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 ףתש"ה', סיון ט
 2020, יוני 1

 514054  אסמכתא:
 
 

 לכבוד
 חברי מועצת העיר

 
 שלום רב, 

 
 

 2020הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין לאישור תקציב העירייה לשנת הנדון:  

ביום רביעי, , 2020הנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר שלא מן המניין לאישור תקציב העירייה לשנת 

)סמוך לבית  24, במרכז הקהילתי "בית אברהם", רח' השקמה 19:00בשעה תש"ף, סיון ה'ב י"א, 3.6.2020

 הספר "רמז"(

 

 עירוני.בוק היסידר בפאך תשו קהלהישיבה תתקיים ללא 

 
 הנחיות משרד הבריאות לחזרה לשגרה ופתיחת המשק:בהתאם ל

 חובה לעטות מסיכת אף ופה. •
 חובה לשמור על היגיינה ולחטא ידיים בכניסה. •

 מטרים בין אדם לאדם ולהימנע ממגע פיזי. 2חובה לשמור על מרחק  •
כניסה לישיבה. הצהרת בריאות מקוונת תופץ הבריאות טרם  תלמלא הצהרחובה  •

 טרם הכניסה לישיבה.פים למשתת
 

 על סדר היום:

 . 2020אישור תקציב העירייה לשנת 

 

 

ופרוטוקולים של ישיבות ועדת כספים  2020לשנת ורונה עם עדכון הק הצעת התקציבמצ"ב 

 .18.5.2020 -ו 22.3.2020, 16.3.2020מימים 

 
   
ברכה,ב                                                                                      
      

 איתי צחר
 סבא -עיריית כפרמנכ"ל 
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    2020מאי  13
 �  י"ט אייר תש"
   520859סימוכי�:  
  

  
  

  לכבוד
  ראש העיר –רפי סער 

  ומועצת העירחברי ועדת הכספי' 
  
  

  שלו' רב, 
  
  

  הערכות לעדכו�  בשל משבר הקורונה 2020תקציב העירייה לשנת הנדו�:  
  

  
 י"ע צעדי' ננקטו ,הקורונה נגי� בהתפשטות מאבקעקב ה במדינה החירו' מצב החלת בעקבות

 הרשויות של בפעילות� מזה יוצא וכפועל המשק בפעילות משמעותית לפגיעה המדינה שהביאו
 ג' העירייה יזמה מהלכי' במלחמה בנגי� ובשמירה על בריאות התושבי'. .המקומיות

 יו'"ל היערכות ולצור, המקומיות הרשויות על זה ממצב הנגזרות הכלכליות המשמעויות לאור
ומדני' ותוכנית לעדכו� תקציב העירייה על מנת , שקדנו בחודש האחרו� על עריכת א"שאחרי
את  מנסה לצפות המסמ, .ת המשבר ברמה הכלכלית על תקציב העירייהאת השלכולאמוד 

  ההשלכות לשנה זו .
  

  העקרונות המרכזיי� שעמדו בהכנת תוכנית זו :
  

בחינת השלכות של משבר הקורונה על התקציב ניצול התקציב שבוטל או נחסכו לטובת  .1
 שנוצרו כתוצאה מהירידה בהכנסות. תוהגירעונוהחוסרי' 

 .צמצו' אירועי' ומשימות חד פעמיותביטול ו .2
לעשות מאמ- ככל ונית� לאור המצב  לבצע את ההתאמה בהוצאות והצמצו'  – שכר וכא .3

 ככל ונית� ללא פיטוריי עובדי'.
  .בחינת המשמעויות של עבודה במסגרת הכללי' החדשי' .4
צמצו' שירותי' ורמת השירות באופ� זמני אשר נית� להשיב' ללא פגיעה פרמננטית ע'  .5

  שו, המשבר.
  
  

 ארנונה
ת. הפגיעה תהיה הרבה מעבר ההכנסו בצדתהיה  לעירייה ביותר הקשה הפגיעה כי ספק אי�

לחודשי ההשבתה הכמעט מלאה והשחרור המדורג, בגי� תקופה זו נית� פטור לעסקי' לחודשי' 
מהעסקי'  ניכר ג' בהמש, השנה חלקמאי כנגד שיפוי כמעט מלא במענק מהמדינה. צפוי כי �מר-

ג'  .בכללויהיו עסקי' שיתקשו לחזור  יתקשו לשל' את הארנונה א� לאחר החזרה לפעילות
  .נפגעו כלכלית מהמצבשו כש' שחלק ניכר מהמשפחות עההכנסות ממגורי' ייפג

  :הארו, ובטווח הקצר בטווח ומעסקי' ממגורי' הארנונה גביית על המצב השפעת להל� 

 לשנה ביחס )ופיגורי' שוט�(  מארנונה הגביה בשיעורי קיטו� יחול בהכרח כי צופי' אנו •
הפסקת האכיפה לתקופה  .ממגורי' שלא בארנונה וה� ממגורי' בארנונה ה� הקודמת

 ארוכה פוגעת במוסר התשלומי'.

מקבילה בהיק� הבקשות להנחה בארנונה,  עליה בשיעור האבטלה תביא לדעתנו להעלייה  •
בקשות להנחת נזקק בשל הרעה משמעותית במצב הכלכלי וכ� בקשות להנחה לפי מבח� 

 הכנסה. 

ו' הנדל"� קיי' צפי לדחיית אכלוס במגורי' ובעסקי' בשל הבידוד והפסקת פעילות בתח •
  2020ועקב כ, קיטו� בהכנסות העירייה דבר אשר יבוא לידי ביטוי כבר בתקציב לשנת 

. ג' הפעילות לאיתור תוספת שטחי' לחיוב (מדידות נכסי')  2021וייגרר ג' לשנת 
  מושבתת בתקופה ומשפיעה על ההכנסות
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 עצמיותה הכנסותיתר הב פגיעה
   של העירייה  האחרי' המניבי' התחומי' בכל לפגוע צפויה המשק פעילות הקפאת

  .רק בארנונה ולא
  

התקופה מאופיינת בהאטה משמעותית של התחלות בנייה, ה� מחוסר  �הכנסות אג� הנדסה
בהכנסות הוודאות הכלכלי וה� מעצירת עבודות התכנו� והטיפול בבקשות. לפיכ, צפוי קיטו� 

  נרשמות לתקציב הרגיל. האגרות הבנייה ותוח יפמהיטלי 
  בשל דחיית החיוב לעסקי' ומצב' לאור המשבר. ירידה באגרות שילוטצפויה כמו כ� 
בשכירויות שעתיות של מפעילי פעילויות וה� שכירות ת  שכירויות ה� ובהכנסנגזרת הפחתה 

  השוני' .של מתקני העירייה  תקופות הסגירהבשל תקופתית 
  

�לכאורה הכנסות החינו, הינ' כנגד פעילויות והפסד ההכנסות הינו מול הקיטו�  �הכנסות חינו
 בהוצאות אבל ההוצאות מרבית� קשיחות בניגוד להכנסות שנחתכו. החזרה ההדרגתית לפעילות

  כרוכה בעלויות נוספות בעוד ההכנסה תהיה חלקית ביותר.
הופחתו ההוצאות א, באופ� חלקי היות וחלק לא , אשר נגדו צהרוני' בגני' הכנסות ירידה ב

  .מבוטל מההוצאות בנושא זה היו קשיחות כמו מרבית הוצאות השכר לעובדי'
  

  הכנסות תרבות וספורט
בשל עצירת הפעילות חלה ירידה משמעותית הכנסות מחוגי' , מפעילי חוגי' , דמי שימוש 

  במתקני' , מופעי' בהיכל התרבות חוגי בתי תרבות ובתי תלמיד.
  

עצירת הפעילות , עקב , חניה , חניה בתשלו' עירוני אובד� הכנסות מפיקוח �הכנסות בטחו�
   .בחודשיי' האחרוני' הפסקת אכיפהו

במוסח  ירההירידה בהכנסות מהמשטרה בגי� אבטחת מוסדות חינו, מתקזזת מל הפסקת השמ
  בתקופה זו.

  
 מישור ההוצאות

שאפשר  הוצאות לצמצ' מנת על אלו בימי' אב� כל והופכי' רביתימ באחריות פועלי' כולנו
 ויש מהותיי' הינ' הוצאות לצמצו' הכנסה איבוד בי� הפערי', שערכנו מבדיקה. לחסו, בה�
   .מהמשבר כתוצאה " חסכו� "ע מדברי' כאשר מרבית בזהירות לכ, להתייחס

וחלקה יזומה על ת, יוקורונה בגי� הפסקת פעילוהנובעת מהשלכות של  , חלקהירידה בהוצאותה
  על מנת לעמוד באיזו� תקציבי. ידינו

  
  שכר

חלק מהירידה בהיק� ההוצאה הינו בגי� השלכות המשבר בגי� עצירת הפעילות בחודשי' מר- 
חזויות בעבור מחצית השנה, וכ� בשלב זה  קרויות שכריואפריל , כמו כ� הופחתה הרזרבה להתי

וכננה לרבעו� אל� אשר ת 100נדחתה תוספת השכר הנגזרת בגי� מעבר מעיר בינונית לעיר מלא 
עצירת ודחיית , שעות נוספותל היק� ההוצאה  משמעותי שלנקטנו בצמצו'  האחרו� של שנה זו , 

כ� נבחני' בימי' אלו  שונותהעלאות בדרגה ותוספות עדכוני שכר חדשי', ונדחו עובדי'  קליטת 
  .העובדי' בשיתו� ועד נוספי' לצמצו' הוצאות השכר צעדי' 

  
  פעולות

כגו�  ראשית, נציי� את הירידה בהוצאות אירועי' ופעילויות קבוצתיות בשל איסור ההתכנסות
  . ווחודש הלאו' א, ג' נוספי' שבוטלו או נדח אירועי העצמאות

 ,�וכ� הוצאות בהסעות  קיו� ושמירהיבשל הפסקת פעילות מוסדות החינו,, ירדו הוצאות נבנוס
  בתקופת הסגירה. תלמידי' והזנה

מקבילה וא�  אשר מול� יש ירידהבגי� הפסקת הפעילות  הנגזרות כ� יש ירידה בהוצאות  כמו
מופעי' , כגו� , חוגי' , היות וחלק לא מבוטל ה� הוצאות תפעול קבועות ושכר בהכנסות גדולה 

  .תלמידהצגות , בתי 
דלק קיימת ירידה מסוימת בהוצאות התפעול בגי� תקופת הסגירה , בה� נקיו� , חשמל , מי' 

  של מוסדות.  ואחזקה 
בפעולות שונות כפי שבא לידי ביטוי  אנו נאלצי' לאור המצב לבצע הקפאה וצמצו' �, ככמו 

  . בגליו� התקציב המעודכ�
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וכ� את  2020הננו  מתכבדי' להגיש לאישורכ' את הצעת תקציב העירייה ,תק� משרות וכ"א לשנת 

  .וריכוז נתוני והחלטות התקציב: כות משבר הקורונהלהתקציב המעודכ� בשל הש

  

   מעודכ�               מקורי               

 מ' 847.6  מ'   883.6             בס,  2020הצעת התקציב הרגיל  לשנת   .א

 מ' 127.2  מ'  127.2     בס,  2020הצעת תקציב הפיתוח (תב"רי' ) לשנת   .ב

 מ'  974.8  מ'   1,010.8     רגיל ופיתוח עומד על  2020ס, התקציב כולו לשנת   .ג

 מש"ח. 386      בס,  2020�2023מסגרת תוכנית  הפיתוח הרב שנתית לשני'   .ד

ועל נתוני כ"א בפתיחת שנת המבוסס על נתוני מצבת העובדי'  2020"א אד' לשנת תק� כ  .ה

 משרות.  2,440הלימודי' תשע"ח במערכת החינו, בס,    

 מש"ח   40מהתקציב ובס, של         5%היתר למשיכות יתר בבנקי' בהיק� של   .ו

 מש"ח  32   בנספח א' בס,שני' כמפורט  15נטילת הלוואות לפיתוח למש,   .ז

וח כלכלי כמפורט בנספחי� ב' נטילת הלוואת פיתוח מותנות  חל� תקציב מ. חינו	 ולפית  .ח

 ו ג' בספר התקציב

 פרעו� מוקד' של מלוות ביוב המופרט בנספח ד'   .ט

  ייעוד כספי היטל השבחה  למטרת השקעה בחינו, כמפורט בנספח ה'  .י
 

  
  
  
  
  

  בברכה,  
    
  , רו"חרוכל שגיא  
  סבא�גזבר עיריית כפר  

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 



תקציב מסוכם לפי נושאים/ חלקים
באלפי ש"ח

חלקמיון

   תקציב 

2020 מעודכן 

2

    עדכוני 

תקציב 2020
 תקציב 2019  תקציב 2020

    (422,775)    (445,285)       17,080    (428,205)1מיסים ומענקיםהכנסות

      (23,072)      (19,977)         1,669     (18,308)2שירותים מקומיים

    (333,163)    (350,164)       13,371    (336,793)3שירותים ממלכתיים

(35,960)            (38,265)         3,925     (34,340)4מפעלים

      (28,462)      (29,866)           (100)     (29,966)5מימון והחזרים מקרנות

    (843,432)    (883,557)       35,945    (847,612)הכנסות סה"כ

       64,469       70,076        (3,030)      667,046מנהל כלליהוצאות

     140,510     148,240        (4,461)    7143,779שרותים מקומיים

     526,759     547,801      (25,498)    8522,303שרותים ממלכתיים

     111,694     117,440        (2,956)    9114,484מפעלים אחרים

     843,432     883,557      (35,945)    847,612הוצאות סה"כ

             -             -             -            -סכום כולל



תקציב הכנסות מסוכם לפי פרקי תקציב
באלפי ש"ח

פרקחלק
   תקציב 2020 

מעודכן 2

    עדכוני 

תקציב 

2020

   תקציב 2019   תקציב 2020

     (415,750)     (438,600)   51,900      (386,700)11ארנונה1מיסים ומענקים

         (6,980)         (6,655)     1,180          (5,475)12אגרות

              (45)              (30)  (36,000)        (36,030)19מענקים

     (422,775)     (445,285)   17,080      (428,205)1מיסים ומענקים סה"כ

         (2,320)         (2,007)          32          (1,975)21תברואה2שירותים מקומיים

         (6,470)         (6,098)        300          (5,798)22שמירה ובטחון

         (6,250)         (5,750)        500          (5,250)23תכנון ובניין עיר

            (380)            (430)        100             (330)24נכסים ציבוריים

              (50)              (50)         -               (50)25אירועים

         (4,672)         (3,372)        287          (3,085)26מימון ושונות

         (2,730)         (2,070)        450          (1,620)28פיקוח

            (200)            (200)         -             (200)29שרותים חקלאיים

       (23,072)       (19,977)     1,669        (18,308)2שירותים מקומיים סה"כ

     (253,921)     (262,784)     8,152      (254,632)31חינוך3שירותים ממלכתיים

       (21,398)       (23,380)     6,172        (17,208)32תרבות

       (57,455)       (63,664)       (953)        (64,617)34רווחה

              -         -               -35דת

            (389)            (336)         -             (336)36קליטה

     (333,163)     (350,164)   13,371      (336,793)3שירותים ממלכתיים סה"כ

         (7,270)         (9,000)        800          (8,200)43נכסים4מפעלים

       (19,765)       (21,021)     3,125        (17,896)44תחבורה

         (1,624)         (1,650)         -          (1,650)46חשמל

         (7,301)         (6,594)         -          (6,594)47ביוב

       (35,960)       (38,265)     3,925        (34,340)4מפעלים סה"כ

            (250)            (350)         -             (350)51ריבית והחזרים5מימון והחזרים מקרנות

       (28,212)       (29,516)       (100)        (29,616)59החזרים מקרנות

       (28,462)       (29,866)       (100)        (29,966)5מימון והחזרים מקרנות סה"כ

     (843,432)     (883,557)   35,945      (847,612)סכום כולל



תקציב הוצאות מסוכם לפי פרקי תקציב
באלפי ש"ח

פרקחלק

   תקציב 

2020 מעודכן 

2

    עדכוני 

תקציב 2020
 תקציב 2019  תקציב 2020

        22,977        25,184         (2,324)        6122,860מנהל כללי6מנהל כללי

        16,889        17,005            (706)        6216,299מנהל כספי

          2,105          2,155              -          632,155מימון ועמלות

        22,498        25,732              -        6425,732פרעון מלוות

        64,469        70,076         (3,030)        667,046מנהל כללי סה"כ

        68,512        72,818            (582)        7172,236תברואה ונקיון7שרותים מקומיים

        11,762        11,218            (810)        7210,408שמירה ובטחון

        12,440        12,916            (167)        7312,749תכנון ובניין עיר

        34,951        35,690            (697)        7434,993נכסים ציבוריים

          4,149          4,315         (1,872)          752,443אירועים

          8,374        11,012            (331)        7610,681ביטוח מוקד ושונים

             322             271                (2)             79269שרותים חקלאיים

      140,510      148,240         (4,461)      7143,779שרותים מקומיים סה"כ

      372,992      381,802       (16,492)      81365,310חינוך8שרותים ממלכתיים

        60,418        62,185         (8,904)        8253,281תרבות

             150             175              -             83175בריאות

        86,972        97,243              (42)        8497,201רווחה

          4,560          4,770              -          854,770דת

             965             885              (42)             86843קליטה

             702             741              (18)             87723איכות הסביבה

      526,759      547,801       (25,498)      8522,303שרותים ממלכתיים סה"כ

          3,600          3,550              -          913,550מים9מפעלים אחרים

          1,900          1,994              -          921,994שרות וטרינרי

          4,536          5,291            (614)          934,677נכסים

          7,920          8,728         (1,025)          947,703תחבורה

               15               65              -               9665חשמל

          2,273          1,773              -          971,773ביוב

              -               86              -               9886מפעלים אחרים

        91,450        95,953         (1,317)        9994,636פנסיה והנחות ארנונה

      111,694      117,440         (2,956)      9114,484מפעלים אחרים סה"כ

      843,432      883,557       (35,945)      847,612סכום כולל



תקציב מרוכז לפי אגפים
באלפי ש"ח

אגףמיון
  תקציב 2020 

מעודכן 2

    עדכוני 

תקציב 2020
 תקציב 2019  תקציב 2020

        (33,430)        (34,214)           4,375        (29,839)בטחוןהכנסות

             (390)             (340)               -             (340)הכנסות העירייה

        (21,289)        (21,379)           2,280        (19,099)הנדסה

          (1,857)          (1,574)                82          (1,492)חזות העיר

      (242,623)      (251,961)           6,717      (245,244)חינוך

               -             (720)               -             (720)מחשוב

      (415,785)      (438,670)         15,900      (422,770)מיסים ומענקים כללי

             (649)             (596)               -             (596)מנהל כללי

               (79)               (79)               -               (79)קיימות וחדשנות

        (42,302)        (41,680)              500        (41,180)שונים

        (57,455)        (63,664)             (953)        (64,617)שירותים חברתיים קהילתיים

             (245)             (265)               -             (265)שרותי דת

               (80)               (80)               -               (80)תפעול

        (25,797)        (26,887)           6,852        (20,035)תרבות וספורט

          (1,451)          (1,448)              192          (1,256)קהילה וחברה 

      (843,432)      (883,557)         35,945      (847,612)הכנסות סה"כ

         33,756         33,454          (3,378)         30,076בטחוןהוצאות

           9,555           9,595             (582)           9,013הכנסות העירייה

         20,958         22,454             (851)         21,603הנדסה

         97,424       100,746          (2,223)         98,523חזות העיר

       345,846       356,010        (12,767)       343,243חינוך

           1,912           2,410                 (2)           2,408מחשוב

         51,000         53,500           3,000         56,500מיסים ומענקים כללי

         27,478         28,397          (2,375)         26,022מנהל כללי

         12,267         13,596             (224)         13,372מנהל כספי

           2,286           2,799               (10)           2,789קיימות וחדשנות

         66,403         72,668          (4,767)         67,901שונים

         86,851         97,243               (42)         97,201שירותים חברתיים קהילתיים

           7,215           7,388             (253)           7,135שרותי דת

         12,935         13,707               (66)         13,641תפעול

         56,244         57,564        (10,202)         47,362תרבות וספורט

         11,302         12,026          (1,203)         10,823קהילה וחברה 

       843,432       883,557        (35,945)       847,612הוצאות סה"כ

               -               -               -               -סכום כולל



הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

תמצית התקציב פורמט משרד הפנים
באלפי ש"ח

מיון

מיון לפי משרד הפנים
   תקציב 2020 

מעודכן 2

    עדכוני תקציב 

2020
   תקציב 2019   תקציב 2020

        (415,700)        (438,600)           51,900       (386,700)ארנונההכנסות

        (193,597)        (202,180)             1,609       (200,571)הכ ממשרד החינוך

        (113,608)        (116,599)           12,388       (104,211)יתר עצמיות

            (7,164)            (7,124)          (35,300)         (42,424)ממשלתיים אחרים

          (55,908)          (55,435)             6,301         (49,134)עצמיות חינוך

            (1,275)            (1,420)               (476)           (1,896)עצמיות רווחה

                 -                 -                 -                -תקבולים לא רגילים

          (56,180)          (62,199)               (477)         (62,676)תקבולים ממשרד הרווחה

        (843,432)        (883,557)           35,945       (847,612)הכנסות סה"כ

         143,784         141,108          (13,318)        127,790חינוך פעולותהוצאות

             2,105             2,155                 -            2,155מימון

         128,404         136,165            (5,946)        130,219משכורות ושכר כללי

         230,095         240,134          (12,965)        227,169פעולות אחרות

           22,498           25,732                 -          25,732פרעון מלוות

           64,581           72,972                644          73,616רווחה פעולות

         229,208         240,694            (3,674)        237,020שכר חינוך

           22,757           24,597               (686)          23,911שכר רווחה

                 -                 -                -תשלומים לא רגילים

         843,432         883,557          (35,945)        847,612הוצאות סה"כ

                 -                 -                 -                -סכום כולל



הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

תקן משרות וכ"א לפי אגפים
באלפי ש"ח

  תקן 2019  תקן 2020אגף

   תקציב 

 2020

מעודכן 2

    עדכוני 

תקציב 

2020

  תקציב 

2020

 תקציב 

2019

    11,203    11,825       (224)    11,601          74          77בטחון

      2,941      2,961         (82)      2,879          16          16הכנסות העירייה

    13,492    14,010       (236)    13,774          65          63הנדסה

      9,083      9,652       (200)      9,452          54          55חזות העיר

  218,496  229,446     (3,300)  226,146      1,478     1,458חינוך

      2,251      2,484         (94)      2,390          12          13מחשוב

    17,728    18,673     (1,010)    17,663          82          87מנהל כללי

      5,555      5,834       (104)      5,730          26          26מנהל כספי

      1,080      1,838       (200)      1,638            5            9קיימות וחדשנות

    36,857    38,806     (2,303)    36,503        248        260שונים

    21,822    23,672       (666)    23,006        124        130שירותים חברתיים קהילתיים

      1,005         968         (53)         915            5            5שרותי דת

      7,470      8,231       (210)      8,021          44          47תפעול

    22,288    22,957       (891)    22,066        147        147תרבות וספורט

      7,729      8,686       (733)      7,953          47          48קהילה וחברה 

  379,000  400,043   (10,306)  389,737      2,427     2,440סכום כולל



ריכוז הכנסות לפי מחלקות
באלפי ש"ח

 מחלקהאגף

   תקציב 

2020 מעודכן 

2

    עדכוני 

תקציב 2020

   תקציב 

2020

   תקציב 

2019

     (10,565)     (10,965)           900     (10,065)בטחוןבטחון

          (970)          (598)            -         (598)עיר בטוחה

     (21,895)     (22,651)        3,475     (19,176)פיקוח משולב

     (33,430)     (34,214)        4,375     (29,839)בטחון סה"כ

          (390)          (340)            -         (340)הכנסותהכנסות העירייה

          (390)          (340)            -         (340)הכנסות העירייה סה"כ

       (2,585)       (2,025)            -      (2,025)ביובהנדסה

       (7,270)       (9,000)           800      (8,200)נכסים

       (5,810)       (5,350)           500      (4,850)רישוי ופיקוח על הבניה

       (1,184)       (1,004)           150         (854)רישוי עסקים

       (3,940)       (3,500)           830      (2,670)שילוט

          (500)          (500)            -         (500)תכנון העיר

     (21,289)     (21,379)        2,280     (19,099)הנדסה סה"כ

            -            (34)            (18)           (52)הנהלת האגףחזות העיר

       (1,537)       (1,170)            -      (1,170)נקיון

          (300)          (350)           100         (250)פארק

            (20)            (20)            -           (20)שירותים וטרנרים

       (1,857)       (1,574)             82      (1,492)חזות העיר סה"כ

          (612)          (679)            -         (679)אשכול פיסחינוך

          (983)       (1,056)            -      (1,056)בטוח תלמידים

     (99,712)     (99,984)        6,000     (93,984)גני ילדים

       (8,380)       (6,744)           687      (6,057)הסעות

       (8,097)       (8,641)            -      (8,641)חטיבות

     (19,059)     (19,491)            -     (19,491)יסודיים

          (570)          (840)            -         (840)מנהל חינוך

          (213)          (223)            -         (223)מתי

          (115)          (115)            -         (115)פיסג"ה

     (24,403)     (27,378)           130     (27,248)פרט

       (4,217)       (4,321)            -      (4,321)שפח

     (76,262)     (82,489)          (100)     (82,589)תיכונים

   (242,623)   (251,961)        6,717   (245,244)חינוך סה"כ

            -          (720)            -         (720)מחשובמחשוב

            -          (720)            -         (720)מחשוב סה"כ

כללי             (40)            (40)            -           (40)אגרותמיסים ומענקים

   (415,700)   (438,600)      51,900   (386,700)מיסים

            (45)            (30)     (36,000)     (36,030)מענקים

   (415,785)   (438,670)      15,900   (422,770)מיסים ומענקים כללי סה"כ

          (210)          (210)            -         (210)בריאותמנהל כללי

            (50)            (50)            -           (50)יח לקידום מעמד האישה

          (389)          (336)            -         (336)קליטה

          (649)          (596)            -         (596)מנהל כללי סה"כ

            (79)            (79)            -           (79)קיימותקיימות וחדשנות

            (79)            (79)            -           (79)קיימות וחדשנות סה"כ



ריכוז הכנסות לפי מחלקות
באלפי ש"ח

 מחלקהאגף

   תקציב 

2020 מעודכן 

2

    עדכוני 

תקציב 2020

   תקציב 

2020

   תקציב 

2019

     (15,516)     (13,431)          (100)     (13,531)העברות וח"פשונים

       (1,350)       (1,430)           250      (1,180)מימון

       (2,900)       (3,015)           350      (2,665)פרסום חוצות

     (17,412)     (20,654)            -     (20,654)פרעון מלוות

       (5,124)       (3,150)            -      (3,150)תשלומים לא רגילים

     (42,302)     (41,680)           500     (41,180)שונים סה"כ

שירותים 

חברתיים 

       (7,683)       (7,983)            -      (7,983)מנהל רווחהקהילתיים

          (153)          (368)          (100)         (468)עבודה קהילתית

       (1,075)       (1,620)            -      (1,620)רווחת הפרט והמשפחה

       (1,300)       (1,324)            (50)      (1,374)שירותי תקון

       (8,898)     (10,363)            -     (10,363)שרותי שיקום

שרותים לאנשים עם 

     (25,611)     (27,411)          (427)     (27,838)מוגבלות שכלית

       (3,345)       (3,670)          (376)      (4,046)שרותים לזקן

       (8,610)       (9,950)            -      (9,950)שרותים לילד ולנוער

          (780)          (975)            -         (975)שרותים לעולים

     (57,455)     (63,664)          (953)     (64,617)שירותים חברתיים קהילתיים סה"כ

          (245)          (265)            -         (265)מורשת ישראלשרותי דת

          (245)          (265)            -         (265)שרותי דת סה"כ

            (80)            (80)            -           (80)מאור רחובותתפעול

            (80)            (80)            -           (80)תפעול סה"כ

            (72)            (72)             37           (35)אירועיםתרבות וספורט

       (5,000)       (4,125)           741      (3,384)בתי תלמיד

       (2,550)       (2,500)           797      (1,703)בתי תרבות

       (6,550)       (6,868)        2,458      (4,410)היכל התרבות

          (395)          (395)           100         (295)מנהל

       (1,233)       (1,233)             94      (1,139)מרכז להשכלת מבוגרים

          (850)       (1,443)            -      (1,443)סל תרבות

       (9,001)     (10,105)        2,591      (7,514)ספורט

          (146)          (146)             34         (112)ספריה

     (25,797)     (26,887)        6,852     (20,035)תרבות וספורט סה"כ

       (1,451)       (1,448)           192      (1,256)נוער צעירים וקהילהקהילה וחברה 

       (1,451)       (1,448)           192      (1,256)קהילה וחברה  סה"כ

   (843,432)   (883,557)      35,945   (847,612)סכום כולל



הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

ריכוז הוצאות לפי מחלקות
באלפי ש"ח

מחלקהאגף
   תקציב 2020 

מעודכן 2

    עדכוני 

תקציב 2020

   תקציב 

2020

    תקציב 

2019

      21,479      20,761       (2,610)         18,151בטחוןבטחון

        1,485        1,755          (112)           1,643בטיחות בדרכים

        1,042           802            (14)              788עיר בטוחה

        9,485        9,860          (639)           9,221פיקוח משולב

           265           276              (3)              273חירום

      33,756      33,454       (3,378)         30,076בטחון סה"כ

        9,555        9,595          (582)           9,013הכנסותהכנסות העירייה

        9,555        9,595          (582)           9,013סה"כ

        2,273        1,773            -           1,773ביובהנדסה

            -            -            -               -בינוי ופיתוח מוסדות

        4,389        3,929            (50)           3,879מהנדס הרשות

        4,021        4,981          (574)           4,407נכסים

        4,354        4,722            (51)           4,671רישוי ופיקוח על הבניה

        1,355        1,526            (52)           1,474רישוי עסקים

           972           995            (58)              937שילוט

        1,077            (18)           1,059תחבורה

        2,439        2,283            (29)           2,254תכנון העיר

        1,155        1,168            (19)           1,149תשתיות

      20,958      22,454          (851)         21,603הנדסה סה"כ

      17,910      17,846          (227)         17,619גנים ונוףחזות העיר

        3,054        3,095            (52)           3,043הנהלת האגף

      60,592      63,938          (464)         63,474נקיון

        7,822        8,010       (1,188)           6,822נקיון מוסדות חינוך

        6,146        5,863          (292)           5,571פארק

        1,900        1,994            -           1,994שירותים וטרנרים

      97,424    100,746       (2,223)         98,523חזות העיר סה"כ

           931           889            (63)              826אשכול פיסחינוך

        1,177        1,156            -           1,156בטוח תלמידים

    128,534    130,379       (6,706)       123,673גני ילדים

      23,930      22,225       (1,762)         20,463הסעות

      12,977      13,369          (891)         12,478חטיבות

      29,071      29,350          (964)         28,386יסודיים

        9,185        9,799          (600)           9,199מנהל חינוך

           553           547              (6)              541מתי

            -            -            -               -עיר בטוחה

        1,202        1,179            (53)           1,126פיסג"ה

      34,225      37,389          (294)         37,095פרט

        7,955        8,153          (135)           8,018שפח

      96,106    101,575       (1,293)       100,282תיכונים

    345,846    356,010      (12,767)       343,243חינוך סה"כ

           705           802              (5)              797בריאותמנהל כללי



הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

ריכוז הוצאות לפי מחלקות
באלפי ש"ח

מחלקהאגף
   תקציב 2020 

מעודכן 2

    עדכוני 

תקציב 2020

   תקציב 

2020

    תקציב 

2019

        1,670        2,080          (110)           1,970דוברות ויחצ

           685           679            (41)              638יח לקידום מעמד האישה

        1,293        1,444            (12)           1,432מבקר

        1,282            -            -               -מנהל שירות 

        1,930        2,042          (149)           1,893מנכל

        4,209        4,175            (87)           4,088ראש הרשות סגנים ולשכות

        2,256        2,066            (57)           2,009שרות משפטי

           761        1,599          (666)              933תכנון אסטרטגי ושיתופיות

        1,757        1,583            (32)           1,551מזכירות 

        8,227        8,967       (1,241)           7,726משאבי אנוש

        2,183        2,486              25           2,511מוקד ושירות

           520           474            -              474קליטה

      27,478      28,397       (2,375)         26,022מנהל כללי סה"כ

        4,903        5,910          (100)           5,810ביטוחמנהל כספי

        6,289        6,610          (111)           6,499גזברות

        1,075        1,076            (13)           1,063רכש

      12,267      13,596          (224)         13,372מנהל כספי סה"כ

            (20)           650              (2)              648מחשובמחשוב

        1,932        1,760            -           1,760תקשורת

        1,912        2,410              (2)           2,408מחשוב סה"כ

      51,000      53,500         3,000         56,500מיסיםכללי

      51,000      53,500         3,000         56,500כללי סה"כ

        2,286        2,799            (10)           2,789קיימותקיימות וחדשנות

        2,286        2,799            (10)           2,789סה"כ

           970        1,056              62           1,118השתתפויותשונים

        2,105        2,155            -           2,155מימון

          (767)          (557)            -             (557)עזר משרד

      32,000      33,600            -         33,600פנסיה

           650           868          (100)              768פרסום חוצות

      22,498      25,732            -         25,732פרעון מלוות

           322           271              (2)              269שרותים חקלאיים

        8,475        8,928       (4,327)           4,601תשלומים לא רגילים

           150           615          (400)              215שירותים שונים

      66,403      72,668       (4,767)         67,901שונים סה"כ

        4,560        4,770            -           4,770דתשרותי דת

        2,655        2,618          (253)           2,365מורשת ישראל

        7,215        7,388          (253)           7,135שרותי דת סה"כ



הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

ריכוז הוצאות לפי מחלקות
באלפי ש"ח

מחלקהאגף
   תקציב 2020 

מעודכן 2

    עדכוני 

תקציב 2020

   תקציב 

2020

    תקציב 

2019 שירותים 

      17,659      19,548          (672)         18,876מנהל רווחהחברתיים 

             56            -            -               -מניעת סמים

        2,070        2,410              86           2,496עבודה קהילתית

        2,038        2,487            278           2,765רווחת הפרט והמשפחה

        1,672        1,609            (32)           1,577שירותי תקון

      11,573      13,673            -         13,673שרותי שיקום

      32,526      35,326            (30)         35,296שרותים לאנשים עם מוגבלות שכלית

        6,671        7,558            320           7,878שרותים לזקן

      11,280      13,080              10         13,090שרותים לילד ולנוער

        1,306        1,552              (2)           1,550שרותים לעולים

      86,851      97,243            (42)         97,201חברתיים 

        8,129        7,976            (11)           7,965מאור רחובותתפעול

            -        1,024              (9)           1,015מנהל תפעול

        4,806        4,707            (46)           4,661עבודות ציבוריות

            -            -            -               -רכב

            -            -            -               -תחזוקה

      12,935      13,707            (66)         13,641תפעול סה"כ

        4,097        4,137       (2,037)           2,100אירועיםתרבות וספורט

        4,572        4,279          (652)           3,627בתי תלמיד

        6,051        5,853          (672)           5,181בתי תרבות

        8,774        8,714       (1,981)           6,733היכל התרבות

        3,080        2,869       (1,176)           1,693מוזיקה

        3,277        3,058          (340)           2,718מנהל

        2,437        2,417          (103)           2,314מרכז להשכלת מבוגרים

        1,813        2,459            (15)           2,444סל תרבות

      18,893      20,464       (3,101)         17,363ספורט

        3,095        3,134            (95)           3,039ספריה

           155           180            (30)              150קריית ספיר

      56,244      57,564      (10,202)         47,362סה"כ

      11,302      12,026       (1,203)         10,823נוער צעירים וקהילהקהילה וחברה

      11,302      12,026       (1,203)         10,823סה"כ

    843,432    883,557      (35,945)       847,612סכום כולל



הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

שם כרטיסכרטיסמחלקהמיוןאגף
   תקן 

2020

   תקציב 

 2020

מעודכן 2

    עדכוני 

תקציב 

2020

   תקציב 

2020

    תקציב 

2019

מיסים ומענקים 

    51,000    53,500     3,000    56,500הנחות ממיסים1995000860מיסיםהוצאותכללי

    51,000    53,500     3,000    56,500מיסים סה"כ

    51,000    53,500     3,000    56,500הוצאות סה"כ

          (40)          (40)         -          (40)הוצאות משפטיות גביה1282000693אגרותהכנסות

          (40)          (40)         -          (40)אגרות סה"כ

(315,500)ארנונה כללית 1111100100מיסים  53,400   (368,900)  (351,500)  

   (13,000)   (16,000)     1,500   (14,500)ארנונה פיגורים1111200100

   (51,000)   (53,500)    (3,000)   (56,500)הנחות ממיסים1117000110

        (200)        (200)         -        (200)ארנונה על אדמה חקלאית1291000100

(386,700)מיסים סה"כ  51,900   (438,600)  (415,700)  

          (15)          -         -          -שיפוי קופת גמל1190000913מענקים

          (30)          (30)         -          (30)פנסיה צוברת1190000916

          -          -  (36,000)   (36,000)שיפוי ארנונה קורונה1191000910

          (45)          (30)  (36,000)   (36,030)מענקים סה"כ

(422,770)הכנסות סה"כ  15,900   (438,670)  (415,785)  

(366,270)מיסים ומענקים כללי סה"כ  18,900   (385,170)  (364,785)  

הכנסות 

      2,660      2,645         (27)      2,618      16משכורת ושכר משולבי1623000110הכנסותהוצאותהעירייה

         120         120         -         120שכר תקציבי עזר1623000115

          -          -         -          -משכורת הנהלה1623000117

           86         156         (55)         101שעות נוספות1623000130

         195         160         -         160אחזקת רכב עובדים1623000140

          -          -         -          -אחזקת רכב 1623000150

          -          -         -          -זמניים1623000210

         380         310         -         310עזר משרד1623000492

             2          -         -          -שומה וגביה אירוח וכיבוד1623000511

             2          -         -          -פרסום1623000550

             5             5         -             5 הוצאות משרדיות ועמלות 1623000560

         105         113         -         113הדפסות תלושים לתושבים1623000570

         500         500         (50)         450הוצאות משפטיות1623000581

           45           45         -           45עזר מחשב1623000593

      3,900      4,000       (200)      3,800סיוע אכיפה והדרכה1623000750

      1,500      1,500       (250)      1,250מדידות נכסים ואיתור1623000751

             8             5         -             5הוצאות שונות1623000780

             7          -         -          -רכישת ציוד יסודי1623000930

           40           36         -           36השתתפות  בשכר שופט1782000810

      9,555      9,595       (582)      9,013      16הכנסות סה"כ

      9,555      9,595       (582)      9,013      16הוצאות סה"כ

        (250)        (200)         -        (200)החזר הוצאות אכיפה1117000690הכנסותהכנסות

        (140)        (140)         -        (140)אגרת אישורי טאבו1121000220

        (390)        (340)         -        (340)הכנסות סה"כ

        (390)        (340)         -        (340)הכנסות סה"כ

הכנסות 

      9,165      9,255       (582)      8,673      16העירייה סה"כ



הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

שם כרטיסכרטיסמחלקהמיוןאגף
   תקן 

2020

   תקציב 

 2020

מעודכן 2

    עדכוני 

תקציב 

2020

   תקציב 

2020

    תקציב 

2019

           45         120         (20)         100עזר מחשוב1721000593בטחוןהוצאותבטחון

      1,090      1,125       (190)         935סיורים מוס"ח1721000750

      1,410      1,150       (200)         950מרחב עירוני סיור1721000752

           12             8         -             8קצין העיר1721000780

             2          -         -          -ציוד מיוחד1721000930

         110         124           (2)         122        1משכורת ושכר משולבי1722000110

           56           64         -           64שכר תקציבי עזר1722000115

          -          -         -          -שעות נוספות1722000130

         110         100         -         100עזר משרדי1722000492

             5          -         -          -הוצאות כיבוד1722000511

         100         100         -         100תקציב עזר אחזקת רכב1722000796

           22           22         -           22אחזקה תקציב עזר1722000798

         100           99         -           99        1שכר מוקד עיר ללא אלימות1722101210

      2,266      2,138         (22)      2,116      14שיטור עירוני שכר1722400110

         185         275         -         275שעות נוספות שיטור עירוני1722400130

           62           50         -           50עזר משרד 1722400492

           71           71         -           71הכשרות וציוד שיטור עירוני1722400520

         120         120         -         120דלק שיטור עירוני1722400531

             5             5         -             5תיקונים כלי רכב שיטור עירוני 1722400532

           19           19         -           19הוצאות טסט ובטוח רכב שיטור עירוני1722400533

         140         140         -         140הוצאות תקשורת אינטרנט למצלמות1722400540

           30           30         -           30הוצאות תקשורת טלפוניה1722400541

         260         260       (260)          -פארק כפר סבא1722400750

         520         520         (20)         500שמירת שלום הציבור 1722400751

         210         210         (50)         160מערכת תוכנת מוקד ביטוחון1722400752

         226         226         (30)         196תחזוקת מצלמות1722400753

         140         140         (20)         120שיטור עירוני שונות1722400780

         424         424         (20)         404החזר הון - העברה לתבר1722400790

         165         192         -         192ליסינג שיטור עירוני1722400931

          -          -         -          -קרן שמירה ואבטחה לפיתוח1722400980

         397         395         -         395        3מוקד בטחון 1722401210

         315         358           (4)         354        2משכורת ושכר משולבי1723000110

         120         120         -         120שכר תקציבי עזר1723000115

           15           14         -           14שעות נוספות1723000130

           50           50         -           50אחזקת רכב עובדים1723000140

           85           85         -           85חשמל1723000430

             1          -         -          -כיבוד1723000511

         150         150         -         150תקציב עזר אחזקת רכב1723000796

           30           30         -           30אחזקה תקציב עזר1723000798

         650         650         -         650השתתפות  בהגא ארצי1723000810

           35           35         -           35כיבוי אש שטחים ציבוריים1726000750

           15             9         -             9מלח ופסח הוצאות אחרות1726000780

           80           67          50         117הוצ' לשעת  חרום1729000780

         140         126         -         126בטיחות וגהות בעבודה1744000752

         185         185         -         185טיפול בגלאים1811000750

      1,450      1,740         (17)      1,723        9קבט שכר1817100110

         200         183         -         183שעות נוספות1817100130

         100         100         -         100אחזקת רכב עובדים1817100140

          -             6         -             6זמניים1817100210

      4,050      3,750       (600)      3,150שמירה ביסודיים1817100750

      1,250      1,250       (350)         900שמירה בחטיבות1817100751

         256         206         (80)         126שמירה באורט1817100752

      1,200      1,080       (350)         730שמירה בתיכון1817100753

         200         200         -         200אחזקת ורכישת אמצעי מיגון1817100754

      2,600      2,240       (425)      1,815שמירה גני ילדים1817100756

    21,479    20,761    (2,610)    18,151      30בטחון סה"כ



הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

שם כרטיסכרטיסמחלקהמיוןאגף
   תקן 

2020

   תקציב 

 2020

מעודכן 2

    עדכוני 

תקציב 

2020

   תקציב 

2020

    תקציב 

2019

         180         239           (3)         236        2שכר1744000110בטיחות בדרכים

           60           55           (9)           46שעות נוספות1744000130

           25          -         -          -אחזקת רכב עובדים1744000140

      1,210      1,452       (100)      1,352      16זמניים1744000210

           10             9         -             9ציוד בטיחות בדרכים 1744000751

      1,485      1,755       (112)      1,643      18בטיחות בדרכים סה"כ

          -          -         -          -עיר ללא אלימות1722100780עיר בטוחה

         522         320         -         320עיר ללא אלימות הקשר רחב פעולות1722100781

         365         318           (4)         314        3עיר ללא אלימות מטה1722110110

           70           64         (10)           54שעות נוספות1722110130

           35           35         -           35עיר ללא אלימות מטה1722110140

           50           65         -           65        1זמניים מטה1722110210

      1,042         802         (14)         788        4עיר בטוחה סה"כ

         970      1,342         (14)      1,328        8משכורת ושכר משולבי1713000110פיקוח משולב

           95         110         -         110שעות נוספות1713000130

           20           20         -           20אחזקת רכב עובדים1713000140

         480           60         -           60זמניים1713000210

      1,600      1,591         (16)      1,575      15משכורת ושכר משולבי1943000110

         180         229         (20)         209שעות נוספות1943000130

           10           40         -           40אחזקת רכב חניה1943000140

         400         447         -         447        2זמניים1943000210

         146         146         -         146שכירות משרדי חניה1943000411

           30           30         -           30חשמל ומים משרדי חניה1943000430

           20           20         -           20עזר משרדי1943000492

             7             6         -             6כיבוד 1943000511

           30           27         -           27השתלמויות 1943000521

           60           50         -           50דלק פיקוח משולב1943000531

           35           20         -           20תיקונים כלי רכב פיקוח משולב1943000532

           71           71         -           71הוצאות טסט ובטוח רכב פיקוח משולב1943000533

           45         138         -         138הוצאות משרדיות1943000560

           30          -         -          -הוצאות משפטיות1943000580

         150           77         -           77עמלת גבייה1943000750

           54           53         -           53הוצאות אחרות פיקוח משולב1943000753

         350          -         -          -מערכות מידע פיקוח עירוני1943000754

         960         140         -         140שירותי גביה ואכיפה1943000756

      1,500      1,005       (150)         855הוצאות אכיפת הגבייה מילגם1943000757

         600         400         -         400הוצאות אכיפה הגבייה מיתר1943000758

      1,200      1,215       (300)         915עמלה לחברה הכלכלית1943000760

         274         274         (34)         240דמי ניהול- החזר הוצאות1943000761

           50           50         -           50ביגוד1943000780

         106         106         -         106ליסינג פיקוח משולב1943000930

           12           11         -           11רכישת ציוד1943000931

         674         (60)         614מילגם שירותי ניהול1943001750

         756         -         756הוצאות גביה מפעולות עיקול1943001751

         612         -         612מערכות מידע פיקוח עירוני1943001752

         140         (45)           95עמלה מדוחות מצולמים1943001753

      9,485      9,860       (639)      9,221      25פיקוח משולב סה"כ

         190         204           (3)         201        1שכר בטחון1721000110חירום

           40           37         -           37שעות נוספות בטחון1721000130

           35           35         -           35אחזקת רכב 1721000140

         265         276           (3)         273        1חירום סה"כ

    33,756    33,454    (3,378)    30,076      77הוצאות סה"כ



הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

שם כרטיסכרטיסמחלקהמיוןאגף
   תקן 

2020

   תקציב 

 2020

מעודכן 2

    עדכוני 

תקציב 

2020

   תקציב 

2020

    תקציב 

2019

     (5,500)     (5,500)        300     (5,200)היטל שירותי שמירה1224000220בטחוןהכנסות

          -          -         -          -השתתפות בשמירה1317100440

        (265)        (265)         -        (265)השתתפות בקבט1317100921

     (4,800)     (5,200)        600     (4,600)השתתפות שמירה משטרה1317100991

   (10,565)   (10,965)        900   (10,065)בטחון סה"כ

        (970)        (598)         -        (598)הכנסות פרוייקט עיר ללא אלימות1221000991עיר בטוחה

        (970)        (598)         -        (598)עיר בטוחה סה"כ

          (10)          (10)         -          (10)אכיפה משפטית פיקוח עירוני1282000690פיקוח משולב

          (10)          (10)         -          (10)אכיפה משפטית חניה1282000691

          (10)          (10)         -          (10)הכנסות פיקוח עירוני1282000695

          -          -         -          -עמלת תקבול וכ אשראי פיקוח משול1282000696

     (2,100)          -         -          -הכנסות מקנסות פיקוח עירוני 1282000697

     (1,600)        350     (1,250)הכנסות מדוחות פיקוח עירוני1282000698

          -          -         -          -תשלומי רשויות שכר שופטים1282000710

        (756)         -        (756)הכנסה מהוצאות גביה מעיקול מילגם1443001220

     (7,900)     1,400     (6,500)הכנסות דוחות חניה 1443001221

           45         -           45 עמלות כרטיס אשראי חוזה חדש1443001222

     (6,500)     (7,100)     1,100     (6,000)חניה הכנסות עירוניות1443100221

        (600)        (300)          50        (250)הכנסות מקנסות שוהר1443100222

        (400)        (400)         -        (400)הכנסות מהוצאות הגבייה שוהר1443100230

           85           40         -           40חניה עמלות כרטיס אשראי1443100231

   (11,200)     (4,000)        500     (3,500)הכנסות מקנסות חניה 1443100232

         350         350         (75)         275עמלות כ"א ותקבולים 1443100233

     (1,500)     (1,000)        150        (850)הכנסות מהוצאות הגבייה מילגם1443100234

   (21,895)   (22,651)     3,475   (19,176)פיקוח משולב סה"כ

   (33,430)   (34,214)     4,375   (29,839)הכנסות סה"כ

         326        (760)        997         237      77בטחון סה"כ



הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

שם כרטיסכרטיסמחלקהמיוןאגף
   תקן 

2020

   תקציב 

 2020

מעודכן 2

    עדכוני 

תקציב 

2020

   תקציב 

2020

    תקציב 

2019

         600         616         -         616        3שכר1972000110ביובהוצאותהנדסה

         170         156         -         156שעות נוספות1972000130

           95           95         -           95אחזקת רכב עובדים1972000140

         835         597         -         597        3טיהור מי ביוב השכר הקובע1973000110

         415         229         -         229שעות נוספות1973000130

         158           80         -           80אחזקת רכב עובדים1973000140

      2,273      1,773         -      1,773        6ביוב סה"כ

         825         771           (8)         763        4שכר בינוי1098002110בינוי ופיתוח מוסדות

         150         128         (27)         101שעות נוספות1098002130

           75           75         -           75רכב 1098002140

     (1,050)        (974)          35        (939)נגדי שכר1098002999

          -          -         -          -        4בינוי ופיתוח מוסדות סה"כ

      2,165      2,198         (22)      2,176      10משכורת ושכר משולבי1731000110מהנדס הרשות

         130           87         (18)           69שעות נוספות1731000130

         100         100         -         100אחזקת רכב עובדים1731000140

          -          -         -          -זמניים1731000210

         540         400         -         400עזר משרדי1731000492

             2          -         -          -כיבודים1731000511

             3          -         -          -משרד מהנדס הרשות אשל וכי1731000512

           15           13         -           13ספרים ועיתונים1731000520

           15           14         -           14פירסום הנדסה1731000550

         600         600         -         600תקציב עזר אחזקת רכב1731000596

           30           70         (10)           60ישיבת ועדת ערים1731000751

         353           19         -           19יעוץ מקצועי1731000752

           10             8         -             8הוצאות אחרות1731000780

             6          -         -          -רכישת ציוד יסודי1731000930

         420         420         -         420מערכות מידע ועדה לתכנון ובניה1732300570

      4,389      3,929         (50)      3,879      10מהנדס הרשות סה"כ

         435         432           (4)         428        2משכורת ושכר משולבי1931000110נכסים

           22           30         -           30אחזקת רכב עובדים1931000140

             2             2         -             2ספרים1931000520

         100         100         -         100ליסנג תפעולי עזר1931000596

           11           11         -           11נכסים מערכת מידע1931000750

           28           28         -           28בדיקת חשבונות חשמל1931000751

         100         100         -         100שכר תקציבי עזר1932000115

           50           50         -           50אחזקה תקציב עזר1932000798

         400         400       (100)         300שכר תקציבי עזר1933000115

         200         200         (20)         180אחזקה תקציב עזר1933000798

      1,070      1,530       (250)      1,280הוצאות אחזקה וניהול אזוה"ת1934000780

         359         623         -         623שכר דירה דמי חכירה1935000410

             4          -         -          -הוצאות אחרות1935000780

         250         200       (200)          -השתתפות  תקציב רגיל בתבר1935000910

         990      1,275         -      1,275שכר דירה לבתי ספר1939000410

      4,021      4,981       (574)      4,407        2נכסים סה"כ

      1,215      1,218         (13)      1,205        7משכורת ושכר משולבי1733100110רישוי ופיקוח על הבניה

           30           18           (3)           15שעות נוספות1733100130

           55           50         -           50אחזקת רכב עובדים1733100140

          -           70           (5)           65        1זמניים1733100210

         370         370         -         370תקציב עזר מחשב1733100593

           80         180         -         180עבודות קבלניות1733100750

      1,090      1,143         (12)      1,131        6משכורת ושכר משולבי1733200110

         135         128         (18)         110שעות נוספות1733200130

         150         100         -         100אחזקת רכב עובדים1733200140

             4             2         -             2כלים ומכשירים1733200740

           25           23         -           23סריקת גרמושקות1733200780

         600         680         -         680עזר שכר משפטיות ועדה לתו"ב1733400115

         600         740         -         740עזר יעוץ משפטי ועדה לתו"ב1733400581

      4,354      4,722         (51)      4,671      14רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ

      1,135      1,183         (12)      1,171        7משכורת ושכר משולבי1715000110רישוי עסקים

           80           73         (10)           63שעות נוספות1715000130

         140         140         -         140אחזקת רכב עובדים1715000140

         130         (30)         100עבודות קבלניות1715000751
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      1,355      1,526         (52)      1,474        7רישוי עסקים סה"כ

         150         135         (40)           95עבודות קבלניות1764000750שילוט

         110         110         -         110שכר תקציבי עזר1765000115

           10             9         -             9חמרים-מספור בתים1765000720

         582         616           (6)         610        4משכורת שילוט1870000110

           50           55         (12)           43שעות נוספות1870000130

           70           70         -           70אחזקת רכב עובדים1870000140

         972         995         (58)         937        4שילוט סה"כ

         675           (7)         668        4שכר תחבורה1731100110תחבורה

           27           (6)           21שעות נוספות1731100130

           40         -           40אחזקת רכב1731100140

           70           (5)           65        1זמניים1731100210

         265         -         265יעוצים תחבורה1731100750

      1,077         (18)      1,059        5תחבורה סה"כ

      1,190      1,138         (12)      1,126        6משכורת ושכר משולבי1732000110תכנון העיר

           90           46           (9)           37שעות נוספות1732000130

           50           50         -           50אחזקת רכב עובדים1732000140

         600         303         -         303הוצאות תכנון1732000750

             9          -         -          -הוצאות עזר לתיכנון1732000780

         500         746           (8)         738        3התחדשות עירונית1732001110

      2,439      2,283         (29)      2,254        9תכנון העיר סה"כ

         625         636           (7)         629        3מדידות משכורת ושכר עבודה1732300110תשתיות

           70           64         (12)           52שעות נוספות1732300130

           60           60         -           60אחזקת רכב עובדים1732300140

         400         408         -         408השתתפות באגוד ערים1745000830

      1,155      1,168         (19)      1,149        3תשתיות סה"כ

    20,958    22,454       (851)    21,603      63הוצאות סה"כ

          -          -         -          -תשלום אזרחים בגין תיקונים1472000290ביובהכנסות

     (2,560)     (2,000)         -     (2,000)מתאגיד ביוב השאלת עובדים1473000610

          (25)          (25)         -          (25)תאגיד ביוב החזר הוצאות אחרות1473000611

     (2,585)     (2,025)         -     (2,025)ביוב סה"כ

     (2,500)     (2,850)        400     (2,450)משרדים ועסקים שכד ודמי מ1433000640נכסים

        (300)        (300)         -        (300)הכנסות ממזנונים1433000650

     (4,000)     (5,200)        400     (4,800)שכר דירה עסקים אזוה"ת1434000610

        (350)        (350)         -        (350)דמי חכירה - השכרות1435000610

        (180)         -        (180)הכנסות מחניון אוטובוסים1435000640

        (120)        (120)         -        (120)שכר דירה לבתי הספר1439000640

     (7,270)     (9,000)        800     (8,200)נכסים סה"כ

        (250)        (250)         -        (250)הכנסות בעד שירותים1231000220רישוי ופיקוח על הבניה

     (5,500)     (5,000)        500     (4,500)אגרת בניה1233100220

          (60)        (100)         -        (100)קנסות בית משפט הנדסה1282000692

     (5,810)     (5,350)        500     (4,850)רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ

        (180)        (200)          50        (150)אגרת רישוי עסקים1213000220רישוי עסקים

        (504)        (504)         -        (504)דמי בדיקת בשר קפוא1214200220

        (450)        (250)        100        (150)אגרת הוצאת שולחנות וכסאות1281000290

          (50)          (50)         -          (50)קנסות בית משפט רשוי עסקים1282000694

     (1,184)     (1,004)        150        (854)רישוי עסקים סה"כ

     (3,800)     (3,400)        800     (2,600)אגרת רשיונות לשלטים1122000221שילוט

        (140)        (100)          30          (70)מודעות ופרסומים1124000220

     (3,940)     (3,500)        830     (2,670)שילוט סה"כ

        (500)        (500)         -        (500)התחדשות עירונית1232001980תכנון העיר

        (500)        (500)         -        (500)תכנון העיר סה"כ

   (21,289)   (21,379)     2,280   (19,099)הכנסות סה"כ

        (331)      1,075     1,429      2,504      63הנדסה סה"כ
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         570         567           (6)         561        4שכר1817910110אשכול פיסהוצאותחינוך

           70           64         (15)           49שעות נוספות1817910130

          -           60         (15)           45        0משכורת פרויקט ישי1817910210

         203         113         (27)           86חשמל 1817910430

           28           25         -           25אשכולות פייס1817910780

           20           20         -           20פרויקט  ישי ביס מחוזי למצטיינים1817910781

           40           40         -           40עזר אחזקה1817910798

         931         889         (63)         826        4אשכול פיס סה"כ

           59           57         -           57אגרת ביטוח חינוך יסודי1813200783בטוח תלמידים

           24           24         -           24אגרת ביטוח תלמיד חטיבות1814000782

             1             1         -             1אגרת תלמיד1815008782

             4             4         -             4אגרת תלמיד1815010782

             4             4         -             4אגרת תלמיד1815020782

             4             4         -             4אגרת תלמיד1815030782

             4             4         -             4אגרת תלמיד1815040782

             1             1         -             1אגרת תלמיד1815200782

             1             1         -             1אגרת תלמיד1815400785

             6             6         -             6דמוקרטי1817500441

         250         239         -         239ביטוח גני -חובה1817500442

         478         468         -         468ביטוח יסודיים1817500443

         198         195         -         195ביטוח חטיבות1817500444

           34           36         -           36בטוח כצנלסון1817500445

           33           34         -           34בטוח גלילי1817500446

           33           34         -           34בטוח הרצוג1817500447

           29           30         -           30בטוח רבין1817500448

             8             8         -             8בטוח הראל1817500449

             6             6         -             6בטוח המר1817500450

      1,177      1,156         -      1,156בטוח תלמידים סה"כ

           55          -         -          -שירותי מוקד גני ילדים1812000750גני ילדים

           60           60         -           60פרויקט ספריית פיג'מה1812000780

         120         -         120הוצאות מסיבות כיתתיות1812000781

      1,899      1,889         (19)      1,870      12שכר מינהל גני ילדים1812100110

         150           92         (28)           64שעות נוספות1812100130

         120         120         -         120אחזקת רכב עובדים1812100140

    11,470    11,433       (115)    11,318    100שכר סייעות חובה1812200110

         700         750         (50)         700שכר תקציבי עזר1812200115

         100         110         (20)           90שעות נוספות1812200130

         545         437         (45)         392        4סייעות חובה זמניים1812200210

         300         320         (80)         240חשמל1812200430

           50           50         -           50טלפונים1812200492

         630         580       (140)         440חומרי עבודה1812200740

         120         108         (25)           83פרוייקט איתור לקויות למידה בגנים 1812200750

         130           15         -           15שרותי סייעות מחליפות 1812200752

    12,700    12,375         -    12,375גננות מדינה מקביל1812200760

           50           45         -           45כלים מכשירים וציוד1812200780

           40          -         -          -עיר בריאה גני ילדים1812200781

      1,007         873         -         873הוצאות שירותים מרצון1812200782

         890         890         (70)         820אחזקה תקציב עזר1812200798

           21           21         -           21        0ריתמוסיקה1812201110

      1,580      1,263         -      1,263      10ריתמוסיקה1812201210

      1,900      1,600         -      1,600חוגי תלן1812201750

         480         805           (9)         796סייעות מגן1812202110

      3,668      5,846         (59)      5,787      49שכר סיעות בגני חנ"מ חובה1812210110

    15,549    15,877       (159)    15,718    135משכורת ושכר משולבי1812300110

         300         300         -         300שכר תקציבי עזר1812300115

         400         183         (36)         147שעות נוספות1812300130

         600         447         -         447        5זמניים טרום1812300210

         280         280         (60)         220חשמל1812300430

           50           50         -           50טלפונים1812300492

         100           90         (24)           66השתלמויות1812300520

         220         220         -         220עזר מחשב1812300593

         580         520         (86)         434חומרי עבודה1812300740

    18,751    18,751         -    18,751גננות עובדות מדינה1812300760
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           15           14         -           14חומרי עבודה ושונות1812300780

             4          -         -          -זהב בגן1812300781

         230         230         -         230אחזקה תקציב עזר1812300798

             4          -         -          -הצטיידות גני ילדים1812300930

         200          -         -          -סעיות חנ"מ טרום חובה1812310110

      8,524      5,130       (200)      4,930      46שכר גננות1812500110

         500         321         (90)         231גננות שעות נוספות1812500130

         450         577         -         577        9זמניים יום לימודים ארוך1812500210

         440         420         (60)         360חשמל1812500430

      1,030         855       (241)         614שמירה1812500750

           80           10         -           10שירותי סייעות מחליפות יולא 1812500752

    10,060    10,920    (2,200)      8,720הזנה יולא1812500753

         100         100         -         100קבלניות נוספות1812500754

    10,590    13,000    (2,410)    10,590הוצאות יול"א חברה לפנאי 1812500755

          -          -         -          -הוצאות קייטנה חברה לפנאי1812500756

          -          -         -          -יולא גננות מדינה1812500760

         925         743         (20)         723יום לימודים ארוך1812500780

      1,028      1,028         (28)      1,000תקציב עזר אחזקה ועמלות1812500798

         400         360         -         360רכישות מיחודות1812500930

      8,076      6,283       (211)      6,072      52אמהות בית1812510110

          -         229         (75)         154שעות נוספות1812510130

         500         577         -         577        9אמהות בית זמניים1812510210

         900         859       (100)         759      15תנועה1812520210

         220         462          16         478חוג תנועה1812520750

         540         384           (4)         380        3שכר מינהל יולא1812530110

          -           46         (12)           34שעות נוספות מנהל יולא1812530130

         860         855           (9)         846        7מועדוניות חינוך מיוחד 1812611110

      1,074      1,080         -      1,080הפעלת ניצנים בחופשה 1812810750

           20           20         -           20קיטנה ציבורית גני ילדים1812820750

      4,574      4,300         -      4,300הפעלת קייטנות יולי1812821750

         400         288         -         288שמירה בחופשת יולי1812821751

         245         263           (3)         260        1שכר שמרגנים1817120110

      1,050      1,105         -      1,105      10שכר שמרגנים זמניים1817120210

      3,400         (34)      3,366קיטנות יולי שכר1812821110

  128,534  130,379    (6,706)  123,673    467גני ילדים סה"כ

         830         626           (7)         619        5שכר למלווים1817800110הסעות

          -           55           (5)           50שעות נוספות1817800130

      5,250      6,244       (150)      6,094      46זמנים1817800210

    13,200    10,700       (900)      9,800הסעות חינוך מיוחד1817800710

      4,650      4,600       (700)      3,900הסעות רגיל1817800711

    23,930    22,225    (1,762)    20,463      51הסעות סה"כ

      5,958      6,164         (62)      6,102      45שכר שרתים1814000110חטיבות

      1,200      1,250         (50)      1,200שכר תקציבי עזר1814000115

         150         137         (39)           98שעות נוספות1814000130

           50           50         -           50אחזקת רכב עובדים1814000140

          -          -         -          -זמניים1814000210

         970      1,000       (210)         790חשמל,מים,וחמ1814000430

         450         450         (30)         420עזר מחשב1814000593

         620         777       (156)         621חומרי עבודה1814000740

           63           63         -           63דמי שיכפול1814000741

         116         116         -         116הוצאות מזנונים1814000742

             5             5         -             5סל תלמיד לעולה חטיבות1814000744

           75           60         -           60חטיבות ביניים הוצ' שונות1814000780

         494         480       (158)         322העסקת לבורנטים חטיבות1814000785

         400         250         (63)         187תוכניות מיוחדות1814000786

         156         112         -         112תקשוב חטיבות1814000787

           90         -           90הוצאות מסיבות כיתתיות1814000788

           80           65         -           65אחזקת אולמות ספורט עזר1814000795

         550         550            7         557אחזקה תקציב עזר1814000798

          -          -         -          -כיתת כתום1814000930

          -         825         (50)         775      10תגבור שעות חטיבה1814001111

      1,130         298         (50)         248        3תגבור חטיבות זמניים  פרוייקט קדימה1814001210

           30           41         -           41השאלת ספרים שכר תפעול1814005210
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          -          -         -          -השאלת ספרים רכש1814005720

          -          -         -          -שכר עיר ללא אלימת מנחת מנחים1817110110
          -          -         -          -שעות נוספות1817110130
           60         109         (10)           99        1שמרים חטיבות1817130110
         420         477         (20)         457        6שמרים חטיבות1817130210

    12,977    13,369       (891)    12,478      65חטיבות סה"כ

          -          -         -          -הבראה1810000300יסודיים
         240         210         -         210מרכז אומנויות ומדע וקיימות1811000751
             9             8         -             8תוכניות למניעת אלימות1812200751
      6,060      6,313         (64)      6,249      50שרתים שכר1813200110
         750         674         (35)         639שכר תקציבי עזר1813200115
         540         367       (100)         267שעות נוספות1813200130
         155         260         -         260אחזקת רכב עובדים1813200140
           70           70         -           70        1זמניים1813200210
         500         500         -         500שיפוץ מבני חינוך בהשתת'1813200421
      2,045      1,850       (320)      1,530חשמל1813200430
           36           36         -           36דמי שתיה יסודיים 1813200511
         440         440         (20)         420עזר מחשב יסודיים1813200593
           48           48         -           48חומרי עבודה1813200740
             7             7         -             7השתתפות דמי  שכפול1813200741
         105           95         -           95תוכניות לימודיות1813200743
             5             5         -             5סל תלמיד לעולה יסודי1813200744
         237         237         -         237תלן מוזיקה1813200751
         205          -         -          -מחול ביסודי1813200752
         385         385         -         385בריאות השן1813200753
           36           36         -           36חינוך מוסיקלי ביסודי1813200754
         165         140         -         140סל תרבות1813200755
         280         280         -         280תקשוב יסודי1813200756
           80           27         -           27פרויקט אופק שווה1813200757
      2,700      3,100         -      3,100אגרות תלמידי חוץ1813200780
         125           68         -           68הוצאות אחרות1813200781
           12          -         -          -פרח1813200782
         260         -         260הוצאות מסיבות כיתתיות1813200785
         195         200         (24)         176עזר אחזקת אולמות ספורט1813200795
         450         450         -         450אחזקת רכב תקציב עזר1813200796
      1,900      1,864       (114)      1,750אחזקה תקציב עזר1813200798
         534         735         -         735        6שעות תגבור יסודיים1813202210
           20           18         -           18תקשוב מתמטיקה_ואנגלית1813204780
           90         100         -         100השאלת ספרים שכר תפעול1813205210
         200         144         -         144השאלת ספרים רכש1813205720
          -          -         -          -תלן אנגלית1813206210
      1,201      1,250         -      1,250ניהול עצמי חשמל1813207430
     (1,201)     (1,250)         -     (1,250)ניהול עצמי החזר חשמל1813207431
         388         398         -         398ניהול עצמי מים1813207432
         268         275         -         275ניהול עצמי חומרים1813207720
      1,261      1,297       (200)      1,097ניהול עצמי שוטף קיום1813207750
         153         157         -         157ניהול עצמי דמי שכפול1813207789
      1,400      1,480         -      1,480ניהול עצמי סיעו בניהול1813207871
         462         474         -         474ניהול עצמי פדגוגיות1813207872
         211         218         -         218ניהול עצמי הצטדיות1813207930
         135         122           (5)         117תוכנית  חינוכית  מגדר ושויון1813400750
         210         199         -         199        2משכורת ושכר משולבי1813700110
      1,120      1,200         (50)      1,150שכ תקציבי עזר1813700115
             8             7         -             7שעות נוספות1813700130
             8             8         -             8אחזקת רכב עובדים1813700140
           70           60         -           60        0זמניים1813700210
           80           80         (10)           70חשמל1813700430
           53           60         (12)           48נקיון חווה חקלאית1813700751
           90           90         -           90הוצאות קיום1813700780
           30           30         -           30אחזקה תקציב עזר1813700798
           20           20         -           20שכר בית ספר של קיץ1813800110
           70           99         -           99שכר זמניים בית ספר של קיץ1813800210
      2,950      3,200         -      3,200הפעלת בית ספר של קיץ1813800750
      1,200         800         -         800הפעלת ניצנים בחופשה1813810750
           50           50         -           50הפעלת קייטנות ציבוריות1813820750
         210           99         (10)           89        1שמרים יסודיים1817110210

