
























29/05/2017 העברות מסעיף לסעיף תברים 2017

 העברה  4
עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה

מתוכו  

עדכון2017

תקציב 

תקציב קייםמעודכן

מתוכו  

עדכון2017

תקציב 

מעודכן

              71            71          -          -הקמת אתר חקלאות ישובי - השתתפות הממשלה52213014

              19            19הקמת אתר חקלאות ישובי - קרנות הרשות54013014

             90            90          -          -הקמת אתר חקלאות ישובי - עבודות קבלניות75013014

-          -          90            90              -          -          90            90             

         1,000       1,000          -          -מבנה בית המתנדב ובית האומנים - קרנות הרשות54046016

         1,000       1,000          -          -             -מבנה בית המתנדב ובית האומנים - עבודות קבלניות75046016

-          -          1,000       1,000         -          -          1,000       1,000         

         3,000       1,200      1,800      1,800מועדון נחשון שדרוג והוספת קומה - מוסדות פייס52393002

         2,039      1,200-      3,239      3,239מועדון נחשון שדרוג והוספת קומה - מקורות הרשות54093002

         5,039      5,039      5,039מועדון נחשון שדרוג והוספת קומה - עלות הקמה75093002

5,039      5,039      -           5,039         5,039      5,039      -           5,039         

         4,000       4,000          -          -הסבת מגרשיי כדורגל לדשא סינטטי - קרנות הרשות54083018

         4,000       4,000          -          -             -הסבת מגרשיי כדורגל לדשא סינטטי - מתכננים ויועצים95083018

-          -          4,000       4,000         -          -          4,000       4,000         

         1,465          310           75      1,155שיפוצי מוסדות חינוך - השתתפות משרד החינוך52253009

        35,445       1,500    12,000    33,945שיפוצי מוסדות חינוך - מקרנות הרשות54053009

            -            200          -         200שיפוצי מוסדות חינוך - פיצוי מביטח59053009

       37,110       1,810     12,075     35,300שיפוצי מוסדות חינוך - עבודות קבלניות75053009

35,300    12,075    1,810       37,110        35,300     12,075     1,810       37,110       

         1,465         385      1,465שיפוצי מוסדות חינוך - השתתפות משרד החינוך52253009

        37,445       2,000    13,500    35,445שיפוצי מוסדות חינוך - קרנות הרשות54053009

            -            200         200שיפוצי מוסדות חינוך - פיצוי מביטוח59053009

       37,386       2,000     12,075     35,386שיפוצי מוסדות חינוך - עבודות קבלניות75053009

37,110    13,885    2,000       39,110        35,386     12,075     2,000       37,386       

        13,082          -    13,082בי"ס דבורה עומר -  השתתפות משרד החינוך52256010

        17,219            65    17,154בי"ס דבורה עומר - מקרנות הרשות54056010

       30,301            65          -     30,236בי"ס דבורה עומר - עלויות75056010

30,236    -          65            30,301        30,236     -          65            30,301       

הנדסה

הוחלט להכשיר את בית המתנדב 

ובית האומנים במבנה בית צבי 

הישן.לצורך זה מתוקצבים 1 מ ₪, 

כוללצ 700 ₪ מעלית

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

איכות 

הסביבה

נתקבלה הרשאה מהמשרד 

להגנת הסביבה להקמת אתר 

חקלאות ישובי. תמיכה של 197 א' 

למשך 4 שנים

רווחה

עדכון מקורות תקציב הפרוייקט. 

בוטלה השתתפות העמותה 

ונעשית פנייה למענק פיס

תרבות 

וספורט

הוחלט להסב את מגרשי הכדורגל 

בקפלן ובעליה לדשא סינטטי. 

הסכום נקבע טרם קבלת אומדן. 

נעשתה פנייה לטוטו

חינוך

הוחלט להקדים שיפוץ יסודי של 

מבנה בי"ס אוסישקין הגובל ברח' 

רוטשילד. בעלות של 2 מש"ח. 

נעשית פנייה למפעל הפיס 

ולמשרד החינוך להשתתפות.

