
05/06/13 העברות מסעיף לסעיף תברים 2013 העברה 2 עיריית כפר סבא

מס"ד
תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה

מתוכו  

תקציב קייםתקציב מעודכןעדכון2013

מתוכו  

עדכון2013

תקציב 

הסברמעודכן

          4,300         500      3,400      3,800שדרוג "תורה ומדע" (השרון) -קרנות הרשות52356009

3,800      3,400      500         4,300          

         4,300          500       3,400       3,800שדרוג "תורה ומדע" (השרון) -קבלניות56009

3,800       3,400       500          4,300         

          8,458      4,386      8,458שיפוצים במוסדות חינוך- במימון פיס52353005

        16,112       400-      8,214    16,512שיפוצים במוסדות חינוך- מקרנות הרשות54053005

24,970    12,600    -400       24,570        

53005-          24,970     12,600     -400         24,570       

-          -          -         -              24,970     12,600     -400         24,570       

             951       100-         250      1,051שדרוג מיזוג מוסדות עירייה- קרנות54045002

1,051      250         -100       951             

            951         100-          250       1,051שדרוג מיזוג מוסדות עירייה- עבודות45002

951             1,051       250          -100         951            

               50           50          -          -תכנית לעידוד תושבים ליזמות- ממשלה52213008

              -         50-          -           50תכנית לעידוד תושבים ליזמות- מתושבים590

50           -          -         50               

-             

-              -           -           -           -             

             743           43         700         700הצללת מגרשי ספורט -מקרנות הרשות54083014

700         700         43           743             

            743            43          700          700          -הצללת מגרשי ספורט - עבודות75083014

-          -          -         -              700          700          43            743            

          2,907         43-      1,300      2,950תיקונים ושיפוצים במוסדות עירייה - מקרנות54048004

2,950      1,300      -43         2,907          

         2,907           43-       1,300       2,950תיקונים ושיפוצים במוסדות עירייה - עבודות75048004

2,950       1,300       -43           2,907         

          3,190         400         300      2,790שיפוצים במועדונים ומבני רווחה- מקרנות54091001

2,790      300         400         3,190          

         3,190          400          300       2,790שיפוצים במועדונים ומבני רווחה- עבודות75091001

2,790       300          400          3,190         

1

2

3

4

תרבות, 

נוער 

וספורט

איכות 

הסביבה

הגדלת התקציב לקירוי מגרש 

ספורט בבי"ס ברנר לאור הגדלת 

השטח המקורה. העברה מתקציב 

שיפוצים במוסדות עירייה

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

הסבת תקציב שדרוג מיזוג מוסדות 

עירייה לטובת שידרוג מיזוג 

מוסדות חינוך

שינוי מקור מימון. תוקצבה הכנסה 

מהשתתפות תושבים, ההכנסה 

מהמשרד להגנת הסביבה

רווחה
הגדלת התקציב לשיפוצים 

במועדוני קשישים ומבני רווחה.

הנדסה

הפחתת תקציב תיקונים ושיפוצים 

במוסדות לטובת קירוי מגרשי 

ספורט בבי"ס ברנר

חינוך
תוספת לעלויות שדרוג  המבנה 

לאור התכנון המפורט

חינוך

עדכון שימושים פנימי בתכנית- 

הסבה משיפוצי הקיץ לצורך הסבת 

בי"ס השרון ל"תורה ומדע" ותוספת 

100 א' לצורך שידרוג המיזוג

הנדסה
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מס"ד
תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה

מתוכו  

תקציב קייםתקציב מעודכןעדכון2013

מתוכו  

עדכון2013

תקציב 

הסברמעודכן

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

          2,685       400-      1,600      3,085שינויים מבניים במוסדות עירייה- מקרנות54046007

3,085      1,600      -400       2,685          

         2,685         400-       1,600       3,085שינויים מבניים במוסדות עירייה - עבודות75046007

3,085       1,600       -400         2,685         

             350         350שיפוץ והרחבת מבנה רבנות- משרד הדתות52246006

          1,905         280         200      1,625שיפוץ והרחבת מבנה רבנות- קרנות הרשות54046006

          1,225      1,225שיפוץ והרחבת מבנה רבנות- הלוואה מקרנות הרשות56146006

3,200      200         280         3,480          

         3,480          280          200       3,200שיפוץ והרחבת מבנה רבנות- עבודות75046006

