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 לשנת 2009

קוד ביצועמספר הסברתקציב חדשהגדלההקטנהתקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה

891נקיון בתי ספר מיון פנימי בין סעיפים1964200387002002900נקיון בתי ספר יסודיים750813200אגף איכות הסביבה

891נקיון בתי ספר מיון פנימי בין סעיפים17820013700164500תיכון גלילי750815020אגף איכות הסביבה

891נקיון בתי ספר מיון פנימי בין סעיפים1935001000192500תיכון היובל750815030אגף איכות הסביבה

891נקיון בתי ספר מיון פנימי בין סעיפים13850019500119000תיכון רבין750815040אגף איכות הסביבה

891נקיון בתי ספר מיון פנימי בין סעיפים84100450079600אשכל פייס750817910אגף איכות הסביבה

851חידוש אביזרים במטבח שנתבלו1090020008900פירסום550623000אגף הכנסות

841עבור רכישת סורק ומדפסת לבית משפט80000012000788000מדידות 751623000אגף הכנסות

841עבור רכישת סורק ומדפסת לבית משפט40001200016000רכישות מיוחדות 930623000אגף הכנסות

851חידוש אביזרים במטבח שנתבלו16000200018000רכישות מיוחדות 930623000אגף הכנסות

911בגין הדפסת טופסי אישור לטאבו890030005900גביה פירסום550623000אגף הכנסות

911בגין הדפסת טופסי אישור לטאבו7100300010100גביה הוצאות שונות780623000אגף הכנסות

881תיקון תקציבי חשמל לפי הצריכה בפועל454800114200569000חשמל משרדי העיריה430613000אגף הנדסה

881תיקון תקציבי חשמל לפי הצריכה בפועל222000100000122000חשמל מקלטים430723000אגף הנדסה

881תיקון תקציבי חשמל לפי הצריכה בפועל24500040000205000חשמל גני ילדים חובה430812200אגף הנדסה

881תיקון תקציבי חשמל לפי הצריכה בפועל27000040200229800חשמל גני ילדים טרום חובה430812300אגף הנדסה

881תיקון תקציבי חשמל לפי הצריכה בפועל15800066000224000חשמל אגף רווחה430841300אגף הנדסה

1001הגדלת הוצאות משפטיות בגין גבית אגרות4000000-215000-4215000-אגרות בניה220233100הנדסה

1001הגדלת הוצאות משפטיות בגין גבית אגרות12000002150001415000הוצאות משפטיות581617000הנדסה

921תוספת להיטל הטמנה בגין מע"מ ושטחים חדשים163800000-21300-163821300-ארנונה100111000איכות הסביבה

931תוספת שטחים חדשים מתחם 193821300-370000-194191300g-ארנונה100111000איכות הסביבה

821לפי בקשת מנהל המחלקה20003001700ציוד מנהל תברואה 470711000איכות הסביבה

991העברת עודפים  לצורך רכישות שונות 1700900800ציוד משרדי ישיר 470711000איכות הסביבה

991העברת עודפים  לצורך רכישות שונות 23000450018500ביגוד לעובדים512711000איכות הסביבה

991העברת עודפים  לצורך רכישות שונות 15000540020400אחרות780711000איכות הסביבה

1021רכישת כסאות המתנה לפונים20400250017900הוצאות אחרות איכות הסביבה780711000איכות הסביבה

741לפי בקשת מנהל המחלקה300046007600ציוד מנהל תברואה 930711000איכות הסביבה

821לפי בקשת מנהל המחלקה76003007900ציוד מיוחד930711000איכות הסביבה

1021רכישת כסאות המתנה לפונים7900250010400רכישות מיוחדות איכות הסביבה930711000איכות הסביבה

931תוספת שטחים חדשים מתחם 1755500037000017925000gפינוי אשפה751712300איכות הסביבה

921תוספת להיטל הטמנה בגין מע"מ ושטחים חדשים1425000213001446300היטל הטמנה752712300איכות הסביבה

741לפי בקשת מנהל המחלקה20000460015400חומרים הדברה720715000איכות הסביבה

1011לפי בקשת מנהל המחלקה לצורך השתלמות9000300012000גינון הוצאות שונות 780746000איכות הסביבה

