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   2018אפריל  22 
 ז' אייר תשע"ח  
  402574סימוכין:  

 
 

 כספים ועדת פרוטוקול

 22.4.2018  ח"תשע ראשון ז' אייר מיום כספים ועדת מישיבת
 

  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

  חברת הוועדה  ד"ר ענת קלומל                           
  בר הוועדהח  אורן כהן                           

 
 חסרים:             
 חבר הוועדה  שמעון פרץ                          

  חבר הוועדה ויעו"ד אהוד יובל ל                           
 חברת הוועדה  פליאה קטנר

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

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

 ירון שטיינר                       החברה הכלכלית                                     
 מזכירת הוועדה מרי מינוסקין                                                    

 
 
 על סדר היום:  

 
  2018 לשנת 2 מספר יםר"תב לסעיף מסעיף העברות .1

 .2017בתקציב שוטף לשנת  8 -ו 7תיקון טעויות סופר בהעברות מספר   .2
 
 

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

מבית תשלום על פי פס"ד  הינו בגין  פרסע"ש שמעון  ביה"ס הירוקהסעיף המרכזי  – שגיא רוכל
התייקרויות מ "ח בתוספת מע"מש 3.2המשפט המחוזי בו חויבה העירייה לשלם לקבלן סך של 

גש מטעם העירייה והחברה הכלכלית ערעור עליו הו מש"ח 4.62בסך משפט שהגיע לסך  והוצאות 
לאור מחלוקת עם הקבלן התביעה היא  2012בשנת  . בניית ביה"ס הסתיימהלבית המשפט העליון 

 אשר לטעמנו לא היו מוצדקות כלל. אשר דרש תוספות רבות מעבר לסכום החוזהחברת קן התור 
   

 . לא ניתן היה להימנע. הקבלן לא סיים את עבודתו, לא עמד בלוחות הזמנים –צביקה צרפתי 
 

 מבקשת לקרוא את פסק הדין.  - עו"ד רויטל לן כהן
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ניסינו להגיע להסכמות, לא היה עם ₪, מיליון  7.6הקבלן דרש  –ירון שטיינר החברה הכלכלית 
על מנת לפתוח  לני משנהקב נאלצנו להפעיל בעזרתנו, כי מי לדבר, הוא למעשה סיים את העבודה 

 פגמים מהותיים. בהחלטת בית המשפט יש לטעמנו . את בית הספר במועד 
 

 האם ישנן עוד תביעות של קבלנים מסוג זה? –ד"ר דבורה שני 
 

 .קיימות תביעות כאלהלא לי עד כמה שידוע  – שגיא רוכל
 

 האם ניסיתם לשבת עם הקבלן ולנסות להגיע להסכמות? – ד"ר דבורה שני
 

 כן היו פערים מאוד גדולים.  - ירון שטיינר
 

 במה מדובר? 60-80סעיף פתוח השכונות הירוקות  – מתי פז
 

 בגליון :נושאים נוספים  יש  אציין כי  – שגיא רוכל
מקק"ל לפיתוח נטיעות בפארק  אש"ח 200השתתפות בסך של נתקבלה , פתוח השכונות הירוקות

 הפארק. בפרויקטוד להקמת פסל הרץ אלף מקרן היס 30וכן תוספת של  80
 

והקמת טריבונה במגרשי   הכדורגל באצטדיוןהנוער מחלקת שדרוג מתחם  –תרבות וספורט 
 560ותוצאות מכרז הקבלנים נדרשת תוספת של  עדכון התקציב לאור תכנון מפורט ,האימונים 

 .אלף שח 
  

 
 :החלטה

 
לן כהן,   :  צביקה צרפתי, מתי פז, ד"ר דבורה שני, ד"ר אמיר גבע, אמיר קולמן, עו"ד רויטלבעד

 אורן כהן
 

 ד"ר ענת קלומל:  נגד 
 
 

 .2017בתקציב שוטף לשנת  8-ו 7ון טעויות סופר בהעברות מספר תיק  - 2סעיף 
 

 הסכמת החברים לדון בהוספת סעיף זה ולדון בו. מבקש את  –שגיא רוכל 
של  ולא הגדלהחייב להתלא הרשאה  ,אלא תיקון של טעות טכניתאין לכך משמעות תקציבית, 

 .סעיפים תקציביים
 .  ליוןובסיכום בגברישום  סופר  בגיליונות נערכו טעויות

 
 פה אחדמאשרים :  החלטה

 
 