    29,071    29,350       (964)    28,386      60יסודיים סה"כ
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      4,445      5,021       (400)      4,621      25משכורת ושכר משולבי1811000110מנהל חינוך

         195         200         -         200שכר תקציבי עזר1811000115

         385         293         (80)         213שעות נוספות1811000130

         350         350         -         350אחזקת רכב עובדים1811000140

          -           61         -           61        1זמניים1811000210

           50           36         -           36תשלום פריצות1811000440

           60           50         -           50עזר משרדי1811000492

           20          -         -          -כיבודים1811000511

             5          -         -          -ספרים ועתונים1811000522

           85           77         -           77פירסום1811000550

      1,800      1,638         -      1,638מנהל חינוך מיכון ועיבוד1811000570

         180         180         -         180עזר מחשב1811000593

         300         270         -         270תיקוני מזגנים1811000752

             7             6         -             6עזרה ראשונה1811000755

         200         270         (70)         200תוכניות פדגוגיות ואחרות1811000756

          -          -         -          -הוצאות אחרות1811000780

           53           48         -           48הוצאות שונות1811000782

           15           14         -           14השתלמויות1811000783

          -          -         -          -קבלני העברת ריהוט1811000785

         405         405         (50)         355יעוץ כלכלי1811000786

          -          -         -          -רכישות ציוד1811000930

         500         700         -         700הוצאות כנגד הרשאות1811000931

         130         180         -         180מרכז הורים1818003750

      9,185      9,799       (600)      9,199      25מנהל חינוך סה"כ

         520         517           (6)         511        5שכר מתי וסייעות1819101110מתי

           33           30         -           30שכפול  והדפסות מת"י1819101789

         553         547           (6)         541        5מתי סה"כ

         520         547           (6)         541        5משכורת ושכר משולב1817200110פיסג"ה

         500         500         (47)         453שכר תקציבי עזר1817200115

          -          -         -          -שעות נוספות1817200130

             7             7         -             7אחזקת רכב עובדים1817200140

          -          -         -          -זמניים1817200210

           50           50         -           50עזר משרדי1817200492

           75           75         -           75הוצאות אחרות1817200780

          -          -         -          -אחזקת בית ספיר1817200799

           50          -         -          -משכורת גף מחשבים1817210110

      1,202      1,179         (53)      1,126        5פיסג"ה סה"כ

      6,040      5,170       (100)      5,070      52זמניים סיעות צמודות חנ"מ חובה1812210210פרט

         415          -         -          -        3שכר לימן1812620110

           15          -         -          -שעות נוספות1812620130

           25          -         -          -רכב1812620140

           55           55         -           55חשמל1812620430

         160          -         -          -לימן עבודות קבלניות1812620750

           40          -         -          -לימן שונות1812620780

             2          -         -          -רכישות מיוחדות לימן1812620930

         500         655         (30)         625אחרות קיטנה גני ילדים חנם1812800780

         660         753         (50)         703חינוך מיוחד הוצאות קיום1813200742

           25           25         -           25השתתפות משרד החינוך בסייעת צמודה1813200784

      5,550      5,568         (56)      5,512      45סייעות כיתתיות1813203110

      1,000      1,690         (17)      1,673      12סייעות חנם משלבות חודשיות1813203111

    12,366    15,359         -    15,359    171סייעות חנ"מ זמניים1813203210

      1,520      1,790         (18)      1,772      13סיעות כיתתיות חטיבות1814001110

          -           50         -           50סייעות משלבות חנם חודשיות1814002110

      2,407      2,883         -      2,883      30סייעות חנ"מ זמניים1814002210

         720      1,044         (11)      1,033        8סייעות כיתתיות תיכון1815000110

      1,280      1,243         -      1,243      13סייעות חנ"מ זמניים1815000210

         410         149         -         149        2שרותים אחרים השכר הקובע1817600110

           80           80         -           80שכר תקציבי עזר1817600115

           35           18         -           18שעות נוספות1817600130

          -          -         -          -זמניים1817600210

           60           50         -           50חשמל1817600430

           50           50         -           50עזר משרדי1817600492

         100           45         -           45הוצאות שונות1817600780
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           40           40         -           40אחזקה תקציב עזר1817600798

             5          -         -          -ציוד יסודי1817600930

         514         527           (6)         521        3קבס שכר1817700110

           30           27           (6)           21שעות נוספות1817700130

           63           63         -           63אחזקת רכב עובדים1817700140

           23           23         -           23פרויקט חונכות1817700750

           35           32         -           32מלגות1817900850

          -          -         -          -     -שכר לימן1845210110

    34,225    37,389       (294)    37,095    351פרט סה"כ

      7,020      7,148         (72)      7,076      36שכר פסיכולוגים1817300110שפח

         200         200         (28)         172שכר תקציבי עזר1817300115

          -           55         (15)           40שעות נוספות1817300130

         600         600         -         600אחזקת רכב עובדים1817300140

             2             2         -             2ריהוט משכל1817300451

         100         117         (20)           97הוצאות אחרות1817300521

             1          -         -          -ספרים ועתונים1817300522

           12           11         -           11כלים מכשירים וציוד1817300740

           20           20         -           20אבחונים לעולים חדשים1817300750

      7,955      8,153       (135)      8,018      36שפח סה"כ

         100           90         -           90תגבור בגרויות 1815000750תיכונים

         100          -         -          -יעוץ לניהול עצמי על יסודי1815000751

         150         180         (30)         150תכניות ויוזמות פדגוגיות תיכונים1815000752

           30           30         (30)          -מסע פולין עירוני1815000784

         100         -         100הוצאות מסיבות כיתתיות1815000785

      3,150      3,109         (16)      3,093      14שכר מורים בית ספר דמוקרטי1815008110

         114         179           (2)         177        2שכר עובדים בית ספר דמוקרטי 1815008111

          -          -         -          -בחינות בגרות1815008743

           32           27           (6)           21הוצאות קיום דמוקרטי1815008781

             2          -         -          -דמי שכפול  1815008789

    19,850    20,411       (102)    20,309      78שכר מורים כצנלסון1815010110

      1,298      1,322         (14)      1,308      10שכר עובדים כצנלסון1815010111

         120         140         -         140שכר תקציבי עזר1815010115

           90           82         (15)           67שעות נוספות מורים1815010130

           30           30         -           30אחזקת רכב מורים1815010140

           65           70         -           70        1עובדים זמניים כצנלסון1815010211

         220         220         (20)         200חשמל כצנלסון1815010430

         100         100         -         100עזר מחשב1815010593

         199         191         (38)         153הוצאות קיום כצנלסון1815010740

           46           46         -           46הוצאות מזנונים1815010741

          -          -         -          -בחינות בגרות כצנלסון1815010743

          -          -         -          -מגמות יחודיות1815010745

           24          -         -          -בריאות1815010752

         165         160         (40)         120העסקת לבורנטים כצנלסון1815010785

             2             2         -             2סל תלמיד לעולה1815010787

           11          -         -          -דמי שיכפול1815010789

           40           40         -           40אחזקת אולמות ספורט עזר1815010795

           80           80         (10)           70אחזקה תקציב עזר1815010798

    17,310    18,373         (92)    18,281      74שכר מורים גלילי1815020110

      1,255      1,014         (11)      1,003      11שכר עובדים גלילי1815020111

         120         140         -         140שכר תקציבי עזר1815020115

         160         101         (30)           71שעות נוספות מורים1815020130

           25           41         (12)           29שעות נוספות עובדים1815020131

           36           40         -           40אחזקת רכב מורים1815020140

           65         100         -         100רכב עובדים גלילי1815020141

           60           80         -           80        1גלילי עובדים זמניים1815020211

         180         170         (45)         125חשמל גלילי1815020430

         100         100         -         100עזר מחשב1815020593

         186         164         (32)         132הוצאות קיום גלילי1815020740

           46           46         -           46הוצאות מזנונים1815020741

          -          -         -          -בחינות בגרות גלילי1815020743

          -          -         -          -מגמות יחודיות1815020745

         103           63         -           63אליפות עולם נבחרות ספורט תיכונים1815020746

           33           59         -           59אירוח משלחת תלמידים1815020748
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           22          -         -          -בריאות1815020752

         330         320         (75)         245העסקת לבורנטים גלילי1815020785

             5             5         -             5סל תלמיד לעולה1815020787

           11          -         -          -דמי שיכפול1815020789

           40           40         -           40אחזקת אולמות ספורט עזר1815020795

           80           80         (10)           70אחזקה תקציב עזר1815020798

    18,950    19,417         (98)    19,319      72שכר מורים הרצוג1815030110

      1,255      1,114         (12)      1,102        9שכר עובדים הרצוג1815030111

         120         140         -         140שכר תקציבי עזר1815030115

         160         147         (42)         105שעות נוספות מורים1815030130

           80           55         (20)           35שעות נוספות עובדים1815030131

           55           40         -           40אחזקת רכב מורים1815030140

           20           40         -           40רכב עובדים הרצוג1815030141

           65           68         -           68        1עובדים זמניים הרצוג1815030211

         350         370         (80)         290חשמל הרצוג1815030430

         100         100         -         100עזר מחשב1815030593

         192         178         (54)         124הוצאות קיום הרצוג1815030740

           46           46         -           46הוצאות מזנונים1815030741

          -          -         -          -בחינות בגרות הרצוג1815030743

          -          -         -          -מגמות יחודיות1815030745

           22          -         -          -בריאות1815030752

         165         160         (55)         105העסקת לבורנטים הרצוג1815030785

             3             3         -             3סל תלמיד לעולה1815030787

           11          -         -          -דמי שיכפול1815030789

           40           40         -           40אחזקת אולמות ספורט_עזר1815030795

           80           80         (10)           70אחזקה תקציבי עזר1815030798

    17,550    21,007       (105)    20,902      74שכר מורים רבין1815040110

      1,290      1,203         (12)      1,191      10שכר עובדים רבין1815040111

         120         140         -         140שכר תקציבי עזר1815040115

         150         137         (39)           98שעות נוספות מורים1815040130

             6           27           (9)           18שעות נוספות עובדים1815040131

           60           60         -           60אחזקת רכב מורים1815040140

           15           45         -           45רכב עובדים רבין1815040141

           80           80         -           80        1עובדים זמניים1815040211

         180         180         (50)         130חשמל רבין1815040430

         100         100         -         100עזר מחשב1815040593

         168         160         (48)         112הוצאות קיום רבין1815040740

           46           46         -           46הוצאות מזנונים1815040742

          -          -         -          -מגמות יחודיות1815040745

           24          -         -          -בריאות1815040752

             1             1         -             1סל תלמיד לעולה1815040787

           10          -         -          -דמי שיכפול1815040789

           40           40         -           40אחזקת אולמות ספורט עזר1815040795

           80           80         (10)           70אחזקה תקציב עזר1815040798

      1,980      2,684         (14)      2,670      13שכר מורים המר1815200110

         202         209           (3)         206        2שכר עובדים המר1815200111

         120         140         -         140שכר תקציבי עזר1815200115

           20           18         -           18שעות נוספות מורים המר1815200130

             4             4         -             4שעות נוספות עובדים1815200131

           30           30         -           30אחזקת רכב מורים האמר1815200140

             4             4         -             4אחזקת רכב עובדים1815200141

           36           33           (6)           27הוצאות קיום המר1815200740

          -          -         -          -בחינות בגרות המר1815200743

          -          -         -          -מגמות יחודיות1815200745

           10          -         -          -בריאות1815200752

             1             1         -             1סל תלמיד לעולה1815200787

             2          -         -          -דמי שכפול המר1815200789

           80           80         (10)           70אחזקה תקציב עזר1815200798

      5,520      5,070         (26)      5,044      20משכורת תיכון דתי מורים הראל1815400110

         200         199           (2)         197        2הראל עובדים1815400111

             6           18         -           18שעות נוספות מורים1815400130

             4             4         -             4שעות נוספות עובדים1815400131

          -           20         -           20אחזקת רכב מורים1815400140



הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

שם כרטיסכרטיסמחלקהמיוןאגף
   תקן 

2020

   תקציב 

 2020

מעודכן 2

    עדכוני 

תקציב 

2020

   תקציב 

2020

    תקציב 

2019

             5             8         -             8אחזקת רכב עובדים1815400141

          -          -         -          -בחינות בגרות הוצאות1815400743

          -          -         -          -יוזמות פדגוגיות1815400745

           10          -         -          -בריאות1815400752

           48           42           (8)           34הוצאות קיום1815400780

             2             2         -             2סל תלמיד לעולה1815400787

             3          -         -          -דמי שיכפול1815400789

         160         (40)         120העסקת לבורנטים הראל1815401785

          -          -          90           90לבורנטים רבין1815040785

    96,106  101,575    (1,293)  100,282    389תיכונים סה"כ

1,458הוצאות סה"כ  343,243  (12,767)  356,010  345,846  

            (4)            (4)         -            (4)דמי שימוש באולמות אשכול פיס1317910650אשכול פיסהכנסות

        (450)        (480)         -        (480)השתתפות ממשלה1317910920

        (158)        (195)         -        (195)השתתפות ממשלה מרכז ישי1317910921

        (612)        (679)         -        (679)אשכול פיס סה"כ

        (243)        (239)         -        (239)אגרת חינוך גני ילדים1312200220בטוח תלמידים

        (394)        (468)         -        (468)אגרת חינוך יסודי1313200220

        (197)        (195)         -        (195)אגרת .חינוך חטיבות1314000220

            (6)            (6)         -            (6)אגרת תלמיד1315008220

          (34)          (36)         -          (36)אגרת חינוך כצנלסון1315010220

          (33)          (34)         -          (34)אגרת חינוך גלילי1315020220

          (33)          (34)         -          (34)אגרת חינוך הרצוג1315030220

          (29)          (30)         -          (30)אגרת חינוך רבין1315040220

            (6)            (6)         -            (6)אגרת חינוך המר1315200220

            (8)            (8)         -            (8)אגרת חינוך הראל1315400220

        (983)     (1,056)         -     (1,056)בטוח תלמידים סה"כ

          (60)          (60)         -          (60)פרויקט ספריית פיג'מה1312000220גני ילדים

        (120)         -        (120)הכנסות למסיבות כיתתיות1312000920

        (300)        (300)         -        (300)אגרת תלמידי חוץ1312200410

     (1,007)        (873)         -        (873)הכנסות שירותים מרצון  1312200411

     (9,960)   (10,035)         -   (10,035)השתתפות בסייעות חובה1312200920

          (73)          (73)         -          (73)חומרים ממשלה1312200921

   (12,700)   (12,375)         -   (12,375)גננות מדינה מקביל1312200928

     (2,728)     (2,708)         -     (2,708)הכנסות תל"ן1312201410

        (140)        (140)         -        (140)שכר למוד גני ילדים1312300410

   (14,270)   (17,000)         -   (17,000)השתתפות הממשלה לגני טרום גננות1312300920

   (13,980)   (11,000)         -   (11,000)השתתפות סייעות טרום חובה1312300921

     (1,500)     (1,600)         -     (1,600)הכנסות בגין הוצ' תפעול1312310923

   (34,500)   (35,000)     6,000   (29,000)יולא גני ילדים1312500410

        (100)        (100)         -        (100)הכנסות עבור החלפות בתאגיד הפנא1312500490

        (200)         -        (200)השתתפות התמ"ת בצהרונים1312500990

          (60)          (80)         -          (80)הכנסות מהורים ניצנים בחופשה1312810420

     (1,014)     (1,000)         -     (1,000)הכנסות ממשלה ניצנים בחופשה1312810920

          (20)          (20)         -          (20)קייטנות ציבוריות 1312820420

     (7,300)     (7,300)         -     (7,300)הכנסות מהורים קייטנות יולי1312821420

   (99,712)   (99,984)     6,000   (93,984)גני ילדים סה"כ

          (80)          (80)          16          (64)השתתפות רשויות בהסעות1317800440הסעות

     (4,200)     (3,000)        510     (2,490) הסעות חינוך מיוחד 1317800920

     (3,100)     (2,664)         -     (2,664)השתתפות במלווים הסעות1317800921

     (1,000)     (1,000)        161        (839)החזר הסעות 1317800922

     (8,380)     (6,744)        687     (6,057)הסעות סה"כ

     (7,877)     (8,290)         -     (8,290)השתת' ממשלה בחטי1314000920חטיבות

          (63)          (63)         -          (63)דמי שיכפול1314000921

        (152)        (152)         -        (152)הצטידות במעבדות1314000922

            (5)            (5)         -            (5)סל תלמיד לעולה חטיבות1314000925

          (90)         -          (90)הכנסות למסיבות כיתתיות1314000927

          -          (41)         -          (41)השאלת ספרים החזר רכז מחטיבות1314005490

          -          -         -          -השאלת ספרים תפעול הכנסות1314005921

     (8,097)     (8,641)         -     (8,641)חטיבות סה"כ

     (1,500)     (1,550)         -     (1,550)אגרת לימודים מילדי חוץ1313200410יסודיים

          -          -         -          -תלן אנגלית1313200490

     (7,200)     (7,350)         -     (7,350)השתתפות הממשלה לשרתים בי"ס יסודיים1313200920
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ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

שם כרטיסכרטיסמחלקהמיוןאגף
   תקן 

2020

   תקציב 

 2020

מעודכן 2

    עדכוני 

תקציב 

2020

   תקציב 

2020

    תקציב 

2019

          (13)          (13)         -          (13)חומרים1313200921

     (2,100)     (2,350)         -     (2,350)השתתפות מזכירים1313200922

            (5)            (5)         -            (5)סל תלמיד לעולה יסודי1313200925

        (260)         -        (260)הכנסות למסיבות כיתתיות1313200927

            (7)            (7)         -            (7)דמי שיכפול1313200928

        (575)        (575)         -        (575)השתת  חינוך באחזקה1313200929

        (385)        (385)         -        (385)בריאות השן1313200940

          -          -         -          -השאלת ספרי יסודי1313205420

          (90)          -         -          -השאלת ספרים החזר רכז מבתי ספר1313205490

        (200)        (245)         -        (245)השאלת ספרים רכש הכנסות1313205920

        (125)          -         -          -השאלת ספרים תפעול הכנסות1313205921

        (211)        (218)         -        (218)ניהול עצמי הצטידות1313207490

     (1,400)     (1,480)         -     (1,480)ניהול עצמי סיעו בניהול1313207921

        (462)        (474)         -        (474)ניהול עצמי פדגוגיות1313207922

        (268)        (275)         -        (275)ניהול עצמי חומרים1313207924

        (153)        (157)         -        (157)ניהול עצמי דמי שכפול1313207925

          (15)          (15)         -          (15)פעילות קהילתית  חווה1313700420

          (10)          (10)         -          (10)מכירת תוצרת בחוות1313700610

        (185)        (222)         -        (222)השתתפות הממשלה לחווה החקלאית1313700920

     (1,600)     (1,700)         -     (1,700)הכנסות מהורים בית ספר של קיץ1313800420

     (1,200)     (1,300)         -     (1,300)הכנסות ממשלה בית ספר של קיץ1313800920

        (720)        (200)         -        (200)הכנסות מהורים ניצנים בחופשה1313810420

        (480)        (600)         -        (600)הכנסות ממשלה ניצנים בחופשה1313810920

          (50)          (50)         -          (50)הכנסות מהורים קייטנות ציבוריות1313820420

        (105)          (50)         -          (50)הכנסות בגין שמרים יסודיים1317110440

   (19,059)   (19,491)         -   (19,491)יסודיים סה"כ

        (500)        (700)         -        (700)הרשאות משרד החינוך1311000920מנהל חינוך

          (70)        (140)         -        (140)הכנסות מרכז הורים1318003410

        (570)        (840)         -        (840)מנהל חינוך סה"כ

        (180)        (190)         -        (190)הכנסות מתי1319101920מתי

          (33)          (33)         -          (33)שיכפול1319101921

        (213)        (223)         -        (223)מתי סה"כ

        (115)        (115)         -        (115)גף מחשבים משרד החינוך1317210920פיסג"ה

        (115)        (115)         -        (115)פיסג"ה סה"כ

1312210922פרט

הכנסה בגין זמניים סיעות צמודות חנ"מ 

     (4,360)     (3,600)         -     (3,600)חובה

        (550)        (680)          68        (612)הכנסות מועדונית חינוך מיוחד1312610410

     (1,000)        (724)          22        (702)הכנסות חינוך מיוחד גני ילדים1312800920

        (800)     (1,225)          40     (1,185)השתתפות בחינוך מיוחד 1313200924

     (3,300)     (3,731)         -     (3,731)השתתפות בסייעות כיתתיות1313203921

   (10,383)   (13,600)         -   (13,600)השתתפות בסייעות חנ"מ 1313203922

     (2,500)     (2,300)         -     (2,300)השתתפות סייעות חנ"מ1314001922

        (900)     (1,000)         -     (1,000)השתתפות סייעות חנ"מ1315001922

          (15)          (20)         -          (20)הכנסות מרווחה חנוכ1317600410

        (225)        (108)         -        (108)מועדונית1317600921

        (370)        (390)         -        (390)השתתות קבס1317700920

   (24,403)   (27,378)        130   (27,248)פרט סה"כ

        (150)        (200)         -        (200)שירות פסיכולוגי משלים1317300220שפח

     (4,067)     (4,121)         -     (4,121)השתת' הממשלה בשפח1317300920

     (4,217)     (4,321)         -     (4,321)שפח סה"כ

     (1,300)     (1,300)         -     (1,300)אגרת שרותי חוץ 1315000490תיכונים

          -          -         -          -החזר חוב אלפי מנשה1315000491

          (15)          (15)         -          (15)אליפות עולם נבחרות ספורט1315000923

        (100)         -        (100)הכנסות למסיבות כיתתיות1315000924

          -          -         -          -בחינות בגרות דמוקרטי1315008420

     (2,950)     (2,540)         -     (2,540)הכנסות דמוקרטי1315008920

            (2)          -         -          -דמי שיכפול דמוקרטי1315008925

          -          -         -          -בחינות בגרות כצנלסון1315010420

   (17,760)   (19,300)         -   (19,300)השתתפות ממשלה כצנלסון1315010920

          (20)          (20)         -          (20)חומרי מלאכה1315010924

          (11)          -         -          -דמי שיכפול כצנלסון1315010925

            (2)            (2)         -            (2)סל תלמיד לעולה1315010927

          -          -         -          -בחינות בגרות גלילי1315020420
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   תקציב 

2020

    תקציב 

2019

   (15,400)   (16,375)         -   (16,375)השתתפות ממשלה גלילי1315020920

          (20)          (20)         -          (20)חומרי מלאכה1315020924

          (11)          -         -          -דמי שיכפול גלילי1315020925

            (5)            (5)         -            (5)סל תלמיד לעולה1315020927

          -          -         -          -בחינות בגרות הרצוג1315030420

   (16,128)   (17,850)       (100)   (17,950)השתתפות ממשלה הרצוג1315030920

          (20)          (20)         -          (20)חומרי מלאכה1315030924

          (11)          -         -          -דמי שיכפול הרצוג1315030925

            (3)            (3)         -            (3)סל תלמיד לעולה1315030927

          -          -         -          -בחינות בגרות1315040420

   (15,430)   (17,080)         -   (17,080)השתתפות ממשלה רבין1315040920

          (17)          (17)         -          (17)חומרי מלאכה1315040924

          (10)          -         -          -דמי שיכפול רבין1315040925

            (1)            (1)         -            (1)סל תלמיד לעולה1315040927

          -          -         -          -בחינות בגרות המר1315200420

     (2,600)     (2,900)         -     (2,900)ממשלה תיכון דתי לבנים1315200920

            (4)            (4)         -            (4)חומרי מלאכה 1315200924

            (2)          -         -          -דמי שכפול המר1315200925

            (1)            (1)         -            (1)סל תלמיד לעולה1315200927

          -          -         -          -בחינות בגרות הכנסות1315400420

          -          -         -          -אגרת תלמידי חוץ1315400490

     (4,500)     (4,900)         -     (4,900)ממשלה תיכון דתי לבנות  1315400920

          (10)          (10)         -          (10)חומרי מלאכה1315400924

            (3)          -         -          -דמי שיכפול1315400925

            (2)            (2)         -            (2)סל תלמיד לעולה1315400927

          (24)          (24)         -          (24)אורט תחזוקה1315500430

   (76,262)   (82,489)       (100)   (82,589)תיכונים סה"כ

(245,244)הכנסות סה"כ  6,717     (251,961)  (242,623)  

1,458חינוך סה"כ  97,999    (6,050)    104,049  103,223  
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ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

שם כרטיסכרטיסמחלקהמיוןאגף
   תקן 

2020

   תקציב 

 2020

מעודכן 2

    עדכוני 

תקציב 

2020

   תקציב 

2020

    תקציב 

2019

      2,100      2,157         (92)      2,065      13שכר1093000110מחשובהוצאותמחשוב

           20           46         -           46שעות נוספות1093000130

         131         131         -         131אחזקת רכב_עובדים1093000140

          -          -         -          -שכר1093000210

           44           56         -           56אחזקת מחשב1093000420

      1,800      1,835         (90)      1,745שרותי תמיכה - עובדים קבלנים1093000750

         585         600         (20)         580מערכות שכר ומשאבי אנוש1093000751

         400         450         (20)         430מערכות מחשוב ותוכנה1093000752

           81           86         -           86נקיון1093000753

           66           66         -           66חברה מתפעלת שכר1093000754

             4             6         -             6חומרים ושונות 1093000780

           30           42         -           42רכישת ציוד מחשב1093000930

     (3,030)     (3,141)        130     (3,011)נגדי מחשב1093000998

     (2,251)     (2,334)          92     (2,242)נגדי שכר1093000999

         110           (2)         108שכר שירותי מחשוב איזוריים1769001110

           20         -           20שעות נוספות  מחשוב אזורי1769001130

           20         -           20אחזקת רכב  מחשוב אזורי1769001140

         500         -         500קבלנים שירותי מחשוב אזוריים1769001750

          (20)         650           (2)         648      13מחשוב סה"כ

      1,912      1,760         -      1,760טלפונים1092000540תקשורת

           20          -         -          -הוצאות תקשורת1093000540

      1,932      1,760         -      1,760תקשורת סה"כ

      1,912      2,410           (2)      2,408      13הוצאות סה"כ

        (720)         -        (720)הכנסות משירותי מחשוב איזוריים1269001440מחשובהכנסות

        (720)         -        (720)מחשוב סה"כ

        (720)         -        (720)הכנסות סה"כ

      1,912      1,690           (2)      1,688      13מחשוב סה"כ
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ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

שם כרטיסכרטיסמחלקהמיוןאגף
   תקן 

2020

   תקציב 

 2020

מעודכן 2

    עדכוני 

תקציב 

2020

   תקציב 

2020

    תקציב 

2019

      1,840      1,849         (19)      1,830      14משכורת ושכר משולבי1746000110גנים ונוףהוצאותחזות העיר

         400         400         -         400שכר תקציבי עזר1746000115

           45           82           (8)           74שעות נוספות1746000130

         150         150         -         150אחזקת רכב עובדים1746000140

         100           80         -           80עזר משרדי1746000492

         250         225         -         225חמרים1746000720

    10,200    10,200       (100)    10,100עבודות קבלניות1746000750

         110         110         -         110        1שרות תעסוקה1746000751

         150         135         -         135אחזקת מתקני משחק והצללה1746000753

         600         600       (100)         500אחזקת רכב תקציב עזר1746000796

         465         465         -         465גינון גני ילדים1811000753

      3,600      3,550         -      3,550קנית מיים ממפעל המיים1913100772

    17,910    17,846       (227)    17,619      15גנים ונוף סה"כ

         240          -         -          -שמירה במחסנים1621400751הנהלת האגף

      1,040      1,163         (12)      1,151        6משכורת ושכר משולבי1711000110

         200         200         -         200שכר תקציבי עזר1711000115

           35         101         (20)           81שעות נוספות1711000130

         110         110         -         110אחזקת רכב עובדים1711000140

          -          -         -          -זמניים1711000210

             3          -         -          -חומרי נקיון1711000430

             1          -         -          -ציוד משרדי1711000470

         195         150         -         150עזר משרדי1711000492

             3          -         -          -אשל וכבודים1711000511

           20          -         -          -פירסום ומודעות1711000550

           48           71         -           71עזר מחשב1711000593

           25          -         -          -יועצים1711000751

             3             8         -             8הוצאות אחרות הנהלת האגף1711000780

             2          -         -          -ציוד1711000930

         633         766           (8)         758        7שכר 1711001110

           20           27           (4)           23שעות נוספות1711001130

           50           50         -           50אחזקת רכב1711001140

           30         -           30זמניים1711001210

             5           34         -           34טיפול ברכב נטוש1711001780

         356         358           (4)         354        2שכר 1711002110

           10           27           (4)           23שעות נוספות1711002130

           50          -         -          -שכר זמניים1711002210

             5          -         -          -הוצאות שונות מרלוג1711002780

      3,054      3,095         (52)      3,043      15הנהלת האגף סה"כ

      2,250      2,351         (24)      2,327      15משכורת ושכר משולבי1712200110נקיון

      2,000      2,000         -      2,000שכר תקציבי עזר1712200115

         415         458         (40)         418שעות נוספות1712200130

         102           90         -           90אחזקת רכב עובדים1712200140

    16,000    15,100       (400)    14,700עבודות קבלניות1712200750

         400         811         -         811פינוי קרטונים1712200752

         155         155         -         155שקיות ונקיון גללי כלבים1712200754

      2,200      2,262         -      2,262תקציב עזר אחזקת רכב1712200796

    36,500    40,230         -    40,230פינוי אשפה1712300751

          -          -         -          -היטל הטמנה1712300752

           80           23         -           23רכישת ציוד 1712300930

           30           27         -           27חמרים1715000720

         290         261         -         261הדברות1715000750

         170         170         -         170איגודי ערים1715000830

    60,592    63,938       (464)    63,474      15נקיון סה"כ

      4,400      4,550       (650)      3,900עבודות נקיון יסודי1813200750נקיון מוסדות חינוך

      1,740      1,879       (300)      1,579נקיון חטיבות1814000750

         278         285         (45)         240נקיון כצנלסון1815010750

         280         280         (45)         235נקיון גלילי1815020750

         300         298         (45)         253נקיון הרצוג1815030750

         247         230         (43)         187נקיון רבין1815040750

          -          -         -          -נקיון משרד וטרינרי / מוסדות עירייה1815050750

           51           51         -           51נקיון מולדת1817200751

         141         127         (20)         107נקיון אשכול פיס1817910750

         385         310         (40)         270נקיון מבני ציבור1938000750



הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

שם כרטיסכרטיסמחלקהמיוןאגף
   תקן 

2020

   תקציב 

 2020

מעודכן 2

    עדכוני 

תקציב 

2020

   תקציב 

2020

    תקציב 

2019

      7,822      8,010    (1,188)      6,822נקיון מוסדות חינוך סה"כ

         877         935         (10)         925        6שכר פארק עירוני1746100110פארק

         140         128         (29)           99שעות נוספות1746100130

         120         110         -         110רכב עובדים1746100140

          -          -         -          -זמניים פארק1746100210

         115         130         -         130חשמל פארק1746100430

         800      1,000         -      1,000מיים1746100432

             2             2         -             2פארק ציוד משרדי1746100470

             2          -         -          -כיבוד פארק1746100511

         120         108         -         108חומרים פארק1746100720

         410         410         (20)         390קבלנים פארק1746100750

         800         824         -         824גינון פארק1746100752

         700         175         (60)         115שמירה פארק1746100753

      1,050      1,000       (135)         865נקיון פארק1746100754

           15             9         -             9רכישות מיוחדות1746100930

         545         567           (6)         561        4צוות פינת חי1746101110

           65           60         (12)           48שעות נוספות צוות פינת חי 1746101130

           50           50         -           50אחזקת רכב פינת חי1746101140

           70           80         -           80        1צוות פינת חי זמניים1746101210

           20          -         -          -פירסום1746101550

         225         180         -         180אחזקה פינת חי1746101742

           20           95         (20)           75פעילות חינוכית והפעלות חי פארק1746101751

      6,146      5,863       (292)      5,571      11פארק סה"כ

      1,900      1,994         -      1,994השתתפות בתקציב מח וטרינרית משותפת1923000810שירותים וטרנרים

      1,900      1,994         -      1,994שירותים וטרנרים סה"כ

    97,424  100,746    (2,223)    98,523      55הוצאות סה"כ

          (34)         -          (34)השתתפות קרן רכבים נטושים1211000591הנהלת האגףהכנסות

         (18)          (18)הכנסות משטיפת רכבים1211000440

          (34)         (18)          (52)הנהלת האגף סה"כ

          -          -         -          -הכנסות ממחזור1212300690נקיון

     (1,022)          -         -          -מיחזור הפרדת אשפה1212300990

        (515)     (1,170)         -     (1,170)הכנסות מחילוץ אריזות1213000210

     (1,537)     (1,170)         -     (1,170)נקיון סה"כ

        (100)        (100)          25          (75)הכנסות מפארק1246100410פארק

        (200)        (250)          75        (175)הכנסות מחי פארק1246101410

          -          -         -          -עמלות כרטיסי אשראי פארק1246101411

        (300)        (350)        100        (250)פארק סה"כ

          (20)          (20)         -          (20)קנסות וטרינר אגף הכנסות1214300420שירותים וטרנרים

          (20)          (20)         -          (20)שירותים וטרנרים סה"כ

     (1,857)     (1,574)          82     (1,492)הכנסות סה"כ

חזות העיר 

    95,567    99,172    (2,141)    97,031      55סה"כ



הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

שם כרטיסכרטיסמחלקהמיוןאגף
   תקן 

2020

   תקציב 

 2020

מעודכן 2

    עדכוני 

תקציב 

2020

   תקציב 

2020

    תקציב 

2019

           25          -         -          -ביטוח1098001440ביטוחהוצאותמנהל כספי
         156          -         -          -בטוח1723000440
         122          -         -          -ביטוח1731000440
      1,019          -         -          -בטוח 1767000440
      1,800      2,500       (600)      1,900החזרים לתושבים1767000442
         980          80      1,060ביטח אש מורחב1767000443
         580          20         600ביטוח חבות מעבידים1767000444
      1,200        400      1,600ביטוח צד ג'1767000445
         350         -         350ביטוח אחריות מקצועית ושונות1767000446
         269         300         -         300חוקרים ויועצי ביטוח1767000750
             2          -         -          -ציוד שירותים שונים1769000930
           52          -         -          -בטוח1812200440
           68          -         -          -בטוח1812300440
           34          -         -          -ביטוח לימן1812620440
           90          -         -          -בטוח1813200440
           52          -         -          -בטוח1813700440
           59          -         -          -שרותים אחרים ביטוח1814000440
           41          -         -          -ביטוח כצנלסון1815010440
           41          -         -          -ביטוח גלילי1815020440
           41          -         -          -ביטוח הרצוג1815030440
           41          -         -          -ביטוח רבין1815040440
           41          -         -          -ביטוח המר1815200440
           59          -         -          -בטוח1817200440
           95          -         -          -בטוח1817910440
           40          -         -          -בטוח1818000440
           82          -         -          -בטוח1824000440
         106          -         -          -בטוח1824003440
           97          -         -          -תיאטרונים ביטוח1826100440
           50          -         -          -בטוח1828300440
           83          -         -          -ביטוח איצטדיון1829200440
           87          -         -          -בטוח1829300440
             9          -         -          -מינהל הרווחה ביטוח1841000440
             9          -         -          -מינהל הרווחה ביטוח1841300440
           25          -         -          -בטוח1841342440
           66          -         -          -ביטוח במסגרות יום1845200440
          -          -         -          -ביטוח לימן1845210440
           12          -         -          -מפתנים ביטוח1847400440
         130          -         -          -בטוח1933000440

      4,903      5,910       (100)      5,810ביטוח סה"כ

           85           85         -           85מחשב - אוטומציה1611110593גזברות
      4,130      4,514         (46)      4,468      22משכורת ושכר משולבי1621000110
         100         100         -         100שכר תקציבי עזר1621000115
         270         266         (45)         221שעות נוספות1621000130
         310         310         -         310אחזקת רכב עובדים1621000140
          -          -         -          -זמניים יים1621000210
             5          -         -          -בטוח1621000440
             2             2         -             2רהוט ואחזקתו1621000450
           15           12         -           12הדפסות1621000470
         100         100         -         100עזר משרד1621000492
             4          -         -          -הגזברות אירוח וכיבוד1621000511
             2             2         -             2הגזברות הוצאות משרדיות1621000560
         930         900         (20)         880הוצאות מחשב לתכניות כספי1621000570
         120         120         -         120עזר מחשב1621000593
           79           78         -           78תקציב עזר אחזקת רכב,1621000596
         125         113         -         113יעוץ מקצועי1621000750
           10             8         -             8הגזברות הוצאות אחרות1621000780
             2          -         -          -רכישות מיוחדות1621000930

      6,289      6,610       (111)      6,499      22גזברות סה"כ

         145         155         -         155שירותי ארכיב1613000750רכש
         700         606           (7)         599        4שכר1621400110
           80           73           (6)           67שעות נוספות1621400130
           65           65         -           65אחזקת רכב עובדים1621400140
           85           85         -           85חשמל רכש1621400430
           92         -           92רכישת ציוד יסודי1621400930

      1,075      1,076         (13)      1,063        4רכש סה"כ

    12,267    13,596       (224)    13,372      26הוצאות סה"כ

מנהל כספי 

    12,267    13,596       (224)    13,372      26סה"כ
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2020

   תקציב 

2020

    תקציב 

2019

          -          -         -          -ערים בריאות1829300783בריאותהוצאותמנהל כללי

         280         418           (5)         413        2ערים בריאות שכר1829500110

           35           35         -           35ערים בריאות שכר1829500140

         245         245         -         245מותנה הכנסות משרד הבריאות1829500780

         145         104         -         104ערים בריאות פעולות1829500781

         705         802           (5)         797        2בריאות סה"כ

          -          -         -          -שעות נוספות דוברות1611100130דוברות ויחצ

         510         935       (110)         825        6שכר דוברות1614000110

           60           55         -           55שעות נוספות דוברות1614000130

           35           50         -           50אחזקת רכב דוברות1614000140

         800         800         -         800הסברה ויחסי ציבור הוצאות1614000550

         215         240         -         240תקשורת מקוונת שירותי חוץ1614000750

           50          -         -          -שיתוף ציבור וקהילה1762000780

      1,670      2,080       (110)      1,970        6דוברות ויחצ סה"כ

יח לקידום מעמד 

         310         378           (4)         374        3שכר מועצת נשים1752100110האישה

           50           46         (12)           34שעות נוספות1752100130

           50           50         -           50אחזקת רכב1752100140

           70          -         -          -זמניים1752100210

          -          -         -          -עבודות קבלניות מועצת נשים1752100750

         205         205         (25)         180מועצת נשים1752100782

          -          -         -          -רכישות מועצת נשים1752100930

         685         679         (41)         638        3יח לקידום מעמד האישה סה"כ

      1,000      1,118         (12)      1,106        5משכורת ושכר משולבי1612000110מבקר

          -             5         -             5שעות נוספות1612000130

           40           40         -           40אחזקת רכב עובדים1612000140

           20           20         -           20עזר משרד1612000492

             4             2         -             2ספרים ועיתונים תוכנות1612000520

           50           66         -           66ליסינג תפעולי נגדי1612000596

         175         190         -         190הוצאות למבקרי חוץ1612000750

             4             3         -             3הוצאות אחרות1612000780

      1,293      1,444         (12)      1,432        5מבקר סה"כ

           20          -         -          -הכשרות והשתלמויות1761000520מנהל שירות 

         890          -         -          -שכר מנהל שירות וקהילה1762000110

         120          -         -          -שעות נוספות1762000130

         110          -         -          -אחזקת רכב1762000140

           20          -         -          -פרסום1762000550

           22          -         -          -הוצאות אחרות1762000781

         100          -         -          -הוצאות שונות שירות1769000780

      1,282          -         -          -מנהל שירות  סה"כ

      1,400      1,402         (15)      1,387        5שכר מנכל  ועובדיו1611002110מנכל

         100         100         -         100שכר תקציבי עזר1611002115

           50           46         -           46שעות נוספות1611002130

           80           60         -           60רכב1611002140

          -          -         -          -זמניים1611002210

             6             5         -             5כיבוד בחדר ישיבות1611100510

           80           80         -           80עזר משרדי1611110492

          -          -         -          -כיבוד מנכל1611110511

           12           12         -           12תקציב עזר רכב1611110596

          -         150         (70)           80יעוץ1611110750

           95           86         (24)           62הקלטת ישיבות מועצה1611110752

           23           21         -           21הוצ' אחרות1611110780

             4          -         -          -רכישת ציוד יסודי1611110930

           80           80         (40)           40ערי תאום1754000780

      1,930      2,042       (149)      1,893        5מנכל סה"כ

ראש הרשות 

         960         825           (9)         816        5משרד ראש הרשות1611000110סגנים ולשכות

         100         100         -         100שכר תקציבי עזר1611000115

         180         165         -         165שעות נוספות1611000130

           70           60         -           60רכב1611000140

         510         547           (6)         541        3שכר מזכירות סגני ראש עיר1611001110

         100         100         -         100שכר תקציבי עזר1611001115

           40           37           (8)           29שעות נוספות1611001130
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           55           55         -           55רכב 1611001140

         750         825         (30)         795        1שכר נבחרים1611100111

           40           40         -           40עזר משרדי1611100492

           11           10         -           10הוצאות כיבוד1611100511

             9          -         -          -ספרים ועיתונים1611100520

           12           12         -           12תקציב עזר רכב1611100596

           30           27         -           27הוצאות אחרות1611100780

      1,284      1,332         (34)      1,298        2שכר נבחרים1611101111

           12          -         -          -עיתונים סגני ראש עיר1611101520

           12           12         -           12תקציב עזר רכב1611101596

           20           18         -           18הוצאות שונות1611101780

           10           10         -           10תקציב עזר אחזקה1611101798

             4          -         -          -רכישות מיוחדות1611101930

      4,209      4,175         (87)      4,088      11ראש הרשות סגנים ולשכות סה"כ

      1,296      1,312         (14)      1,298        5משכורת ושכר משולבי1617000110שרות משפטי

        (600)        (680)         -        (680)נגדי  שכר משפטיות לועדה לתו"ב1617000115

           50           64         (18)           46שעות נוספות1617000130

         110         110         -         110אחזקת רכב עובדים1617000140

         180         189         -         189        2זמניים1617000210

           15             6         -             6ספרות מקצועית1617000520

      1,800      1,800         (25)      1,775הוצאות משפטיות1617000581

             5             5         -             5הוצאות שונות1617000780

        (600)        (740)         -        (740)העברה עזר יעוץ משפטי ועדה לתו"ב1617001581

      2,256      2,066         (57)      2,009        7שרות משפטי סה"כ
תכנון אסטרטגי 

          -          -         -          -הוצאות אחרות1613000780ושיתופיות

         250      1,336       (650)         686        6שכר1618000110

           50           46         (16)           30שעות נוספות1618000130

           45           45         -           45רכב1618000140

           35           27         -           27הוצאות אחרות תכנון אסטרטגי1618000780

         381         145         -         145יעוץ מקצועי תכנון אסטרטגי1731000750

         761      1,599       (666)         933        6תכנון אסטרטגי ושיתופיות סה"כ

      1,184      1,019         (11)      1,008        8משכורת ושכר משולבי1613000110מזכירות 

         100         100         -         100שכר תקציבי עזר1613000115

           80           73         (21)           52שעות נוספות1613000130

         110         110         -         110אחזקת רכב עובדים1613000140

           40           20         -           20        0זמניים מזכירות1613000210

         210         201         -         201עזר משרד1613000492

             6           25         -           25ספרים ועיתונים1613000520

           27           35         -           35עזר חלוקת הוצ' מחשב1613000593

      1,757      1,583         (32)      1,551        8מזכירות  סה"כ

      2,650      2,736         (28)      2,708      17שכר אגף משאבי אנוש והדרכה1613100110משאבי אנוש

         100         100         -         100שכר תקציבי עזר1613100115

         220         188         (32)         156שעות נוספות1613100130

         140         300         -         300אחזקת רכב עובדים1613100140

           70           70         -           70        1זמניים1613100210

      1,800      2,037       (800)      1,237דמי חבר איגודים מקצועיים1613100523

         180         160         -         160פירסום דרושים1613100550

           40           45         -           45מיחשוב עזר1613100593

         310         290         (41)         249רווחת עובד1613100780

      1,250      1,250         -      1,250שי לחג1613100781

           30           20         -           20בדיקות רפואיות ואבחונים1613100782

         220         300         -         300פנסיה לרשויות אחרות1613100783

           15           10         -           10השתתפות בלוויות1613100785

         600         930       (240)         690פעולות לרווחת העובד1613100786

         500         450       (100)         350השתלמות עובדים1616000521

             2             2         -             2שונות1616000780

         100           79         -           79יועצים1616000980

          -          -         -          -שכר בחירות1619000110

      8,227      8,967    (1,241)      7,726      17משאבי אנוש סה"כ

         411         409           (5)         404        4מוקד בטחון עירייה1722120110מוקד ושירות

          -          -         -          -מוקד בטחון זמניים1722120210

         750      1,055          20      1,075        6שכר__מוקד עירוני1761000110



הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

שם כרטיסכרטיסמחלקהמיוןאגף
   תקן 

2020

   תקציב 

 2020

מעודכן 2

    עדכוני 

תקציב 

2020

   תקציב 

2020

    תקציב 

2019

           80           73         -           73שעות נוספות מוקד1761000130

           50           50         -           50אחזקת רכב מוקד1761000140



הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

שם כרטיסכרטיסמחלקהמיוןאגף
   תקן 

2020

   תקציב 

 2020

מעודכן 2

    עדכוני 

תקציב 

2020

   תקציב 

2020

    תקציב 

2019

         880         895          10         905        7שכר מוקדניות1761000210

           12             4         -             4שונות מוקד1761000780

      2,183      2,486          25      2,511      17מוקד ושירות סה"כ

         103           89         -           89        1שכר קליטה1869000110קליטה

           40          -         -          -שעות נוספות1869000130

          -          -         -          -פנימיות יום מרכז למידה1869000210

           51           59         -           59פעולות קליטה עירונית1869000786

           43           43         -           43קליטה קלה בקהילה1869100780

           97           97         -           97תרבות וזהות1869100781

           42           42         -           42אקולוגיה והכרות1869100782

           50           50         -           50חדר הנצחה1869100783

           94           94         -           94יום עליה1869100784

         520         474         -         474        1קליטה סה"כ

    27,478    28,397    (2,375)    26,022      87הוצאות סה"כ

          -          -         -          -ערים בריאות הכנסות משתתפים1329300423בריאותהכנסות

          (15)          (15)         -          (15)ערים בריאות הכנסות משתתפים1329500420

        (195)        (195)         -        (195)הכנסות משרד הבריאות1329500940

        (210)        (210)         -        (210)בריאות סה"כ

          (50)          (50)         -          (50)מועצת נשים1252100410יח לקידום מעמד האישה

          (50)          (50)         -          (50)יח לקידום מעמד האישה סה"כ

          (15)          (15)         -          (15)הכנסות מפעולות עולים1369000440קליטה

          -          (15)         -          (15)השתתפות סוכנות1369000760

        (374)        (306)         -        (306)ממשלה קליטה 1369000960

        (389)        (336)         -        (336)קליטה סה"כ

        (649)        (596)         -        (596)הכנסות סה"כ

מנהל כללי 

    26,829    27,801    (2,375)    25,426      87סה"כ



הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

שם כרטיסכרטיסמחלקהמיוןאגף
   תקן 

2020

   תקציב 

 2020

מעודכן 2

    עדכוני 

תקציב 

2020

   תקציב 

2020

    תקציב 

2019

         260         260         -         260עזר פנסיונרים1851000391דתהוצאותשרותי דת

      4,250      4,465         -      4,465מועצה דתית-שוטף1851000810

           50           45         -           45מועצה דתית ה.שונות1851000812

      4,560      4,770         -      4,770דת סה"כ

         380         348           (3)         345        2משכורת ושכר משולבי1827000110מורשת ישראל

           20           18         -           18שעות נוספות1827000130

           35           35         -           35אחזקת רכב1827000140

         570         567         (50)         517        3זמניים1827000210

         100         100         -         100בתי כנסת1827000750

      1,250      1,550       (200)      1,350פעילות תורנית 1827000780

         300          -         -          -פעילויות תורניות נוספות1827000781

      2,655      2,618       (253)      2,365        5מורשת ישראל סה"כ

      7,215      7,388       (253)      7,135        5הוצאות סה"כ

          (45)          (65)         -          (65)הכנסות-ת.תורנית1327000410מורשת ישראלהכנסות

        (200)        (200)         -        (200)ממשלה תרבות תורנית1327000920

        (245)        (265)         -        (265)מורשת ישראל סה"כ

        (245)        (265)         -        (265)הכנסות סה"כ
שרותי דת 

      6,970      7,123       (253)      6,870        5סה"כ

קיימות 

         870      1,639       (200)      1,439        9שכר קיימות1711000111קיימותהוצאותוחדשנות

         130         119         -         119שעות נוספות1711000131

           80           80         -           80אחזקת רכב1711000141

         180           68        200         268פרויקט עיר ירוקה1711000750

           55           55         -           55השביל הירוק1711000752

         871         766         -         766איגוד ערים לאיכות הסביבה1711000830

         100           72         (10)           62חדשנות עירונית1769000750

      2,286      2,799         (10)      2,789        9קיימות סה"כ

      2,286      2,799         (10)      2,789        9הוצאות סה"כ

          -          -         -          -החזר הוצאות מתבר1211000590קיימותהכנסות

          (14)          (14)         -          (14)סדנת קיימות ושונות1213300610

          (10)          (10)         -          (10)שכירויות קיימות1213300640

          (55)          (55)         -          (55)השביל הירוק1213300641

          (79)          (79)         -          (79)קיימות סה"כ

          (79)          (79)         -          (79)הכנסות סה"כ

קיימות 

      2,207      2,720         (10)      2,710        9וחדשנות סה"כ



הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

שם כרטיסכרטיסמחלקהמיוןאגף
   תקן 

2020

   תקציב 

 2020

מעודכן 2

    עדכוני 

תקציב 

2020

   תקציב 

2020

    תקציב 

2019

         340         340         -         340מרכז השלטון המקומי1765000810השתתפויותהוצאותשונים

         560         560          62         622תמיכות1765000820

           70           70         -           70עמותות בגין שימוש באולם1765000821

          -           86         -           86 השתתפות באשכול רשויות השרון1980000830

         970      1,056          62      1,118השתתפויות סה"כ

      2,100      2,150         -      2,150עמלות כ"א ובנקים1631000610מימון

             5             5         -             5ריבית משיכות יתר ואחרות1631000620

      2,105      2,155         -      2,155מימון סה"כ

         270         223         -         223ציוד משרדי1092000470עזר משרד

         900         665         -         665בולים1092000541

     (3,082)     (2,648)         -     (2,648)נגדי עזר משרד1092000998

         960         930         (40)         890מאור כח חימום מים1613000430

           55           96          40         136חומרי ניקוי1613000431

         130         177         -         177הוצאות כבוד1613000533

        (767)        (557)         -        (557)עזר משרד סה"כ

    32,000    33,600         -    33,600    248עזר פנסיונרים1091000310פנסיה

         260         260         -         260        2פנסיונרים מועצה דתית1091000311

   (32,260)   (33,860)         -   (33,860)נגדי פנסיונרים1091000999

    32,000    33,600         -    33,600עזר פנסיונרים1992000391

    32,000    33,600         -    33,600    250פנסיה סה"כ

         120         120         -         120לוחות מודעות ותקונם1764000420פרסום חוצות

         530         748       (100)         648דמי ניהול לוח מודעות1764000720

         650         868       (100)         768פרסום חוצות סה"כ

      4,084      4,084         -      4,084תשלומים עח קרן1648000691פרעון מלוות

         888         880         -         880תשלומים עח ריבית1648000692

         114         114         -         114תשלומים עח הצמדה1648000693

      3,044      3,044         -      3,044קרן-מלוות ביוב1648000694

         844         705         -         705רבית-מלוות ביוב1648000695

         828         820         -         820הצמדה-מלוות ביוב1648000696

    10,184    12,695         -    12,695תשלום עח קרן הלוואת פיתוח1648001691

      2,512      3,390         -      3,390תשלום עח ריבית הלוואת פיתוח1648001692

    22,498    25,732         -    25,732פרעון מלוות סה"כ

         140         139           (2)         137        1משכורת ושכר משולבי1791000110שרותים חקלאיים

         140         100         -         100תקציבי עזר שכר1791000115

             7             7         -             7אחזקת רכב עובדים1791000140

           25           25         -           25עזר משרדי1791000492

             5          -         -          -שרות שדה1792000780

             5          -         -          -הוצאות גביה1797000780

         322         271           (2)         269        1שרותים חקלאיים סה"כ

           10           10         (10)          -בחירות לרשויות1619000780תשלומים לא רגילים

           15           65         -           65הוצאות חשמל ירוק1960000750

         950      1,000       (500)         500        9שכר כללי רזרבה1992000110

      3,500      3,800    (1,801)      1,999רזרבה להסכמי שכר ותשלומי פרישה1992100110

          -          -         -          -החזר משנים קודמות1994000780

      4,000      4,053    (2,016)      2,037רזרבה לפעולות1994000981

      8,475      8,928    (4,327)      4,601        9תשלומים לא רגילים סה"כ

         150         175         -         175נט"ן1836200760שירותים שונים

         400       (400)          -שרות אוטובוסים בהפעלת הרשות1942100750

           40         -           40פעולות ואירועים שונים1769000781

         150         615       (400)         215שירותים שונים סה"כ

    66,403    72,668    (4,767)    67,901    260הוצאות סה"כ

        (500)        (500)         -        (500)החזרי בטוח לאומי1591900590העברות וח"פהכנסות

        (580)        (631)         -        (631)זיכויים לרציפות זכויות פנסיה1591900592

   (11,436)   (10,500)         -   (10,500)כיסוי ממקורות הרשות1594000440

     (3,000)     (1,800)       (100)     (1,900)החזר מקרן פנסיה תקציבית1594000690

   (15,516)   (13,431)       (100)   (13,531)העברות וח"פ סה"כ

        (100)          (30)         -          (30)הכנסות מהקדמת תשלום1269000661מימון

        (800)        (850)        250        (600)הכנסות שונות דיבידנד1269000662

        (200)        (200)         -        (200)הכנסות שונות1269000790

        (250)        (350)         -        (350)ריבית והפרשי שער1511000661

     (1,350)     (1,430)        250     (1,180)מימון סה"כ

     (2,900)     (3,015)        350     (2,665)פרסום חוצות1122000220פרסום חוצות

     (2,900)     (3,015)        350     (2,665)פרסום חוצות סה"כ



הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

שם כרטיסכרטיסמחלקהמיוןאגף
   תקן 

2020

   תקציב 

 2020

מעודכן 2

    עדכוני 

תקציב 

2020

   תקציב 

2020

    תקציב 

2019

     (4,716)     (4,569)         -     (4,569)השתת' התקציב הבלתי רגיל 1472000590פרעון מלוות

   (12,696)   (16,085)         -   (16,085)החזר מקרנות פיתוח1591900591

   (17,412)   (20,654)         -   (20,654)פרעון מלוות סה"כ

          -          -         -          -בחירות החזר הוצאות1196000990תשלומים לא רגילים

     (3,500)     (1,500)         -     (1,500)החזרים משנים קודמות1269000510

          (24)          -         -          -הכנסות מימון חשמל ירוק1460000661

     (1,600)     (1,500)         -     (1,500)חשמל ירוק1460000690

        (150)         -        (150)הכנסות מיצור חשמל סולרי חברה כלכלית1460000691

     (5,124)     (3,150)         -     (3,150)תשלומים לא רגילים סה"כ

   (42,302)   (41,680)        500   (41,180)הכנסות סה"כ

    24,101    30,988    (4,267)    26,721    260שונים סה"כ



הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

שם כרטיסכרטיסמחלקהמיוןאגף
   תקן 

2020

   תקציב 

 2020

מעודכן 2

    עדכוני 

תקציב 

2020

   תקציב 

2020

    תקציב 

2019

שירותים 

חברתיים 

    13,865    15,964       (508)    15,456      92שכר עובדים1841000110מנהל רווחההוצאותקהילתיים

         970         889         (80)         809שעות נוספות1841000130

      1,010         985         -         985אחזקת רכב עובדים1841000140

         343         273         -         273        2זמניים1841000210

         100         100         (20)           80שכר תקציבי עזר1841300115

         200         200         -         200חשמל1841300430

             7             6         -             6רהוט ואחזקתו1841300450

         200         180         -         180עזר משרדי1841300492

         260         260         (20)         240עזר מחשב1841300593

         142         142         -         142מערכות מידע רווחה1841300751

         510         495         (44)         451מיגון בלשכות שמירה1841300780

           45           54         -           54הוצאות שונות רווחה1841300781

             7          -         -          -רכישות מיחודות1841300930

    17,659    19,548       (672)    18,876      94מנהל רווחה סה"כ

          -          -         -          -שכר מתאים סמים1847300110מניעת סמים

          -          -         -          -שעות נוספות סמים1847300130

           56          -         -          -אחזקת רכב עובדים1847300140

          -          -         -          -זמניים1847300210

          -          -         -          -מניעת סמים1847300780

           56          -         -          -מניעת סמים סה"כ

         151         123         -         123עבודה קהילתית1848200840עבודה קהילתית

         255         -         255מרכז עוצמה1848200841

         830      1,042         (10)      1,032        7שכר התנדבות1848300110

           50           49         -           49שעות נוספות  1848300130

           75           75         -           75אחזקת רכב עובדים1848300140

           22          -         -          -זמניים1848300210

           25           25         -           25פעילות שילוב קהילתית תרבותית1848300750

           20           20         -           20הורים בונים קהילה1848300751

           30           30         -           30שבוע התנדבות1848300780

         175         175         -         175התנדבות1848300840

           59           59         -           59בית למשפחות מיוחדות1848301750

           15           15         -           15הוצאות שונות שיל1848400840

         495         428           (4)         424        3שכר שיקום שכונות1848500110

           20           18         -           18שעות נוספות1848500130

           42           42         -           42אחזקת רכב עובדים1848500140

           25           25         -           25שכר דירה1848500410

           26           14         -           14בית המתנדב 1848600750

           10           15         -           15בית המתנדב מותנה הכנסות 1848600751

          -        100         100הוצאות סיוע רכישת מזון לתושבים1848301751

      2,070      2,410          86      2,496      10עבודה קהילתית סה"כ

         366         800         -         800משפחות במצוקה בקהילה1842200840רווחת הפרט והמשפחה

           10             9         -             9רווחת הפרט1842200841

         900         969         (10)         959        6שכר שלום המשפחה1842400110

           25           23         -           23שעות נוספות1842400130

           42           42         -           42רכב שלום המשפחה1842400140

           70           70         -           70המרכז לשלום המשפחה1842400840

           50           50         (20)           30        0שכר מרכז לטיפול במשפחה1842401110

           20           18         -           18שכר מרכז לטיפול במשפחה1842401130

         295         325         -         325פעולות מרכז לטיפול במשפחה1842401750

         260         181           (2)         179        2שכר רווחה עיר ללא אלימות 1842410110

        310         310סלי מזון בחירום1842200842

      2,038      2,487        278      2,765        8רווחת הפרט והמשפחה סה"כ

         460         383           (4)         379        2שכר נערה במצוקה1847100110שירותי תקון

             3             3         -             3שעות נוספות1847100130

           18           20         -           20אחזקת רכב עובדים1847100140

         200         456         -         456נערות נערים ונשים במצוקה1847100840

           20          -         -          -מעונות חסות1847200840

           60          -         -          -אל סם1847300781

         200           99         -           99סמים משרד הרווחה1847300840

         100         100         -         100שכר תקציבי עזר1847400115

           65           52           (5)           47חשמל  1847400430



הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

שם כרטיסכרטיסמחלקהמיוןאגף
   תקן 

2020

   תקציב 

 2020

מעודכן 2

    עדכוני 

תקציב 

2020

   תקציב 

2020

    תקציב 

2019

         122           72         -           72מרכז יום רב תחומי מפתן1847400751

         381         381         (23)         358מפתנים הוצאות שונות1847400780

           13           13         -           13אחזקה תקציבי עזר1847400798

           15           15         -           15מפתנים1847400840

           15           15         -           15מפתן רכישות מיוחדות1847400930

      1,672      1,609         (32)      1,577        2שירותי תקון סה"כ

         170         170         -         170טיפול בעוור בקהילה1846300840שרותי שיקום

         120         120       (120)          -עוורים מפעלי תעסוקה1846400840

      9,100      9,800         -      9,800נכים בפנימיות1846500840

         620         640        120         760נכים במסגרות יום1846600840

         800      2,200         -      2,200נכים טיפול בקהילה תומכת1846700840

         100         100         -         100שכר תקציבי עזר1846710115

         100           70         -           70עבודות קבלניות1846710750

           13           13         -           13אחזקה תקציבי עזר1846710798

         550         560         -         560שיקום נכים בקהילה1846800840

    11,573    13,673         -    13,673שרותי שיקום סה"כ

    27,400    30,200         -    30,200סדור במוסדות מש"ה ואוטיסטים1845100840שרותים לאנשים עם מוגבלות

      2,600      2,600         (30)      2,570מסגרות יום לאנשים עם מוגבלויות1845200840

      1,000      1,000         -      1,000מעש1845202840

         100         100         -         100שכר תקציבי עזר1845210115

           13           13         -           13אחזקה תקציבי עזר1845210798

1845300840

שרותים תומכים לאנשים עם מוגבלות 

         900         900         -         900שכלית

         400         400         -         400הסעות1845300842

         100         100         -         100שכר תקציבי עזר1845400115

           13           13         -           13אחזקת תקציבי עזר1845400798

    32,526    35,326         (30)    35,296שרותים לאנשים עם מוגבלות שכלית סה"כ

      1,800      2,500         -      2,500שילוב אזרחים ותיקים בבתי אבות1844300840שרותים לזקן

      1,695      1,655         (17)      1,638      12שכר מועדוני קשישים1844400110

         100         100         -         100שכר תקציבי עזר1844400115

           30           27           (9)           18שעות נוספות1844400130

           55           55         -           55אחזקת רכב עובדים1844400140

         230         229         -         229        2זמניים1844400210

           13           13         -           13אחזקה תקציב עזר1844400798

      1,200      1,350         -      1,350טיפול באזרחים ותיקים בקהילה1844400840

           38           34         -           34מועדוני קשישים1844410780

         300         300         -         300תמיכות מרכזי יום לקשיש1844500820

         850         900         -         900מרכז יום לקשיש1844500840

         360         395         (30)         365הסעות וארוחות1844500841

          -        376         376תמיכה באזרח ותיק ואוכל' בסיכון1844500842

      6,671      7,558        320      7,878      14שרותים לזקן סה"כ

          -          -         -          -שכר פעולות קהילתיות1843500110שרותים לילד ולנוער

          -          -         -          -שעות נוספות1843500130

          -          -         -          -זמניים1843500210

      1,430      1,430         -      1,430טיפול בילד בקהילה ושילוב באומנה1843500840

           50           50          10           60משפחות במצב משברי וחירום 1843500841

      8,700    10,500         -    10,500אחזקת ילדים בפנימיות1843800840

      1,100      1,100         -      1,100אחזקת ילדים במעונות יום1843900840

    11,280    13,080          10    13,090שרותים לילד ולנוער סה"כ

         190         189           (2)         187        2שכר קליטת עליה1849000110שרותים לעולים

           30           27         -           27שעות נוספות1849000130

           36           36         -           36אחזקת רכב עובדים1849000140

      1,050      1,300         -      1,300עולים שרותים שונים1849000840

      1,306      1,552           (2)      1,550        2שרותים לעולים סה"כ

    86,851    97,243         (42)    97,201    130הוצאות סה"כ

     (7,450)     (7,750)         -     (7,750)השתתפות  במשכורת1340000930מנהל רווחההכנסות

          (17)          (17)         -          (17)הוצאות אירגוניות ובטיחות1340002930

        (216)        (216)         -        (216)השתת רווחה בכא חנמ1341331930

     (7,683)     (7,983)         -     (7,983)מנהל רווחה סה"כ

          -          -         -          -השתתפות בסמים1347300990מניעת סמים

          -          -         -          -מניעת סמים סה"כ

          (63)          (23)         -          (23)עבודה קהילתית1348200930עבודה קהילתית

        (255)         -        (255)מרכז עוצמה הכנסות1348200931
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          (45)         -          (45)הכנסות התנדבות 1348300420

          (60)          (20)         -          (20)התנדבות פעולה1348300930

          (10)          (10)         -          (10)יעוץ לאזרח1348400930

          (20)          (15)         -          (15)בית המתנדב 1348600420

          -       (100)        (100)הכנסות סיוע רכישת מזון לתושבים1348301420

        (153)        (368)       (100)        (468)עבודה קהילתית סה"כ

רווחת הפרט 

          (15)          (15)         -          (15)משפחות במצוקה בקהילה הכנסה עצמית1342200420והמשפחה

        (300)        (600)         -        (600)משפחות במצוקה בקהילה ממשלה1342200930

          (35)          (35)         -          (35)הכנסות משתתפים שלום המשפחה1342400420

        (380)        (450)         -        (450)הכנסות ממשלה שלום המשפחה1342400930

        (300)        (330)         -        (330)הכנסות משתתפים טיפול במשפחה1342401420

          (45)        (190)         -        (190)הכנסות ממשלה טיפול במשפחה1342401930

     (1,075)     (1,620)         -     (1,620)רווחת הפרט והמשפחה סה"כ

        (200)        (400)         -        (400)נערות במצוקה1347100930שירותי תקון

          (15)          -         -          -חסות ארצית1347200930

          (20)          (10)         -          (10)השתתפות הורים סדנאות1347300420

        (225)          (74)         -          (74)הכנסות רווחה סמים1347300930

        (840)        (840)         (50)        (890)מפתן ממשלתי1347400930

     (1,300)     (1,324)         (50)     (1,374)שירותי תקון סה"כ

        (113)        (113)         -        (113)הדרכת עיוור1346300930שרותי שיקום

          (90)          (90)          90          -מפעלי שיקום לעוור1346400930

     (6,820)     (7,350)         -     (7,350)החזקת נכים בפנימיות1346500930

        (465)        (480)         (90)        (570)מסגרות יום1346600930

        (860)     (1,650)         -     (1,650)נכים קהילות תומכות1346700930

        (120)        (250)         -        (250)השתתפות הורים1346800420

        (430)        (430)         -        (430)אימון והכשרה1346800930

     (8,898)   (10,363)         -   (10,363)שרותי שיקום סה"כ

שרותים לאנשים 

        (300)        (300)         -        (300)סדור במוסדות לאנשים עם מוגבלות שכלית1345100420עם מוגבלות 

1345100930

הכנסות ממשלה - מוסדות לאנשים עם 

   (22,200)   (24,000)         (50)   (24,050)מוגבלות שכלית

     (2,028)     (2,028)         -     (2,028)מעונות יום לאנשים עם מוגבלות שכלית1345200930

          (60)          (60)         -          (60)השת' הורים במעש1345202420

        (700)        (700)         -        (700)מעש1345202930

        (323)        (323)       (377)        (700)מועדונים לאנשים עם מוגבלות שכלית1345300930