חינוך

בסיום הפרויקט התברר כי אגרת 

חיבור מים (בגין תוספת שטח) לא 

נלקחה בחשבון

חינוך

 תיקון להעברה מספר 3 - מצב 

העברה מתוקנת לתבר זה נתקבל 

החזר בסך 210 א ש"ח ממשרד 

החינוך בגין תוספת קרוואנים, 

והרשאה לשיפוץ פסג"ה בסך 100 

א' ₪ וכן תוספת ממקורות עצמיים 

1.5 מ' ₪ (תיקון מקור)
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29/05/2017 העברות מסעיף לסעיף תברים 2017

 העברה  4
עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה

מתוכו  

עדכון2017

תקציב 

תקציב קייםמעודכן

מתוכו  

עדכון2017

תקציב 

מעודכן

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

         1,000      1,000      1,000חטיבה ע"ש אילן רמון - השתתפות משרד החינוך52253007

        26,910       6,000      1,000    20,910חטיבה ע"ש אילן רמון - מקרנות הרשות54053007

       27,910       6,000      2,000     21,910חטיבה ע"ש אילן רמון - עלויות53007

21,910    2,000      6,000       27,910        21,910     2,000      6,000       27,910       

         7,200           -      4,200      7,200גנ"י בירוקות החל מ 2016- השתתפות משה"ח52256017

         9,539       1,439      4,800      8,100גנ"י בירוקות חל מ 2016- קרנות הרשות54056017

       16,739       1,439      9,000     15,300גנ"י בירוקות החל מ 2016- עלויות56017

15,300    9,000      1,439       16,739        15,300     9,000      1,439       16,739       

         2,900           -      1,400      2,900גנ"י ברחבי העיר החל מ 2016- השתתפות משה"ח52256018

         6,569          419      3,000      6,150גנ"י רחבי העיר חל מ 2016- קרנות הרשות54056018

         9,469          419      3,000      9,050גנ"י רחבי העיר החל מ 2016- עלויות56018

9,050      4,400      419          9,469         9,050      3,000      419          9,469         

         3,900       3,900          -          -שדרוג מתחם מחלקת נוער ומגרשי האימונים מלתחות טריבונה ושרותים54083019

         3,900       3,900          -          -             -שדרוג מתחם מחלקת נוער אימונים מלתחות טריבונה ושרותים-קבלניות75083019

-          -          3,900       3,900         -          -          3,900       3,900         

        13,300      4,000-    17,300    17,300הרחבת איצטדיון ושידרוגו - השתתפות מוסדות52383017

         7,200    16,000-    22,700    23,200הרחבת איצטדיון ושידרוגו - קרנות הרשות54083017

       20,500    20,000-     40,000     40,500הרחבת איצטדיון ושידרוגו - השתתפות מוסדות83017

40,500    40,000    -20,000    20,500        40,500     40,000     -20,000    20,500       

עדכון מספרי תברים: פיצול תברים באותו נושא ללא שינוי בתקצוב

יבוא  במקום תבר 56011 החל משנת 2016 תבר גני ילדים מערב העיר156017

יבוא  במקום תבר 56012 החל משנת 2016 תבר גני ילדים בעיר256018

יבוא במקום תבר  77001 החל משנת 3770022016

יבוא במקום תבר  77002 החל משנת 4770032017

194,44586,399633195,078192,72183,189633193,354

חינוך

הקדמת הקמת שלב נוסף 

בחטיבת גוונים, עלות כוללת 

נאמת ב-17.5 מ' ש"ח. נעשית 

פנייה למשרד החינוך

חינוך

התאמה לתוצאות מכרז גנ"י 

2017 בסך 1,359 אלש"ח ועוד 

80 אלש"ח השלמה לגנ"י 2016

עדכון טכני של מספרי התקציב - 

ללא שינוי בתקציבי הפרוייקטים

חינוך
התאמה לתוצאות מכרז גנ"י 

2017 בסך 419 אלש"ח.

תרבות 

וספורט

שדרוג מתחם האימונים (נוער) 

לרבות מקלחות, טריבונה ושרותי 

קהל

תרבות 

וספורט

עדכון תכנון תזרימי של תקציב 

פרוייקט האצטדיון אל מול תזרים 

תקציב הפרוייקטים לעיל

עמוד 2 מתוך 2



העברות מסעיף לסעיף מס' 4 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                35,000              10,000               זמניים1824000210

 35,000                35,000-             70,000               מרכז אומנים1824002782

 1,485,000           35,000              1,450,000          זמניים1828300210

 2,261,000           35,000-             2,296,000          רזרבה לפעולות1994000981

 137,000          57,000             80,000         הכנסות מבתי נוער1328200420

 20,000                20,000                -                       סטארטסבא הוצאות שונות1828300787

 2,241,000           20,000-             2,261,000          רזרבה לפעולות1994000981

 1,507,000           57,000              1,450,000          זמניים1828300210

 80,000-               90,000-             10,000               עזר מחשב1815040593

 540,000              90,000              450,000             עזר מחשב1814000593

 105,000          5,000               100,000       גף מחשבים משרד החינוך1317210920