1011לפי בקשת מנהל המחלקה לצורך השתלמות31003000100גינון רכישות מיחודות930746000איכות הסביבה

1031העברה לצורך אחזקה שוטפת23500250021000רכישת ציוד מחשב42093000הנהלה

1031העברה לצורך אחזקה שוטפת48100250050600אחזקת ציוד מחשב 93093000הנהלה

1101התאמת הוצאות לגידול במצבת הרכב העירונית13946003600001754600דלק לרכבים53196000הנהלה

1101התאמת תקציב עזר לחלוקה4385100-360000-4745100-נגדי רכב99896000הנהלה

1061הגדלת הוצאות שמירה עקב התיקרויות והוצאות שמירה מרחביות נוספות194191300-1412000-195603300-ארנונה100111100הנהלה

1171הגדלה עקב פעילות מוגברת 195603300-150000-195753300-ארנונה100111100הנהלה
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1182הגדלת הוצאות מועצת נשים בעקבות גידול בהכנסות 13800-16000-29800-הכנסות מועצת נשים410255000הנהלה

1061הגדלת הוצאות שמירה עקב התיקרויות והוצאות שמירה מרחביות נוספות19680024000220800שמירה במחסנים751611110הנהלה

1081העברה לצורך רכישת מכונת לימיצליה להנפקת תעודות הנחה למילואימניקים12000130010700סמנכל  שונות 781611110הנהלה

                 4,300                 1,300                3,000רכישות מיוחדות מנכל 930611110הנהלה

העברה לצורך רכישת מכונת לימיצליה 

1     108להנפקת תעודות הנחה למילואימניקים

             212,000               42,000            170,000רווחת העובד780613100הנהלה

השתתפות העיריה במסיבת חנוכה 

1       87לילדי עובדים

1     117הגדלה עקב פעילות מוגברת          1,212,000             150,000         1,062,000עמלות בנק610631000הנהלה

1     110התאמת תקציב עזר לחלוקה          2,998,400             360,000         2,638,400אחזקת רכב תקציב עזר796712200הנהלה

          1,911,000             428,000         1,483,000סיורים750721000הנהלה

הגדלת הוצאות שמירה עקב התיקרויות 

1     106והוצאות שמירה מרחביות נוספות

1     116ויתור על רכישות לתוספת אימוני ירי               13,000                 1,600              11,400שונות בטחון780721000הנהלה

1     116ויתור על רכישות לתוספת אימוני ירי                    800            1,600                2,400רכישות מיוחדות ביטחון930721000הנהלה

1       90עדכון תשלום עבור בגא ארצי             365,000               24,100            340,900הגא ארצי810723000הנהלה

               59,500          42,000            101,500ביטוח הנדסה440731000הנהלה

השתתפות העיריה במסיבת חנוכה 

1       87לילדי עובדים

             954,500             145,500            809,000שמירה בפארק753746100הנהלה

הגדלת הוצאות שמירה עקב התיקרויות 

1     106והוצאות שמירה מרחביות נוספות

1     112עבור הרקדות קייץ שנערכו בפארק             185,000          25,000            210,000שונות פארק780746100הנהלה

1     109עבור אירועי סוכות ופסח             567,000               21,000            546,000אירועים780752000הנהלה

1     112עבור הרקדות קייץ שנערכו בפארק             592,000               25,000            567,000אירועים780752000הנהלה

             102,000               16,000              86,000הוצאות מועצת נשים782752000הנהלה

הגדלת הוצאות מועצת נשים בעקבות 

1     118גידול בהכנסות

             110,000               10,000            100,000ערי תאום780754000הנהלה

תוספת לפי דרישת היחידה הוצאות 

בויסבאדן והסעות לשדה תעופה 

1       94משלחות לדלפט ולמולהיים

1       86רכישות טלפון חכם                     -            5,000                5,000מוקד שונות780761000הנהלה

1       86רכישות טלפון חכם                 5,000                 5,000                    -מוקד רכישות מיוחדות930761000הנהלה

1       90עדכון תשלום עבור בגא ארצי             994,300          24,100         1,018,400החזרים לתושבים ביטוח442767000הנהלה

