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19/06/2017 עיריית הרצליה
ה ג ז ב ר ו ת- אגף המינהל הכספי 

09-9501210'     פקס09-9591526. טל   -   46100 הרצליה 1. ד.ת   

18.7.2017: תאריך מועצה

:הוצאות

הערותתקציב מעודכן סכום שינוי  (*)תקציב מקורי הקצאה' מספרק תקציבישם חשבון ת.ס

557515,00087,000602,000רווחהעירוני- טיפול בילד בקהילה 1843503780

557317,000-87,000230,000רווחהעירוני- נכים ושיקום 1846605780

55929,000-9,00020,000תבלפארק, כלים וציוד1746100740

559625,00018,000643,000תבלפארק, (כולל פיקוח וייעוץ)גינון בקבלנות 1746100751

559470,00013,000483,000תבלפארק, הוצאות שונות1746100780

55959,000-22,00037,000תבלפארק, טיפול בצמחיה1746100781

55998,00012,000110,000תבלפארק, פעילות קהילתית1746100782

5651,615,000115,0001,730,000תבלמאור רחובות, משכורות כוללות1743000100

1817960100
סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל )עובדי תחזוקת מבני חינוך 

(9383/100. יחד עם ס- העירייה 
5651,080,000-210,000870,000תבל

5651,125,000-185,000940,000תבל(81796/100מתחלק עם סעיף )כ משכורות  "סה1938300100

5652,920,000-30,0002,890,000תבלל"מנהלת אגף תב, משכורות כוללות1938400100

565670,00055,000725,000תבלרכב. מח, משכורות כוללות1938400101

5651,800,000255,0002,055,000תבללוגיסטיקה. מח, משכורות כוללות1938400103

567550,00010,000560,000בטחוןאבטחת בנין העירייה בקבלנות1611300750

56783,000-50,00033,000בטחוןשומה וגבייה, אבטחה בקבלנות1623000753

567650,000-6,000644,000בטחוןא ארצי"השתתפות בפעולות הג1723000811

56706,0006,000בטחוןהשתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות1723000812

567210,000-11,000199,000בטחוןפארק, אבטחה בקבלנות1746100753

567110,00040,000150,000בטחוןארועי יום העצמאות, אבטחה בקבלנות1751000750

567350,000-230,000120,000בטחוןמינהל אגף החינוך, אבטחה בקבלנות1811000750

567240,000-40,000200,000בטחוןאבטחה בקבלנות- עדלאידע 1822000751

567130,00010,000140,000בטחוןספריה עירונית מרכזית, אבטחה בקבלנות1823000751

567155,00015,000170,000בטחוןמוזיאון הראשונים, אבטחה בקבלנות1826210750

5670256,000256,000בטחוןאגף רווחה, אבטחה בקבלנות1841004750

57312,333,000-125,00012,208,000רווחהשכר עובדי המחלקה1841001100

573125,000125,000250,000רווחה(אפיקים)שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים 1847105184

57413,0006,00019,000רווחהשרותי שליחויות1841004562

57494,000-6,00088,000רווחההוצאות שונות1841004780

57553,00030,00083,000תבלמחשוב, מינהלי- אחזקת רכב עירוני 1616000530

575970,000-106,000864,000מחשובתשתיות מידע ורישיונות1616000572

575342,00076,000418,000מחשוב(כולל מתאם האוטומציה)שירותי ייעוץ בנושאי מיחשוב 1616000750

576180,000115,000295,000רווחההסעות לאוטיסטים1845108840

5768,400,000-115,0008,285,000רווחהאחזקת נכים בפנימיות1846501840

5770150,000150,000כללישנים קודמות- כיסוי הוצאות שכר 1993000100

57728,400,000-150,00028,250,000כלליפנסיה1997200310

5786,150,000-95,0006,055,000מנהל כספישומה וגבייה, משכורות כוללות1623000100

57814,0007,00021,000תבלשומה וגבייה, אחזקת קטנוע1623000730

5782,000,000-324,0001,676,000מנהל כספימדידות נכסים לצורך חיוב ארנונה1623000750

57820,000387,000407,000מנהל כספישומה וגבייה, השמה' א באמצעות חב"העסקת כ1623000755

57829,00025,00054,000מנהל כספישומה וגבייה, רכישת ציוד יסודי1623000930

57983,000-17,00066,000משאבי אנושסקרים והוצאות לפעולות1615000780

1615000783
57970,00017,00087,000משאבי אנוש(6113/950 עבר מסעיף 2016- ב)בקרה על העסקת עובדי קבלן 

