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העברות מסעיף לסעיף מס' 6 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

1812500755
הפעלה באמצעות תאגיד 

תרבות
                       -           4,640,000           4,640,000 

 45,925,000     1,200,000       44,725,000    הכנסות יולא1312500410

 9,565,000           486,000-           10,051,000        הזנה יולא1812500753

 1,794,000           600,000-           2,394,000          חוג תנועה1812520210

 2,680,000           200,000-           2,880,000          יום לימודים ארוך1812500780

 8,333,000           1,154,000-        9,487,000          שכר גננות1812500110

 10,224,000         1,000,000-        11,224,000        אמהות בית1812510110

 7,060,000           350,000            6,710,000          עבודות קבלניות גנים ונוף1746000750

 3,627,000           373,000-           4,000,000          היטל הטמנה1712300752

 53,000                23,000              30,000               רכשית ציוד1712300930

 170,700              13,700              157,000             פריקט עיר ירוקה1711000750

 13,700             13,700               -                    הכנסות קיימות1213300610

 435,000              85,000              350,000             השתתפות באגוד ערים1745000830

 1,283,000           85,000-             1,368,000          רזרבה לפעולות1994000981

 2,068,000           68,000              2,000,000          עבודות קבלניות - תאורה1743000750

 3,559,000           68,000-             3,627,000          היטל הטמנה1712300752

 165,000              25,000              140,000             הוצאות למבקרי חוץ1612000750

 1,258,000           25,000-             1,283,000          רזרבה לפעולות1994000981

3

2
איכות 

הסביבה
מיון פנימי לבקשת האגףנקיון

גני ילדיםחינוך1

התאמת תקציב הפעלת יול"א  

באמצעות החברה העירונית לתרבות 

ופנאי.

4
איכות 

הסביבה

עבודות 

ציבוריות
גידול תעריפים לרשויות הניקוז

איכות 

הסביבה
בקשת האגף כנגד הכנסות.קיימות

5
איכות 

הסביבה
מאור רחובות

מנהל 

כללי
מבקר

תוספת נדרשת בשל הגידול בהיקף 

האחזקה והתייקרות במכרז

6
תוספת נדרשת להשלמת עבודת 

ביקורת לשנת 2017
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העברות מסעיף לסעיף מס' 6 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

 151,000              25,000              126,000             לימן עבודות קבלניות1845210750

 1,233,000           25,000-             1,258,000          רזרבה לפעולות1994000981

 31,000                16,000              15,000               מפתנים1847400840

 729,000           16,000             713,000          מפתן ממשלתי1347400930

 138,267              29,000              110,000             התנדבות1848300840

 1,225,000           8,000-               1,233,000          רזרבה לפעולות1994000981

 39,400             21,000             18,400            התנדבות פעולה (הכנסה)1348300930

 790,000           120,000           670,000          הסעות נכים  הכ מ רווחה1346700930

 1,185,000           40,000-             1,225,000          רזרבה לפעולות1994000981

 817,000              160,000            657,000             נכים טיפול בקהילה תמיכות1846700840

 228,000           68,000             160,000          ממשלה תרבות תורנית1327000920

 1,168,000           68,000              1,100,000          פעילות תורנית1827000780

 47,000,000         47,000,000         -                       פרעון מחזור מלוות1999000991

 47,000,000     47,000,000       -                    הלוואה למחזור מלוות1599900780

 3,300                  10,700-             14,000               כריכת ספרים1823000720

 90,700                10,700              80,000               רכשית ספרים1823000930

9

קהילה 

רווחה 

ונוער

עבודה 

קהילתית

תקצוב משרד הרווחה עבור הכשרת 

מתנדבים בחירום והרחבת הזדמנויות 

התנדבות מותאמות לצעירים.

7

עדכון נדרש בהכנסות למול הוצאות  

לרישום מחזור המלוות ופריסתן מחדש 

בהתאם לאישור המועצה את תקציב 

.  2017

קהילה 

רווחה 

ונוער

שירותי תקון
עדכון נדרש לצורך השמת תלמידים 

למפתן חוץ מתקציב משרד הרווחה

דת11
מורשת 

ישראל

פרויקט זהות יהודית לבתי ספר + 

חידון תנ"ך + פרויקט יחד ירושלם 

הוצאות כנגד מימון ממשלתי.

10

קהילה 

רווחה 

ונוער

שירותי שיקום

תרבות13
ספריה 

עירונית
מיון פנימי לבקשת האגף

8

גידול בהשמת נכים בקהילה

קהילה 

רווחה 

ונוער

שרותים 

לאנשים עם 

מוגבלות 

שכלית

תוספת נדרשת בשל תוספת שעות 

נקיון במרכז לימן

פרעון מלוותשונים12

עמוד 2 מתוך 3



העברות מסעיף לסעיף מס' 6 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

 185,000              45,000              140,000             פרחי ספורט1829900782

 185,000           45,000             140,000          פרחי ספורט1329900921

 498,000              80,000              418,000             הוצאות נקיון1098001751

 155,000              80,000-             235,000             הוצאות שמירה1098001750

 1,600,000           150,000            1,450,000          החזרים לתושבים1767000442

 1,035,000           150,000-           1,185,000          רזרבה לפעולות1994000981

   814,733,500  48,483,700  766,249,800הוצאות

   814,733,500  48,483,700  766,249,800הכנסות

-                    -                  -                     

ספורטתרבות14

עדכון תקציב פרוייקט פרחי ספורט - 

הכנסות והוצאות לפעילויות היעודיות 

שממומנות מפרחי ספורט עבור 

כדורעף ואופניים.

