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 לכבוד

 חברי ועדת כספים 

 

 הזמנה לישיבת ועדת כספים הנדון:  

 

, בשעה , כ' בסיוון תשע"ז3.6.2018דת כספים אשר תתקיים ביום ראשון, הנכם מוזמנים לישיבת וע

 , בחדר הישיבות בעירייה.  18:15

 

 יום הסדר על 

 2018תקציב רגיל לשנת  3 'מס יףלסע יףהעברות מסע .1

 2018רים לשנת "תב 3 'מס יףלסע יףהעברות מסע. 2

 

 

 

 
 
 

    
ברכה,ב                                                                                      
      

 איתי צחר
 סבא-עיריית כפרמנכ"ל 
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העברות מסעיף לסעיף מס' 3

 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

 172,000           25,000           147,000       הכנסות עמיתים1318001410

 51,000                  25,000                26,000                  פעולות פרויקט עמיתים1818001750

1329300423
ערים בריאות הכנסות 

משתתפים
                 -             15,000             15,000 

 145,000                15,000                130,000                ערים בריאות1829300783

 2,832,000-            55,000-               2,777,000-            נגדי מחשב1093000998

 3,177,000-            25,000-               3,152,000-            נגדי עזר משרד1092000998

 50,000                  25,000                25,000                  עזר משרדי1817600492

 415,000                55,000                360,000                עזר מחשוב1813200593

 23,000                  8,000                  15,000                  שיל - הוצאה1848400840

 2,550,000             2,000-                 2,552,000             רזרבה לפעולות1994000981

 10,000             6,000             4,000           שיל - הכנסה1348400930

 35,000                  13,000                22,000                  שלום המשפחה - הוצאה1842400840

 310,000           10,000           300,000       אלימות במשפחה - הכנסה1342400930

 2,547,000             3,000-                 2,550,000             רזרבה לפעולות1994000981

 50,000             33,000           17,000         הוצאות אירגוניות ובטיחות1340002930

 89,000                  44,000                45,000                  הוצאות שונות רווחה1841300781

 2,536,000             11,000-               2,547,000             רזרבה לפעולות1994000981

 790,000                200,000-             990,000                שכר תכנון1732000110

 555,000                300,000              255,000                הוצאות תכנון1732000750

 2,610,000             100,000-             2,710,000             שכר מהנדס העיר1731000110

     808,334,000            89,000     808,245,000הוצאות

     808,334,000            89,000     808,245,000הכנסות

-                   -                 -                    

ספורטתרבות2
הקצבה מטעם רשות ערים בריאות עבור 

תוכנית חוסן זהב

תרבות1
השכלת 

מבוגרים
הרחבת פרויקט עמיתים

תכנוןהנדסה7
העברת תקציב  משכר למיקור חוץ באופן זמני 

עד לגיוס ואיוש עובדים בתקן.

סעיפי עזר3
תיקון טכני תוספת להעברה מס' 2 מיון פנימי 

ללא השלכה תקציבית

4

קהילה 

רווחה 

ונוער

עובדה 

קהילתית

אושרה תוספת משרד הרווחה - עבור קורס 

למתנדבים בנושא מיצוי זכויות לצרכים 

מיוחדים.

5

קהילה 

רווחה 

ונוער

רווחת 

הפרט 

והמשפחה

תוספת תקציב להדרכת צוות כנגד השתתפות 

ממשרד הרווחה

6

קהילה 

רווחה 

ונוער

מנהל רווחה
במסגרת הרפורמה אישר משרד הרווחה רכש 

ציוד מחשוב

עמוד 1 מתוך 1



30/05/2018 העברות מסעיף לסעיף תברים 2018

 העברה  3
עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה

מתוכו  

עדכון2018

תקציב 

תקציב קייםמעודכן

מתוכו  

עדכון2018

תקציב 

מעודכן

            392          58          -         334הצטידות מפתן - תמיכת משרד הרווחה52292007

              31            6          -           25הצטידות מפתן - קרנות הרשות54892007

            423            64          -         359הצטידות מפתן - רכישות95092007

359         -          64          423            359         -          64            423            

         2,031        480          -      1,551שיפוצי מוס"ח - השתתפות משרד החינוך52253009

        59,245         -    20,000    59,245שיפוצי מוס"ח - קרנות הרשות54853009

       61,276          480     20,000     60,796שיפוצי מוס"ח - קבלניות75053009

60,796    20,000    480        61,276        60,796     20,000     480          61,276       

-             

-             -            

-          -          -         -             -          -          -           -            

61,15520,00054461,69961,15520,00054461,699

רווחה

אושרה תמיכה למפתן להצטידות 

מגמת קונדיטוריה ורכישת 

מחשבים ומקרנים

חינוך

נתקבלו הרשאות ממשרד החינוך 

לעיצוב מרחבי למידה ל-6 בתי"ס 

80 א' לכל בי"ס

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

עמוד 1 מתוך 1