 כתבה:  מירי מינוסקין
 

 בוד  רב,בכ                                                                                              
 

 רו"ח שגיא רוכל                                                                                             
 סבא-גזבר עיריית כפר                                                                                          
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 ה    ל      ה      נ      ה      ה 

 מנכ"ל             העירייה
 09-7649119                טל: 

 09-7649389פקס:              
 תשע"חב' אייר, 

 2018אפריל,  17
 402353  אסמכתא:

 
 

 ,לכבוד

 חברי ועדת כספים 

 

  

 

 הזמנה לישיבת ועדת כספים הנדון:  

 

, ז' באייר תשע"ח, בשעה 22.4.2018הנכם מוזמנים לישיבת ועדת כספים אשר תתקיים ביום ראשון, 

 , בחדר הישיבות בעירייה.  18:30

 

 על סדר היום: 

 

 2018לשנת  2 מספרמסעיף לסעיף תב"ר העברות  -

 2017לשנת  בתקציב שוטף 8ו  7תיקון טעויות סופר בהעברות מספר  -
 

 

 

  

ברכה,ב                                                                                      

      

 איתי צחר                 

 סבא-עיריית כפרמנכ"ל מ"מ         

 

 

 



17/04/2018 העברות מסעיף לסעיף תברים 2018

 העברה  2
עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה

מתוכו  

תקציב קייםתקציב מעודכןעדכון2018

מתוכו  

עדכון2018

תקציב 

מעודכן

        15,160     1,791          -    13,369בית ספר רחל המשוררת (60 ב') -השתתפות משה"ח52256016

          1,597         -          -      1,597בית ספר רחל המשוררת (60 ב') - הש' הטוטו באולם52356016

            -        18,843    1,791-          -    20,634בית ספר רחל המשוררת (60 ב') - קרנות הרשות54056016

       35,600           -          -     35,600בית ספר רחל המשוררת (60 ב') - עלויות75056016

35,600    -          -         35,600        35,600     -          -           35,600       

        15,535     1,385          -    14,150בית ספר ש"י עגנון (80 ב') -השתתפות משה"ח52256013

          1,610          -      1,610בית ספר ש"י עגנון (80 ב')  - הש' הטוטו באולם52356013

            -        20,155    1,335-          -    21,490בית ספר ש"י עגנון (80 ב')  - קרנות הרשות54056013

       37,300            50          -     37,250בית ספר ש"י עגנון (80 ב')  - עלויות75056013

37,250    -          50          37,300        37,250     -          50            37,300       

          3,500     3,500          -          -שדרוג מתחם הנוער -  ממענק פיס52383019

            -             960    2,940-          -      3,900שדרוג מתחם הנוער -  מקרנות הרשות54083019

         4,460          560       3,900שדרוג מתחם הנוער - עלויות75083019

41,150    -          610        4,460          3,900       -          560          4,460         

          7,506        254      2,930      7,252הנגשות במוס"ח השתתפות משרד החינוך52253008

          4,024         -      2,218      4,024הנגשות במוס"ח - מקרנות הרשות54053008

       11,530          254       5,148     11,276הנגשות במוס"ח - עלויות75053008

11,276    5,148      254        11,530        11,276     5,148       254          11,530       

        14,900         -          -    14,900ביה"ס הירוק ע"ש שמעון פרס השתתפות משה"ח והפיס52256004

        17,201     4,060          -    13,141בית הספר הירוק ע"ש שמעון פרס - קרנות הרשות54056004

       32,101       4,060          -     28,041בית הספר הירוק ע"ש שמעון פרס - עלויות75056004

28,041    -          4,060     32,101        28,041     -          4,060       32,101       

          7,794        594          -      7,200גנ"י בשכונות הירוקות 2016-7- השתתפות משה"ח52256017

          8,502    1,037-          -      9,539גנ"י בשכונות הירוקות 2016-7 - קרנות הרשות54056017

       16,296         443-          -     16,739גנ"י בשכונות הירוקות 2016-7 - עלויות75056017

16,739    -          -443       16,296        16,739     -          -443         16,296       