   (25,611)   (27,411)       (427)   (27,838)שרותים לאנשים עם מוגבלות שכלית סה"כ

        (100)        (100)         -        (100)השתת' קשישים במוסד1344300420שרותים לזקן

     (1,350)     (1,775)         -     (1,775)החזקת זקנים במעונו1344300930

          (20)          (20)         -          (20)השתת' קשיש  בצרכים1344400420

     (1,200)        (950)         -        (950)טיפול בזקן בקהילה1344400930

          (25)          (25)         -          (25)השתתפות פונים מרכז יום לקשיש1344500420

        (650)        (800)         -        (800)מרכז יום לקשיש1344500930

          -       (376)        (376)השתתפות מפעל הפיס1344500740

     (3,345)     (3,670)       (376)     (4,046)שרותים לזקן סה"כ

          (90)          (90)         -          (90)פעילות קהילתית ילד1343500420שרותים לילד ולנוער

     (1,060)     (1,200)         -     (1,200)חוק הנוער / טיפול ילד בקהילה1343500930

        (170)        (170)         -        (170)ילדים במוסדות1343800420

     (6,500)     (7,700)         -     (7,700)אחזקת ילדים בפנימי1343800930

        (790)        (790)         -        (790)ילדים מעונות יום1343900930

     (8,610)     (9,950)         -     (9,950)שרותים לילד ולנוער סה"כ

        (780)        (975)         -        (975)טיפול בעולים1349000930שרותים לעולים

        (780)        (975)         -        (975)שרותים לעולים סה"כ

   (57,455)   (63,664)       (953)   (64,617)הכנסות סה"כ

שירותים 

חברתיים 

    29,396    33,579       (995)    32,584    130קהילתיים סה"כ
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         570         467           (5)         462        3משכורת ושכר משולבי1743000110מאור רחובותהוצאותתפעול

         100         100         -         100שכר תקציבי עזר1743000115

           45           41           (6)           35שעות נוספות1743000130

           98           80         -           80אחזקת רכב עובדים1743000140

           30           27         -           27חמרים1743000720

             4             4         -             4כלים מכשירים וציוד1743000740

      2,272      2,272         -      2,272עבודות קבלניות תאורה1743000750

         250         225         -         225תיקון עמודי תאורה ושלטים מוארים1743000751

      3,700      3,700         -      3,700חשמל1743000760

         200         200         -         200אחזקת רכב תקציב עזר1743000796

         760         760         -         760עבודות קבלניות רמזורים1744100750

         100         100         -         100חשמל רמזורים1744100760

      8,129      7,976         (11)      7,965        3מאור רחובות סה"כ

          -         875           (9)         866        5שכר 1741000110מנהל תפעול

          -           41         -           41שעות נוספות1741000130

          -         100         -         100אחזקת רכב עובדים1741000140

             8         -             8הוצאות שונות1741000780

          -      1,024           (9)      1,015        5מנהל תפעול סה"כ

      1,700      1,592         (16)      1,576      11משכורת ושכר משולבי1742000110עבודות ציבוריות

         400         400         -         400שכר תקציבי עזר1742000115

         162         147         (30)         117שעות נוספות1742000130

         120         120         -         120אחזקת רכב עובדים1742000140

          -          -         -          -זמניים1742000210

         160         160         -         160ליסינג תפעולי עזר1742000596

         150         135         -         135חמרים1742000720

      1,500      1,400         -      1,400עבודות קבלניות1742000750

         250         400         -         400תקציב עזר אחזקת רכב1742000796

             4          -         -          -ציוד מיוחד1742000930

           70           63         -           63עבודות קבלניות בטיחות1744000750

         290         290         -         290עבודות קבלניות1745000750

      4,806      4,707         (46)      4,661      11עבודות ציבוריות סה"כ

      1,700      1,839         (19)      1,820      13שכר למנהל רכב1096000110רכב

         245         321         (60)         261שעות נוספות1096000130

           95           95         -           95אחזקת רכב עובדים1096000140

         150         150         -         150גילום מס הכנסה1096000141

      1,300      1,250       (130)      1,120דלק1096000531

         650         600         -         600תיקונים1096000532

         220         240         -         240הוצאות טסט ובטוח1096000533

           25           32         -           32שונות1096000780

      2,850      3,150         -      3,150ליסינג1096000930

     (5,045)     (5,272)        130     (5,142)נגדי רכב1096000998

     (2,190)     (2,405)          79     (2,326)נגדי שכר1096000999

          -          -         -          -      13רכב סה"כ

      2,125      1,939         (20)      1,919      16משכורת ושלב משולב1098003110תחזוקה

         230         174         (45)         129שעות נוספות1098003130

         230         170         -         170אחזקת רכב עובדים1098003140

          -           80         -           80     -שכר1098003210

      3,200      3,000         -      3,000תחזוקת מבני עירייה1098003420

         200         179         -         179אחזקת חשמל1098003421

           55           40         -           40ועדי בתים1098003422

         150         150         -         150אחזקת מזגנים מרכזיים1098003750

      2,400      2,600       (300)      2,300מים וביוב למוסדות1098003772

     (6,005)     (5,969)        300     (5,669)נגדי אחזקה1098003998

     (2,585)     (2,363)          65     (2,298)נגדי שכר1098003999

          -          -         -          -      16תחזוקה סה"כ

    12,935    13,707         (66)    13,641      47הוצאות סה"כ

          (80)          (80)         -          (80)החזר מחברת בטוח1243000540מאור רחובותהכנסות

          (80)          (80)         -          (80)מאור רחובות סה"כ

          (80)          (80)         -          (80)הכנסות סה"כ

    12,855    13,627         (66)    13,561      47תפעול סה"כ
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           15           15         -           15שכר1751000110אירועיםהוצאותתרבות וספורט

         240         240         -         240שכר תקציבי עזר1751000115

           55           55         (30)           25שעות נוספות1751000130

           13           23         (23)          -        0שכר זמנים1751000210

         350         315       (315)          -עבודות קבלניות1751000750

      1,100         990       (770)         220הוצאות אחרות יום העצמאות1751000780

         100           90         -           90ציוד ליום העצמאות1751000781

           25           25         -           25תקציב עזר תחזוקה1751000798

           90           90         (10)           80אחזרחזקת בית ספיר1751000799

         120         139           (2)         137        1משכורת ושכר משולבי1752000110

           35           32         -           32שעות נוספות1752000130

           20           20         -           20אחזקת רכב עובדים1752000140

           50           70         (24)           46        1זמניים1752000210

           70           63         (40)           23פירסום ארועים1752000550

           22           22         -           22גלעד לנופלים1752000750

         113         113         (27)           86החזר הוצאות חברת תרבות1752000753

         900      1,100       (550)         550הוצאות אירועים1752000780

           50           45         -           45הוצאות שונות1752000781

             4             4         -             4חשמל,מים,חומרי ניקוי1753000430

         190         171       (171)          -והדרת פני זקן1765000780

         135         125         (25)         100תרבות  לקהילה1821000751

         400         390         (50)         340ארועי קייץ1821000782

      4,097      4,137    (2,037)      2,100        2אירועים סה"כ

         670         666           (7)         659        4בתי תלמיד1813600110בתי תלמיד

          -          -         -          -בתי תלמיד1813600130

           70           70         -           70אחזקת רכב עובדים1813600140

         200         249         (30)         219        2זמניים1813600210

           72           85         -           85פעולות במרכזים1813600751

         600         600       (160)         440נקיון בתי תלמיד1813600752

      2,950      2,600       (955)      1,645תוכנית ניצנים השלמת משרד החינוך1813600753

           10             9         -             9הוצאות אחרות1813600780

        250         250שמרפטיה בקורונה1813601110

        250         250שמרטפיה החזר הוצאות1813601750

      4,572      4,279       (652)      3,627        6בתי תלמיד סה"כ

      1,000         994         (10)         984        8משכורת ושכר משולבי1824000110בתי תרבות

           80           80         -           80שכר תקציבי עזר1824000115

         120         101         (24)           77שעות נוספות1824000130

           65           65         -           65אחזקת רכב עובדים1824000140

           20           20         -           20זמניים1824000210

         110         110         (38)           72חשמל1824000430

           50           50         -           50עזר משרדי1824000492

             3          -         -          -כיבוד1824000511

         439         395         -         395החזר הוצאות לחברת תרבות בתי תרבות1824000752

           30           17         -           17הוצאות אחרות1824000780

         105         105         (15)           90אחזקה תקציבי עזר1824000798

             5          -         -          -הוצאות חד פעמיות1824000930

           80           80         (21)           59        1זמניים1824001210

           50           50         -           50עזר משרדי קתדרה1824001492

           20           18         -           18מכללות הוצאות פרסום1824001550

         250         225         (75)         150מכללות עבודות קבלניות1824001750

           20           18         -           18ארועים1824001751

           45           32         -           32הוצאות חוגים1824001780

           10          -         -          -ציוד מיחוד1824001930

           75           70         (24)           46        1זמניים1824002210

           30           27         -           27פירסום1824002550

           70           63         -           63אוצרת גלריה1824002750

         140         117         -         117אחרות גלריה1824002780

         120           99         (39)           60בית היוצר1824002781

           65           50         (10)           40מרכז אומנים אונים1824002782

         420         467           (5)         462        3משכורת ושכר משולבי1824003110

           80           80         -           80שכר תקציבי עזר1824003115

           56           51         (15)           36שעות נוספות1824003130

           65           65         -           65אחזקת רכב עובדים1824003140
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           80         219         (54)         165        1זמניים1824003210

           36           36           (9)           27מאור כח חימום מים1824003430

           50           50         -           50עזר משרד1824003492

           35           32         -           32פירסום גלר1824003550

         406         406       (135)         271חוגים מותנה הכנסה 1824003750

           40           36         -           36חוית תאטרון1824003751

           95           86         -           86הוצאות אחרות1824003780

           55           55         -           55אחזקה תקציבי עזר1824003798

         151           70         (24)           46        0זמניים חוגים1824004210

           40           40         -           40הוצ חוגים1824004780

             5          -         -          -רכישת ציוד1824004930

         747         616           (7)         609        4שכר מנהל א.כהן1824005110

           40           32           (9)           23שעות נוספות1824005130

           70           80         (24)           56        1זמניים   חוגים אלי כהן1824005210

           34           34         -           34חשמל1824005430

             2             2         -             2עזר משרדי1824005492

           15           14         -           14פרסום1824005550

         225         225         (75)         150מותנה הכנסה1824005750

           90         (30)           60עבודות קבלניות1824005751

           52           52         (15)           37הוצאות חוגים1824005780

         195         179           (2)         177        1מדריכים אלי כהן1824006110

             5          -         -          -רכש1824006931

           50           50         (12)           38חשמל מרכז קימות ומדע1824007430

      6,051      5,853       (672)      5,181      20בתי תרבות סה"כ

         845         875           (9)         866        7שכר עובדים במינויים1826100110היכל התרבות

      1,380      1,230       (110)      1,120שכר תקציבי עזר1826100115

           60           55         (15)           40שעות נוספות1826100130

           52           52         -           52אחזקת רכב עובדים1826100140

         480         582       (132)         450        5זמניים1826100210

         250         200         -         200מעטפות משלוח דאר וטלפון1826100492

             3             3         -             3תיאטרונים אירוח וכיבוד1826100511

         202         159         -         159פירסום1826100550

      2,245      2,245       (880)      1,365רכישות מופעים1826100750

         124         112         (50)           62שבתרבות1826100751

         130         117         (20)           97 הוצאות אחרות1826100781

      1,100      1,060         (90)         970אחזקת בית ספיר1826100799

             3          -         -          -רכישות מיוחדות1826100930

      1,900      2,024       (675)      1,349רכישת הצגות בהיכל1826110750

      8,774      8,714    (1,981)      6,733      12היכל התרבות סה"כ

         180         180         -         180תחרות פסנתרנים/ כלי נשיפה1825200780מוזיקה

         300         270       (270)          -כנס תזמורות נושפים1825200782

      1,535      1,382       (800)         582השתתפות בתאגיד עירוני1825200870

          -          -         -          -        1זמניים1825400210

          -          -         -          -מנצח תזמורת1825400750

          -          -         -          -תיאטרון כ"ס הוצאות1825400751

          -          -         -          -הוצאות שונות1825400780

         285         257         (46)         211השתתפות בתאטרון ומקהלות1825400870

           80           80         -           80השתתפות במוזיאון כס1826200820

         700         700         (60)         640אחזקת עזר בית ספיר1826200821

      3,080      2,869    (1,176)      1,693        1מוזיקה סה"כ

      1,085      1,123         (12)      1,111        7משכורת ושכר משולבי1821000110מנהל

         250         250         -         250שכר תקציבי עזר1821000115

           35           50           (8)           42שעות נוספות1821000130

           75           75         -           75אחזקת רכב עובדים1821000140

           70           50         -           50עזר משרדי1821000492

             2          -         -          -כבוד1821000511

           80           72         -           72פירסום1821000550

         150         150         (20)         130עזר מחשב1821000593

         210         235         -         235תמלוגים1821000750

         840         590       (200)         390החזר הוצאות לחברת תרבות1821000752

           25             8         -             8הוצאות שונות1821000780

           60           60         -           60אחזקה יד לבנים1821000799

         395         395       (100)         295השתתפות מותנה הכנסות ממשלה1821000870
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      3,277      3,058       (340)      2,718        7מנהל סה"כ

         741         756           (8)         748        4משכורת ושכר משולבי1818000110מרכז להשכלת מבוגרים

          -          -         -          -שכר חזרה ללימודים1818000111

           80           80         -           80שכר תקציבי עזר1818000115

           50           46         (12)           34שעות נוספות1818000130

           33           34         -           34אחזקת רכב עובדים1818000140

         267         265         (29)         236        2זמניים1818000210

           91           99         (11)           88שכר חזרה ללימודים1818000211

         118         118           (8)         110חשמל1818000430

           60           50         -           50עזר משרד1818000492

             5             5         -             5פירסום1818000550

         240         240         (27)         213הרצאות כנגד הכנסות1818000750

           76           76           (8)           68קבלנים חזרה ללימודים1818000751

           15           14         -           14הוצאות אחרות1818000780

           75           75         -           75אחזקה תקציב עזר1818000798

             5          -         -          -רכישות מיוחדות1818000930

          -          -         -          -שכר פרוייקט עמיתים1818001210

         378         378         -         378פעולות פרויקט עמיתים1818001750

           41           20         -           20הוצאות ליקויי למידה1818002210

           22           22         -           22הוצאות ליקויי למידה1818002750

         115         115         -         115מרכז תעסוקה מבוגרים1818200752

           15           15         -           15מרכז תעסוקה מבוגרים מותנה הכנסות1818200753

           10             9         -             9הוצאות שונות1869000784

      2,437      2,417       (103)      2,314        6מרכז להשכלת מבוגרים סה"כ

         170         208         -         208סל תרבות ניהול 1826000750סל תרבות

         789      1,397         -      1,397סל תרבות1826000781

          -          -         -          -     -משכורת1826200110

         800         800         -         800שכר תקציבי עזר1826200115

           54           54         (15)           39        1זמנים1826200210

      1,813      2,459         (15)      2,444        1סל תרבות סה"כ

      3,815      3,977         (40)      3,937      29שכר אחזקה אולמות ספורט1098004110ספורט

         150         165         (42)         123שעות נוספות1098004130

         310         310         -         310אחזקת רכב עובדים1098004140

         450         400         (20)         380אחזקת אולמות ספורט1098004421

           55           90         (16)           74נקיון קבלני1098004750

           50           50         (18)           32נקיון קבלני מגרשים 1098004751

           65           72         (10)           62הוצאות שונות אולמות ספורט1098004780

           12             9         -             9רכישות מיחודות מנהלה1098004930

        (632)        (621)          64        (557)נגדי אולמות ספורט1098004998

     (4,275)     (4,452)          82     (4,370)נגדי שכר1098004999

      1,170      1,223         (12)      1,211        6משכורת מנהלה1829100110

         130         137         (30)         107שעות נוספות1829100130

           68           70         -           70אחזקת רכב עובדים1829100140

           10             9         -             9רכישות מיוחדות אולמות ספורט1829100930

         300         278           (3)         275        2משכורת איצטדיון1829200110

           60           55         (15)           40שעות נוספות1829200130

           50           40         -           40אחזקת רכב עובדים1829200140

           40           36         -           36תקונים1829200420

           30           30         -           30עזר משרדי1829200492

           77           69         -           69חומרים1829200720

           70           63         (10)           53הוצאות שונות1829200740

         550         500         (33)         467עבודות קבלניות1829200750

         150         135         (20)         115חשמל1829200760

           70           70         -           70אחזקת רכב תקציבי עזר1829200796

             7             6         -             6רכישת1829200930

         740         805           (9)         796        5פעולות ספורט השכר הקובע1829300110

         750         750         -         750שכר תקציבי עזר1829300115

           75           69         (12)           57שעות נוספות1829300130

           52           52         -           52אחזקת רכב עובדים1829300140

      1,420      1,690       (100)      1,590      12שכר זמניים1829300210

           70           70         (21)           49חשמל1829300430

         155         165         -         165בטוח ספורטאים1829300441

           61           55         -           55כלים מכשירים וציוד1829300740
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           84           76         (30)           46התאחדות ספורט בית ספרית1829300750

           60           54         -           54שמירה1829300751

         248         234         (20)         214הוצאות שונות ספורט1829300780

         125         113         (18)           95פרויקט קפלן1829300782

         120         120         (40)           80אחזקת אולמות ספורט עזר1829300795

         200         200         (30)         170אחזקה תקציבי עזר1829300798

             4             4         -             4שכר1829310110

           14           13         -           13שעות נוספות ארועי ספורט1829310130

         180         179       (100)           79        2שכר ארועי ספורט זמניים1829310210

           50           50         -           50חגוים ופרויקטים מותנה הכנסות1829310750

      2,764      3,264       (880)      2,384פרויקטים מותנה הכנסות1829310751

          -          -         -          -ארועי ספורט1829310780

           45           41         -           41פרויקט מאמאנט/כדורשת1829310781

         150         650         -         650הוצאות מאמנט מותנה הכנסות1829310782

         157         150         (20)         130אירועים ופרוייקטים (בינוניים וקטנים) 1829310783

         240         180       (180)          -מרוץ כפר סבא1829311750

         288         250         (50)         200הוצאות מרוץ כפר סבא מותנה הכנסות1829311751

         200         160       (120)           40פסטיבל ספורט1829312750

           20           20         (20)          -הוצאות  פסיטבל ספורט מותנה הכנסות1829312751

         210         205       (205)          -מרוץ לילה1829313750

         110         110       (110)          -הוצאות  מרוץ לילה מותנה הכנסות1829313751

           45          -         -          -מתגלגלים1829314750

           20          -         -          -הוצאות  מתגלגלים מותנה הכנסות1829314751

         200         162         (30)         132פרויקט זוזו1829315750

           50           45         (10)           35אתלטיקה קלה1829317750

         135         135         (22)         113קבלן נקיון וגינון ספורטק1829320750

           25           25         (10)           15פרויקט ערכים בספורט1829320751

           50           50         (10)           40חשמל1829320760

           10           10         -           10הוצאות שונות ספורטק1829320780

           60         125         -         125הוצאות ספורט מותנה ממשלה1829321750

         750         750         (20)         730שכר תקציבי עזר1829900115

           12           11         (11)          -כרטיסים למשחקים 1829900760

         112         105         -         105נבחרות על בתיכוניים1829900780

         180         170         -         170תקציב אגודות ספורט ויוזמות ממשלתיות1829900781

         193          -         -          -פרחי ספורט1829900782

           77           76         -           76אחזקת אולמות ספורט עזר1829900795

      5,600      5,600       (800)      4,800תמיכות בספורט1829900820

          -         750       (100)         650השתתפות/ תמיכה  בהשכרת מתקנים לספורט1829900821

    18,893    20,464    (3,101)    17,363      57ספורט סה"כ

      1,880      1,969         (20)      1,949      15משכורת1823000110ספריה

         254         255         -         255שכר תקציבי עזר1823000115

           20           27           (6)           21שעות נוספות1823000130

           40           40         -           40אחזקת רכב עובדים1823000140

           45           45           (9)           36        1זמניים1823000210

           68           50         -           50עזר משרדי1823000492

           15           15         -           15מחשב1823000570

           14           13         -           13כריכת ספרים1823000720

           15           14         -           14כלים מכשירים וציוד1823000740

           30           17         -           17הוצאות אחרות1823000780

           96           86         (10)           76ערבי ספרות1823000781

         493         490         (50)         440אחזקת בית ספיר1823000799

         125         113         -         113רכישת ספרים1823000930

      3,095      3,134         (95)      3,039      15ספריה סה"כ

      2,750      2,635         (27)      2,608      21שכר אחזקה בית םפיר1098001111קריית ספיר

         400         367       (110)         257שעות נוספות1098001131

         150         150         -         150רכב1098001141

          -         123         (20)         103        1משכורת ספיר1098001210

         124          -         -          -בית ספיר זמניים1098001211

         450         400         -         400תחזוקה שוטפת1098001420

         840         840       (130)         710חשמל קריית ספיר1098001430

           43           40         -           40חומרי ניקוי1098001431

         270         150         (20)         130שמירה1098001750

         630         550         (60)         490נקיון קבלני1098001751
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         160         401         -         401החזר הוצאות  תפעול מרכז ספיר1098001752

           15           12         -           12אחרות עיריה1098001780

           10             7         -             7ציוד יסודי1098001930

     (2,443)     (2,400)        210     (2,190)נגדי בית ספיר1098001998

     (3,424)     (3,275)        157     (3,118)נגדי שכר1098001999

         180         180         (30)         150העברת דמי שכירות  לחברת ספיר1826200780

         155         180         (30)         150      22קריית ספיר סה"כ

    56,244    57,564  (10,202)    47,362    147הוצאות סה"כ

          (50)          (50)          15          (35)הכנסות שונות1269000410אירועיםהכנסות

          (22)          (22)          22          -והדרת פני זקן הכנס1269000420

          (72)          (72)          37          (35)אירועים סה"כ

          -          (85)         -          (85)חינוך משלים1313600410בתי תלמיד

        (600)        (600)          60        (540)הכנסות מול הוצאות1313600420

        (600)        (600)        160        (440)החזר הוצאות נקיון1313600490

        (650)          -         -          -החזר הוצ' שמירה1313600491

        (200)        (240)          66        (174)הכנסות משכירות בתי תלמיד1313600640

     (2,950)     (2,600)        955     (1,645)הכנסות ניצנים משרד החינוך 1313600920

       (500)        (500)החזר הוצאות שמרטפיה1313601440

     (5,000)     (4,125)        741     (3,384)בתי תלמיד סה"כ

        (300)        (300)          90        (210)דמי שמוש בחדר לימוד1324000640בתי תרבות

        (250)        (250)          84        (166)הכנסות  קתדרה  1324001410

        (280)        (280)          93        (187)קתדרה עממית חוגים מותנה הכנסה1324001412

          (15)          (15)            2          (13)ארועים מותנה הכנסה1324001440

        (128)        (128)          42          (86)תשלום עבור שעורים בגלריה1324002410

            (5)            (5)         -            (5)הכנסות בית אומנים1324002420

          (60)          (60)         -          (60)הכנסות ממשלה בגלריה1324002920

        (162)        (162)          54        (108)הכנסות למתנסים1324003410

        (580)        (580)        192        (388)גלר הכנסות מול הוצאות 1324003412

          (50)          (50)          18          (32)חוית תאטרון1324003440

          (75)          (75)          24          (51)הכנסות משכירויות גלר1324003640

        (250)        (250)          84        (166)הכנסות אלי כהן1324005410

        (315)        (315)        105        (210) אלי כהן הכנסה חוגים כנגד הוצ 1324005420

          (30)          (30)            9          (21)הכנסות משכירויות אלי כהן1324005640

          (50)          -         -          -השתתפות תאגיד בהוצאות1324007490

     (2,550)     (2,500)        797     (1,703)בתי תרבות סה"כ

     (3,300)     (3,300)     1,101     (2,199)הכנסות ממינויים1326100410היכל התרבות

          (75)          (75)          30          (45)שבתרבות1326100411

     (1,100)     (1,288)        457        (831)שכירות אולמות1326100420

          (75)          (75)         -          (75)השתתפות בעלות אולם1326100421

     (2,000)     (2,130)        870     (1,260)הכנסות מהופעות בהיכל1326110410

     (6,550)     (6,868)     2,458     (4,410)היכל התרבות סה"כ

          -          -         -          -שכל מקהלה1325400420מוזיקה

          -          -         -          -תיאטרון כ"ס הכנסות1325400421

          -          -         -          -מוזיקה סה"כ

        (395)        (395)        100        (295)הכנסות משרד התרבות1321000920מנהל

        (395)        (395)        100        (295)מנהל סה"כ

        (120)        (120)          15        (105)הכנסות מתלמידים השכלת מבוגרים1318000410מרכז להשכלת מבוגרים

          (43)          (43)            5          (38)הכנסות חזרה ללימודים- משתתפים1318000411

        (330)        (330)          37        (293)מותנה הכנסה קורסים1318000412

        (170)        (170)          19        (151)הכנסות משכירויות השכלת מבוגרים1318000640

          (75)          (75)            8          (67)השתת' ממשלה השכלת מבוגרים1318000920

          (87)          (87)          10          (77)השתתפות ממשלה חזרה ללימודים1318000921

        (378)        (378)         -        (378)הכנסות עמיתים1318001410

          (15)          (15)         -          (15)הכנסות ליקויי למידה1318002410

          (15)          (15)         -          (15)הכנסות ממרכז תעסוקה מבוגרים1318200410

     (1,233)     (1,233)          94     (1,139)מרכז להשכלת מבוגרים סה"כ

        (850)     (1,443)         -     (1,443)סל תרבות הכנסות 1326000411סל תרבות

          -          -         -          -סל תרבות גני ילדים1326000412

        (850)     (1,443)         -     (1,443)סל תרבות סה"כ

        (280)        (260)          78        (182)דמי שימוש באיצטדיון1329200420ספורט

          (77)          -         -          -הכנסות מחוגים 1329300410

     (3,919)     (4,469)     1,207     (3,262)הכנסות מחוגים ופרויקטים  מותנה הכנסות1329300412

        (350)        (350)        105        (245)הכנסות מספורט בני נוער1329300420



הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

שם כרטיסכרטיסמחלקהמיוןאגף
   תקן 

2020

   תקציב 

 2020

מעודכן 2

    עדכוני 

תקציב 

2020

   תקציב 

2020

    תקציב 

2019

        (155)        (165)         -        (165)הכנסות מבטוח ספורטאים1329300442

          (50)          (50)         -          (50)הכנסות משמירה1329300610

     (1,325)     (1,465)        290     (1,175)שכר דירה מחוגים1329300640

        (380)        (350)         -        (350)השתתפות הממשלה לפע1329300920

          (50)          (50)          20          (30)מותנה הכנסות מארועים  1329310420

        (150)        (650)         -        (650)מאמאנט- מותנה הכנסות1329310421

        (288)        (250)        250          -מרוץ כפר סבא- מותנה הכנסות1329311420

          (20)          (20)          20          -פסטיבל ספורט - מותנה הכנסות1329312420

        (110)        (110)        110          -מרוץ לילה - מותנה הכנסות1329313420

          (20)          -         -          -מתגלגלים- מותנה הכנסות1329314420

        (183)        (260)          52        (208)אתלטיקה קלה - הכנסות1329317420

          (60)        (125)         -        (125)הכנסות ספורט מותנה ממשלה1329321920

     (1,391)     (1,531)        459     (1,072)דמי שמוש באולמי ספורט אגודות1329900710

        (193)          -         -          -פרחי ספורט1329900921

     (9,001)   (10,105)     2,591     (7,514)ספורט סה"כ

        (120)        (120)          31          (89)הכנסות מספריות1323000420ספריה

          (26)          (26)            3          (23)השתתפות הממשלה לספ1323000920

        (146)        (146)          34        (112)ספריה סה"כ

   (25,797)   (26,887)     6,852   (20,035)הכנסות סה"כ

תרבות וספורט 

    30,447    30,677    (3,350)    27,327    147סה"כ



הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

שם כרטיסכרטיסמחלקהמיוןאגף
   תקן 

2020

   תקציב 

 2020

מעודכן 2

    עדכוני 

תקציב 

2020

   תקציב 

2020

    תקציב 

2019

           12          -         -          -יחידה מאומצת1753000820נוער צעירים וקהילההוצאותקהילה וחברה
      1,486      2,099       (296)      1,803        8משכורת ושכר משולב הנהלת אגף1828100110
         105         119         (30)           89שעות נוספות הנהלת אגף1828100130
         120         120         -         120אחזקת רכב  הנהלת אגף1828100140
           70           70         -           70תקציב עזר משרדי1828100492
             3             3         -             3מינהל הנוער אירוח וכיבוד1828100511
         150         150         (20)         130עזר מחשב1828100593
           10           10         -           10מועצת נוער עירונית1828100780
           30           72         -           72תרבות וחברה לצעירים1828100781
      2,590      1,680         (17)      1,663      12משכורות ושכר משולב מרכזים 1828200110
         150           92         (24)           68שעות נוספות מרכזים 1828200130
         250         100         -         100אחזקת רכב מרכזים1828200140
         130         110         (36)           74פעילות נוער בסיכון1828200710
           75           75         (18)           57כנפיים של קרמבו1828200711
         102           80         (27)           53פלש בק1828200751
         366         329       (111)         218הורה כ"ס1828200752
           43          -         -          -נקיון קבלני1828200753
           86           80         -           80מרכז לצעירים1828200780
          -          -         -          -אח בוגר1828200810
         880         885           (9)         876        7חוגי נוער השכר הקובע1828300110
         120         120         -         120שכר תקציבי עזר1828300115
           30           27           (6)           21משכורות ושכר משולב עובדי ניקיון1828300130
           40          -         -          -שעות נוספות עובדי ניקיון1828300140
      1,643      1,811       (242)      1,569      12מדריכים זמניים1828300210
         150         150         (20)         130מאור כח חימום מים1828300430
           20             4         -             4חומרי ניקוי1828300431
           40           40         -           40עזר משרדי1828300492
             2             2         -             2אירוח וכיבוד1828300511
           26           15         -           15פירסום1828300550
         140         126         (42)           84בתי הנוער וקהליה מותנה הכנסות1828300750
           20           18         -           18התנדבות נוער1828300751
         309         300         -         300מותנה הכנסות מממשלה בתי נוער1828300752
           50           50         (18)           32גלריה 29 מותנה הכנסות1828300753
           40           40         (12)           28מנהיגות נוער מותנה הכנסות1828300754
           52           38         -           38הוצאות אחרות1828300780
           60           50         -           50פעולות קייץ ואירועי  נוער1828300781
           42           38         -           38קידום נוער1828300782
         115         100         (22)           78גלריה 29 פעילות1828300783
         265         241         (20)         221הוצאות אחרות בתי נוער1828300784
           70           60         -           60הוצאות אחרות עמ"ן1828300785
           30           27         -           27סטארטסבא הוצאות שונות1828300787
           60           60         (10)           50אחזקה תקציבי עזר1828300798
           20          -         -          -רכישות מיחודות1828300930
      1,064         (11)      1,053        8משכורת ושכר משולב קידום נוער1828400110
           27           (6)           21שעות נוספות קידום נוער1828400130
          -         260         (50)         210אחזקת רכב קידום נוער1828400140
         125         108         (18)           90הנוער העובד1828900781
           75           54         (10)           44השומר הצעיר1828900782
         150         135         (22)         113בני עקיבא1828900783
         250         243         (40)         203הצופים1828900784
         150         130         (10)         120מרכז הנוער העירוני1828900785
           55           47           (4)           43הדרכה ומנהיגות צעירה1828900786
           60           60         (10)           50ביתר תנועת נוער1828900787
         270         258         (22)         236        2שכר מועדון עולים1869001110
          -          -         -          -שעות נוספות עולים1869001130
           25           25         -           25אחזקת רכב עובדים עולים1869001140
         140         119         (20)           99        1זמניים עולים1869001210
         105         -         105הוצאות פעילות פלורליסטית1752000784

    11,302    12,026    (1,203)    10,823      48נוער צעירים וקהילה סה"כ

    11,302    12,026    (1,203)    10,823      48הוצאות סה"כ
        (140)        (140)          48          (92)בתי הנוער והקהליה מותנה הכנסות1328200412נוער צעירים וקהילההכנסות

          (40)          (50)          18          (32)גלריה 29 מותנה הכנסות1328200413
          (40)          (40)         -          (40)מנהיגות נוער מותנה הנכסות1328200414
          (27)          (34)          12          (22)פלש בק1328200415
        (274)        (274)          60        (214)הורה כ"ס1328200416
        (100)        (100)          33          (67)הכנסות מבתי נוער1328200420



הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

שם כרטיסכרטיסמחלקהמיוןאגף
   תקן 

2020

   תקציב 

 2020

מעודכן 2

    עדכוני 

תקציב 

2020

   תקציב 

2020

    תקציב 

2019

          -          -         -          -הכנסה תלויה בהוצאה1328200441
          (60)          (60)          21          (39)הכנסות משכירות בתי נוער1328200640
        (450)        (450)         -        (450)השתת' ממשלה קידום נוער בסיכון1328200920
        (320)        (300)         -        (300)השתתפות ממשלה מותנה 1328300920

     (1,451)     (1,448)        192     (1,256)נוער צעירים וקהילה סה"כ

     (1,451)     (1,448)        192     (1,256)הכנסות סה"כ

      9,851    10,578    (1,011)      9,567      48קהילה וחברה  סה"כ
2,440סכום כולל  -          -         -          -          



טבלה 1

באלפי ש"ח

סה"כ לתכניתתקציב 2022תקציב 2021תקציב 2020הכנסות עצמיות ותנועות

              25,500                        �                  25,500מקרנות הרשות

            145,000               50,000                  50,000                  45,000הכנסות פתוח *

                6,000                 2,000                    2,000                    2,000הכנסות רשות מקרקעי ישראל

                9,000                 2,000                    1,000                    6,000קר� ממכירת מקרקעי�

            185,500               54,000                  53,000                  78,500גביית הטלי פיתוח השבחה ועצמיות

                3,000                 1,000                    1,000                    1,000השתתפות התקציב הרגיל

             �69,182             �25,098                �23,492                 �20,592פרעו� הלוואות פיתוח

החזר פרעו� הלוואת בעלי" מפלגי 
                7,467                    2,940                    4,527שרו�

             �32,500             �11,000                �11,000                 �10,500בניכוי העברה לתקציב רגיל

החזר לתקציב רגיל � מלוות לפיתוח 
            (91,215)            (35,098)               (30,552)                (25,565)והוצ וועדה לבניי# ערי"

              94,285               18,902                  22,448                  52,935סהכ עצמיות נטו וקרנות הרשות

            112,000               40,000                  40,000                  32,000הלוואת לפיתוח

              76,265               13,907                  28,058                  34,300הכנסות ממקורות חיצוניי"

              21,000                 5,000                    8,000                    8,000תקציב חזוי ממפעל הפייס

מקורות חיצוניי" : (ממשלה פיס 
              97,265               18,907                  36,058                  42,300טוטו)

            303,550               77,809                  98,506                127,235סה"כ מקורות לתוכנית הפיתוח

שימושי"/ הוצאות

סה"כ לתוכניתתקציב 2022תקציב 2021תקציב 2020

            303,550               77,809                  98,506                127,235הצעת תקציב הוצאות

            303,550               77,809                  98,506                127,235סה"כ שימושי"

                       0                      (0)                          0                         (0)הפרש/ חוסר חזוי

תקציב הפיתוח � מסגרת המקורות והשימושי" לשני" 2022�2020

שנה



טבלה 2

באלפי ש"חתקציב הפיתוח � מסגרת המקורות והשימושי" לשני" 2022�2020

סה"כ לתכנית202020212022אגף

            4,722       1,524       1,524          1,674בטחון

          53,534     16,180     17,645        19,709הנדסה

          13,560       6,000       4,000          3,560חברה כלכלית

          16,989       5,588       4,576          6,825חזות העיר

        177,370     37,700     59,700        79,970חינוך

               430          120          150             160כספים

            6,000       2,000       2,000          2,000מערכות מידע

            1,600          200          500             900נוער

            2,155          282          291          1,582קיימות

               900          300          300             300שח"ק

          20,185       6,300       6,200          7,685תפעול ותחזוקה

            6,105       1,615       1,620          2,870תרבות וספורט

        303,550     77,809     98,506      127,235סכום כולל

הוצאות פיתוח � מסגרות תקציב לפי אגפי"

שנה



טבלה 3

באלפי ש"חתקציב הפיתוח - מסגרת המקורות והשימושים לשנים 2020-2022

סה"כ לתכנית202020212022נושאאגף

            4,722         1,524        1,524          1,674בטחוןבטחון

            4,722         1,524        1,524          1,674בטחון סה"כ

            5,700         2,900        2,400             400אזורי תעשייההנדסה

            8,180         2,730        2,730          2,720הנגשות

            2,180           590          1,590התחדשות עירונית

            6,341         1,850        1,875          2,616כבישים ושצ"פים

            2,300            850           800             650מוסדות

            6,400         2,500        2,400          1,500ניקוז 

               650            200           150             300נכסים

          15,183         3,300        4,800          7,083תחבורה

               450            150           150             150תחזוקה

            6,150         1,700        1,750          2,700תכנון

          53,534       16,180      17,645        19,709הנדסה סה"כ

            6,500         4,000        2,000             60/80500חברה כלכלית

                 60               60חניון שוק

            7,000         2,000        2,000          3,000שיפוץ חזיתות

          13,560         6,000        4,000          3,560חברה כלכלית סה"כ

               150             -             50             100אינוונטרחזות העיר

          14,445         4,700        3,730          6,015גינון

               600            200           200             200ניקיון

               600            300           200             100פארק עירוני

            1,194            388           396             410תברואה

          16,989         5,588        4,576          6,825חזות העיר סה"כ

          61,000         6,000      14,000        41,000בינוי בתי"ס וגניםחינוך

            9,000         3,000        3,000          3,000הנגשה

            6,900         2,300        2,300          2,300הצטידות

               300             300יוזמות חינוכיות

               400            100           150             150פורטל

          63,970       17,300      16,450        30,220שיפוצי מוס"ח

          35,800         9,000      23,800          3,000תוספת בינוי מוסח

        177,370       37,700      59,700        79,970חינוך סה"כ

               430            120           150             160הצטיידותכספים

               430            120           150             160כספים סה"כ

            6,000         2,000        2,000          2,000שדרוג מחשוב וטלפוניהמערכות מידע

            6,000         2,000        2,000          2,000מערכות מידע סה"כ

            1,600            200           500             900מועדונים ומתקניםנוער

            1,600            200           500             900נוער סה"כ

               200              50             50             100חדשנותקיימות

            1,955            232           241          1,482קיימות וחדשנות

            2,155            282           291          1,582קיימות סה"כ

               900            300           300             300מוסדות רווחה ומתקניםשח"ק

               900            300           300             300שח"ק סה"כ

            5,200         1,700        1,600          1,900חשמל תפעול ותחזוקה

          14,185         4,400        4,400          5,385עבודות ציבוריות

               800            200           200             400תחזוקה

          20,185         6,300        6,200          7,685תפעול ותחזוקה סה"כ

שנה

הוצאות פיתוח � מסגרות תקציב לפי אגפי" ונושאי"



טבלה 3

באלפי ש"חתקציב הפיתוח - מסגרת המקורות והשימושים לשנים 2020-2022

סה"כ לתכנית202020212022נושאאגף

שנה

הוצאות פיתוח � מסגרות תקציב לפי אגפי" ונושאי"

                 55              15             20               20מוזיאוניםתרבות וספורט

               900            300           300             300מועדוני תרבות

            5,150         1,300        1,300          2,550ספורט

            6,105         1,615        1,620          2,870תרבות וספורט סה"כ

        303,550       77,809      98,506      127,235סכום כולל



טבלה 4

באלפי ש"חתקציב הפיתוח - מסגרת המקורות והשימושים לשנים 2020-2022

202020212022שם התבר / הפרוייקטמספר תברנושאאגף

סה"כ 

לתכנית

      1,050      1,050         350         350         350גילוי וכיבוי אש במוס"ח71002בטחוןבטחון

         500         500         150         150         200גילוי וכיבוי אש במוסדות עירייה71003

         600         600         200         200         200שדרוג מער' בטחון ובטיחות71004

      1,272      1,272         424         424         424הצטיידות שיטור עירוני71006

         200         200         200הסבת מקלט 55 למכרז הפעלה71007

         550         550         200         200         150שיקום מקלטים71008

         550         550         200         200         150זהירות בדרכים76001

      4,722      4,722      1,524      1,524      1,674בטחון סה"כ

      4,722      4,722      1,524      1,524      1,674בטחון סה"כ

      2,500      2,500      1,400      1,100          -כ"ס 4900250אזורי תעשייההנדסה

      3,200      3,200      1,500      1,300         400שדרוג אז"ת49004

      5,700      5,700      2,900      2,400         400אזורי תעשייה סה"כ

      1,500      1,500         500         500         500הנגשת מקום שאינו בנין24003הנגשות

      6,000      6,000      2,000      2,000      2,000הנגשת מבני עירייה24004

         680         680         230         230         220הנגשות בתחבורה צמתים ותחנות24005

      8,180      8,180      2,730      2,730      2,720הנגשות סה"כ

      1,000      1,000      1,000תקומה תכנון44008התחדשות עירונית

      1,180      1,180         590         590התחדשות עירונית44012

      2,180      2,180         590      1,590התחדשות עירונית סה"כ

      6,341      6,341      1,850      1,875      2,616כבישים ושצ"פים41007כבישים ושצ"פים

      6,341      6,341      1,850      1,875      2,616כבישים ושצ"פים סה"כ

         300         300         100         100         100שיפוץ בתי כנסת46012מוסדות

      1,100      1,100         400         400         300תוספת בנייה מוסדות עירייה46014

         900         900         350         300         250שינויים במבנים46017

      2,300      2,300         850         800         650מוסדות סה"כ

      6,400      6,400      2,500      2,400      1,500ניקוז ותשתיות42002ניקוז 

      6,400      6,400      2,500      2,400      1,500ניקוז  סה"כ

         650         650         200         150         300תיק בניין31004נכסים

         650         650         200         150         300נכסים סה"כ

         900         900         300         300         300פרויקטים תחבורתיים ללא מימון23004תחבורה

      2,583      2,583      2,583תחבורתי מימון משרד תחבורה23005

      4,000      4,000      2,000      2,000          -תחבורתי הוגש טרם אושר23007

      2,000      2,000      1,000      1,000          -שבילי אופנים שהוגש למשרד תחבורה25004

      5,700      5,700      1,500      4,200שבילי אופנים לפי הרשאות25006

    15,183    15,183      3,300      4,800      7,083תחבורה סה"כ

         450         450         150         150         150גשרים48003תחזוקה

         450         450         150         150         150תחזוקה סה"כ

         950         950         250         700תכניית מתאר44004תכנון

      3,700      3,700      1,200      1,000      1,500תב"עות44013

      1,500      1,500         500         500         500תכנון כללי44014

      6,150      6,150      1,700      1,750      2,700תכנון סה"כ

    53,534    53,534    16,180    17,645    19,709הנדסה סה"כ

      6,500      6,500      4,000      2,000         500פתוח 60/806300160/80חברה כלכלית

      6,500      6,500      4,000      2,000         500סה"כ 60/80

           60           60           60חניון השוק64009חניון שוק

           60           60           60חניון שוק סה"כ

      7,000      7,000      2,000      2,000      3,000שיפוץ חזיתות64004שיפוץ חזיתות

      7,000      7,000      2,000      2,000      3,000שיפוץ חזיתות סה"כ

    13,560    13,560      6,000      4,000      3,560חברה כלכלית סה"כ

         150         150          -           50         100הקמת מערך אינוונטר14005אינוונטרחזות העיר

         150         150          -           50         100אינוונטר סה"כ

      3,200      3,200         800         700      1,700פיתוח שטחים וגנ"צ11010גינון

      4,530      4,530      1,700         830      2,000גני משחק ציבוריים11012

         300         300         100         100         100ריהוט רחוב וברזיות11013

      6,315      6,315      2,100      2,100      2,115גיזום וטיפול בעצים12003

         100         100         100גינת כלבים11014

    14,445    14,445      4,700      3,730      6,015גינון סה"כ

         600         600         200         200         200טיפול בשצ"פים שילוט ועשבייה13015ניקיון

         600         600         200         200         200ניקיון סה"כ

         600         600         300         200         100פארק עירוני77003פארק עירוני

         600         600         300         200         100פארק עירוני סה"כ

      1,194      1,194         388         396         410תברואה מזיקים14006תברואה

      1,194      1,194         388         396         410תברואה סה"כ

    16,989    16,989      5,588      4,576      6,825חזות העיר סה"כ

    56,000    56,000      1,000    14,000    41,000הקמת חטיבת ביניים56020בינוי בתי"ס וגניםחינוך

      5,000      5,000      5,000          -          -תיכון הקמה / הרחבה ותוספת כיתות56022

    61,000    61,000      6,000    14,000    41,000בינוי בתי"ס וגנים סה"כ

שנה

הוצאות פיתוח � מסגרות תקציב לפי אגפי" נושאי" ותב"רי"



טבלה 4

באלפי ש"חתקציב הפיתוח - מסגרת המקורות והשימושים לשנים 2020-2022

202020212022שם התבר / הפרוייקטמספר תברנושאאגף

סה"כ 

לתכנית

שנה

הוצאות פיתוח � מסגרות תקציב לפי אגפי" נושאי" ותב"רי"

      9,000      9,000      3,000      3,000      3,000הנגשת מוס"ח53015הנגשה

      9,000      9,000      3,000      3,000      3,000הנגשה סה"כ

      6,900      6,900      2,300      2,300      2,300מיחשוב והצטיידות חינוך52004הצטידות

      6,900      6,900      2,300      2,300      2,300הצטידות סה"כ

         300         300         300יוזמות55003יוזמות חינוכיות

         300         300         300יוזמות חינוכיות סה"כ

         400         400         100         150         150פורטל54002פורטל

         400         400         100         150         150פורטל סה"כ

    57,970    57,970    15,000    14,700    28,270שיפוצי מוס"ח53013שיפוצי מוס"ח

         950         950         300         250         400הצללת מגרשי ספורט53014

      5,050      5,050      2,000      1,500      1,550שדרוגי מוסח- מיזוג חצרות ועוד53018

    63,970    63,970    17,300    16,450    30,220שיפוצי מוס"ח סה"כ

      6,800      6,800      4,800      2,000תוספת למבני חינוך56019תוספת בינוי מוסח

    15,000    15,000    14,500         500הרחבת גולדה56025

    14,000    14,000      9,000      4,500         500הרחבת דמוקרטי56026

    35,800    35,800      9,000    23,800      3,000תוספת בינוי מוסח סה"כ

  177,370  177,370    37,700    59,700    79,970חינוך סה"כ

         430         430         120         150         160הצטיידות עירייה75002הצטיידותכספים

         430         430         120         150         160הצטיידות סה"כ

         430         430         120         150         160כספים סה"כ

      6,000      6,000      2,000      2,000      2,000שדרוג מחשוב וטלפוניה73004שדרוג מחשוב וטלפוניהמערכות מידע

      6,000      6,000      2,000      2,000      2,000שדרוג מחשוב וטלפוניה סה"כ

      6,000      6,000      2,000      2,000      2,000מערכות מידע סה"כ

         600         600         200         200         200מועדוני נוער ומתקנים95001מועדונים ומתקניםנוער

         500         500         150         350קן נוע"ל ב-80חדש 10

         500         500         150         350מבנה חדש לצופיםחדש 9

      1,600      1,600         200         500         900מועדונים ומתקנים סה"כ

      1,600      1,600         200         500         900נוער סה"כ

         200         200           50           50         100חדשנות13016חדשנותקיימות

         200         200           50           50         100חדשנות סה"כ

      1,185      1,185      1,185ק"ק שטחים פתוחים (מסדרון אקולוגי13018קיימות וחדשנות

         770         770         232         241         297הערכות לעיר ירוקה13020

      1,955      1,955         232         241      1,482קיימות וחדשנות סה"כ

      2,155      2,155         282         291      1,582קיימות סה"כ

         900         900         300         300         300מוסדות רווחה ומתקנים91005מוסדות רווחה ומתקניםשח"ק

         900         900         300         300         300מוסדות רווחה ומתקנים סה"כ

         900         900         300         300         300שח"ק סה"כ

      1,200      1,200         400         400         400מיזוג במוסדות עירייה45008חשמל תפעול ותחזוקה

         600         600         200         200         200חשמל במוסדות עירייה45009

      3,300      3,300      1,100      1,000      1,200מאור רחובות45010

         100         100         100בקרת תנועה ורמזורים45011

      5,200      5,200      1,700      1,600      1,900חשמל  סה"כ

         150         150           50           50           50בטונים שיש וצביעת עמודי תאורה47012עבודות ציבוריות

         135         135           50           50           35עבודות גרנוליט47013

         100         100          -          -         100שדרוג מדרכות במתחמי גנים ציבוריים47014

         600         600         200         200         200התקני בטיחות בדרכים47015

      3,500      3,500      1,000      1,000      1,500קרצוף רבוד47017

         900         900         300         300         300שדרוג מדרכות 47018

      5,500      5,500      1,800      1,800      1,900שיפוץ כבישים ומדרכות47019

      3,300      3,300      1,000      1,000      1,300סימון כבישים22004

    14,185    14,185      4,400      4,400      5,385עבודות ציבוריות סה"כ

         800         800         200         200         400שדרוג ותחזוקת מבנים48008תחזוקה

         800         800         200         200         400תחזוקה סה"כ

    20,185    20,185      6,300      6,200      7,685תפעול ותחזוקה סה"כ

           55           55           15           20           20שביל הראשונים ובית הבאר84004מוזיאוניםתרבות וספורט

           55           55           15           20           20מוזיאונים סה"כ

         900         900         300         300         300מועדוני תרבות 81008מועדוני תרבות

         900         900         300         300         300מועדוני תרבות סה"כ

      1,250      1,250      1,250שדרוג מתחם הנוער83019ספורט

      2,100      2,100         700         700         700מגרשי כדורגל83022

      1,800      1,800         600         600         600מתקני ספורט 83023

      5,150      5,150      1,300      1,300      2,550ספורט סה"כ

      6,105      6,105      1,615      1,620      2,870תרבות וספורט סה"כ

  303,550  303,550    77,809    98,506  127,235סכום כולל



טבלה 5

באלפי ש"חתקציב הפיתוח - מסגרת המקורות והשימושים לשנים 2020-2022

סה"כ202020212022שם תב"רמספר תב"ראגףמקור חיצוני

     (7,000)     (2,000)     (2,000)     (3,000)שיפוץ חזיתות64004חברה כלכליתבעלי דירות

     (7,000)     (2,000)     (2,000)     (3,000)בעלי דירות סה"כ

     (1,000)          -          -     (1,000)ק"ק שטחים פתוחים (מסדרון אקולוגי13018קיימותהמשרד להגנת הסביבה

        (339)        (113)        (113)        (113)הערכות לעיר ירוקה13020

     (1,339)        (113)        (113)     (1,113)המשרד להגנת הסביבה סה"כ

     (2,400)        (800)        (800)        (800)מיחשוב והצטיידות חינוך52004חינוךמפעל הפיס

     (2,400)        (800)        (800)        (800)מפעל הפיס סה"כ

     (6,600)     (2,200)     (2,200)     (2,200)הנגשת מוס"ח53015חינוךמשרד החינוך

     (3,000)     (2,000)     (1,000)תוספת למבני חינוך56019

   (28,000)     (8,000)   (20,000)הקמת חטיבת ביניים56020

     (2,600)     (2,600)תיכון הקמה / הרחבה ותוספת כיתות56022

     (5,500)     (5,500)הרחבת גולדה56025

     (7,000)     (3,500)     (3,500)          -הרחבת דמוקרטי56026

   (52,700)     (8,300)   (21,200)   (23,200)משרד החינוך סה"כ

     (1,000)     (1,000)תקומה תכנון44008הנדסהמשרד השיכון

        (501)        (251)        (250)התחדשות עירונית44012

     (1,501)        (251)     (1,250)משרד השיכון סה"כ

        (100)        (100)הסבת מקלט 55 למכרז הפעלה71007בטחוןמשרד התחבורה

        (450)        (150)        (150)        (150)זהירות בדרכים76001

     (1,839)     (1,839)תחבורתי מימון משרד תחבורה23005הנדסה

     (2,800)     (1,400)     (1,400)          -תחבורתי הוגש טרם אושר23007

     (1,200)        (600)        (600)          -שבילי אופנים שהוגש למשרד תחבורה25004

     (2,751)     (1,000)     (1,751)שבילי אופנים לפי הרשאות25006

        (320)        (120)        (120)          (80)התקני בטיחות בדרכים47015תפעול ותחזוקה

     (9,460)     (2,270)     (3,270)     (3,920)משרד התחבורה סה"כ

        (543)        (543)שדרוג מתחם הנוער83019תרבות וספורטמשרד התרבות - קרן המתקנים

        (543)        (543)משרד התרבות - קרן המתקנים (טוטו) סה"כ

     (1,272)        (424)        (424)        (424)הצטיידות שיטור עירוני71006בטחון קרן אגרת שמירה 

     (1,272)        (424)        (424)        (424) קרן אגרת שמירה  סה"כ

          (50)          -          -          (50)ק"ק שטחים פתוחים (מסדרון אקולוגי13018קיימותחברת ספיר

          (50)          -          -          (50)חברת ספיר סה"כ

   (76,265)   (13,907)   (28,058)   (34,300)סכום כולל

שנה

הוצאות פיתוח � מקורות חיצוניי" לתכנית הפיתוח



טבלה 6

באלפי ש"ח

נושאאגף
מספר 

פרויקט
שם התב"ר \ פרויקט

 תקציב 

מצטבר 

לתחילת 

השנה

 תקציב 

הוצאות 

2020

 תקציב 

מצטבר 

לסוף השנה

 מימון 

חיצוני 

2020

 מסגרת 

עצמיות 

2020

         350      7,038         350      6,688גילוי וכיבוי אש במוס"ח71002בטחוןבטחון

         200      1,287         200      1,087גילוי וכיבוי אש במוסדות עירייה71003

         200      2,370         200      2,170שדרוג מער' בטחון ובטיחות71004

          -        (424)      3,527         424      3,103הצטיידות שיטור עירוני71006

         100        (100)         570         200         370הסבת מקלט 55 למכרז הפעלה71007

         150         150         150          -שיקום מקלטים71008

          -        (150)      2,813         150      2,663זהירות בדרכים76001

      1,000        (674)    17,755      1,674    16,081בטחון סה"כ

      1,000        (674)    17,755      1,674    16,081בטחון סה"כ

          -    55,000          -    55,000כ"ס 4900250אזורי תעשייההנדסה

         400         400         400          -שדרוג אז"ת49004

         400    55,400         400    55,000אזורי תעשייה סה"כ

         500      2,403         500      1,903הנגשת מקום שאינו בנין24003הנגשות

      2,000      2,000      2,000          -הנגשת מבני עירייה24004

         220         220         220          -הנגשות בתחבורה צמתים ותחנות24005

      2,720      4,623      2,720      1,903הנגשות סה"כ

          -     (1,000)      5,057      1,000      4,057תקומה תכנון44008התחדשות עירונית

         340        (250)      1,240         590         650התחדשות עירונית44012

         340     (1,250)      6,297      1,590      4,707התחדשות עירונית סה"כ

      2,616      4,496      2,616      1,880כבישים ושצ"פים41007כבישים ושצ"פים

      2,616      4,496      2,616      1,880כבישים ושצ"פים סה"כ

         100         600         100         500שיפוץ בתי כנסת46012מוסדות

         300      1,253         300         953תוספת בנייה מוסדות עירייה46014

         250      1,500         250      1,250שינויים במבנים46017

         650      3,353         650      2,703מוסדות סה"כ

      1,500      1,500      1,500          -ניקוז ותשתיות42002ניקוז 

      1,500      1,500      1,500          -ניקוז  סה"כ

         300         300         300          -תיק בניין31004נכסים

         300         300         300          -נכסים סה"כ

         300      1,152         300         852פרויקטים תחבורתיים ללא מימון23004תחבורה

         744     (1,839)      7,576      2,583      4,993תחבורתי מימון משרד תחבורה23005

          -          -      2,950          -      2,950תחבורתי הוגש טרם אושר23007

          -          -          -          -          -שבילי אופנים שהוגש למשרד תחבורה25004

      2,449     (1,751)      5,000      4,200         800שבילי אופנים לפי הרשאות25006

      3,493     (3,590)    16,678      7,083      9,595תחבורה סה"כ

         150      1,155         150      1,005גשרים48003תחזוקה

         150      1,155         150      1,005תחזוקה סה"כ

         700      3,475         700      2,775תכניית מתאר44004תכנון

      1,500      1,500      1,500          -תב"עות44013

         500         500         500          -תכנון כללי44014

      2,700      5,475      2,700      2,775תכנון סה"כ

    14,869     (4,840)    99,277    19,709    79,568הנדסה סה"כ

         500  482,696         500  482,196פתוח 60/806300160/80חברה כלכלית

         500  482,696         500  482,196סה"כ 60/80

           60      1,579           60      1,519חניון השוק64009חניון שוק

           60      1,579           60      1,519חניון שוק סה"כ

          -     (3,000)    10,000      3,000      7,000שיפוץ חזיתות64004שיפוץ חזיתות

          -     (3,000)    10,000      3,000      7,000שיפוץ חזיתות סה"כ

         560     (3,000)  494,275      3,560  490,715חברה כלכלית סה"כ

         100         120         100           20הקמת מערך אינוונטר14005אינוונטרחזות העיר

         100         120         100           20אינוונטר סה"כ

      1,700      4,036      1,700      2,336פיתוח שטחים וגנ"צ11010גינון

      1,600      3,609      2,000      1,609גני משחק ציבוריים11012

         100         100         100          -ריהוט רחוב וברזיות11013

      2,115      2,115      2,115גיזום וטיפול בעצים12003

         100          -         100         100גינת כלבים11014

      5,615          -      9,960      6,015      3,945גינון סה"כ

         200         670         200         470טיפול בשצ"פים שילוט ועשבייה13015ניקיון

         200         670         200         470ניקיון סה"כ

         100      1,983         100      1,883פארק עירוני77003פארק עירוני

         100      1,983         100      1,883פארק עירוני סה"כ

         410         410         410          -תברואה מזיקים14006תברואה

תקציב פיתוח מצטבר לפי פרויקטי" לשנת 2020



טבלה 6

באלפי ש"ח

נושאאגף
מספר 

פרויקט
שם התב"ר \ פרויקט

 תקציב 

מצטבר 

לתחילת 

השנה
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         410         410         410          -תברואה סה"כ

      6,425          -    13,143      6,825      6,318חזות העיר סה"כ

    21,000   (20,000)    48,500    41,000      7,500הקמת חטיבת ביניים56020בינוי בתי"ס וגניםחינוך

          -          -          -          -תיכון הקמה / הרחבה ותוספת כיתות56022

    21,000   (20,000)    48,500    41,000      7,500בינוי בתי"ס וגנים סה"כ

         800     (2,200)      3,000      3,000          -הנגשת מוס"ח53015הנגשה

         800     (2,200)      3,000      3,000          -הנגשה סה"כ

      1,500        (800)      2,300      2,300          -מיחשוב והצטיידות חינוך52004הצטידות

      1,500        (800)      2,300      2,300          -הצטידות סה"כ

         300         300         300          -יוזמות55003יוזמות חינוכיות

         300         300         300          -יוזמות חינוכיות סה"כ

         150         150         150          -פורטל54002פורטל

         150         150         150          -פורטל סה"כ

    28,270    28,270    28,270שיפוצי מוס"ח53013שיפוצי מוס"ח

         400      1,750         400      1,350הצללת מגרשי ספורט53014

      1,550      1,550      1,550          -שדרוגי מוסח- מיזוג חצרות ועוד53018

    30,220    31,570    30,220      1,350שיפוצי מוס"ח סה"כ

      1,000     (1,000)    51,850      2,000    49,850תוספת למבני חינוך56019תוספת בינוי מוסח

         500         500         500          -הרחבת גולדה56025

         500          -         500         500          -הרחבת דמוקרטי56026

      2,000     (1,000)    52,850      3,000    49,850תוספת בינוי מוסח סה"כ

    55,970   (24,000)  138,670    79,970    58,700חינוך סה"כ

         160         160         160          -הצטיידות עירייה75002הצטיידותכספים

         160         160         160          -הצטיידות סה"כ

         160         160         160          -כספים סה"כ

      2,000      2,000      2,000          -שדרוג מחשוב וטלפוניה73004שדרוג מחשוב וטלפוניהמערכות מידע

      2,000      2,000      2,000          -שדרוג מחשוב וטלפוניה סה"כ

      2,000      2,000      2,000          -מערכות מידע סה"כ

         200      3,006         200      2,806מועדוני נוער ומתקנים95001מועדונים ומתקניםנוער

         350         350         350קן נוע"ל ב-80חדש 10

         350         350         350מבנה חדש לצופיםחדש 9

         900      3,706         900      2,806מועדונים ומתקנים סה"כ

         900      3,706         900      2,806נוער סה"כ

         100         150         100           50חדשנות13016חדשנותקיימות

         100         150         100           50חדשנות סה"כ

         135     (1,050)      1,185      1,185          -ק"ק שטחים פתוחים (מסדרון אקולוגי13018קיימות וחדשנות

         184        (113)         297         297          -הערכות לעיר ירוקה13020

         319     (1,163)      1,482      1,482          -קיימות וחדשנות סה"כ

         419     (1,163)      1,632      1,582           50קיימות סה"כ

         300         300         300          -מוסדות רווחה ומתקנים91005מוסדות רווחה ומתקניםשח"ק

         300         300         300          -מוסדות רווחה ומתקנים סה"כ

         300         300         300          -שח"ק סה"כ

         400      1,575         400      1,175מיזוג במוסדות עירייה45008חשמל תפעול ותחזוקה

         200         200         200          -חשמל במוסדות עירייה45009

      1,200      1,200      1,200          -מאור רחובות45010

         100         100         100          -בקרת תנועה ורמזורים45011

      1,900      3,075      1,900      1,175חשמל  סה"כ

      1,300      1,300      1,300          -סימון כבישים22004עבודות ציבוריות

           50         383           50         333בטונים שיש וצביעת עמודי תאורה47012

           35         135           35         100עבודות גרנוליט47013

         100         100         100          -שדרוג מדרכות במתחמי גנים ציבוריים47014

         120          (80)         680         200         480התקני בטיחות בדרכים47015

      1,500      1,500      1,500קרצוף רבוד47017

         300         300         300שדרוג מדרכות 47018

      1,900      1,900      1,900          -שיפוץ כבישים ומדרכות47019

      5,305          (80)      6,298      5,385         913עבודות ציבוריות סה"כ

         400          -         400         400          -שדרוג ותחזוקת מבנים48008תחזוקה

         400          -         400         400          -תחזוקה סה"כ

      7,605          (80)      9,773      7,685      2,088תפעול ותחזוקה סה"כ

           20           20           20          -שביל הראשונים ובית הבאר84004מוזיאוניםתרבות וספורט

           20           20           20          -מוזיאונים סה"כ

         300         300         300          -מועדוני תרבות 81008מועדוני תרבות

         300         300         300          -מועדוני תרבות סה"כ
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         707        (543)      7,091      1,250      5,841שדרוג מתחם הנוער83019ספורט

         700         700         700          -מגרשי כדורגל83022

         600         600         600          -מתקני ספורט 83023

      2,007        (543)      8,391      2,550      5,841ספורט סה"כ

      2,327        (543)      8,711      2,870      5,841תרבות וספורט סה"כ

    92,535   (34,300)  789,402  127,235  662,167סכום כולל
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    2020מאי  21
 �  כ"ז אייר תש"
   522144סימוכי�:  
  

  18.5.2020תש"פ  סיו�' ופרוטוקול ישיבת ועדת כספי� מיו�: כ

  :משתתפי�
  סער                    ראש העיר  רפי

  חברת ועדת כספי%            תהילה מימו�  
  דני הרוש                   חבר ועדת כספי% 

  )לירית שפיר שמש       ממלאת מקו% (עילאי הר סגור
  אור� כה�                    חבר ועדת כספי% 
  הדר לביא                  חברת ועדת כספי%
  אמיר קולמ�               חבר ועדת כספי% 
  עדי לוי סקופ              חברת ועדת כספי%

  

  שמח לפתוח את ישיבת ועדת הכספי%. – רפי סער

תקופה לא קלה ומורכבת, שבה אנו נדרשי% שורה של צעדי% לאור ההשלכות של אותה תקופה, שבה 
  לה עקב נגי� הקורונה. המשק הישראלי כנגזרת מהמשק העולמי נכנס למצוקה גדו

באתגר גדול מאוד. מערכת עירונית ותקציב  ,נמצאת ללא קשר לתקופה האחרונה סבא�העיר כפר
מה שדרש מאיתנו התנהלות אחראית , מיליו�  300נמצאה בעומס מלוות של  ,העירייה ע% היבחרי

  תחו% החינו-.וחשיבה על צמצו% הגרעו� מאיד-, פיתוח והשקעה תקציבית בלתי מבוטלת בעיקר ב
הפעילות הייתה בשני מישורי%, האחד, הגדלת הכנסות וקידו% פרויקטי% ברחבי העיר לרבות החייאת 

  תוכניות וקידו% תוכניות חדשות.
השנייה, השקעות נכונות בסגירת וצמצו% פערי% שנוצרו לאור- השני% ה� במערכת החינו- ותשתיות 

ה% את הדגש בכדי להחזיר את העיר למקו% הנכו� שלה, ששמנו עלי פיזיות ובשורה ארוכה של נושאי%
, כדי לאפשר לקחת הלוואות ולבסו� התוצאה הייתה 2019לצור- כ-, פנינו למועצה בתקציב אשתקד 

מיליו�  �70שבשנה זו, לא נזקקנו למימוש רוב ההלוואות ביצענו פרויקטי% חינוכיי% בהיק� של למעלה מ
  וצמצמנו את הגירעו�., 

משבר הקורונה, זימנתי את חברי המועצה וביקשתי לאשר תקציב חירו% עירוני, שיאפשר ע% תחילת 
  לעירייה להתנהל בצורה נכונה.

לצערי, חברי האופוזיציה לא הבינו את גודל השעה, אנו נאלצי% להגיש את התקציב שוב בהתאמות, 
יש את התיקוני% בקשתי שהייתה לחברי המועצה בו נאשר את התקציב בעוד כשלושה חודשי%, נג

  לתקציב בהתא% לעומק המשבר.

התקציב שמוגש היו%, מציג את רוח התקופה, את הירידה בהכנסות ומולו שורה של צעדי% שננקטו 
להבי� שייתכ� ויגיע גל נוס� בחודשי% ויינקטו על מנת למנוע הדרדרות כלכלית. ג% כא�, אנו צריכי% 

  הקרובי% ואנו נדרש הידוק נוס� של החגורה.

סבא היא מעל הפוליטיקה, לפעול באחריות ולאשר את �אני פונה אליכ% , כפי שאמרתי תמיד כפר
  התקציב.

  הישיבה לתהילה .יהול מאחר ועילאי לא נמצא , מעביר את נ

אנחנו נמצאי% בתקופה של חוסר ודאות משמעותי ולכ� אנחנו מאשרי% תקציב שברור  : מימו�תהילה 
ה. את התקציב המקורי כבר ראינו ולכ� אשמח שנתרכז בעיקר בשינויי% לנו שישתנה ככל שתתקד% השנ

ולא בדברי% שכבר דנו בה%. הגזבר יציג את התקציב, רשמו לכ% שאלות ואז תעלו שאלות בנושאי% 
 השוני%.

העדכוני% בשל משבר הקורונה  – 2020מציג סקירה קצרה מלווה במצגת של עיקרי תקציב  :רוכלשגיא 
  ההתכנסות ועיקרי תוכנית 

 שאי� יודעי% שאנחנו רישוי תכניות בודק כמו, בנמצא אות% שאי� מיוחדי% כישורי% זה א% : איתי צחר
  .פנימי במכרז לצאת טע% שאי� כ-, כרגע לנו
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 ייעולי% זה, עושי% לצור- עובד א� לפטר בלי שכר בעלויות חיסכו� המגמה היא זו שחשוב מה אבל
 זה מתו- ולהתייעל לקלוט ולא למשל לגמלאות שיצאו משרות מי%לחיסכו�, מצמצ שמביאי% פנימיי%
  המערכת. לשיפור מוביל זה התחתונה המשימה, בשורה את יעשה אחר שעובד

לטיוטת התקציב הקודמת התנגדתי כיוו� שהיא לא התמודדה מספיק ע% החוב העירוני וודאי  � לביאהדר 
   שלא ע% אי הודאות וע% הודאות של תקופת הקורונה.