3,200       200          280          3,480         

             217         217          -          -בי"ס הזמר העברי (60) -משרד החינוך52256004

        14,503           96         310    14,407בי"ס הזמר העברי (60) -מפעל הפיס52356004

        11,717         114          -    11,603בי"ס הזמר העברי (60) -מקרנות54056004

26,010    310         427         26,437        

       26,437          427          310     26,010          -בי"ס הזמר העברי (60) - עלויות56004

-          -          -         -              26,010     310          427          26,437       

             672           82          -         590פארק כפר סבא - תרומה לחי פארק5231569

        38,342         888          -    37,454פארק כפר סבא - קרנות הרשות1569

38,044    -          970         39,014        

       39,014          970           -     38,044          -פארק כפר סבא - עלויות הקמה1569

-          -          -         -              38,044     -           970          39,014       

          4,930    2,070-      7,000      7,000אולם ומגרש ספורט כפ"ס 80- קרנות54083016

7,000      7,000      -2,070    4,930          

         4,930      2,070-       7,000       7,000אולם ומגרש ספורט כפ"ס 80- עבודות75083016

7,000       7,000       -2,070      4,930         

8

4

5

7

תרבות, 

נוער 

וספורט

 תקציב כולל מקורי 2013-4 סך 

13.9 מ' .דחייה של הביצוע לשנה 

הבאה נבחן המענק הצפוי מהטוטו.

6

תפעול

התאמת סכום התרומה בהתאם 

להפרשי השער והקצאת תקציב 

להקמת הפאמפטרק, מתחם 

רכיבה אתגרי לאופניים

הנדסה

הגדלת תקציב מבנה הרבנות 

והמועצה הדתית לאור העלויות 

ביחס לאומדן

הנדסה

הפחתת תקציב שינויים מבניים 

במוסדות עירייה לטובת הגדלת 

התקציב לשיפוצים במועדונים 

ומבני רווחה

חינוך

הגדלת הכנסה מהפיס וממשרד 

החינוך לפי הרשאות ותוספת 

לעלות לצורך השלמת הביצוע וכן 

להתקנת מעלית
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מס"ד
תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה

מתוכו  

תקציב קייםתקציב מעודכןעדכון2013

מתוכו  

עדכון2013

תקציב 

הסברמעודכן

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

             250         250          -          -תכנון כללי - הכנסות ממשלה52244003

             100         100          -          -עיקור חתולים - הכנסות ממשלה52214001

               67           67          -          -יוזמות חינוכיות - הכנסות ממשלה52255002

               96           49          -           47מערכות ביטחון ובטיחות - הכנסות ממשלה52271001

             531           31          -         500ניקוז - השתתפות רשות ניקוז ירקון52342001

          1,162       302-          -      1,464בינוי כיתות לימוד - השתתפות משרד החינוך52256002

          3,246       554-          -      3,800שיפוץ מתנ"ס גלר - השתתפות הפיס52481002

               25           25          -          -מצלמות והדמיה - השתתפות הממשלה52272001

             750         750          -          -הסבת המר לבי"ס לחנ"מ - השתתפות ממשלה52256008

5,811      -          416         6,227          -           -           -           -             

             906         636          -         270עוז לתמורה - משרד החינוך52253003

             100         -          -         100עוז לתמורה - קרנות הרשות54053003

370         -          636         1,006          

            370           -           -          370עוז לתמורה - 750530032012

            636          636           -           -עוז לתמורה - 751530032013

370          -           636          1,006         

               40           40          -          -שדרוג המר השרון- תורה ומדע- ממשלה52256009

          3,800         -      3,400      3,800שדרוג המר השרון- תורה ומדע- מקרנות54056009

3,800      3,400      40           3,840          

         3,840            40       3,400       3,800          -שדרוג המר השרון- תורה ומדע- עבודות56009

-          -          -         -              3,800       3,400       40            3,840         

          4,434         434         450      4,000הקמת מועדון סירקין - מקרנות54093001

4,000      450         434         4,434          

         4,434          434          450       4,000הקמת מועדון סירקין - עבודות75093001

4,000       450          434          4,434         

          5,808         288         220      5,520הקמת מבנה לאגף הרווחה - קרנות54046008

5,520      220         288         5,808          

         5,808          288          220       5,520הקמת מבנה לאגף הרווחה - עבודות 75046008

5,520       220          288          5,808         

             618          -         618היערכות לעיר ירוקה - משרדי ממשלה52213002

          6,195         150         795      6,045היערכות לעיר ירוקה - מקרנות54013002

6,663      795         150         6,813          

         6,813          150          795       6,663          -היערכות לעיר ירוקה - עבודות13002

-          -          -         -              6,663       795          150          6,813         

9

10

11

12

13

14
איכות 

הסביבה

חינוך
תוספת להצטיידות מעבדות - בי"ס 

תורה ומדע

רווחה
עדכון התקציב בהתאם לעלויות 

הביצוע הצפויות

הקדמת שלב נוסף בסקר עצים- 

הקדמה מתקציב 2014 -מימון 

BRT מדחיית חלק מתקציב

התאמת מקורות בתב"רים שונים. 

