
06/05/15 העברות מסעיף לסעיף תברים 2015

 העברה 1
עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה

מתוכו  

עדכון2014

תקציב 

תקציב קייםמעודכן

מתוכו  

עדכון2014

תקציב 

הסברמעודכן

          1,314      1,314          -          -האיחוד האירופי (80%) 240 א' יורו13011

             105         105          -          -איגוד ערים לאיכות הסביבה-משולש דרומי13011

             158         158          -          -התיעלות אנרגטית- קרנות הרשות54513011

-          -          1,577      1,577          

         1,577       1,577           -           -התיעלות אנרגטית- עלויות הפרויקט13011

-           -           1,577       1,577         

          7,918          -      7,918תשתיות מיחזור- השתתפות ממשלה52213007

          3,135       158-          -      3,293תשתיות מיחזור-קרנות הרשות54013007

11,211    -          -158       11,053        

       11,053         158-     11,211תשתיות מיחזור-קבלניות13011

-              11,211     -           -158         11,053       

             510         510          -          -הצטיידות ראשונית לשיטור העירוניחדש

-          -          510         510             

            510          510           -           -השתתפות תקציב רגיל

-              -           -           510          510            

        12,601         -      3,500    12,601בי"ס בשכ' אוניברסיטה- משה"ח52256010

        16,399         250      3,750    16,149בי"ס בשכ' אוניברסיטה- קרנות54056010

28,750    7,250      250         29,000        

       21,500           -           -     21,500בי"ס בשכ' אוניברסיטה- הקמה שלב א'56010

         7,500          250       7,250       7,250תוספת 6 כיתות-בי"ס בשכ' אוניברסיטה56010

28,750     7,250       250          29,000       

          4,700    3,300-      8,000      8,000בי"ס נוסף 80 ב'- השתתפות משה"ח52256013

        11,550    10,000    11,550בי"ס נוסף 80 ב'- קרנות הרשות54056013

19,550    18,000    -3,300    16,250        

       16,250      3,300-     18,000     19,550בי"ס נוסף 80 ב'- תכנון והקמה56013

-              19,550     18,000     -3,300      16,250       

          4,700      4,700          -          -בי"ס נוסף 60 ב'- השתתפות משה"ח52256016

          6,000      6,000          -          -בי"ס נוסף 60 ב'- קרנות הרשות54056016

-          -          10,700    10,700        

       10,700     10,700           -           -          -0בי"ס נוסף 60 ב'- תכנון והקמה56016

-              -           -           10,700     10,700       

בטחון

ההשקעה תוחזר ע"י התקציב 

הרגיל על פני מספר שנים החל 

משנת 2016

חינוך

הקמת בית ספר יסודי  שני 

בשכונה 80- התאמה לקצב 

הביצוע וכן להרשאה שנתקבלה 

בשלב זה ממשרד החינוך. סה"כ 

עלות הפרויקט הצפוייה 36 מ' ש"ח

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

קיימות
העברה לפרוייקט התיעלות 

אנרגטית לעיל

קיימות

העירייה (יחד עם איגוד ערים 

משולש דרומי) זכתה בקול קורא 

של האיחוד האירופי לפתוח 

מיזמים להתיעלות אנרגטית. היקף 

הפרויקט 300 א' יורו.

חינוך

תוספת 6 כיתות לבי"ס 

אוניברסיטה. סה"כ עלות צפי 

פרויקט ההרחבה (שלב ב') 8.5 מ' 

ש"ח

חינוך

הקמת בית ספר יסודי שני שכונה 

60 - הקדמת ביצוע תחילת 

עבודות לשנת 2015 . סה"כ עלות 

הפרויקט הצפוייה 36 מ' ש"ח
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הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

        10,250    6,250-    11,500    16,500שיפוץ חט"ב אונים - קרנות הרשות54053007

16,500    11,500    -6,250    10,250        

         1,150           -           -       1,150הכשרת בי"ס חלופי לבי"ס סאלד53007

         9,100      6,250-     11,500     15,350שיפוץ חטיבת אונים53007

16,500     11,500     -6,250      10,250       

          1,065         590      1,065שביל ראשונים\תצוגת הבאר\ארכיון-השתתפויות52384002

          1,120         590        440-         530שביל ראשונים\תצוגת הבאר\ארכיון-קרנות54084002

1,595      150         590         2,185          

         2,185          590          150       1,595שביל ראשונים\תצוגת הבאר\ארכיון-עלות ביצוע75084002

-              1,595       150          590          2,185         

          4,329         607          -      3,722שיפוץ סאלד - השתתפות משה"ח52253005

          6,671       607-          -      7,278שיפוץ סאלד - קרנות הרשות54053005

11,000    -          -         11,000        

       11,000           -           -     11,000שיפוץ סאלד- קבלניות53005

-              11,000     -           -           11,000       

88,60636,9002,34290,94888,60636,9002,34290,948

תרבות 

ונוער

תיקון טעות סופר בחוברת 

התקציב: בסכום הוצאות הפיתוח 

נרשם רק חלק העירייה ולא נרשם 

חלק העירייה

חינוך

שיפוץ והתאמת חטיבת ביניים 

נוספת במתחם אונים - התאמה 

לקצב ביצוע צפוי. עלות צפויה 

כוללת של הפרויקט 24.5 מ' ש"ח

חינוך

שינוי מקורות: נתקבלה הרשאה 

משלימה להשתתפות משרד 

החינוך. מתוך תב"ר שיפוצי קיץ
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