הטיוטה החדשה מתמודדת מעט יותר טוב ע% ניהול סיכוני% של החטיבה החדשה, א- לא התקדמה 
בנושאי% האחרי%. הקיצו0 התקציבי בעקבות הקורונה נעשה בעיקר עבור פעילויות שכבר בוטלו, ולא 

    בעקבות תקופת הקורונה. צופה פני% קדימה. ככה אי� לנו התמודדות ע% אי הודאות
אנחנו מצופי% להקטי� את התב"רי% שלנו בעשרות מיליוני שקלי% בשנתיי% הקרובות  � ג% לגבי החוב

  ביחס חוב/תקציב ראוי לעיר איתנה, מה שיפגע בנו משמעותית ובצורה קיצונית. שאריכדי לה
של  ולתקציב העירוני שתאפשר לנו להתמודד ע% אי הודאות  הלעיריימציעה שוב לבנות תכנית התייעלות 

  רונה וע% החוב העירוני הגדל.תקופת הקו
 3בנוס�, ראוי לציי� שלא קיבלנו הסבר מדוע מלכתחילה ראש העיר הגיש את התקציב הראשוני בכמעט 

  .חודשי איחור

 :בישיבה  דבריו עיקרי  מציג את – אור� כה�
. לבקשת% של סוחרי% מרחוב ויצמ� ובשמ%, בי� היתר, אני מבקש לוודא שיש ירידה באכיפה בתקופה 1

  ורונה . רבי% היו בהסגר ויש להקל על הסוחרי%.זו של משבר ק
לגבי השלמת הכספי% שאמורי% להגיע ממשרד החינו- בגי� בניית בית הספר בשכונה הירוקה. איתי . 2

  ענה שהנושא בטיפול מול הדרג המיקצועי
ר שאי� א% יש איסור ממשרד הפני% או מטע% הנהלת העירייה לקלוט עובדי% חדשי% ואיתי אמה. 3

  .איסור כזה א- בהחלט יש העדפה לזכות ראשוני% של קליטה מתו- עובדי העירייה
תה שמדובר בעיקר בפעילויות יותשובתו הי 1/6אילו פעילויות לא יחזרו למתכונת הרגילה ג% אחרי . 4

  . שלא נית� לקיי% בשל הגבלות משרד הבריאות בעיקר כאלו הקשורות להתקהלויות
שלא כל חברי מועצת העיר אישרו פה אחד את מת� התמיכות לעמותות שנשלחה  הבעתי מחאה על. 5

לכולנו במייל ובכ- גרמו לעמותות נזקי% כבדי%. שאלתי מה המשמעות כעת בהקשר זה ואיתי ענה 
    שהנושא יעלה לדיו� בישיבת מועצת העיר

  

 איפה, בירוקה החינו- על החטיבה רדממש שנקבל מקווי% שאנו הכספי% : מה ע% השלמת תהילה מימו�
  ? עומד זה

, בחשיפה אנחנו כל קוד%, שינוי ואי� גדול מאוד בסיכו� נמצאי% אנחנו, המורכב המצב:  שגיא רוכל
 מאחר מש"ח. 19מש"ח מזה התקבלה הרשאה על כ  28 על עמד המשוערהשתתפות המשרד  אומד�
 נמצאי% אנחנו לפני הבניה את שביצענו מרגע, מורכבות פה יש, ההרשאה קבלת לפני התחילה והבנייה

 סיכו� זה רגיל במצב, יקרה שזה בטוחי% לא אבל את הסכו% לקבל שנצליח מעריכי% אנחנו,  במורכבות
  יחסית גבוה סיכו� זה הזה במצב אבל, קיי% לא

 יותר מהאנשי% חלק, בוודאות זה את להגיד נוכל לא הכס� את נקבל שלא עד, סיכו� קיי%:  איתי צחר
  .ביד הכס� את לנו שאי� עד, שלה% בהתבטאות שמרני%

 הלימודי% בשנת לפתוח יהיה שאפשר כדי לבנות ללהתחי הא% צומת בפני עמדו שרשויות מצב נוצר
 אל� 15 של חוסר על מדובר הי האחרונה ובסקירה מאחר, הזה במצב רשויות עוד יש, להמתי� או חטיבה
  .כשהתחלנו הרשאה לנו הייתה לא, כלומר, הסיכו� את לקחנו אנחנו, כיתות 3500 של לתקצוב וצפי כיתות

 מכבידי%? הסוחרי% על מקלי% קצת חנונא הא% עליה% שמדברי% פיקוח הכנסותלגבי ה : אור� כה�
  מפיקוח בהכנסות ירידה שיש זה על דיברת% את% ?עליה%

 לפני עד התקופה כל שבמהל-, הקורונה הוא אחד, שמשתלבי% נושאי% שני פה יש כל קוד%:  איתי צחר
 נסעו כ- כל לא אנשי% התנועה איסורי של התקופה כל , נסעו לא אנשי% וממילא אכיפה בוצעה לא שבוע
, חנייה דמי לשל% חייבו לא ג%, כול% להגיד אפשר, הרשויות כלל הדברי% ומטבע אכפנו לא שנסע מי וג%

 של לתקופה להיכנס עומדי% לעיר מהיר זה השני הגור% .בבית יושבי% כשה% הפנגו את חידשו לא אנשי%
  .קנסות בריבוי התשתית עבודות על עוד להכביד לא רוצי% אנחנו הדברי% ומטבע ברחוב וייצמ� דותעבו

אני מבקשת להעלות את נושא התמיכות לדיו�. אני העברתי הצעה ואני חושבת שאנחנו  !תהילה מימו� 
נראה דוחות כספיי% כאשר חלק מהסכו% יינת� רק אחרי ש 25%צריכי% להקטי� את התמיכות לפחות ב 

לרבעו� השני. אני חושבת שבתקופה שהעירייה במצב בעייתי של חוסר וודאות ומכיוו� שברור שהיו 
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אשמח לשמע  בלבד. , אלפי  800שינויי% ג% ברבוצות ובצרכי% שלה% לא סביר להשאיר את הקיצו0 על 
  הספורט עמותות על תמדבר אני, עצמ� בעמותות צמצו% יש ג% הזו בתקופה את דעת% של החברי%.

, תמיכות נקרא לא זה א% ג%, שקשור שני נושא צמצו% יש אצל% ג%, לחול ונסיעות במתקני% שימוש דמי
 העמותות יתר שכל כיוו�, מניחה אני פעילות לחודשיי% בהתא%, קוצצו שכ�, הנוער תנועות של הנושא זה
 לזה יש ערכית לפחות אבל, גבוה לא ו%הסכ, לשינוי רילהעב צרי- זה את חושבת אני, ציבבתק קוצ0 לא

  .חשיבות

בשל התקופה המורכבת התקציב  להפ-תמיכות הרווחה , נוער תרבות חינו- ודת לא קוצצו , :  שגיא רוכל
  .לנזקקי%וארוחות מזו� סלי בחלוקת  לסייע מנת הנחיית ראש העיר על הוגדל ב

 אות� לקצ0 ולא תמיכה זה כי כתמיכות ג% הנוער לתנועות להתייחס תהיהי שלי הכוונה: תהילה מימו�
  לדת קיצצנו שלא כמו

 פעילות התקיימה שלא החלק על הוא פה שהוצע הקיצו0 ולכ� פעילות בהפסקת היו ה% ג%:  שגיא רוכל
  וכ� זה לא נכלל בכפר סבא בתמיכות אלא כתקציב פעילות.

 בתמיכות ש% עושי% ה% מה יודעת לא שאני עמותות מני כל על מדברת לא כבר אני :לירית שפיר שמש
 בתי למה שאלתי ואני, כנסת בתי שמחזיקות דתיות עמותות, אמיר שתתרגז יודעת ואני, מזה יותר , שלנו
  .ריבע מונגשי% לא כנסת

 כס� לה% שיש אומר אוטומטית לא זה לשנה שקל 6000 של תמיכה לה% מעניקי% אנחנו א% :שגיא רוכל
  .גודל סדרי באות% לא זה, להנגשה 

 כרגע קיצצה לא עיר א� 56, בקריסה כרגע נמצאות ה�, הספורט לעמותות להתייחס רוצה אני:  דני הרוש
 נה.הש לסו� עד השימוש דמי את לה% ביטלו  מנת לסייעשעל  עיריות יש, להפ-, רעי א� , יודע שאני כפי

 , שזה מכה לא פשוטה לעמותות שציפו לכס� הזה.שקל אל� 800 לקצ0 לנכו� מצאה סבר כפר עיריית
 .פורמלי בלתי חינו- של סוג זה, אות� שמלווה ומי מהספורט שבא מי בתור ג%, עבורי הספורט עמותות
, כ- ג% הכדורע� והשחמט לפעול אי- יודעת ולא בקריסה נמצאת ילדי% 3200 שמונה הכדורסל עמותת

 יהיה שזה לי ברור, כי זה החוק  מכבד אני כהיתמ תתל לא החליטה העיר שמועצת זה .וביתר כפר סבא
 חושב אני, תהילה לכ� ,לאגודות הספורט אווירקצת  עוד לתת רוצי% לוהכ בס- ,ענייני ולא פוליטי משהו
  .פורמלי הבלתי החנו- של בפ� זה את רואה אני, הספורט בעמותות לקצ0 נכו� לא שזה

אני מקבל את קשה באגודות הספורט ,  -כ: אי אפשר לכבד את ההחלטה שפוגעת בצורה כל אור� כה�
  פניות ההורי% ומה זה עושה לעמותה שלא מגיעי% כספי התמיכה.

  חזרה לעירייה. שימוש בדמי משלמתמקבלת היא  סל הכדור עמותתש התמיכהרב  את:  הרוש ידנ

  ?השימוש דמי לגבי מה אגיש:  מימו�תהילה 

  .שימוש דמי שולמו לא סגרה שהעירייה במתקני%, זה את הסברתי !שגיא רוכל 

לגבי המשמעות של קיצו0 נוס� מעבר למה שהוצע בתמיכות לאגודות הספורט והמועד בו אנו מחליטי% 
 5 של צוות ע% שני% 7 במש- ספורט עמותת וניהלתי התנדבתימכיר את הנושא לא רע ,  אניעל כ-, 

 מהתשלו% שמגיע הכס� מרבית את לה% עוצרי% עכשיו .הזאת המציאות קשה כמה יודע אני. מתנדבי%
 אלי פוני%בוצות נציגי הק שימוש הדמי ולא התמיכה לא, קורסות העמותות ואז. חוגית פעילות של

, קבועות הוצאות יש, שמפעיל מי ללכ ,הציבור נבחרי אלא הכתובת לא אני אבל, לעזרה בתחנוני%
   .לא הכל יורד לאפסההכנסות ממשתתפי% וספורטאי% ירדו לאפס בתקופה אבל בצד ההוצאות 

 יש שנקנה וציוד התחייבויות עדיי� אבל יש יכולי% שה% מה כל צמצמו ה% ה%מ רבי% ע% דיברתי
  .נחסכות לא אבל שמחושבות פעמיות חד הוצאות

 מדוחותרואה  אני, מסוימי% לסכומי% רגילי% ה% ובצדק בטענות ויבואו שיפנו ברור : תהילה מימו�
 ושצרי- הנוער על האמירות וכל, שכ� אחת עמותה יש אבל, רואה לא אני העמותות רוב את כי שפתוחי%
 מה אז החוגי% על מלא מחיר משלמי% י%הילד, כס� ובאיזה ממומ� מה שמראי% בדוחות האמת, לתקצב
 קיצו0 בה שיש בשנה אבל, לגיטימי אחרי% דברי% אלא, והנוער הילדי% את לא ?בעצ% מממני% אנחנו

 שנכו� עדיי� חושבת אני  , מצוי�, טועה שאני חושבי% כול% א%, הזה הדיו� את %ילקי ראוי משמעותי
  .מכביד שזה מבינה אני, השנה בהמש- ממשיכי% אי- ולראות הזה מהתקציב קחל רק לאשר
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 כאיש דעתי ,ההחלטה היא שלכ% נבחרי הציבור, שיתקיי% ראוי הדיו�, צודקת את כל קוד%:  שגיא רוכל
 כבר שה% זה על תחשבו, השנה בשלהי קיצו0 מבצעי% כשאנחנו, באקסל צעד לא זה, תבינו תשמע מקצוע
 אתה א%, זה דבר אחר  למועד משמעות יש, בפועל שתיי% פי לקצ0  כמו זה, מסוימת תחזית ע% התנהלו
 לצמצ% צריכי% כול% לאור- הדרגתי זה את נעשהא% תחליטו שזה מה שאת% רוצי% ו מראש מודיע

קשה מידי  שנה באמצע אחת בבת אבל, אתו להתמודד שרפשא דבר זה, שני% מספר קשה והתקופה
  . לטעמי
 תהיה זה של התוצאה, שנה 20למעלה מ כבר  רטוספ בעמותות כמתנדב מלווהגזבר ככ ומניסיו� חושש אני
 את נמצא אחת בבת זה את נעשה וא% בעיר הספורט שירותי את מפעילי% ה% בעירייה לטובתנו לא

  .מחדש להקי% ונצטר- המפתחות את מחזירי% שהחברי% עצמנו

 ה% כי, שה� כמו לאשר צרי- לדעתי התמיכות את כרגע קשה יותר הוא מחדש להקי% הניסיו�:  אור� כה�
 טוטלית קריסה, דני שאמרת כמו ס� על חלק% העמותות מכל הרבה ע% מדבר אני הזה הכס� על בנו

 פתאו% אפשר אי, אישיי% חובות של קומותלמ מגיעי% חלק% לספקי% אדירי% חובות לה% יש חלק%
  .משלמי% לא אנחנו להגיד

 תבחיני% על דיברנו 2020ב המועצה ישיבות ולקראת השנה שבסו� אזכיר ראשית, בכלל � עדי לוי סקופ
 ה% התמיכות . 2020 של שלישי רבעו� מחצית לקראת לדיו� יעלה %ניהתבחי של הזה שהנושא סיכמנו
 זה את להעלות מצפה ואני אמר ששגיא מה %ע וג% אמר שאור� מה ע% מסכימה אני, התבחיני% של ביטוי
 חודשיי% אז, אנושה פגיעה להוות עלול הזאת בתקופה רדיקלי% כאלה שינויי%. העיר במועצת לדיו�

 נמחקו ,דגש עליו לשי% שצר- דבר זה ,עומק הליכי לנהל יכולת ללא רציני משבר ניהלה העיר הנהלת
 עובדי ג% כמו הזה בשלב יפגע העמותות של הזה שהסקטור אפשר ואי עבודה. לבצע יכולת של חודשיי%
 הזה הנושא על ההערכה ומלאו בעובדי% פגיעה נאפשר לא, הלב מכל תודה להגיד רוצה אני וכא� העירייה
 זו עבורי גדול שאפו, מלא בפה נאמרת והיא המדיניות שזו וזה העירייה עובדי זה שלנו יקר הכי המשאב
  .גאווה
 נמוכה הקצבה מכ� ולאחר הנוער נועותתל למבני% תקציב רואה אני הפיתוח בתקציב : שאלות כמה
  ,הנוער תנועות זה בו לתמו- צריכי% אנחנו משהו יש א%, הבנייה לשלב מאוד
 כנגד האלימות נושא איפה דגש אבקש, יולי בקייטנות פגיעה לנו שאי� ,נפגעת לא שההזנה לוודא רוצה אני

 תקציבאיפה ב הבאה. האישה של הרצח את למנוע חובה עלינו וטלתומ להיות הפ- מדינה מכת זה נשי%
 בניית טויבי לידי לבוא צרי- פהיוא .זולי% במסלולי% ג%, ו עד ד של בוגרי% צהרו� לפתוח התייחסות יש

  .�80ל 60 שכונות בי� מקדמי% חנונשא וס�נ יו% מעו�
  

עוניי� שואלי% אות% כבר היו% מי מ למנוע לא, לסייע היא ההמטר, סגורה לא הדלת:  שגיא רוכל
, אי� שינוי לא בנושא של ההזנה ולא בנושא של  א היו%"בקי0 ג% א% ביקש לבטל את היולבקייטנה 

   קיטנות יולי.
הפנאי  לתרבות החברה ידי על מופעל להיות אמור זה, שינוי שו% הזה בתקציב נמצא לא בוגרי% צהרו�

  והזנה מתרופות חו0 בתגבורי% עסקנו לא המשבר בתקופת.
 הכנסנו, הזאת בשנה הבאות לשני% התקציב צרות כל את לפתור הצלחנו לא, הנוער תנועות בית בניית
  .הבאה שנה תקציב בדיוני בזה לדו� ונצטר- המבנה של התכנו� את

א% ,  ,אל�  100הוגשה בקשה לקול קורא לתמ"ת הוקשעו בזה  –לגבי בניית מעו� יו% נוס� במערב העיר 
  וכשתגיע תשובה נבח� את נושא המימו� והתקצוב לזה.

 לראש, ולצוות ל-שגיא  להגיד באמת רוצה אני בהמש- בה% לטפל שנצטר- דברי% יש, לא � סקופ עדי לוי
  .העבודה כל על רבה תודה, והמנכל העיר

לא. אני חושבת שכפר סבא היא עיר חזקה מאוד ולא �בנוגע לנושא "תכנית הבראה" כ� � תהילה מימו�
נכו� לדבר במונחי% של תכנית הבראה. אי� ספק שצרי- לבחו� כל הזמ� התייעלות ושינויי% תקציביי% ועל 

 ה מיידית:כ� אני רוצה להעלות שלושה נושאי% שעליה% תמלי0 ועדת כספי% לעירייה לבחינ

מדובר בפארק שיש לו פוטנציאל הכנסות גדול משמעותית ממה שקורה  �הפארק העירוני      .1
כעת וחשוב לנסות ולהפו- אותו ליחידה שעולה לציבור פחות באמצעות הגדלת הכנסות. 

  מבקשי% לקד% תכנית עסקית לפארק.
ובשנה קודמת בעוד כחצי , לפי א �800השנה היה גידול בתקציב הביטוחי% של כ �ביטוחי%      .2

זה דורש בדיקה מקיפה ולשקול את האפשרות לשנות ספקי% או לחלק פוליסות באופ�  �מיליו�
  שונה.

  בחינה של מיצוי הפוטנציאל בהיכל. �היכל התרבות      .3
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רוצי%  נכו� זה של% סל מתו- התרבות היכל של אחד סעי� שלהעלות חושבת לאאני  – עדי לוי סקופ
  צרי- לקחת תחו% של% לא במנותק , זה יוצר עיוותי%. לעשות עבודה

 התרבות,  היכל על ואל העיקרו� על דיברתי אני, תהילה ג% חושב ואני עדי אית- מסכי% אני:  איתי צחר
 זה את מחבר הייתי לא, לבחו� שצרי- נושאי% על שתדונו זה אלי- המלצתי, תהילה רוצה את א%

  והדיו� עליו תמליצו ונקיי% את הבדיקה. ,לתקציב

היכל התרבות אני מקבלת את בקשתה לבחו� את זה בעקבות דבריה של עדי בנושא :  תהילה מימו�
על הטענה שנאמרה כי זה לא נכו� לבחו�  .נוספי% נושאי% אחרי% ונחכה להעברת נושאי%במקביל ל

לטעמי הדר- הנכונה היא להתחיל לאט לאט לבחו� נושאי% ושאני נושאי% קטני% אלא בדיקה רוחבית 
חושבת שנכו� שנעלה דברי% כחברי ועדת כספי% על מנת לייעל ולשפר את המערכת ושמחה שהצוות 

  קצועי מסכי% ע% הדברי% וייקד% בדיקה.המ

כי ועדת כספי% ממליצה לקד% שתי בדיקות עומק בנושאי% של הפארק העירוני  מי%מסכ: תהילה מימו�
  והביטוחי% העירוניי%.

 כל יודע העירייה שגזבר יודע אנילא ,  כ� / דני הרוש : אני רוצה להתייחס לנושא הזה של תוכנית הבראה 
 אנחנו כאילו יבינו לא י%ששאנ, להדגיש לי חשוב היה זהו טובה וההתנהלות, הכספי מצבנו מה רגע

 שאנחנו זה אבל, מש% רחוק אנחנו ,ש% לא אנחנו, לצאת צריכי% אנחנו ומש% שחור רבבו נמצאי%
  ומנסי% להתוות מדיניות שקולה. וזהירה מהחכ בצורה מתנהלי%

: מבקש להבהיר כי למרות כל הכתבות והפרסומי% אנחנו הגדרנו מהרגע הראשו� דוקא  איתי צחר
  פטר עובדי% ובלי לפגוע בעובדי%.בלי ל וצמצומי%  התיעלות בתקופה קשה זו אי- לבצע 

ברור לכולנו שאנחנו לא במצב אידיאלי ויש חשיבות לאשר  בסיכו% הדברי% על התקציב: � תהילה מימו�
אני אכ� מוטרדת מהחוב �לגבי נושא החוב שגדללא התייחסתי לגבי תוכנית הפיתוח  את התקציב העירוני.

מיליו� שקלי%  �300שמירה על חוב נמו- מוחושבת שיש עוד מה לעשות אבל אי� ספק שנעשתה פה עבודה ו
לגבי התקציב  .  מיליוני שקלי% מראה על שינוי מגמה 330כשבשנה שעברה אישרנו להגיע לחוב של 

תפקידנו להיות ע% יד על הדופק ועל כ� אני מבקשת שנקבל מגזבר העירייה דיווח ברמה  �השנתי
  נויי% בתקציב בזה אי� ספק.החודשית על התקציב והשוט� ועל תקציב הפיתוח. יהיו שי

גזברות על העבודה האינטנסיבית במיוחד השנה, למנכ"ל העירייה ל המקצועיאני מבקשת להודות לצוות 
  ועובדי העירייה.

  הצעת ההחלטה :, העירייה תקציב אישור על העיר למועצת להמלי0 מתבקשת הוועדה

הננו  מתכבדי% להגיש לאישורכ% את הצעת תקציב העירייה ,תק�  זה את אקריא אנישגיא רוכל : 
וריכוז נתוני והחלטות  כות משבר הקורונהלוכ� את התקציב המעודכ� בשל הש 2020לשנת  משרות וכ"א
  .התקציב:

   מעודכ�               מקורי               

 מ' 847.6  מ'   883.6             בס-  2020הצעת התקציב הרגיל  לשנת   .א

 מ' 127.2  מ'  127.2     בס-  2020הצעת תקציב הפיתוח (תב"רי% ) לשנת   .ב

 מ'  974.8  מ'   1,010.8     רגיל ופיתוח עומד על  2020ס- התקציב כולו לשנת   .ג

 מש"ח. 386      בס-  2020�2023מסגרת תוכנית  הפיתוח הרב שנתית לשני%   .ד

המבוסס על נתוני מצבת העובדי% ועל נתוני כ"א בפתיחת שנת  2020תק� כ"א אד% לשנת   .ה

 משרות.  2,440הלימודי% תשע"ח במערכת החינו- בס-    

 מש"ח   40מהתקציב ובס- של         5%היתר למשיכות יתר בבנקי% בהיק� של   .ו

 מש"ח  32   שני% כמפורט בנספח א' בס- 15נטילת הלוואות לפיתוח למש-   .ז

וח כלכלי כמפורט בנספחי% ב' ו ג' בספר נטילת הלוואת פיתוח מותנות  חל� תקציב מ. חינו- ולפית  .ח

 התקציב



 

 

 

  09-7649126/7טל.  | 44100סבא �כפר 135רח' ויצמ� 

  gizbar@ksaba.co.il מייל:  | 106מוקד  | 09-7649263  פקס.

 ת ביוב המופרט בנספח ד' פרעו� מוקד% של מלוו  .ט

  ייעוד כספי היטל השבחה  למטרת השקעה בחינו- כמפורט בנספח ה'  .י
  

  ביחד זה על הכוללת נצביע ההמלצה בעצ% זה

  הצבעה :

  כה�, תהילה מימו� סקופ, אור� לוי שפיר שמש, עדי הרוש, לירית קולמ�, דני אמיר בעד :

  לביא נגד: הדר

  החלטה: 

סבא  כפר עיריית תקציב את לאשר העיר למועצת ליצהממ הכספי% וועדת נגד אחת, בעד שישה של ברוב
  . 2020לשנת 

 .הישיבה נעולה  ובהצלחה, לכולכ% תודה

  
  

  בברכה,  
    
  רוכל שגיא  
  סבא�גזבר עיריית כפר  

  





      2020הצעת התקציב לשנת   ריית כפר סבאעי
        

  
  
  
  
  

        ספר התקציבספר התקציבספר התקציבספר התקציב    תוכ� הענייני�תוכ� הענייני�תוכ� הענייני�תוכ� הענייני�
  
  

  ספר התקציב המובא לפניכ� כולל את החלקי� הבאי�:
  

                      

  עמודי�  

    

        47474747!!!!5555        2020202020202020הצעת התקציב הרגיל ( שוט�) לשנת הצעת התקציב הרגיל ( שוט�) לשנת הצעת התקציב הרגיל ( שוט�) לשנת הצעת התקציב הרגיל ( שוט�) לשנת     ––––חלק א חלק א חלק א חלק א 

          

        117117117117!!!!48484848        דברי הסבר וביאורי� להצעת התקציבדברי הסבר וביאורי� להצעת התקציבדברי הסבר וביאורי� להצעת התקציבדברי הסבר וביאורי� להצעת התקציב    ––––חלק ב חלק ב חלק ב חלק ב 

    

        140140140140!!!!118118118118        2023202320232023!!!!2020202020202020הצעת תקציב הפיתוח ( תברי"�) הצעת תקציב הפיתוח ( תברי"�) הצעת תקציב הפיתוח ( תברי"�) הצעת תקציב הפיתוח ( תברי"�)     ––––חלק ג חלק ג חלק ג חלק ג 
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      2020הצעת התקציב לשנת   ריית כפר סבאעי
  

  
  

  "פתשאדר 
  2020  מר)

  
  לכבוד: 

        , ראש העיר, ראש העיר, ראש העיר, ראש העיר    רפי סעררפי סעררפי סעררפי סערמר מר מר מר 
        מועצת העירמועצת העירמועצת העירמועצת העירועדת הכספי� וועדת הכספי� וועדת הכספי� וועדת הכספי� וחברי חברי חברי חברי 

  
  נכבדיי, 

  
        2020202020202020: תקציב העירייה לשנת : תקציב העירייה לשנת : תקציב העירייה לשנת : תקציב העירייה לשנת הנדו�       

  
  

   2020כ"א לשנת משרות ותק� ,להגיש לאישורכ� את הצעת תקציב העירייה  י�מתכבד  והננ

  כדלקמ�:חלטות הנדרשות והה

 מש"ח.         6666....883883883883                  בס+  2020הצעת התקציב הרגיל  לשנת   .א

 מש"ח.         127.2127.2127.2127.2        בס+ 2020הצעת תקציב הפיתוח (תב"רי� ) לשנת   .ב

 מש"ח      ,8888010.010.010.010.1,1,1,1      רגיל ופיתוח עומד על 2020ס+ התקציב כולו לשנת   .ג

 מש"ח.    386386386386     +בס  2023!2020מסגרת תוכנית  הפיתוח הרב שנתית לשני�   .ד

ועל נתוני  2019המבוסס על נתוני מצבת העובדי� הממוצעת לפי ביצוע  2020תק� כ"א אד� לשנת   .ה

 משרות.  2,2,2,2,444444440000               במערכת החינו+ בס+ חא בפתיחת שנת הלימודי� תשע""כ

  מש"ח  40404040        מהתקציב ובס+ של 5%היתר למשיכות יתר בבנקי� בהיק� של   .ו

 מש"ח  32323232   בס+ כמפורט בנספח א'שני�  15לפיתוח למש+  הלוואותת נטיל  .ז

 כמפורט בנספחי� ב' ו ג'.נטילת הלוואת פיתוח מותנות  חל� תקציב מ. חינו+ ולפיתוח כלכלי   .ח

 ' דפרעו� מוקד� של מלוות ביוב המופרט בנספח   .ט

 '.הייעוד כספי היטל השבחה  למטרת השקעה בחינו+ כמפורט בנספח   .י

  
               

השלכות מבית  .וה� בפיתוח בשוט�ה�  בכל האמור לעריכת  תקציב העירייה עצו� נומציבה בפני 2020שנת 
ובניה חדשה ברחבי  בצפו� מערב העיר הרכב האוכלוסיה והמעני� הנדרשי� לה ברמת השירותי� כנגזרת של 

. תחו� פינוי האשפהבבעלויות השירותי� התייקרויות וכ�  בעיקר בקרב אוכלוסיית התלמידי� והגיל השלישי
העלאת שכר המינימו� והסכמי השכר , הסכמי שכר קיבוציי� בתחו� עובדי ההוראההשלכות מחו) כגו� 
  וכ� התייקרות תעריפי שירותי הרווחה והשמות למוסדות., הקיבוציי� האחרי�

בצד בעיקר  להעברת תקציבי הממשלה קיימת חוסר ודאות רבה  2020בהעדר תקציב מדינה מאושר לשנת 
הקצאות תקציב לפיתוח א+ ג� בתקציב השוט� יש צפי לעצירת פעילויות וקיצוצי� וכ� בעיכוב בהעברת 

  התקציבי� ממשרדי הממשלה.
  

שיפור בתמהיל  נית� לראות ניצני ,  2.58%עומד על השנה ביחס לשנה קודמת השנה שיעור עדכו� הארנונה 
על ידי תוספת עסקי� חדשי� והה מהגידול במגורי�) ( תוספת הכנסה מעסקי� חדשי� הגבהכנסות העירייה 

ברור כי עלינו  לפעול  לשינוי בתמהיל ההכנסות העירייה  על ידי תכנו� ופיתוח אזורי התעסוקה  , בעיר
ומשיכת עסקי� חדשי� נוספי� לכפר סבא כמענה לפיתוח ואיכלוס המגורי�.  א� זאת ברור לנו כי על מנת 

 , חיסכו�ובלתי מתפשרת של של מתמדת מדיניות עיר עלינו לפעול ביתר שאת בלהבטיח שמירה על איתנות ה
מציאות זו להתמודד ע� יאפשרו ש כאלו  ושיפור הביצועי� לצד מציאת מקורות הכנסה נוספי�התייעלות 

   לשמר את רמת השירותי� הניתני� לתושבי העיר.  יכולתנוולהבטיח את 
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      2020הצעת התקציב לשנת   ריית כפר סבאעי
  

 גידול של  2019 שנתב מש"חאלפי  843.4לעומת מש"ח  883.6עומד על  2020לשנת הרגיל תקציב העירייה 
4.7%.  

 עצמיות חינו+, 0.5משרד החינו+ , 8.6משרד הרווחה,  6 , מארנונה 22.9מש"ח מה�  40יגדלו ב  ההכנסותההכנסותההכנסותההכנסות
  . שונותעצמיות   2.9 , ללא גידול ממשלתי אחר

שירותי� חינו+ מיוחד ,  !מ' עיקרו שכר תיכוני� ופרט 11שכר חינו+ השינוי הינו בנושאי� הבאי� : הוצאות הוצאות הוצאות הוצאות 
בעיקר לפעילויות שיקו� ולשירותי� לאנשי� ע� מוגבלות שכלית ושירותי� לילד  10.3 –חברתיי� וקהילתיי� 

, 1 ! ביטוח, !1.6 פנסיה, הוצאות לתשלומי  3.2! , פרעו� מלוות , התייקרות פינוי אשפה 3 – חזות העירולנוער, 
  .2.5  –הנחות ארנונה , גידול ב1.2 –י מנהל כלל

  
כנגזרת בהיק� הפעילות הינו וחלקו שכר, נגזרי השכר ופעולות תייקרויות החלק מ� הגידול נובע  בשל 

  .התייקרויות ועליה בהיק�  הפעילויות כנגזרת של אוכלוסיה
  

  מש"ח אשתקד.  165.5מש"ח לשנה זו לעומת  127.2תקציב הפיתוח עומד על 
ירד בשל הירידה במקורות לפיתוח ומתו+ רצו� ואחריות לצמצ� את קצב נטילת חוב חיצוני לצורכי התקציב 

פיתוח לעצור את קצב העליה בהוצאות להחזר מלוות, זאת למרות שצורכי הפיתוח עדיי� גדולי� בה� נית� 
קוז וכבישי�, למנות הקמה  והרחבת מוסדות חינו+, שיפוצי� במוסדות החינו+, השקעה בתשתיות גני� ני

שבילי אופניי� ופיתוח התחבורה  ציבורית, הנגשת מוסדות חינו+ וציבור שדרוג  פרוייקטי� תחבורתיי�
  תשתיות ספורט ועוד.

  
  מש"ח אשתקד. 1,009 בדומה מש"ח  1,011שוט� + פיתוח יעמוד על ס+ של  2020תקציב העירייה הכולל לשנת 

  
יטת מדיניות תקציבית מרסנת  בצד ההוצאות למול מצב בו תוספת כל אלה ועוד מביאי�  אותנו בעת הזו לנק

 ידות מציאות זו מחייבת למעשה את יח .ההכנסה מארנונה הצפוייה מספיקה א+ בקושי  למול הגידול בהוצאות
על מנת להבטיח מת� רמת השירותי� הניתנת לתושבי העיר  הקיי� העירייה לעבוד קשה מאוד בתקציב 

  והבאי� בשעריה.  
  

  2019הצעת תקציב זו הינה פועל יוצא של עבודה מאומצת וניתוח מפורט של נתוני הביצוע של התקציב לשנת 
 מנכ"לושני� קודמות  פעולות ושכר , בחינה פרטנית הצעת מנהלי האגפי� והמחלקות , פגישות עבודה של 

 לות עד לכדי סגירת תקציבהעירייה וצוות הגזברות למול מנהלי האגפי� ויחידות, ביצוע התאמות והתייע
  ובר ביצוע. אפשרי  מאוז� 

משימה קשה ביותר להצליח ולשמור על איזו� תקציבי ,  ,הנהלת העירייה ויחידותיה ,בשנה זו ניצבת בפנינו
  כולי תקוה שנוכל לה ג� השנה.

  
  
  
  
  

   
  בכבוד רב ,       
  

        
        שגיא רוכל, רו"חשגיא רוכל, רו"חשגיא רוכל, רו"חשגיא רוכל, רו"ח                                        

        גזבר העירייהגזבר העירייהגזבר העירייהגזבר העירייה                                                        
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        9999201201201201הצעת התקציב הרגיל ( שוט�) לשנת הצעת התקציב הרגיל ( שוט�) לשנת הצעת התקציב הרגיל ( שוט�) לשנת הצעת התקציב הרגיל ( שוט�) לשנת     ––––חלק א חלק א חלק א חלק א 

  
                      

  עמודי�  

          תקציבי� מרוכזי�תקציבי� מרוכזי�תקציבי� מרוכזי�תקציבי� מרוכזי�

  6  חלקי�נושאי�/התקציב מסוכ� לפי ריכוז 

  7  תקציב הכנסות מסוכ� לפי פרקי תקציב

  8  תקציב הוצאות מסוכ� לפי פרקי תקציב

  9   תקציב מרוכז לפי אגפי�

  10        פני�תקציב מסוכ� בפורמט משרד ה

  11  תק� משרות וכ"א ריכוז לפי אגפי�

  13!12  ריכוז הכנסות לפי מחלקות

  16!14  ריכוז הוצאות לפי מחלקות

    

          ומחלקותומחלקותומחלקותומחלקות    לפי אגפי�לפי אגפי�לפי אגפי�לפי אגפי�    מפורטת מפורטת מפורטת מפורטת     ותק� כ"א ותק� כ"א ותק� כ"א ותק� כ"א     תקציבתקציבתקציבתקציבהצעת ההצעת ההצעת ההצעת ה

  17  + הכנסות העירייה הכנסות ממיסי�

  19!18  בטחו�

  21!20  הנדסה

  29!22  +חינו

  30  מחשוב

  30  וקיימותחדשנות 

  32!31  חזות העיר

  33  כספימנהל 

  35!34  כללימנהל 

  36   שירותי דת –דת 

  37!36  מפעלי� שוני�

  40!38  שירותי� חברתיי� קהילתיי�

  41  תפעול

  46!42  תרבות וספורט

  47  נוער וצעירי�)לשעבר (קהילה וחברה 
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הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

תקציב מסוכם לפי נושאים/ חלקים
באלפי ש"ח

 תקציב 2019  תקציב 2020חלקמיון
  ביצוע  

2018

    (417,911)   (422,775)    (445,285)1מיסים ומענקיםהכנסות

      (20,393)     (23,072)      (19,977)2שירותים מקומיים

    (329,625)   (333,163)    (350,164)3שירותים ממלכתיים

      (28,262)     (35,960)      (38,265)4מפעלים

      (19,048)     (28,462)      (29,866)5מימון והחזרים מקרנות

    (815,239)   (843,432)    (883,557)הכנסות סה"כ

       63,075      64,469       670,076מנהל כלליהוצאות

     134,321    140,510     7148,240שרותים מקומיים

     512,420    526,759     8547,801שרותים ממלכתיים

     103,915    111,694     9117,440מפעלים אחרים

     813,732    843,432     883,557הוצאות סה"כ

       (1,507)            -             -סכום כולל
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הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

תקציב הכנסות מסוכם לפי פרקי תקציב
באלפי ש"ח

   תקציב 2019   תקציב 2020פרקחלק
  ביצוע  

2018

  (410,462)     (415,750)     (438,600)11ארנונה1מיסים ומענקים

      (6,716)         (6,980)         (6,655)12אגרות

         (732)              (45)              (30)19מענקים

  (417,911)     (422,775)     (445,285)1מיסים ומענקים סה"כ

      (1,946)         (2,320)         (2,007)21תברואה2שירותים מקומיים

      (6,012)         (6,470)         (6,098)22שמירה ובטחון

      (6,336)         (6,250)         (5,750)23תכנון ובניין עיר

         (214)            (380)            (430)24נכסים ציבוריים

           (29)              (50)              (50)25אירועים

      (3,236)         (4,672)         (3,372)26מימון ושונות

      (2,316)         (2,730)         (2,070)28פיקוח

         (303)            (200)            (200)29שרותים חקלאיים

    (20,393)       (23,072)       (19,977)2שירותים מקומיים סה"כ

  (250,591)     (253,921)     (262,784)31חינוך3שירותים ממלכתיים

    (21,068)       (21,398)       (23,380)32תרבות

    (57,601)       (57,455)       (63,664)34רווחה

              -35דת

         (366)            (389)            (336)36קליטה

  (329,625)     (333,163)     (350,164)3שירותים ממלכתיים סה"כ

      (7,655)         (7,270)         (9,000)43נכסים4מפעלים

    (16,557)       (19,765)       (21,021)44תחבורה

      (1,584)         (1,624)         (1,650)46חשמל

      (2,465)         (7,301)         (6,594)47ביוב

    (28,262)       (35,960)       (38,265)4מפעלים סה"כ

          817            (250)            (350)51ריבית והחזרים5מימון והחזרים מקרנות

    (19,865)       (28,212)       (29,516)59החזרים מקרנות

    (19,048)       (28,462)       (29,866)5מימון והחזרים מקרנות סה"כ

  (815,239)     (843,432)     (883,557)סכום כולל
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הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

תקציב הוצאות מסוכם לפי פרקי תקציב
באלפי ש"ח

 תקציב 2019  תקציב 2020פרקחלק
  ביצוע  

2018

       21,426      22,977       6125,184מנהל כללי6מנהל כללי

       17,482      16,889       6217,005מנהל כספי

         2,201        2,105         632,155מימון ועמלות

       21,966      22,498       6425,732פרעון מלוות

       63,075      64,469       670,076מנהל כללי סה"כ

       64,481      68,512       7172,818תברואה ונקיון7שרותים מקומיים

       10,825      11,762       7211,218שמירה ובטחון

       10,715      12,440       7312,916תכנון ובניין עיר

       34,802      34,951       7435,690נכסים ציבוריים

         3,631        4,149         754,315אירועים

         9,618        8,374       7611,012ביטוח מוקד ושונים

            249           322            79271שרותים חקלאיים

     134,321    140,510     7148,240שרותים מקומיים סה"כ

     364,201    372,992     81381,802חינוך8שרותים ממלכתיים

       56,822      60,418       8262,185תרבות

            170           150            83175בריאות

       85,984      86,972       8497,243רווחה

         3,810        4,560         854,770דת

            752           965            86885קליטה

            682           702            87741איכות הסביבה

     512,420    526,759     8547,801שרותים ממלכתיים סה"כ

         3,301        3,600         913,550מים9מפעלים אחרים

         1,895        1,900         921,994שרות וטרינרי

         4,408        4,536         935,291נכסים

         7,631        7,920         948,728תחבורה

              10             15              9665חשמל

         2,210        2,273         971,773ביוב

            -              9886מפעלים אחרים

       84,460      91,450       9995,953פנסיה והנחות ארנונה

     103,915    111,694     9117,440מפעלים אחרים סה"כ

     813,732    843,432     883,557סכום כולל
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הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

תקציב מרוכז לפי אגפים
באלפי ש"ח

 תקציב 2019  תקציב 2020אגףמיון
  ביצוע  

2018

      (29,410)     (33,430)      (34,214)בטחוןהכנסות

          (432)          (390)           (340)הכנסות העירייה

      (21,488)     (21,289)      (21,379)הנדסה

       (1,454)       (1,857)        (1,574)חזות העיר

    (241,453)   (242,623)    (251,961)חינוך

            -            -           (720)מחשוב

    (410,575)   (415,785)    (438,670)מיסים ומענקים כללי

            (58)          (260)           (260)מנהל כללי

            (83)            (79)             (79)קיימות וחדשנות

      (27,029)     (42,302)      (41,680)שונים

      (57,966)     (57,844)      (64,000)שירותים חברתיים קהילתיים

          (377)          (245)           (265)שרותי דת

            -            (80)             (80)תפעול

      (23,556)     (25,797)      (26,887)תרבות וספורט

       (1,358)       (1,451)        (1,448)קהילה וחברה 

    (815,239)   (843,432)    (883,557)הכנסות סה"כ

       33,012      33,756       33,454בטחוןהוצאות

         9,945        9,555         9,595הכנסות העירייה

       19,199      20,958       22,454הנדסה

       93,259      97,424     100,746חזות העיר

     338,334    345,846     356,010חינוך

         2,071        1,912         2,410מחשוב

       51,001      51,000       53,500מיסים ומענקים כללי

       23,646      26,958       27,923מנהל כללי

       13,008      12,267       13,596מנהל כספי

         2,176        2,286         2,799קיימות וחדשנות

       60,309      66,403       72,668שונים

       86,296      87,371       97,717שירותים חברתיים קהילתיים

         6,619        7,215         7,388שרותי דת

       12,520      12,935       13,707תפעול

       52,137      56,244       57,564תרבות וספורט

       10,203      11,302       12,026קהילה וחברה 

     813,732    843,432     883,557הוצאות סה"כ

       (1,507)            -             -סכום כולל
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הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

תמצית התקציב פורמט משרד הפנים
באלפי ש"ח

מיון

   תקציב 2019   תקציב 2020מיון לפי משרד הפנים
   ביצוע  

2018

     (410,484)     (415,700)     (438,600)ארנונההכנסות

     (194,027)     (193,597)     (202,180)הכ ממשרד החינוך

      (93,834)     (113,608)     (116,599)יתר עצמיות

        (7,133)         (7,164)         (7,124)ממשלתיים אחרים

      (52,221)       (55,908)       (55,435)עצמיות חינוך

        (1,210)         (1,275)         (1,420)עצמיות רווחה

             -              -              -תקבולים לא רגילים

      (56,330)       (56,180)       (62,199)תקבולים ממשרד הרווחה

     (815,239)     (843,432)     (883,557)הכנסות סה"כ

      136,290      143,784      141,108חינוך פעולותהוצאות

          2,201          2,105          2,155מימון

      116,981      128,404      136,165משכורות ושכר כללי

      222,143      230,154      240,193פעולות אחרות

        21,966        22,498        25,732פרעון מלוות

        63,864        64,522        72,913רווחה פעולות

      227,894      229,208      240,694שכר חינוך

        22,394        22,757        24,597שכר רווחה

             -              -              -תשלומים לא רגילים

      813,732      843,432      883,557הוצאות סה"כ

        (1,507)              -              -סכום כולל
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הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

תקן משרות וכ"א לפי אגפים
באלפי ש"ח

אגף
   תקן 

2020

   תקן 

2019
 תקציב 2019  תקציב 2020

 ביצוע  

2018

      11,050      11,203       11,825     74      77בטחון

        2,831        2,941         2,961     16      16הכנסות העירייה

      11,438      13,492       14,010     65      63הנדסה

        8,141        9,083         9,652     54      55חזות העיר

    218,659    218,496     1,478229,446 1,458חינוך

        1,854        2,251         2,484     12      13מחשוב

      14,871      17,585       18,584     81      86מנהל כללי

        5,544        5,555         5,834     26      26מנהל כספי

           964        1,080         1,838       5        9קיימות וחדשנות

      31,783      36,857       38,806   248    260שונים

      21,906      21,965       23,761   125    130שירותים חברתיים קהילתיים

           865        1,005            968       5        5שרותי דת

        6,785        7,470         8,231     44      47תפעול

      23,670      22,288       22,957   147    147תרבות וספורט

        6,806        7,729         8,686     47      48קהילה וחברה 

    367,166    379,000     2,427400,043 2,440סכום כולל
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הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

ריכוז הכנסות לפי מחלקות
באלפי ש"ח

  ביצוע   2018   תקציב 2019   תקציב 2020 מחלקהאגף

            (10,357)             (10,565)             (10,965)בטחוןבטחון

                 (573)                  (970)                  (598)עיר בטוחה

            (18,480)             (21,895)             (22,651)פיקוח משולב

            (29,410)             (33,430)             (34,214)בטחון סה"כ

                 (432)                  (390)                  (340)הכנסותהכנסות העירייה

                 (432)                  (390)                  (340)הכנסות העירייה סה"כ

              (2,465)               (2,585)               (2,025)ביובהנדסה

              (7,655)               (7,270)               (9,000)נכסים

              (6,362)               (5,810)               (5,350)רישוי ופיקוח על הבניה

                 (951)               (1,184)               (1,004)רישוי עסקים

              (4,055)               (3,940)               (3,500)שילוט

                   -                  (500)                  (500)תכנון העיר

            (21,488)             (21,289)             (21,379)הנדסה סה"כ

                   -                    -                    (34)הנהלת האגףחזות העיר

              (1,236)               (1,537)               (1,170)נקיון

                 (214)                  (300)                  (350)פארק

                     (3)                    (20)                    (20)שירותים וטרנרים

              (1,454)               (1,857)               (1,574)חזות העיר סה"כ

                 (462)                  (612)                  (679)אשכול פיסחינוך

                 (868)                  (983)               (1,056)בטוח תלמידים

            (95,983)             (99,712)             (99,984)גני ילדים

            (12,605)               (8,380)               (6,744)הסעות

              (8,091)               (8,097)               (8,641)חטיבות

            (17,992)             (19,059)             (19,491)יסודיים

                 (669)                  (570)                  (840)מנהל חינוך

                 (216)                  (213)                  (223)מתי

                   (87)                  (115)                  (115)פיסג"ה

            (20,725)             (24,403)             (27,378)פרט

              (4,486)               (4,217)               (4,321)שפח

            (79,269)             (76,262)             (82,489)תיכונים

          (241,453)           (242,623)           (251,961)חינוך סה"כ

                   -                    -                  (720)מחשובמחשוב

                   -                    -                  (720)מחשוב סה"כ

                   (40)                    (40)                    (40)אגרותמיסים ומענקים כללי

          (410,484)           (415,700)           (438,600)מיסים

                   (51)                    (45)                    (30)מענקים

          (410,575)           (415,785)           (438,670)מיסים ומענקים כללי סה"כ

                   (29)                  (210)                  (210)בריאותמנהל כללי

                   (29)                    (50)                    (50)יח לקידום מעמד האישה

                   (58)                  (260)                  (260)מנהל כללי סה"כ
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הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

ריכוז הכנסות לפי מחלקות
באלפי ש"ח

  ביצוע   2018   תקציב 2019   תקציב 2020 מחלקהאגף

                   (83)                    (79)                    (79)קיימותקיימות וחדשנות

                   (83)                    (79)                    (79)קיימות וחדשנות סה"כ

              (7,866)             (15,516)             (13,431)העברות וח"פשונים

                 (395)               (1,350)               (1,430)מימון

              (2,511)               (2,900)               (3,015)פרסום חוצות

            (11,998)             (17,412)             (20,654)פרעון מלוות

              (4,259)               (5,124)               (3,150)תשלומים לא רגילים

            (27,029)             (42,302)             (41,680)שונים סה"כ

שירותים חברתיים 

              (7,361)               (7,683)               (7,983)מנהל רווחהקהילתיים

                   (60)                    -                    -מניעת סמים

                 (261)                  (153)                  (368)עבודה קהילתית

              (1,000)               (1,075)               (1,620)רווחת הפרט והמשפחה

              (1,441)               (1,300)               (1,324)שירותי תקון

              (8,585)               (8,898)             (10,363)שרותי שיקום

            (26,023)             (25,611)             (27,411)שרותים לאנשים עם מוגבלות שכלית

              (3,194)               (3,345)               (3,670)שרותים לזקן

              (8,850)               (8,610)               (9,950)שרותים לילד ולנוער

                 (827)                  (780)                  (975)שרותים לעולים

                 (366)                  (389)                  (336)קליטה

            (57,966)             (57,844)             (64,000)שירותים חברתיים קהילתיים סה"כ

                    -דתשרותי דת

                 (377)                  (245)                  (265)מורשת ישראל

                 (377)                  (245)                  (265)שרותי דת סה"כ

                   -                    (80)                    (80)מאור רחובותתפעול

                   -                    (80)                    (80)תפעול סה"כ

                   (32)                    (72)                    (72)אירועיםתרבות וספורט

              (3,410)               (5,000)               (4,125)בתי תלמיד

              (2,296)               (2,550)               (2,500)בתי תרבות

              (6,418)               (6,550)               (6,868)היכל התרבות

                 (264)                    -                    -מוזיקה

                 (379)                  (395)                  (395)מנהל

                 (810)               (1,233)               (1,233)מרכז להשכלת מבוגרים

                 (955)                  (850)               (1,443)סל תרבות

              (8,846)               (9,001)             (10,105)ספורט

                 (145)                  (146)                  (146)ספריה

            (23,556)             (25,797)             (26,887)תרבות וספורט סה"כ

              (1,358)               (1,451)               (1,448)נוער צעירים וקהילהקהילה וחברה 

              (1,358)               (1,451)               (1,448)קהילה וחברה  סה"כ

          (815,239)           (843,432)           (883,557)סכום כולל
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הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

ריכוז הוצאות לפי מחלקות
באלפי ש"ח

מחלקהאגף
   תקציב 

2020

    תקציב 

2019

   ביצוע  

2018

   21,241   21,479   20,761בטחוןבטחון

     1,835     1,485     1,755בטיחות בדרכים

        573     1,042        802עיר בטוחה

     9,113     9,485     9,860פיקוח משולב

        250        265        276חירום

   33,012   33,756   33,454בטחון סה"כ

     9,945     9,555     9,595הכנסותהכנסות העירייה

     9,945     9,555     9,595הכנסות העירייה סה"כ

     2,210     2,273     1,773ביובהנדסה

         -         -         -בינוי ופיתוח מוסדות

     3,801     4,389     3,929מהנדס הרשות

     4,258     4,021     4,981נכסים

     4,204     4,354     4,722רישוי ופיקוח על הבניה

     1,278     1,355     1,526רישוי עסקים

        924        972        995שילוט

     1,077תחבורה

     1,416     2,439     2,283תכנון העיר

     1,108     1,155     1,168תשתיות

   19,199   20,958   22,454הנדסה סה"כ

   17,356   17,910   17,846גנים ונוףחזות העיר

     2,642     3,054     3,095הנהלת האגף

   57,396   60,592   63,938נקיון

     7,564     7,822     8,010נקיון מוסדות חינוך

     6,406     6,146     5,863פארק

     1,895     1,900     1,994שירותים וטרנרים

100,746חזות העיר סה"כ  97,424   93,259   

        944        931        889אשכול פיסחינוך

     1,133     1,177     1,156בטוח תלמידים

130,379גני ילדים  128,534  127,660  

   21,765   23,930   22,225הסעות

   13,092   12,977   13,369חטיבות

   26,806   29,071   29,350יסודיים

     9,186     9,185     9,799מנהל חינוך

        523        553        547מתי

         -         -         -עיר בטוחה

     1,290     1,202     1,179פיסג"ה

   30,830   34,225   37,389פרט

     7,890     7,955     8,153שפח

101,575תיכונים  96,106   97,215   

356,010חינוך סה"כ  345,846  338,334  
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הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

ריכוז הוצאות לפי מחלקות
באלפי ש"ח

מחלקהאגף
   תקציב 

2020

    תקציב 

2019

   ביצוע  

2018

         (20)         (20)        650מחשובמחשוב

     2,091     1,932     1,760תקשורת

     2,071     1,912     2,410מחשוב סה"כ

   51,001   51,000   53,500מיסיםמיסים ומענקים כללי

   51,001   51,000   53,500מיסים ומענקים כללי סה"כ

        140        705        802בריאותמנהל כללי

     1,167     1,670     2,080דוברות ויחצ

        645        685        679יח לקידום מעמד האישה

     1,065     1,293     1,444מבקר

     1,438     1,282         -מנהל שירות 

     1,645     1,930     2,042מנכל

     2,868     4,209     4,175ראש הרשות סגנים ולשכות

     2,197     2,256     2,066שרות משפטי

        496        761     1,599תכנון אסטרטגי ושיתופיות

     1,672     1,757     1,583מזכירות 

     8,092     8,227     8,967משאבי אנוש

     2,220     2,183     2,486מוקד ושירות

   23,646   26,958   27,923מנהל כללי סה"כ

     5,521     4,903     5,910ביטוחמנהל כספי

     6,369     6,289     6,610גזברות

     1,118     1,075     1,076רכש

   13,008   12,267   13,596מנהל כספי סה"כ

     2,176     2,286     2,799קיימותקיימות וחדשנות

     2,176     2,286     2,799קיימות וחדשנות סה"כ

        869        970     1,056השתתפויותשונים

     2,201     2,105     2,155מימון

       (947)       (767)       (557)עזר משרד

   31,403   32,000   33,600פנסיה

        890        650        868פרסום חוצות

   21,966   22,498   25,732פרעון מלוות

        249        322        271שרותים חקלאיים

     3,508     8,475     8,928תשלומים לא רגילים

        170        150        615שירותים שונים

   60,309   66,403   72,668שונים סה"כ

     3,810     4,560     4,770דתשרותי דת

     2,809     2,655     2,618מורשת ישראל

     6,619     7,215     7,388שרותי דת סה"כ
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הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

ריכוז הוצאות לפי מחלקות
באלפי ש"ח

מחלקהאגף
   תקציב 

2020

    תקציב 

2019

   ביצוע  

2018

   17,444   17,659   19,548מנהל רווחהשירותים חברתיים קהילתיים

        597          56         -מניעת סמים

     1,927     2,070     2,410עבודה קהילתית

     1,821     2,038     2,487רווחת הפרט והמשפחה

     1,443     1,672     1,609שירותי תקון

   11,084   11,573   13,673שרותי שיקום

   32,547   32,526   35,326שרותים לאנשים עם מוגבלות שכלית

     5,727     6,671     7,558שרותים לזקן

   11,938   11,280   13,080שרותים לילד ולנוער

     1,323     1,306     1,552שרותים לעולים

        444        520        474קליטה

   86,296   87,371   97,717שירותים חברתיים קהילתיים סה"כ

     7,836     8,129     7,976מאור רחובותתפעול

         -     1,024מנהל תפעול

     4,684     4,806     4,707עבודות ציבוריות

         -         -         -רכב

           (0)         -         -תחזוקה

   12,520   12,935   13,707תפעול סה"כ

     3,229     4,097     4,137אירועיםתרבות וספורט

     3,500     4,572     4,279בתי תלמיד

     5,549     6,051     5,853בתי תרבות

     8,625     8,774     8,714היכל התרבות

     2,735     3,080     2,869מוזיקה

     3,535     3,277     3,058מנהל

     2,038     2,437     2,417מרכז להשכלת מבוגרים

     1,842     1,813     2,459סל תרבות

   18,025   18,893   20,464ספורט

     2,899     3,095     3,134ספריה

        161        155        180קריית ספיר

   52,137   56,244   57,564תרבות וספורט סה"כ

   10,203   11,302   12,026נוער צעירים וקהילהקהילה וחברה 

   10,203   11,302   12,026קהילה וחברה  סה"כ

883,557סכום כולל  843,432  813,732  
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הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

 שם כרטיס כרטיס מחלקה מיוןאגף
   תקן 

2020

  תקציב 

2020

    תקציב 

2019

   ביצוע  

2018

מיסים 

          (40)          (40)              (40)הוצאות משפטיות גביה1282000693אגרותהכנסותומענקים כללי

          (40)          (40)              (40)אגרות סה"כ

(351,500)     (368,900)ארנונה כללית 1111100100מיסים  (351,115)  

     (8,065)   (13,000)       (16,000)ארנונה פיגורים1111200100

   (51,001)   (51,000)       (53,500)הנחות ממיסים1117000110

        (303)        (200)            (200)ארנונה על אדמה חקלאית1291000100

(415,700)     (438,600)מיסים סה"כ  (410,484)  

          (15)          (15)              -שיפוי קופת גמל1190000913מענקים

          (36)          (30)              (30)פנסיה צוברת1190000916

          (51)          (45)              (30)מענקים סה"כ

(415,785)     (438,670)הכנסות סה"כ  (410,575)  

    51,001    51,000        53,500הנחות ממיסים1995000860מיסיםהוצאות

    51,001    51,000        53,500מיסים סה"כ

    51,001    51,000        53,500הוצאות סה"כ

מיסים ומענקים 

(364,785)     (385,170)כללי סה"כ  (359,574)  

הכנסות 

        (281)        (250)            (200)החזר הוצאות אכיפה1117000690הכנסותהכנסותהעירייה

        (150)        (140)            (140)אגרת אישורי טאבו1121000220

        (432)        (390)            (340)הכנסות סה"כ

        (432)        (390)            (340)הכנסות סה"כ

      2,001      2,660          2,645      16.0משכורת ושכר משולבי1623000110הכנסותהוצאות

           82         120             120שכר תקציבי עזר1623000115

         467          -              -משכורת הנהלה1623000117

         179           86             156שעות נוספות1623000130

         124         195             160אחזקת רכב עובדים1623000140

           22          -              -אחזקת רכב 1623000150

           38          -              -זמניים1623000210

         394         380             310עזר משרד1623000492

          -             2              -שומה וגביה אירוח וכיבוד1623000511

             2             2              -פרסום1623000550

             5             5                 5 הוצאות משרדיות ועמלות 1623000560

           82         105             113הדפסות תלושים לתושבים1623000570

         377         500             500הוצאות משפטיות1623000581

           48           45               45עזר מחשב1623000593

      4,109      3,900          4,000סיוע אכיפה והדרכה1623000750

      1,948      1,500          1,500מדידות נכסים ואיתור1623000751

             9             8                 5הוצאות שונות1623000780

             7             7              -רכישת ציוד יסודי1623000930

           51           40               36השתתפות  בשכר שופט1782000810

      9,945      9,555          9,595      16.0הכנסות סה"כ

      9,945      9,555          9,595      16.0הוצאות סה"כ

הכנסות 

      9,513      9,165          9,255      16.0העירייה סה"כ
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הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

 שם כרטיס כרטיס מחלקה מיוןאגף
   תקן 

2020

  תקציב 

2020

    תקציב 

2019

   ביצוע  

2018

     (5,439)     (5,500)         (5,500)היטל שירותי שמירה1224000220בטחוןהכנסותבטחון

        (113)          -              -השתתפות בשמירה1317100440

        (190)        (265)            (265)השתתפות בקבט1317100921

     (4,615)     (4,800)         (5,200)השתתפות שמירה משטרה1317100991

   (10,357)   (10,565)       (10,965)בטחון סה"כ

        (573)        (970)            (598)הכנסות פרוייקט עיר ללא אלימות1221000991עיר בטוחה

        (573)        (970)            (598)עיר בטוחה סה"כ

            (4)          (10)              (10)אכיפה משפטית פיקוח עירוני1282000690פיקוח משולב

            (2)          (10)              (10)אכיפה משפטית חניה1282000691

          (16)          (10)              (10)הכנסות פיקוח עירוני1282000695

             1          -              -עמלת תקבול וכ אשראי פיקוח משול1282000696

     (1,898)     (2,100)              -הכנסות מקנסות פיקוח עירוני 1282000697

         (1,600)הכנסות מדוחות פיקוח עירוני1282000698

            (4)          -              -תשלומי רשויות שכר שופטים1282000710

            (756)הכנסה מהוצאות גביה מעיקול מילגם1443001220

         (7,900)הכנסות דוחות חניה 1443001221

               45 עמלות כרטיס אשראי חוזה חדש1443001222

     (4,605)     (6,500)         (7,100)חניה הכנסות עירוניות1443100221

        (700)        (600)            (300)הכנסות מקנסות שוהר1443100222

        (359)        (400)            (400)הכנסות מהוצאות הגבייה שוהר1443100230

           49           85               40חניה עמלות כרטיס אשראי1443100231

   (11,202)   (11,200)         (4,000)הכנסות מקנסות חניה 1443100232

         259         350             350עמלות כ"א ותקבולים 1443100233

     (1,500)         (1,000)הכנסות מהוצאות הגבייה מילגם1443100234

   (18,480)   (21,895)       (22,651)פיקוח משולב סה"כ

   (29,410)   (33,430)       (34,214)הכנסות סה"כ

           48           45             120עזר מחשוב1721000593בטחוןהוצאות

      1,079      1,090          1,125סיורים מוס"ח1721000750

      1,124      1,410          1,150מרחב עירוני סיור1721000752

             5           12                 8קצין העיר1721000780

             2             2              -ציוד מיוחד1721000930

         109         110             124        1.0משכורת ושכר משולבי1722000110

           14           56               64שכר תקציבי עזר1722000115

             1          -              -שעות נוספות1722000130

         108         110             100עזר משרדי1722000492

             4             5              -הוצאות כיבוד1722000511

           91         100             100תקציב עזר אחזקת רכב1722000796

           21           22               22אחזקה תקציב עזר1722000798

           89         100               99        1.0שכר מוקד עיר ללא אלימות1722101210

      2,003      2,266          2,138      14.0שיטור עירוני שכר1722400110

         320         185             275שעות נוספות שיטור עירוני1722400130

           61           62               50עזר משרד 1722400492

           61           71               71הכשרות וציוד שיטור עירוני1722400520

         104         120             120דלק שיטור עירוני1722400531

             2             5                 5תיקונים כלי רכב שיטור עירוני 1722400532

           18           19               19הוצאות טסט ובטוח רכב שיטור עירוני1722400533

           16         140             140הוצאות תקשורת אינטרנט למצלמות1722400540

           19           30               30הוצאות תקשורת טלפוניה1722400541

           80         260             260פארק כפר סבא1722400750

         492         520             520שמירת שלום הציבור 1722400751

         166         210             210מערכת תוכנת מוקד ביטוחון1722400752

         180         226             226תחזוקת מצלמות1722400753

         159         140             140שיטור עירוני שונות1722400780

         424         424             424החזר הון - העברה לתבר1722400790

         179         165             192ליסינג שיטור עירוני1722400931

         614          -              -קרן שמירה ואבטחה לפיתוח1722400980

         338         397             395        3.0מוקד בטחון 1722401210

         332         315             358        2.0משכורת ושכר משולבי1723000110

           91         120             120שכר תקציבי עזר1723000115

           32           15               14שעות נוספות1723000130

           70           50               50אחזקת רכב עובדים1723000140

           58           85               85חשמל1723000430

          -             1              -כיבוד1723000511

         170         150             150תקציב עזר אחזקת רכב1723000796

           29           30               30אחזקה תקציב עזר1723000798

         638         650             650השתתפות  בהגא ארצי1723000810

           15           35               35כיבוי אש שטחים ציבוריים1726000750

           14           15                 9מלח ופסח הוצאות אחרות1726000780

           62           80               67הוצ' לשעת  חרום1729000780

           38         140             126בטיחות וגהות בעבודה1744000752

         174         185             185טיפול בגלאים1811000750

      1,361      1,450          1,740        8.5קבט שכר1817100110

         235         200             183שעות נוספות1817100130

           87         100             100אחזקת רכב עובדים1817100140

             5          -                 6זמניים1817100210

      3,987      4,050          3,750שמירה ביסודיים1817100750
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הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

 שם כרטיס כרטיס מחלקה מיוןאגף
   תקן 

2020

  תקציב 

2020

    תקציב 

2019

   ביצוע  

2018

      1,581      1,250          1,250שמירה בחטיבות1817100751בטחוןהוצאותבטחון

         177         256             206שמירה באורט1817100752

      1,110      1,200          1,080שמירה בתיכון1817100753

         265         200             200אחזקת ורכישת אמצעי מיגון1817100754

      2,780      2,600          2,240שמירה גני ילדים1817100756

    21,241    21,479        20,761      29.5בטחון סה"כ

         203         180             239        1.7שכר1744000110בטיחות בדרכים

           55           60               55שעות נוספות1744000130

          -           25              -אחזקת רכב עובדים1744000140

      1,566      1,210          1,452      16.1זמניים1744000210

           10           10                 9ציוד בטיחות בדרכים 1744000751

      1,835      1,485          1,755      17.8בטיחות בדרכים סה"כ

           16          -              -עיר ללא אלימות1722100780עיר בטוחה

         205         522             320עיר ללא אלימות הקשר רחב פעולות1722100781

         198         365             318        3.0עיר ללא אלימות מטה1722110110

           66           70               64שעות נוספות1722110130

           34           35               35עיר ללא אלימות מטה1722110140

           54           50               65        0.5זמניים מטה1722110210

         573      1,042             802        3.5עיר בטוחה סה"כ

         611         970          1,342        8.0משכורת ושכר משולבי1713000110פיקוח משולב

         102           95             110שעות נוספות1713000130

           16           20               20אחזקת רכב עובדים1713000140

         753         480               60זמניים1713000210

      1,556      1,600          1,591      15.0משכורת ושכר משולבי1943000110

         229         180             229שעות נוספות1943000130

           37           10               40אחזקת רכב חניה1943000140

         338         400             447        2.0זמניים1943000210

         145         146             146שכירות משרדי חניה1943000411

           24           30               30חשמל ומים משרדי חניה1943000430

           20           20               20עזר משרדי1943000492

             5             7                 6כיבוד 1943000511

           30               27השתלמויות 1943000521

           41           60               50דלק פיקוח משולב1943000531

             4           35               20תיקונים כלי רכב פיקוח משולב1943000532

             4           71               71הוצאות טסט ובטוח רכב פיקוח משולב1943000533

           25           45             138הוצאות משרדיות1943000560

          -           30              -הוצאות משפטיות1943000580

         658         150               77עמלת גבייה1943000750

         104           54               53הוצאות אחרות פיקוח משולב1943000753

         351         350              -מערכות מידע פיקוח עירוני1943000754

      2,226         960             140שירותי גביה ואכיפה1943000756

          -      1,500          1,005הוצאות אכיפת הגבייה מילגם1943000757

         600             400הוצאות אכיפה הגבייה מיתר1943000758

      1,429      1,200          1,215עמלה לחברה הכלכלית1943000760

         274         274             274דמי ניהול- החזר הוצאות1943000761

           33           50               50ביגוד1943000780

         105         106             106ליסינג פיקוח משולב1943000930

           23           12               11רכישת ציוד1943000931

             674מילגם שירותי ניהול1943001750

             756הוצאות גביה מפעולות עיקול1943001751

             612מערכות מידע פיקוח עירוני1943001752

             140עמלה מדוחות מצולמים1943001753

      9,113      9,485          9,860      25.0פיקוח משולב סה"כ

         187         190             204        1.0שכר בטחון1721000110חירום

           36           40               37שעות נוספות בטחון1721000130

           27           35               35אחזקת רכב 1721000140

         250         265             276        1.0חירום סה"כ

    33,012    33,756        33,454      76.8הוצאות סה"כ

      3,601         326            (760)      76.8בטחון סה"כ
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הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