מימון שהתקבל בפועל לעומת 

מימון שתוקצב. ההתאמה נטו 

מניבה עודף לקרנות בסך 416 א' 

ש"ח

אגפם 

שונים

חינוך

הקמת פינות למידה פרטנית 

למורים - "עוז לתמורה" לבתי"ס 

הרצוג וכצנלסון

עדכון התקציב בהתאם לעלויות.הנדסה
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מס"ד
תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה

מתוכו  

תקציב קייםתקציב מעודכןעדכון2013

מתוכו  

עדכון2013

תקציב 

הסברמעודכן

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

             125         -          -         125פתוח שטחים וגנים צבוריים - מימון בעלים52111001

          9,047         300      2,500      8,747פתוח שטחים וגנים צבוריים - מקרנות54011001

8,872      2,500      300         9,172          

         9,172          300       2,500       8,872          -פתוח שטחים וגנים צבוריים - עבודות11001

-          -          -         -              8,872       2,500       300          9,172         

             300         -          -         300שיפוץ מתקנים ואולמות ספורט52283009

          4,820         100      2,700      4,720שיפוץ מתקנים ואולמות ספורט54083009

5,020      2,700      100         5,120          

         5,120          100       2,700       5,020          -שיפוץ מתקנים ואולמות ספורט83009

-          -          -         -              5,020       2,700       100          5,120         

        14,800      1,800      7,000    13,000כבישים ושצ"פים- קרנות הרשות54041005

13,000    7,000      1,800      14,800        

       14,800       1,800       7,000     13,000כבישים ושצ"פים- עבודות41005

13,000     7,000       1,800       14,800       

              -    2,000-      2,000      2,000חלק העירייה בפרויקט BRT-  מקרנות54023003

2,000      2,000      -2,000    -              

             -      2,000-       2,000       2,000חלק העירייה בפרויקט BRT - עבודות75023003

2,000       2,000       -2,000      -             

             125          -         125פתוח שטחים וגנים צבוריים - השתתפות בעלים52111001

          9,047         300      2,500      8,747פתוח שטחים וגנים צבוריים - קרנות54011001

8,872      2,500      300         9,172          

         9,172          300       2,500       8,872פתוח שטחים וגנים צבוריים - עבודות

-          -          -         -              8,872       2,500       300          9,172         

          2,750         250      1,250      2,500שידרוג ושפוץ מאור ועמודי תאורה -קרנות54045006

2,500      1,250      250         2,750          

         2,750          250       1,250       2,500שידרוג ושפוץ מאור ועמודי תאורה -עבודות75045006

2,500       1,250       250          2,750         

180,07850,4752,321182,875174,21750,4751,905176,122

19

20

15

16

הנדסה
דחיית תקציב השתתפות העירייה 

בפרויקט BRT לשנת 2014

תרבות, 

נוער 

וספורט

הנדסה

הקדמת תקציב כבישים ושצ"פים 

משנת 2014 על ידי דחיית חלק 

BRT העירייה בפרויקט

17

18

הקדמת תקציב לצורך החלפת סלי 

כדורסל או חיזוקם לאור צרכי 

הבטיחות - הקדמה מתקציב 2014 

BRT מימון מדחיית חלק מתקציב-

איכות 

הסביבה

הקדמת תקציב לצורך ביצוע 

כניסות לעיר - הקדמה מתקציב 

2014 -מימון מדחיית חלק מתקציב 

BRT

הנדסה
עדכון תקציב חשמל ומאור לאור 

הצרכים - הקדמה

איכות 

הסביבה

הגדלת התקציב לשידרוג הכניסה 

הדרום-מערבית לעיר. הקדמה 

מתכנית 2014. מימון ביניים 

מדחיית ההשתתפות בפרויקט 

הבי.אר.טי.
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