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 ,לכבוד

 חברי ועדת כספים 

 

 הזמנה לישיבת ועדת כספים הנדון:  

 

, כ"א אייר תשע"ח, בשעה 6.5.2018הנכם מוזמנים לישיבת ועדת כספים אשר תתקיים ביום ראשון, 

 , בחדר הישיבות בעירייה.  18:30

 

 יום הסדר על 

 2018תקציב רגיל לשנת  2העברות מסעיף לסעיף מספר  .1

 31.12.2017דיון בדוח כספי רבעוני ליום  .2

 

 
 
 
 
 
 
 

    
בברכה,                                                                                      
      

 איתי צחר
 סבא-עיריית כפרמנכ"ל 

 
 

 



העברות מסעיף לסעיף מס' 2

 לשנת 2018

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

 638,000                8,000                  630,000                השתתפות  בהגא ארצי1723000810

 3,140,000             8,000-                 3,148,000             רזרבה לפעולות1994000981

 1,810,000             280,000              1,530,000             מינהל חינוך ועיבוד1811000570

 2,370,000             280,000-             2,650,000             שכר חטיבות פרוייקטים1814001210

 50,000                  50,000                  -                         חשמל מרכז קימות ומדע1824007430

 50,000             50,000             -               השתתפות תאגיד בהוצאות1324007490

 285,000                25,000                260,000                ציוד משרדי1092000470

 3,115,000             25,000-               3,140,000             רזרבה לפעולות1994000981

   -                    20,000-          20,000       השתתפות הורים סדנאות1347300420

 237,000           37,000           200,000     השתתפות בסמים1347300990

 286,000                66,000                220,000                מניעת סמים1847300780

 281,000                49,000-               330,000                שכר מתאים סמים1847300110

 2,228,000             78,000                2,150,000             הוצאות קבלניות1743000750

 3,037,000             78,000-               3,115,000             רזרבה לפעולות1994000981

 187,000                30,000                157,000                שקיות ונקיון גללי כלבים1712200754

 3,007,000             30,000-               3,037,000             רזרבה לפעולות1994000981

 1,090,000             55,000                1,035,000             השתתפות בתאגיד עירוני1825200870

 2,952,000             55,000-               3,007,000             רזרבה לפעולות1994000981

 5,400,000             400,000              5,000,000             תמיכות בספורט1829900820

 2,552,000             400,000-             2,952,000             רזרבה לפעולות1994000981

 255,000           55,000           200,000     הכנסות שונות1269000790

 2,132,000             55,000                2,077,000             עובדים קבלנים1093000750

הכנסות כנגד הוצאותבתי תרבותתרבות3

מניעת סמים5
התאמה לתקציב המאושר על ידי משרד 

לבטחון פנים.

מחשובמחשוב10
שידרוג תשתיות כנגד הגדלת הכנסות פרס 

חדשנות

התאמה לדרישת פיקוד העורףבטחוןבטחון1

7
איכות 

הסביבה
נקיון

תוספת נדרשת על פי צריכת השקיות לגללי 

כלבים בפועל.

תוספת בגין עדכון עלויות פעולות התאגידמוזיקהתרבות8

תוספת תקציב לאגודות הספורט בעירספורט9

4
מנהל 

כספי
רכש

התאמה לביצוע חזוי סע מרכז את כלל הציוד 

המשרדי בכל העירייה

העסקת לבורנטים בפעולות במקום שכר.חינוך2

6
איכות 

הסביבה

מאור 

רחובות

התאמה לביצוע חזוי של עב תחזוקת מאור 

הרחובות בכל העיר.
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העברות מסעיף לסעיף מס' 2

 לשנת 2018

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

 60,000                  60,000                  -                         ביתר תנועת נוער1828900787

 2,340,000             60,000-               2,400,000             שכר מוקדי הפעלה1828200110

1313200920
השתתפות הממשלה לשרתים 

בי"ס יסודיים
  6,860,000           80,000        6,940,000 

 205,000                80,000                125,000                הוצאות אחרות1813200781

     808,245,000         202,000     808,043,000הוצאות

     808,245,000         202,000     808,043,000הכנסות

-                   -                 -                    

11

קהילה 

רווחה 

נוער

 סע חדש מיון פנימי משכר לפעולותנוער

12

קהילה 

רווחה 

נוער

נוער
הכנסות כנגד הוצאות -  הכנסה ממשרד 

החינוך עבור תוכנית המחוננים 2018 תשעח

עמוד 2 מתוך 2






