 שם כרטיס כרטיס מחלקה מיוןאגף
   תקן 

2020

  תקציב 

2020

    תקציב 

2019

   ביצוע  

2018

          (78)          -              -תשלום אזרחים בגין תיקונים1472000290ביובהכנסותהנדסה

     (2,362)     (2,560)         (2,000)מתאגיד ביוב השאלת עובדים1473000610

          (24)          (25)              (25)תאגיד ביוב החזר הוצאות אחרות1473000611

     (2,465)     (2,585)         (2,025)ביוב סה"כ

     (2,839)     (2,500)         (2,850)משרדים ועסקים שכד ודמי מ1433000640נכסים

        (286)        (300)            (300)הכנסות ממזנונים1433000650

     (3,107)     (4,000)         (5,200)שכר דירה עסקים אזוה"ת1434000610

     (1,423)        (350)            (350)דמי חכירה - השכרות1435000610

            (180)הכנסות מחניון אוטובוסים1435000640

          -        (120)            (120)שכר דירה לבתי הספר1439000640

     (7,655)     (7,270)         (9,000)נכסים סה"כ

        (251)        (250)            (250)הכנסות בעד שירותים1231000220רישוי ופיקוח על הבניה

     (6,085)     (5,500)         (5,000)אגרת בניה1233100220

          (26)          (60)            (100)קנסות בית משפט הנדסה1282000692

     (6,362)     (5,810)         (5,350)רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ

        (182)        (180)            (200)אגרת רישוי עסקים1213000220רישוי עסקים

        (441)        (504)            (504)דמי בדיקת בשר קפוא1214200220

        (318)        (450)            (250)אגרת הוצאת שולחנות וכסאות1281000290

          (10)          (50)              (50)קנסות בית משפט רשוי עסקים1282000694

        (951)     (1,184)         (1,004)רישוי עסקים סה"כ

     (3,830)     (3,800)         (3,400)אגרת רשיונות לשלטים1122000221שילוט

        (226)        (140)            (100)מודעות ופרסומים1124000220

     (4,055)     (3,940)         (3,500)שילוט סה"כ

          -        (500)            (500)התחדשות עירונית1232001980תכנון העיר

          -        (500)            (500)תכנון העיר סה"כ

   (21,488)   (21,289)       (21,379)הכנסות סה"כ

         548         600             616        3.0שכר1972000110ביובהוצאות

         181         170             156שעות נוספות1972000130

         102           95               95אחזקת רכב עובדים1972000140

         839         835             597        3.0טיהור מי ביוב השכר הקובע1973000110

         394         415             229שעות נוספות1973000130

         146         158               80אחזקת רכב עובדים1973000140

      2,210      2,273          1,773        6.0ביוב סה"כ

         680         825             771        4.0שכר בינוי1098002110בינוי ופיתוח מוסדות

           78         150             128שעות נוספות1098002130

           63           75               75רכב 1098002140

        (820)     (1,050)            (974)נגדי שכר1098002999

          -          -              -        4.0בינוי ופיתוח מוסדות סה"כ

      1,867      2,165          2,198        9.7משכורת ושכר משולבי1731000110מהנדס הרשות

         109         130               87שעות נוספות1731000130

           61         100             100אחזקת רכב עובדים1731000140

           89          -              -זמניים1731000210

         531         540             400עזר משרדי1731000492

          -             2              -כיבודים1731000511

             3             3              -משרד מהנדס הרשות אשל וכי1731000512

           13           15               13ספרים ועיתונים1731000520

           15           15               14פירסום הנדסה1731000550

         680         600             600תקציב עזר אחזקת רכב1731000596

           19           30               70ישיבת ועדת ערים1731000751

         353               19יעוץ מקצועי1731000752

           11           10                 8הוצאות אחרות1731000780

             6             6              -רכישת ציוד יסודי1731000930

         399         420             420מערכות מידע ועדה לתכנון ובניה1732300570

      3,801      4,389          3,929        9.7מהנדס הרשות סה"כ

         423         435             432        2.0משכורת ושכר משולבי1931000110נכסים

           27           22               30אחזקת רכב עובדים1931000140

             1             2                 2ספרים1931000520

           68         100             100ליסנג תפעולי עזר1931000596

           12           11               11נכסים מערכת מידע1931000750

           25           28               28בדיקת חשבונות חשמל1931000751

           91         100             100שכר תקציבי עזר1932000115

           48           50               50אחזקה תקציב עזר1932000798

         274         400             400שכר תקציבי עזר1933000115

         190         200             200אחזקה תקציב עזר1933000798

      1,080      1,070          1,530הוצאות אחזקה וניהול אזוה"ת1934000780

         387         359             623שכר דירה דמי חכירה1935000410

             5             4              -הוצאות אחרות1935000780

         379         250             200השתתפות  תקציב רגיל בתבר1935000910

      1,247         990          1,275שכר דירה לבתי ספר1939000410

      4,258      4,021          4,981        2.0נכסים סה"כ

רישוי ופיקוח על 

      1,069      1,215          1,218        7.0משכורת ושכר משולבי1733100110הבניה

           17           30               18שעות נוספות1733100130

           49           55               50אחזקת רכב עובדים1733100140

20          -          -               70        0.7זמניים1733100210
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ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

 שם כרטיס כרטיס מחלקה מיוןאגף
   תקן 

2020

  תקציב 

2020

    תקציב 

2019

   ביצוע  

2018

         391         370             370תקציב עזר מחשב1733100593רישוי ופיקוח על הוצאותהנדסה

           80             180עבודות קבלניות1733100750

         940      1,090          1,143        6.0משכורת ושכר משולבי1733200110

         164         135             128שעות נוספות1733200130

           89         150             100אחזקת רכב עובדים1733200140

             5             4                 2כלים ומכשירים1733200740

           30           25               23סריקת גרמושקות1733200780

         719         600             680עזר שכר משפטיות ועדה לתו"ב1733400115

         730         600             740עזר יעוץ משפטי ועדה לתו"ב1733400581

      4,204      4,354          4,722      13.7רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ

      1,057      1,135          1,183        7.0משכורת ושכר משולבי1715000110רישוי עסקים

           85           80               73שעות נוספות1715000130

         136         140             140אחזקת רכב עובדים1715000140

             130עבודות קבלניות1715000751

      1,278      1,355          1,526        7.0רישוי עסקים סה"כ

         150         150             135עבודות קבלניות1764000750שילוט

           82         110             110שכר תקציבי עזר1765000115

           10           10                 9חמרים-מספור בתים1765000720

         551         582             616        4.0משכורת שילוט1870000110

           61           50               55שעות נוספות1870000130

           70           70               70אחזקת רכב עובדים1870000140

         924         972             995        4.0שילוט סה"כ

             675        4.0שכר תחבורה1731100110תחבורה

               27שעות נוספות1731100130

               40אחזקת רכב1731100140

               70        0.7זמניים1731100210

             265יעוצים תחבורה1731100750

          1,077        4.7תחבורה סה"כ

         622      1,190          1,138        6.0משכורת ושכר משולבי1732000110תכנון העיר

           71           90               46שעות נוספות1732000130

           53           50               50אחזקת רכב עובדים1732000140

         578         600             303הוצאות תכנון1732000750

             8             9              -הוצאות עזר לתיכנון1732000780

           85         500             746        3.0התחדשות עירונית1732001110

      1,416      2,439          2,283        9.0תכנון העיר סה"כ

         590         625             636        3.0מדידות משכורת ושכר עבודה1732300110תשתיות

           61           70               64שעות נוספות1732300130

           62           60               60אחזקת רכב עובדים1732300140

         395         400             408השתתפות באגוד ערים1745000830

      1,108      1,155          1,168        3.0תשתיות סה"כ

    19,199    20,958        22,454      63.0הוצאות סה"כ

     (2,289)        (331)          1,075      63.0הנדסה סה"כ
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ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

 שם כרטיס כרטיס מחלקה מיוןאגף
   תקן 

2020

  תקציב 

2020

    תקציב 

2019

   ביצוע  

2018

            (3)            (4)               (4)דמי שימוש באולמות אשכול פיס1317910650אשכול פיסהכנסותחינוך

        (458)        (450)            (480)השתתפות ממשלה1317910920

        (158)            (195)השתתפות ממשלה מרכז ישי1317910921

        (462)        (612)            (679)אשכול פיס סה"כ

        (256)        (243)            (239)אגרת חינוך גני ילדים1312200220בטוח תלמידים

        (343)        (394)            (468)אגרת חינוך יסודי1313200220

        (140)        (197)            (195)אגרת .חינוך חטיבות1314000220

            (5)            (6)               (6)אגרת תלמיד1315008220

          (26)          (34)              (36)אגרת חינוך כצנלסון1315010220

          (27)          (33)              (34)אגרת חינוך גלילי1315020220

          (31)          (33)              (34)אגרת חינוך הרצוג1315030220

          (28)          (29)              (30)אגרת חינוך רבין1315040220

            (5)            (6)               (6)אגרת חינוך המר1315200220

            (7)            (8)               (8)אגרת חינוך הראל1315400220

        (868)        (983)         (1,056)בטוח תלמידים סה"כ

          (77)          (60)              (60)פרויקט ספריית פיג'מה1312000220גני ילדים

            (120)הכנסות למסיבות כיתתיות1312000920

          (70)        (300)            (300)אגרת תלמידי חוץ1312200410

        (980)     (1,007)            (873)הכנסות שירותים מרצון  1312200411

     (9,654)     (9,960)       (10,035)השתתפות בסייעות חובה1312200920

          (67)          (73)              (73)חומרים ממשלה1312200921

   (12,208)   (12,700)       (12,375)גננות מדינה מקביל1312200928

     (2,656)     (2,728)         (2,708)הכנסות תל"ן1312201410

        (230)        (140)            (140)שכר למוד גני ילדים1312300410

   (17,065)   (14,270)       (17,000)השתתפות הממשלה לגני טרום גננות1312300920

     (9,727)   (13,980)       (11,000)השתתפות סייעות טרום חובה1312300921

     (1,575)     (1,500)         (1,600)הכנסות בגין הוצ' תפעול1312310923

   (40,447)   (34,500)       (35,000)יולא גני ילדים1312500410

        (216)        (100)            (100)הכנסות עבור החלפות בתאגיד הפנא1312500490

            (200)השתתפות התמ"ת בצהרונים1312500990

          (62)          (60)              (80)הכנסות מהורים ניצנים בחופשה1312810420

        (932)     (1,014)         (1,000)הכנסות ממשלה ניצנים בחופשה1312810920

          (17)          (20)              (20)קייטנות ציבוריות 1312820420

     (7,300)         (7,300)הכנסות מהורים קייטנות יולי1312821420

   (95,983)   (99,712)       (99,984)גני ילדים סה"כ

          (93)          (80)              (80)השתתפות רשויות בהסעות1317800440הסעות

     (5,274)     (4,200)         (3,000) הסעות חינוך מיוחד 1317800920

     (6,360)     (3,100)         (2,664)השתתפות במלווים הסעות1317800921

        (878)     (1,000)         (1,000)החזר הסעות 1317800922

   (12,605)     (8,380)         (6,744)הסעות סה"כ

     (7,844)     (7,877)         (8,290)השתת' ממשלה בחטי1314000920חטיבות

          (22)          (63)              (63)דמי שיכפול1314000921

        (134)        (152)            (152)הצטידות במעבדות1314000922

          (17)            (5)               (5)סל תלמיד לעולה חטיבות1314000925

              (90)הכנסות למסיבות כיתתיות1314000927

          -              (41)השאלת ספרים החזר רכז מחטיבות1314005490

          (75)          -              -השאלת ספרים תפעול הכנסות1314005921

     (8,091)     (8,097)         (8,641)חטיבות סה"כ

     (1,319)     (1,500)         (1,550)אגרת לימודים מילדי חוץ1313200410יסודיים

          (38)          -              -תלן אנגלית1313200490

     (7,005)     (7,200)         (7,350)השתתפות הממשלה לשרתים בי"ס יסודיים1313200920

            (3)          (13)              (13)חומרים1313200921

     (2,186)     (2,100)         (2,350)השתתפות מזכירים1313200922

          (38)            (5)               (5)סל תלמיד לעולה יסודי1313200925

            (260)הכנסות למסיבות כיתתיות1313200927

          (14)            (7)               (7)דמי שיכפול1313200928

        (568)        (575)            (575)השתת  חינוך באחזקה1313200929

        (394)        (385)            (385)בריאות השן1313200940

        (179)          -              -השאלת ספרי יסודי1313205420

          (90)              -השאלת ספרים החזר רכז מבתי ספר1313205490

          -        (200)            (245)השאלת ספרים רכש הכנסות1313205920

        (136)        (125)              -השאלת ספרים תפעול הכנסות1313205921

        (207)        (211)            (218)ניהול עצמי הצטידות1313207490

     (1,399)     (1,400)         (1,480)ניהול עצמי סיעו בניהול1313207921

        (411)        (462)            (474)ניהול עצמי פדגוגיות1313207922

        (240)        (268)            (275)ניהול עצמי חומרים1313207924

          -        (153)            (157)ניהול עצמי דמי שכפול1313207925

            (2)          (15)              (15)פעילות קהילתית  חווה1313700420

          (16)          (10)              (10)מכירת תוצרת בחוות1313700610

        (345)        (185)            (222)השתתפות הממשלה לחווה החקלאית1313700920

     (1,557)     (1,600)         (1,700)הכנסות מהורים בית ספר של קיץ1313800420

     (1,255)     (1,200)         (1,300)הכנסות ממשלה בית ספר של קיץ1313800920

        (172)        (720)            (200)הכנסות מהורים ניצנים בחופשה1313810420
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   תקן 
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2020

    תקציב 

2019

   ביצוע  

2018

        (421)        (480)            (600)הכנסות ממשלה ניצנים בחופשה1313810920יסודייםהכנסותחינוך

          -          (50)              (50)הכנסות מהורים קייטנות ציבוריות1313820420

          (87)        (105)              (50)הכנסות בגין שמרים יסודיים1317110440

   (17,992)   (19,059)       (19,491)יסודיים סה"כ

        (616)        (500)            (700)הרשאות משרד החינוך1311000920מנהל חינוך

          (52)          (70)            (140)הכנסות מרכז הורים1318003410

        (669)        (570)            (840)מנהל חינוך סה"כ

        (179)        (180)            (190)הכנסות מתי1319101920מתי

          (37)          (33)              (33)שיכפול1319101921

        (216)        (213)            (223)מתי סה"כ

          (87)        (115)            (115)גף מחשבים משרד החינוך1317210920פיסג"ה

          (87)        (115)            (115)פיסג"ה סה"כ

     (3,564)     (4,360)         (3,600)הכנסה בגין זמניים סיעות צמודות חנ"מ חובה1312210922פרט

        (362)        (550)            (680)הכנסות מועדונית חינוך מיוחד1312610410

        (507)     (1,000)            (724)הכנסות חינוך מיוחד גני ילדים1312800920

     (1,247)        (800)         (1,225)השתתפות בחינוך מיוחד 1313200924

     (3,488)     (3,300)         (3,731)השתתפות בסייעות כיתתיות1313203921

     (8,667)   (10,383)       (13,600)השתתפות בסייעות חנ"מ 1313203922

     (1,372)     (2,500)         (2,300)השתתפות סייעות חנ"מ1314001922

        (919)        (900)         (1,000)השתתפות סייעות חנ"מ1315001922

            (8)          (15)              (20)הכנסות מרווחה חנוכ1317600410

        (223)        (225)            (108)מועדונית1317600921

        (368)        (370)            (390)השתתות קבס1317700920

   (20,725)   (24,403)       (27,378)פרט סה"כ

        (212)        (150)            (200)שירות פסיכולוגי משלים1317300220שפח

     (4,275)     (4,067)         (4,121)השתת' הממשלה בשפח1317300920

     (4,486)     (4,217)         (4,321)שפח סה"כ

        (897)     (1,300)         (1,300)אגרת שרותי חוץ 1315000490תיכונים

        (579)          -              -החזר חוב אלפי מנשה1315000491

          (33)          (15)              (15)אליפות עולם נבחרות ספורט1315000923

            (100)הכנסות למסיבות כיתתיות1315000924

            (1)          -              -בחינות בגרות דמוקרטי1315008420

     (2,300)     (2,950)         (2,540)הכנסות דמוקרטי1315008920

          -            (2)              -דמי שיכפול דמוקרטי1315008925

            (1)          -              -בחינות בגרות כצנלסון1315010420

   (18,603)   (17,760)       (19,300)השתתפות ממשלה כצנלסון1315010920

          (19)          (20)              (20)חומרי מלאכה1315010924

          -          (11)              -דמי שיכפול כצנלסון1315010925

          -            (2)               (2)סל תלמיד לעולה1315010927

            (1)          -              -בחינות בגרות גלילי1315020420

   (15,696)   (15,400)       (16,375)השתתפות ממשלה גלילי1315020920

          (18)          (20)              (20)חומרי מלאכה1315020924

          -          (11)              -דמי שיכפול גלילי1315020925

          -            (5)               (5)סל תלמיד לעולה1315020927

            (1)          -              -בחינות בגרות הרצוג1315030420

   (17,062)   (16,128)       (17,850)השתתפות ממשלה הרצוג1315030920

          (18)          (20)              (20)חומרי מלאכה1315030924

          -          (11)              -דמי שיכפול הרצוג1315030925

          -            (3)               (3)סל תלמיד לעולה1315030927

            (1)          -              -בחינות בגרות1315040420

   (16,481)   (15,430)       (17,080)השתתפות ממשלה רבין1315040920

          (16)          (17)              (17)חומרי מלאכה1315040924

          -          (10)              -דמי שיכפול רבין1315040925

          -            (1)               (1)סל תלמיד לעולה1315040927

            (1)          -              -בחינות בגרות המר1315200420

     (2,938)     (2,600)         (2,900)ממשלה תיכון דתי לבנים1315200920

            (0)            (4)               (4)חומרי מלאכה 1315200924

          -            (2)              -דמי שכפול המר1315200925

          -            (1)               (1)סל תלמיד לעולה1315200927

            (1)          -              -בחינות בגרות הכנסות1315400420

            (2)          -              -אגרת תלמידי חוץ1315400490

     (4,599)     (4,500)         (4,900)ממשלה תיכון דתי לבנות  1315400920

            (1)          (10)              (10)חומרי מלאכה1315400924

          -            (3)              -דמי שיכפול1315400925

          -            (2)               (2)סל תלמיד לעולה1315400927

          -          (24)              (24)אורט תחזוקה1315500430

   (79,269)   (76,262)       (82,489)תיכונים סה"כ

(242,623)     (251,961)הכנסות סה"כ  (241,453)  
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הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

 שם כרטיס כרטיס מחלקה מיוןאגף
   תקן 

2020

  תקציב 

2020

    תקציב 

2019

   ביצוע  

2018

         564         570             567        4.2שכר1817910110אשכול פיסהוצאותחינוך

           40           70               64שעות נוספות1817910130

           74          -               60        0.2משכורת פרויקט ישי1817910210

         209         203             113חשמל 1817910430

           28           28               25אשכולות פייס1817910780

           18           20               20פרויקט  ישי ביס מחוזי למצטיינים1817910781

           12           40               40עזר אחזקה1817910798

         944         931             889        4.4אשכול פיס סה"כ

           42           59               57אגרת ביטוח חינוך יסודי1813200783בטוח תלמידים

           15           24               24אגרת ביטוח תלמיד חטיבות1814000782

             1             1                 1אגרת תלמיד1815008782

             4             4                 4אגרת תלמיד1815010782

             3             4                 4אגרת תלמיד1815020782

             4             4                 4אגרת תלמיד1815030782

             3             4                 4אגרת תלמיד1815040782

             1             1                 1אגרת תלמיד1815200782

             1             1                 1אגרת תלמיד1815400785

             5             6                 6דמוקרטי1817500441

         249         250             239ביטוח גני -חובה1817500442

         470         478             468ביטוח יסודיים1817500443

         191         198             195ביטוח חטיבות1817500444

           34           34               36בטוח כצנלסון1817500445

           33           33               34בטוח גלילי1817500446

           32           33               34בטוח הרצוג1817500447

           29           29               30בטוח רבין1817500448

             8             8                 8בטוח הראל1817500449

             7             6                 6בטוח המר1817500450

      1,133      1,177          1,156בטוח תלמידים סה"כ

           43           55              -שירותי מוקד גני ילדים1812000750גני ילדים

           78           60               60פרויקט ספריית פיג'מה1812000780

             120הוצאות מסיבות כיתתיות1812000781

      1,906      1,899          1,889      12.0שכר מינהל גני ילדים1812100110

         149         150               92שעות נוספות1812100130

         129         120             120אחזקת רכב עובדים1812100140

    13,348    11,470        11,433    100.0שכר סייעות חובה1812200110

         548         700             750שכר תקציבי עזר1812200115

         118         100             110שעות נוספות1812200130

         271         545             437        4.0סייעות חובה זמניים1812200210

         298         300             320חשמל1812200430

           49           50               50טלפונים1812200492

         628         630             580חומרי עבודה1812200740

         130         120             108פרוייקט איתור לקויות למידה בגנים 1812200750

           73         130               15שרותי סייעות מחליפות 1812200752

    12,208    12,700        12,375גננות מדינה מקביל1812200760

           49           50               45כלים מכשירים וציוד1812200780

           26           40              -עיר בריאה גני ילדים1812200781

         979      1,007             873הוצאות שירותים מרצון1812200782

         856         890             890אחזקה תקציב עזר1812200798

           22           21               21        0.3ריתמוסיקה1812201110

      1,423      1,580          1,263        9.8ריתמוסיקה1812201210

         907      1,900          1,600חוגי תלן1812201750

         480             805סייעות מגן1812202110

      5,000      3,668          5,846      49.0שכר סיעות בגני חנ"מ חובה1812210110

    16,890    15,549        15,877    135.0משכורת ושכר משולבי1812300110

         546         300             300שכר תקציבי עזר1812300115

         185         400             183שעות נוספות1812300130

         490         600             447        5.0זמניים טרום1812300210

         261         280             280חשמל1812300430

           49           50               50טלפונים1812300492

           81         100               90השתלמויות1812300520

         233         220             220עזר מחשב1812300593

         623         580             520חומרי עבודה1812300740

    19,367    18,751        18,751גננות עובדות מדינה1812300760

           14           15               14חומרי עבודה ושונות1812300780

             2             4              -זהב בגן1812300781

         171         230             230אחזקה תקציב עזר1812300798

             3             4              -הצטיידות גני ילדים1812300930

         110         200              -סעיות חנ"מ טרום חובה1812310110

      6,523      8,524          5,130      46.0שכר גננות1812500110

         395         500             321גננות שעות נוספות1812500130

      1,446         450             577        9.0זמניים יום לימודים ארוך1812500210

         420         440             420חשמל1812500430

      1,705      1,030             855שמירה1812500750

           76           80               10שירותי סייעות מחליפות יולא 1812500752

    10,614    10,060        10,920הזנה יולא1812500753

         171         100             100קבלניות נוספות1812500754
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הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

 שם כרטיס כרטיס מחלקה מיוןאגף
   תקן 

2020

  תקציב 

2020

    תקציב 

2019

   ביצוע  

2018

      9,199    10,590        13,000הוצאות יול"א חברה לפנאי 1812500755גני ילדיםהוצאותחינוך

      1,283          -              -הוצאות קייטנה חברה לפנאי1812500756

         503          -              -יולא גננות מדינה1812500760

         944         925             743יום לימודים ארוך1812500780

      1,224      1,028          1,028תקציב עזר אחזקה ועמלות1812500798

         373         400             360רכישות מיחודות1812500930

      9,767      8,076          6,283      52.0אמהות בית1812510110

         379          -             229שעות נוספות1812510130

      1,126         500             577        9.0אמהות בית זמניים1812510210

         880         900             859      15.0תנועה1812520210

         471         220             462חוג תנועה1812520750

         435         540             384        3.0שכר מינהל יולא1812530110

           48          -               46שעות נוספות מנהל יולא1812530130

          -         860             855        7.0מועדוניות חינוך מיוחד 1812611110

           90      1,074          1,080הפעלת ניצנים בחופשה 1812810750

          -           20               20קיטנה ציבורית גני ילדים1812820750

      4,574          4,300הפעלת קייטנות יולי1812821750

          -         400             288שמירה בחופשת יולי1812821751

         248         245             263        1.0שכר שמרגנים1817120110

      1,076      1,050          1,105      10.0שכר שמרגנים זמניים1817120210

          3,400קיטנות יולי שכר1812821110

  127,660  128,534      130,379    467.1גני ילדים סה"כ

         597         830             626        5.0שכר למלווים1817800110הסעות

           66          -               55שעות נוספות1817800130

      5,304      5,250          6,244      46.0זמנים1817800210

    11,568    13,200        10,700הסעות חינוך מיוחד1817800710

      4,229      4,650          4,600הסעות רגיל1817800711

    21,765    23,930        22,225      51.0הסעות סה"כ

      5,777      5,958          6,164      45.2שכר שרתים1814000110חטיבות

         968      1,200          1,250שכר תקציבי עזר1814000115

         151         150             137שעות נוספות1814000130

         195           50               50אחזקת רכב עובדים1814000140

             6          -              -זמניים1814000210

         953         970          1,000חשמל,מים,וחמ1814000430

         444         450             450עזר מחשב1814000593

         564         620             777חומרי עבודה1814000740

           59           63               63דמי שיכפול1814000741

         113         116             116הוצאות מזנונים1814000742

           16             5                 5סל תלמיד לעולה חטיבות1814000744

           81           75               60חטיבות ביניים הוצ' שונות1814000780

         314         494             480העסקת לבורנטים חטיבות1814000785

         557         400             250תוכניות מיוחדות1814000786

         111         156             112תקשוב חטיבות1814000787

               90הוצאות מסיבות כיתתיות1814000788

           76           80               65אחזקת אולמות ספורט עזר1814000795

         618         550             550אחזקה תקציב עזר1814000798

           23          -              -כיתת כתום1814000930

      1,015          -             825      10.0תגבור שעות חטיבה1814001111

         339      1,130             298        3.0תגבור חטיבות זמניים  פרוייקט קדימה1814001210

          -           30               41השאלת ספרים שכר תפעול1814005210

           68          -              -השאלת ספרים רכש1814005720

         234          -              -שכר עיר ללא אלימת מנחת מנחים1817110110

             3          -              -שעות נוספות1817110130

           60             109        1.0שמרים חטיבות1817130110

         407         420             477        6.0שמרים חטיבות1817130210

    13,092    12,977        13,369      65.2חטיבות סה"כ

     (2,025)          -              -הבראה1810000300יסודיים

         237         240             210מרכז אומנויות ומדע וקיימות1811000751

          -             9                 8תוכניות למניעת אלימות1812200751

      5,998      6,060          6,313      50.0שרתים שכר1813200110

      1,585         750             674שכר תקציבי עזר1813200115

         389         540             367שעות נוספות1813200130

         258         155             260אחזקת רכב עובדים1813200140

         109           70               70        0.5זמניים1813200210

         381         500             500שיפוץ מבני חינוך בהשתת'1813200421

      1,839      2,045          1,850חשמל1813200430

           33           36               36דמי שתיה יסודיים 1813200511

         439         440             440עזר מחשב יסודיים1813200593

           48           48               48חומרי עבודה1813200740

             9             7                 7השתתפות דמי  שכפול1813200741

           96         105               95תוכניות לימודיות1813200743

           37             5                 5סל תלמיד לעולה יסודי1813200744

         237         237             237תלן מוזיקה1813200751

         143         205              -מחול ביסודי1813200752

         394         385             385בריאות השן1813200753

           33           36               36חינוך מוסיקלי ביסודי1813200754
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ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

 שם כרטיס כרטיס מחלקה מיוןאגף
   תקן 

2020

  תקציב 

2020

    תקציב 

2019

   ביצוע  

2018

         163         165             140סל תרבות1813200755יסודייםהוצאותחינוך

         260         280             280תקשוב יסודי1813200756

           46           80               27פרויקט אופק שווה1813200757

      3,410      2,700          3,100אגרות תלמידי חוץ1813200780

         315         125               68הוצאות אחרות1813200781

           12           12              -פרח1813200782

             260הוצאות מסיבות כיתתיות1813200785

         184         195             200עזר אחזקת אולמות ספורט1813200795

         260         450             450אחזקת רכב תקציב עזר1813200796

      1,760      1,900          1,864אחזקה תקציב עזר1813200798

         406         534             735        6.0שעות תגבור יסודיים1813202210

           20           20               18תקשוב מתמטיקה_ואנגלית1813204780

           86           90             100השאלת ספרים שכר תפעול1813205210

         280         200             144השאלת ספרים רכש1813205720

         173          -              -תלן אנגלית1813206210

      1,180      1,201          1,250ניהול עצמי חשמל1813207430

        (964)     (1,201)         (1,250)ניהול עצמי החזר חשמל1813207431

         381         388             398ניהול עצמי מים1813207432

         265         268             275ניהול עצמי חומרים1813207720

      1,233      1,261          1,297ניהול עצמי שוטף קיום1813207750

         150         153             157ניהול עצמי דמי שכפול1813207789

      1,370      1,400          1,480ניהול עצמי סיעו בניהול1813207871

         453         462             474ניהול עצמי פדגוגיות1813207872

         206         211             218ניהול עצמי הצטדיות1813207930

         106         135             122תוכנית  חינוכית  מגדר ושויון1813400750

         193         210             199        1.5משכורת ושכר משולבי1813700110

         228      1,120          1,200שכ תקציבי עזר1813700115

             8             8                 7שעות נוספות1813700130

             6             8                 8אחזקת רכב עובדים1813700140

           56           70               60        0.4זמניים1813700210

           70           80               80חשמל1813700430

           47           53               60נקיון חווה חקלאית1813700751

           82           90               90הוצאות קיום1813700780

           29           30               30אחזקה תקציב עזר1813700798

           13           20               20שכר בית ספר של קיץ1813800110

           71           70               99שכר זמניים בית ספר של קיץ1813800210

      3,078      2,950          3,200הפעלת בית ספר של קיץ1813800750

         712      1,200             800הפעלת ניצנים בחופשה1813810750

           28           50               50הפעלת קייטנות ציבוריות1813820750

         194         210               99        1.4שמרים יסודיים1817110210

    26,806    29,071        29,350      59.8יסודיים סה"כ

      4,182      4,445          5,021      24.7משכורת ושכר משולבי1811000110מנהל חינוך

         128         195             200שכר תקציבי עזר1811000115

         435         385             293שעות נוספות1811000130

         301         350             350אחזקת רכב עובדים1811000140

         118          -               61        0.5זמניים1811000210

             5           50               36תשלום פריצות1811000440

           59           60               50עזר משרדי1811000492

             8           20              -כיבודים1811000511

             2             5              -ספרים ועתונים1811000522

           79           85               77פירסום1811000550

      1,830      1,800          1,638מנהל חינוך מיכון ועיבוד1811000570

         190         180             180עזר מחשב1811000593

         268         300             270תיקוני מזגנים1811000752

             7             7                 6עזרה ראשונה1811000755

         196         200             270תוכניות פדגוגיות ואחרות1811000756

             1          -              -הוצאות אחרות1811000780

           51           53               48הוצאות שונות1811000782

           34           15               14השתלמויות1811000783

             8          -              -קבלני העברת ריהוט1811000785

         317         405             405יעוץ כלכלי1811000786

           50          -              -רכישות ציוד1811000930

         758         500             700הוצאות כנגד הרשאות1811000931

         158         130             180מרכז הורים1818003750

      9,186      9,185          9,799      25.2מנהל חינוך סה"כ

         496         520             517        5.0שכר מתי וסייעות1819101110מתי

           27           33               30שכפול  והדפסות מת"י1819101789

         523         553             547        5.0מתי סה"כ

         513         520             547        4.5משכורת ושכר משולב1817200110פיסג"ה

         510         500             500שכר תקציבי עזר1817200115

             0          -              -שעות נוספות1817200130

             4             7                 7אחזקת רכב עובדים1817200140

             7          -              -זמניים1817200210

           49           50               50עזר משרדי1817200492

           70           75               75הוצאות אחרות1817200780

         114          -              -אחזקת בית ספיר1817200799
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ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

 שם כרטיס כרטיס מחלקה מיוןאגף
   תקן 

2020

  תקציב 

2020

    תקציב 

2019

   ביצוע  

2018

           23           50              -משכורת גף מחשבים1817210110פיסג"ההוצאותחינוך

      1,290      1,202          1,179        4.5פיסג"ה סה"כ

      5,356      6,040          5,170      52.0זמניים סיעות צמודות חנ"מ חובה1812210210פרט

           27         415              -        3.0שכר לימן1812620110

             6           15              -שעות נוספות1812620130

             2           25              -רכב1812620140

           52           55               55חשמל1812620430

         146         160              -לימן עבודות קבלניות1812620750

           95           40              -לימן שונות1812620780

             0             2              -רכישות מיוחדות לימן1812620930

         423         500             655אחרות קיטנה גני ילדים חנם1812800780

         726         660             753חינוך מיוחד הוצאות קיום1813200742

           24           25               25השתתפות משרד החינוך בסייעת צמודה1813200784

      5,485      5,550          5,568      45.0סייעות כיתתיות1813203110

      1,302      1,000          1,690      12.0סייעות חנם משלבות חודשיות1813203111

    10,905    12,366        15,359    171.0סייעות חנ"מ זמניים1813203210

      1,386      1,520          1,790      12.5סיעות כיתתיות חטיבות1814001110

           55          -               50סייעות משלבות חנם חודשיות1814002110

      1,635      2,407          2,883      30.0סייעות חנ"מ זמניים1814002210

      1,088         720          1,044        8.0סייעות כיתתיות תיכון1815000110

         750      1,280          1,243      13.0סייעות חנ"מ זמניים1815000210

         374         410             149        1.5שרותים אחרים השכר הקובע1817600110

           73           80               80שכר תקציבי עזר1817600115

           45           35               18שעות נוספות1817600130

             3          -              -זמניים1817600210

           41           60               50חשמל1817600430

           49           50               50עזר משרדי1817600492

           81         100               45הוצאות שונות1817600780

           38           40               40אחזקה תקציב עזר1817600798

             4             5              -ציוד יסודי1817600930

         517         514             527        3.0קבס שכר1817700110

           16           30               27שעות נוספות1817700130

           62           63               63אחזקת רכב עובדים1817700140

          -           23               23פרויקט חונכות1817700750

           48           35               32מלגות1817900850

           15          -              -        -שכר לימן1845210110

    30,830    34,225        37,389    351.0פרט סה"כ

      6,861      7,020          7,148      35.7שכר פסיכולוגים1817300110שפח

         183         200             200שכר תקציבי עזר1817300115

           68          -               55שעות נוספות1817300130

         588         600             600אחזקת רכב עובדים1817300140

          -             2                 2ריהוט משכל1817300451

         150         100             117הוצאות אחרות1817300521

             1             1              -ספרים ועתונים1817300522

           10           12               11כלים מכשירים וציוד1817300740

           31           20               20אבחונים לעולים חדשים1817300750

      7,890      7,955          8,153      35.7שפח סה"כ

         100         100               90תגבור בגרויות 1815000750תיכונים

         160         100              -יעוץ לניהול עצמי על יסודי1815000751

         150             180תכניות ויוזמות פדגוגיות תיכונים1815000752

           31           30               30מסע פולין עירוני1815000784

             100הוצאות מסיבות כיתתיות1815000785

      3,040      3,150          3,109      13.5שכר מורים בית ספר דמוקרטי1815008110

           61         114             179        1.5שכר עובדים בית ספר דמוקרטי 1815008111

             1          -              -בחינות בגרות1815008743

           39           32               27הוצאות קיום דמוקרטי1815008781

          -             2              -דמי שכפול  1815008789

    18,915    19,850        20,411      77.5שכר מורים כצנלסון1815010110

      1,180      1,298          1,322        9.5שכר עובדים כצנלסון1815010111

         105         120             140שכר תקציבי עזר1815010115

           84           90               82שעות נוספות מורים1815010130

           25           30               30אחזקת רכב מורים1815010140

           65           65               70        0.5עובדים זמניים כצנלסון1815010211

         212         220             220חשמל כצנלסון1815010430

         106         100             100עזר מחשב1815010593

         149         199             191הוצאות קיום כצנלסון1815010740

           48           46               46הוצאות מזנונים1815010741

             7          -              -בחינות בגרות כצנלסון1815010743

           42          -              -מגמות יחודיות1815010745

           16           24              -בריאות1815010752

         114         165             160העסקת לבורנטים כצנלסון1815010785

          -             2                 2סל תלמיד לעולה1815010787

           11           11              -דמי שיכפול1815010789

           38           40               40אחזקת אולמות ספורט עזר1815010795

           67           80               80אחזקה תקציב עזר1815010798

    18,051    17,310        18,373      74.0שכר מורים גלילי1815020110
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ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

 שם כרטיס כרטיס מחלקה מיוןאגף
   תקן 

2020

  תקציב 

2020

    תקציב 

2019

   ביצוע  

2018

      1,497      1,255          1,014      10.8שכר עובדים גלילי1815020111תיכוניםהוצאותחינוך

         105         120             140שכר תקציבי עזר1815020115

         103         160             101שעות נוספות מורים1815020130

           45           25               41שעות נוספות עובדים1815020131

           40           36               40אחזקת רכב מורים1815020140

           97           65             100רכב עובדים גלילי1815020141

           90           60               80        0.5גלילי עובדים זמניים1815020211

         165         180             170חשמל גלילי1815020430

         106         100             100עזר מחשב1815020593

         156         186             164הוצאות קיום גלילי1815020740

           46           46               46הוצאות מזנונים1815020741

             6          -              -בחינות בגרות גלילי1815020743

           42          -              -מגמות יחודיות1815020745

          -         103               63אליפות עולם נבחרות ספורט תיכונים1815020746

           56           33               59אירוח משלחת תלמידים1815020748

           12           22              -בריאות1815020752

           75         330             320העסקת לבורנטים גלילי1815020785

          -             5                 5סל תלמיד לעולה1815020787

           11           11              -דמי שיכפול1815020789

           38           40               40אחזקת אולמות ספורט עזר1815020795

           67           80               80אחזקה תקציב עזר1815020798

    18,582    18,950        19,417      72.0שכר מורים הרצוג1815030110

      1,209      1,255          1,114        8.6שכר עובדים הרצוג1815030111

         105         120             140שכר תקציבי עזר1815030115

         126         160             147שעות נוספות מורים1815030130

           55           80               55שעות נוספות עובדים1815030131

           39           55               40אחזקת רכב מורים1815030140

           39           20               40רכב עובדים הרצוג1815030141

           66           65               68        0.5עובדים זמניים הרצוג1815030211

         359         350             370חשמל הרצוג1815030430

         106         100             100עזר מחשב1815030593

         163         192             178הוצאות קיום הרצוג1815030740

           40           46               46הוצאות מזנונים1815030741

             6          -              -בחינות בגרות הרצוג1815030743

           42          -              -מגמות יחודיות1815030745

           14           22              -בריאות1815030752

         132         165             160העסקת לבורנטים הרצוג1815030785

          -             3                 3סל תלמיד לעולה1815030787

           11           11              -דמי שיכפול1815030789

           38           40               40אחזקת אולמות ספורט_עזר1815030795

           67           80               80אחזקה תקציבי עזר1815030798

    18,872    17,550        21,007      74.0שכר מורים רבין1815040110

      1,180      1,290          1,203        9.7שכר עובדים רבין1815040111

         105         120             140שכר תקציבי עזר1815040115

         147         150             137שעות נוספות מורים1815040130

           27             6               27שעות נוספות עובדים1815040131

           61           60               60אחזקת רכב מורים1815040140

           41           15               45רכב עובדים רבין1815040141

           74           80               80        0.6עובדים זמניים1815040211

         175         180             180חשמל רבין1815040430

         106         100             100עזר מחשב1815040593

         166         168             160הוצאות קיום רבין1815040740

           40           46               46הוצאות מזנונים1815040742

           42          -              -מגמות יחודיות1815040745

           15           24              -בריאות1815040752

          -             1                 1סל תלמיד לעולה1815040787

             7           10              -דמי שיכפול1815040789

           38           40               40אחזקת אולמות ספורט עזר1815040795

           67           80               80אחזקה תקציב עזר1815040798

      3,318      1,980          2,684      13.0שכר מורים המר1815200110

         183         202             209        1.5שכר עובדים המר1815200111

         105         120             140שכר תקציבי עזר1815200115

             5           20               18שעות נוספות מורים המר1815200130

             4             4                 4שעות נוספות עובדים1815200131

           23           30               30אחזקת רכב מורים האמר1815200140

             5             4                 4אחזקת רכב עובדים1815200141

           28           36               33הוצאות קיום המר1815200740

             1          -              -בחינות בגרות המר1815200743

           15          -              -מגמות יחודיות1815200745

             3           10              -בריאות1815200752

          -             1                 1סל תלמיד לעולה1815200787

             2             2              -דמי שכפול המר1815200789

           67           80               80אחזקה תקציב עזר1815200798

      5,469      5,520          5,070      19.5משכורת תיכון דתי מורים הראל1815400110

         102         200             199        1.5הראל עובדים1815400111

           13             6               18שעות נוספות מורים1815400130

28             2             4                 4שעות נוספות עובדים1815400131



הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

 שם כרטיס כרטיס מחלקה מיוןאגף
   תקן 

2020

  תקציב 

2020

    תקציב 

2019

   ביצוע  

2018

           21          -               20אחזקת רכב מורים1815400140תיכוניםהוצאותחינוך

             6             5                 8אחזקת רכב עובדים1815400141

             1          -              -בחינות בגרות הוצאות1815400743

           17          -              -יוזמות פדגוגיות1815400745

             3           10              -בריאות1815400752

           36           48               42הוצאות קיום1815400780

          -             2                 2סל תלמיד לעולה1815400787

             3             3              -דמי שיכפול1815400789

             160העסקת לבורנטים הראל1815401785

    97,215    96,106      101,575    388.7תיכונים סה"כ

1,457.6הוצאות סה"כ  356,010      345,846  338,334  

1,457.6חינוך סה"כ  104,049      103,223  96,881    
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ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

 שם כרטיס כרטיס מחלקה מיוןאגף
   תקן 

2020

  תקציב 

2020

    תקציב 

2019

   ביצוע  

2018

            (720)הכנסות משירותי מחשוב איזוריים1269001440מחשובהכנסותמחשוב

            (720)מחשוב סה"כ

            (720)הכנסות סה"כ

      1,681      2,100          2,157      12.5שכר1093000110מחשובהוצאות

           50           20               46שעות נוספות1093000130

         117         131             131אחזקת רכב_עובדים1093000140

             6          -              -שכר1093000210

           40           44               56אחזקת מחשב1093000420

      1,808      1,800          1,835שרותי תמיכה - עובדים קבלנים1093000750

         585         585             600מערכות שכר ומשאבי אנוש1093000751

         481         400             450מערכות מחשוב ותוכנה1093000752

           84           81               86נקיון1093000753

           67           66               66חברה מתפעלת שכר1093000754

             4             4                 6חומרים ושונות 1093000780

             2           30               42רכישת ציוד מחשב1093000930

     (3,090)     (3,030)         (3,141)נגדי מחשב1093000998

     (1,854)     (2,251)         (2,334)נגדי שכר1093000999

             110שכר שירותי מחשוב איזוריים1769001110

               20שעות נוספות  מחשוב אזורי1769001130

               20אחזקת רכב  מחשוב אזורי1769001140

             500קבלנים שירותי מחשוב אזוריים1769001750

          (20)          (20)             650      12.5מחשוב סה"כ

      2,071      1,912          1,760טלפונים1092000540תקשורת

           20           20              -הוצאות תקשורת1093000540

      2,091      1,932          1,760תקשורת סה"כ

      2,071      1,912          2,410      12.5הוצאות סה"כ

      2,071      1,912          1,690      12.5מחשוב סה"כ

קיימות 

          (44)          -              -החזר הוצאות מתבר1211000590קיימותהכנסותוחדשנות

          (33)          (14)              (14)סדנת קיימות ושונות1213300610

            (4)          (10)              (10)שכירויות קיימות1213300640

            (2)          (55)              (55)השביל הירוק1213300641

          (83)          (79)              (79)קיימות סה"כ

          (83)          (79)              (79)הכנסות סה"כ

         762         870          1,639        8.8שכר קיימות1711000111קיימותהוצאות

         126         130             119שעות נוספות1711000131

           76           80               80אחזקת רכב1711000141

         178         180               68פרויקט עיר ירוקה1711000750

             2           55               55השביל הירוק1711000752

         881         871             766איגוד ערים לאיכות הסביבה1711000830

         150         100               72חדשנות עירונית1769000750

      2,176      2,286          2,799        8.8קיימות סה"כ

      2,176      2,286          2,799        8.8הוצאות סה"כ

קיימות 

      2,093      2,207          2,720        8.8וחדשנות סה"כ
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ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

 שם כרטיס כרטיס מחלקה מיוןאגף
   תקן 

2020

  תקציב 

2020

    תקציב 

2019

   ביצוע  

2018

              (34)השתתפות קרן רכבים נטושים1211000591הנהלת האגףהכנסותחזות העיר

              (34)הנהלת האגף סה"כ

            (6)          -              -הכנסות ממחזור1212300690נקיון

          -     (1,022)              -מיחזור הפרדת אשפה1212300990

     (1,230)        (515)         (1,170)הכנסות מחילוץ אריזות1213000210

     (1,236)     (1,537)         (1,170)נקיון סה"כ

          (44)        (100)            (100)הכנסות מפארק1246100410פארק

        (171)        (200)            (250)הכנסות מחי פארק1246101410

             0          -              -עמלות כרטיסי אשראי פארק1246101411

        (214)        (300)            (350)פארק סה"כ

            (3)          (20)              (20)קנסות וטרינר אגף הכנסות1214300420שירותים וטרנרים

            (3)          (20)              (20)שירותים וטרנרים סה"כ

     (1,454)     (1,857)         (1,574)הכנסות סה"כ

      1,525      1,840          1,849      14.0משכורת ושכר משולבי1746000110גנים ונוףהוצאות

         365         400             400שכר תקציבי עזר1746000115

           84           45               82שעות נוספות1746000130

         140         150             150אחזקת רכב עובדים1746000140

           99         100               80עזר משרדי1746000492

         298         250             225חמרים1746000720

    10,240    10,200        10,200עבודות קבלניות1746000750

         114         110             110        1.0שרות תעסוקה1746000751

         130         150             135אחזקת מתקני משחק והצללה1746000753

         612         600             600אחזקת רכב תקציב עזר1746000796

         447         465             465גינון גני ילדים1811000753

      3,301      3,600          3,550קנית מיים ממפעל המיים1913100772

    17,356    17,910        17,846      15.0גנים ונוף סה"כ

         343         240              -שמירה במחסנים1621400751הנהלת האגף

      1,504      1,040          1,163        6.0משכורת ושכר משולבי1711000110

           82         200             200שכר תקציבי עזר1711000115

           92           35             101שעות נוספות1711000130

           94         110             110אחזקת רכב עובדים1711000140

             4          -              -זמניים1711000210

             1             3              -חומרי נקיון1711000430

             1             1              -ציוד משרדי1711000470

         187         195             150עזר משרדי1711000492

             3             3              -אשל וכבודים1711000511

           36           20              -פירסום ומודעות1711000550

           42           48               71עזר מחשב1711000593

         237           25              -יועצים1711000751

           10             3                 8הוצאות אחרות הנהלת האגף1711000780

             5             2              -ציוד1711000930

         633             766        6.8שכר 1711001110

           20               27שעות נוספות1711001130

           50               50אחזקת רכב1711001140

               30זמניים1711001210

             5               34טיפול ברכב נטוש1711001780

         356             358        2.0שכר 1711002110

           10               27שעות נוספות1711002130

           50              -שכר זמניים1711002210

             5              -הוצאות שונות מרלוג1711002780

      2,642      3,054          3,095      14.8הנהלת האגף סה"כ

      2,143      2,250          2,351      15.0משכורת ושכר משולבי1712200110נקיון

      1,918      2,000          2,000שכר תקציבי עזר1712200115

         520         415             458שעות נוספות1712200130

           66         102               90אחזקת רכב עובדים1712200140

    16,097    16,000        15,100עבודות קבלניות1712200750

         360         400             811פינוי קרטונים1712200752

         151         155             155שקיות ונקיון גללי כלבים1712200754

      2,492      2,200          2,262תקציב עזר אחזקת רכב1712200796

    29,465    36,500        40,230פינוי אשפה1712300751

      3,301          -              -היטל הטמנה1712300752

           80           80               23רכישת ציוד 1712300930

           27           30               27חמרים1715000720

         618         290             261הדברות1715000750

         159         170             170איגודי ערים1715000830

    57,396    60,592        63,938      15.0נקיון סה"כ

      4,287      4,400          4,550עבודות נקיון יסודי1813200750נקיון מוסדות חינוך

      1,963      1,740          1,879נקיון חטיבות1814000750

         297         278             285נקיון כצנלסון1815010750

         290         280             280נקיון גלילי1815020750

         301         300             298נקיון הרצוג1815030750

         251         247             230נקיון רבין1815040750

           17          -              -נקיון משרד וטרינרי / מוסדות עירייה1815050750

           40           51               51נקיון מולדת1817200751

         117         141             127נקיון אשכול פיס1817910750

31



הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא
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 שם כרטיס כרטיס מחלקה מיוןאגף
   תקן 

2020

  תקציב 

2020

    תקציב 

2019

   ביצוע  

2018

         385             310נקיון מבני ציבור1938000750נקיון מוסדות חינוךהוצאותחזות העיר

      7,564      7,822          8,010נקיון מוסדות חינוך סה"כ

         907         877             935        6.0שכר פארק עירוני1746100110פארק

         144         140             128שעות נוספות1746100130

         110         120             110רכב עובדים1746100140

             1          -              -זמניים פארק1746100210

         135         115             130חשמל פארק1746100430

         904         800          1,000מיים1746100432

          -             2                 2פארק ציוד משרדי1746100470

             1             2              -כיבוד פארק1746100511

         123         120             108חומרים פארק1746100720

         414         410             410קבלנים פארק1746100750

         776         800             824גינון פארק1746100752

         705         700             175שמירה פארק1746100753

      1,193      1,050          1,000נקיון פארק1746100754

           43           15                 9רכישות מיוחדות1746100930

         505         545             567        4.0צוות פינת חי1746101110

           74           65               60שעות נוספות צוות פינת חי 1746101130

           54           50               50אחזקת רכב פינת חי1746101140

           59           70               80        0.7צוות פינת חי זמניים1746101210

           14           20              -פירסום1746101550

         227         225             180אחזקה פינת חי1746101742

           16           20               95פעילות חינוכית והפעלות חי פארק1746101751

      6,406      6,146          5,863      10.7פארק סה"כ

      1,895      1,900          1,994השתתפות בתקציב מח וטרינרית משותפת1923000810שירותים וטרנרים

      1,895      1,900          1,994שירותים וטרנרים סה"כ

    93,259    97,424      100,746      55.5הוצאות סה"כ

חזות העיר 

    91,805    95,567        99,172      55.5סה"כ
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הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

 שם כרטיס כרטיס מחלקה מיוןאגף
   תקן 

2020

  תקציב 

2020

    תקציב 

2019

   ביצוע  

2018

           19           25              -ביטוח1098001440ביטוחהוצאותמנהל כספי

         118         156              -בטוח1723000440

           92         122              -ביטוח1731000440

      1,090      1,019              -בטוח 1767000440

      2,626      1,800          2,500החזרים לתושבים1767000442

             980ביטח אש מורחב1767000443

             580ביטוח חבות מעבידים1767000444

          1,200ביטוח צד ג'1767000445

             350ביטוח אחריות מקצועית ושונות1767000446

         271         269             300חוקרים ויועצי ביטוח1767000750

          -             2              -ציוד שירותים שונים1769000930

           40           52              -בטוח1812200440

           52           68              -בטוח1812300440

          -           34              -ביטוח לימן1812620440

         106           90              -בטוח1813200440

           40           52              -בטוח1813700440

           45           59              -שרותים אחרים ביטוח1814000440

           31           41              -ביטוח כצנלסון1815010440

           31           41              -ביטוח גלילי1815020440

           31           41              -ביטוח הרצוג1815030440

           31           41              -ביטוח רבין1815040440

           31           41              -ביטוח המר1815200440

           45           59              -בטוח1817200440

           71           95              -בטוח1817910440

           30           40              -בטוח1818000440

         105           82              -בטוח1824000440

           80         106              -בטוח1824003440

           73           97              -תיאטרונים ביטוח1826100440

           33           50              -בטוח1828300440

         101           83              -ביטוח איצטדיון1829200440

           65           87              -בטוח1829300440

             7             9              -מינהל הרווחה ביטוח1841000440

             7             9              -מינהל הרווחה ביטוח1841300440

           19           25              -בטוח1841342440

           50           66              -ביטוח במסגרות יום1845200440

           26          -              -ביטוח לימן1845210440

             9           12              -מפתנים ביטוח1847400440

         150         130              -בטוח1933000440

      5,521      4,903          5,910ביטוח סה"כ

           90           85               85מחשב - אוטומציה1611110593גזברות

      4,059      4,130          4,514      22.4משכורת ושכר משולבי1621000110

           64         100             100שכר תקציבי עזר1621000115

         291         270             266שעות נוספות1621000130

         310         310             310אחזקת רכב עובדים1621000140

             5          -              -זמניים יים1621000210

             3             5              -בטוח1621000440

          -             2                 2רהוט ואחזקתו1621000450

             6           15               12הדפסות1621000470

         118         100             100עזר משרד1621000492

             4             4              -הגזברות אירוח וכיבוד1621000511

             2             2                 2הגזברות הוצאות משרדיות1621000560

         945         930             900הוצאות מחשב לתכניות כספי1621000570

         127         120             120עזר מחשב1621000593

         136           79               78תקציב עזר אחזקת רכב,1621000596

         196         125             113יעוץ מקצועי1621000750

           12           10                 8הגזברות הוצאות אחרות1621000780

             1             2              -רכישות מיוחדות1621000930

      6,369      6,289          6,610      22.4גזברות סה"כ

         151         145             155שירותי ארכיב1613000750רכש

         757         700             606        4.0שכר1621400110

           71           80               73שעות נוספות1621400130

           52           65               65אחזקת רכב עובדים1621400140

           87           85               85חשמל רכש1621400430

               92רכישת ציוד יסודי1621400930

      1,118      1,075          1,076        4.0רכש סה"כ

    13,008    12,267        13,596      26.4הוצאות סה"כ

מנהל כספי 

    13,008    12,267        13,596      26.4סה"כ
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הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

 שם כרטיס כרטיס מחלקה מיוןאגף
   תקן 

2020

  תקציב 

2020

    תקציב 

2019

   ביצוע  

2018

            (9)          -              -ערים בריאות הכנסות משתתפים1329300423בריאותהכנסותמנהל כללי

          (15)              (15)ערים בריאות הכנסות משתתפים1329500420

          (20)        (195)            (195)הכנסות משרד הבריאות1329500940

          (29)        (210)            (210)בריאות סה"כ

          (29)          (50)              (50)מועצת נשים1252100410יח לקידום מעמד האישה

          (29)          (50)              (50)יח לקידום מעמד האישה סה"כ

          (58)        (260)            (260)הכנסות סה"כ

         140          -              -ערים בריאות1829300783בריאותהוצאות

         280             418        2.0ערים בריאות שכר1829500110

           35               35ערים בריאות שכר1829500140

         245             245מותנה הכנסות משרד הבריאות1829500780

         145             104ערים בריאות פעולות1829500781

         140         705             802        2.0בריאות סה"כ

             3          -              -שעות נוספות דוברות1611100130דוברות ויחצ

         402         510             935        5.8שכר דוברות1614000110

           37           60               55שעות נוספות דוברות1614000130

          -           35               50אחזקת רכב דוברות1614000140

         578         800             800הסברה ויחסי ציבור הוצאות1614000550

         123         215             240תקשורת מקוונת שירותי חוץ1614000750

           24           50              -שיתוף ציבור וקהילה1762000780

      1,167      1,670          2,080        5.8דוברות ויחצ סה"כ

         317         310             378        2.7שכר מועצת נשים1752100110יח לקידום מעמד האישה

           62           50               46שעות נוספות1752100130

           40           50               50אחזקת רכב1752100140

           62           70              -זמניים1752100210

           20          -              -עבודות קבלניות מועצת נשים1752100750

         114         205             205מועצת נשים1752100782

           28          -              -רכישות מועצת נשים1752100930

         645         685             679        2.7יח לקידום מעמד האישה סה"כ

         837      1,000          1,118        4.8משכורת ושכר משולבי1612000110מבקר

             5          -                 5שעות נוספות1612000130

           39           40               40אחזקת רכב עובדים1612000140

           20           20               20עזר משרד1612000492

             2             4                 2ספרים ועיתונים תוכנות1612000520

           14           50               66ליסינג תפעולי נגדי1612000596

         145         175             190הוצאות למבקרי חוץ1612000750

             3             4                 3הוצאות אחרות1612000780

      1,065      1,293          1,444        4.8מבקר סה"כ

           20           20              -הכשרות והשתלמויות1761000520מנהל שירות 

         962         890              -שכר מנהל שירות וקהילה1762000110

           86         120              -שעות נוספות1762000130

           73         110              -אחזקת רכב1762000140

             7           20              -פרסום1762000550

           16           22              -הוצאות אחרות1762000781

         275         100              -הוצאות שונות שירות1769000780

      1,438      1,282              -מנהל שירות  סה"כ

      1,215      1,400          1,402        5.0שכר מנכל  ועובדיו1611002110מנכל

           64         100             100שכר תקציבי עזר1611002115

           38           50               46שעות נוספות1611002130

           41           80               60רכב1611002140

             1          -              -זמניים1611002210

             2             6                 5כיבוד בחדר ישיבות1611100510

           99           80               80עזר משרדי1611110492

             2          -              -כיבוד מנכל1611110511

           14           12               12תקציב עזר רכב1611110596

           55          -             150יעוץ1611110750

           29           95               86הקלטת ישיבות מועצה1611110752

           14           23               21הוצ' אחרות1611110780

             2             4              -רכישת ציוד יסודי1611110930

           71           80               80ערי תאום1754000780

      1,645      1,930          2,042        5.0מנכל סה"כ

         837         960             825        5.0משרד ראש הרשות1611000110ראש הרשות סגנים ולשכות

           64         100             100שכר תקציבי עזר1611000115

         174         180             165שעות נוספות1611000130

           55           70               60רכב1611000140

         299         510             547        3.2שכר מזכירות סגני ראש עיר1611001110

           64         100             100שכר תקציבי עזר1611001115

           31           40               37שעות נוספות1611001130

           33           55               55רכב 1611001140

      1,077         750             825        1.0שכר נבחרים1611100111

           39           40               40עזר משרדי1611100492

             9           11               10הוצאות כיבוד1611100511

             5             9              -ספרים ועיתונים1611100520

           14           12               12תקציב עזר רכב1611100596

           28           30               27הוצאות אחרות1611100780
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הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

 שם כרטיס כרטיס מחלקה מיוןאגף
   תקן 

2020

  תקציב 

2020

    תקציב 

2019

   ביצוע  

2018

         105      1,284          1,332        2.0שכר נבחרים1611101111ראש הרשות סגנים ולשכותהוצאותמנהל כללי

             9           12              -עיתונים סגני ראש עיר1611101520

           14           12               12תקציב עזר רכב1611101596

             3           20               18הוצאות שונות1611101780

           10           10               10תקציב עזר אחזקה1611101798

          -             4              -רכישות מיוחדות1611101930

      2,868      4,209          4,175      11.2ראש הרשות סגנים ולשכות סה"כ

      1,402      1,296          1,312        5.0משכורת ושכר משולבי1617000110שרות משפטי

        (719)        (600)            (680)נגדי  שכר משפטיות לועדה לתו"ב1617000115

           84           50               64שעות נוספות1617000130

         126         110             110אחזקת רכב עובדים1617000140

         188         180             189        2.0זמניים1617000210

           12           15                 6ספרות מקצועית1617000520

      1,831      1,800          1,800הוצאות משפטיות1617000581

             3             5                 5הוצאות שונות1617000780

        (730)        (600)            (740)העברה עזר יעוץ משפטי ועדה לתו"ב1617001581

      2,197      2,256          2,066        7.0שרות משפטי סה"כ

             7          -              -הוצאות אחרות1613000780תכנון אסטרטגי ושיתופיות

         250          1,336        6.0שכר1618000110

           50               46שעות נוספות1618000130

           45               45רכב1618000140

           35               27הוצאות אחרות תכנון אסטרטגי1618000780

         489         381             145יעוץ מקצועי תכנון אסטרטגי1731000750

         496         761          1,599        6.0תכנון אסטרטגי ושיתופיות סה"כ

      1,070      1,184          1,019        7.8משכורת ושכר משולבי1613000110מזכירות 

           64         100             100שכר תקציבי עזר1613000115

         119           80               73שעות נוספות1613000130

         105         110             110אחזקת רכב עובדים1613000140

           37           40               20        0.4זמניים מזכירות1613000210

         246         210             201עזר משרד1613000492

             1             6               25ספרים ועיתונים1613000520

           29           27               35עזר חלוקת הוצ' מחשב1613000593

      1,672      1,757          1,583        8.1מזכירות  סה"כ

      2,238      2,650          2,736      16.8שכר אגף משאבי אנוש והדרכה1613100110משאבי אנוש

           64         100             100שכר תקציבי עזר1613100115

         227         220             188שעות נוספות1613100130

         179         140             300אחזקת רכב עובדים1613100140

           51           70               70        0.6זמניים1613100210

      1,983      1,800          2,037דמי חבר איגודים מקצועיים1613100523

         167         180             160פירסום דרושים1613100550

           42           40               45מיחשוב עזר1613100593

         670         310             290רווחת עובד1613100780

      1,186      1,250          1,250שי לחג1613100781

           21           30               20בדיקות רפואיות ואבחונים1613100782

         289         220             300פנסיה לרשויות אחרות1613100783

           19           15               10השתתפות בלוויות1613100785

         600             930פעולות לרווחת העובד1613100786

         769         500             450השתלמות עובדים1616000521

             2             2                 2שונות1616000780

         183         100               79יועצים1616000980

             3          -              -שכר בחירות1619000110

      8,092      8,227          8,967      17.4משאבי אנוש סה"כ

         377         411             409        4.0מוקד בטחון עירייה1722120110מוקד ושירות

           15          -              -מוקד בטחון זמניים1722120210

         686         750          1,055        6.0שכר__מוקד עירוני1761000110

           95           80               73שעות נוספות מוקד1761000130

           59           50               50אחזקת רכב מוקד1761000140

         978         880             895        6.5שכר מוקדניות1761000210

           10           12                 4שונות מוקד1761000780

      2,220      2,183          2,486      16.5מוקד ושירות סה"כ

    23,646    26,958        27,923      86.4הוצאות סה"כ

מנהל כללי 

    23,588    26,698        27,663      86.4סה"כ
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הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

 שם כרטיס כרטיס מחלקה מיוןאגף
   תקן 

2020

  תקציב 

2020

    תקציב 

2019

   ביצוע  

2018

        (106)          (45)              (65)הכנסות-ת.תורנית1327000410מורשת ישראלהכנסותשרותי דת

        (271)        (200)            (200)ממשלה תרבות תורנית1327000920

        (377)        (245)            (265)מורשת ישראל סה"כ

        (377)        (245)            (265)הכנסות סה"כ

         246         260             260עזר פנסיונרים1851000391דתהוצאות

      3,353      4,250          4,465מועצה דתית-שוטף1851000810

         211           50               45מועצה דתית ה.שונות1851000812

      3,810      4,560          4,770דת סה"כ

         236         380             348        2.0משכורת ושכר משולבי1827000110מורשת ישראל

           31           20               18שעות נוספות1827000130

           28           35               35אחזקת רכב1827000140

         569         570             567        3.3זמניים1827000210

           99         100             100בתי כנסת1827000750

      1,282      1,250          1,550פעילות תורנית 1827000780

         563         300              -פעילויות תורניות נוספות1827000781

      2,809      2,655          2,618        5.3מורשת ישראל סה"כ

      6,619      7,215          7,388        5.3הוצאות סה"כ

      6,242      6,970          7,123        5.3שרותי דת סה"כ

     (1,629)        (500)            (500)החזרי בטוח לאומי1591900590העברות וח"פהכנסותשונים

        (580)            (631)זיכויים לרציפות זכויות פנסיה1591900592

     (6,237)   (11,436)       (10,500)כיסוי ממקורות הרשות1594000440

          -     (3,000)         (1,800)החזר מקרן פנסיה תקציבית1594000690

     (7,866)   (15,516)       (13,431)העברות וח"פ סה"כ

          (47)        (100)              (30)הכנסות מהקדמת תשלום1269000661מימון

        (900)        (800)            (850)הכנסות שונות דיבידנד1269000662

        (264)        (200)            (200)הכנסות שונות1269000790

         817        (250)            (350)ריבית והפרשי שער1511000661

        (395)     (1,350)         (1,430)מימון סה"כ

     (2,511)     (2,900)         (3,015)פרסום חוצות1122000220פרסום חוצות

     (2,511)     (2,900)         (3,015)פרסום חוצות סה"כ

          -     (4,716)         (4,569)השתת' התקציב הבלתי רגיל 1472000590פרעון מלוות

   (11,998)   (12,696)       (16,085)החזר מקרנות פיתוח1591900591

   (11,998)   (17,412)       (20,654)פרעון מלוות סה"כ

        (681)          -              -בחירות החזר הוצאות1196000990תשלומים לא רגילים

     (1,993)     (3,500)         (1,500)החזרים משנים קודמות1269000510

            (1)          (24)              -הכנסות מימון חשמל ירוק1460000661

     (1,584)     (1,600)         (1,500)חשמל ירוק1460000690

            (150)הכנסות מיצור חשמל סולרי חברה כלכלית1460000691

     (4,259)     (5,124)         (3,150)תשלומים לא רגילים סה"כ

   (27,029)   (42,302)       (41,680)הכנסות סה"כ

         341         340             340מרכז השלטון המקומי1765000810השתתפויותהוצאות

         471         560             560תמיכות1765000820

           58           70               70עמותות בגין שימוש באולם1765000821

          -               86 השתתפות באשכול רשויות השרון1980000830

         869         970          1,056השתתפויות סה"כ

      2,197      2,100          2,150עמלות כ"א ובנקים1631000610מימון

             4             5                 5ריבית משיכות יתר ואחרות1631000620

      2,201      2,105          2,155מימון סה"כ

         223         270             223ציוד משרדי1092000470עזר משרד

         835         900             665בולים1092000541

     (3,129)     (3,082)         (2,648)נגדי עזר משרד1092000998

         964         960             930מאור כח חימום מים1613000430

           48           55               96חומרי ניקוי1613000431

         112         130             177הוצאות כבוד1613000533

        (947)        (767)            (557)עזר משרד סה"כ

    31,403    32,000        33,600    248.0עזר פנסיונרים1091000310פנסיה

         246         260             260        2.0פנסיונרים מועצה דתית1091000311

   (31,649)   (32,260)       (33,860)נגדי פנסיונרים1091000999

    31,403    32,000        33,600עזר פנסיונרים1992000391

    31,403    32,000        33,600    250.0פנסיה סה"כ

         890         120             120לוחות מודעות ותקונם1764000420פרסום חוצות

         530             748דמי ניהול לוח מודעות1764000720

         890         650             868פרסום חוצות סה"כ

      4,084      4,084          4,084תשלומים עח קרן1648000691פרעון מלוות

         973         888             880תשלומים עח ריבית1648000692

         106         114             114תשלומים עח הצמדה1648000693

      3,044      3,044          3,044קרן-מלוות ביוב1648000694

         985         844             705רבית-מלוות ביוב1648000695

         776         828             820הצמדה-מלוות ביוב1648000696

      9,666    10,184        12,695תשלום עח קרן הלוואת פיתוח1648001691

      2,332      2,512          3,390תשלום עח ריבית הלוואת פיתוח1648001692

    21,966    22,498        25,732פרעון מלוות סה"כ
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ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

