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   2018מרץ  14 

 כ"ז אדר תשע"ח  
  397463סימוכין:  

 
 

 פרוטוקול ועדת כספים 
  3.201814.רביעי כז' אדר תשע"ח מישיבת ועדת כספים מיום 

  משתתפים:
 ראש העיר   צביקה צרפתי

 מתי פז                             חבר הוועדה
 חברת הוועדה                           ד"ר דבורה שני
 חבר הוועדה  ד"ר אמיר גבע

 חבר הוועדה  אמיר קולמן
 עו"ד רויטל לן כהן           חברת הוועדה

  חבר הוועדה עו"ד אהוד יובל לוי                           
  חברת הוועדה  ד"ר ענת קלומל                           

 חברת הוועדה  פליאה קטנר
 

  חבר הוועדה   אורן כהןחסרים:             
 חבר הוועדה  שמעון פרץ                          

 
 גזבר העירייה            ו"ח שגיא רוכלר נוכחים: 
 עירייהליועמ"ש  עו"ד אלון בן זקן             

 סגן גזבר  רו"ח צבי אפרת                                                 
 ע. מנכל  יפעת וגשל   

 מזכירת הוועדה          מרי מינוסקין                                           
 
 
 על סדר היום:  

 
  2018 לשנת 1 מספר רגיל תקציב לסעיף מסעיף העברות 1

  2018 לשנת 1 מספר יםר"תב לסעיף מסעיף העברות 2

  30.9.2017 ליום רבעוני כספי בדוח דיון 3

  2016 לשנת מבוקר שנתי כספי בדוח דיון 4

 
   2018לשנת  1מספר רגיל תקציב לסעיף מסעיף העברות .1

 נושאים לישיבה. 4לפנינו  –שגיא רוכל 

קרות על פי תוצאות  מכרז הגינון , י, בהן  עדכון בשל התיהעברות 10 –בהעברות תקציב רגיל 

עדכון תקציב איגוד ערים איכות סביבה , תקציב מחלקה וטרינרית משותפת, העברת תקציב 

מפעולות לשכר לקליטת עובדי מחשוב ופיצול סעיפים טכני לשיפור מעקב תקציבי בנושא השעות 

 .רווחה 

 

 ?כעובדים למחשוב פרוייקטורים למה להכניס  – אהוד יובל לוי

העברת תקציב מפעולות לשכר במחשוב מדובר בלא מדובר בפרוייקטורים אלא  –שגיא רוכל 

 קליטת עובדים בעירייה חלף העסקתם דרך קבלן נותן שירותים, ללא תוספת.
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 איכות הסביבה מבקש הסבר. 2סעיף  – מתי פז
 

התקציב מחולק באופן יחסי לפי מספר התושבים. מדובר בעדכון תקציב יחידה  – שגיא רוכל
אזורית לאיכות הסביבה על פי דרישה. כתוצאה מעדכון עלויות ומיציאת מ.מ. כפר שמריהו 

 מחברות ביחידה.
 

עדכון שכר תכנון, מיון מסעיף שכר למיקור חוץ עד לגיוס ואיוש התקנים  –סעיף הנדסה תכנון 
 בשכר.

 
מדובר בהגדלת תקציבים להכשרות, אירועי שיא הצגות וסרטים   -יף עיר ללא אלימות סע

 ללהקות נוער, הצטיידות במשרד ביטחון פנים והתאמת מצ'ינג עירוני.
 
 

 פה אחד.מאשרים  :החלטה
 
 

 2018לשנת  1העברות מסעיף לסעיף תב"ר מספר  – 2סעיף 
 

 שלושה תבר"ים , סך ההעברות נמוך. – שגיא רוכל
לחידוש מבנה להשכלה לנוער הרשאה נתקבלה תוספת הוצאה כנגד הכנסה   –סעיף ראשון 

 ממשרד החינוך .
נתקבל מיזם תשלום בגין נזק שגרם  – ללא תוספת תקציב שינוי מקורות –הנדסה  –סעיף שני 

 לתשתיות שתוקנו ע"י העירייה . 
נתקבלה השתתפות  – ללא תוספת תקציב  שינוי מקורות –עיקור וסירוס חתולים  –סעיף שלישי 

 משרד החקלאות בעיקור וסירוס חתולי רחוב.
 

