
העברות מסעיף לסעיף מס' 3 לשנת 2014 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

 5,000,000       500,000         4,500,000     החזרים משנים קודמות1269000510

 1,598,800       500,000         1,098,800        רזרבה1994000981

 160,000          10,000           150,000           פרויקט עיר ירוקה1711000750

רזרבה1994000981
1,598,800     

        -10,000       1,588,800 

1923000810
השתתפות בתקציב מח 

וטרינרית משותפת
           405,000           65,000          470,000 

 1,523,800       65,000-         1,588,800        רזרבה1994000981

 2,112,000       47,000           2,065,000        עובדים קבלנים מחשוב1093000750

 3,193,200-      47,000-         3,146,200-       נגדי מחושב1093000998

 402,700          27,000           375,700           עזר מחשוב1814000593

 340,400          20,000           320,400           עזר מחשב1841300593

 1,476,800       47,000-         1,523,800        רזרבה1994000981

 12,000            12,000             -                     שכר מחול יסודי1813216210

 138,000          12,000-         150,000           מחול יסודי1813200752

1813200511
יסודיים אירוח וכיבוד דמי 

שתיה
             20,900             4,000            24,900 

 18,782,200     4,000-           18,786,200      שכר מורים הצרוג1815030110

2
איכות 

הסביבה
קיימות

שחרור תקציב על חשבון מותנה 

עבור שבוע אהבה לסביבה

3
איכות 

הסביבה
מח' וטרינרית

 התאמה לתקציב המחלקה 

הוטרינרית המשותפת.

שונים1
תשלומים לא 

רגילים
שחרור תקציב מותנה עדכון לבצוע

יסודייםחינוך6
גידול במספר משרות עובדי מנהל 

ביסודיים.

מחליף למורה שיוצאת לחל"דיסודייםחינוך5

התאמה לביצוע צפוי4

עמוד 1 מתוך 7
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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

 81,000            11,000           70,000             חטיבות ביניים הוצ' שונות1814000780

1314000420
הכנסות הורים חטיבת 

ביניים
                 -             11,000            11,000 

 18,776,800     5,400-           18,782,200      שכר מורים הרצוג1815030110

 15,000            5,400             9,600               מסע פולין הרצוג1815030784

   -                   19,700-          19,700          חומרי מלאכה1315400921

 19,700            19,700             -                 חומרי מלאכה1315400924

 7,000              7,000               -                     מסע פולין המר1815200784

 2,661,900       7,000-           2,668,900        שכר מורים המר1815200110

 17,581,600     30,000-         17,611,600      שכר מורים גלילי1815020110

 30,000            30,000             -                     תגבור בגרויות1815000750

מסע פולין המר התאמה לביצועתיכוניםחינוך10

פרויקט  בחטיבת בר-לבחטיבותחינוך7

מסע פולין הרצוג, התאמה לביצועתיכוניםחינוך8

תיקון מיון טכניתיכוניםחינוך9

תגבור הכנה לבגרויותתיכוניםחינוך11
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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

 10,100            1,100             9,000               כיבוד_כצנלסון1815010511

 10,000            1,500             8,500               כיבוד גלילי1815020511

 9,600              1,600             8,000               כיבוד הרצוג1815030511

 10,000            1,000             9,000               כיבוד רבין1815040511

1315010920
השתתפות ממשלה 

כצנלסון
   14,019,200             1,100     14,020,300 

 12,603,200     1,500             12,601,700   השתתפות ממשלה גלילי1315020920

 15,068,600     1,600             15,067,000   השתתפות ממשלה הרצוג1315030920

 14,423,300     1,000             14,422,300   השתתפות ממשלה רבין1315040920

 240,600          8,600             232,000           יעוץ כלכלי1811000786

 17,573,000     8,600-           17,581,600      שכר מורים גלילי1815020110

תיכוניםחינוך12
הגדלת סעיף כיבוד עובדים כנגד 

הכנסות ממשרד החינוך

מנהל חינוךחינוך13
 ביקורת של משה"ח  בדיקת 

פרופיל ושעות הוראה
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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

 1,770,000       270,000         1,500,000        סיור מרחב עירוני1721000752

 1,194,300       250,000         944,300           סיור מוס"ח1721000750

 2,660,000       120,000-       2,780,000        אבטחת גנ"י1817100756

 1,531,000       81,000           1,450,000        אבטחת יול"א1812500750

1312500410   30,571,200           81,000     30,652,200 

 1,291,800       185,000-       1,476,800        רזרבה1994000981

 60,000            60,000             -                     בית ספר של קיץ1813800750