 שם כרטיס כרטיס מחלקה מיוןאגף
   תקן 

2020

  תקציב 

2020

    תקציב 

2019

   ביצוע  

2018

         126         140             139        1.0משכורת ושכר משולבי1791000110שרותים חקלאייםהוצאותשונים

           91         140             100תקציבי עזר שכר1791000115

             7             7                 7אחזקת רכב עובדים1791000140

           25           25               25עזר משרדי1791000492

          -             5              -שרות שדה1792000780

          -             5              -הוצאות גביה1797000780

         249         322             271        1.0שרותים חקלאיים סה"כ

      1,442           10               10בחירות לרשויות1619000780תשלומים לא רגילים

           10           15               65הוצאות חשמל ירוק1960000750

          -         950          1,000        9.0שכר כללי רזרבה1992000110

          -      3,500          3,800רזרבה להסכמי שכר ותשלומי פרישה1992100110

      2,056          -              -החזר משנים קודמות1994000780

          -      4,000          4,053רזרבה לפעולות1994000981

      3,508      8,475          8,928        9.0תשלומים לא רגילים סה"כ

         170         150             175נט"ן1836200760שירותים שונים

             400שרות אוטובוסים בהפעלת הרשות1942100750

               40פעולות ואירועים שונים1769000781

         170         150             615שירותים שונים סה"כ

    60,309    66,403        72,668    260.0הוצאות סה"כ

    33,280    24,101        30,988    260.0שונים סה"כ
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הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

 שם כרטיס כרטיס מחלקה מיוןאגף
   תקן 

2020

  תקציב 

2020

    תקציב 

2019

   ביצוע  

2018

שירותים 

חברתיים 

     (7,091)     (7,450)         (7,750)השתתפות  במשכורת1340000930מנהל רווחההכנסותקהילתיים

          (60)          (17)              (17)הוצאות אירגוניות ובטיחות1340002930

        (209)        (216)            (216)השתת רווחה בכא חנמ1341331930

     (7,361)     (7,683)         (7,983)מנהל רווחה סה"כ

          (60)          -              -השתתפות בסמים1347300990מניעת סמים

          (60)          -              -מניעת סמים סה"כ

        (110)          (63)              (23)עבודה קהילתית1348200930עבודה קהילתית

            (255)מרכז עוצמה הכנסות1348200931

              (45)הכנסות התנדבות 1348300420

        (125)          (60)              (20)התנדבות פעולה1348300930

          (21)          (10)              (10)יעוץ לאזרח1348400930

            (4)          (20)              (15)בית המתנדב 1348600420

        (261)        (153)            (368)עבודה קהילתית סה"כ

            (6)          (15)              (15)משפחות במצוקה בקהילה הכנסה עצמית1342200420רווחת הפרט והמשפחה

        (541)        (300)            (600)משפחות במצוקה בקהילה ממשלה1342200930

            (6)          (35)              (35)הכנסות משתתפים שלום המשפחה1342400420

        (375)        (380)            (450)הכנסות ממשלה שלום המשפחה1342400930

          (31)        (300)            (330)הכנסות משתתפים טיפול במשפחה1342401420

          (42)          (45)            (190)הכנסות ממשלה טיפול במשפחה1342401930

     (1,000)     (1,075)         (1,620)רווחת הפרט והמשפחה סה"כ

        (369)        (200)            (400)נערות במצוקה1347100930שירותי תקון

          -          (15)              -חסות ארצית1347200930

            (5)          (20)              (10)השתתפות הורים סדנאות1347300420

        (221)        (225)              (74)הכנסות רווחה סמים1347300930

        (845)        (840)            (840)מפתן ממשלתי1347400930

     (1,441)     (1,300)         (1,324)שירותי תקון סה"כ

          (96)        (113)            (113)הדרכת עיוור1346300930שרותי שיקום

          (80)          (90)              (90)מפעלי שיקום לעוור1346400930

     (6,444)     (6,820)         (7,350)החזקת נכים בפנימיות1346500930

        (424)        (465)            (480)מסגרות יום1346600930

        (887)        (860)         (1,650)נכים קהילות תומכות1346700930

        (189)        (120)            (250)השתתפות הורים1346800420

        (463)        (430)            (430)אימון והכשרה1346800930

     (8,585)     (8,898)       (10,363)שרותי שיקום סה"כ

מוגבלות         (299)        (300)            (300)סדור במוסדות לאנשים עם מוגבלות שכלית1345100420שרותים לאנשים עם

   (22,459)   (22,200)       (24,000)הכנסות ממשלה - מוסדות לאנשים עם מוגבלות שכלית1345100930

     (1,771)     (2,028)         (2,028)מעונות יום לאנשים עם מוגבלות שכלית1345200930

        (174)          (60)              (60)השת' הורים במעש1345202420

        (696)        (700)            (700)מעש1345202930

        (623)        (323)            (323)מועדונים לאנשים עם מוגבלות שכלית1345300930

   (26,023)   (25,611)       (27,411)שרותים לאנשים עם מוגבלות שכלית סה"כ

        (105)        (100)            (100)השתת' קשישים במוסד1344300420שרותים לזקן

     (1,116)     (1,350)         (1,775)החזקת זקנים במעונו1344300930

          (11)          (20)              (20)השתת' קשיש  בצרכים1344400420

     (1,226)     (1,200)            (950)טיפול בזקן בקהילה1344400930

        (135)          (25)              (25)השתתפות פונים מרכז יום לקשיש1344500420

        (599)        (650)            (800)מרכז יום לקשיש1344500930

     (3,194)     (3,345)         (3,670)שרותים לזקן סה"כ

          (82)          (90)              (90)פעילות קהילתית ילד1343500420שרותים לילד ולנוער

     (1,316)     (1,060)         (1,200)חוק הנוער / טיפול ילד בקהילה1343500930

        (162)        (170)            (170)ילדים במוסדות1343800420

     (6,475)     (6,500)         (7,700)אחזקת ילדים בפנימי1343800930

        (815)        (790)            (790)ילדים מעונות יום1343900930

     (8,850)     (8,610)         (9,950)שרותים לילד ולנוער סה"כ

        (827)        (780)            (975)טיפול בעולים1349000930שרותים לעולים

        (827)        (780)            (975)שרותים לעולים סה"כ

            (6)          (15)              (15)הכנסות מפעולות עולים1369000440קליטה

          -          -              (15)השתתפות סוכנות1369000760

        (359)        (374)            (306)ממשלה קליטה 1369000960

        (366)        (389)            (336)קליטה סה"כ

   (57,966)   (57,844)       (64,000)הכנסות סה"כ

    13,669    13,865        15,964      92.3שכר עובדים1841000110מנהל רווחההוצאות

         985         970             889שעות נוספות1841000130

      1,006      1,010             985אחזקת רכב עובדים1841000140

         321         343             273        2.0זמניים1841000210

           91         100             100שכר תקציבי עזר1841300115

         194         200             200חשמל1841300430

             3             7                 6רהוט ואחזקתו1841300450

         197         200             180עזר משרדי1841300492

         280         260             260עזר מחשב1841300593

         124         142             142מערכות מידע רווחה1841300751

         487         510             495מיגון בלשכות שמירה1841300780

38           80           45               54הוצאות שונות רווחה1841300781



הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

 שם כרטיס כרטיס מחלקה מיוןאגף
   תקן 

2020

  תקציב 

2020

    תקציב 

2019

   ביצוע  

2018

             6             7              -רכישות מיחודות1841300930מנהל רווחההוצאותחברתיים 

    17,444    17,659        19,548      94.3מנהל רווחה סה"כ

         248          -              -שכר מתאים סמים1847300110מניעת סמים

           73          -              -שעות נוספות סמים1847300130

           37           56              -אחזקת רכב עובדים1847300140

             1          -              -זמניים1847300210

         238          -              -מניעת סמים1847300780

         597           56              -מניעת סמים סה"כ

         110         151             123עבודה קהילתית1848200840עבודה קהילתית

             255מרכז עוצמה1848200841

         877         830          1,042        7.3שכר התנדבות1848300110

           54           50               49שעות נוספות  1848300130

           62           75               75אחזקת רכב עובדים1848300140

             6           22              -זמניים1848300210

           25           25               25פעילות שילוב קהילתית תרבותית1848300750

           11           20               20הורים בונים קהילה1848300751

           25           30               30שבוע התנדבות1848300780

         106         175             175התנדבות1848300840

           50           59               59בית למשפחות מיוחדות1848301750

           23           15               15הוצאות שונות שיל1848400840

         450         495             428        3.0שכר שיקום שכונות1848500110

           51           20               18שעות נוספות1848500130

           35           42               42אחזקת רכב עובדים1848500140

           26           25               25שכר דירה1848500410

           15           26               14בית המתנדב 1848600750

          -           10               15בית המתנדב מותנה הכנסות 1848600751

      1,927      2,070          2,410      10.3עבודה קהילתית סה"כ

         661         366             800משפחות במצוקה בקהילה1842200840רווחת הפרט והמשפחה

             8           10                 9רווחת הפרט1842200841

         793         900             969        5.9שכר שלום המשפחה1842400110

           17           25               23שעות נוספות1842400130

           44           42               42רכב שלום המשפחה1842400140

           29           70               70המרכז לשלום המשפחה1842400840

             4           50               50        0.4שכר מרכז לטיפול במשפחה1842401110

           20               18שכר מרכז לטיפול במשפחה1842401130

           13         295             325פעולות מרכז לטיפול במשפחה1842401750

         253         260             181        1.5שכר רווחה עיר ללא אלימות 1842410110

      1,821      2,038          2,487        7.7רווחת הפרט והמשפחה סה"כ

         286         460             383        2.2שכר נערה במצוקה1847100110שירותי תקון

             5             3                 3שעות נוספות1847100130

           22           18               20אחזקת רכב עובדים1847100140

         133         200             456נערות נערים ונשים במצוקה1847100840

          -           20              -מעונות חסות1847200840

           60           60              -אל סם1847300781

         332         200               99סמים משרד הרווחה1847300840

           91         100             100שכר תקציבי עזר1847400115

           39           65               52חשמל  1847400430

           60         122               72מרכז יום רב תחומי מפתן1847400751

         370         381             381מפתנים הוצאות שונות1847400780

           12           13               13אחזקה תקציבי עזר1847400798

           28           15               15מפתנים1847400840

             5           15               15מפתן רכישות מיוחדות1847400930

      1,443      1,672          1,609        2.2שירותי תקון סה"כ

         132         170             170טיפול בעוור בקהילה1846300840שרותי שיקום

         102         120             120עוורים מפעלי תעסוקה1846400840

      8,610      9,100          9,800נכים בפנימיות1846500840

         616         620             640נכים במסגרות יום1846600840

         868         800          2,200נכים טיפול בקהילה תומכת1846700840

           91         100             100שכר תקציבי עזר1846710115

           93         100               70עבודות קבלניות1846710750

           12           13               13אחזקה תקציבי עזר1846710798

         559         550             560שיקום נכים בקהילה1846800840

    11,084    11,573        13,673שרותי שיקום סה"כ

מוגבלות     27,688    27,400        30,200סדור במוסדות מש"ה ואוטיסטים1845100840שרותים לאנשים עם

      2,673      2,600          2,600מסגרות יום לאנשים עם מוגבלויות1845200840

         960      1,000          1,000מעש1845202840

           91         100             100שכר תקציבי עזר1845210115

           12           13               13אחזקה תקציבי עזר1845210798

         860         900             900שרותים תומכים לאנשים עם מוגבלות שכלית1845300840

         159         400             400הסעות1845300842
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ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

 שם כרטיס כרטיס מחלקה מיוןאגף
   תקן 

2020

  תקציב 

2020

    תקציב 

2019

   ביצוע  

2018

מוגבלותהוצאותשירותים             91         100             100שכר תקציבי עזר1845400115שרותים לאנשים עם

           12           13               13אחזקת תקציבי עזר1845400798

    32,547    32,526        35,326שרותים לאנשים עם מוגבלות שכלית סה"כ

      1,527      1,800          2,500שילוב אזרחים ותיקים בבתי אבות1844300840שרותים לזקן

      1,678      1,695          1,655      12.0שכר מועדוני קשישים1844400110

           91         100             100שכר תקציבי עזר1844400115

           34           30               27שעות נוספות1844400130

           55           55               55אחזקת רכב עובדים1844400140

         208         230             229        1.6זמניים1844400210

           12           13               13אחזקה תקציב עזר1844400798

      1,057      1,200          1,350טיפול באזרחים ותיקים בקהילה1844400840

           32           38               34מועדוני קשישים1844410780

         111         300             300תמיכות מרכזי יום לקשיש1844500820

         590         850             900מרכז יום לקשיש1844500840

         330         360             395הסעות וארוחות1844500841

      5,727      6,671          7,558      13.6שרותים לזקן סה"כ

         269          -              -שכר פעולות קהילתיות1843500110שרותים לילד ולנוער

           16          -              -שעות נוספות1843500130

             1          -              -זמניים1843500210

      1,531      1,430          1,430טיפול בילד בקהילה ושילוב באומנה1843500840

           30           50               50משפחות במצב משברי וחירום 1843500841

      9,005      8,700        10,500אחזקת ילדים בפנימיות1843800840

      1,086      1,100          1,100אחזקת ילדים במעונות יום1843900840

    11,938    11,280        13,080שרותים לילד ולנוער סה"כ

         216         190             189        1.5שכר קליטת עליה1849000110שרותים לעולים

           14           30               27שעות נוספות1849000130

           28           36               36אחזקת רכב עובדים1849000140

      1,065      1,050          1,300עולים שרותים שונים1849000840

      1,323      1,306          1,552        1.5שרותים לעולים סה"כ

           77         103               89        0.5שכר קליטה1869000110קליטה

          -           40              -שעות נוספות1869000130

           11          -              -פנימיות יום מרכז למידה1869000210

           49           51               59פעולות קליטה עירונית1869000786

           39           43               43קליטה קלה בקהילה1869100780

           96           97               97תרבות וזהות1869100781

           37           42               42אקולוגיה והכרות1869100782

           44           50               50חדר הנצחה1869100783

           90           94               94יום עליה1869100784

         444         520             474        0.5קליטה סה"כ

    86,296    87,371        97,717    130.0הוצאות סה"כ

שירותים 

חברתיים 

    28,329    29,527        33,717    130.0קהילתיים סה"כ
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ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

 שם כרטיס כרטיס מחלקה מיוןאגף
   תקן 

2020

  תקציב 

2020

    תקציב 

2019

   ביצוע  

2018

          -          (80)              (80)החזר מחברת בטוח1243000540מאור רחובותהכנסותתפעול

          -          (80)              (80)מאור רחובות סה"כ

          -          (80)              (80)הכנסות סה"כ

         310         570             467        2.5משכורת ושכר משולבי1743000110מאור רחובותהוצאות

           91         100             100שכר תקציבי עזר1743000115

           85           45               41שעות נוספות1743000130

           52           98               80אחזקת רכב עובדים1743000140

           26           30               27חמרים1743000720

             1             4                 4כלים מכשירים וציוד1743000740

      2,231      2,272          2,272עבודות קבלניות תאורה1743000750

         190         250             225תיקון עמודי תאורה ושלטים מוארים1743000751

      3,766      3,700          3,700חשמל1743000760

         227         200             200אחזקת רכב תקציב עזר1743000796

         755         760             760עבודות קבלניות רמזורים1744100750

         103         100             100חשמל רמזורים1744100760

      7,836      8,129          7,976        2.5מאור רחובות סה"כ

          -             875        5.0שכר 1741000110מנהל תפעול

          -               41שעות נוספות1741000130

          -             100אחזקת רכב עובדים1741000140

                 8הוצאות שונות1741000780

          -          1,024        5.0מנהל תפעול סה"כ

      1,539      1,700          1,592      11.0משכורת ושכר משולבי1742000110עבודות ציבוריות

         438         400             400שכר תקציבי עזר1742000115

         180         162             147שעות נוספות1742000130

           90         120             120אחזקת רכב עובדים1742000140

           14          -              -זמניים1742000210

         181         160             160ליסינג תפעולי עזר1742000596

         172         150             135חמרים1742000720

      1,451      1,500          1,400עבודות קבלניות1742000750

         254         250             400תקציב עזר אחזקת רכב1742000796

             2             4              -ציוד מיוחד1742000930

           69           70               63עבודות קבלניות בטיחות1744000750

         294         290             290עבודות קבלניות1745000750

      4,684      4,806          4,707      11.0עבודות ציבוריות סה"כ

      1,549      1,700          1,839      12.5שכר למנהל רכב1096000110רכב

         385         245             321שעות נוספות1096000130

           96           95               95אחזקת רכב עובדים1096000140

         120         150             150גילום מס הכנסה1096000141

      1,326      1,300          1,250דלק1096000531

         574         650             600תיקונים1096000532

         398         220             240הוצאות טסט ובטוח1096000533

           32           25               32שונות1096000780

      2,853      2,850          3,150ליסינג1096000930

     (5,303)     (5,045)         (5,272)נגדי רכב1096000998

     (2,030)     (2,190)         (2,405)נגדי שכר1096000999

          -          -              -      12.5רכב סה"כ

      1,948      2,125          1,939      15.9משכורת ושלב משולב1098003110תחזוקה

         178         230             174שעות נוספות1098003130

         170         230             170אחזקת רכב עובדים1098003140

           70          -               80        -שכר1098003210

      3,162      3,200          3,000תחזוקת מבני עירייה1098003420

         204         200             179אחזקת חשמל1098003421

           38           55               40ועדי בתים1098003422

         118         150             150אחזקת מזגנים מרכזיים1098003750

      2,372      2,400          2,600מים וביוב למוסדות1098003772

     (5,894)     (6,005)         (5,969)נגדי אחזקה1098003998

     (2,365)     (2,585)         (2,363)נגדי שכר1098003999

            (0)          -              -      15.9תחזוקה סה"כ

    12,520    12,935        13,707      46.9הוצאות סה"כ

    12,520    12,855        13,627      46.9תפעול סה"כ
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ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

 שם כרטיס כרטיס מחלקה מיוןאגף
   תקן 

2020

  תקציב 

2020

    תקציב 

2019

   ביצוע  

2018

תרבות 

            (8)          (50)              (50)הכנסות שונות1269000410אירועיםהכנסותוספורט

          (24)          (22)              (22)והדרת פני זקן הכנס1269000420

          (32)          (72)              (72)אירועים סה"כ

          (29)          -              (85)חינוך משלים1313600410בתי תלמיד

        (540)        (600)            (600)הכנסות מול הוצאות1313600420

        (433)        (600)            (600)החזר הוצאות נקיון1313600490

        (650)              -החזר הוצ' שמירה1313600491

        (240)        (200)            (240)הכנסות משכירות בתי תלמיד1313600640

     (2,168)     (2,950)         (2,600)הכנסות ניצנים משרד החינוך 1313600920

     (3,410)     (5,000)         (4,125)בתי תלמיד סה"כ

        (267)        (300)            (300)דמי שמוש בחדר לימוד1324000640בתי תרבות

        (262)        (250)            (250)הכנסות  קתדרה  1324001410

        (219)        (280)            (280)קתדרה עממית חוגים מותנה הכנסה1324001412

            (7)          (15)              (15)ארועים מותנה הכנסה1324001440

          (88)        (128)            (128)תשלום עבור שעורים בגלריה1324002410

            (6)            (5)               (5)הכנסות בית אומנים1324002420

          (60)          (60)              (60)הכנסות ממשלה בגלריה1324002920

        (159)        (162)            (162)הכנסות למתנסים1324003410

        (570)        (580)            (580)גלר הכנסות מול הוצאות 1324003412

          (35)          (50)              (50)חוית תאטרון1324003440

          (82)          (75)              (75)הכנסות משכירויות גלר1324003640

          (54)        (250)            (250)הכנסות אלי כהן1324005410

        (456)        (315)            (315) אלי כהן הכנסה חוגים כנגד הוצ 1324005420

          (30)          (30)              (30)הכנסות משכירויות אלי כהן1324005640

          -          (50)              -השתתפות תאגיד בהוצאות1324007490

     (2,296)     (2,550)         (2,500)בתי תרבות סה"כ

     (3,038)     (3,300)         (3,300)הכנסות ממינויים1326100410היכל התרבות

          -          (75)              (75)שבתרבות1326100411

     (1,176)     (1,100)         (1,288)שכירות אולמות1326100420

          (58)          (75)              (75)השתתפות בעלות אולם1326100421

     (2,147)     (2,000)         (2,130)הכנסות מהופעות בהיכל1326110410

     (6,418)     (6,550)         (6,868)היכל התרבות סה"כ

        (193)          -              -שכל מקהלה1325400420מוזיקה

          (71)          -              -תיאטרון כ"ס הכנסות1325400421

        (264)          -              -מוזיקה סה"כ

        (379)        (395)            (395)הכנסות משרד התרבות1321000920מנהל

        (379)        (395)            (395)מנהל סה"כ

          (86)        (120)            (120)הכנסות מתלמידים השכלת מבוגרים1318000410מרכז להשכלת מבוגרים

          (43)          (43)              (43)הכנסות חזרה ללימודים- משתתפים1318000411

        (311)        (330)            (330)מותנה הכנסה קורסים1318000412

        (149)        (170)            (170)הכנסות משכירויות השכלת מבוגרים1318000640

          (58)          (75)              (75)השתת' ממשלה השכלת מבוגרים1318000920

          (87)          (87)              (87)השתתפות ממשלה חזרה ללימודים1318000921

          (69)        (378)            (378)הכנסות עמיתים1318001410

          -          (15)              (15)הכנסות ליקויי למידה1318002410

            (7)          (15)              (15)הכנסות ממרכז תעסוקה מבוגרים1318200410

        (810)     (1,233)         (1,233)מרכז להשכלת מבוגרים סה"כ

        (952)        (850)         (1,443)סל תרבות הכנסות 1326000411סל תרבות

            (3)          -              -סל תרבות גני ילדים1326000412

        (955)        (850)         (1,443)סל תרבות סה"כ

        (179)        (280)            (260)דמי שימוש באיצטדיון1329200420ספורט

        (295)          (77)              -הכנסות מחוגים 1329300410

     (4,115)     (3,919)         (4,469)הכנסות מחוגים ופרויקטים  מותנה הכנסות1329300412

        (394)        (350)            (350)הכנסות מספורט בני נוער1329300420

        (128)        (155)            (165)הכנסות מבטוח ספורטאים1329300442

            (5)          (50)              (50)הכנסות משמירה1329300610

     (1,349)     (1,325)         (1,465)שכר דירה מחוגים1329300640

        (410)        (380)            (350)השתתפות הממשלה לפע1329300920

        (322)          (50)              (50)מותנה הכנסות מארועים  1329310420

        (150)            (650)מאמאנט- מותנה הכנסות1329310421

        (288)            (250)מרוץ כפר סבא- מותנה הכנסות1329311420

          (20)              (20)פסטיבל ספורט - מותנה הכנסות1329312420

        (110)            (110)מרוץ לילה - מותנה הכנסות1329313420

          (20)              -מתגלגלים- מותנה הכנסות1329314420

        (183)            (260)אתלטיקה קלה - הכנסות1329317420

          -          (60)            (125)הכנסות ספורט מותנה ממשלה1329321920

     (1,465)     (1,391)         (1,531)דמי שמוש באולמי ספורט אגודות1329900710

        (183)        (193)              -פרחי ספורט1329900921

     (8,846)     (9,001)       (10,105)ספורט סה"כ
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ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

 שם כרטיס כרטיס מחלקה מיוןאגף
   תקן 

2020

  תקציב 

2020

    תקציב 

2019

   ביצוע  

2018

תרבות 

        (119)        (120)            (120)הכנסות מספריות1323000420ספריההכנסותוספורט

          (26)          (26)              (26)השתתפות הממשלה לספ1323000920

        (145)        (146)            (146)ספריה סה"כ

   (23,556)   (25,797)       (26,887)הכנסות סה"כ

             9           15               15שכר1751000110אירועיםהוצאות

         232         240             240שכר תקציבי עזר1751000115

           33           55               55שעות נוספות1751000130

           20           13               23        0.2שכר זמנים1751000210

          -         350             315עבודות קבלניות1751000750

      1,300      1,100             990הוצאות אחרות יום העצמאות1751000780

         102         100               90ציוד ליום העצמאות1751000781

           23           25               25תקציב עזר תחזוקה1751000798

           80           90               90אחזרחזקת בית ספיר1751000799

         130         120             139        1.0משכורת ושכר משולבי1752000110

           27           35               32שעות נוספות1752000130

           16           20               20אחזקת רכב עובדים1752000140

           45           50               70        1.0זמניים1752000210

           68           70               63פירסום ארועים1752000550

           22           22               22גלעד לנופלים1752000750

         119         113             113החזר הוצאות חברת תרבות1752000753

         647         900          1,100הוצאות אירועים1752000780

           29           50               45הוצאות שונות1752000781

             3             4                 4חשמל,מים,חומרי ניקוי1753000430

         190         190             171והדרת פני זקן1765000780

         135         135             125תרבות  לקהילה1821000751

          -         400             390ארועי קייץ1821000782

      3,229      4,097          4,137        2.2אירועים סה"כ

         624         670             666        4.0בתי תלמיד1813600110בתי תלמיד

             2          -              -בתי תלמיד1813600130

           45           70               70אחזקת רכב עובדים1813600140

         185         200             249        2.0זמניים1813600210

           29           72               85פעולות במרכזים1813600751

         433         600             600נקיון בתי תלמיד1813600752

      2,172      2,950          2,600תוכנית ניצנים השלמת משרד החינוך1813600753

             9           10                 9הוצאות אחרות1813600780

      3,500      4,572          4,279        6.0בתי תלמיד סה"כ

      1,232      1,000             994        8.0משכורת ושכר משולבי1824000110בתי תרבות

           73           80               80שכר תקציבי עזר1824000115

         135         120             101שעות נוספות1824000130

           61           65               65אחזקת רכב עובדים1824000140

             5           20               20זמניים1824000210

         110         110             110חשמל1824000430

           49           50               50עזר משרדי1824000492

             3             3              -כיבוד1824000511

           18         439             395החזר הוצאות לחברת תרבות בתי תרבות1824000752

           29           30               17הוצאות אחרות1824000780

         100         105             105אחזקה תקציבי עזר1824000798

             5             5              -הוצאות חד פעמיות1824000930

           82           80               80        0.5זמניים1824001210

           49           50               50עזר משרדי קתדרה1824001492

           17           20               18מכללות הוצאות פרסום1824001550

         254         250             225מכללות עבודות קבלניות1824001750

             9           20               18ארועים1824001751

           32           45               32הוצאות חוגים1824001780

             5           10              -ציוד מיחוד1824001930

           66           75               70        0.5זמניים1824002210

           29           30               27פירסום1824002550

           59           70               63אוצרת גלריה1824002750

         122         140             117אחרות גלריה1824002780

          -         120               99בית היוצר1824002781

           41           65               50מרכז אומנים אונים1824002782

         584         420             467        3.1משכורת ושכר משולבי1824003110

           73           80               80שכר תקציבי עזר1824003115

           56           56               51שעות נוספות1824003130

           50           65               65אחזקת רכב עובדים1824003140

         247           80             219        1.4זמניים1824003210

           29           36               36מאור כח חימום מים1824003430

           49           50               50עזר משרד1824003492

           27           35               32פירסום גלר1824003550

         363         406             406חוגים מותנה הכנסה 1824003750

           39           40               36חוית תאטרון1824003751

           15           95               86הוצאות אחרות1824003780

           52           55               55אחזקה תקציבי עזר1824003798

           68         151               70        0.4זמניים חוגים1824004210

43           35           40               40הוצ חוגים1824004780



הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

 שם כרטיס כרטיס מחלקה מיוןאגף
   תקן 

2020

  תקציב 

2020

    תקציב 

2019

   ביצוע  

2018

תרבות 

             1             5              -רכישת ציוד1824004930בתי תרבותהוצאותוספורט

         662         747             616        4.1שכר מנהל א.כהן1824005110

           35           40               32שעות נוספות1824005130

           81           70               80        0.7זמניים   חוגים אלי כהן1824005210

           33           34               34חשמל1824005430

             2             2                 2עזר משרדי1824005492

           14           15               14פרסום1824005550

         191         225             225מותנה הכנסה1824005750

               90עבודות קבלניות1824005751

           49           52               52הוצאות חוגים1824005780

         177         195             179        1.0מדריכים אלי כהן1824006110

             5              -רכש1824006931

           35           50               50חשמל מרכז קימות ומדע1824007430

      5,549      6,051          5,853      19.7בתי תרבות סה"כ

         805         845             875        6.6שכר עובדים במינויים1826100110היכל התרבות

      1,413      1,380          1,230שכר תקציבי עזר1826100115

           64           60               55שעות נוספות1826100130

           50           52               52אחזקת רכב עובדים1826100140

         579         480             582        5.0זמניים1826100210

         246         250             200מעטפות משלוח דאר וטלפון1826100492

             0             3                 3תיאטרונים אירוח וכיבוד1826100511

         227         202             159פירסום1826100550

      2,127      2,245          2,245רכישות מופעים1826100750

          -         124             112שבתרבות1826100751

         118         130             117 הוצאות אחרות1826100781

         910      1,100          1,060אחזקת בית ספיר1826100799

             3             3              -רכישות מיוחדות1826100930

      2,083      1,900          2,024רכישת הצגות בהיכל1826110750

      8,625      8,774          8,714      11.6היכל התרבות סה"כ

          -         180             180תחרות פסנתרנים/ כלי נשיפה1825200780מוזיקה

          -         300             270כנס תזמורות נושפים1825200782

      1,372      1,535          1,382השתתפות בתאגיד עירוני1825200870

         213          -              -        1.4זמניים1825400210

         150          -              -מנצח תזמורת1825400750

         226          -              -תיאטרון כ"ס הוצאות1825400751

           29          -              -הוצאות שונות1825400780

         285             257השתתפות בתאטרון ומקהלות 150 ת + 160 מק1825400870

           80           80               80השתתפות במוזיאון כס1826200820

         665         700             700אחזקת עזר בית ספיר1826200821

      2,735      3,080          2,869        1.4מוזיקה סה"כ

      2,150      1,085          1,123        6.7משכורת ושכר משולבי1821000110מנהל

         232         250             250שכר תקציבי עזר1821000115

           64           35               50שעות נוספות1821000130

           77           75               75אחזקת רכב עובדים1821000140

           69           70               50עזר משרדי1821000492

             1             2              -כבוד1821000511

           49           80               72פירסום1821000550

         159         150             150עזר מחשב1821000593

         232         210             235תמלוגים1821000750

         417         840             590החזר הוצאות לחברת תרבות1821000752

           17           25                 8הוצאות שונות1821000780

           68           60               60אחזקה יד לבנים1821000799

         395             395השתתפות מותנה הכנסות ממשלה1821000870

      3,535      3,277          3,058        6.7מנהל סה"כ

מרכז להשכלת 

         700         741             756        3.8משכורת ושכר משולבי1818000110מבוגרים

           58          -              -שכר חזרה ללימודים1818000111

           73           80               80שכר תקציבי עזר1818000115

           61           50               46שעות נוספות1818000130

           34           33               34אחזקת רכב עובדים1818000140

         317         267             265        2.0זמניים1818000210

           31           91               99שכר חזרה ללימודים1818000211

         107         118             118חשמל1818000430

           59           60               50עזר משרד1818000492

          -             5                 5פירסום1818000550

         224         240             240הרצאות כנגד הכנסות1818000750

           65           76               76קבלנים חזרה ללימודים1818000751

           14           15               14הוצאות אחרות1818000780

           71           75               75אחזקה תקציב עזר1818000798

             5             5              -רכישות מיוחדות1818000930

           11          -              -שכר פרוייקט עמיתים1818001210

           40         378             378פעולות פרויקט עמיתים1818001750

           38           41               20הוצאות ליקויי למידה1818002210

             2           22               22הוצאות ליקויי למידה1818002750

44         113         115             115מרכז תעסוקה מבוגרים1818200752
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ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

 שם כרטיס כרטיס מחלקה מיוןאגף
   תקן 

2020

  תקציב 

2020

    תקציב 

2019

   ביצוע  

2018

תרבות 

הוצאותוספורט

מרכז להשכלת 

             6           15               15מרכז תעסוקה מבוגרים מותנה הכנסות1818200753מבוגרים

           10           10                 9הוצאות שונות1869000784

      2,038      2,437          2,417        5.8מרכז להשכלת מבוגרים סה"כ

         193         170             208סל תרבות ניהול 1826000750סל תרבות

         819         789          1,397סל תרבות1826000781

           57          -              -        -משכורת1826200110

         741         800             800שכר תקציבי עזר1826200115

           31           54               54        0.5זמנים1826200210

      1,842      1,813          2,459        0.5סל תרבות סה"כ

      3,452      3,815          3,977      29.1שכר אחזקה אולמות ספורט1098004110ספורט

         189         150             165שעות נוספות1098004130

         306         310             310אחזקת רכב עובדים1098004140

         444         450             400אחזקת אולמות ספורט1098004421

           29           55               90נקיון קבלני1098004750

           50           50               50נקיון קבלני מגרשים 1098004751

           62           65               72הוצאות שונות אולמות ספורט1098004780

           12           12                 9רכישות מיחודות מנהלה1098004930

        (597)        (632)            (621)נגדי אולמות ספורט1098004998

     (3,947)     (4,275)         (4,452)נגדי שכר1098004999

      1,032      1,170          1,223        6.5משכורת מנהלה1829100110

         149         130             137שעות נוספות1829100130

           93           68               70אחזקת רכב עובדים1829100140

             9           10                 9רכישות מיוחדות אולמות ספורט1829100930

         252         300             278        2.0משכורת איצטדיון1829200110

           67           60               55שעות נוספות1829200130

           41           50               40אחזקת רכב עובדים1829200140

           40           40               36תקונים1829200420

           30           30               30עזר משרדי1829200492

           75           77               69חומרים1829200720

           60           70               63הוצאות שונות1829200740

         516         550             500עבודות קבלניות1829200750

         179         150             135חשמל1829200760

           79           70               70אחזקת רכב תקציבי עזר1829200796

             6             7                 6רכישת1829200930

         847         740             805        5.4פעולות ספורט השכר הקובע1829300110

         685         750             750שכר תקציבי עזר1829300115

           77           75               69שעות נוספות1829300130

           53           52               52אחזקת רכב עובדים1829300140

      1,554      1,420          1,690      12.0שכר זמניים1829300210

           68           70               70חשמל1829300430

           99         155             165בטוח ספורטאים1829300441

           61           61               55כלים מכשירים וציוד1829300740

         134           84               76התאחדות ספורט בית ספרית1829300750

           60           60               54שמירה1829300751

         700         248             234הוצאות שונות ספורט1829300780

         115         125             113פרויקט קפלן1829300782

         113         120             120אחזקת אולמות ספורט עזר1829300795

         190         200             200אחזקה תקציבי עזר1829300798

             4             4                 4שכר1829310110

             8           14               13שעות נוספות ארועי ספורט1829310130

         189         180             179        1.6שכר ארועי ספורט זמניים1829310210

         244           50               50חגוים ופרויקטים מותנה הכנסות1829310750

      2,722      2,764          3,264פרויקטים מותנה הכנסות1829310751

         666          -              -ארועי ספורט1829310780

           43           45               41פרויקט מאמאנט/כדורשת1829310781

         150             650הוצאות מאמנט מותנה הכנסות1829310782

         157             150אירועים ופרוייקטים (בינוניים וקטנים) 1829310783

         240             180מרוץ כפר סבא1829311750

         288             250הוצאות מרוץ כפר סבא מותנה הכנסות1829311751

         200             160פסטיבל ספורט1829312750

           20               20הוצאות  פסיטבל ספורט מותנה הכנסות1829312751

         210             205מרוץ לילה1829313750

         110             110הוצאות  מרוץ לילה מותנה הכנסות1829313751

           45              -מתגלגלים1829314750

           20              -הוצאות  מתגלגלים מותנה הכנסות1829314751

         200             162פרויקט זוזו1829315750

           50               45אתלטיקה קלה1829317750
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הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

 שם כרטיס כרטיס מחלקה מיוןאגף
   תקן 

2020

  תקציב 

2020

    תקציב 

2019

   ביצוע  

2018

           30         135             135קבלן נקיון וגינון ספורטק1829320750ספורטהוצאותתרבות 

           25           25               25פרויקט ערכים בספורט1829320751

           39           50               50חשמל1829320760

           10           10               10הוצאות שונות ספורטק1829320780

           35           60             125הוצאות ספורט מותנה ממשלה1829321750

         685         750             750שכר תקציבי עזר1829900115

           12           12               11כרטיסים למשחקים 1829900760

         111         112             105נבחרות על בתיכוניים1829900780

         193         180             170תקציב אגודות ספורט ויוזמות ממשלתיות1829900781

         189         193              -פרחי ספורט1829900782

           73           77               76אחזקת אולמות ספורט עזר1829900795

      5,365      5,600          5,600תמיכות בספורט1829900820

          -             750השתתפות/ תמיכה  בהשכרת מתקנים לספורט1829900821

    18,025    18,893        20,464      56.5ספורט סה"כ

      1,827      1,880          1,969      14.5משכורת1823000110ספריה

         268         254             255שכר תקציבי עזר1823000115

           36           20               27שעות נוספות1823000130

           34           40               40אחזקת רכב עובדים1823000140

           52           45               45        0.5זמניים1823000210

           67           68               50עזר משרדי1823000492

           21           15               15מחשב1823000570

           14           14               13כריכת ספרים1823000720

           15           15               14כלים מכשירים וציוד1823000740

           30           30               17הוצאות אחרות1823000780

           70           96               86ערבי ספרות1823000781

         341         493             490אחזקת בית ספיר1823000799

         125         125             113רכישת ספרים1823000930

      2,899      3,095          3,134      15.0ספריה סה"כ

      2,814      2,750          2,635      20.5שכר אחזקה בית םפיר1098001111קריית ספיר

         378         400             367שעות נוספות1098001131

         163         150             150רכב1098001141

           29          -             123        1.0משכורת ספיר1098001210

             8         124              -בית ספיר זמניים1098001211

         450         450             400תחזוקה שוטפת1098001420

         838         840             840חשמל קריית ספיר1098001430

           43           43               40חומרי ניקוי1098001431

         159         270             150שמירה1098001750

         600         630             550נקיון קבלני1098001751

           45         160             401החזר הוצאות  תפעול מרכז ספיר1098001752

           15           15               12אחרות עיריה1098001780

           10           10                 7ציוד יסודי1098001930

     (2,178)     (2,443)         (2,400)נגדי בית ספיר1098001998

     (3,393)     (3,424)         (3,275)נגדי שכר1098001999

         180         180             180העברת דמי שכירות  לחברת ספיר1826200780

         161         155             180      21.5קריית ספיר סה"כ

    52,137    56,244        57,564    146.9הוצאות סה"כ

    28,581    30,447        30,677    146.9תרבות וספורט סה"כ

        (124)        (140)            (140)בתי הנוער והקהליה מותנה הכנסות1328200412נוער צעירים וקהילההכנסותקהילה וחברה
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הצעת תקציב שוטף (רגיל) לשנת 2020 עיריית כפר סבא

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
באלפי ש"ח

 שם כרטיס כרטיס מחלקה מיוןאגף
   תקן 

2020

  תקציב 

2020

    תקציב 

2019

   ביצוע  

2018

          (24)          (40)              (50)גלריה 29 מותנה הכנסות1328200413נוער צעירים וקהילההכנסותקהילה וחברה

          (14)          (40)              (40)מנהיגות נוער מותנה הנכסות1328200414

          (14)          (27)              (34)פלש בק1328200415

        (256)        (274)            (274)הורה כ"ס1328200416

          (55)        (100)            (100)הכנסות מבתי נוער1328200420

            (3)          -              -הכנסה תלויה בהוצאה1328200441

          (82)          (60)              (60)הכנסות משכירות בתי נוער1328200640

        (456)        (450)            (450)השתת' ממשלה קידום נוער בסיכון1328200920

        (331)        (320)            (300)השתתפות ממשלה מותנה 1328300920

     (1,358)     (1,451)         (1,448)נוער צעירים וקהילה סה"כ

     (1,358)     (1,451)         (1,448)הכנסות סה"כ

           12           12              -יחידה מאומצת1753000820נוער צעירים וקהילההוצאות

      1,255      1,486          2,099        7.9משכורת ושכר משולבי1828100110

         171         105             119שעות נוספות1828100130

         120         120             120אחזקת רכב עובדים1828100140

           69           70               70תקציב עזר משרדי1828100492

             3             3                 3מינהל הנוער אירוח וכיבוד1828100511

         106         150             150עזר מחשב1828100593

           10           10               10מועצת נוער עירונית1828100780

           30           30               72תרבות וחברה לצעירים1828100781

      2,335      2,590          1,680      11.6שכר מוקדי הפעלה1828200110

         136         150               92שעות נוספות1828200130

         202         250             100אחזקת רכב_עובדים1828200140

         159         130             110פעילות נוער בסיכון1828200710

           75           75               75כנפיים של קרמבו1828200711

           90         102               80פלש בק1828200751

         300         366             329הורה כ"ס1828200752

           13           43              -נקיון קבלני1828200753

           82           86               80מרכז לצעירים1828200780

           40          -              -אח בוגר1828200810

         877         880             885        7.1חוגי נוער השכר הקובע1828300110

           91         120             120שכר תקציבי עזר1828300115

           27           30               27שעות נוספות1828300130

          -           40              -אחזקת רכב עובדים1828300140

      1,384      1,643          1,811      11.5זמניים1828300210

         154         150             150מאור כח חימום מים1828300430

           14           20                 4חומרי ניקוי1828300431

           39           40               40עזר משרדי1828300492

             2             2                 2אירוח וכיבוד1828300511

           26           26               15פירסום1828300550

         116         140             126בתי הנוער וקהליה מותנה הכנסות1828300750

           20           20               18התנדבות נוער1828300751

         296         309             300מותנה הכנסות מממשלה בתי נוער1828300752

           20           50               50גלריה 29 מותנה הכנסות1828300753

           30           40               40מנהיגות נוער מותנה הכנסות1828300754

           51           52               38הוצאות אחרות1828300780

           60           60               50פעולות קייץ ואירועי  נוער1828300781

           41           42               38קידום נוער1828300782

         111         115             100גלריה 29 פעילות1828300783

         264         265             241הוצאות אחרות בתי נוער1828300784

           69           70               60הוצאות אחרות עמ"ן1828300785

           25           30               27סטארטסבא הוצאות שונות1828300787

           57           60               60אחזקה תקציבי עזר1828300798

           18           20              -רכישות מיחודות1828300930

          1,064        7.8שכר קידום נוער1828400110

               27שעות נוספות1828400130

          -          -             260אחזקת רכב1828400140

         145         125             108הנוער העובד1828900781

           75           75               54השומר הצעיר1828900782

         189         150             135בני עקיבא1828900783

         290         250             243הצופים1828900784

         150         150             130מרכז הנוער העירוני1828900785

           55           55               47הדרכה ומנהיגות צעירה1828900786

          -           60               60ביתר תנועת נוער1828900787

         198         270             258        1.6שכר מועדון נוער עולה1869001110

           14          -              -שעות נוספות1869001130

           14           25               25אחזקת רכב עובדים1869001140

           72         140             119        1.0זמניים1869001210

             105אירועי הקהילה הלהט"בית1752000784

    10,203    11,302        12,026      48.4נוער צעירים וקהילה סה"כ

    10,203    11,302        12,026      48.4הוצאות סה"כ

      8,844      9,851        10,578      48.4קהילה וחברה  סה"כ
2,440.4סכום כולל  -              -          (1,507)     
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כפר  ית  רי כפרעי ית  רי כפרעי ית  רי כפרעי ית  רי  2020202020202020    הסבר ובאורי� להצעת התקציב (הרגיל) לשנתהסבר ובאורי� להצעת התקציב (הרגיל) לשנתהסבר ובאורי� להצעת התקציב (הרגיל) לשנתהסבר ובאורי� להצעת התקציב (הרגיל) לשנתדברי דברי דברי דברי      סבאסבאסבאסבא � � � �  עי

  

 
  

  דברי הסבר וביאורים להצעת התקציב –חלק ב 

    
                          

  עמודי�  

  49�51  גזבר העירייה –הקדמה לתקציב 

  52  גרפי�

  53�56  חזות העיר

  57�59  תפעול

  60�62  בטחו%

  חדשנות וקיימות
        

63�64  

  65  שירותי דת �דת 

  66�72        הנדסה

  'חינו
  

73�78  

  מחשוב ומערכות מידע
  

79�81  

  82�89  נהל כללימ

  90�92  מנהל כספי

  93�94  אג* הכנסות העירייה + הכנסות ממיסי ארנונה

  95�99  שירותי� חברתיי� וקהילתיי�

  100�104  קהילה וחברה ( לשעבר נוער וצעירי�)

  105  פנסיה , פרעו% מלוות , חניה ומימו% � מפעלי� שוני�

  106�116   לתרבות ופנאי העירוניתוהחברה תרבות 

  117  ספורט

  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

48



כפר  ית  רי כפרעי ית  רי כפרעי ית  רי כפרעי ית  רי  2020202020202020    הסבר ובאורי� להצעת התקציב (הרגיל) לשנתהסבר ובאורי� להצעת התקציב (הרגיל) לשנתהסבר ובאורי� להצעת התקציב (הרגיל) לשנתהסבר ובאורי� להצעת התקציב (הרגיל) לשנתדברי דברי דברי דברי      סבאסבאסבאסבא � � � �  עי

  

  
  
                        

        גזבר העירייה : שגיא רוכל              מה לתקציב מה לתקציב מה לתקציב מה לתקציב הקדהקדהקדהקד . . . . 1
        

  
 .וה$ בפיתוח בשוט*ה$  בכל האמור לעריכת  תקציב העירייה עצו�אתגר  נומציבה בפני 2020שנת 

בצפו$ מערב העיר  כנגזרת של הרכב האוכלוסיה והמעני� הנדרשי� לה ברמת השירותי� השלכות מבית 
� והגיל השלישי וכ$ התייקרויות בעלויות ובניה חדשה ברחבי בעיקר בקרב אוכלוסיית התלמידי

. השלכות מחו. כגו$ הסכמי שכר קיבוציי� בתחו� עובדי ההוראה, השירותי� בתחו� פינוי האשפה
וכ$ התייקרות תעריפי שירותי הרווחה , העלאת שכר המינימו� והסכמי השכר הקיבוציי� האחרי�

  והשמות למוסדות.
יימת חוסר ודאות רבה להעברת תקציבי הממשלה  בעיקר ק 2020בהעדר תקציב מדינה מאושר לשנת 

בצד הקצאות תקציב לפיתוח א' ג� בתקציב השוט* יש צפי לעצירת פעילויות וקיצוצי� וכ$ בעיכוב 
  בהעברת התקציבי� ממשרדי הממשלה.

  
  .4.7% גידול של  2019בשנת  מש"ח 843.4לעומת מש"ח  883.6עומד על  2020לשנת הרגיל תקציב העירייה 

השנה שיעור עדכו$ הארנונה השנה ביחס לשנה קודמת  מארנונה 22.9מש"ח מה�  40יגדלו ב  ההכנסותההכנסותההכנסותההכנסות
  2.9,  ללא גידול עצמיות חינו', ממשלתי אחר 0.5משרד החינו' , 8.6משרד הרווחה,  6,  2.58%עומד על 

  עצמיות שונות. 
חינו' מיוחד ,  �קרו שכר תיכוני� ופרטמ' עי 11שכר חינו' השינוי הינו בנושאי� הבאי� : הוצאות הוצאות הוצאות הוצאות 

בעיקר לפעילויות שיקו� ולשירותי� לאנשי� ע� מוגבלות שכלית  10.3 –שירותי� חברתיי� וקהילתיי� 
, הוצאות לתשלומי  �3.2פרעו$ מלוות התייקרות פינוי אשפה,  3 –ושירותי� לילד ולנוער, חזות העיר 

  .2.5  –ול בהנחות ארנונה ידג ,1.2 –, מנהל כללי 1 �ביטוח, �1.6פנסיה 
  

כנגזרת בהיק* הפעילות הינו וחלקו שכר, נגזרי השכר ופעולות תייקרויות החלק מ$ הגידול נובע  בשל 
  .התייקרויות ועליה בהיק*  הפעילויות כנגזרת של אוכלוסיה

  
  מש"ח אשתקד.  165.5מש"ח לשנה זו לעומת  127.2תקציב הפיתוח עומד על 

דה במקורות לפיתוח ומתו' רצו$ ואחריות לצמצ� את קצב נטילת חוב חיצוני ריהיהתקציב ירד בשל 
לצורכי פיתוח לעצור את קצב העליה בהוצאות להחזר מלוות, זאת למרות שצורכי הפיתוח עדיי$ גדולי� 
בה� נית$ למנות הקמה  והרחבת מוסדות חינו', שיפוצי� במוסדות החינו', השקעה בתשתיות גני� 

שבילי אופניי� ופיתוח התחבורה  ציבורית, הנגשת מוסדות חינו'  פרוייקטי� תחבורתיי� �,שיניקוז וכבי
  וציבור שדרוג תשתיות ספורט ועוד.

  
מש"ח  1,009מש"ח לעומת  1,011שוט*  + פיתוח יעמוד על ס' של  2020תקציב העירייה הכולל לשנת 

  אשתקד.
  

תוספת הכנסה מעסקי� חדשי� הגבוהה מהגידול  ( שיפור בתמהיל הכנסות העירייה נית$ לראות ניצני 
ברור כי עלינו  לפעול  לשינוי בתמהיל ההכנסות העירייה   , במגורי�) על ידי תוספת עסקי� חדשי� בעיר

על ידי תכנו$ ופיתוח אזורי התעסוקה ומשיכת עסקי� חדשי� נוספי� לכפר סבא כמענה לפיתוח ואיכלוס 
נת להבטיח שמירה על איתנות העיר עלינו לפעול ביתר שאת מ עלהמגורי�.  א� זאת ברור לנו כי 

במדיניות מתמדת של ובלתי מתפשרת של חיסכו$,  התייעלות ושיפור הביצועי� לצד מציאת מקורות 
לשמר את רמת  יכולתנומציאות זו ולהבטיח את הכנסה נוספי� כאלו  שיאפשרו להתמודד ע� 

  השירותי� הניתני� לתושבי העיר
רמת השירותי�  על מנת להבטיח את השמירה על לעמול קשה הרבה יותר, יחידות העירייהמש דרעל כ$ נ

   הניתנת לתושבי�.
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  התקציב ספר 1.2
  

לכלי עבודה  ובי$ היתר על מנת להפו' אות ,מאמ. ומחשבה מרובההושקעו  ,התקציב המוגש לכ� בספר
   . סעיפי תקציב ותב"רי� שוני� 1900 מכל א* היותו מורכב עזאת  ,קל יותר לקריאה ולהבנה

  , רות תפעוליות (אגפי� ומחלקות) ערו' בגישה של מסג התקציב
 אשר(חלק ב') חוברת דברי הסבר וביאורי� לתקציב מצורפת  ,ג')�(חלקי� א' ו כחומר נלווה לתקציב

 דיי עלוהמתוכננת מטרתה מלבד מת$ ביאור לסעיפי� ספציפיי� לשפו' אור על הפעילות המבוצעת 
  .יחידות העירייה השונות כל יחידה בתחומה

  
  

  העירייה  תהלי' אישור תקציב 1.3
  
  

  .איסו* נתוני� והדגשי המדיניות �
 .ידהויח ידהציב מסגרת לכל יחקגזבר העירייה , כולל הצעת ת –הכנת מסגרת תקציב  �
 .ואגפי העירייה ידותיח –הכנת תקציבי� מפורטי�  �
 ."ל + גזברנכמ –דיוני תקציב ע� יחידות העירייה  �
 .לועדת הכספי�ו לראש העיר  סיכו� ועריכת הצעת תקציב והגשתה �
 .דיוני ועדת הכספי� �
  אישור התקציב במועצת העיר. �

  
  
  

   גורמי� משפיעי� והנחות בבסיס התקציב 1.4
  

 . 2019ע"פ חוק לעומת תערי*    2.58% שיעור העדכו$  –ארנונה  �
 עו"ס מהנדסי� והנדסאי� ר עובדי הוראהשכ� בתחו  � הסכמי שכר קיבוציי� והסכמי� ענפיי� �

  .מנהלי ומח"ר
 עיכוב והקפאה בהעברת תקציב חדש לפיתוח.אי$ צפי לאישור , –תקציב ממשלה  �
 ללא שינוי במהל' השנה בשל האטה בקצב הצמיחה.  –תחזית ריבית  �
 ו$ תעריפי השמות משרד הרווחה. עדכהתייקרות ו �
  
  
  
  

 העוסקי� במלאכה   .51
  
  

תקציב העירייה הושקעו תשומות של מאות ואולי א* אלפי שעות עבודה ית העבודה כנתובהכנת 
  מאומצת.

מי שעסקו במלאכת כל את  חייבו הקשיי� התקציביי� והאתגר הקשה שעמד בפנינו בעריכת תקציב זה , 
  .לעמול קשה הרבה יותר ,במש' שלושת החודשי� האחרוני� ,התקציב

לצר*  ,לבדוק כל סעי* לפרטי פרטי� ,האגפי� ומחשבי/ותי� הלמנג� דרישות הגזבר המחמירות מה
כל אלו בכדי שנוכל להשתכנע כי ערכנו את  ,או הכנסה הסברי� ופירוטי� לכל הוצאה ,תחשיבי�

  תו' מת$ תשומת הלב הראויה ג� לפרטי� הקטני�. ,התקציב בקפידה  ושקידה ראויה
וצאות השכר ותק$ המשרות לפרטי פרטי� ה יבהשנה בדקנו לעומק את תקצ ,מתו' אותה חרדת קודש

  ועד לרמת העובד הבודד. 
  

 ,חשוב היה לנו להשתכנע כי אי$ בתקציב המוצע ,השנה יותר מתמיד,  הניכר לאור  הלח. התקציבי
עודפי� סמויי� " רזרבות" וכי הוא המציג ר* של התנהלות תקינה  המחייבת את המנהלי� לנהוג יתר 

   . הכנסה גבוהי� יותרולהשיג יעדי מחייבת אות� המרבית  ויעילותחסכני  לוניה זהירות בהוצאות,
  

לכל מי  והערכתי תודתי מתו' הכרות רבה ומעמיקה של הלי' הכנת תקציב שנתי , מבקש להביע את 
  2020וטרחו בהכנת תקציב העירייה לשנת  שעמלו
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כול� על העבודה הקשה והמחלקות  י�מנהלי האגפלאיתי צחר , למנכ"ל העירייה רפי סער לראש העיר
 רונ$ אלסטרחינו' ,  � דריה אלקינדהאגפי� :  לחשביוהיסודית בהכנת התקציב ההבנה ושיתו* הפעולה.  

הנדסה,  –סיגל יגיל  ,איכות הסביבה –דליה שרגא  רווחה, ו קהילה– יאיר שלו� תרבות נוער וספורט,  –
  .אג* כ"א והדרכה �מירה טולדנו

  
  
סגנית  דנאיגנדל לאורית ובמיוחד  :והנפלא הנושא בנטל כל ימות השנה  ל הכספי� המסורנהמ צוותכל ל

עבודת הניהול השוט* על במעמסה הגדולה של  נושאת הגזבר אשר כמידי שנה בתקופת הכנת התקציב 
י לצח, ולכל צוות הגזברות והנהלת החשבונותמינוסקי$  רימל,  מנת לפנות אותי לעסוק בהכנת התקציב

המסור  מנהל מחלקת השכר שי שטר$ ל, ולכל צוות אג* ההכנסות  הכנסות העירייהאג*  מנהל–אדרת ב$
  .ולכל צוות מחלקת השכרותחזיות השכר  ניתוחי� מפורטי�  דוחות על הקשה על העבודה

 מנהל תקציב הפיתוח רו"ח צבי אפרתרו"ח צבי אפרתרו"ח צבי אפרתרו"ח צבי אפרתוענקית לשני שותפי העיקריי� למשימה לסגני תודה מיוחדת  
התקציב הרגיל אשר שקדו ימי� ולילות במסירות גדולה  בהכנת תקציב העירייה לשנה מנהלת  ויויויוילללל    לפירילפירילפירילפירי

  זו.
  
  

על מנת להבטיח את מימוש אומד$ ההכנסות בתקציב וכ$ שמירה  מאוד עוד עבודה קשה לכולנו מצפה 
בא ס פרעל תקציב ההוצאות שאינו חורג מהמסגרת,  מאוז$ כזה שיבטיח שמירה על מעמדה של העיר כ

יישר כח  כרשות  איתנה ועל רמת שירותי� גבוהה ואיכותית לתושבי� מאיד' השנה  וג� בשני� הבאות .
  . לכולנו ושנת עבודה פורייה

  
  
  
  

  שגיא רוכל , רו"ח

  גזבר העירייה
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  מקורות התקציב

  
  

        

  
 פתחות תקציב לאורך שניםהת
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 : אודי להבמנהל אג*                                                            העירהעירהעירהעיר    חזותחזותחזותחזותאג* אג* אג* אג*  . . . . 2
        

 כלליכלליכלליכללי
  הקיימות.מאחד תחתיו את כל יחידות התפעול העירוניות לצד מחלקת  האג* לאיכות הסביבה

ל' כל ימות השנה ושעות היממה בפעילות שתכליתה היא תחזוקה מתמדת של העיר האג* פעיל במה
כפר סבא, שיפור מתמש' של סביבת החיי� של תושבי העיר תו' הקפדה על ערכי� אנושיי� 

  ומקצועיי�.
לות האג* במתכונתנו החדשה משלב את יכולות המחלקות השונות על מנת להגביר את מקד� היעי

  האג* והעירייה כולה. של כל אחת ואחת ושל
  .ידי האג* ומחלקותיו עלהמבוצעת מסמ' זה כולל את עיקרי הפעילות 

 
        2020202020202020היעדי� העיקריי� לשנת היעדי� העיקריי� לשנת היעדי� העיקריי� לשנת היעדי� העיקריי� לשנת 

  לתושב בכל תחומי פעילות האג* תו' התייעלות ושיפור השירות.טוב שירות שירות שירות שירות מת$  •

בלת מת$ שירות טוב יותר בהובי$ יחידות האג* השונות ובי$ האג* לעירייה לקיו� סינרגיה קיו� סינרגיה קיו� סינרגיה קיו� סינרגיה  •
   המשל"ת, מנהלי האזורי� ומנהלי המחלקות.

 כל העיר מפרידה אשפה.כל העיר מפרידה אשפה.כל העיר מפרידה אשפה.כל העיר מפרידה אשפה. – המש' הובלת תהלי' "אפס פסולת להטמנה" •

 של נהלי עבודה, שגרות ותהליכי� בכלל חתכי הפעילות.מיסוד מלא מיסוד מלא מיסוד מלא מיסוד מלא  •

 ונחר. במפגעי� אזוריי� המשפיעי� על איכות חיי התושבי�. טיפול יוז�טיפול יוז�טיפול יוז�טיפול יוז� •

  בכל רחבי העיר.קיימא קיימא קיימא קיימא גינו$ בר גינו$ בר גינו$ בר גינו$ בר  •

  חוקי המדינה וחוקי עזר עירוניי�. תגברת אכיפה •

        במשק האשפה הארצי. התאמה למציאות משתנההתאמה למציאות משתנההתאמה למציאות משתנההתאמה למציאות משתנה •

 .פרויקטי� בתחומי� השוני� שבאחריות האג* בהתא� לתוכנית הפיתוח המאושרת פיתוח •
 

 ::::����הבאיהבאיהבאיהבאי    האג*האג*האג*האג*    לגופילגופילגופילגופי    מענהמענהמענהמענה    נותנתנותנתנותנתנותנת    2020202020202020    לשנתלשנתלשנתלשנת    התקציבהתקציבהתקציבהתקציב    מסגרתמסגרתמסגרתמסגרת

 ת, מיחזור ותברואה מונעהמח' ניקיו$ העיר, פינוי אשפ •

 מח' גני� ונו*. •

 מח' רכב. •

 מחלקת עבודות ציבוריות •

 מחלקת חשמל ומאור רחובות •

 מחלקת קיימות •

 משל"ת �מרכז השליטה התפעולי •

 "ג (מרכז לוגיסטי)והמרלוחסני העירייה מ •
  

        
        מחלקותמחלקותמחלקותמחלקות    לפילפילפילפי    הנושאי�הנושאי�הנושאי�הנושאי�    עיקריעיקריעיקריעיקרי    ––––    האג*האג*האג*האג*    תפעולתפעולתפעולתפעול

        
  נהל: ראוב$ אביס*  מ                  מונעתמונעתמונעתמונעת    , מיחזור ותברואה, מיחזור ותברואה, מיחזור ותברואה, מיחזור ותברואהאשפהאשפהאשפהאשפה    , פינוי, פינוי, פינוי, פינוימח' ניקיו$ העירמח' ניקיו$ העירמח' ניקיו$ העירמח' ניקיו$ העיר

  
  פעילות המחלקה

  :עובדי� במיקור חו. האחראי� על התחומי� הבאי� �3 ו  עובדי עירייה 16במחלקה 

 ניהול מער' מנהלי האזורי� האמוני� על ניהול התפעול באזור�. •

 ניקיו$ רחובות ומתחמי�. •

 ניקיו$ מוסדות חינו' ומוסדות ציבור. •

  למיחזור.דת במקור בות אשפה מופרפינוי אשפה לר •

 פינוי גז� וגרוטאות. •

 איתור, מניעה והדברת מזיקי� וכ$ לכידת זוחלי�. – תברואה מונעת •

 ניכוש עשביה בשטחי� פתוחי�. •
 

  2020מטרות ויעדי� לשנת 

באמצעות הגברת הפיקוח והבקרה, לרבות שימוש  שיפור השירות בתחו� ניקיו$ בתי הספר בעיר •
  .בשעו$ נוכחות

  ורי� תו' טיפול בכלל תחומי התפעול במרחב הציבורי.שיפור במער' ניהול האז •

53



כפר  ית  רי כפרעי ית  רי כפרעי ית  רי כפרעי ית  רי  2020202020202020    הסבר ובאורי� להצעת התקציב (הרגיל) לשנתהסבר ובאורי� להצעת התקציב (הרגיל) לשנתהסבר ובאורי� להצעת התקציב (הרגיל) לשנתהסבר ובאורי� להצעת התקציב (הרגיל) לשנתדברי דברי דברי דברי      סבאסבאסבאסבא � � � �  עי

  

  בחינת האפשרות לשינוי בשיטת הטיפול בפסולת אריזות על רקע התמורות הצפויות בתחו� זה. •

 הגברת שיתו* הפעולה ע� הפיקוח העירוני כולל טיפול בעבירות השלכת פסולת בניי$. •

  האש.יישו� תכנית נרחבת להדברת נמלת  •
        

 
                                                          מ"מ סג$ מנהל אג*: אור$ וולשטיי$       � ונו*, פארק, משל"ת ומרלו"ג� ונו*, פארק, משל"ת ומרלו"ג� ונו*, פארק, משל"ת ומרלו"ג� ונו*, פארק, משל"ת ומרלו"גמנהל יחידות גנימנהל יחידות גנימנהל יחידות גנימנהל יחידות גני

  
    

     מנהלת: עירית מויאל                                                                 מח' גני� ונו*מח' גני� ונו*מח' גני� ונו*מח' גני� ונו*
        

  פעילות המחלקה
  :עובדי� במיקור חו. האחראי� על התחומי� הבאי� �8 ו עובדי עירייה 14במחלקה 

  

 גינו$גינו$גינו$גינו$ . . . . 1

 .דונ� �1200כבהיק* של  ו$ ברחבי העיריפוח הגינתחזוקה וט •

 בתי ספר, גני ילדי� ומוסדות עירוניי�. � במוסדות העירייהתחזוקת הגינו$  •

 שתילת פרחי� עונתיי� ברחבי העיר.  •

 שיקו� ושדרוג גני� ותיקי�. •
  

 עצי�עצי�עצי�עצי� . . . . 2

 חדשי� וטיפוח קיימי�. נטיעת עצי� •

 יר.טיפול ועיצוב עצי� וקידוד גדמי� ברחבי העגיזו�,  •
  

        דומ�דומ�דומ�דומ� . . . . 3

 .מתקני משחק בגני� ציבוריי� תחמימ 113תחזוקת  •

 תחזוקת ריהוט רחוב (ספסלי�, אשפתוני�, שילוט וגידור ברחבי העיר).  •

 מתקני משחק ותחזוקה שוטפת. ל ההתקנת הצלל •

 תחזוקה שוטפת. אחריות על יישו� ואחזקת משטחי בטיחות למתקני המשחק ו •

  ה שוטפת.הקמת גינות ציבוריות לכלבי� ותחזוק •

 
 תכנו$תכנו$תכנו$תכנו$ . . . . 4

 שדרוג ופיתוח שטחי גינו$ מגונני�. תכנו$  •

 עיצוב ופיסול ככרות.  •

בדיקת גינו$ בבנייני� משותפי� ואישור לש� טופס  ,אישור ומת$ הנחיות לטפסי� ירוקי� •
4.  

  

 השקייההשקייההשקייההשקייה . . . . 5
 .ניהול מער' ההשקיה ברחבי העיר           

  

        טיפול בתביעות משפטיותטיפול בתביעות משפטיותטיפול בתביעות משפטיותטיפול בתביעות משפטיות . . . . 6
  יצוג העירייה בבתי משפט.צועי וישפטיות כגור� מקטיפול בתביעות מ           

  
 2020מטרות ויעדי� לשנת 

 הקמת יחידה לניהול משאב העצי�. •

 שיפור ניהול המידע בנושא סקר עצי� ותיעדו* משימות טיפול בעצי�. •

 יישו� נוהל טיפול בעצי� והטמעתו ברמה ארגונית. •

 בר קיימא.ו$ גינת שיטות העבודה של הקבלני� העירוניי� לשיטות התאמ •

 עותי ברמת הגינו$ בבתי הספר, גני הילדי� והמוסדות העירוניי�.שיפור משמ •

 עצי� ברחבי העיר, בגומות ריקות וחדשות. 1000נטיעת  •

 נכחדה לאור' השני�. ההשלמות צמחיה נרחבות בערוגות בה$ הצמחיי •

 הקמת ג$ בוטני בג$ הזיכרו$ בשטח המחסני� שמתפנה. •

 שטח הפארק.הקמת משתלה עירונית ב •

 הילתית לאנשי� ע� מוגבלויות.הקמת גינה ק •
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 מנהל: מוטי מורי                                                                                                                                                                                                                             הפארק העירוני הפארק העירוני הפארק העירוני הפארק העירוני 
  

  פעילות המחלקה

  :האחראי� על התחומי� הבאי� עובדי עירייה 11 במחלקה

 גינו$גינו$גינו$גינו$

דונ�  �190כ מתוכ�דונ�  �250כשל שטח הפארק העירוני המשתרע על פני  אחזקה שוטפת •
  מעובדי�.

 טיפול במדשאות, צמחיה ועצי� באמצעות השקיה, דישו$, אוורור וכדומה. •

 טיפול במערכות ההשקיה, חדר משאבות, ראשי מערכת (ברזי�), צנרת ממטרות וכדומה. •

 ביצוע כריתות וגיזומי� בהתא� להנחיות מקצועיות. •

 .ממכסת המי� המאושרת גותללא חריוקיה ע"פ הצור' שמירה על איזו$ אקולוגי ובקרה על ההש •

 פיתוח ותכנו$ גינות חדשות ושתילת עצי� וצמחיה חדשה. •

 ניהול אחזקה שוטפת של בריכות אקולוגיות באמצעות חברה חיצונית. •

 

 ניקיו$ניקיו$ניקיו$ניקיו$

  ניקיו$ מבני השירותי� והמתקני� הפזורי� ברחבי הפארק ושימוש במפיצי ריח וחומרי חיטוי. •

 תקני� וגינות.ת, מדשאות, ממי המשחקיוניקיו$ מתח •

 ריקו$ פחי אשפה ברחבי הפארק ופינוי האשפה למתחמי המכולות. •

 שמירה על תברואה מונעת. •

 

 חי פארקחי פארקחי פארקחי פארק

 טיפול ווטרינרי שוט* בבעלי החיי� שבפארק. •

 ת ובדיקות תקינות של מתקני החי פארק.תחזוק •

 ות ועבודה ע� בעלי חיי�.פעילויות תוכ$ חינוכייצירת  •

 באמצעות בעלי חיי�. י וקהילתישיקומ�יטיפולעלת מרכז פה •

  
  

        תחזוקת הדומ�תחזוקת הדומ�תחזוקת הדומ�תחזוקת הדומ�

  אחזקה שוטפת של מתקני המשחקי� ומתקני הכושר הפזורי� בפארק. •

בדיקת ואחזקת ההצללות, ספסלי�, פסלי�, ברזיות, שולחנות, שלטי� וכו' ע"י צוות הפארק  •
  ובעלי מקצוע חיצוניי�.