  פה אחדמאשרים החלטה:  
 
 
   30.9.2017ליום רבעוני כספי בדוח דיון    - 3סעיף   

, הדוח לתשעת החודשים 30.9.2017סקירה והצגת הדו"ח הכספי רבעוני ליום:  -שגיא רוכל 
 .מליוני שח 2.5בעודף בתקציב הרגיל של בצורה מאוזנת הסתיים  2017הראשונים של שנת 

 מבקש הסבר לסעיף כלכלה ותיירות בקבוצת התב"רים . – מתי פז

ר "רים של פיתוח אזורי התעסוקה בעיר עיקרו תקציב תב"פרק זה עוסק בתקצוב תב –שגיא רוכל 
 .וכן פיתוח אזור עתיר ידע₪ מליון  55פארק עסקים כפר סבא העומד על  – 50כ"ס 

 
   2016לשנת מבוקר שנתי כספי בדוח דיון - 4סעיף 

, הדוח הכספי המפורט נדון זה 2016סקירה והצגת הדוח הכספי המבוקר לשנת  –שגיא רוכל 
הכספים. הדוח הינו דוח מכבר בועדה לענייני ביקורת וכעת מובא הדוח הכספי לדיון בועדת 

 מבוקר על ידי רואה חשבון משרד ימין גורגי רו"ח מטעם משרד הפנים.
 

 : מירי מינוסקיןרשמה
 

 בברכה,
 

 רוכל שגיא
 סבא-גזבר עיריית כפר
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 ה    ל      ה      נ      ה      ה 

 מנכ"ל             העירייה
 09-7649119                טל: 

 09-7649389פקס:              
 אדר, תשע"ח כ"ה

 2018, מרץ 12
 393772        אסמכתא:

 
 

 ,לכבוד

 חברי ועדת הכספים 

  

 

 הזמנה לישיבת ועדת כספים הנדון:  

תשע"ח,  , כ"ז באדר14.3.2018כספים אשר תתקיים ביום רביעי, הנכם מוזמנים לישיבת ועדת 

 , בחדר הישיבות בעירייה.  18:00 בשעה

 

 על סדר היום: 

 2018לשנת  1מספר מסעיף לסעיף תקציב רגיל העברות  - 1

 2018לשנת  1מספר מסעיף לסעיף תב"ר העברות  - 2

 30.9.2017ני ליום ח כספי רבעויון בדוד - 3

 2016 שנתבדוח כספי שנתי מבוקר לדיון  - 4

 
 
 
 
 
 
 
 

    
ברכה,ב                                                                                      
      

 איתי צחר               
 סבא-עיריית כפרמנכ"ל מ"מ         
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העברות מסעיף לסעיף מס' 1 לשנת 2018 עיריית כפר סבא

הכנסותהוצאות

מספר 

הקצאה
היחידה

שם 

מחלקה
תקציב לפני שינוישם חשבוןמספר חשבון

סכום שינוי 

תקציב
תקציב אחרי שינוי

תקציב לפני 

שינוי

סכום שינוי 

תקציב

תקציב אחרי 

שינוי
הערה

 10,240,000           240,000          10,000,000           עבודות קבלניות גנים ונוף1746000750

 3,320,000             40,000-           3,360,000             רזרבה לפעולות1994000981

 1,590,000             200,000-         1,790,000             שכר גנים ונוף1746000110

 882,000                112,000          770,000                איגוד ערים לאיכות הסביבה1711000830

 3,208,000             112,000-         3,320,000             רזרבה לפעולות1994000981

1923000810
השתתפות בתקציב מח 

וטרינרית משותפת
             1,600,000          266,000             1,866,000 

 2,942,000             266,000-         3,208,000             רזרבה לפעולות1994000981

 990,000                100,000-         1,090,000             שכר תכנון1732000110

 255,000                100,000          155,000                הוצאות תכנון1732000750

 2,123,000             600,000          1,523,000             שכר מחשוב1093000110

1093000750
שרותי תמיכה - עובדים 

קבלנים
             2,077,000         -320,000             1,757,000 

 2,777,000-            320,000          3,097,000-            נגדי מחשב1093000998

 2,235,000-            600,000-         1,635,000-            נגדי שכר מחשוב1093000999

 360,000                320,000-         680,000                עזר מחשב יסודיים1813200593

 1,750,000             600,000          1,150,000             שכר תקציבי עזר יסודיים1813200115

 1,250,000             280,000-         1,530,000             מנהל חינוך מיכון ועיבוד1811000570

3
איכות 

הסביבה

שירותים 

וטרנרים

עדכון תקציב על פי דרישת המחלקה 

הוטרינרית המשותפת עם רעננה. שינוי נובע 

מתוספת עלויות פנסיה תקציבית לעובדים 

שפרשו והתייקרויות

1
איכות 

הסביבה
גנים ונוף

 עדכן תחזית ביצוע על בסיס תוצאות מכרז 

גינון חדש והמרה זמנית של שכר  אגרונום 

במיקור חוץ

מחשובמחשוב5

מיון מקבלנים מיקור חוץ להוצאות שכר לצורך 

קליטת העובדים העובדים בעירייה , ללא 

תוספת עלות

2
איכות 

הסביבה
קיימות

עדכון תקציב יחידת אזורית  לאיכות סביבה  

על פי דרישה. כתוצאה מעדכון עלויות 

ומיציאת מ.מ.  כפר שמריהו מחברות ביחידה

תכנוןהנדסה4
מיון מסעיף שכר  למיקור חוץ עד לגיוס ואיוש 

התקנים בשכר.
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העברות מסעיף לסעיף מס' 1 לשנת 2018 עיריית כפר סבא

