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עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה
מתוכו  
עדכון2021

תקציב 
תקציב קייםמעודכן

מתוכו  
עדכון2021

תקציב 
מעודכן

             -       210-        210        210הטריבונה המערבית במתחם הנוער-הריסה ובנייה-52383026

            -            430          50        380        380הטריבונה המערבית במתחם הנוער-הריסה ובנייה-54083026

           430        160-         590         590             -הטריבונה המערבית במתחם הנוער-הריסה ובנייה-75083026

590        590        -160       430            590         590         -160        430           

            140        140         -         -הרחבת מוסדות חינוך - השתתפות משרד החינוך52556031

         1,780        160     1,620     1,620הרחבת מוסדות חינוך - מקרנות הרשות54056031

        1,920         300      1,620      1,620         -הרחבת מוסדות חינוך - עלויות 75056031

1,620     1,620     300        1,920         1,620      1,620      300         1,920        

         4,400     2,200     4,400הנגשת מוסדות חינוך - השתתפות משרד החינוך52553015

         1,750        150        800     1,600הנגשת מוסדות חינוך - מקרנות הרשות54053015

        6,150         150      3,000      6,000הנגשת מוסדות חינוך - עלויות75053015

6,000     3,000     150        6,150         6,000      3,000      150         6,150        

         5,180        -     5,180     5,180הרחבה ושיפוץ בי"ס גולדה- השתתפות משרד החינוך52556025

         3,996    3,324-     7,320     7,320הרחבה ושיפוץ בי"ס גולדה- מקרנות הרשות54056025

         3,324     3,324         -         -הרחבה ושיפוץ בי"ס גולדה- השתתפות קרן מקרקעין58056025

      12,500          -    12,500    12,500             -הרחבה ושיפוץ בי"ס גולדה- עלויות קבלניות75056025

12,500   12,500    -        12,500       12,500    12,500    -          12,500      

       52,050        250     1,100   51,800פתוח אז"ת כס'50- מקרנות54049002

      52,050         250      1,100    51,800פתוח אז"ת כס'50- קבלניות75049002

51,800   1,100     250        52,050       51,800    1,100      250         52,050      

            959        129        400        830מתקני ספורט ואולמות - מקרנות הרשות54083023

           959         129         400         830מתקני ספורט ואולמות - קבלניות75083023

830        400        129        959            830         400         129         959           

             -שינוי שם תב"ר 56031

            -ייקרא מעתה "הרחבת מוסדות חינוך" (נקרא בעבר הרחבת בי"ס דמוקרטי)

-         -         -        -             -          -          -          -            

73,34019,21066974,00973,34019,21066974,009

הנדסה
הוצג צורך נוסף לקדם פיתוח 
האזור בהתאם לאיכלוסים 

ובעקבותיהם

רשות 
הספורט

נוצר צורך מיידי להחליף רצפה 
באולם ספורט בבי"ס אופירה נבון

חינוך
דרושה תוספת להשתתפות 

הרשות בהנגשות במוסדות חינוך.

שינוי מקורות- השתתפות קרן חינוך
מקרקעין בהרחבת גולדה ע"פ 

אישור משרד הפנים

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

רשות 
הספורט

שינוי מקורות והקטנת התקציב- 
הטריבונה הישנה נפסלה. טרם 
אושרה השתתפות המשרד. 
הוחלט לבצע מהקרנות בלבד 

בעלות נמוכה יותר .

חינוך

נתקבלה התחייבות למימון 2 
יבילים בדמוקרטי. (שינוי 

מקורות). וגם הוספת ס"ת חדש: 
הרחבת בי"ס סאלד בהתאם 
לפרוגרמה שאושרה. צפוי 

להתקבל מימון
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