1     109עבור אירועי סוכות             973,300          21,000            994,300תשלום לתושבים ביטוח442767000הנהלה

          1,812,049             241,000         1,571,049שמירה ביסודיים750817100הנהלה

הגדלת הוצאות שמירה עקב התיקרויות 

1     106והוצאות שמירה מרחביות נוספות

             964,071               66,000            898,071שמירה בחטיבות751817100הנהלה

הגדלת הוצאות שמירה עקב התיקרויות 

1     106והוצאות שמירה מרחביות נוספות
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             133,698               33,000            100,698שמירה באורט752817100הנהלה

הגדלת הוצאות שמירה עקב התיקרויות 

1     106והוצאות שמירה מרחביות נוספות

             868,978             132,000            736,978שמירה בבתי ספר תיכוניים753817100הנהלה

הגדלת הוצאות שמירה עקב התיקרויות 

1     106והוצאות שמירה מרחביות נוספות

             179,000               59,000            120,000רכישת אמצעי מיגון754817100הנהלה

הגדלת הוצאות שמירה עקב התיקרויות 

1     106והוצאות שמירה מרחביות נוספות

          4,718,648             283,500         4,435,148שמירה בגני ילדים756817100הנהלה

הגדלת הוצאות שמירה עקב התיקרויות 

1     106והוצאות שמירה מרחביות נוספות

          3,640,000        360,000         4,000,000רכישת מיים772913100הנהלה

התאמת הוצאות לצימצום בהוצאות 

1     110מיים

             290,000          10,000            300,000ביטוח 440973000הנהלה

תוספת לפי דרישת היחידה הוצאות 

בויסבאדן והסעות לשדה תעופה 

1       94משלחות לדלפט ולמולהיים

               53,300          60,500            113,800בית ברל751811000חינוך

העברה לצורך תוספת באגרת לימודים 

לתלמידי חוץ עקב גידול בהיקף 

1     119התשלומים

                     -          20,000              20,000ריהוט גני ילדים450812200חינוך

העברה לצורך תוספת באגרת לימודים 

לתלמידי חוץ עקב גידול בהיקף 

1     119התשלומים

             310,000          40,000            350,000חומרי עבודה גני ילדים חובה740812200חינוך

העברה לצורך תוספת באגרת לימודים 

לתלמידי חוץ עקב גידול בהיקף 

1     119התשלומים

                     -          13,000              13,000ריהוט גני ילדים טרום חובה450812300חינוך

העברה לצורך תוספת באגרת לימודים 

לתלמידי חוץ עקב גידול בהיקף 

1     119התשלומים

             300,000          30,000            330,000חומרי עבודה גני טרום חובה740812300חינוך

העברה לצורך תוספת באגרת לימודים 

לתלמידי חוץ עקב גידול בהיקף 

1     119התשלומים

                     -            4,500                4,500ריהוט בתי ספר 450813200חינוך

העברה לצורך תוספת באגרת לימודים 

לתלמידי חוץ עקב גידול בהיקף 

1     119התשלומים

          1,045,000        150,000         1,195,000חומרי  עבודה  ליסודי740813200חינוך

העברה לצורך תוספת באגרת לימודים 

לתלמידי חוץ עקב גידול בהיקף 

1     119התשלומים

          2,975,900             345,000         2,630,900אגרת תלמידי חוץ780813200חינוך

העברה לצורך תוספת באגרת לימודים 

לתלמידי חוץ עקב גידול בהיקף 

1     119התשלומים
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                     -            3,000                3,000ריהוט חטיבות450814000חינוך

העברה לצורך תוספת באגרת לימודים 

לתלמידי חוץ עקב גידול בהיקף 

1     119התשלומים

             450,000          15,000            465,000חומרי עבודה חטיבות740814000חינוך

העברה לצורך תוספת באגרת לימודים 

לתלמידי חוץ עקב גידול בהיקף 

1     119התשלומים

                     -            3,000                3,000ריהוט כצנלסון450815010חינוך

העברה לצורך תוספת באגרת לימודים 

לתלמידי חוץ עקב גידול בהיקף 

1     119התשלומים

                     -            3,000                3,000ריהוט גלילי450815020חינוך

העברה לצורך תוספת באגרת לימודים 

לתלמידי חוץ עקב גידול בהיקף 

1     119התשלומים

1       79עבור אירות תלמידים מויסבאדן               51,500          7500023,500אליפות עולם כדור עף746815020חינוך