הכנסותהוצאות

מספר 

הקצאה
היחידה

שם 

מחלקה
תקציב לפני שינוישם חשבוןמספר חשבון

סכום שינוי 

תקציב
תקציב אחרי שינוי

תקציב לפני 

שינוי

סכום שינוי 

תקציב

תקציב אחרי 

שינוי
הערה

 115,000                10,000-           125,000                פרויקט קפלן 1829300782

 1,350,000             10,000            1,340,000             שכר זמניים1829300210

1722100781
עיר ללא אלימות הקשר רחב 

פעולות
                170,000            58,000                228,000 

1221000991
הכנסות פרוייקט עיר ללא 

אלימות
     696,000           24,000           720,000 

 34,000-          רזרבה לפעולות1994000981

 864,000                205,000-         1,069,000             רווחת עובד1613100780

 770,000                205,000          565,000                השתלמות עובדים1616000521

1869100780
קליטה קלה בקהילה 

העשרה ופנאי
                  40,000              3,000                  43,000 

 97,000                  7,000              90,000                  תרבות וזהות1869100781

 374,000           19,000           355,000     ממשלה קליטה1369000960

 50,000                  5,000              45,000                  יום נצחון על נצים1869100783

1869100784
יום עליה בסימן 70 שנות 

למדינה
                  90,000              4,000                  94,000 

1845300840
שרותים תומכים לאנשים עם 

מוגבלות שכלית
             1,116,000         -300,000                816,000 

 300,000                300,000            -                         הסעות1845300842

 817,000                330,000-         1,147,000             מרכז יום לקשיש1844500840

 330,000                330,000            -                         הסעות וארוחות1844500841

     808,043,000        43,000     808,000,000הוצאות

     808,043,000        43,000     808,000,000הכנסות

-                      -                -                       

מנהל כללי8
מזכירות 

וכ"א
מיןו פנימי לבקשת האגף

9

קהילה 

רווחה 

ונוער

קליטה
עדכן פרויקטים בהתאם לאישור ממשרד 

הקליטה

הפרדת הזנה והסעות מסעיפי רווחה 10

קהילה 

רווחה 

נוער

7
עיר ללא 

אלימות

הגדלת תקציבים להכשרות, אירועי שיא 

הצגות וסרטים ללהקות נוער, הצטיידויות 

במשרד ביטחון פנים והתאמת מצ'ינג עירוני

ספורטתרבות6
 העברה מפעולות לשכר שעתי -  עלות חובש 

למשחקים על ידי העסקה ישירה בעירייה
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20/02/2018 העברות מסעיף לסעיף תברים 2018

 העברה 1
עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה

מתוכו  

עדכון2018

תקציב 

תקציב קייםמעודכן

מתוכו  

עדכון2018

תקציב 

מעודכן

              25          25          -מתקני נוער וקהילה - השתתפות משרד החינוך52295001

          1,081         931      1,081מתקני נוער וקהילה - מקרנות הרשות54095001

         1,106            25         931      1,081             -מתקני נוער וקהילה - קבלניות75095001

1,081      931         25          1,106          1,081      931         25            1,106         

              86           86כבישים ושצ"פים - השתתפות משרד התחבורה52241005

        34,067       100-      4,310    34,167כבישים ושצ"פים - קרנות הרשות54041005

            -            144        100          -           44כבישים ושצ"פים - השתתפויות שונות ופיצוי נזקים59041005

       34,297      4,310     34,297כבישים ושצ"פים - קבלניות75041005

34,297    4,310      -         34,297        34,297     4,310      -           34,297       

            430          90         340עיקור וסירוס חתולים-השתתפות משרד החקלאות 52214001

          1,987         90-         500      2,077תברואה - מקרנות הרשות54014001

         2,417         500      2,417             -תברואה - עבודות קבלניות75014001

2,417      500         -         2,417          2,417      500         -           2,417         

שנוי מס' תב"ר: תב"ר 56018 גנ"י בעיר יפתח בשנת 2018 כ- 56023

            -שינוי מצטבר: תב"ר 63001 מצטבר מתוקן 463,271 תיקון טעות סופר בהעברה בין השנים (הייתה הגדלה שלא נלקחה בחשבון), 

-          -          -         -             -          -          -           -            

37,7955,7412537,82037,7955,7412537,820

איכות 

הסביבה

שינוי מקורות- נתקבלה 

השתתפות משרד החקלאות 

בעיקור וסירוס חתולי רחוב

קהילה 

רווחה 

ונוער

נתקבלה הרשאה ממשרד החינוך 

לחידוש מבנה השכלה לנוער 

(קידום נוער)

הנדסה

שינוי מקורות - נתקבל מיזם 

תשלום בגין נזק שגרם לתשתיות 

שתוקנו ע"י העירייה

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)
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