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העברות מסעיף לסעיף מס' 3 לשנת 2017 עיריית כפר סבא

הכנסותהוצאות
מספר 

הקצאה
תקציב לפני שינוישם חשבוןמספר חשבוןשם מחלקההיחידה

סכום שינוי 

תקציב

תקציב אחרי 

שינוי

תקציב לפני 

שינוי

סכום שינוי 

תקציב

תקציב אחרי 

שינוי
הערה

 45,000                15,000              30,000               תרבות וחברה לצעירים1828100781

 2,506,000           15,000-             2,521,000          רזרבה לפעולות1994000981

 40,000                30,000              10,000               אח בוגר1828200810

1328300921
מעורבות חברתית השתת. 

ממשלה
                 -               20,000            20,000 

 2,496,000           10,000-             2,506,000          רזרבה לפעולות1994000981

 68,300                11,100-             79,400               הנוער העובד1828900781

 48,300                2,200-               50,500               השומר הצעיר1828900782

 104,700              2,300                102,400             בני עקיבא1828900783

 171,700              11,000              160,700             הצופים1828900784

 62,000                20,000              42,000               מרכז יום רב תחומי מפתן1847400751

 381,000              20,000-             401,000             מפתנים הוצאות שונות1847400780

 22,000                22,000                -                       זמניים (התנדבות)1848300210

 26,000                22,000-             48,000               בית המתנדב1848600750

 278,000              150,000-           428,000             ריתמוסיקה1812201210

 150,000              150,000              -                       רתמוסיקה פעולות1812201750

 157,000          27,000             130,000       הכנסות אלי כהן1324005410

1324005420
 אלי כהן הכנסה חוגים 

כנגד הוצ
       250,000               9,000          259,000 

 77,000                27,000              50,000               זמניים   חוגים אלי כהן1824005210

 184,000              9,000                175,000             מותנה הכנסה1824005750

 430,000          130,000           300,000       הכנסות מארועים1329310420

 180,000              30,000              150,000             שכר ארועי ספורט זמניים1829310210

 648,000              300,000            348,000             ארועי ספורט1829310780

 2,296,000           200,000-           2,496,000          רזרבה לפעולות1994000981

   765,069,000       186,000  764,883,000הוצאות

   765,069,000       186,000  764,883,000הכנסות

-                    -                  -                     

5

קהילה 

רווחה 

ונוער

עבודה 

קהילתית

לאור תגבור הפעילות בבית המתנדב, 

והצורך בהרחבת הפעלתו בשעות 

אחה"צ, נידרש צורך בהעברת נתח 

תקציבי מסעיף זה לסעיף כ"א זמניים.

קהילה 

רווחה 

ונוער

שירותי תקון

מיון פנימי - מתן מענה בפעילויות 

וקורסים להיקפי החניכים המשתתפים 

השנה במסגרת מית"ר

2

קהילה 

רווחה 

ונוער

נוער

 תוספת תקציב בשל אישור תוכנית  

"חונכות אישית לאחים לאנשים עם 

מוגבלות"  על ידי קרן תחום התנדבות 

לחדשנות.

3

קהילה 

רווחה 

ונוער

נוער
מיון פנימי - חלוקת תקציב תנועות 

הנוער לשנת 2017 עפ"י מפקד

4

1

קהילה 

רווחה 

ונוער

נוער
הגדלה עבור פעילויות תרבות בחצר 

השוק

8
תרבות 

וספורט
ספורט

תוספת תקציב לקיום מירוץ לילה יולי 

2017

7
תרבות 

וספורט
בתי תרבות

הגדלת הוצאות כנגד הכנסות  מחוגים 

, עבור מדריכים זמניים ומותנה 

הכנסות נותני שירות.

גני ילדיםחינוך6
מיון פנימי משכר לפעולות לבקשת 

האגף

עמוד 1 מתוך 1

P
D

F
 processed w

ith C
uteP

D
F

 evaluation edition
w

w
w

.C
uteP

D
F

.com

http://www.cutepdf.com


03/04/2017 העברות מסעיף לסעיף תברים 2017

 העברה  3
עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה

מתוכו  

עדכון2016

תקציב 

תקציב קייםמעודכן

מתוכו  

עדכון2016

תקציב 

מעודכן

            210          50           30         160התייעלות אנרגטית בבתי ספר- מקרנות הרשות54053010

            210            50           30         160             -התייעלות אנרגטית בבתי ספר -תפעול פרויקט95053010

160         30           50          210            160         30           50            210            

            500        500          -          -תוספת בנייה מוסדות העירייה- קרנות הרשות54746014

            500          500          -          -             -תוספת בנייה מוסדות העירייה- עלויות הקמה75046014

-          -          500        500            -          -          500          500            

         3,051     1,896           75      1,155שיפוצי מוסדות חינוך - השתתפות משרד החינוך52253009

        33,945    12,000    33,945שיפוצי מוסדות חינוך - מקרנות הרשות54053009

            -            200          -         200שיפוצי מוסדות חינוך - פיצוי מביטח59053009

       37,196       1,896     12,075     35,300שיפוצי מוסדות חינוך - עבודות קבלניות75053009

35,300    12,075    1,896     37,196        35,300     12,075     1,896       37,196       

            500        500תמיכת משרד הדתות בהקמת בית כנסת52246015

            500          500          -          -             -העברת תמיכת המשרד בהקמת בית כנסת75046015

-          -          500        500            -          -          500          500            

35,46012,1052,94638,40635,46012,1052,94638,406

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

חינוך
 תוספת נדרשת לתפעול 

וההטמעה וכן לבקרים נוספים.

חינוך

נתקבל החזר ממשרד החינוך בגין 

התקנת מע' התראה בפני רעידות 

אדמה 86 א' ש"ח' 210 א' ש"ח 

בגין תוספת קרוואנים, הרשאה 

לשיפוץ פסג"ה בסך 100 א' ₪ וכן 

תוספת ממקורות עצמיים 1.5 מ' ₪

הנדסה
תוספת בנייה למשרדי העירייה - 

תכנון

הנדסה
חידוש תב"ר שנפתח בשנת 2012 

וטרם מומש
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