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העברות מסעיף לסעיף מס' 2 לשנת 2017 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

1923000810
השתתפות בתקציב מח 

וטרינרית משותפת
        1,110,000            390,000         1,500,000 

 510,000            390,000            120,000           דמי בדיקת בשר קפוא1214200220

 640,000            350,000            290,000           הרשאות משרד החינוך1311000920

1811000931
הוצאות כנגד הרשאות 

משרד החינוך
           290,000            350,000            640,000 

 26,000              16,000              10,000             שלום המשפחה1842400840

 670,000            16,000-            686,000           שכר - אלימות במשפחה1842400110

 339,000            69,000              270,000           פעולות קליטה עירונית1869000786

 279,000            69,000              210,000           ממשלה קליטה1369000960

 200,000            200,000              -                    פעולות במרכזים1813600751

 200,000            200,000              -                    חינוך משלים1313600410

1722100781
עיר ללא אלימות הקשר 

רחב פעולות
           170,000                4,000            174,000 

1722101210
שכר מוקד עיר ללא 

אלימות
             80,000              20,000            100,000 

 22,000              4,000-              26,000             עיר ללא אלימות1722100780

   -                     20,000-            20,000             עיר ללא אלימות1817110780

 460,000            30,000              430,000           תמיכות1765000820

 2,521,000         30,000-            2,551,000        רזרבה לפעולות1994000981

764,883,000     763,874,0001,009,000הוצאות  

764,883,000     763,874,0001,009,000הכנסות  

-                 -                 -                  

4

קהילה 

רווחה 

נוער

קליטה
אישור תוכנית קליטה ממשרד 

הקליטה, הוצאה כנגד הכנסה.

1
איכות 

הסביבה

מחלקה 

וטרינרית

 השינוי בשל תיקון חקיקה, סגירת 

תחנת בדיקות משנה וצמצום 

דרמטי של  גביית האגרות 

לבדיקות משנה מספקי הבשר 

אשר היוו את מרבית המימון 

למחלקה הוטרינרית.

3

קהילה 

רווחה 

נוער

רווחת הפרט
העברה משכר לפועולת לטובת 

הדרכות

מנהל חינוךחינוך2

הגדלת סעיף כנגד הרשאות 

שהתקבלו ממשרד החינוך ע"ס 

.₪ 637000

השלמת תקציב התמיכותהשתתפויותשונים7

5
תרבות 

וספורט
בתי תלמיד

תקצוב סעיפי הכנסה והוצאה 

בבתי תלמיד באגף תרבות לצורך 

העברת תגמול לבתי ספר

עדכון תקציב בהתאם לאישור 

המשרד לבטחון פנים

פרוקיט 

עיר ללא 

אלימות

6
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22/02/2017 העברות מסעיף לסעיף תברים 2016

 העברה  2
עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה

מתוכו  

עדכון2016

תקציב 

תקציב קייםמעודכן

מתוכו  

עדכון2016

תקציב 

מעודכן

          1,031        500          -         531ניקוז - השתתפות רשות ניקוז52342001

        45,521       500-    15,000    46,021ניקוז - מקורות הרשות54042001

       43,917     13,500     43,917ניקוז - עבודות קבלניות 75042001

         2,635      1,500      2,635ניקוז - תכנון ויועצים95042001

46,552    15,000    -         46,552        46,552     15,000     -           46,552       

          1,035        385          -         650פינוי בינוי כיסופים - קרנות הרשות54044009

         1,035          385          -         650             -פינוי בינוי כיסופים - יועצים ומתכננים95044009

650         -          385        1,035          650         -          385          1,035         

-             

-             

-            

-          -          -         -             -          -          -           -            

47,20215,00038547,58747,20215,00038547,587

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

הנדסה
נתקבלה השתתפות רשות ניקוז 

בעבודות שביצעה העירייה

הנדסה

הגדלת תקציב להשלמת התוכנית 

לאור הגדלת תחולת העבודה 

ודרישות לבדיקות ויועצים נוספים.
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