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העברות מסעיף לסעיף מס' 7 לשנת 2017 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

 9,020,000        520,000           8,500,000       הסעות חינוך מיוחד1817800710

 3,020,000        520,000           2,500,000       הכנסות משרד החינוך1317800920

 1,969,000        329,000           1,640,000       ניהול עצמי1313207920

 63,000             62,000-            125,000          דמי שכפול1313200928

 62,000             62,000               -                    דמי שכפול ניהול עצמי1313207925

 62,000             62,000               -                    דמי שכפול ניהול עצמי1813207789

 109,000           109,000             -                    ניהול עצמי חומרים1813207720

 109,000           109,000             -                    ניהול עצמי חומרים1313207924

 131,000           109,000-          240,000          חומרים1313200921

 188,000           188,000             -                    ניהול עצמי פדגוגיות1313207922

 188,000           188,000             -                    ניהול צעמי פדגוגיות1813207872

 567,000           567,000             -                    ניהול עצמי סיעו בניהול1813207871

 567,000           567,000             -                    ניהול עצמי סיעו בניהול1313207921

 490,000           490,000             -                    ניהול עצמי חשמל1813207430

 490,000-          490,000-            -                    ניהול עצמי חשמל1813207431

 158,000           158,000             -                    ניהול עצמי מים1813207432

 86,000             86,000               -                    ניהול עצמי הצטדיות1813207930

 86,000-            86,000-              -                    ניהול עצמי הצטדיות1313207490

 175,000           25,000             150,000          יעוץ מקצועי1621000750

 1,010,000        25,000-            1,035,000       רזרבה לפעולות1994000981

816,337,500     814,733,5001,604,000הוצאות  

816,337,500     814,733,5001,604,000הכנסות  

-                 -                 -                  

 גידול בהסעות חינוך מיוחדהסעותחינוך1

3
מנהל 

כספי
גזברות

יצוג משרד רו"ח בביקורת מס 

הכנסה

יסודייםחינוך2
הכנת סעיפים לכבוד כניסה 

לניהול עצמי
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02/10/2017 העברות מסעיף לסעיף תברים 2017

 העברה   7
עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה

מתוכו  

עדכון2017

תקציב 

תקציב קייםמעודכן

מתוכו  

עדכון2017

תקציב 

מעודכן

         1,465         385      1,465שיפוצי מוסדות חינוך - השתתפות משרד החינוך52253009

        39,045        400    16,700    38,645שיפוצי מוסדות חינוך - קרנות הרשות54053009

            -            200         200שיפוצי מוסדות חינוך - פיצוי מביטוח59053009

       40,710          400     17,085     40,310שיפוצי מוסדות חינוך - עבודות קבלניות75053009

40,310    17,085    400        40,710        40,310     17,085     400          40,710       

            247          37           80         210התייעלות אנרגטית בבתי ספר- מקרנות הרשות54053010

            247            37           80         210             -התייעלות אנרגטית בבתי ספר -תפעול פרויקט95053010

210         80           37          247            210         80           37            247            

            155         120         155היערכות לעיר ירוקה - השתתפות המשרד להגנת הסביבה52213010

         1,974        157      1,130      1,817היערכות לעיר ירוקה - קרנות הרשות54013010

         2,129          157      1,100      1,972          -          -היערכות לעיר ירוקה - עלויות75013010

1,972      1,250      157        2,129         1,972      1,100      157          2,129         

-             

-             -            

-          -          -         -             -          -          -           -            

42,49218,41559443,08642,49218,26559443,086

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

איכות 

הסביבה

עדכון תקציב - פעילות חינוכית 

שחרור מתקציב מותנה

חינוך

הגדלת תקציב שיפוצי מוסדות 

חינוך לאור מטלות שנוספו 

ותוספת עבודות חשמל בהיקף של 

200 א'

חינוך
 תוספת נדרשת לתוספת שני בתי 

ספר לרבות ליווי וציוד משלים.
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