  
  2020מטרות ויעדי� לשנת 

 ע� מחלקת גני� ונו*.ח הפארק בשיתו* תלה בשטהקמת מש •

 הקמת גינה קהילתית מונגשת בתחומי הפארק. •

 .מכרז חדש בגינו$ביצוע  •

 .סימו$ מסלולי הליכה ורכיבת אופני� בפארק •

 בצמוד לחי פארק. חדר חוש' וגינת פרפרי� הקמת •

 .שדרוג ראשי מערכות מי� •

 מערכת כריזה ומצלמות.התקנת  •

 .גינה מוסיקליתהקמת  •

 .ריכת החור*הקמת בוסת$ בסמיכות לב •

 הרווחי�.השכרת שטחי� ליזמי� לש� פעילויות נוספות להגדלת  •

 המש' התייעלות וחיסכו$ בכל סעיפי התקציב השוני�: אבטחה, חשמל, מי� וכדומה. •

 בפארק. אירועי תרבות עירוני לטובת ייזו�תקציב השגת  •

האחריות  אגפי העירייה בכל תחומישיפור רמת השירות שהמחלקה נותנת למבקרי הפארק ו •
 המגווני�.
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 .יריד ספרי� יד שניהויריד תוצרת מקומית ייזו�  •

 .קבלת שבתושישי בפארק מופעי רחוב בתי נוער ייזו�  •

 .שילוט בפארקהתקנת  •

 .בפארק פינות חמדויצירה  הקמת פינות •

  
  

  

                                                                                               משל"ת (מרכז שליטה תפעולי)משל"ת (מרכז שליטה תפעולי)משל"ת (מרכז שליטה תפעולי)משל"ת (מרכז שליטה תפעולי)
  

 תחומי פעילות

 :האחראי� על התחומי� הבאי� עובדי עירייה 5במחלקה 

 .למטפלי� העיר ותושביניתוב פניות המגיעות מגורמי העירייה  •

 .מול עובדי השטח העירתושבי השונות המגיעות מגורמי העירייה ו ניהול ותפעול הפניות •

 .ואיכותה ביצוע העבודהעל בקרה ופיקוח  •

 (פרונטלי/טלפוני). סגירת הפניות מול המטפלי� •

 ת דוחות סטטיסטיקה יומיי� וחודשיי� עבור מחלקות התפעול.הכנ •

 הכנת דוחות סטטיסטיקה יומיי� וחודשיי� לפי מטפלי�. •

 שירותי מזכירות למנהלי מחלקות ללא מזכירה. •

  
  2020מטרות ויעדי� לשנת 

 קריאות מוקד לטיפול מיידי בזמ$ תק$. 95%מענה וסגירת  •

 $.בזמ$ תקות מוקד כלליות קריא �90%מענה ל •

 .106יצירת נוהל עבודה מסונכר$ ע� מוקד  •

 הטמעת מערכת הקלטת שיחות. •

 שימוש במס' ריכוז קריאות לשליטה ובקרה. •

  .ת"בניית תכנית להעצמת צוות העובדי� במשל •

 עדכו$ ספר המשל"ת לתפעול השוט*. •

 

        מנהל: יוסי קוממי                                מרלו"ג (מרכז לוגיסטי עירוני) מרלו"ג (מרכז לוגיסטי עירוני) מרלו"ג (מרכז לוגיסטי עירוני) מרלו"ג (מרכז לוגיסטי עירוני) 
        
 פעילותמי תחו

  :אחד האחראי על התחומי� הבאי� עירייהעובד במחלקה 

ניהול, אחזקה וטיפוח מתח� המרכז הלוגיסטי, לרבות אחריות על התנהלות המחלקות  •
 הממוקמות ופועלות בו, לש�  שמירה על הציוד העירוני.

 פיקוח על פעילות המחסני� וניהול המלאי ברשות. •

 וסדות הרשות.רשות וכ$ קליטת ציוד ממביצוע תהלי' קליטת הרכש במחסני ה •

 חלוקת ציוד לאבלי� בשיתו* ע� מחלקת עבודות ציבוריות ומחלקת רכב. •

  
 2020מטרות ויעדי� לשנת 

 האחדת כלל מחסני הרשות למחס$ ראשי. •

 הסדרת ניהול האינוונטר העירוני. •

 שמירה על הסדר והתפעול התקי$ של המרלו"ג. •
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        מנהל אג*: זהר מדמו$                                                                                אג* התפעולאג* התפעולאג* התפעולאג* התפעול     . . . . 3
                                         
  

 מנהל: אריה ב$ זאב                                                מח' רכבמח' רכבמח' רכבמח' רכב        
  

  פעילות המחלקה
  :האחראי� על התחומי� הבאי� כולל מנהל מחלקה, עובדי עירייה 11 הבמחלק

 י�, רכבי שירות ורכבי הליסינג.ימכאנ – תחזוקת כלי הרכב העירוניי� •

 מחלקות העירייה ומוסדותיה. והסעה לכללינוע, הובלה מת$ שירותי ש •

 חישו* עשביה לאור' השנה ה$ באמצעות כלי� עירוניי� וה$ באמצעות קבלני� חיצוניי�. •

 .ואירועי� לטקסי� ציודאספקת  •

במרחב הציבורי לטיפול במפגעי� ולאחר תאונות כגו$: כיסוי כתמי שמ$, פינוי  מידיטיפול  •
 ר בדר'. זכוכיות או כל מפגע אח

 במהל' חודש אירועי העצמאות והזיכרו$.יר קישוט רחבי הע •

 מת$ שירות למחלקת החשמל באמצעות משאית מנו*.  •

ע� מחלקת עבודות ציבוריות וע� אספקת ציוד לבתי אבלות ואזכרות בעיר בשיתו*  •
 .מרלו"ג העירייה

  
  2020מטרות ויעדי� לשנת 

  

 ) 50%דרושה מזכירה ( •

 כבישי�.ת מטאטא ני הנדסי: רכישחידוש ציוד מכאהמש'  •

 השירות והעמידה בזמני התק$ בקריאות המוקד. שיפור •

  צי הרכב העירוני. הטמעת השימוש במערכת החדשה לניהול •

 לש� פיתוח� האישי והמקצועי. הכשרות והשתלמויות לעובדי המחלקה •

 לניהול משימות המחלקה.  פיתוח וטיפוח סג$ מנהל המחלקה •
  

        
 אנדרס מלינקבי.:  ל מחלקהמנה                                                    וריותוריותוריותוריותמחלקת עבודות ציבמחלקת עבודות ציבמחלקת עבודות ציבמחלקת עבודות ציב

  
  פעילות המחלקה

  :ועובד קבל$ האחראי� על התחומי� הבאי� כולל מנהל מחלקה, עובדי עירייה 9במחלקה 

שדרוג של ו מדרכות: קריאות מוקד, סיורי� יזומי�, פיקוח על עבודות האחזקהואחזקת כבישי�  •
 כבישי� ומדרכות בעיר. 

רכות הניקוז, ביצוע פעולות ניקיו$ לקראת החור*, מת$ שוט* במע הניקוז: טיפולתחזוקת מערכת  •
 פתרונות ניקוז במהל' החור*, ניקיו$ תעלות פתוחות להזרמת מי נגר.

וסימו$ כבישי�: צביעת כבישי� ומדרכות, התקנת תמרורי�, מעקות בטיחות ותחזוקה  תמרור •
 .שוטפת

  ידור.התקנת שלטי�, מחסומי� וביצוע עבודות ג •

בזק, מפעל  חשמל, כבלי�,השל גורמי חו.: תיאו� ופיקוח על עבודות חברת פיקוח על עבודות  •
 המי�, חברות הסלולר וכד'. 

  אחריות על הוצאת היתרי חפירה ותיאו� העבודות מול משטרת ישראל. •

 מת$ סיוע לוגיסטי לאירועי� במהל' השנה: הצבת שלטי�, מחסומי� וגידור. •

 ת תנועה.יישו� החלטות ועד •

 בשיתו* מחלקת רכב ומחסני העיריה. ותאבל משפחותוסיוע ל לי�ת סוכות אבהקמ •
 

  2020מטרות ויעדי� לשנת 

שיפור השירות והעמידה בזמני התק$ ובאיכות הנדרשת והגברת הבקרה והפיקוח על עבודות  •
 הקבלני� והעובדי�.

 של העיר. והמשניי� קרצו* וריבוד נרחב בצירי� הראשי� •
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 ובשקעי� האבסולוטיי�.קוז מערכות הניבו� יפול היזהגברת הט •

 הטמעת הטיפול השוט* בשכונות הירוקות  •

  קליטת מפקח. •

  
        

מ"מ מנהלת מחלקת חשמל: לירו$ גרומברג (זמנית עד קליטת מנהל         מאור רחובות ורמזורי�מאור רחובות ורמזורי�מאור רחובות ורמזורי�מאור רחובות ורמזורי�� � � � מחלקת חשמלמחלקת חשמלמחלקת חשמלמחלקת חשמל
                        מחלקה)

        
 תחומי פעילות

  :באי�האחראי� על התחומי� ה ,עובדי עירייה 5במחלקה 

 ור רחובות.תחזוקת ושדרוג מא •

  רחובות בהתא� לתכניות פיתוח.התכנו$ וביצוע עבודות חשמל במאור  •

  חיסכו$ באנרגיה.הובלת  •

  .תחזוקת חשמל במגרשי ספורט •

  פיקוח ובדיקת תכניות בפרויקטי� חדשי�. •

  השוני�. השנתיי� תאו� התקנה ופיקוח על מערכות החשמל באירועי� •

 סולארי, מצלמות ועוד. בתחומי� שוני� כגו$:� פרויקטי� שוניביצוע  •

 בזק, חברת החשמל ועוד. כגו$תאו� ע� גורמי חו. ביצוע  •

 בדיקה ואישור חשבונות. •

 .4אישורי� לטופס הוצאת  •

 ייצוג העירייה בתביעות. •

 ."גדיר הנדסה"ניהול צריכת החשמל ע� חברת  •

  תפעול מערכות ניהול אנרגיה. •

 בעיר. תחזוקת ושדרוג מער' הרמזורי� •

  דשיות ותקופתיות.ביצוע בדיקות חו •

  פיקוח צמוד ותיעוד. •

  אישור משרד התחבורה.ל בהתא�ביצוע שינויי�  •
  

        
  2020מטרות ויעדי� לשנת 

 )50%מזכירה (תק$  1עוזרי חשמלאי�,  2דרישת כ"א, מנהל מחלקה,  •

 ות.הירוק ותבשכונו מאור רחובות ברחבי העיר תחזוקת •

  דלי� שוני�.לוחות חשמל בג �150לתחזק כ •

  ה במגרשי ספורט.לתחזק תאור •

 כל אחת. KW 50מערכות סולאריות בהספק של  19 לתפעל •

 להוציא עמודי תאורה ותשתיות משטחי� פרטיי�. •

  מרכזיות תאורה ישנות.ו להחלי* עמודי תאורה רקובי� •

  צמתי� מרומזרי�. 32 תחזוקת •

 המש' התקנת מערכות אל פסק במרכזיות. •

  .)כולל מצלמות($ אמת עברת נתוני� בזמכזית להבקרה מרמערכת  התקנת •

  .ותנפח התנועה בצמתי� המרומזר ומקסו�ל ועיבקרה מרכזית לימערכת  התקנת •
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        מנהל מחלקה: ישראל זמוסטיאנו                                                                                                                                                        מחלקת תפעול ותחזוקת מוסדות ציבורמחלקת תפעול ותחזוקת מוסדות ציבורמחלקת תפעול ותחזוקת מוסדות ציבורמחלקת תפעול ותחזוקת מוסדות ציבור
            
                                                

  תחומי פעילות
  

  :האחראי� על התחומי� הבאי� מנהל מחלקה,כולל  עובדי עירייה 13 במחלקה
  

(שבר/מנע) על כלל מרכבותיו איתור נזילות מי�/פיצוצי� לכלל תחזוקת כלל מוסדות העיר  •
 עפ"י קריאות מוקד/דיווחי מוסדות . –מוסדות העירייה 

עה רכישת ציוד מקלטי�, תיקוני שבר, החלפת מנורות, צבי�תחזוקת מקלטי� ציבוריי� שוטפת •
 החלפות, שילוט .לתיקוני/

 מעליות) 33תחזוקת כלל המעליות במוסדות העירוניי� ומוסדות חינו' ( •

אישורי בטיחות של כלל מוסדות העיר(בדיקת מנדפי�, קרינה, יציבות עמודי תאורה,  19טיפול ב  •
 בתי ספר/גני ילדי� �יציבות מבני� 

 תחזוקת מנע במתקני משחק במוסדות העיר •

 שחק במוסדות העיריקה חודשית של מתקני מדב •

 מכו$ תקני� –אישורי בטיחות למתקני משחק במוסדות חינו' עד לקבלת תק$ בטיחות  •

 תחזוקה תקופתית של גגות בכלל מוסדות העיר  •

 תחזוקה שוטפת למערכות סינו$ חול רבעוני בכלל מוסדות חינו' •

 החלפת חול שנתי בארגזי חול בבתי ספר וגני ילדי� •

 גני ילדי� .ללות במוס"ח בתי ספר וצה •

 החלפת דוודי� ואטמורי� . •

 החלפה ותחזוקה של ברזיות וקולרי� במוס"ח לפי תוכנית עבודה . •

 עבודות אלומני� במוסדות חינו' . •

 תיקוני מסגרות . •

  

 

 

  2020מטרות ויעדי� לשנת 

 דרישה למזכירת מחלקה  •

 תחזוקת מוסדות מבנה ציבור ומוס"ח . •

 המוסדות .שוטפת של  טיחות ואחזקהפעולות מנע ב •

 ירידה בכמות הקריאות . •

 ביצוע סיור מקדי� לפני תחילת שנת הלימוד. •

 פרויקט חסכו$ במי� ע"י לחצ$ . •

 יישו� תכנית בטיחות בעבודה ובמוסדות חינו' •

 יציאת הכשרה מקצועית לעובדי� . •
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  : שי זיידמנהל האג*                                                                                                             ביטחו$, בטיחות ושירותי חירו�ביטחו$, בטיחות ושירותי חירו�ביטחו$, בטיחות ושירותי חירו�ביטחו$, בטיחות ושירותי חירו�אג* אג* אג* אג*  . . . . 4

 

  ייעוד האג*ייעוד האג*ייעוד האג*ייעוד האג*

לכלל יחידות העירייה והמוסדות עיסוקו מהווה מוקד ידע בתחומי ביטחו$ בטיחות ושרותי חירו� אג* 

הפועלי� תחת אחריות העירייה. האג* מתא� ומוביל את המענה העירוני לאירועי חירו� בהתא� 

טחו$ , אבטחה והגברת ענה אפקטיבי למשימות בילתרחישי הייחוס. יחידות האג* פועלות למת$ מ

תחושת הביטחו$ של תושבי העיר, איתור מפגעי� וביצוע פעולות להקטנת סיכוני� ושמירה על בטיחות 

  '.ותלמידי מוסדות החינו, תושבי העיר עובדי�

תכלול וביצוע פעילויות חוצות שיעודה הנו  תחת האג* פועלת הרשות העירונית לבטיחות בדרכי�

הבטיחות בדרכי� בעיר. הרשות מקדמת פעילויות למודעות הטמעה והסברה  תחומי� וארגוני� להגברת

לכל שכבות הגיל לקידו� נושא הזהירות בדרכי�, ריכוז מידע של מוקדי הסיכו$ התשתיתיי� ברחבי העיר, 

  ייזו� וביצוע פעולות משותפות קהילה, תשתית, אכיפה, הסברה וחינו'. 

  
        משימות האג*משימות האג*משימות האג*משימות האג*

        

  ומוקד הביטחו$ עירוניסיור העירוני, שיטור  חב העירוני:ניהול מער' הביטחו$ במר •

 ניהול מער' האבטחה במוסדות חינו' עפ"י הנחיות משטרת ישראל •

 ניהול מער' האבטחה במוסדות העירייה  •

  הובלת תחו� ההערכות לחירו� ומוכנות העירייה להתמודדות ע� תרחישי חירו� שוני� •

  עבור אג* הביטחו$הפועלי� רי� י שירות אחחברות וספקהפעלת  •

 בנושאי בטחו$ שוטפי�ויחידות העירייה מת$ מענה לתושבי העיר  •

 יישו� תכנית העבודה הרב שנתית בנושא כיבוי אש •

 יישו� תכנית בטיחות בעבודה ובמוסדות חינו' •

 יישו� תכנית עבודה שנתית לרשות המקומית בתחו� הבטיחות בדרכי� •

 ולטיפול במוקדי הסיכו$ הפיזיי� והתחבורתיי� בעיר לזיהויני תאונות דרכי� איסו* וניתוח נתו •
  
  

        יחידות האג*יחידות האג*יחידות האג*יחידות האג*

 מנהל המחלקה חיי� אב$ –מחלקת בטיחות  •

 סיגל שטריתמנהלת המחלקה  –הרשות העירונית לבטיחות בדרכי�  •

 יתמנהל יחידת האכיפה העירוננח חיימסו$ מפקד השיטור העירוני ואפי חרפי  –שיטור עירוני  •

 סנדלר אבי מנהל המחלקה  –וביטחו$ שוט*  ביטחו$ מוסדות חינו' •

 אורי טלמנהל המחלקה  –מוכנות לחירו�  •

  דליה ירימי –מזכירות האג*  •

 
        

 2020202020202020יעדי� מרכזיי� לשנת העבודה יעדי� מרכזיי� לשנת העבודה יעדי� מרכזיי� לשנת העבודה יעדי� מרכזיי� לשנת העבודה 
  

 בניי$ הכוח

 והגברת ההתמחות בהפעלת טכנולוגיות ביטחו$ חיזוק מוקד הביטחו$  •

 החירו� לעובדי עירייהביצוע הכשרות ואימוני� בתחו�  •

 למידת עמיתי�הכשרות מקצועיות ,  הכשרות ניהול,  � כשרת עובדי אג* הביטחו$ה •

 הרחבת מער' המתנדבי� , שימור והכשרת מתנדבי� •

 הידוק שיתו* הפעולה ע� כוחות הביטחו$, ארגוני חילו. והצלה והמפעלי� בשטח העיר •
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בדגש על  ו�ו$ השוט* וההערכות לחירהידוק שיתו* הפעולה ע� רשויות שכנות בתחו� הביטח •
 רשויות אשכול השרו$

 קליטת נפת גלילות  •

 הרחבת מעגל השותפי� בנושא הערכות לחירו� בקרב תושבי העיר •

 גיוס וניהול מעבירי דר' המסייעי� בחציית מעברי חציה בקרבת מוסדות חינו' •

 הכשרת צוותי� ובעלי תפקידי�: רכזי זה"ב, ועדות זה"ב בית ספריות •

 מת הורי� בנושא בטיחות בדרכי�צוע סדנאות הכשרה והעציב •

 

  הצטיידות 
 

 ברחבי העיר בהתא� לתכנית העבודה והמכרז וחיישני� פריסת מצלמות  •

 השלמת הצטיידות במרכז ההפעלה החדש  •

 הטמעת מערכת שליטה ובקרה (שו"ב) לניהול אירועי חירו� •

 במוסדות עירוניי� אשיישו� השלמת תכנית העבודה הרב שנתית בנושא כיבוי  •

 ש ציוד בטיחות לעובדי עירייהרכ •

 עגלת תאורה, ציוד אישי, ציוד רפואה –הצטיידות לשעת חירו�  •

יחידת החילו., יחידת מודיעי$ אוכלוסייה, חמ"ל מתנדבי�,  –רכש ציוד ליחידות מתנדבי�  •
  רחפניי�, צוותי חירו� שכונתיי�, סיירות שכונות

 
  תהליכי עבודה

 

 ת על פעולות ותהליכי�וע בקרה מתמדמדדי� וביצעבודה לפי  •

  התייעלות בהפעלת  חברות וספקי שירות אחרי� הפועלי� עבור אג* הביטחו$ •

שיפור ממשקי העבודה של היחידות הפועלות במרחב העירוני: סיור העירוני, שיטור עירוני,  •
 פיקוח עירוני ומוקד הביטחו$

 'יישו� תכנית בטיחות בעבודה ובמוסדות חינו •

 בדרכי�הובלת פעילות בטיחות  •

 שיטור עירוני, סיור עירוני –הגברת הבקרה על פעילות יחידות השטח  •

 בניית שיתופי פעולה ע� גורמי אכיפה בתחו� הבטיחות בדרכי� •

ייזו� וביצוע פעילות רב תחומית, חיזוק שיתופי פעולה ואיגו� משאבי� לצור' ביצוע תכנית  •
 חולי�, הנהגת הורי� וגופי� נוספי�. עירוניות, משטרה, קופותהעבודה השנתית בשיתו* יחידות 

  

  

 

  מנהלת: מיכל ב$ הרוש    (רשות החנייה + פיקוח עירוני)     פיקוח עירוני משולבפיקוח עירוני משולבפיקוח עירוני משולבפיקוח עירוני משולב

   
מחלקת פיקוח ואכיפה אמונה על אכיפת הסדר הציבורי, בהתא� לחוקי העזר העירוניי� וחוקי המדינה. 

דגש על: אכיפת חוקי החניה, אכיפת ל תושבי העיר ולמענ� ובהאכיפה נועדה לשמור על איכות החיי� ש
החוק לאיסו* צרכי� ע"י בעלי כלבי�, השלכת פסולת וגז� שלא בימי גיזו�, אכיפה לפי חוק שמירת 

  היערות וכו'.
  :2020יעדי היחידה לשנת 

  חסכו$ אנרגטי והתייעלות.  •
  חיזוק הביטחו$ וההגנה על פקחי העירייה.  •
  וח עירוני.ל ידי פיקשוטפת בעיר ע קיו� פעילות  •
  קבלת קהל.  •
  תהליכי� פנימיי� תומכי שירות.  •
  ביצוע פעולות גביה בהתא� לחוזה קוד� ובהתא� לחוזה חדש.  •
 הטמעת תחו� הנגישות בעבודה השוטפת.  •
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   מנהלת: שני ח$ כה$                                                   הרשות החדשה למניעת אלימות סמי� ואלכוהולהרשות החדשה למניעת אלימות סמי� ואלכוהולהרשות החדשה למניעת אלימות סמי� ואלכוהולהרשות החדשה למניעת אלימות סמי� ואלכוהול

  
        פעילות היחידה:פעילות היחידה:פעילות היחידה:פעילות היחידה:

הרשות החדשה הנה תכנית לאומית שחזונה מניעת התנהגויות סיכו$ בקרב כלל הקהילה לצד יצירת 
אקלי� עירוני המקד� ערכי� של כבוד הדדי, סובלנות, הידברות, והנגשת הידע של שמירה על בריאות 

  הקהילה. הגו* והנפש של כל תושב ועל זכויות האד� של כלל
  ה שימוש באלימות מילולית ו/או פיזית מכל סוג שהוא ועברות על החוק.  התוכנית מוקיע

חיזוק החוס$ העירוני על ידי פיתוח קהילה עירונית מעורבת בעלת ידע ותחושת אחריות חברתית הוא 
   המפתח בידי מנהלת הרשות לצמצו� ההתנהגויות הסיכוניות בקרבנו ולתחושת שייכות למקו�.

פעלת מער' עירוני מקי*, מתוא� ואפקטיבי בראשות ראש הראשות ובשותפות הגשמת החזו$ היא דר' ה
עירונית רחבה לצור' הגברת הביטחו$ האישי, צמצו� האלימות והשימוש בחומרי� פסיכואקטיביי� 

  ויצירת שיפור דרמטי באיכות החיי�.
: קהילה, חינו', חומי ליבה מרכזיי�ישה תבחמ  יתדיסציפלינר�הרשות החדשה פועלת בדר' עבודה מולטי

  אכיפה, שיקו� ופנאי.
  

  ומלווה כל השני� במדידה והערכה. 2010סבא משנת �התכנית פועלת בכפר
        

        ::::2020202020202020מטרות ויעדי� לשנת מטרות ויעדי� לשנת מטרות ויעדי� לשנת מטרות ויעדי� לשנת 
        

יצרת שפה עירונית אחידה הדוגלת בסובלנות , מוקיעה מתוכה את האלימות היוצרת אקלי� יצרת שפה עירונית אחידה הדוגלת בסובלנות , מוקיעה מתוכה את האלימות היוצרת אקלי� יצרת שפה עירונית אחידה הדוגלת בסובלנות , מוקיעה מתוכה את האלימות היוצרת אקלי� יצרת שפה עירונית אחידה הדוגלת בסובלנות , מוקיעה מתוכה את האלימות היוצרת אקלי�  . . . . 1
רכת החינו' העירונית. התחומי� במע נושאי� ע"פ חת' גיל. הפעילות מחולקת למיטבי בקהילהמיטבי בקהילהמיטבי בקהילהמיטבי בקהילה
 בה� נעסוק: 

  העצמה ילדי� ונוער ע� לקויות למידה ו/או הפרעות קשב וריכוז.  .א

הנגשת המידע אודות השימוש לרעה וההשלכות של חומרי� פסיכואקטיביי� (לרבות   .ב
 אלכוהול).

 צמצו� ומודעות לפגיעות מיניות בקרב ילדי� ונוער .  .ג

כלפי חסרי ישע ואלימות בקרב ילדי� ונוער במרחבי� בדגש על אלימות אלימות מניעת    .ד
 .י�הווירטואלי

 צמצו� תופעת הנהיגה תחת השפעה אלכוהול לרבות נהיגה באופניי� חשמליי�.  .ה
  

  ע"י הנגשת מידע, לקיחת אחריות   ומעורבות  חיזוק תחושת הביטחו$ האישי והשייכות לקהילהחיזוק תחושת הביטחו$ האישי והשייכות לקהילהחיזוק תחושת הביטחו$ האישי והשייכות לקהילהחיזוק תחושת הביטחו$ האישי והשייכות לקהילה     . . . . 2222            
  ו$ דרכי� כגו$ הרצאות הורי� ותושבי� נרחבות עשה במגובי�. הפעילות תחברתית של התוש

  בתחומי המניעה, עידוד יוזמות מהקהילה שיעלו צור' וגבירו תחושת ביטחו$, היכרות לקהילה 
  ע� כלל הגורמי� העוסקי� במלאכה (לדג' היכרות ע� שוטרי� קהילתיי�, היכרות ע� סיירת 

  בי� קיימי� ו/או חדשי� או לאירועי� ד תושבי� לאירגוני מתנדהורי� וכו') רתימה של עוד ועו
  נקודתיי� כגו$ היערכויות למועדי� המועדי� ל"פורענות" לילי שנה אזרחית, ל"ג בעומר, יו� 

 העצמאות ועוד.

 

. הכשרות : לסגל צוותי הכשרות  וכלי� להתמודדות לצוותי� ייעודי� ויצירת מעני� חדשי�הכשרות  וכלי� להתמודדות לצוותי� ייעודי� ויצירת מעני� חדשי�הכשרות  וכלי� להתמודדות לצוותי� ייעודי� ויצירת מעני� חדשי�הכשרות  וכלי� להתמודדות לצוותי� ייעודי� ויצירת מעני� חדשי� . . . . 3
, לעו"סי� לחוק הנוער ולסדרי די$ ולעו"סי� למרכז ספר ,לצוותי גני הילדי�היול"א, לצוותי בתי ה

לאלימות במשפחה , לעובדי המחלקה לנוער צעירי� וקהילה, לשיטור העירוני ולמתנדבי 
לטיפול  באוכלוסיות אלה, כגו$ : עו"ס קהילה, עו"ס     עובדי�        המשטרה והקהילה. בנוס* העסקת

 רכזת יוזמות בפנאי ובחינו'. שיקו� אסירי� מכורי� ו משטרה,  מדריכי המוגנות, רכז
  

: הקמת תכוניות פנאי חיובי בחינו' הבלתי פורמאלי במטרה לצמצ� ולמנוע התנהגויות סיכו$פנאי חיובי בחינו' הבלתי פורמאלי במטרה לצמצ� ולמנוע התנהגויות סיכו$פנאי חיובי בחינו' הבלתי פורמאלי במטרה לצמצ� ולמנוע התנהגויות סיכו$פנאי חיובי בחינו' הבלתי פורמאלי במטרה לצמצ� ולמנוע התנהגויות סיכו$ . . . . 4
  חדשניות הכוללות בחלק$ אופק תעסוקתי לבני הנוער. 
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  שרית סלעמנהלת:                                                         קיימותקיימותקיימותקיימותאג* חדשנות ואג* חדשנות ואג* חדשנות ואג* חדשנות ו . . . . 5

        
        פעילות האג* כיו�פעילות האג* כיו�פעילות האג* כיו�פעילות האג* כיו�

פי� בחברה לתרבות ופנאי ( לא כולל משרה נוספת שאינה בדי� נוסעו �4 עירייה ו עובדות  5באג* 

  יוסדרו משרות החברה לתרבות ויקלטו כעובדי עירייה.  2020מאוישת כרגע), במסגרת תקציב 

  עובדי האג* האחראי� על התחומי� הבאי�:

  

  ה רלוונטיי�.הובלת תכניות חוצות ארגו$ בנושאי קיימות עירונית באמצעות צוותי עבוד •

 י הקיימות בתכניות העבודה העירוניות באמצעות עבודה משותפת ע� כלל אגפי הטמעת ערכ •
  העירייה והתאגידי� העירוניי�.   

  קידו� חדשנות עירונית באמצעות מחקר ופיתוח פרויקטי� חדשניי� וכלכליי�.  •

  גיוס משאבי� ותמיכות ממשרדי ממשלה ומגופי� בינלאומיי�. •

  הטמנה"."אפס פסולת להובלת תכנית  •

  מור ופיתוח טבע עירוני.שי •

 ליווי התנסויות תושבי� בגינו$ קהילתי, גידול מזו$ מקומי ושיתו* ציבור במודלי� של גינו$ בר  •
  קיימא.  

  הטמעת מערכות לניהול יעיל של משאבי� (אנרגיה, מי�, פסולת, שטחי� פתוחי�). •

 ות ומנהיגות ת קהילתית, יזמות, חדשנפיתוח מעורבות ואחריו –אחריות סביבתית בקהילה  •
  תושבי�, שינוי התנהגות סביבתית בקרב תושבי�.   

  בנייה והפקה בפועל של אירועי� לעידוד מודעות לנושאי הקיימות והפחתת צריכה.  •

  הפעלת תכניות החינו' הסביבתי בעיר (במסגרות החינו' הפורמאלי והחינו' הבלתי פורמאלי). •

  תרו$ אתגרי� עירוניי�פות ופתרונות חדשניי� לאיתור ובחינת טכנולוגי •

  יצירת שיתופי פעולה ע� גורמי אקדמיה ומומחי תוכ$ באר. ובחו"ל וחיבור� לשדה המחקר •
  העירוני  

  עידוד יזמות עובדי� להטמעת תהליכי חדשנות בארגו$. •
  
  
  

            2020202020202020מטרות ויעדי� לשנת מטרות ויעדי� לשנת מטרות ויעדי� לשנת מטרות ויעדי� לשנת 
        

  מטרות בתחו� הקיימות

 ת הטיפול בפסולת (בעיקר מנה באמצעות ייעול שיטוהקטנת היקפי פסולת המועברת להט •
  בניי$, אלקטרוניקה, פסולת גושית וגז�) ואימו. טכנולוגיות ופתרונות למשק הבית, למרחב   
  הציבורי ולטיפול הקצה בחומרי�, כחלק מתכנית אפס פסולת.  

 סולת הפעלת מרכז הקיימות קיפוד בתדירות קבועה להקניית כלי� מעשיי� לחיי� של אפס פ •
  ות נוס* לטובת תושבי העיר. והקמת מתח� חדשנ  

  העמקת תכנית חינוכית במערכת החינו' הפורמאלי והבלתי פורמאלי בנושא קיימות. •

 הרחבת היק* התושבי� הפעילי� והמעורבי� בגינות הקהילתיות, בפעילויות תוכ$ ובקבוצות  •
  מנהיגות לפיתוח איכות חיי� בעיר.  

 טבע עירוני, הטמעת� בעיר והסברת הנושא גינו$ בר קיימא וטיפוח מציאת פתרונות ישימי� ל •
  לציבור.  

 הרחבת היק* הפרויקטי� הציבוריי� והפרטיי� לייצור אנרגיות מתחדשות ולהתייעלות  •
  אנרגטית.  

 העמקת תהליכי הסברה במטרה להביא לשינוי התנהגות של התושבי� ועידוד אורח חיי� של  •
  עיר בת קיימא   

 לות אנרגטית וחדשנות בבנייה חדשה, בשיפו. מבני ציבור ירוקה, התייע ונות בניהיישו� פתר •
  עירוניי� ובפיתוח המרחב הציבורי.  

  עבודה משולבת ע� אגפי העירייה השוני� להטמעת ערכי הקיימות. �פיתוח פני� ארגוני  •
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  מטרות בתחו� החדשנות

  בניית חזו$ עירוני בשילוב כל בעלי העניי$. •

 , שימוש במרחב העירוני כחממת ניסויי� לחברות ות בנושאי ליבהדה לחדשנהקמת מעב •

   SCALE UPמסחריות מתקדמות, ליזמי� ולתהליכי� עירוניי�, כחלק מתהלי' אקסלרציה ו  
  אפי�. �של סטארט  

 מיפוי אתגרי התחבורה בעיר ויצירת מפת פתרונות אפשריי�, באמצעות טכנולוגיות וכיווני  •
  המגזרי� בעיר.  פי� מכלל� תו' גיוס שותפעולה רלוונטיי  

 פיתוח שירותי� לחדשנות: גיוס משאבי�, כתיבת קולות קוראי� וביסוס קשרי� ע� גופי�  •
  עתירי משאבי� באר. ובעול�.   

 פניה לגורמי� רלוונטיי� מהאר. והעול� ויצירת חיבורי�  �גיוס שותפויות מכל המגזרי�  •
  ליחידות העירוניות.  

 תו' מיפוי צרכי� עירוניי�, מידענות  –פני� ארגוני ומת$ מענה חו� החדשנות פיתוח ידע בת •
  מוכוונת לצרכי�, פיתוח שירותי הדרכה.   

 ליווי פיילוטי� ופרויקטי� חוצי ארגו$ עד לשלב ההטמעה. לצור' כ' שיתופי פעולה ע� מומחי •
  ידע ומתמחי� מהאקדמיה לליווי תהליכי�.  

  מותאמי� מהאר. ומהעול�.  בארגו$ באמצעות תהליכי�הטמעת תהליכי חשיבה חדשנית  •
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 שירותי דתשירותי דתשירותי דתשירותי דת . . . . 6

 
             

    מנהל : שמשו$ ממליה                             למורשת ישראללמורשת ישראללמורשת ישראללמורשת ישראלהמחלקה המחלקה המחלקה המחלקה 
  

      פעילויות המחלקה

  הפצת עלו$ "בכפר שלנו" ובו מידע על הפעילות של המחלקה וחוברות לאירועי� מיוחדי�.  •

 האר. וג� בעול�.פיעי� בכפר סבא, ברחבי מקהלת חזני� "רינת הכפר" המו •

שיעורי תורה למבוגרי�, לילדי� ולנשי� בנושאי� תלמוד, פרשת שבוע, עי$ יעקב, משניות  •
 ומוסר.

 מסיבות במועדי� חנוכה, ט"ו בשבט, פורי�, שבועות ע� מיטב האמני�. •

 הרצאות ע"י רבני�/ מרצי� בתחומי� שוני� תו' מת$ דגש על נושאי יהדות. •

 רבי שירה ע� זמרי�.ת ועהצגו •

 שבתות חזנות בהשתתפות המקהלות וחז$ אורח. •

 קונצרט חזנות  •

 שבת פייטנות ע� פייטני� אורחי� בנוסח ירושלמי או נוסח צפו$ אפריקה. •

 ערבי נשי� ע� רבניות, רקדניות וזמרות לנשי�. •

 סליחות ברוב ע� ע� חזני� ופייטני� בחודשי אלול ותשרי. •

 יל הושענא רבא.לימוד ליל שבועות ול •

 עצרות, יו� שכולו תורה, סיו� מסכת.כנסי� ו •

 קריאת מגילת אסתר ברחובה של עיר. •

 הקפות שניות מרכזיות וג� בשכונות לציבור הרחב. •

 ארגו$ טיולי� בדגש. •

 ימי עיו$ בסופי שבוע. •

 מוקדי�. 9תפילת יו� כיפור לציבור הרחב ב  •

 כתיבת ספר בתי כנסת בכפר סבא. •

 ה.שמחת בית השואב •

 שיתו* ע� חב"דתהלוכות ל"ג בעומר ב •

 פינוי גניזה של כתבי הקודש •

 כנס גבאי� וטיול הגבאי� •

 שיתו* ע� אג* נוער, אג* תרבות, מח' ספורט, מח' מניעת אלימות, קתדרה, פארק ואג* חינו'. •
  
  

    מועצה דתיתמועצה דתיתמועצה דתיתמועצה דתית    � � � �         שירותי דתשירותי דתשירותי דתשירותי דת
  

דתית בכפר סבא. סכו� תקציב זה, כולל את הקצבת העירייה להשתתפות בעלותה של המועצה ה
 75%שתתפות נקבע לפי הכללי�, על ידי המשרד לענייני דתות. שיעור ההשתתפות עומד על הה

הפחית  המשרד את שיעור השתתפותו  2010מהמשרד לענייני דתות, בשנת  25%תקציב העירייה , 
 . 75%ל  60%ובהקבלה העלה את חלקה של העירייה מ  25%ל  40%בתקציב המועצה הדתית  מ 

יל משרד לענייני דת באופ$ חריג את התקציב שקבע למועצות הדתיות הגד 2019החל משנת 
  בהתאמה. 75%ובכ' כפה על הרשות להגדיל בהתאמה את חלקה העומד על  25%בשיעור של 

מרכז  השלטו$ המקומי פועל להפחתת שיעור השתתפות$ של הרשויות המקומיות בתקציב 
  דרגה למדינה.המועצות הדתיות והעברתו בה
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  אדר. עליזה זיידלר גרנותמהנדסת העיר:                  הנדסההנדסההנדסההנדסה . . . . 7
                                                               
                                                         

שות, בהתא� , עוסק בגיבוש מדיניות התכנו$ וההנדסה של הרי�מחלקותיו השונאגפיו ואג* הנדסה על 
 שירות מת$ תו'חלטות מועצת העיר והעומד בראשה, ובכפו* לחוקי� ולתקנות הקיימי�, למדיניות וה

 .בשעריה והבאי� העיר לתושבי ובטוח יעיל

יישו� המדיניות באמצעות הפעלת יחידות ההנדסה, בכפו* לחוק מהנדס הרשות, מתרכז בארבעת 
 התחומי� הבאי�:

 .תכנו$ עיר •

 .ח ואכיפהפיקו בניה רישוי –בניה פיקוח ורישוי  •

 .מבני ציבורתכנו$ והקמת  –יה ציבורית בנ •

 .הקמה ותחזוקת תשתיות המבוצעות על ידי הרשות או מי מטעמה •

  2020202020202020היעדי� העיקריי� לשנת היעדי� העיקריי� לשנת היעדי� העיקריי� לשנת היעדי� העיקריי� לשנת 

 

 יצירת תשתית תכנונית בת קיימא לפיתוח העיר ולחיזוק חוסנה הכלכלי.  •

 מוסדות חינו' וציבור בעיר. ופיתוח וח המרחב ציבורי, תשתיתיי�, פיתקידו� פרויקטי� תחבורתיי� •

, שיפור בחוק התכנו$ והבנייהיישו� הרפורמה  –שיפור רמת השירות לתושבי העיר, יזמי� ומתכנני�  •
  והנגשת המידע ההנדסי לרבות טפסי� מקווני�. אתר ההנדסי , רישוי בניה , שדרוג ה הלי' המידע

 הפעולה ע� אגפי העירייה השוני�. * השונות וחיזוק שיתו* שיפור ממשקי העבודה בי$ מחלקות האג •

 התייעלות של מחלקות האג*  •

 האג*שיפור מקצועיות והעמקת הידע של עובדי  •

  
  הנדסההנדסההנדסההנדסה    � � � �     כוח אד�כוח אד�כוח אד�כוח אד�    
  

  ת הרשות /ת האג* ומהנדס/מנהל
  

   סגני�

 אינג' מיכאל זלדי$   –סג$ מהנדס העיר למבני ציבור ותשתיות  •

 יה סבירסקי רע –קי� ושילוט סישוי עסגנית מנהלת אג* הנדסה לר •

  לימור מ$ נפוסי  –סגנית מהנדסת העיר לתיאו� ובקרה  •
  

  מחלקות אגפי� ומנהלי 
  

 אדר' מיכל שרייבר גלבנדור*  –תכנו$ אג*  .1
  איציק ב$ יצחק  –מינהלת להתחדשות עירונית  .2

 שרית שיליא$ –מחלקת רישוי בניה   .3

  אינג' צבי וכליס �על הבניה פיקוח מחלקת  .4

 אינג' היל$ דהרי � מחלקת תנועה ותחבורה  .5
 אינג' מיכאל זלדי$ �מחלקת מבני ציבור   .6
 אינג' ניצה ח$ �תשתיות מחלקת  .7
 רעיה סבירסקי  –מחלקת רישוי עסקי�  .8
 רחלי תורג'מ$ �שילוט מחלקת  .9

 סיגל יגיל  – כספי�מחלקת  .10
 אילה זיועו"ד  �נכסי� מחלקת  .11

  
  (כולל מנהלי�) 57 –עובדי� 
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        : אדר' מיכל שרייבר גלבנדור* ואדריכלית העיר מנהלת אג*                                 ר ר ר ר ו$ עיו$ עיו$ עיו$ עיאג* תכנאג* תכנאג* תכנאג* תכנ
  
  

  .כנוני אדריכלית נו* ימידע ת, מחלקת תכנו$ עיר : יחידות האג*
        

אג* תכנו$ ממונה על מדיניות התכנו$ בעיר במספר רבדי� תו' מת$ חוות דעת תכנוניות בהתייחס 
מחוזיות, חקיקה חדשה, תקנות חדשות לרבות הכנת מסמכי , תכניות מתאר ארציות ולתכניות בניי$ עיר
  ,  מדיניות העירונית

י כ, וקידו� תכניות לצורני היתרי�ליווי תחו� השימור העירוני, וליווי לתכניות עיצוב בינוי ופיתוח לפ
  .רישו�

   
  

  פעילות האג*

 גיבוש אסטרטגיות תכנוניות בהתא� לחזו$ העיר.  •

(הכנת תיקי מידע להיתר ודפי  העירייה השונות לקות� כמו ג� למחידע למתכנני� ותושבימ$ מת •
 .מידע)

 בדיקה, אישור וליווי תב"עות בכל רחבי העיר עד לאישור$. •

 .ליווי תכניות ארציות ומחוזיות •

 קידו� פרויקטי� תו' חידוש אזורי� עירוניי� ותיקי�. � התחדשות עירונית •

  (פרסומי�, סיוע בפרוטוקולי�). ניות� סטטוטוריי� של תכקידו� וליווי הליכי •

 הכנת חוות דעת והמלצות לועדה המקומית ולמוסדות תכנו$ גבוהי� •

 , נספחי פיתוח וכו') מההיבט האדריכלי למבני תעסוקה ובנייה רוויה(בדיקת היתרי בניה  •

  ליווי תכניות בינוי ועיצוב אדריכלי •

 גי גיבוש מסמכי מדיניות ותכנו$ אסטרט •

 ופיתוח  ות עירונית להיתרי בניהות או מדיניגיבוש הנחיות מרחבי •

 ליווי וייצוג הועדה המקומית במוסדות תכנו$ מחוזיי� וארציי�. •

  2020מטרות ויעדי� לשנת 

 מת$ תוק* לתכנית מתאר כוללנית לעיר  •

 קידו� וליווי תכניות בניי$ עיר חדשות כגו$ צפו$ ב$ יהודה , ואחרות •

 היתרי� נו$ פיתוח ומדיניות לתכקידו� מסמ'  •

 קידו� מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית  •

 קידו� תכנו$ עתודות הקרקע הציבורית בעיר ופרוגרמה עירונית.  •

 קידו� ותכנו$ התחדשות רחוב וויצמ$ והמע"ר העירוני •

 קידו� תכנית שימור עירונית ותחו� השימור בעיר בכלל •

חי� ברחבי העיר ובמסגרת פתוחוב, שטחי� ציבורי� ליווי פיתוח פיזי של רחובות, שפת ר •
  פרויקט 'מהיר לעיר'. 

 קידו� מדיניות עירונית לבניה ירוקה. •

  תכנו$ פיתוח ה'רשת הירוקה'. •

וחידושו לידי רובע  )מתח� התע"שקידו� תכנית להתחדשות אזור התעסוקה פארק המוביל ( •
 עירוני מעורב שימושי� ומרכז העסקי� העיר. 

ל הקרקע באזור התעסוקה  המזרחי כ"ס , עתיר ידע זכויות וייעוות להעצמת קידו� תכני •
 וה"משולש" בדר' השרו$ פינת טשרניחובסקי .

  קידו� תכנית קריית הממשלה •
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        המחלקה: איציק ב$ יצחק  מנהל                          מינהלת התחדשות עירוניתמינהלת התחדשות עירוניתמינהלת התחדשות עירוניתמינהלת התחדשות עירונית
  

   38יתרי תמ"א דקת בקשות להתכנו$, בו רכזת תחו� –היחידה כוללת: ראש מינהלת, אדריכלית 
  ומנהלת תחו� קהילה. 

  
  פעילות המינהלת 

ופינוי בינוי על ידי סיוע וחיבור בי$  38קידו� ותכלול תהליכי ההתחדשות העירונית בעיר, תמ"א  •
 תושבי�, יזמי� ועירייה. –שלושת צלעות "משולש ההתחדשות העירונית" 

  .לי' וזכויותיה� במסגרתומרכז ידע ומידע לתושבי� בנוגע לתה •

י� לאנשי המקצוע הרלוונטי, נהלי� וחוק להתחדשות עירונית קידו� והנגשת המדיניות העירונית •
  .  שמאי�ובכלל� יזמי�, מתכנני�, עורכי 

 ומסמכי מדיניות התחדשות עירונית לרבות דגש על היבטי� חברתיי� בתכנו$ כניותקידו� ת •

   התארגנות דר' התכנו$ והביצועתחדשות העירונית משלב השיתו* ושותפות הציבור בתהליכי הה •

מרבית השירותי�  –קורת גג אחת לתהליכי ההתחדשות העירוניי� בעיר לתושבי� וליזמי�  •
  במקו� אחד.

  2020מטרות ויעדי� לשנת 

  אישור מסמ' מדיניות התחדשות עירונית ללב העיר •

 י$ תחומישת"פ ע� הקליניקה של הבגישור ומידע משפטי ראשוני ב –הרחבת השירותי� לתושב  •

 כנסי דיירי� ושיתופי ציבור בשכונות המיועדות להתחדשות עירונית •

 יצירת שולח$ עגול ושיח פתוח ע� בעלי המקצוע העובדי� בעיר וייעול התהליכי� מול� •

 שיתופי פעולה ע� היחידות הקהילתיות לפעילות קהילתית בשכונות היעד •

  במתחמי� הרלוונטי� סיוע בהקמת נציגויות דיירי� •

 דלת משאבי הפעילות על ידי שיתופי פעולה ומילוי קולות קוראי�הג •

 הנגשת המידע בשקיפות לציבור באתר האינטרנט  •

 

        שרית שיליא$: מחלקה מנהלת                                                                                                                                                חלקת רישוי  בניהחלקת רישוי  בניהחלקת רישוי  בניהחלקת רישוי  בניהממממ

  המחלקה   פעילות

 שלב הוצאת היתר בניה.ועד  בניה משלב הקליטה קידו� בקשות להיתר .1

 מת$ חוות דעת לבקשות לרישוי עסקי�. .2

 הכנת בקשות לדיו$ בוועדה המקומית והצגת$ בוועדה. .3

  בנושא רישוי בניה. יזמי� ועורכי בקשות/מת$ מענה לתושבי� .4

  2020לשנת יעדי� מטרות ו

 שיפור הנגשת המידע בנוגע לתהלי' הרישוי באתר ההנדסי. •

הוצאת היתר בניה תו' הקפדה על לו"ז  �בחוק התכנו$ והבנייה ליכי הטמעת הרפורמה� תהיישו •
 .101משלב הקליטה ועד מת$ ההיתר, בהתא� לתיקו$ 

 הטמעת דרישות מנהל התכנו$ בנוגע לבקשה להיתר בנהלי המחלקה. •

ליכי נהלי עבודה ברורי� מול מתכנני�  יזמי� ובעלי עניי$ נוספי� לצור' הפשטה וזרור תה •
 הרישוי

 עבודה והוצאת היתרי� בהתא� להוראות החוק קיצור זמני •

 לאתר ההנדסי ה, השלמות סריקה, טיוב נתוני� והעלת�הסדר –ארכיב תיקי בניי$  •

  

 

68



כפר  ית  רי כפרעי ית  רי כפרעי ית  רי כפרעי ית  רי  2020202020202020    הסבר ובאורי� להצעת התקציב (הרגיל) לשנתהסבר ובאורי� להצעת התקציב (הרגיל) לשנתהסבר ובאורי� להצעת התקציב (הרגיל) לשנתהסבר ובאורי� להצעת התקציב (הרגיל) לשנתדברי דברי דברי דברי      סבאסבאסבאסבא � � � �  עי

  

        אינג' צבי וכליס: מחלקה מנהל                                                                                                                                                                                                                                    מחלקת פיקוח על  הבניהמחלקת פיקוח על  הבניהמחלקת פיקוח על  הבניהמחלקת פיקוח על  הבניה

   :המחלקה  פעילות

הבניה של קבלני�/יזמי� ותושבי� זאת לצור' התאמת המבנה, עבודות  מעקב ופיקוח על ביצוע •
  הפיתוח והתשתיות להיתרי הבנייה שניתנו על ידי הוועדה המקומית לתכנו$ ולבנייה.

  ותעודת גמר למבני�. 4ליווי וטיפול עד לקבלת טופס  •

ר' הגשת של� לתובע העירוני לצו , לרבות הגשת תיק פיקוחיתור חריגות בניה וטיפול בה$א •
  כתבי אישו�. 

  איתור שימושי� חורגי� וטיפול בה�. •

כחלק מהכנת הבקשה לדיו$ בועדה המקומית לתכנו$ בדיקת נכס עבורו הוגשה בקשה להיתר  •
  ובניה. 

 שמירה על בטיחות ונראות של אתרי בנייה בעיר. •

  2020מטרות ויעדי� לשנת 

 וח שיועברו לתובע לשנהיוגדר יעד ברור לכמות תיקי פיק •

  יוגדרו יעדי ביצוע למפקחי הבנייה •

 בועדה המקומיתמדיניות האכיפה  מסמ' אישור  •

  עבירות הבנייה בעיר בטיפול יעיל  •

 (מקוו$) וסיוע לאכלוס תושבי� חדשי� בעיר. 4שיפור הלי' הנפקת טופסי  •

  יפהמיחשוב ותיעוד אחיד לתהליכי העבודה השוני�:  מפקחי רישוי ומפקחי אכ •

        

        מנהלת מחלקה: רעיה סבירסקי                                                                                                                                                                                                                                            מחלקת רישוי עסקי�מחלקת רישוי עסקי�מחלקת רישוי עסקי�מחלקת רישוי עסקי�

  פעילות המחלקה 

אכיפת תקנות בריאות הע� וחוק רישוי עסקי� אשר נועדי� להבטיח איכות נאותה של הסביבה לרבות 
  יבור.מניעת מפגעי� ומטרדי�, למנוע סכנת שלו� ובריאות הצ

$ שירות מיטבי ובערכי� של יושר, מקצוענות, שקיפות ואחריות, תו' שמירה על המחלקה דוגלת במת
  בריאותו, בטיחותו ומניעת מפגעי�.

  2020202020202020לשנת לשנת לשנת לשנת יעדי� יעדי� יעדי� יעדי� מטרות ומטרות ומטרות ומטרות ו

ק* העבירות על חוק רישוי עסקי� וחוקי העזר, ממשיכה בהטמעת יפיקוח והאכיפה לצמצו� ה •
עלי� ללא רישיו$ והגברת שרות � לש� צמצו� העסקי� הפוויישו� רפורמה בתחו� רישוי עסקי

  מזורז, נגיש ומעולה לבעלי עסקי� ולציבור התושבי�.

  יישו� חוק והסדרת רישיונות עסק  •

  רפורמה בהתא� להוראות משרד הפני�.ה הטמעת •

 מניעת רעש וזיהו� אוויר שנגר� על ידי פעילות עסקי�. •

  פיקוח וטיפול תברואי בעסקי�. •

  ת.כסאות ושולחנו� להוצאת מת$ היתרי •

 מת$ היתרי� להוצאת סחורה ולדוכני�. •

 הקמת מרכז שירות לעסקי�. •

 שדרוג מידע באתר אינטרנט. •

 על חומר חקירה שמועבר ללשכה המשפטית.  CRMבניית תהלי' מעקב ופיקוח במערכת  •

 הטמעת תהלי' רישוי עסקי� מקוו$. •

 הטמעת קשר ע� גורמי רישוי עסקי�. •

 ירועי� .סקי� מזורז לאהסדרת רישוי ע •

      הסדרת רישוי עסקי� לקייטנות . •
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                                        מנהלת מחלקה: רחלי תורג'מ$                                                                                                                                                                                                                                                                                                מחלקת שילוטמחלקת שילוטמחלקת שילוטמחלקת שילוט

   :המחלקה פעילות

ות נאה ואסתטית של יר לצור' , שמירה על חזהנחיות להצבת שילוט בע אכיפת חוק עזר וגיבוש •
   .שלטי�והעיר, והגדלת הכנסות העירייה ע"י אכיפת חוק העזר העירוני בנושא מודעות 

כולל תמונות, ביצוע מעקב  הסדרת היתרי� ועדכו$ חיובי� במערכת ,איתור שלטי� חדשי� •
חות בקות על גבי הלו, מעקב ביצוע הדשלטי� פרועי�הסרת  ,משלמי�, טיפול בתיקי� משפטיי�

        רוניי�.העי
  

  2020לשנת יעדי� מטרות ו

הגברת מעקב אחר איתור ומת$ רישיונות, שיפור מת$ השירות לנושא קליטת בקשות להיתרי�  •
  שלטי� והוצאת דרישות , שיתו* פעולה מעמיק יותר ע� מח' פיקוח עירוני בעניי$ חלוקת דוחות

  העמקת הגביה בתחו� השילוט העסקי •

  שיער' במהל' השנה. י, בהתא� לממצאי הסקרשא השילוט העסקכיפה בנוהגברת הא •

 קידו� אישור חוק עזר לשילוט. •

 עליה באחוזי הגביה. •

ביצוע סקר ברכבי העיר וקידו� העסקת עובד לביצוע מחולל דוחות מקצועי (כפי שבוצע בסקרי�  •
  קודמי�).

        
  מיכאל זלדי$ אינג' : המחלקה מנהל                                                                                    מבני ציבורמבני ציבורמבני ציבורמבני ציבורמחלקת מחלקת מחלקת מחלקת 

  
  

        פעילות המחלקהפעילות המחלקהפעילות המחלקהפעילות המחלקה
  

, פיתוח, שדרוג, שיפו. והנגשה של כלל המוסדות בעירייה, על כל המבני�, מוסדות חדשי� בינוי •
  .ותשתיות מערכות ,מתקני�

המחלקה פועלת בהתא� לתכנית עבודה שנתית סדורה אשר הוכנה ע"י מנהל המחלקה בתיאו�  •
 והנהלת העירייה.ספורט ונוער, החינו', רווחה, תרבות כגו$: אג*  י� בעירייה ע� אגפי� שונ

מת$ מענה הנדסי לשאלות/הנחיות ההנהלה בנוגע לנושאי� שוני� שקשורי� למבני ציבור  •
 ומוסדות חינו' כגו$: היתכנות ביצוע, הערכת עלויות, נייר עבודה ותסקירי מנהלי�.

 בעיר הנדסית לקיו� אירועי� שוני�תמיכה  •

 מסוכני� במוסדות ובמרחב הציבורי. ניהול נושא מבני� •

  תמיכה הנדסית לאג* תפעול ותחזוקה בהבטחת תפקוד כלל המוסדות בשגרה ובחירו�. •
  

        2020202020202020מטרות ויעדי� לשנת מטרות ויעדי� לשנת מטרות ויעדי� לשנת מטרות ויעדי� לשנת 
  

 תכנו$, ניהול וביצוע פרויקטי� ע"פ תכנית עבודה בתחו� מוסדות הציבור. •

 במוסדות חינו'.העירייה) לשיפוצי קי.  תכנו$ והערכות מוקדמת ומקיפה (כלל גורמי •

 ביצוע תכנית עבודה שנתית (נגזרת מרב שנתית) של הנגשת מוסדות חינו' וציבור. •

 הגברת העבודה מול משרד החינו' בנושאי חידוש, הרחבה והתאמה לפרוגרמה של מוסדות חינו'. •

נו$, ביצוע, סיו� הסדרת תהליכי עבודה מול חכ"ל בפרויקטי� שמבוצעי� על ידה: קונספט, תכ •
 ה.ומסיר

בניית מודל כללי של מוסדות חינו' בעיר מתו' ראיה של מיקו�, גיל, מצב הפיזי, כמות  •
 התלמידי� וכו'.

שיפור נוהלי עבודה: קיצור זמני עבודה על  מכרזי�, שיפור וחידוד חוזי עבודה ע� קבלני�,  •
 קביעת נוהל חדש של יישו� וביצוע פרויקט הנדסי.

 דות (מתקני�, מיזוג, תאורה).אנרגטית במוסהתייעלות  קידו� נושא •

  מעבר לתוכנה ממוחשבת לניהול הפרויקטי�. •
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 מנהלת : אינג' ניצה ח$ עובדיהמנהלת : אינג' ניצה ח$ עובדיהמנהלת : אינג' ניצה ח$ עובדיהמנהלת : אינג' ניצה ח$ עובדיה                                                               מחלקת תשתיותמחלקת תשתיותמחלקת תשתיותמחלקת תשתיות

  
  :פעילות המחלקה 

 עצוביו , בקרהווי תכנו$יכנו$, למשלב ת פיתוח ושדרוג תשתית ניקוז, רחובות ושצפי"�  •

 עקב לו"ז ותקציבי פרויקטתיאו� תשתיות, מ  •

 הכנת תכנית עבודה רב שנתית לפיתוח רחובות ושצ"פי�   •

 בקרה על פרויקטי תשתיות לאומיות העוברות בגבולות העיר כפר סבא    •

 מת$ אישורי חפירה לעבודות המבוצעות ברחבי העיר   •

 טיפול אישורי� במסגרת היתרי בניה   •

  י בהיטלי פיתוחיעת שטחי� לחיוב וזיכובק �היטלי פיתוח   •

 .ותיעוד המדידות במערכת העירונית ריכוז עבודות המדידה באג*  •

מעקב ותיאו� תכניות ברמה הארצית המתייחסות לכפר  ממשקי עבודה ע� גופי� חיצוניי� :  •
   סבא (גז, 

 ). רשויות ניקוז ירקו$ ושרו$ת , , רכב531מתח עליו$,  

 
  : 2020ת  מטרות ויעדי� לשנ

  

  ח רחובות באופ$ איכותי ובהתא� לתוכנית עבודה תו' שמירה על לו"ז ותקציב.סלילה ופיתו •

 רב שנתית ותכניות לביצוע ולשדרוג מערכת הניקוז בעיר.  עבודה ע"פ תכנית •

 הכנת תכנית אב לפיתוח ושדרוג רחובות ושצ"פי�.  •

 .הטמעה וניהול נגר עירוני באופ$ מקיי� •

        
        מנהלת : אינג' היל$ דהרי                                                                 מחלקת תחבורהמחלקת תחבורהמחלקת תחבורהמחלקת תחבורה

 

  פעילות המחלקה
  

תומכי תכנו$ פתרונות מערכתיי� ו קידו� פרויקטי� תחבורתיי� ותומכי תחבורה ברחבי העיר •
  פיתוח העירוני המוצע.ה

תפעולית התכנית הפרויקט הנת"צ ,ולווי התייעצות מול נתיבי איילו$ של קידו�, בדיקת תכנו$  •
 כולל מו"מ מול משרד התחבורה ומפעילי התח"צ. של התחבורה הציבורית,

 התקשרויות שוטפות מול גורמי חו. שוני� כגו$: משרד התחבורה , נתיבי ישראל, נתיבי איילו$  •

 שבילי אופניי� ברחבי העיר בהתא� לתכנית האב.רשת קידו�  •

(מפות התארגנות אתר,  חו. למתכנני ברחבי העיר ומת$ הנחיותבדיקת תכניות תנועה וחניה  •
 הסדרי תנועה זמניי� וכו') . 

  יצירת מקומות חניה ופתרונות חניה באזורי� עתירי ביקוש בפרט וברחבי העיר בכלל. •

 ריכוז וועדות תנועה וייעו. בנושא שינויי� בהסדרי תנועה, תמרורי� חדשי� והכנת תרשימי� •
   הלוועד

  תביעות. משפט בנושא$ עדויות בבתי דעת ומת מת$ חוות •

  תכנו$ של צמתי� מרומזרי� בעיר במטרה לשפר� וליעל�. מעקב •

   .הציבור וגורמי פיקוח עירוני טיפול בפניות אזרחי�, מוקד עירוני, תלונות •

  .ובקרה מול משרד התחבורהלמימו$ תחבורתי  הכנת בקשות תקציביות •

  
  : 2020מטרות ויעדי� לשנת 

שתאפשר לתושבי� נגישות מיטבית למוקדי פעילות בת קיימא  וג תחבורה ציבוריתושדר שיפור •
 .לה .ומחובעיר  

 תכנו$ מפורט במסגרת פרויקט מהיר לעיר ליווי ובקרה על  •

 לא באמצעי� השימוש פיתוח מערכת תחבורה ציבורית נגישה ויעילה יצירת התנאי� להרחבת •
  .ברגל כהוההלי אופניי� על רכיבה כגו$ ממונעי�

71



כפר  ית  רי כפרעי ית  רי כפרעי ית  רי כפרעי ית  רי  2020202020202020    הסבר ובאורי� להצעת התקציב (הרגיל) לשנתהסבר ובאורי� להצעת התקציב (הרגיל) לשנתהסבר ובאורי� להצעת התקציב (הרגיל) לשנתהסבר ובאורי� להצעת התקציב (הרגיל) לשנתדברי דברי דברי דברי      סבאסבאסבאסבא � � � �  עי

  

� נהגי�, הולכי טי� הדרושי� להגברת הבטיחות של כל צרכני הרחוב ובכללהקמת כל האלמנ •
 � .רגל ורוכבי אופני

נקיטת הפעולות הדרושות לשחרור נקודות צוואר בקבוק ליצירת תנועה רציפה ברחבי העיר  •
 העיר.ויצירת מגעי� ע� הרשויות השונות כדי לשפר את זרימת התנועה בכניסה/ יציאה מ

  
        מנהלת: סיגל  יגילמנהלת: סיגל  יגילמנהלת: סיגל  יגילמנהלת: סיגל  יגיל                                                                                                                                            מחלקת כספי� מחלקת כספי� מחלקת כספי� מחלקת כספי� 

        
  פעילות המחלקה

 .הכנת התקציב השוט* והתב"ר של האג* •

 .שוטפת על ההוצאות וההכנסות של האג* ניהול ובקרה תקציבית  •

 ביצוע הזמנות ודרישות רכש . •

 הזמנות.חשבונאית חוזי� ובקרה  •

  .ותב"רי� ל התקציב השוט*מת$ סיוע למנהלי המחלקות בתפעו •

 וגורמי חו..ממשרדי ממשלה  מימו$הגשת בקשות  •

 דיווחי� למשרדי ממשלה וגורמי חו.. •

  מעקב אחר תקבולי� ממשרדי ממשלה וגורמי חו.. •

 בקרה חשבונאית על ניצול תקציבי האג* והמחלקות. •

 .ניהול ובקרת כ"א בהיבט התקציבי •
            2020202020202020מטרות ויעדי� לשנת מטרות ויעדי� לשנת מטרות ויעדי� לשנת מטרות ויעדי� לשנת 

        

 יגות .קציב ומניעת חרעמידה ביעדי ת  •

  מקסו� הכנסות ממשרדי ממשלה וגורמי חו. .          •
  

 מנהלת : עו"ד אילה זיומנהלת : עו"ד אילה זיומנהלת : עו"ד אילה זיומנהלת : עו"ד אילה זיו                                                                                                                                                                                             מחלקת נכסי�מחלקת נכסי�מחלקת נכסי�מחלקת נכסי�
                                              

  תחומי עיסוק ואחריות

  הכנת ואישור חוזי� ביחס לנכסי עירייה. •

 תי ספר.ב של מזנוני� בבהכנת חוזי� ומעק •

 טיפול בהקצאת נכסי� לפי "נוהל הקצאות". •

 אישור שימוש בנכסי עירייה לפי חוזי אב. •

 מת$ מידע נכסי •

 אישור זכויות במקרקעי$ לנכסי עירייה. •

 הכנת חוזי� לביצוע עבודות, מימושי אופציה והגדלת חוזי�. •

 מכרזי� להשכרה/מכירה של נכסי עירייה. •

 בדיקת תצרי"�   •

 ל בהפקעות פוטי •

 ל תיקי בניי$, תצ"אות, תיקי נכסי�, נסחי� וכ' לקראת ביצוע פרויקטי�.בדיקות  ש •

 .התייחסות לתביעות נגד העיריה בהיבט הניכסי •

 

  2020מטרות ויעדי� לשנת 

 החתמת חוזי� להשכרת נכסי�.  •

 .ריכוז עבודת "הוועדה להקצאות קרקעות ומבני� ללא תמורה" •

 .הפקעות�סלפי תיעדו* המהנד 7ו 5משלוח הודעות לפי סע'  •

 .הפקעות� לפי הצור'. 19משלוח הודעות לפי סע'  •

 המש' השכרת מקלטי�, עד למקסימו� האפשרי. •

 החתמת חוזי� לשימוש בנכסי� עירוניי�.  •

  השכרת מזנוני� בבתי ספר  •
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 ד"ר אורי ארבל גנ.מנהל האג* :                    אג* החינו'אג* החינו'אג* החינו'אג* החינו'. . . . 8888

                                                 ריה  אלקינד    ספי�: דמנהלת כ                     
  
        ::::כלליכלליכלליכללי    1.1.1.18888.

כפר סבא שואפת להוביל באיכות חיי הקהילה ולהעניק שירותי חינו', תרבות ופנאי מגווני�, איכותיי� 
  ומקצועיי� ברצ* חינוכי, מבוקר עד ערב, מהגיל הר' ועד לבוגרי� צעירי�. 

ית ראויה (אנושית ופיסית) לחינו' איכותי לכל התלמידות, * החינו' היא ליצור תשתמטרת העל של אג
 התלמידי� ולכלל צוותי החינו' בעיר. 

  אנו מאמיני� שיש לפתח בוגר עצמאי , סקר$ , תרבותי, ערכי , מוסרי ותור� לקהילה.
  הבאי� : מערכת החינו' בכפר סבא פועלת על בסיס ערכי� אלו ומונחית על ידי העקרונות 

בבסיס החינו' אנו מציבי� את טיפוחו של הפרט והכלתו תו' שימת דגש על מוגנותו  �רווחה נפשית 
  ורווחתו הנפשית.

  מת$ מענה לשונות ולאפשרויות בחירה מגוונות של מסגרות, תכניות ותכני�. –הזדמנויות למיצוי אישי 
  חינו' למצוינות ולהישגיות אקדמית. �איכות ומצוינות 

שייה במסגרות החינו' לשינויי� המתרחשי� בעול�, כדי לאפשר צמיחה התאמת הע �וחדשנות  נותעדכ
  אישית ואנושית .
מערכת החינו' מעניקה לבוגריה כלי� להכרת המציאות החברתית , למעורבות  �אחריות חברתית 

  ואחריות קהילתית תו' מת$ אפשרות להתנסות לעשייה ותרומה לסביבה.
טואלית ופיתוח רגישות תרבותית זאת תו' כדי חשיפת ת אינטלקחינו' לסקרנו �העשרה תרבותית 

  התלמידי� לאמנויות שונות: קולנוע, תיאטרו$, מוזיקה, אמנות פלסטית ומחול.
לחנ' את התלמיד להיות אד� המכיר את שורשיו, את זהותו היהודית   � זהות יהודית ישראלית 

 והישראלית ומכבד את זהות זולתו.
 

