
העברות מסעיף לסעיף מס'4 לשנת 2013 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

 4,844,300       4,593,800      250,500           רזרבה1994000981

   -                     629,800-        629,800           רזרבת שכר1992000110

 2,690,000         314,000         2,376,000        מענק תמריץ בית אב1212300990

 6,650,000         1,450,000      5,200,000        החזרים משנים קודמות1269000510

 24,300,000     2,200,000-     26,500,000      פינוי אשפה1712300751

 305,000           55,000           250,000           תיקונים  עמודי תאורה1743000751

 132,000           52,000           80,000             חשמל רמזורים1744100760

 40,000             30,000           10,000             כלים מכשירים וציוד1743000740

 4,707,300       137,000-        4,844,300        רזרבה1994000981

 1,500               2,500-            4,000               כיבודים1731000511

 2,500               2,500               -                     הוצאות אחרות1731000780

 11,100             6,100             5,000               רכישת ציוד יסודי1731000930

 4,701,200       6,100-            4,707,300        רזרבה1994000981

 25,000             420,000-        445,000           שכר דירה דמי חכירה1935000410

 484,000           420,000         64,000             שכר דירה לבתי ספר1939000410

 874,000           390,000         484,000           שכר דירה לבתי ספר1939000410

 4,311,200       390,000-        4,701,200        רזרבה1994000981

 150,000            150,000           -                     פרויקט ספריית פיג'מה1312000220

 150,000           150,000           -                     פרויקט ספריית פיג'מה1812000780

 434,000           430,000         4,000               הצטידות גני ילדים1812300930

 8,070,000       430,000-        8,500,000        הסעות חינוך מיוחד1817800710

מיון יתרות לרזרבה חלוקהשונים1

חשמלהנדסה2
התאמה לביצוע תיקון עמודים 

שנפגעו

הנדסה3
מהנדס 

הרשות
מיון פנימי

הנדסה4
מהנדס 

הרשות
רכישת סורק מקצועי

מיון פנימינכסיםהנדסה5

נכסיםהנדסה6
הקדמת תשלומים לשנת 2013 

מתקציב 2014.

ספריית פיג'מות הכנסות כנגד הוצ'גני ילדיםחינוך7

גני ילדיםחינוך8
העברת יתרה לבקשת האגף 

להצטידות גני ילדים

עמוד 1 מתוך 9



העברות מסעיף לסעיף מס'4 לשנת 2013 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

 21,907,000       50,000           21,857,000      יולא גני ילדים1312500410

 440,000           50,000           390,000           רכישות מיחודות1812500930

 491,000           41,000           450,000           חומרי עבודה1812200740

 409,000           41,000-          450,000           כלים מכשירים וציוד1812300740

1313200920
השתתפות ממשלה 

בחינוך מיוחד
        5,233,500         143,000         5,376,500 

 317,000           143,000         174,000           הוצאות קיום חינוך מיוחד1813200742

 3,462,000       312,000         3,150,000        אגרות תלמידי חוץ1813200780

 7,758,000       312,000-        8,070,000        הסעות חינוך מיוחד1817800710

 997,200           200,000         797,200           שיפוץ מבני חינוך1813200421

 7,558,000       200,000-        7,758,000        הסעות חינוך מיוחד1994000981

 63,400               18,000           45,400              דמי שכפול1314000921

 63,400             18,000           45,400             דמי שכפול חטיבות1814000741

 15,000             5,000             10,000             הוצאות אחרות המר1815200780

 7,553,000       5,000-            7,558,000        הסעות חינוך מיוחד1994000981

מיון פנימיגני ילדיםחינוך10

יסודייםחינוך11
גידול תלמידים ותוספת הזנה 

לילדי חינוך מיוחד

יסודייםחינוך12
הקדמת תשלומים לשנת 2013 

מתקציב 2014.

תוספת לבקשת האגף

תוספת דרישות לבקשת האגףיסודייםחינוך13

תוספת על פי דרישת האגףגני ילדיםחינוך9

התאמה לביצועחטיבותחינוך14

עמוד 2 מתוך 9



העברות מסעיף לסעיף מס'4 לשנת 2013 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

 16,000             500                15,500             דמי שכפול כצנלסון1815010789

 3,700             11,400             דמי שכפול רבין1815040789

 3,600             7,500               דמי שכפול הרצוג1815030789

 3,200             11,500             דמי שכפול גלילי1815020789

 500                3,900               דמי שכפול הראל1815400521

 16,000               500                15,500             דמי שכפול כצנלסון1315010925

 18,200               3,700             14,500             דמי שכפול רבין1315040925

 18,100               3,600             14,500             דמי שכפול הרצוג1315030925

 17,900               3,200             14,700             דמי שכפול גלילי1315020925

 5,500                 500                5,000               דמי שכפול הראל1315400925

