
04/12/13 העברות מסעיף לסעיף תברים 2013 העברה 4  עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה

מתוכו  

תקציב קייםתקציב מעודכןעדכון2013

מתוכו  

עדכון2013

תקציב 

הסברמעודכן

             856         856          -           -מיזוג אולמות ספורט - מהטוטו52383005

          2,398       856-          -        3,254מיזוג אולמות ספורט - מקרנות הרשות54083005

3,254        -          -         3,254          

-              

               84           84          -           -הצטידות מעון ובי"ס  - השתתפות משרד הרווחה52292002

             204           80          -           124הצטידות מעון ובי"ס - השתתפות מוסדות52392002

               39             8          -             31הצטידות מעון ובי"ס - קרנות הרשות54092002

155           -          172         327             

            235            80           -          155הצטידות מעון לימן 93092002

              92            92           -           -הצטידות בית ספר מפתן93192002

155          -           172          327            

             592         292         300           300שידרוג מתקני ספורט - מהטוטו52383009

          4,528       292-      2,800        4,820שידרוג מתקני ספורט - מקרנות הרשות54083009

5,120        3,100      -         5,120          

          1,000          -        1,000הצטיידות ומיחשוב בחינוך- השתתפות תקציב רגיל51052002

          2,370         123      2,247        2,247הצטיידות ומיחשוב בחינוך- השתתפות הפיס52352002

          1,630       123-         253        1,753הצטיידות ומיחשוב בחינוך - קרנות הרשות54052002

5,000        2,500      -         5,000          

         5,000           -       2,500       5,000הצטיידות ומיחשוב בחינוך52002

5,000       2,500       -           5,000         

             960         960          -           -שיפוצי מוסדות חינוך- השתתפות משרד החינוך51053005

          4,711    2,747-      3,386        7,458שיפוצי מוסדות חינוך- השתתפות הפיס52353005

        18,899      1,787      8,814      17,112שיפוצי מוסדות חינוך - קרנות הרשות54053005

24,570      12,200    -         24,570        

       24,570           -     12,200     24,570שיפוצי מוסדות חינוך - ביצוע53005

24,570     12,200     -           24,570       

          2,786         312      2,474        2,474אולם ספורט ומגרש ב-60 - מוסדות52383007

        13,510       312-      2,526      13,822אולם ספורט ומגרש ב-60 - קרנות הרשות54083007

16,296      5,000      -         16,296        

          1,000          -        1,000הצטיידות ומיחשוב בחינוך- השתתפות תקציב רגיל51052002

          2,370         123      2,247        2,247הצטיידות ומיחשוב בחינוך- השתתפות הפיס52352002

          1,630       123-         253        1,753הצטיידות ומיחשוב בחינוך - קרנות הרשות54052002

5,000        2,500      -         5,000          

         5,000           -       2,500       5,000הצטיידות ומיחשוב בחינוך52002

5,000       2,500       -           5,000         

118,790    50,600    344         119,134      69,450     34,400     344          69,794       

תרבות 

נוער 

וספורט

מהסבת מענק פיס משיפוצי קיץ 

לאולם בניכוי תמיכת הטוטו שלא 

אושרה

רווחה

עדכון מקורות

תרבות 

נוער 

וספורט

 עדכון מקורות   התקבל מענק 

מהטוטו

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

עדכון מקורותחינוך

חינוך

עדכון מקורות: הסבת מקור פיס 

לאולם ספורט ומימון משרד החינוך 

לשלב א' בבי"ס סאלד

רווחה

התקבלה הרשאה מקרן שלם 

להצטיידות מעון לימן בציוד שיקומי 

בסך 80 א'וממשרד הרווחה בציוד 

לבית ספר מפתן בסך 84 א' 

והשתתפות רשות 10%

עדכון מקורותחינוך

עמוד 1 מתוך 1


