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 לכבוד

 העיר   י מועצתחבר

 

 שלום רב, 

 

 לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ 47לטה שלא בישיבת מועצה לפי סעיף החהנדון:  

 10.3.2021אישור המלצות ועדת כספים מיום 

 

 רקע ודברי הסבר 

, כמפורט אישור לרכישת ציוד קצה נוסף לתלמידי מערכת החינוך הקיבלעיריית כפר סבא 

 בטבלה מטה.

 .נתקבלו לאחרונהירייה וידי העעל וגשו במענה לקולות קוראים שה נתקבלו האישורים

ח והחלטת הפסחג נו לפני חופשת א  כאשר ,על העירייה לבצע רכישות דחופות, עקב כך

 . 2021אפריל ש דוחבטל את ישיבת מועצת העיר שמן המניין להעיר ל מועצת

 

 4.11.2020מיום  38/18-13/20שאושר בישיבת מועצת העיר  52005ההגדלה היא לתב"ר 

 5,250סה"כ   ,ש"חא 472והשתתפות הרשות  ש"חא 4,778בהיקף של: מימון משרד החינוך 

 .ש"חא

 

 בדוא"ל ובטלפון.  ועדת כספים  יחבר יאישור  ונתקבל, 10.3.2020ביום 

לתקציב   3ף מסעיף לסעיהעברות ריכוז ץ קובו 10.3.2021מיום  הוועדה מצ"ב פרוטוקול

 אשר צורף כנספח להחלטה.  2021הבלתי רגיל 
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 :שנתקבלו להלן רשימת ההרשאות
 

 סה"כ העירייה מפעל הפיס משרד החינוך   

 60,000 - - 60,000 חווה חקלאית 

 130,800 10,800 - 120,000 מחוננים

בלטים  אהשלמת ט
 פרס לבתי

- 21,120 17,160 38,280 

 229,080 27,960 21,120 180,000 סה"כ

 

 הצעת ההחלטה 

שנתקבלה בדוא"ל וטלפונית,   10.3.2021מיום ועדת הכספים את המלצת  יםמאשר

בהתאם לפרוטוקול  2021לתקציב הבלתי רגיל  3מס'  יףלסע יףאת העברה מסע  יםומאשר

 . המצורפיםח ולנספ

 

 

 

    
ברכה,ב                                                                                      
      

 איתי צחר
 סבא -עיריית כפרמנכ"ל 

 
 
 
 

 
 
 
 





11/03/2021 2020העברות מסעיף לסעיף תברים 

3 העברה 
עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה

מתוכו  

עדכון2021

תקציב 

תקציב קייםמעודכן

מתוכו  

עדכון2021

תקציב 

מעודכן

              21          21         -         -מימון מפעל הפיס- ס לתכנית התקשוב"ק הצטיידות בתי"קו52352005

         4,958        180         -     4,778מימון משרד החינוך- ס לתכנית התקשוב"ק הצטיידות בתי"קו52852005

            500          28         -        472מקרנות הרשות- ס לתכנית התקשוב"ק הצטיידות בתי"קו54052005

        5,479         229          -      5,250עלויות- ס לתכנית התקשוב"ק הצטיידות בתי"קו93052005

5,250     -         229        5,479         5,250      -          229         5,479        

-             

-            

-            

-         -         -        -             -          -          -          -            

-            

-         -         -        -             -          -          -          -            

-            

-         -         -        -             -          -          -          -            

5,25002295,4795,25002295,479

(₪באלפי )הוצאות (₪באלפי )הכנסות 

חינוך

בהמשך לאותו קול קורא זכינו 

במענקים נוספים לחווה 

החקלאית ולמחוננים וגם השלמת 

טבלטים לבתי ספר במענק 

.ממפעל הפיס

1 מתוך 1עמוד 