580400,00020,000420,000כלליהשתתפות בהוצאות בית המשפט העירוני1782000780

5808,220,000-20,0008,200,000כלליהתייקרויות והוצאות בלתי נצפות, רזרבה לרפורמות1994000962

581136,000-15,000121,000תבלהנהלה כללית, מינהלי- אחזקת רכב עירוני 1611300530

581030,00030,000תבלהנהלה כללית, רכב חרום מנהלה1611300730

58163,000-62,0001,000תבלגזברות, מינהלי- אחזקת רכב 1621000530

58195,000-60,00035,000תבלגזברות, נקיון בקבלנות1621000750

58195,000-60,00035,000תבלשומה וגבייה, נקיון בקבלנות1623000756

58170,000-70,0000תבלאחזקת רכב מנהלי1711000530

הפרשי שכר בגין שנים 
קודמות

 עובדים במיקור 5קליטת 
חוץ

י ביצוע בפועל וצפי נדרש "עפ
עד לסוף שנה

י ביצוע בפועל וצפי נדרש "עפ
עד לסוף שנה

י ביצוע בפועל וצפי נדרש "עפ
עד לסוף שנה

י ביצוע בפועל וצפי נדרש "עפ
עד לסוף שנה

י ביצוע בפועל וצפי נדרש "עפ
עד לסוף שנה

העברה לתקציב הייעודי

י ביצוע בפועל וצפי נדרש "עפ
עד לסוף שנה

י ביצוע בפועל וצפי נדרש "עפ
עד לסוף שנה

י ביצוע בפועל וצפי נדרש "עפ
עד לסוף שנה

₪-  ב2017התקציב הרגיל לשנת 
(מילואים)ותוספות   (העברות מסעיף לסעיף)הצעת שינויים 

ז- שינויים 

25.6.2017: תאריך ועדת כספים

י ביצוע בפועל וצפי נדרש "עפ
עד לסוף שנה

י ביצוע בפועל וצפי נדרש "עפ
עד לסוף שנה
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הערותתקציב מעודכן סכום שינוי  (*)תקציב מקורי הקצאה' מספרק תקציבישם חשבון ת.ס