1       79עבור אירות תלמידים מויסבאדן               23,500               23,500                    -אירוח משלחת תלמדים מויסבאדן748815020חינוך

                     -            3,000                3,000ריהוט רבין450815040חינוך

העברה לצורך תוספת באגרת לימודים 

לתלמידי חוץ עקב גידול בהיקף 

1     119התשלומים

            446,000-          450,000-4,000-משפחות במצוקה קשה הכנסות930342200רווחה

התאמת הוצאות והכנסות לתקציב 

1       81רווחה

            450,000-              80,000-           370,000-טיפול בילד בקהילה930343500רווחה

התאמת הוצאות והכנסות לתקציב 

1       80רווחה

            450,000-4000-454,000-טיפול בילד הכנסות930343500רווחה

התאמת הוצאות והכנסות לתקציב 

1       81רווחה

            545,500-        34,500-           580,000-טיפול בזקן 930344400רווחה

התאמת הוצאות והכנסות לתקציב 

1       80רווחה

            132500-307,500-           175,000-מע"ש930345202רווחה

התאמת הוצאות והכנסות לתקציב 

1       80רווחה

              71,500-              27,500-             44,000-שירותים תומכים למפגר930345300רווחה

התאמת הוצאות והכנסות לתקציב 

1       80רווחה

              26,800-              26,800-                    -שקום לעוור930346100רווחה

התאמת הוצאות והכנסות לתקציב 

1       80רווחה

              83,500-                3,500-             80,000-עיוורים מפעלי תעסוקה930346400רווחה

התאמת הוצאות והכנסות לתקציב 

1       80רווחה

            100,000-      100,000-           200,000-שיקום נכים בקהילה930346800רווחה

התאמת הוצאות והכנסות לתקציב 

1       80רווחה

            100,000-        161,100-61,100-נערות במצוקה930347100רווחה

התאמת הוצאות והכנסות לתקציב 

1       80רווחה

            150,000-40000-190,000-חסות ארצית הכנסות930347200רווחה

התאמת הוצאות והכנסות לתקציב 

1       81רווחה

                4,300-          6,700-             11,000-מניעת סמים930347300רווחה

התאמת הוצאות והכנסות לתקציב 

1       80רווחה
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            732,000-        68,000-           800,000-עולים שירותים שונים930349000רווחה