 49,400             37,000           12,400             אחרות רבין1815040780

 7,528,000       25,000-          7,553,000        הסעות חינוך מיוחד1817800710

 23,800             12,000-          35,800             הואצות אחרות הרצוג1815030780

 7,100               4,100             3,000               ריהוט רבין1815040450

 7,523,900       4,100-            7,528,000        הסעות חינוך מיוחד1817800710

 37,500             7,000             30,500             אשכולות פיס1817910780

 7,516,900       7,000-            7,523,900        הסעות חינוך מיוחד1817800710

 80,000             2,000             78,000             פרסום1811000550

 7,514,900       2,000-            7,516,900        הסעות חינוך מיוחד1817800710

 201,000            21,000           180,000           הרשאות משרד החינוך1311000920

 201,000           21,000           180,000           הוצאות כנגד הרשאות1811000931

תיכוניםחינוך17
התאמה לביצוע פרוייקט אילוף 

כלבים

רכישת כיסאותתיכוניםחינוך18

תוספת לבקשת האגףאשכול פיסחינוך19

התאמה לביצועמנהל חינוךחינוך20

בהתאם להרשאות שהתקבלומנהל חינוךחינוך21

התאמה לביצועתיכוניםחינוך16

עמוד 3 מתוך 9



העברות מסעיף לסעיף מס'4 לשנת 2013 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

 23,900               8,900             15,000             השתתפות הורים1347300420

 268,900           8,900             260,000           מניעת סמים1847300780

 180,000           50,000           130,000           טיפול בגלאים1811000750

 4,261,200       50,000-          4,311,200        רזרבה1994000981

1722100781
עיר ללא אלימות הקשר 

רחב פעול
             70,200             6,000             76,200 

 4,255,200       6,000-            4,261,200        רזרבה1994000981

 2,470,000       420,000         2,050,000        טלפוניה ותקשורת1092000540

 3,580,000-      420,000-        3,160,000-       נגדי עזר משרד1092000998

 107,700           55,000           52,700             עזר משרדי מנהל חינוך1811000492

 83,800             55,000           28,800             עזר משרדי גני ילידם1812200492

 83,800             55,000           28,800             עזר משרדי גני ילידם1812300492

 355,000           115,000         240,000           עזר משרד היכל תרבות1826100492

 300,000           100,000         200,000           עזר משרד איכות הסביבה1711000492

 144,200           40,000           104,200           עזר משרד בטחון1722000492

 3,835,200       420,000-        4,255,200        רזרבה1994000981

 12,400             4,200             8,200               שונות רכב1096000780

 660,000           160,000         500,000           תיקונים1096000532

 2,350,000       100,000-        2,450,000        ליסינג1096000930

 5,102,400-      64,200-          5,038,200-       נגדי רכב1096000998

 2,380,000       30,000           2,350,000        עזר רכב נקיון1712200796

 247,700           34,200           213,500           תקציב עזר אחזקת רכב1742000796

הגדלת פעילותמניעת סמיםתפעול22

בטחוןתפעול23
התאמה לביצוע גלאים ומערכות 

אזעקה

רכישת ציודעיר בטוחהתפעול24

טלפוניהמחשוב25

התאמה לביצוע בפועל תוספת 

לשדרוג מרכזת טלפון ורכישת 

מכשירים

26
איכות 

הסביבה
רכב

התאמה לביצוע תיקון משאיות 

טיאוט

עמוד 4 מתוך 9



העברות מסעיף לסעיף מס'4 לשנת 2013 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

 3,771,000       64,200-          3,835,200        רזרבה1994000981
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העברות מסעיף לסעיף מס'4 לשנת 2013 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

 3,200,000       200,000         3,000,000        מועצה דתית1851000810

 3,571,000       200,000-        3,771,000        רזרבה1994000981

 1,796,700       271,100         1,525,600        הוצאות משפטיות1617000581

 3,299,900       271,100-        3,571,000        רזרבה1994000981

 33,700             18,700           15,000             מפתן רכישות מיוחדות1847400930

 3,281,200       18,700-          3,299,900        רזרבה1994000981

1842200840
משפחות במצוקה 

בקהילה
           750,000           80,000           830,000 

 3,201,200       80,000-          3,281,200        רזרבה1994000981

 1,634,300       609,300         1,025,000        שרותים לעולים1849000840

 1,225,700         457,000         768,700           שרותים לעולים1349000930

   -                     120,000-        120,000           מעונות חסות1847200840

 3,168,900       32,300-          3,201,200        רזרבה1994000981

 305,000           25,000           280,000           טיפול בזקן1844400840

 725,000            25,000           700,000           טיפול בזקן - ניצולי שואה1344400930