581060,00060,000תבלה"שאיפ, תיפעולי- אחזקת רכב עירוני 1711000730

581125,00037,000162,000תבלה"שאיפ, נקיון  בקבלנותי1711000750

58112,0001,00013,000תבלמשמר אזרחי, נקיון בקבלנות1722100750

581420,00050,000470,000תבלשיטור עירוני, אחזקת רכב תפעולי1722700730

581122,00040,000162,000תבלכבישים ומדרכות, תיפעולי- אחזקת רכבים 1742000730

581315,000-50,000265,000תבלרמזורים- הוצאות חשמל 1744000771

58140,000-40,0000תבלמוקד עירוני, תיפעולי- אחזקת רכב 1761000730

58171,000-40,00031,000תבלמינהל נשים, אחזקת רכב מנהלי1769100530

58162,00043,000105,000תבלמרכז צעירים, נקיון בקבלנות1769200750

58113,0001,00014,000תבלמינהלת אזור התעשיה, נקיון בקבלנות1771000750

58173,0002,00075,000תבל(משרדי רובעים)נקיון בקבלנות 1781000750

58115,000-15,0000תבלמינהל אגף החינוך, תיקונים ואחזקה1811000420

58179,000-79,0000תבלמינהל אגף החינוך, עירוני - אחזקת רכב מינהלי 1811000530

581340,000-208,000132,000תבלמינהל אגף החינוך, נקיון בקבלנות1811000751

58113,000-2,00011,000תבלמינהל אגף החינוך, אחזקת מעלית1811000753

58161,000-30,00031,000תבלמרכז המדעים, תיקונים ואחזקה1817210420

581101,0006,000107,000תבלשרות פסיכולוגי חינוכי, נקיון בקבלנות1817300750

58164,0008,00072,000תבלהמרכז להוראה מתקנת, עבודות נקיון בקבלנות1817900750

1817960420

, יסודיים)מוסדות חינוך - תיקונים ואחזקת מבנים ורהוט 
(ב ותיכונים בניהול עצמי"חט

581810,00034,000844,000תבל

581078,00078,000תבלח"מוס- אחזקת מתקני מים 1817960749

581539,00034,000573,000תבלבטיחות מוסדות חינוך1817960781

581127,0002,000129,000תבלספריה עירונית מרכזית, נקיון בקבלנות1823000750

58115,000-2,00013,000תבלמרכז המוסיקה, אחזקת מעלית וביטוח מזגנים1825100750

58138,0002,00040,000תבלמשכן לאמנים וסופרים, נקיון בקבלנות1826410750

58117,000-2,00015,000תבלאצטדיון עירוני, אחזקת מעלית בקבלנות1829200751

58159,0005,00064,000תבלרווחה, אחזקת רכב מנהלי1841004530

581154,000268,000422,000תבלרווחה, ניקיון1841004751

581020,00020,000תבלכלל משרדי העיריה- אחזקת מתקני מים 1938100749

58139,00010,00049,000תבלמערכת לניהול צי רכב1938100780

581118,000-60,00058,000תבלבטיחות מוסדות עירייה1938100781

581200,00027,000227,000תבלחידוש צי רכב1938100930

581373,0007,000380,000תבלל"מינהלת תב, תיפעולי- אחזקת רכבים 1938400730

5819,00060,00069,000תבלמחלקת רכב- הוצאות שונות 1938400782

5822,425,000240,0002,665,000הנדסהמהנדס העיר, משכורות כוללות1731000100

5821,660,00090,0001,750,000הנדסהתכנון עיר, משכורות כוללות1732000100

582840,000-85,000755,000הנדסהפתוח סביבה, משכורות כוללות1732000101

582930,000210,0001,140,000הנדסההתחדשות עירונית, משכורות כוללות1732200100

5822,000,000205,0002,205,000הנדסהרישוי הבנייה, משכורות כוללות1733100100

5821,588,000-65,0001,523,000הנדסהפיקוח על הבנייה, משכורות כוללות1733200100

5821,200,000-70,0001,130,000הנדסהכבישים ומדרכות, משכורות כוללות1742000100

583300,000-150,000150,000הנדסהתיעול וניקוז, משכורות כוללות1745000100

5830150,000150,000הנדסהתיעול וניקוז, א באמצעות חב השמה"העסקת כ1745000755

584400,00025,000425,000ס"תנומרכז צעירים, הוצאות לפעולות1769200780

5848,220,000-25,0008,195,000כלליהתייקרויות והוצאות בלתי נצפות, רזרבה לרפורמות1994000962

5854,580,000-150,0004,430,000כלליהנהלה כללית, משכורות כוללות1611300100

5851,400,000150,0001,550,000כללימזכירות העירייה, משכורות כוללות1613000100

5860360,000360,000מנהל כספישרותי חניה בחניון שער העיר1938100782

5868,220,000-360,0007,860,000כלליהתייקרויות והוצאות בלתי נצפות, רזרבה לרפורמות1994000962

5882,100,000200,0002,300,000כלליע"רזרבת רה1994000960

5888,220,000-200,0008,020,000כלליהתייקרויות והוצאות בלתי נצפות, רזרבה לרפורמות1994000962

130,663,000567,000131,230,000

899,533,000
567,000

900,100,000

.הינו התקציב האחרון שאושר במועצה- תקציב מקורי   (*)

:כ שינוי"סה

:כ תקציב לאחר השינוי"סה

העברת תקציב להעסקת 
עובד במיקור חוץ

צפי נדרש עד לסוף שנה

 עובדים לטובת 2קליטת 
אחזקת בניין העירייה החדש

לטובת שירותי חניה 
"שער העיר"לעובדים בבניין 

החזרת תקציב בעקבות 
מימון פרוייקט הרובוטיקה

:כ תקציב לפני השינוי"סה

י ביצוע בפועל וצפי נדרש "עפ
עד לסוף שנה

י ביצוע בפועל וצפי נדרש "עפ
 5קליטת + עד לסוף שנה 

עובדים נוספים
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הערותתקציב מעודכן סכום שינוי  (*)תקציב מקורי הקצאה' מספרק תקציבישם חשבון ת.ס

:הכנסות

הערותתקציב מעודכן סכום שינוי  (*)תקציב מקורי הקצאה' מספרק תקציבישם חשבון ת.ס

י ביצוע בפועל"עפ559-85,000-12,000-97,000תבלפארק הרצליה- הכנסות שונות 1269000420

י ביצוע בפועל"עפ581-30,000-30,000-60,000תבלהכנסות ממכירת כלי רכב וציוד משומש1269000620

1230000590
582-10,179,000-525,000-10,704,000הנדסהפ בעלויות תכנון ובניין עיר"השתתפות קע

 עובדים 5לטובת העסקת 
נוספים לאגף ההנדסה

-10,294,000-567,000-10,861,000

899,533,000-:כ תקציב לפני השינוי"סה

567,000-:כ שינוי"סה
900,100,000-:כ תקציב לאחר השינוי"סה

:הערה

(-)ההכנסות בסימן 

:לאחר השינויים
 שינוי במסגרת התקציביש. 1
התקציב מאוזן. 2
התקציב בר ביצוע. 3
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