16
מנהל 

כספי
התאמה לביצוע צפויביטוח

מיון פנימי לבקשת האגףקריית ספירתרבות15
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29/08/2017 העברות מסעיף לסעיף תברים 2017

 העברה  6
עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה

מתוכו  

עדכון2017

תקציב 

תקציב קייםמעודכן

מתוכו  

עדכון2017

תקציב 

מעודכן

            334        109         225         225הצטיידות מפתן - משרד הרווחה52292007

              25           25           25הצטיידות מפתן - קרנות54092007

            359          109         250         250          -          -הצטיידות מפתן - רכישות93092007

250         250         109        359            250         250         109          359            

            155        120          -           35היערכות לעיר ירוקה - השתתפות המשרד להגנת הסביבה52213010

         1,817          30      1,100      1,787היערכות לעיר ירוקה - קרנות הרשות54013010

         1,972          150      1,100      1,822          -          -היערכות לעיר ירוקה - עלויות75013010

1,822      1,100      150        1,972         1,822      1,100      150          1,972         

         1,500         -          -      1,500פתוח השכונות הירוקות - תרומה52363001

      458,125     7,330    11,600  450,795פתוח השכונות הירוקות - קרנות הרשות54063001

            -            646         -          -         646פתוח השכונות הירוקות - החזרים שונים59063001

     460,271       7,330     11,600   452,941פתוח השכונות הירוקות - עלויות75063001

452,941  11,600    7,330     460,271      452,941   11,600     7,330       460,271     

         4,150         -      1,750      4,150שבילי אופניים - השתתפות משרד התחבורה52225002

         5,779        300         750      5,479שבילי אופניים - הכנסה 54025002

         9,929          300      2,500      9,629          -שבילי אופניים - השתתפות משרד התחבורה93025002

9,629      2,500      300        9,929         9,629      2,500      300          9,929         

         4,548         250      4,548הנגשות מוסדות חינוך - השתתפות משרד החינוך52253008

         1,920        260         900      1,660הנגשות מוסדות חינוך - קרנות הרשות54053008

         6,468          260      1,150      6,208הנגשות מוסדות חינוך - עלויות75053008

6,208      1,150      260        6,468         6,208      1,150      260          6,468         

470,85016,6008,149478,999470,85016,6008,149478,999

חינוך

היקף הדרישות עלה מעל 

התמוכנן ונוצר צורך להתאים 

לאומדני הביצוע

חברה 

כלכלית

נתקבל חשבון סופי מחברת חשמל 

בגין עבודות בפתוח השכונות 

הירוקות  הטמנת קו המתח 

הגבוה. נבע מפערים בין האומדן 

שלהם לעלות בפועל. התנהל דיון 

והושג סיכום לגבי הפערים  בו 

חברת החשמל ויתרו על חלק ניכר 

מהדרישות.

הנדסה

הגדלת השתתפות קרנות הרשות 

לאור העובדה שמשרד התחבורה 

אינו מכיר בכל ההוצאות שמוציאה 

העירייה בפרויקט

איכות 

הסביבה

התקבלה הרשאה מהמשרד 

להגנת הסביבה בהתאם לקול 

קורא למניעת זיהום אוויר

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

רווחה

נתקבלה תמיכה ממשרד הרווחה 

להמשך הצטידות מפתן - ציוד 

לסדנאות   וכן מתקני חשמל 

וספורט

עמוד 1 מתוך 1
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  פתיחת חשבונות נפרדי� להשקעה בניירות ער� וקבלת ייעו�  :  הצעת החלטה
  יזו�  מהבנקי�                             

  
  מוחלט כלהל�:
ות ער# בבנק הפועלי�, סני! כפר סבא ובבנק נפרדי� להשקעות בנייר בנק  לפתוח חשבונות

   לניהול ההשקעות. לאומי סני! כפר סבא ולקבל מהבנקי� "ייעו$ ייזו�"
ובהתא� להחלטות וועדת  4/2008ההשקעות יעמדו בתנאי חוזר מנכל משרד הפני� 

  ההשקעות שמונתה ע"פ אותו חוזר מנכ"ל.
יה ומכירה בדרכי� שייקבעו ע� כל אחד ממורשי החתימה יהיה רשאי להעביר הוראות קנ

  הבנק, טלפונית, בפקס או בדוא"ל. 
  

  דברי הסבר

בדר# כלל לרשות העירייה עומדי� עודפי נזילות זמניי� ועל העירייה לשמור על  .1
 .ערכ�

) הפקדונות השקליי� נושאי� תשואה 0%בתנאי הריבית השוררי� במשק (סביב  .2
 .אפסית

יק של רכישה ישירה של אג"ח, לפחות לפיכ# החליטה וועדת השקעות לפנות לאפ .3

חוזר מנכ"ל בהתא� לומעלה (  Aקונצרני בדרוג השקעה  25%ממשלתי ועד  75%
4/08( 

חשוב לנהל את ההשקעות בחשבו� נפרד, כדי לקבל מעקב תמידי על התשואה  .4
 וביצועי התיק. 

הייעו$ הייזו� הנית� ע"י מרכזי כל אחד מהבנקי� באופ� שהתיק נבח� ע"י היוע$  .5
והנ"ל מיוזמתו מציע לעירייה ביצוע פעולות. הכל בהתא� להחלטות וועדת 

 ההשקעות ובכפו! להוראות חוזר המנכ"ל.
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