 3,025,000       145,000-       3,170,000        אבטחת יסודיים1817100750

 1,315,000       35,000-         1,350,000        אבטחת חטיבות1817100751

 975,000          75,000-         1,050,000        אבטחת תיכונים1817100753

 237,100          20,000-         257,100           אבטחת אורט1817100752

בטחוןתפעול14
עדכון השלכות חוק עובדי קבלן 

אבטחה

עמוד 4 מתוך 7
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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

 3,275,500       175,500         3,100,000        עבודות נקיון יסודי1813200750

 1,679,600       74,600           1,605,000        נקיון חטיבות1814000750

 294,300          13,500           280,800           נקיון כצנלסון1815010750

 308,400          13,700           294,700           ניקיון גלילי1815020750

 322,400          14,000           308,400           ניקיון הרצוג1815030750

 266,100          12,000           254,100           נקיון רבין1815040750

 46,300            4,300             42,000             נקיון חווה חקלאית1813700751

 92,600            7,400             85,200             נקיון תהילה1093000753

 30,900            2,500             28,400             נקיון קבלני ספורט1098004750

 974,300          317,500-       1,291,800        רזרבה1994000981

 452,900-         2,500-           450,400-          נגדי אולמות ספורט1098004998

1813200795
עזר אחזקת אולמות 

ספורט
           119,800             2,500          122,300 

 3,153,600-      7,400-           3,146,200-       נגדי מחשב1093000998

 620,400          7,400             613,000           עזר מחשב יסודיים1813200593

 730,000          410,000         320,000           טיפול בזקן בקהילה1844400840

 1,070,800       330,000-       1,400,800        מרכז יום לקשיש1844500840

1344400930
הכנסות טיפול בזקן 

בקהילה
        887,500           80,000          967,500 

15
איכות 

הסביבה

נקיון מוסדות 

חינוך

 עדכון השלכות חוק עובדי קבלן - 

נקיון

שירותים לזקרווחה16

תוספת תקציב עבור ניצולי שואה 

ומיון פנימי של פרוייקט שכונות 

תומכות

עמוד 5 מתוך 7
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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

 101,800          36,800           65,000             אלי כהן - עבודות קבלניות1824005750

1324005420
אלי כהן - הכנסות מול 

הוצאות
          80,000           36,800          116,800 

 1,302,500       1,242,500      60,000             הפעלת בית ספר של קיץ1813800750

 27,000            27,000             -                     שכר בית ספר של קיץ1813800110

1813800210
שכר זמניים בית ספר של 

קיץ
                     -             10,000            10,000 

 964,800          9,500-           974,300           רזרבה1994000981

1313800420
הכנסות מהורים בית ספר 

של קיץ
                 -           660,000          660,000 

1313800920
הכנסות ממשלה בית ספר 

של קיץ
                 -           610,000          610,000 

 1,523,300       15,700           1,507,600        נוער זמניים1828300210

 215,100          10,100           205,000           הוצאות אחרות בתי נוער1828300784

 14,200            4,200             10,000             רכישות מיחודות1828300930

1828300750

בתי הנוער וקהילה מותנה 

הכנסות
             60,000             8,400            68,400 

1328200412

בתי הנוער וקהילה מותנה 

הכנסות
          70,000             8,400            78,400 

 934,800          30,000-         964,800           רזרבה1994000981

 59,300            38,100           21,200             קידום נוער1828300782

 896,700          38,100-         934,800           רזרבה1994000981

תקציב פרויקט בית ספר של קיץ

17
תרבות 

ונוער
בתי תרבות

 הגדלת סעיף הוצאות והכנסות 

עקב הגדלת הפעילות בחוגים 

והעברת מדריכים משכר לחוזים 

נותני שירות

20
תרבות 

ונוער
 יעוץ לקידום נוער לתהליך אירגונינוער

19
תרבות 

ונוער
נוער

 הפעלת מתווה קהילתי לשכונות 

הירוקות

18
תרבות 

ונוער
בתי תלמיד

עמוד 6 מתוך 7
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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

 175,000          10,000           165,000           תמלוגים1821000750

 886,700          10,000-         896,700           רזרבה1994000981

 520,000          10,000           510,000           הוצאות שונות ספורט1829300780

 4,390,000       10,000-         4,400,000        תמיכות ספורט1829900820

  637,393,900    1,492,400   635,901,500הוצאות

  637,393,900    1,492,400   635,901,500הכנסות

 מיון לפעולותספרוטספרוט22

21
תרבות 

ונוער
מנהל

 גידול במספר תושבים לפיהם 

מחושב התשלום וחיוב בגין 

השמעת מוזיקה במרכזי ספורט.

עמוד 7 מתוך 7