התאמת הוצאות והכנסות לתקציב 

1       80רווחה

            692,000-        732,000-40,000-טיפול בעולים הכנסות930349000רווחה

התאמת הוצאות והכנסות לתקציב 

1       81רווחה

             646,000            650,0004,000משפחות במצוקה קשה 840842200רווחה

התאמת הוצאות והכנסות לתקציב 

1       81רווחה

             335,000               290,00045,000טיפול בילד בקהילה840843500רווחה

התאמת הוצאות והכנסות לתקציב 

1       80רווחה

             375,000               335,00040,000טיפול בילד בקהילה840843500רווחה

התאמת הוצאות והכנסות לתקציב 

1       81רווחה

             114,000                 110,0004,000מ"עש780845202רווחה

התאמת הוצאות והכנסות לתקציב 

1       81רווחה

             110,000               85,00025,000מע"ש840845202רווחה

התאמת הוצאות והכנסות לתקציב 

1       80רווחה

             185,000             82,000103,000שירותים תומכים למפגר780845300רווחה

התאמת הוצאות והכנסות לתקציב 

1       80רווחה

               36,000               036,000שיקום העיור840846100רווחה

התאמת הוצאות והכנסות לתקציב 

1       80רווחה

             160,000               100,00060,000עיוורים מפעלי תעסוקה840846400רווחה

התאמת הוצאות והכנסות לתקציב 

1       80רווחה

             185,000        130,000            315,000שיקום נכים בקהילה840846800רווחה

התאמת הוצאות והכנסות לתקציב 

1       80רווחה

             118,000          42,000            160,000נערות במצוקה840847100רווחה

התאמת הוצאות והכנסות לתקציב 

1       80רווחה

                 5,700                 3,7002,000מניעת סמים840847300רווחה

התאמת הוצאות והכנסות לתקציב 

1       80רווחה

             976,000          99,000         1,075,000עולים שירותים שונים840849000רווחה

התאמת הוצאות והכנסות לתקציב 

1       80רווחה

             936,000          976,00040,000עולים שירותים שונים840849000רווחה

התאמת הוצאות והכנסות לתקציב 

1       81רווחה

              20,000-              20,000-                    -הכנסות והדרת פני זקן420269000תרבות נוער וספורט

התאמת הוצאות והכנסות למספר 

1       76הממשתתפים

            246,400-75000-321,400-הכנסות בתי תלמיד420313600תרבות נוער וספורט

התאמת הוצאות והכנסות למספר 

1       77הממשתתפים

            381,400-              60,000-           321,400-הכנסות חוגים מותנה הכנסות420313600תרבות נוער וספורט

התאמת הכנסות להוצאות בהתאם 

1     111לגביה

751השתתפות הקניון              0-15,000-15,000שבוע הספר העברי הכנסה421323000תרבות נוער וספורט

1     115הגדלת הכנסות והוצאות            386,000-              10,000-           376,000-הכנסות מכללה410324001תרבות נוער וספורט

            162,000-112000-274,000-חווית תאטרון הוצאה 440324003תרבות נוער וספורט

התאמת הוצאות והכנסות למספר 

781הממשתתפים

1     113הגדלת הכנסות והוצאות            298,300-              24,300-           274,000-חווית תאטרון הכנסה440324003תרבות נוער וספורט
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1       98הגדלת הוצאה והכנסה סל תרבות            632,000-            112,000-           520,000-סל תרבות הכנסות411326000תרבות נוער וספורט

              74,000-              15,000-             59,000-הוצאות כנגד הכנסות נוער441328200תרבות נוער וספורט

העברה התאמת תקציב ההוצאה 

1       95להכנסה

1     107השלמת הוצאות הסעה לאירוע לגימלאים             546,000                 3,000            543,000אירועים780752000תרבות נוער וספורט

             25000125,000            100,000והדרת פני זקן780765000תרבות נוער וספורט

התאמת הוצאות והכנסות למספר 

       76הממשתתפים

             246,40075000321,400הוצאות מותנות הכנסה בתי תלמיד750813600תרבות נוער וספורט

התאמת הוצאות והכנסות למספר 

1       77הממשתתפים

             381,400               60,000            321,400הוצאות חוגים מותנה הכנסות750813600תרבות נוער וספורט

התאמת הכנסות להוצאות בהתאם 

1     111לגביה

1     114העברה מהוצאות קליטה תהילה               20,700               14,700                6,000רכישת ציוד תהילה930818000תרבות נוער וספורט

                    300            1,000                1,300עיתונים אגף תרבות נוער וספורט520821000תרבות נוער וספורט

העברה  מסעיף זה לצורך מימון רכישת 

הצגה למינויים בגין הבדל בין שנת 

1     104תקציב לשנת מינויים

             122,600            4,000            126,600תמלוגים לחברות תקליטים750821000תרבות נוער וספורט

העברה  מסעיף זה לצורך מימון רכישת 

הצגה למינויים בגין הבדל בין שנת 

1     104תקציב לשנת מינויים

1       83עבור תשלום תכנת מחשב               8,000650014,500מיחשוב ספריה570823000תרבות נוער וספורט

1       97רכישת ביטוח לתכנות מחשב               24,000                 9,500              14,500מחשב ספריה 570823000תרבות נוער וספורט

751השתתפות הקניון               01500015,000שבוע הספר העברי הוצאה781823000תרבות נוער וספורט

                     -          15,000              15,000שבוע הספר781823000תרבות נוער וספורט

העברה  מסעיף זה לצורך מימון רכישת 

הצגה למינויים בגין הבדל בין שנת 

1     104תקציב לשנת מינויים

1     115הגדלת הכנסות והוצאות             126,600               10,000            116,600מכללה הוצאות קבלניות750824001תרבות נוער וספורט