 53,500             15,000           38,500             עיוור בקהילה1846300840

 3,165,100       3,800-            3,168,900        רזרבה1994000981

 41,200               11,200           30,000             הדרכת עיוור1346300930

 340,000           120,000         220,000           נכים במסגרות יום1846600840

 3,135,100       30,000-          3,165,100        רזרבה1994000981

 290,000            90,000           200,000           מסגרות יום1346600930

 478,000           46,000           432,000           רווחת העובד1613100780

תוספת תקציבמועצה דתיתדת27

מנהל כללי28
שרותים 

משפטים
התאמה לביצוע

ארונות מטבח, מזגנים ולוח ניידמפתןרווחה29

רווחה30
רווחת הפרט 

והמשפחה
פרויקט מזון

רווחה31
שירותים 

לעולים
התאמה לביצוע

שרותים לזקןרווחה32

התאמה לביצועשרותי שיקוםרווחה33

התאמה לביצועשרותי שיקוםרווחה34

השלמת תקציב פעולות ועדמזכירות וכ"אמנהל כללי35

עמוד 6 מתוך 9



העברות מסעיף לסעיף מס'4 לשנת 2013 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

 3,089,100       46,000-          3,135,100        רזרבה1994000981

 187,600           30,000           157,600           שירותי ארכיב1613000750

 3,059,100       30,000-          3,089,100        רזרבה1994000981

 731,000           111,000         620,000           בחירות לרשויות1619000780

 2,948,100       111,000-        3,059,100        רזרבה1994000981

 37,000             37,000             -                     נקיון בתי תלמיד1813600752

1313600640
הכנסות משכירות בתי 

תלמיד
           613,000           37,000            650,000 

 140,000           30,000           110,000           פרויקט קפלן1829300782

 2,918,100       30,000-          2,948,100        רזרבה1994000981

 494,000           19,000           475,000           הוצאות שונות ספורט1829300780

 2,899,100       19,000-          2,918,100        רזרבה1994000981

1829900781
העברות ממשלה לסל 

ספורט
           180,000           15,300           195,300 

 2,883,800       15,300-          2,899,100        רזרבה1994000981

 3,150,000       2,050,000      1,100,000        השתתפות בתאגיד עירוני1825200870

 833,800           2,050,000-     2,883,800        רזרבה1994000981

1826200820
השתתפות באחזקת בית 

ספיר
           380,000         500,000           880,000 

 333,800           500,000-        833,800           רזרבה1994000981

 197,200           20,000           177,200           מנצח תזמורות1825400750

 203,000           20,000-          223,000           זמניים מקהלות1825400210

 89,000             19,000           70,000             אחרות גלריה1824002780

השלמת תקציב פעולות ועדמזכירות וכ"אמנהל כללי35

התאמה לביצועמזכירות וכ"אמנהל כללי36

בחירותמנהל כללי37

תוספות שנדרשו על אבטחה גידור 

וסידורים בגין החלטת הרשות 

שלא משביתים את הלימודים 

במוסדות בהם יהיו קלפיות

38
תרבות 

נוער וספורט
מיון פנימיבתי אב

39
תרבות 

נוער וספורט
ערכים בספורטספורט

40
תרבות 

נוער וספורט
התאמה לביצועספורט

41
תרבות 

נוער וספורט
תוספת לבקשת האגףספורט

43
תרבות 

נוער וספורט
מוזיקה

הקדמת תשלומים לשנת 2013 

מתקציב 2014.

44
תרבות 

נוער וספורט
מוזיקה

הקדמת תשלומים לשנת 2013 

מתקציב 2014.

46
תרבות 

נוער וספורט
התאמה לביצועבתי תרבות

45
תרבות 

נוער וספורט
מיון מחדשלהקות
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העברות מסעיף לסעיף מס'4 לשנת 2013 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

 33,000               19,000           14,000             הכנסות ממשלה בגלריה1324002920

46
נוער וספורט

התאמה לביצועבתי תרבות

עמוד 8 מתוך 9



העברות מסעיף לסעיף מס'4 לשנת 2013 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

 651,000           84,000           567,000           בטוח צד ג'1767000440

 249,800           84,000-          333,800           רזרבה1994000981

 2,800               300                2,500               בטוח תלמידים דמוקרטי1817500441

 131,900           26,900           105,000           ביטוח גני ילדים1817500442

 245,500           45,500           200,000           ביטוח יסודיים1817500443

 103,000           13,000           90,000             ביטוח חטיבות1817500444

 23,000             1,000             22,000             בטוח כצנלסון1817500445

 21,100             2,100             19,000             בטוח גלילי1817500446

 21,400             3,400             18,000             בטוח הרצוג1817500447

 21,800             3,600             18,200             בטוח רבין1817500448

 7,800               800                7,000               בטוח הראל1817500449

 5,700               1,000             3,000               בטוח המר1817500450

 152,200           97,600-          249,800           רזרבה1994000981

 599,263,700   2,805,600      596,458,100    הוצאות
 599,263,700   2,805,600      596,458,100    הכנסות

                     -                     -                       -   

עדכון תעריפי ביטוחביטוחמנהל כספי47

חינוך48
ביטוח 

תלמידים

עדכון תעריף ביטוחים, עליה של 

60% לתלמיד.
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