חינוך
 שינוי מקורות בהתאם לתקבול 

בפועל והתאמת עלויות

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

חינוך
 שינוי מקורות בהתאם לתקבול 

בפועל

תרבות 

וספורט

פנייתנו העקרונית למפעל הפיס 

נענתה בחיוב במקביל נדרשת 

הגדלה בהתאם לתוצאות אומדן 

שנערך

חינוך
נתקבלה הרשאה ממשרד החינוך 

לרכישת ציוד להנגשה פרטנית

חינוך

נתקבל פס"ד מבי"מ מחוזי בו 

חויבנו ב 4,620 א' התחזית הייתה 

560 א'. הוגש ערעור לביה"מ 

העליון

חינוך

ההקמה הסתיימה בעודף של 443 

א' ש"ח וגם נתקבל תקבול נוסף 

על ההרשאה המקורית בסך 594 

א'. יועבר לקרן עודפי תב"רים

עמוד 1 מתוך 2



17/04/2018 העברות מסעיף לסעיף תברים 2018

 העברה  2
עיריית כפר סבא

             305         -          -         305פתוח גינון ושצ"פ- השתתפות בעלים וגובלים52111001

               30          30          -          -פתוח גינון ושצ"פ-- תרומה לפסל52311001

            -        12,767         -          -    12,767פתוח גינון ושצ"פ- קרנות הרשות54011001

       13,102            30          -     13,072פתוח גינון ושצ"פ- עלויות75011001

13,072    -          30          13,102        13,072     -          30            13,102       

          1,700        200          -      1,500פתוח השכונות הירוקות 60-80 - מוסדות ותרומות52363001

      473,550    13,425  473,550פתוח השכונות הירוקות 60-80 - קרנות הרשות54063001

            -          1,646         -          -      1,646פתוח השכונות הירוקות 60-80 - השתתפויות ופיצוי נזקים59063001

     476,896          200   476,696פתוח השכונות הירוקות 60-80 - עלויות75063001

476,696  13,425    200        476,896      476,696   -          200          476,896     

        13,414       122-          -    13,536גנ"י בשכונות הירוקות 2014-5- השתתפות משה"ח52256011

        14,290       424-          -    14,714גנ"י בשכונות הירוקות 2014-5 - קרנות הרשות54056011

       27,704         546-          -     28,250             -גנ"י בשכונות הירוקות 2014-5 - עלויות75056011

28,250    -          -546       27,704        28,250     -          -546         27,704       

633,84918,5734,190619,389615,2245,1484,165619,389

איכות 

הסביבה

נתקבלה תרומה מקרן היסוד 

להקמת פסל בפארק 80 בעלות 

של 40 א (השתתפות עירייה 10 

א')

חברה 

כלכלית

נתקבלה הרשאה מהקרן הקיימת 

להשתתפות בסך 200 א' ש"ח  

להמשך פתוח פארק 80

חינוך

ההקמה הסתיימה בעודף של 546 

א' ש"ח אולם התקבול הסופי היה 

נמוך מהצפוי בסך 122 א'. העודף 

יועבר לקרן עודפי תב"רים

עמוד 2 מתוך 2
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   2018אפריל  22
 ז' אייר תשע"ח 
  402792סימוכין:  

 
 
 
 
 
 
 

 2017לשנת  בתקציב שוטף 8ו  7בהעברות מספר סופר קון טעויות יתהנדון:  
 

 2017לשנת  8ו  7ליונות העברות יטכנית בגטעות  –בזאת שתי בקשת לתיקון טעות סופר ת ומובא

 ללא משמעות תקציבית:  –תקציב שוטף 

טעות כאשר נפלה בהן  7' העברות מסעיף לסעיף מסאושרו  15.10.17בוועדת כספים מיום  .1

הוצגה  ₪ 86,000הגדלה ע"ס  –( 1313207491טכנית בסעיף ניהול עצמי הצטיידות )סעיף 

 1,690,000הוצאה במקום הגדלת הכנסה. לאחר התיקון סך השינויים בתקציב יהיו  ןכקיטו

  .₪ 816,423,500וסך התקציב השוטף הכולל יעמוד על  ₪

טעות  כאשר נפלה בהן 8שרו העברות מסעיף לסעיף מס' או 3.12.17כספים מיום בוועדת  .2

ולא כפי שהוצג. כמו כן  ₪ 3,935,000סך הסיכום של הגדלת התקציב צריך להיות  טכנית.

. לאור זאת ₪ 816,423,500והייתה צריכה להיות בסכום שגוי י.פ. של תקציב שוטף הוצגה 

 . ₪ 820,358,500עומד על , 8חר העברה , לאסך התקציב השוטף של העירייה

 

 
 
 
 

 בברכה,
 

 רוכל שגיארו"ח 
 סבא-גזבר עיריית כפר
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