                 9,200            4,500              13,700ציוד מיוחד בתי תרבות930824001תרבות נוער וספורט

העברה  מסעיף זה לצורך מימון רכישת 

הצגה למינויים בגין הבדל בין שנת 

1     104תקציב לשנת מינויים

             161600112000273,600חווית תאטרון הכנסה750824003תרבות נוער וספורט

התאמת הוצאות והכנסות למספר 

1       78הממשתתפים

1     113הגדלת הכנסות והוצאות             297,900               24,300            273,600חווית תאטרון הוצאה 750824003תרבות נוער וספורט

               50,000          20,000              70,000אלי כהן חוגים עבודות קבלניות750824005תרבות נוער וספורט

העברה  מסעיף זה לצורך מימון רכישת 

הצגה למינויים בגין הבדל בין שנת 

1     104תקציב לשנת מינויים

1     105הקמת מקהלה חדשה קשישים עולים               25,400                 1,100              24,300מקהלות 750825400תרבות נוער וספורט

             300,000          30,000            330,000להקות751825400תרבות נוער וספורט

העברה  מסעיף זה לצורך מימון רכישת 

הצגה למינויים בגין הבדל בין שנת 

1     104תקציב לשנת מינויים

1       98הגדלת הוצאה והכנסה סל תרבות             632,000             112,000            520,000סל תרבות הוצאות 781826000תרבות נוער וספורט

1       97רכישת ביטוח לתכנות מחשב               43,000            9,500              52,500תאטרונים ביטוח440826100תרבות נוער וספורט
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          2,202,500             122,500         2,080,000רכישת הצגות למינויים750826100תרבות נוער וספורט

העברה לצורך מימון רכישת הצגה 

למינויים בגין הבדל בין שנת תקציב 

1     104לשנת מינויים

                     -            3,000                3,000רכישת ציוד מינויים930826100תרבות נוער וספורט

העברה  מסעיף זה לצורך מימון רכישת 

הצגה למינויים בגין הבדל בין שנת 

1     104תקציב לשנת מינויים

               74,000               15,000              59,000הכנסות כנגד הוצאות נוער750828300תרבות נוער וספורט

העברה התאמת תקציב ההוצאה 

1       95להכנסה

             130,000          45,000            175,000התאחדות ספורט בית ספרית750829300תרבות נוער וספורט

העברה  מסעיף זה לצורך מימון רכישת 

הצגה למינויים בגין הבדל בין שנת 

1     104תקציב לשנת מינויים

             215,000          20,000            235,000פרויקטים כנגד הכנסות ספורט751829310תרבות נוער וספורט

העברה לצורך תשלום תמיכה 

1       96שנתקבלה מסל ספורט

               98,400            5,000            103,400אירועי ספורט780829310תרבות נוער וספורט

התאמת הוצאות והכנסות למספר 

1       76הממשתתפים

1     107השלמת הוצאות הסעה לאירוע לגימלאים             117,000            3,000            120,000נבחרות על תיכוניים780829900תרבות נוער וספורט

          2,408,000               20,000         2,388,000תמיכות בספורט820829900תרבות נוער וספורט

העברה לצורך תשלום תמיכה 

1       96שנתקבלה מסל ספורט

1       83עבור תשלום תכנת מחשב               30,500            37,0006,500קליטה אולפן784869000תרבות נוער וספורט

1     114העברה מהוצאות קליטה תהילה               15,800          14,700              30,500קליטה אולפן784869000תרבות נוער וספורט

1     105הקמת מקהלה חדשה קשישים עולים             151,900            1,100            153,000הוצאות קליטה786869000תרבות נוער וספורט

       1,295,700   1,295,700סה"כ לביקורת
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ריכוזים

448,806,892-      2,941,900-     314,300- 446,179,292-הכנסות

448,806,892       4,237,600   1,610,000  446,179,292הוצאות

                  -       1,295,700   1,295,700                 -סך הכל שינויים

הסבר קוד ביצוע

0טרם בוצע

1בוצע
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