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 ת כספיםועדהזמנה לוהנדון:  

בשעה , 3.12.2017בת ועדת כספים שתיערך ביום ראשון, טו בכסלו תשע"ח, הנכם מוזמנים לישי

 בחדר הישיבות בעירייה.  , 18:00
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 2017לשנת  8העברות מסעיף לסעיף תב"ר מספר  .2
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העברות מסעיף לסעיף מס' 8 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

 5,325,000           3,300,000         2,025,000          השתתפות בתאגיד עירוני1825200870

 327,300,000     3,300,000         324,000,000    ארנונה כללית1111100100

 175,000              35,000              140,000            אחרות גלריה1824002780

1324002410
תשלום עבור שעורים 

בגלריה
             75,000              35,000            110,000 

1329300920
השתתפות ממשלה 

ספורט
           300,000            180,000            480,000 

 325,000              245,000            180,000            תקציב אגודות ספורט1829900781

 945,000              65,000-             1,010,000          רזרבה לפעולות1994000981

 985,000              400,000            585,000            שכר דירה דמי חכירה1935000410

 327,700,000     400,000            327,300,000    ארנונה כללית1111100100

 340,000              60,000              280,000            החזר עמודי תאורה1743000751

 885,000              60,000-             945,000            רזרבה לפעולות1994000981

 252,000            20,000              232,000           השתתפות בסמים1347300990

 262,000              20,000              242,000            מניעת סמים1847300780

 23,000                23,000                -                      מערכות מידע רווחה1841300751

 862,000              23,000-             885,000            רזרבה לפעולות1994000981

 55,000                20,000              35,000              מלגות1817900850

 195,000              10,000-             205,000            מחול1813200752

 265,000              10,000-             275,000            תכניות מיוחדות1814000786

6

קהילה 

רווחה 

ונוער

מניעת סמים

 תוספת תקציב  מרשות הלאומית 

למלחמה בסמים עבר סדנאות 

והרצאות קהילה הורים ובני נוער

מאור רחובותהנדסה5
תוספת נדרשת לתיקון מפגעים  

ותאונות בעמודי תאורה.

7

קהילה 

רווחה 

ונוער

מנהל רווחה
עדכון בשל מעבר למערכת מחשוב 

חדשה

העברה מיתרות לטובת מלגות 

הנחה סוציאליות לתלמידים
רווחה חינוכיתחינוך

בתי תרבותתרבות2
גידול בהוצאות גלריה כנגד גידול 

בפעילות ובהכנסות משעורים

תרבותתרבות1

עדכון תקציב אגודות לעפ 

קריטריונים והעברת תקציב 

ממשלה

ספורטתרבות3

הקדמת תשלומי שכר דירה

מקדמה על חשבון תקציב החברה 

העירונית לתרבות ופנאי לשנת 

התקציב הבאה

נכסיםהנדסה4
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העברות מסעיף לסעיף מס' 8 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

1613100550
פרסום מכרזי כ"א 

ודרושים
            130,000              60,000              190,000 

 802,000              60,000-             862,000            רזרבה לפעולות1994000981

 640,000              640,000              -                      הוצאות שנים קודמות1994000780

 162,000              640,000-           802,000            רזרבה לפעולות1994000981

    814,753,500         20,000  814,733,500הוצאות

    814,753,500         20,000  814,733,500הכנסות

-                   -                  -                     

שונים
תשלומים לא 

רגילים

הוצאת שנים קודמות גמר חשבון 

שנת 2016 שירות וטרינרי משותף 

השתתפות בשל ירידה בהכנסות

8
מנהל 

כללי
מזכירות וכ"א

תוספת נדרשת עבור פרסומי 

דרושים וכא בעיתונות ובאינטרנט 

לכלל יח העירייה

עמוד 2 מתוך 2



29/11/2017 העברות מסעיף לסעיף תברים 2017

 העברה   8
עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה

מתוכו  

עדכון2017

תקציב 

תקציב קייםמעודכן

מתוכו  

עדכון2017

תקציב 

מעודכן

            -         2,900      1,400      2,900הקמת גנ"י  בעיר- השתתפות משרד החינוך52256018

            -         4,219        300      2,019      3,919הקמת גנ"י  בעיר- קרנות הרשות54056018

         7,119          300      3,419      6,819             -הקמת גנ"י  בעיר- עלויות הקמה והצטיידות75056018

6,819      3,419      300        7,119         6,819      3,419      300          7,119         

            -            340         340עיקור וסירוס חתולים-השתתפות משרד החקלאות 52214001

            -         1,577          40         370      1,537תברואה - מקרנות הרשות54014001

         1,917            40         370      1,877             -תברואה - עבודות קבלניות75014001

1,877      370         40          1,917         1,877      370         40            1,917         

            -         1,255         43-         140      1,298זהירות בדרכים - השתתפות הרשות לבטיחות בדרכים52276001

            -            531          43           92         488זהירות בדרכים - קרנות הרשות54076001

         1,786         232      1,786             -זהירות בדרכים - עלויות75076001

1,786      232         -         1,786         1,786      232         -           1,786         

            -              47          47          -          -שדרוג עמדות שמירה השתתפות המשרד לבטחון פנים52271005

            -            253         47-         100         300שדרוג עמדות שמירה מקרנות54071005

            300         100         300             -שדרוג עמדות שמירה75071005

300         100         -         300            300         100         -           300            

            -         3,519        519          -      3,000מועדון נחשון - שדרוג והוספת קומה- השתתפות הפיס52393002

            -         1,681       358-          -      2,039מועדון נחשון - שדרוג והוספת קומה - קרנות הרשות54093002

         5,200          161          -      5,039             -מועדון נחשון - שדרוג והוספת קומה - עלויות75093002

5,039      -          161        5,200         5,039      -          161          5,200         

שינויים במספרי תב"רים

תב"ר מקוואות מספר 46011 צ"ל 46013  (חוברת התקציב 2016)

תב"ר שינויים במבנים מספר 46017 צ"ל 46007 (העברה 5)

תב"ר הצללת מגרשי ספורט מספר 83014 צ"ל 53014 (חוברת התקציב 2017 הועבר לחינוך)

15,8214,12150116,32215,8214,12150116,322

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

איכות 

הסביבה

השלמה נחוצה לעיקור וסירוס 

חתולים כדי לעמוד ביעד של 

1,000 המזכה בהשתתפות 

המשרד

מקדמת תכנון לגנ"י  בעירחינוך

בטחון
שינוי מקורות - השתתפות משרד 

התחבורה הופחתה ל- 60%

רווחה
עדכון מקורות תקציב מענקי פיס  

והתאמת התקציב לאומדן המעודכן

בטחון

שינוי מקורות - נתקבלה 

השתתפות המשרד לבטחון פנים 

בפרויקט

עמוד 1 מתוך 1
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