך ע"ס 1 מ' ש"ח 

היתרה, הקדמה מקרנות הרשות

חינוך

התב"ר תוספת כיתות למבני חינוך 

 תוקצב החל משנת 2018. הוחלט 

להקדים תכנון כבר לשנת 2017

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

חינוך
נתקבלה הרשאה ממשרד החינוך 

לשיפוץ עטרת חיים

עמוד 1 מתוך 1
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