 75,000                5,000                70,000               הוצאות אחרות1817200780

 248,000              230,000            18,000               הוצאות שונות חינוך1811000782

 595,000              70,000              525,000             רווחת עובד1613100780

 1,941,000           300,000-           2,241,000          רזרבה לפעולות1994000981

 47,000                12,000              35,000               הוצאות אחרות חינוך1811000780

 1,929,000           12,000-             1,941,000          רזרבה לפעולות1994000981

 110,000              60,000              50,000               העסקת לבורנטים כצנ'1815010785

 102,000              52,000              50,000               העסקת לבורנטים הרצ'1815030785

 1,742,000           187,000-           1,929,000          רזרבה לפעולות1994000981

 125,000              75,000              50,000               העסקת לבורנטים חטיבות1814000785

תיקון טעות טכניתתיכוניםחינוך

פיסג"החינוך
דמי רישום מרכזי פיסג"ה, הכנסה 

מועברת ממשרד החינוך למרכז פיסג"ה

קהילה 

נוער 

ורווחה

נוער
פתיחת תקציב מותנה על פי בקשת 

האגף תוספת לתקציב הדרכה גלריה

קהילה 

נוער 

ורווחה

המרת קבלניות נקיון בשכר עבודהנוער

קהילה 

נוער 

ורווחה

נוער
פרוייקט יזמות לבני נוער וצעירים 

"srartsaba"

נציגות עירייה בוועדות השמהמנהל חינוךחינוך

מנהל חינוךחינוך
אירוע הוקרה לעובדי מערכת החינוך 

והעירייה

תיכוניםחינוך

מצוקת גיוס כ"א לבורנטים מצריכה על 

פי בקשת האגף השלמת משרות על 

חשבון רזרבת העירייה.

עמוד 1 מתוך 2



העברות מסעיף לסעיף מס' 4 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

 124,000              14,000              110,000             יועצים1616000980

 1,728,000           14,000-             1,742,000          רזרבה לפעולות1994000981

 80,000                80,000                -                       חברה מתפעלת שכר1093000754

 110,000              80,000              30,000               עזר מחשב1621000593

 2,949,000-          80,000-             2,869,000-         נגדי מחשב1093000998

 1,648,000           80,000-             1,728,000          רזרבה לפעולות1994000981

 3,150,000           150,000            3,000,000          מועצה דתית-שוטף1851000810

 1,498,000           150,000-           1,648,000          רזרבה לפעולות1994000981

   765,131,000         62,000  765,069,000הוצאות

   765,131,000         62,000  765,069,000הכנסות

-                    -                  -                     

מנהל 

כללי
מש"א

ליוי מנהל אגף משאבי אנוש בהבט 

המוניציפלי ובהבט דיני עבודה

מחשובמחשוב

עלות חברה מתפעלת לסליקה ובקרה 

גמל ופנסיה עם רפורמת המסלקה 

הפנסיונית  בקופות הגמל.

שרותי 

דת
עדכון השתתפות בהתאם לחוקדת

עמוד 2 מתוך 2



 

 
 09-7649119טל. |  44100סבא -, כפר135רח' ויצמן 

 kfarsaba_mankal@ksaba.co.il  | 09-7649389פקס. 

 
 ה    ל      ה      נ      ה      ה 

 העירייה             יתמנכ"ל
 90-9460110                טל: 

 90-9460460פקס:              
 סיון, תשע"ז י'

 9919מאי,  90
 469914  אסמכתא:

 
 

 
 ,לכבוד

 חברי וועדת כספים
  

 
 7202.6.4 עדת כספיםוהזמנה לוהנדון:  

 
, י' בסיון תשע"ז, בשעה 62429919הנכם מוזמנים לישיבת ועדת כספים אשר תתקיים ביום ראשון, 

 , בחדר הישיבות בעירייה2  16:99

 

 ר היום: על סד

 9916צו ארנונה לשנת  12

 9919לשנת  6תקציב רגיל מספר מסעיף לסעיף העברות  92

 9919לשנת  6ר מספר "תקציב תבמסעיף לסעיף ת והעבר 42

 4121929914כספי רבעוני ליום ח "דיון בדו 62

 

 

 
    

ברכה,ב                                                                                      
      

 גונן-אושרת גני 
 העירייה יתמנכ"ל        

 
 
 
 

 
 


	פרוטוקול ועדת כספים
	דוח כספי רבעון 4 לשנת 2016
	העברות תקציב מספר 4 תברים לשנת 2017
	העברות תקציב רגיל מספר 4 לשנת 2017
	הזמנה לוועדת כספים 4.6.2017