הלימה למגמות הכלכליות, חברתיות ותרבותיות מחייבת התרחבות כל ת של מערכת החינו' בתחוהתפ
פעילויות החו. אל החו. אל מחו. למוס"ח במרחב העירוני כולו, תו' שיתופי פעולה ע� כל גורמי 

  קהילת ההורי�, עמותות, עסקי�, ארגוני� ממשלתיי� וכיו"ב (פדגוגיה עירונית) –הקהילה 
        

תלמידי חט"ב,  4,0394,0394,0394,039תלמידי בתי ספר יסודיי�,     10,03010,03010,03010,030תלמידי גני�,     4,84,84,84,860606060עיר לומדי� החינו' בבמוסדות 
  תלמידי�    22,11122,11122,11122,111תלמידי תיכו$. בסה"כ     3,1473,1473,1473,147

  
  
        עיקרי הפעילויות לפי מחלקותעיקרי הפעילויות לפי מחלקותעיקרי הפעילויות לפי מחלקותעיקרי הפעילויות לפי מחלקות    ––––תפעול האג* תפעול האג* תפעול האג* תפעול האג*     2.2.2.28888.
  
        

                                גני ילדי�:גני ילדי�:גני ילדי�:גני ילדי�:
  מנהלת : אביבה מורדקובי.                                                                                          

  
  :פעילות המחלקה

  גני� 183בעיר פועלי� 
  גני חינו' מיוחד 27
  גני יול"א 125
  גני� קצרי� 31
  מוכר שאינו רשמי 10

  בגני הילדי� בעיר פועלות התוכניות הבאות:
גינה אקולוגית, תכנית  כיאולוגי, גני� ירוקי�,גוגלה, ספריית פיג'מות, ביקורי� במוזיאו$ האר

בחווה החקלאית הכוללת הדרכות על תזונה בריאה, הדרכה עזרה ראשונה לצוותי הגני�, פרויקט ,בריאות
  .יחד, ריתמוסיקה וחינו' גופניעי$ עצלה, תכנית ללמוד לחיות ב

  
  2020מטרות ויעדי� לשנת 

  

  י� ג$ מכילכולל רצו$ להק לרגיל,  תכנית לעבודה משולבת בי$ גני חינו' מיוחד •

  שינוי במבנה האירגוני מחלקת גני ילדי�. •

  $."תוכנית מג •

  תוכנית  מעג"$. •

עזרה ראשונה לצוותי של הדרכה כולל  הכשרה והשתלמויות לסייעות �פיתוח מקצועי לסייעות •
  ומפגשי� שוטפי� הגני�

  הרחבת תוכנית בריאות בחווה. •

  ביסוס והטעמה של השתלמויות. •
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  .ה של תוכנית התמריצי�עמהט •

 תפקיד מנהלי אזורי�.והטמעה של ביסוס  •

 רשות.�משרד החינו' –תכנית עבודה משותפת  •

 הובלה של סייעות מובילות אשכול בעיר. •
  
  
        
        

  מנהלת: אורית ליבובי.                           בתי ספר יסודיי�:בתי ספר יסודיי�:בתי ספר יסודיי�:בתי ספר יסודיי�:
  

  פעילות המחלקה:
  בתי ספר יסודיי� . 20בעיר פועלי� 

  בתי ספר ממ"ד. 3ר מ"מ, בתי ספ 15
  בתי ספר מוכר שאינו רשמי.  2
  

בבתי הספר היסודיי� המ"מ והממ"ד מתקיימות מספר תכניות שפועלות בהצלחה מזה מספר 
  שני�: 

 קיימות, טיפוח קבוצת מנהיגות סביבתית של "הרשת הירוקה",  •

 אנרגטית פרויקט חסכו$ באנרגיה תהתייעלו –"חכמי� באנרגיה"  •

  אנגלית ומקצועות רווי מלל. טיקה במדעי� קשבות במתמתכניות מתו •

 תכניות בתחו� התרבות הכללית: שרי� מורשת+ טנגו כפר סבא. •

  תכניות מקדמות בריאות וקיימות. •

  בשיתו* משרד החינו'�מוסיקה: בשיתו* ע� קר$ המוסיקה "חוויה בצלילי�"  •

  "זוזו" , תכנית שחייה .� תכנית העשרה בחינו' גופני •

 רלמנט הילדי�.למידי� ופמועצות הת •

 תכניות לרווחה נפשית ולמוגנות תלמידי� : חוס$, עתיד בטוח . •

 תכנית לטיפוח תלמידי� מצטייני� ומחונני�. –תכנית אמירי�  •

 שותפות חינוכית וקהילתית ע� בתי הספר בקולומבוס אוהיו. �גשר חינוכי •

 מפגש בי$ דורי בנושאי ערכי� מורשת ותרבות. –מדור לדור  •

 וסביב מורשת ותרבות ישראל.י$ בתי הספר בלמידה פ בשת" •

 הפעלת תכנית "אופק שווה". •

 פרויקטי� התומכי� בתלמידי�: פרח, פוש, ידיד לחינו' •
  

   2020מטרות ויעדי� לשנת 

 כ"א ושעות. –תגבור משאבי הוראה  •

 העלאת ההישגי� הלימודיי� וצמצו� פערי�. •

 ניהול עצמי של כל בתי הספר. •

 שות.תוקשבות ומונגהוספת כיתות מ •

 חשיפת התלמידי� לתחומי� שוני� של העשרה ואמניות. המש' •

 המש' יצירת רווחה נפשית ומוגנות לתלמידי�.(חוס$, עתיד בטוח ועיר ללא אלימות). •

 עידוד לאורח חיי� בריא, פעיל ומקיי�.  •

 .לסגלי הוראה בשילוב משרד החינו' פסיכו פדגוגיות המש' פיתוח והטמעה של תכניות •

 .מרחבי חינו' ואזורי בחירה מבוקרתייחודיות בתי הספר ת רהובלת תהלי' של בחי •

 דמוקרטי, סאדברי ומונטיסורי.–שלוחות  3המש' הקמת "הכפר הדמוקרטי" המשלב  •

  שיפו. והרחבת מוסדות חינו'. •
  

 

        
        
        
        
        
        

74



כפר  ית  רי כפרעי ית  רי כפרעי ית  רי כפרעי ית  רי  2020202020202020    הסבר ובאורי� להצעת התקציב (הרגיל) לשנתהסבר ובאורי� להצעת התקציב (הרגיל) לשנתהסבר ובאורי� להצעת התקציב (הרגיל) לשנתהסבר ובאורי� להצעת התקציב (הרגיל) לשנתדברי דברי דברי דברי      סבאסבאסבאסבא � � � �  עי

  

        
        

             חטיבות ביניי�חטיבות ביניי�חטיבות ביניי�חטיבות ביניי�
  

 המחלקה:המחלקה:המחלקה:המחלקה:
  נוספת בעיר.  6תיפתח חטיבה  2020חטיבות כולל בעלויות. בספטמבר  10החטיבות בעיר מספר 

 
 ::::2020202020202020שנת שנת שנת שנת בבבבפעולות שיבוצעו פעולות שיבוצעו פעולות שיבוצעו פעולות שיבוצעו 

  

 העסקת פרויקטור ליוזמות חדשניות בחינו'  •

 שיפור אחוז עמידה בזמ$ תק$ בטיפול בקריאות בנושא חינו' על יסודי  •

 בת התכנית לפדגוגיה פורצת דר' נהלי� ורכזי� לקראת כתיקיו� הכשרה למנהלי�, סגנית מ •

הדרכת צוותי� להערכה חלופית ולמידה משמעותית, במטרה להטמיע את תכניות צב"ר, תמ"ר  •
 ובגרות מקוונת

קידו� למידה מבוססת פרויקטי� בחטיבות הביניי� בכל  �הרחבת הלמידה הדיפרנציאלית  •
  שכבות הגיל במקצועות רבי מלל ושפה

  אשכול פיס וחטיבות ביניי� �למידה מי שיא להצגת תוצרי � יקיו •

שנתי באמצעות תוספת שעות, פיצול קבוצות,  6קידו� הישגי הלומדי� במתמטיקה ואנגלית  •
  מיפויי� ותגבורי� 

  קיו� הדרכות צוותי� חינוכיי�, מחנכי כיתות ורכזי� פדגוגיי� על ידי מדריכות אח"מ •

ומפקדי�, אימו. חיל, הכשרה הצבא, מפגש ע� לוחמי�  חשיפת תלמידי התיכוני� לחילות •
  גופנית לקראת הגיוס לצה"ל

הוספת מקומות התנדבות נוספי� לבגרות החברתית. מעקב באמצעות רכזי חינו' חברתי ורכזי  •
מחויבות אישית להשמת תלמידי� במסגרות התנדבותיות, בניית תכנית עבודה להשמת 

  תלמידי� נוספי�

קיו� שבוע תרבות יהודית,  � שנתית  6י בראיה היהוד ות ומורשת של הע�הכרת היהדות כתרב •
  ישראלית, דמוקרטית כולל פעילויות, הרצאות, דיוני� בכל בתי הספר בשיתו* ע� קר$ פוז$

  בחינת הרישו� לחטיבות הביניי�  •

 בחינת הרישו� לתיכוני� באמצעות תחכי�  •

  י�שותפי� של רכזי� פדגוגישנתית באמצעות מפגשי� מ 12קידו� פדגוגיה בראיה  •
  

        
                 תיכוני�:תיכוני�:תיכוני�:תיכוני�:

  

  המחלקה:
  מפת$. 1אמנה,  �1 תיכוני� של רשת אורט ו 3. עירוניי� עיוניי� תיכוני� 7. תיכוני� 12 פועלי� בעיר

  
  :2020פעולות שיבוצעו בשנת 

 רישו� מקוו$ לתיכוניי�.  •

 ת בגרות איכותית. קידו� הישגי הלומדי� בכל מקצועות הלימוד תו' דגש על תעוד •

 � אקלי� חינוכי מיטיבי. קידו •

 תכניות התערבות לקידו� אחוזי הגיוס לצה"ל בכלל וליחידות קרביות בפרט. •

 שיתופי פעולה ע� אג* לנוער וקהילה במטרה להעלות את אחוזי התלמידי� המתנדבי� בקהילה.  •

 ל יסודות הדמוקרטיה. העצמת הפעילות פסיכו פדגוגיה בבתי הספר לקידו� ערכי� המבוססי� ע •

 חצית ג ומחצית ד, לצמצו� פערי� לימודי�. מ •

 ח"ח.  –תרבות ישראל  �עברית �האנגלית �בתחומי המתמטיקה –הכשרת כ"א בהוראה  •

 המפגשי� יעסקו בדילמות בניהול. –מפגשי מנהלי� שש שנתי  •

 הטעמת תכנית " חוס$" בכל שכבות הגיל. •

 .יבת תכניות עבודהידע ומידע בית ספרי לכתהכשרת רכזי  –קהילת מטה בית ספרית  •

 הערכה חלופית לבתי הספר הממרי� את מבחני הבגרות ברבי מלל. תמ"ר וסחל"ב.  •

  פתיחת מגמות חדשות.  •
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  הדס טרוסטלר מנהלת :                                                            מחלקת פרט:

  

  המחלקה:
  ,ת לילדי� בסיכו$ת לילדי� בסיכו$ת לילדי� בסיכו$ת לילדי� בסיכו$מועדונימועדונימועדונימועדוניבחנ"מ,  ����מועדוניות לילדי הגנימועדוניות לילדי הגנימועדוניות לילדי הגנימועדוניות לילדי הגני 6 ,גני חינו' מיוחדגני חינו' מיוחדגני חינו' מיוחדגני חינו' מיוחד 27בכפר סבא 

בבתי הספר הרגילי�,  כיתות קטנותכיתות קטנותכיתות קטנותכיתות קטנות 48 �ו , מרכז חינוכי בבית החולי� מאיר,, מרכז חינוכי בבית החולי� מאיר,, מרכז חינוכי בבית החולי� מאיר,, מרכז חינוכי בבית החולי� מאיר,בתי"ס לחינו' מיוחדבתי"ס לחינו' מיוחדבתי"ס לחינו' מיוחדבתי"ס לחינו' מיוחד שני
  קויי למידה מורכבי� ותלמידי� ע� קשיי� תקשורתיי�. לתלמידי� ל

   שירה.פועלי� לצד צוותי החינו' בבתי הספר במניעת נ קבסי"�קבסי"�קבסי"�קבסי"�    3333
  ל:המחלקה אחראית ע

 קיו� ועדות זכאות ואפיו$ לש� בחינת הזכאות לשירותי חינו' מיוחדי� לתלמידי העיר. .1

 קיו� ועדות שיבו. לתלמידי� הזכאי� לשירותי חינו' מיוחדי� בעיר ומחו. לעיר. .2

 מת$ מעני� לשילוב של תלמידי� הזכאי� לשירותי חינו' מיוחדי� בחינו' הרגיל. .3

� והורי� ע� מוגבלות מוטורית, לתלמידי� ע� מוגבלות יות לתלמידיהנגשות פרטנמת$ מעני� ל .4
בראייה ושמיעה בשיתו* אג* ההנדסה. כמו כ$ המחלקה אחראית על מת$ מעני� להנגשות 

  טכנולוגיות פרטניות בשיתו* המתי"א.

  גיוס והשמה של סייעות משלבות, רפואיות וכיתתיות.   .5

  שבי העיר. הלומדי� בעיר ואינ� תו ריכוז אגרות החו. של תלמידי� .6
   
  

  :2020ויעדי� לשנת  מטרות

  השילוב של תלמידי� בעלי צרכי� מיוחדי� במערכת החינו', בקהילה בה ה� חיי�.קידו�  •

 הטמעת רפורמת חוק החינו' המיוחד במערכת החינו' הפורמאלי והמערכות המשלימות. •

 עיגו$ מקומ� הפיסי של גני החינו' המיוחד. •

 משלבות/רפואיות./כיתתיותלסייעות  מקצועיפיתוח  •

  והשכר. הטמעת מערכת ממוחשבת לניהול מער' הסייעות העירוני בשיתו* אג* המחשוב •

 התאמות מרחבי למידה וטיפול. •

 התאמת ההצטיידות הכיתתית ללמידה דיפרנציאלית ודינאמית התאמת ההצטיידות הכיתתית ללמידה דיפרנציאלית ודינאמית התאמת ההצטיידות הכיתתית ללמידה דיפרנציאלית ודינאמית התאמת ההצטיידות הכיתתית ללמידה דיפרנציאלית ודינאמית  •

  שימוש בכלל מרחבי הלימוד במוסדות החינו' כמרחבי למידה פוטנציאליי�. •

     ....י�, העסקיי� והמגזר השלישי כמרחבי למידה פוטנציאלי�י�, העסקיי� והמגזר השלישי כמרחבי למידה פוטנציאלי�י�, העסקיי� והמגזר השלישי כמרחבי למידה פוטנציאלי�י�, העסקיי� והמגזר השלישי כמרחבי למידה פוטנציאלי�שימוש במרחבי� הציבורישימוש במרחבי� הציבורישימוש במרחבי� הציבורישימוש במרחבי� הציבורי •

     וחיזוק הקשרי� בי$ כל הגורמי� במסגרות החינו'.וחיזוק הקשרי� בי$ כל הגורמי� במסגרות החינו'.וחיזוק הקשרי� בי$ כל הגורמי� במסגרות החינו'.וחיזוק הקשרי� בי$ כל הגורמי� במסגרות החינו'.    הגברת שיתופי הפעולה בי$ מוסדות החינו'הגברת שיתופי הפעולה בי$ מוסדות החינו'הגברת שיתופי הפעולה בי$ מוסדות החינו'הגברת שיתופי הפעולה בי$ מוסדות החינו' •

 ....יצירת שיתופי פעולה מקצועיי� והדדיי� בי$ המערכת הפורמאלית ללא פורמאליתיצירת שיתופי פעולה מקצועיי� והדדיי� בי$ המערכת הפורמאלית ללא פורמאליתיצירת שיתופי פעולה מקצועיי� והדדיי� בי$ המערכת הפורמאלית ללא פורמאליתיצירת שיתופי פעולה מקצועיי� והדדיי� בי$ המערכת הפורמאלית ללא פורמאלית •

 י השירות.שיפור יכולת ההכלה בקרב נותנ •

קיו� ועדות התמדה ו על ידי השירות הפסיכולוגי הנחייה לקבוצת הקבס"י� –ביקור סדיר  •
  בשיתו* הפיקוח על בתי הספר העל יסודיי�. 

      
  
  
  
  
  

  מנהלת : דריה אלקינד                                                                                                                                                                              מחלקת כספי�: מחלקת כספי�: מחלקת כספי�: מחלקת כספי�: 
  

  המחלקה
  

  ת הכספית של אג* החינו', בהיבט תקציבי, חשבונאי ומינהלי על כל הפעילו י� אחראיתמחלקת כספ
העברות שוטפות למוסדות, בקרה על התשלומי�, הוצאת  �( תקני כ"א ). בתחו� הנהלת החשבונות  

  הזמנות לספקי� ודרישות רכש, קליטת חשבוניות ומת$ שירות למנהלי� של מוסדות החינו' בעיר.
ציב השנתי של האג*, תו' שמירה על איזו$ תקציבי ורישו� הכנה ובקרה של התק –יב בתחו� התקצ

מדויק ושקו* של כל ההכנסות וההוצאות. בנוס* מת$ שירות למנהלי המחלקות ולעובדי האג* בהתנהלות 
  השוטפת ובתכנו$ עתידי.
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  :2020מטרות ויעדי� לשנת 

  
  

של הרשות המקומית  י� במוסדות העל יסודיי�פיתוח חוברת נהלי� אחידה בתחו� ניהול כספ •
 ובכפו* למודל ניהול עצמי.

 קביעת לו"ז מסודר לבקרות פרונטליות במוסדות החינו' בעיר. •

העמקת הבקרה על הפעילות החשבונאית בגני הילדי�, במהל' שנה"ל תו' דגש על הנחיות של  •
  חוזר המנכ"ל.

שו� חשבוניות באופ$ לדי� לניהול הוצאות וריתוכנה/אפליקציה חדשה עבור צוותי גני היהכנסת  •
 שוט*, בצורה נגישה ומדויקת.

 מעבר לשימוש בכרטיסי אשראי עבור מנהלות גני ילדי�. •

 המש' עבודה על מקסו� הכנסות ממשרד החינו'.   •
  

        
        
        

 מנהל : שלמה גור              :שירות פסיכולוגי חינוכישירות פסיכולוגי חינוכישירות פסיכולוגי חינוכישירות פסיכולוגי חינוכי
  

  פעילות המחלקה:
  עיר מג$ טרו� חובה ועד לסיו� התיכו$.מענה לכלל תלמידי ההשרות הפסיכולוגי החינוכי נות$ 

השרות מבוסס על תפיסות מערכתיות לפיה$ עבודה ע� צוותי החינו' תגיע בסופו של דבר לכלל תלמידי 
  העיר.

  התלמידי� שוני הצרכי�, מקבלי� שרות מוגבר מתו' ראית הצרכי� המיוחדי� והרצו$ לקדמ� ולשלב�.
שה התייחסות המשלבת את הצדדי� הרגשיי� והחברתיי� ווה דר' חיי� המדגיהשירות הפסיכולוגי מת

  בהתפתחות הילד וקידומו לחיי� מאושרי� ומספקי� ולהצלחה במישורי החיי� השוני�.
דידקטיי� על מנת לסייע לתלמידי� הזקוקי� �בשירות הפסיכולוגי� נערכי� אבחוני� פסיכולוגי� ופסיכו

  לכ' לצור' התאמות והמלצות.
לוגי משקיע מאמצי� בעבודה מערכתית ע� ההנהלות, ע� צוותי החינו' המיוחד לפיכ' השרות הפסיכו

  וע� כלל צוותי המורי� והגננות."
כמו כ$, קיימת  מבצע השתלמויות בחדרי המורי� ועובד ע� קבוצות תלמידי� ע� קשיי התנהגות"

  נוכיי�.שפחות ובצוותי� החיהתערבות של השרות הפסיכולוגי החינוכי במצבי חירו� ואסו$ במ
מעבר לכ', בשירות הפסיכולוגי יחידה התפתחותית הנכנסת למעונות יו� (ילדות בכפר), יחידה לטיפול 

  בפגיעות מיניות ויחידה להערכה וטיפול באובדנות.
  
  
  

  מנהלת: רויטל נאמ$ יהל                   אשכול פיס:אשכול פיס:אשכול פיס:אשכול פיס:
  

        פעילות המחלקה:פעילות המחלקה:פעילות המחלקה:פעילות המחלקה:
העיר כפר סבא, תלמידי� ומורי� בשיתו* משרת את כל תלמידי אשכול פיס הינו מרכז מדעי מוביל ה

  תלמידי� . 750הקהילה. כמו כ$, משמש האשכול אכסניה עבור מרכז ישי המונה כ 
אשכול פיס משמש סביבה לימודית מתקדמת שבה לומדי� תלמידי חט"ב את מקצועות המדע 

  והטכנולוגיה והאמנויות.
  � עירוניי� שוני�. כמו כ$ נערכי� במקו� אירועי� וטקסי

  תלמידי ישי מחונני� ומצטייני�. 750 �תלמידי חטיבות הביניי� בשבוע, כ �3,000מהמקו� נהני� כ
  
        
        

  מנהלת : עליזה ת�                     פיסג"ה:פיסג"ה:פיסג"ה:פיסג"ה:
  

  פעילות המחלקה:
מרכז לפיתוח סגלי הוראה. המרכז בכפר סבא הינו מרכז אזורי, הנות$ שירות למורי� ולגננות מכפר סבא 

  רכז ממוק� ברחוב גלר.ישובי� הסמוכי�. המומה
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  אס* גול$ :מנהל                                    הסעותהסעותהסעותהסעות
  

  :פעילות המחלקה
  ניהול, תפעול, מיפוי ותכלול מער' ההסעי� של כל התלמידי� המתגוררי� בעיר.

  שיפור וייעול השירות לכל המשתמשי� בשירותי ההסעי�.
  בשלב האפיו$ כעת).שימוש בטכנולוגיות חדשניות (

  וס והכשרת עובדי� לתפקיד הליווי.גי
  טיפול בקריאות ומת$ מענה מיידי ו/או עפ"י צור'.

  
  ונותני שירות: כח אד�

  מנהלנ/ית 2במחלקה עובדי� 
  מלווי� של הסעות 98במחלקה עובדי� 
  חברות הסעי� שזכו במכרז 8המחלקה מנהלת 

  
  להל$ נתוני התלמידי� המוסעי� מידי יו�:

  מחו. לעיר 330 � בתו' העיר ו 519 –תלמידי� בחנ"מ  849
  מחו. לעיר 9 � בתו' העיר ו 508 –תלמידי� בממ"ד ובחרדי  517
  תלמידי� מחונני�  184
  

  סעי* הסעות כולל בתוכו הוצאות:

 ע"פ קריטריו$ מרחק שנקבע ע"י משרד החינו'. �לתלמידי�   טעינת רב קו •

  עיר.למוסדות לימוד בתו' התגבור הסעות לתלמידי החינו' הרגיל  •

 הסעות לתלמידי החנ"מ למוסדות לימוד בתו' העיר ומחוצה לה. •

  הסעות לתלמידי הממ"ד והחרדי למוסדות לימוד בתו' העיר ומחוצה לה. •

 .תשלו� למלווי� בהסעות של החינו' המיוחד •

 תשלו� להסעות תלמידי� מחונני�. •

 תשלו� להסעות לחוה החקלאית. •
  

  

 
  

  ה: שני ח$ כה$מנהלת היחיד            וניוניוניונימרכז הורי� עירמרכז הורי� עירמרכז הורי� עירמרכז הורי� עיר
  

        פעילות היחידה:פעילות היחידה:פעילות היחידה:פעילות היחידה:
  מרכז הורי� עירוני מהווה מרכז ידע ,הדרכה, הכלה וכלי� המעסיקי� הורי� רבי� "בהורות�".

  המרכז עור' סדנאות, הרצאות, פעילויות שיא כול$ בעלות מסובסדת.
י� בנה כי אורח וקצב החיהמרכז הוק� מתו' צור' של הורי� (ברמה הארצית ובעיר בפרט), ומתו' ה

הדינאמי כיו� לצד שפע התיאוריות וידע ושעות העבודה ארוכות מותירות הורי� רבי� מבולבלי�, ע� 
  שאלות רבות, עייפי� וחסרי קהילה תומכת.

  
  : מטרות המרכזמטרות המרכזמטרות המרכזמטרות המרכז

 .כלל הפעילויות העירוניות בנושא הורי� סנכרו$  .א

ת ממושכות, ימי בסדות: סדנאומסוויות ייחודי להורי העיר, שירות מקצועי בעל שירות הענקת   .ב
 שיא, הרצאות, הצגות ועוד.

הכנסת הצוותי� החינוכיי� תו' השיח ההורי, לבנות מער' בו ההורה והמורה הנ� שותפי�   .ג
 למטרה אחת.

הנגשת סל מטפלי� מכל האסכולות (פסיכולוגי�, עו"ס, קרימינולוגי� ועוד) בעלות מיוחדת   .ד
  לתושבי העיר.
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 מוטי סרודימנהל :                      דעדעדעדעערכות מיערכות מיערכות מיערכות מימחשוב וממחשוב וממחשוב וממחשוב ומאג* אג* אג* אג*  . . . . 9
  
  

 כללי:כללי:כללי:כללי:
אג* המחשוב אחראי על תכנו$ וניהול מער' המחשוב ,מערכות המידע והטלפוניה של העירייה, ומער' 
המחשוב של מוסדות החינו' כתשתית אסטרטגית למת$ שירות מיטבי ללקוחות, שיפור יכולת הניהול 

  ותהליכי קבלת ההחלטות.

 
 ::::    2020202020202020י האג* לשנת י האג* לשנת י האג* לשנת י האג* לשנת עדעדעדעדויויויוימטרות מטרות מטרות מטרות 

 הגדלת הכנסות העירייה ע"י מת$ שירותי מחשוב בתשלו� לרשויות אחרות .1
 ע"י הטמעת מערכות תומכות שירות תמיכה בשיפור השרות לתושב .2
 שיפור מער' אבטחת המידע ואכיפתו תו' הטמעת כלי ניטור ובקרה מתקדמי� .3
  תמיכה בשיפור וייעול תהליכי עבודה ומידע בתו' העירייה .4

 חינו' במוסדות החינו'התקשוב בתמיכה בשיפור וקידו�  .5
 על בסיס התשתיות החדשות שהוטמעו שיפור תשתיות תקשורת המחשבי� והטלפוניה .6
 שיפור תהליכי ניהול מער' הטלפוניה והמחשבי� .7
 תמיכה במחשוב תהליכי עבודה עירוניי�, מנגנוני בקרה וניהול .8
 שיפור מער' השרתי� הבקרה והשו"ב .9

 ספיתל והבקרה הכפור הניהותמיכה בשי .10
 על ידי חסכו$ בזמ$, נייר ואנרגיה תמיכה ביעדי עיר ירוקה .11
  

 עיקרי הפעילויות לפי תחומי� :עיקרי הפעילויות לפי תחומי� :עיקרי הפעילויות לפי תחומי� :עיקרי הפעילויות לפי תחומי� :––––תפעול האג* תפעול האג* תפעול האג* תפעול האג* 
  

  : מזוז אמיר מנהל                                וטלפוניהוטלפוניהוטלפוניהוטלפוניה    תקשורתתקשורתתקשורתתקשורתתחו� תחו� תחו� תחו� 

 
  פעילות המחלקה :

של תשתיות  כולל תחזוקה שוטפת ונתוני� טלפוניהקת מערכת תקשורת וחזות ניהול, ריכוז •
 בקווי ובנייד. – צהוציוד ק

 ואספקה שוטפת עפ"י הצרכי�. טלפוני� ניידי�ה מער'ריכוז וניהול  •

  , מעקב וביקורת רוחבי פס והרחבת� לפי הצור'.עודית חסכניתיתמסורת י � קישור מבני העירייה •

 המש' הטמעת המרכזייה העירונית החדשה, הדרכת עובדי� ותמיכה בכל שלוחות העירייה, •
  זוקתה.שירותי המרכזייה ותח

 .קידו� מערכות הטלפוניה בעירייה לשיפור השרות לתושב ולעובדי� •

  מת$ שרותי תיקוני� ,תקלות תחזוקה ושירותי� פני� ארגוני� לעובדי�. •

 והתקשורת. שדרוג תשתיות הטלפוניה •

 .שיפור תהליכי עבודה והוזלת עלויות •

 רת תומכת. תמיכה ביעדי עיר חכמה ע"י יצירת תשתית תקשו •

 כולל שינויי� במבני� קיימי�. תכנו$ תשתיות למעברי� ולמבני� חדשי�יעו. בהשתתפות ו •

 תמיכה במער' החירו� של העירייה ע"י ציוד ושירותי� מתאימי�. •
  
   2020לשנת  מטרות ויעדי�

 שיפור מער' התמיכה בכל הקשור לפניות בנושא טלפוניה, מעקב טיפול וסגירה.  •

 במוקדי� מוגדרי�. Call Center, מימוש תשיחו ענה קולי וניתובמת$ יכולות של מ •

 , בהתא� להטמעת המרכזייה. החלפת טלפוני� חכמי� מהדגמי� הישני� לחדשי� •

 הטמעת שירותי טלפוניה חדשי� ומתקדמי� על בסיס יכולות המרכזייה החדשה. •

 יב. בהתא� לתקצ –למקלטי� ולגני הילדי�  $ביצוע תשתיות והכנסת קווי טלפו •

 וניה במוסדות החינו' ובמערכי החירו�.שיפור מער' הטלפ •

 ביצוע מכרזי� רלוונטיי� להוזלת עלויות ושיפור השרות. •

 מעקב איכותי אחר הוצאות התקשורת השוטפות של העירייה ופעולה לצמצומ$. •

 פריסת תשתית סיבי� אופטיי� בהתא� לתקציב. –תמיכה ביעדי עיר חכמה  •
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        מנהל: אס* רבינובי.                          ותמיכה טכניתותמיכה טכניתותמיכה טכניתותמיכה טכנית    בבבבוווותשתיות מחשתשתיות מחשתשתיות מחשתשתיות מחשתחו� תחו� תחו� תחו� 

 
  פעילות המחלקה

ותמיכה במער' המחשוב העירוני, ברשת התקשורת , בציודי התקשורת , בשרתי�,  טיפול •
 ובתוכנות התשתית של העירייה. במסדי הנתוני�, , מחשבי�ב

 הדרכות עובדי�, יישו�שיפור מער' אבטחת המידע על שרתי ותחנות העבודה של העירייה,  •

 לאכיפת נהלי� ובקרת תהליכי השיפור. Policyתהליכי� והגדרות 

 למערכות קיימות. ותוספותחדשות טיפול בבקשות להתקנות  •

 .מערכות חדשותצטיידות בטיפול ותמיכה בה •

 ועדכו$ תשתיות מחשוב קיימות. תכנו$ תשתיות מחשוב חדשות •

 ינויי� במבני� קיימי�.כולל ש ולמבני� חדשי�תכנו$ תשתיות למעברי� השתתפות ויעו. ב •

 תמיכה טלפונית, מרחוק ופרונטלית בתקלות ובעיות הקשורות למער' המחשוב העירוני. •
  

  2020מטרות ויעדי� לשנת 

 רשויות אשכול השרו$רשויות אשכול השרו$רשויות אשכול השרו$רשויות אשכול השרו$    13131313בניית ענ$ תשתיות למע$ בניית ענ$ תשתיות למע$ בניית ענ$ תשתיות למע$ בניית ענ$ תשתיות למע$  •
 נתוני�הותשתיות תקשורת המידע  מערכות, מחשבי�השיפור הזמינות והשרות של  •

ת מידע ובקרה על רשת המחשבי�, הדרכות עובדי�, הפעלת בקרות ר ויישו� מער' אבטחפושי •
 ומנגנוני דיווח

אחריות מנהל אבטחת מיעד על מאגרי המידע העירוניי� כולל רישומ� כדי$ והפעלת הבקרות  •
 הנדרשות

 של בנייני העירייה ואתרי� חדשי�מעברי� והשיפוצי� בתמיכה  •

 מלאי ותיעודש, הקפדה על נהלי רכ ציוד יש$ בחדש תו'החלפת  •

 DRPניהול מער' השרתי� הווירטואלי, מער' הגיבויי� ומער' ה  •

 עבור כלל מערכות המחשוב והתקשרות הטמעת מערכת שו"ב •

 תקשורת המחשבי� רשת שיפור ושדרוג תשתית  •
 

  
  מנהלת: אורנה קידר                                                                          תחו� תקשוב חינו'תחו� תקשוב חינו'תחו� תקשוב חינו'תחו� תקשוב חינו'

  
  פעילות המחלקה:

  ' עבור ציודי מחשוב, מקרני� ותקשורתהחינומוסדות נית בכל תמיכה טכ •

 ומקרני�.  ביצוע רכש והתקנה של מערכות מחשב חדשות •

, ציוד Wi-Fiשל משרד החינו', התקנות רשתות  �21 יישו� תוכנית "קול קורא" תקשוב המאה ה •
 תקשורת וכו'.

' מתוקשב ומתקד�, יישו� תהליכי ושירותי עיר חכמה בשרות החינו' להפעלת מער' חינו •
 בת שכלול המער' הפדגוגי וקידומו.לטו

 הרחבת קווי תקשורת ותפעול� השוט*. •

מימוש פרויקטי� מחשוביי� בחינו': רישו� תלמידי� באופ$ מקוו$, שיבו. גני� באופ$ אוטומטי,  •
 שיבו. סייעות וגננות בהתא� לתקציב.

 ת, אסי*.תמיכה בתוכנות ומערכות מחשוב בחינו' כדוגמת מנב"ס, יפע •

 גיבוי למחשבי המזכירות בבתי הספר ושחזור חומרי� בעת הצור'הפעלת מער'  •

 תמיכה בהקמה ושיפו. מוסדות חינו' קיימי� וחדשי� וציוד�.  •
 

  :2020מטרות ויעדי� לשנת 

 במוסדות החינו' , מקרני� וציוד תקשורתתשתיות מחשוב, שיפור הזמינות והשרות של מחשבי� •
 ו'., מעבדות וכמזכירויותשדרוג מחשבי� בכולל 

בבתי הספר שאושרו ויאושרו לתוכנית ותמיכה באלו,  21קורא המאה ה � הרחבת פרויקט קול •

, ציוד Wi-Fiהטמעת מערכות מחשוב מתקדמות בהתא� ל"קול קורא", התקנות רשתות 
 תקשורת וכו'.

 שיפור והרחבת תשתיות התקשורת, רוחבי הפס תו' בקרת עלויות וצמצומ$ •

הרחבת השימוש במקרני� ומחשב  � ר שיעורי� מקווני� בכיתותל מורי� להעבייכולת ששיפור ה •
 .לכיתות נוספות
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 תמיכה ומימוש של יכולות תקשוב מתקד� בחינו' למימוש חזו$ עיר חכמה בשרות החינו'.  •

תמיכה בפורטל הבית  � שיפור מערכת המידע המקוונת העומדת לשרות המורי� והתלמידי� •
 ורטל ללמידה מקוונתת והרחבת השימוש בפמעהטספרי החדש ו

מערכת לניהול כספי, הוספת יכולות (תשלו� בכ.א,   �תמיכה במערכות מחשוב בבית הספר  •
 תשלו� באתר האינטרנט, ניהול מרכזי ועוד), מנב"ס ועוד.

מימוש יכולות חדשות במער' התומ' לחינו' כגו$ רישו� למוסדות חינו', הצגת שיבוצי�, שיבו.  •
 ות וסייעות וכו'.גננ

 כה בהקמה ושיפו. מוסדות חינו' קיימי� וחדשי� וציוד�.תמי •
  

        
        

  ליסה אייזנשטיי$מנהלת:                                                                        אפיו$ ופיתוח מערכותאפיו$ ופיתוח מערכותאפיו$ ופיתוח מערכותאפיו$ ופיתוח מערכותתחו� תחו� תחו� תחו� 
  

  תחו�פעילות ה

 . KAFAS-ITמידע חדשות במסגרת פרויקט ת ואפיו$, יישו� והטמעה של מערכ •

 .)CRMת (הקשר ע� הלקוחולניהול השרות והמש' הטמעה של המערכת  •

הגדרת תהלכי עבודה חוצי ארגו$ על מנת להפיק את המקסימו� מהמערכת ולשפר את השרות  •
 מעלות לכלל פניות התושבי�/עובדי�. 360לתושב באמצעות מערכת 

 הובלת תהליכי ההטמעה, הדרכה ויישו� בפועל. •

 וני�.יישו� יכולות הפצה ותקשורת יזומה ע� תושבי� באשר לנושאי� מגו •

 רכי עיר חכמה במערכת ושילוב טכנולוגיות רלוונטיות במער' השרות.הטמעת ושילוב צ •

 פרסו� טפסי� מקווני� חדשי� בהתא� לצור'. •
 

  2020מטרות ויעדי� לשנת 

 לניהול המשאב האנושי של העירייה.אפיו$, עיצוב, יישו� והקמה של מערכת  •

יכי עבודה אל מול צרכי� כולל הגדרת תהלניתוח צרכי� עירוניי� ומימוש טכנולוגיה תומכת ב •
 המערכת החדשה.

 יישו� יכולות מעקב ובקרה אחר פניות ומיכו$ תהליכי� ארגוניי� לטיפול בפניות. •

 הטמעת המערכת ביחידות העירייה השונות והדרכה עד לשילובה בעבודה שוטפת •

 תמיכה ותפעול המערכת בשוט* לאחר השקתה. •

 מעלות. 360שה למימוש חזו$ השרות פת אל מול המערכת החדאינטגרציית מערכות מחשוב נוס •

 מה במער' השרות ושילוב טכנולוגיות אלו במערכות השרות.חכאפיו$ ויישו� צרכי עיר  •

 פיתוח מאגר טפסי� מקווני� באתר העירוני. •
  

        
    מערכות ויישומי� נוספי�מערכות ויישומי� נוספי�מערכות ויישומי� נוספי�מערכות ויישומי� נוספי�

  מכרזי� מתוכנני�: 
ו מכרזי� בנושאי� ו/אטיפול בהתקשרויות מתוכנ$ בי$ היתר  2020במסגרת תכנית העבודה לשנת 

  הבאי�:

 סיבי� אופטיי� –מכרז תקשורת עיר חכמה  •

 מכרז מערכות ליבה, הנדסה ושכר •

 וגיבויי� DRמכרז הקמת ענ$ תשתיות,  •
  

  2020 מטרות ויעדי� לשנת

 ושכר כולל קבלת קהל ופניות עובדי�.מערכת משאבי אנוש תמיכה ושיפור  •

  פיתוח אתר עירוני חדש •

 מלא.ותיק תלמיד ובניית תיק תושב  KAFAS-ITפלטפורמת וח פית •

  לצרכי מת$ שירותי� לתושב. DWHבניית מאגר מידע אחוד  •
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 מנהל כללימנהל כללימנהל כללימנהל כללי . . . . 10
  
        
  רמיאורית אוז$ כמנהל האג*:           אג* כ"א ומשאבי אנושאג* כ"א ומשאבי אנושאג* כ"א ומשאבי אנושאג* כ"א ומשאבי אנוש.   .   .   .   .111110.10.10.10

        
                                 

  ללי:כ
  

 950 �עובדי� חודשיי�, ועוד כ 1,900 �עובדי� בחלוקה הבאה: כ 2850 �סבא מונה כ�עיריית כפר
  מורי�). 450תוכ�, כ עובדי� יומיי� ( מ

פנסיונרי� בקרנות הפנסיה  150פנסיונרי� בפנסיה תקציבית ועוד כ  550 �בעיריית כפר סבא כ
  הצוברות.

  נשי�. 75% � ה� גברי� ו 25%העירייה  מבי$ כלל עובדי
  ה$ נשי�. 60% �� גברי� וה 40%מבי$ המנהלי� מדרגת מנהל/ת מחלקה ומעלה, 

  מכלל העובדי� בעירייה הינ� תושבי העיר. 65% �כ
  שני�. 10.5ותק ממוצע לעובד עירייה: 

  שנה. 50גיל ממוצע של עובדי העירייה: כ 
  
  

  פעילות האג*:
  

כה ש� לעצמו כמטרה מרכזית את הטיפול, הטיפוח והפיתוח של עובדי אג* משאבי אנוש והדר
  העשייה. האד� במרכז �העירייה

מתו' תפיסה של מחויבות הטיפול באד� העובד, ומתו' הבנה, כי עובד שטופל והוכשר יביא את 
יכולותיו לידי ביטוי, וכ' יקבל כל אחד ואחת מתושבי כפר סבא שירות טוב יותר, שזו למעשה 

  תנו המקצועית וזכות קיומנו.מהו
צוינות, הכוללת זיהוי פערי� מתו' אמונה והבנת התפקיד, האג* חורט על דגלו את ער' המ

  , שה� משמעותיי� לתפקוד שוט* וקידו� היעדי�.וטיפול�, יצירת מאגרי מידע
אג* משאבי אנוש והדרכה, כחלק אינטגרלי מהנהלת העיר, רואה בעובדי העירייה שותפי דר' 

 מעותיי� לעשייתה ולהישגיה של העיר, הפועלת, ללא לאות, לשמור על זכויותיה� ולטפח אתמש
  רווחת�.

תחושת הזהות והשייכות הינה תנאי יסוד להצלחת כל ארגו$, ועל אחת כמה וכמה, ארגו$ האמו$ 
  אל* תושבי�. 110 �על טיפול ברווחת� של כ

  
  

  2020מטרות ויעדי� לשנת 
  

  יהולו השוט*.יצירת מאגר נתוני� ונ
הקמת מערכת מש"אנית, הכוללת את כל נושאי כ"א ושכר ותאפשר הנגשת מידע למנהלי� 

  ועובדי�, על פי הצור', וטיפול מיטבי בעובד.
  בניית ציר הדרכה, שתחילתו יו� אוריינטציה ע� קליטת העובד וסופו בפרישת עובד לגמלאות.

  דרוג.הטמעה של מנגנו$ להערכת עובדי�, הכולל חניכה ומ
  חות חת' ע� עובדי� וטיפול בנושאי�, העולי� משיחות אלו.קיו� שי

  טיפול וטיפוח אוכלוסיית הסייעות.
  מיצוי זכויות העובד בהתא� להוראות ההסכ� הקיבוצי, תו' שמירה על כללי מינהל תקי$.
  המש' הטמעה של מיכו$ רכיבי הנוכחות בשכר העובדי�, תו' ממשק ישיר למערכת השכר.

  כחות מהנייד.אפליקציית נו הטמעת
  הטמעת תהלי' מקוו$ ויעיל של קליטת עובדי� לעירייה.
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  .תורג'מ$ציו$ דוד : ציבורתלונות ה הממונה על מבקר העירייה ו         מבקר העירייהמבקר העירייהמבקר העירייהמבקר העירייה        .222210.10.10.10

  
  תפקידי מבקר העירייה ועבודת הביקורת נקבעו בדיני העיריות בסעיפי� להל$:

� א.(א)1ג170.; 1ג170(ז); �ג.(א)170(ה); �ב.(א)170(ו); �א.(א)170ח); (�.(א)170; 168א.; 167(ד); �.(ב)167ג; 149
. ובתקנות העיריות (תקני� ותקציב שנתי ללשכת מבקר עירייה), 347א.; 334(ה); �.(א)171(ה); 

  .�2018התשע"ח
  

        כלליכלליכלליכללי    � � � � עבודת הביקורת עבודת הביקורת עבודת הביקורת עבודת הביקורת   ....אאאא
  מושתתת על עקרו$ שמירת עצמאותו ואי תלותו של המבקר: הביקורת עבודת 

  רכי העבודה היא בסמכותו הבלעדית של מבקר העירייה.דקביעת  •

ובהתא� לקבוע  המבקרשל  ותיעשה על פי שיקול דעתוהיק* הביקורת קביעת תכנית העבודה  •
 .בחוק דיני העיריות

ראש העירייה וסגניו, חברי המועצה, עובדי העירייה, ראש המועצה הדתית וסגניו, חברי  •
וחברי� ועובדי� של כל גו* עירוני מבוקר ימציאו  ,המועצה הדתית, עובדי המועצה הדתית

למבקר העירייה על פי דרישתו, כל מסמ' שברשות� אשר לדעת מבקר העירייה דרוש לצרכי 
הביקורת ויתנו למבקר העירייה כל מידע או הסבר שיבקש בתו' התקופה הקבועה בדרישה 

 ובאופ$ הקבוע בה.

ה גישה , לצור' ביצוע תפקידו, לכל מאגר מידע ילמבקר העירייה או עובד שהוא הסמי' לכ' תה •
רגיל או ממוחשב, לכל בסיס נתוני� ולכל תוכנת עיבוד נתוני� אוטומטי של העירייה או של 

 המשרתי� את העירייה או של גו* עירוני מבוקר.

לצור' ביצוע תפקידו יוזמ$ מבקר העירייה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת  •
כל ועדה מוועדותיה או כל ועדה מוועדותיו של גו* עירוני מבוקר; בישיבה שאינה  והעירייה א

 סגורה רשאי הוא להיות נוכח א* על ידי עובד מעובדיו.

הביקורת תיעשה ג� לגבי המועצה הדתית שבתחו� העירייה וכ$ לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד,  •
עשירית לגבי אותה שנת תקציב מקר$ או גו* שהעירייה משתתפת בתקציב� השנתי כדי יותר 

  או משתתפת במינוי הנהלת�.

  לראש העירייה ישנה הסמכות לדרוש מ$ המבקר לבקר עניי$ פלוני. •

שני מא' לא יותר לבדוק נושא מסויי�, המבקר לדרוש מלוועדה לענייני ביקורת ישנה הסמכות  •
  .נושאי� לשנת עבודה

ודת הביקורת לא תיפגע ושעצמאותו ואי בהאמצעי�, התקציבי� ותקני כוח אד� ייקבעו כ' שע •
 תלותו של המבקר יישמרו בקפדנות. 

ועדת הכספי� והמועצה ידונו בהצעת התקציב והתק$ של לשכת מבקר העיריה, כפי שהגיש  •
אות$ מבקר העיריה, במסגרת דיוניה$ בהצעת התקציב השנתי ובהתא� לתקני� שנקבעו על ידי 

 שר הפני�.
  

  

        ל בה$ל בה$ל בה$ל בה$והטיפווהטיפווהטיפווהטיפו    בורבורבורבורייייתלונות הצתלונות הצתלונות הצתלונות הצ  ....בבבב
  ציבור בעירייה.תלונות הממונה על מבקר העירייה משמש ג� כ       
         
תפקידי הממונה על תלונות הציבור בעירייה נקבעו בחוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות        

  הציבור),   
  המופיע בדיני העיריות. �2008התשס"ח       

ממונה על תלונות הציבור משאבי� הולמי� הדרושי� רשות הבחוק זה נקבע כי העירייה תעמיד ל •
  לו לש� מילוי תפקידו.

 ואזרחי�, של תושבי�מגיעות אל הממונה על תלונות הציבור, מדי שנה, תלונות במסגרת זו  
   באמצעות 

  טלפוניות ובפגישות אישיות.פניות  ,בפקס, באינטרנט, פניות בכתב 

  וי, ואחראי בפני מועצת העירייה בלבד.לתי תלהממונה על תלונות הציבור עצמאי וב •

התלונות מבוררות מול גורמי העירייה הרלבנטיי� בכל דר' שיראה הממונה לנכו$ והממונה אינו  •
קשור להוראה שבסדר די$ או בדיני ראיות ותשובה מועברת לפוני� ע� קבלת הפנייה ובסיו� 

  הטיפול בה.
   

ממשרד לעירייה תלונות המגיעות הפניות והייה את ר העירמבק , לתפקידי� שפורטו לעיל, בודקבנוס*
התייחסות המבקר נוטל חלק בהכנת  כ$,כמו . משרד הפני�מו תלונות הציבורמבקר המדינה, מנציבות 

  המדינה ואו/ביקורת משרד הפני�.מבקר  העירייה לממצאי דוחות ביקורת
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        משפטי לעירייה: עו"ד אלו$ ב$ זק$היוע. ה                                   הלשכה המשפטיתהלשכה המשפטיתהלשכה המשפטיתהלשכה המשפטית        0.30.30.30.31111
  

  :פעילות הלשכה

לרבות הכנת הסכמי�,  �ייעו. משפטי שוט* לכל אגפי העירייההלשכה המשפטית עוסקת במת$  •
  , הכנת מסמכי� משפטיי� שוני�, ליווי תהליכי�;רכי די$עותושבי� וחוות דעת, מענה לפניות 

לתכנו$ ובניה, ועדת תמיכות, ועדת הנחות  מקומית ועדה �ובכלל$  ליווי ועדות העירייה השונות •
  .מארנונה, ועדת גובי מס, ועדת כספי�, ועדה להקצאת קרקעות

  .ליווי מועצת העיר •

כנגד העירייה וייצוגה בבתי  י�המוגש ,תביעות נזיקי$ליווי ופיקוח על הליכי� משפטיי�, לרבות  •
  .המשפט

  קביעת אסטרטגיה ומדיניות בנושאי� משפטיי�. •

  .ניתני� על ידי עו"ד חיצוניי�השירותי� משפטיי� קוח על פי •

  .תביעה עירונית •
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  חלי סממה פדידה �העירייה דוברת         ומער' הסברהומער' הסברהומער' הסברהומער' הסברההעירייה העירייה העירייה העירייה דוברות דוברות דוברות דוברות .  .  .  .  4.4.4.410101010.
  

  
  דוברותדוברותדוברותדוברותפעילות פעילות פעילות פעילות 

  
  בניית תדמית וחיזוק תדמית העיר בתודעה הציבורית ברמה המקומית והארצית

  תו' העברת אינפורמציה נגישה במגוו$ ערוצי תקשורת תושבי העיר חיזוק ושיפור ההסברה ל
  יצירת ערכי� להזדהות וגאוות יחידה ברמה העירונית

  כיסוי תקשורתי מקי* לכל האירועי� הקיימי�
  ייעו. תקשורתי

  
        

        2020202020202020מטרות ויעדי� לשנת מטרות ויעדי� לשנת מטרות ויעדי� לשנת מטרות ויעדי� לשנת 
  

  חיזוק ערוצי הדברות ישירי� מול התושב
  חיזוק ערוצי� מסורתיי�

  העירייה בכל אפיקי התקשורתשל פעילות  הגברת החשיפה
  ניו מדיה ( יצירת אפיקי תקשורת חדשי�)

  פרסו� פעילויות העירייה 
  הגדלת כח ד� למת$ מענה מיטבי
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    מנהלת: עדי אוליקר                                                    מוקד ושירותמוקד ושירותמוקד ושירותמוקד ושירות        11110.0.0.0.5555
        

  
                                         שירות  שירות  שירות  שירות  

  
גורמי� רבי�. בזכות הגברת המודעות עיריית כפר סבא, על כל יחידותיה, הינה גו* שנות$ שירות ל

שהלקוח ( תושבי�, בעלי עסקי�, עובדי�, עוברי אורח ובעלי עניי� נוספי�) הינו במרכז העשייה לתפיסה 
העירוני ובאמצעות מיפוי הצרכי� של כל אחד מלקוחותינו נוכל להעניק שירות מיטבי, יעיל, נגיש ובכ' 

העיקריות חידת השירות והמוקד העירוני, אשר מטרותיה להגדיל את שביעות רצונ�. לש� כ' הוקמה י
  הינ$ שיפור השירות העירוני בכל יחידות העירייה ומת$ שירות זמי$ ואיכותי לתושב.

  
היחידה כוללת את המוקד העירוני אשר מהווה את הכתובת המרכזית לפניות התושבי� בנושאי� 

אשוני ומתמש' במידת הצור', החל מהטיפול שבתחו� טיפולה של העירייה. המוקד מהווה גור� מקשר ר
  אשוני ועד למת$ פתרו$ הול� בזמ$ ובאיכות טיפול לשביעות רצו$ התושב.הר

כמו כ$ היחידה כוללת בתוכה את יחידת השירות העירוני אשר אחראית על הטמעת נהלי שירות, הדרכות 
  יחידות השונות.ומת$ כלי� למיומנויות שירות וביצוע בקרה שוטפת על השירות שנית$ ב

  
        ::::2020202020202020יעדי היחידה לשנת יעדי היחידה לשנת יעדי היחידה לשנת יעדי היחידה לשנת 

  בניית יחידת שירות אחידה ומסודרת ע� חלוקת תפקידי� ברורה ומוגדרת.  •
  בחינת מדדי� ובקרות קיימי� והוספת יעדי בקרה חדשי�.  •
  מיפוי צרכי� של תושבי� הצורכי� שירותי� בכל אחת מיחידות העירייה  •
  בניית מער' פניות ציבור.  •
  רוניי�.הטמעת אמצעי� טכנולוגיי� בתהליכי שירות עיקידו� ו  •
  

        ::::2020202020202020יעדי המוקד לשנת יעדי המוקד לשנת יעדי המוקד לשנת יעדי המוקד לשנת 
  בטלפוני. 93%אחוז מענה של   •
  מענה בתקשורת הכתובה. 98%  •
  הכנסת וואטסאפ עירוני  •
המש' הפקת דוחות מדידה ובקרה לצור' שיפור מתמיד בפרמטרי�,  � טיוב השירות העירוני  •

  חורגות מהתק$", " קריאות חוזרות    הנמדדי� של השירות " קריאות ש
  טופלו", " אחוז תיעוד במערכת", " סקרי שביעות רצו$ טלפוני� על  סגירת קריאות". שאינ$
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        מנהלת: שרו$ ג'ורג'י                                המחלקה לקידו� הבריאות ולחוס$ עירוני  המחלקה לקידו� הבריאות ולחוס$ עירוני  המחלקה לקידו� הבריאות ולחוס$ עירוני  המחלקה לקידו� הבריאות ולחוס$ עירוני  . . . . 66660.0.0.0.1111

        
מת הקהילה לקידו� כפר סבא פועלת לצמצו� הפערי� הבריאותיי�, יצירת סביבה עירונית בריאה והעצ

רת חוס$ אישי וקהילתי דר' תכניות חוס$ ודר' התכנית הלאומית . בנוס* פועלת היחידה ליציהבריאות
  אובדנות.

  
 2020202020202020    ויעדי� לשנת ויעדי� לשנת ויעדי� לשנת ויעדי� לשנת     מטרותמטרותמטרותמטרות

תכניות לדוגמא:  דר' התחומי�  : חינו', פנאי וקהילה בניית תכניות ליצירת שגרת חיי� בריאהבניית תכניות ליצירת שגרת חיי� בריאהבניית תכניות ליצירת שגרת חיי� בריאהבניית תכניות ליצירת שגרת חיי� בריאה .1
חינו': גני הילדי� ובתי ספר מקדמי בריאות, בקרה על במערכת הליצירת שגרת חיי� בריאה 

המזנוני� בחטיבות ובתיכוני�, הנגשת המידע ושירותי� לתושבי� דר' מרכזי הנוער והקהילה, 
מועדוני קשישי� ומרכזי תרבות בימי בריאות ייעודיי� ובהרצאות לאור' השנה, הכשרת נאמני 

  רתיות.בריאות והסברה בניו מדיה דר' אתרי� ורשתות חב

: שת"פ ע� אג* החינו', מחלקת עסקי ושלישיע� שלושת המגזרי�: ציבורי,   שותפויותשותפויותשותפויותשותפויות    קידו�קידו�קידו�קידו� .2
קיימות, רשות הספורט, קופות חולי�, מרכזי קהילה עירוניי�, ארגוני מתנדבי� לאיגו� משאבי� 

 וליצירת מיזמי� המשלבי� תחומי תוכ$ משיקי� ושילוב  תכני הבריאות בפעילותיה�.

הסברה להעלאת המודעות : , לדוגמא, לדוגמא, לדוגמא, לדוגמאסבא ברמה עירונית וארציתסבא ברמה עירונית וארציתסבא ברמה עירונית וארציתסבא ברמה עירונית וארצית� � � � דת הבריאות בכפרדת הבריאות בכפרדת הבריאות בכפרדת הבריאות בכפרמיצוב יחימיצוב יחימיצוב יחימיצוב יחי .3
לבדיקה מוקדמת לסרט$ העור/השד, לנזקי העישו$ ובמקביל, ליתרונות קיו� אורח חיי� בריא 
ופעיל כגו$: תזונה, שתיית מי� , הגנה מפני השמש, פעילות גופנית ועוד דר' כתבות, מאמרי�, 

 יי�. באתר וקמפייני� עירונ

מזה ארבע  שני� פועלת  �משרד הבריאותמשרד הבריאותמשרד הבריאותמשרד הבריאותהפעלת התכנית הלאומית למניעת אובדנות בשיתו* הפעלת התכנית הלאומית למניעת אובדנות בשיתו* הפעלת התכנית הלאומית למניעת אובדנות בשיתו* הפעלת התכנית הלאומית למניעת אובדנות בשיתו*  .4
סבא ועוסקת בהכשרת שומרי ס* בקרב אנשי מקצוע ותושבי�, מת$ �התכנית הלאומית בכפר

מענה טיפולי בשירות הפסיכולוגי החינוכי לילדי� ולבני הנוער, מת$ מענה למשפחות שאיבדו 
 רה קהילתית בנושא.דות היגוי בשיתו* כלל הגורמי� בעירייה ובקהילה והסב, וע$את יקיריה

 הפעלת תכניות חוס$ לילדי�, לנוער, להורי�, לגיל השלישי ולאנשי המקצוע:הפעלת תכניות חוס$ לילדי�, לנוער, להורי�, לגיל השלישי ולאנשי המקצוע:הפעלת תכניות חוס$ לילדי�, לנוער, להורי�, לגיל השלישי ולאנשי המקצוע:הפעלת תכניות חוס$ לילדי�, לנוער, להורי�, לגיל השלישי ולאנשי המקצוע: .5

בעיר בשיתו* משרד החינו', אג* החינו', עמותת חוס$ ובתי הספר. 'חוס$ חינו'' בכלל בתי הספר 'חוס$ חינו'' בכלל בתי הספר 'חוס$ חינו'' בכלל בתי הספר 'חוס$ חינו'' בכלל בתי הספר  •
י מצוקה ומשבר. התכנית מלווה במחקר לתלמידי תכנית המעניקה כלי� להתמודדות ע� מצב

 ו י'.  כיתות ז

  מנהיגות שממשיכה בהעברת כלי חוס$       קבוצת––––הפעלת תכנית 'חוס$ זהב' לגיל השלישי הפעלת תכנית 'חוס$ זהב' לגיל השלישי הפעלת תכנית 'חוס$ זהב' לגיל השלישי הפעלת תכנית 'חוס$ זהב' לגיל השלישי  •
 לקבוצות גמלאי� וגמלאיות ברחבי העיר.

קבוצת מנהיגות ומנחי הורי� שיעבירו לקבוצות הורי� ברחבי  העיר  הפעלת תכנית חסו$ הורי�.הפעלת תכנית חסו$ הורי�.הפעלת תכנית חסו$ הורי�.הפעלת תכנית חסו$ הורי�. •
 כלי החוס$. את
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  : אופירה מור מזרחי מנהלת        לתכנו$ אסטרטגי ושיתופיותלתכנו$ אסטרטגי ושיתופיותלתכנו$ אסטרטגי ושיתופיותלתכנו$ אסטרטגי ושיתופיות    אג*אג*אג*אג*        10.710.710.710.7
       

  

האג* עוסק בהכנת� של מסמכי מדיניות בנושאי� מרכזיי� בפיתוח העיר ובעתידה, כבסיס למדיניות 

דיניות וקבלת החלטות. האג* מוביל תהליכי� סדורי� וארוכי טווח ליישו� חזו$ העיר והמ העירונית

העירונית בתכניות העבודה העירוניות ומטמיע תהליכי חשיבה אסטרטגית מבוססת נתוני� ומידע כבסיס 

  לקבלת החלטות וייעול ושיפור תהליכי�.

ומיצוי המשאבי� העירוניי� באמצעות  פעילות האג* מוכוונת לקידו� תרבות ארגונית של מצוינות

יתופית, שיפור תהליכי עבודה ושאיפה למת$ שירות איכותי שיתופיות וניהול ידע, במטרה לקד� עבודה ש

  לתושבי העיר.

האג* מפתח ומעדכ$ מאגרי מידע, אמו$ על התחזית הדמוגרפית וההבטי� התכנוניי� החברתיי� 

  והכלכליי� בעיר.

  

  

        ::::2020202020202020יעדי היחידה לשנת יעדי היחידה לשנת יעדי היחידה לשנת יעדי היחידה לשנת 

ופיתוח חשיבה  קידו� ופיתוח ארגו$ לומד, המקד� קבלת החלטות על בסיס נתוני�, מחקר ומידע

  ומתודולוגית עבודה תכנונית וניהול מבוסס נתוני�.

  הגדרת מדדי� ארגוניי� וקידו� שיתופיות מידע ונתוני� כער' המקד� מצוינות ארגונית

לכלי,  מחקר ונתוני� ובטחת איכות ומיצוב� בארגו$ פיתוח וקידו� פעילויות היחידה בהיבט של פיתוח כ

  תובהשפעת� על העשייה העירוני

קידו� תחו� תכנו$ אסטרטגי ושיתופיות בתחו� המדידה, המחקר וניהול הנתוני� בתחו� האורבני, 

  הפני� ארגוני ותחו� מדידת האיכות.
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  טלי רונה :מנהלת                                                                     מועצת נשי� מועצת נשי� מועצת נשי� מועצת נשי�             0.80.80.80.81111

  

  
  המחלקה מנהלת שני תחומי פעילות

  ה ועסקי�, קהילה, אימהות ומשפחה.קרייר �וני�פעילות למע$ קידו� נשי� בנושאי� מגו �מועצת נשי�
פעילות למע$ הטמעת הער' שוויו$ מגדרי ומיניות בריאה במערכת החינו': החל מגני  �מגדר ומיניות

הילדי� ועד לתיכוני� ובמערכת החינו' הבלתי פורמאלית: מרכזי הנוער, מרכזי� קהילתיי� ותנועות 
  הנוער.

  
  מטרת על

ח אישי והרחבת השירותי� העירוניי� הניתני� לנשי� למע$ קידו� העצמה, פיתומטרות הפעילויות הינ$ 
  נשי�, קידו� שוויו$ מגדרי והטמעת חשיבה מגדרית.

  
  2020יעדי� לשנת 

  העמקת הפעילות במערכת החינו' הפורמאלית והבלתי הפורמאלית בנושא מגדר ומיניות בריאה
  ההעמקת הפעילות בנושא מגדר ומיניות בריאה בקהיל

  ילה הנשית בעיר באמצעות הפרויקטי� והאירועי� השוני�חיזוק הקה
  העמקת השירות הנית$ לנשי� בנושא בניית קריירה

איגו� משאבי� יחד ע� המחלקות השונות בכל הקשור לנושא ההורות ויצירת פלטפורמה אחידה 
  לפעילויות מסוג זה
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  בר העירייה: רו"ח שגיא רוכלגז                       מנהל כספימנהל כספימנהל כספימנהל כספי.  .  .  .  11111111
  

  המינהל הכספי אמו$ על  היחידות  הבאות:
  

  אג* הכנסות העירייה  •

 התקציב הרגיל •

               מחלקת הנהלת חשבונות  •

                    מחלקת השכר •

 מחלקת רכש •

       ביטוחי העירייה •

 תקציבי פיתוח ובקרה כלכלית •

      הנחיה  מקצועית של  חשבות האגפי� •
  
  

        : רו"ח אורית דנאי גנדלנית גזבר העירייהסג                   לת החשבונותלת החשבונותלת החשבונותלת החשבונותמחלקת הנהמחלקת הנהמחלקת הנהמחלקת הנה
  

  פעילות המחלקה:
תחו� הנהלת חשבונות עוסק ברישו�, מעקב ובקרה אחר כל הפעולות הכספיות ושוות כס* 

        ....ברשות

  ביצוע התאמות מול רשויות שונות ומשרדי הממשלה. •

  אישור חשבונות לספקי�. •

  כל חשבונות הבנקי�. ביצוע התאמות שוטפות מול •

  "ח מע"מ ותשלומו לרשות המסי�.עריכת דו •

 קליטה ובדיקת התקשרויות בחוזי� והזמנות. •

  הפקת דו"חות רבעוניי� ושנתיי� והעברת� למשרד הפני� וחברי המועצה. •

  הפקת דו"חות שוני� ע"פ דרישת ההנהלה. •

 עבודה מול חשבי האגפי�. ריכוז החומר והנחיה. •

 ירייה )י העירייה ( בכפיפות לגזבר העניהול וביצוע תשלומ •

  ניהול ערבויות חוזי� רכש ובניה. •
  

  : 2020יעדי� לשנת מטרות ו

  שיפור השירות ללקוחות פני� וחו.. •

  .השלמת שיפור תהליכי� במער' המחשוב •

 הכנסת מערכת תמיכות מקוונת •

 הקמת פורטל ספקי� •

  הגברת מער' הבקרה . •
  
  

        $מנהל:   שי שטר                                                                        מחלקת שכרמחלקת שכרמחלקת שכרמחלקת שכר
        

        פעילות המחלקה:

ות על סמ' הנתוני� המתקבלי� מאג* משאבי אנוש ובדיקת נכונות הנתוני�. סה"כ הכנת משכור •
מורי�,  450עובדי� חודשיי�, כ  1,500כ   תלושי� מידי חודש, הכוללי�: 3,500כ   הכנה ובקרה על

 ספיר.   תלושי� חברת 20 –פנסיונרי�, ובקרה על כ   550עובדי� יומיי�, כ  1,000כ 

  העירונית לתרבות ופנאי  ליווי מדור שכר החברה •

  הכנת דו"חות למוסדות העירייה לבקרת התקציב. •

הכנת דו"חות לגורמי� חיצוני� (משרד האוצר, משרד הפני�) לצור' אישור תקציב וקבלת  •
  תמיכות ואישורי�.

 הכנת דו"חות לביטוח לאומי, דמי לידה, החזר מילואי�, דמי אבטלה.  •

 ו"חות לשלטונות המס, הכנת ד •

  בקרה בהפרשות סוציאליות של העובדי�טיפול ו •

  מת$ שרות לעובדי העירייה, בכל שאלה ובירור בנושא משכורת�. •
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מנהל : עו"ד דודו דוידובי.               ביטוחי העירייהביטוחי העירייהביטוחי העירייהביטוחי העירייה    מחלקת מחלקת מחלקת מחלקת 
      

  :פעילויות התחו�
רה שוטפת וטיפול בדרישות ממונה תחו� ביטוח אמו$ על הטפול בכל ביטוחי העירייה , עריכתו בק

  ח והעבודה השוטפת למול חברות הביטוח.ביטו

 ניהול סיכוני העירייה בהיבטי� של רכוש העירייה ותביעות צד ג. •

 .יה בליווי יוע.יהכנת החומר למכרז ביטוחי העיר •

  עריכת ביטוחי העירייה כולל ביטוח תלמידי�. •

 .ות או בבית משפט וחברת הביטוחתושבי� עד לתשלו� ישירשל  טיפול בתביעות ודרישות  •

  טיפול בתביעות ביטוח בנושא רכוש העירייה ומוסדותיה •

ואחראי לוודא שבכל חוזה יש עורכת  השהעירייוחוזי�   ההעירייבדיקת נושא הביטוח במכרזי  •
  הגנה בטוחית לעירייה.

 

        
        
        

: רו"ח צבי אפרתגזברהסג$                   ליתליתליתליתככככפיתוח ובקרה כלפיתוח ובקרה כלפיתוח ובקרה כלפיתוח ובקרה כל    תקציבתקציבתקציבתקציב
                

              תחו�:פעילויות ה
קרה מטפל בעיקר בפיקוח תקציבי על ביצוע תוכנית הפיתוח הרב שנתית של הפיתוח והבחידת י

המחלקה מטפלת באישור  ,שוטפי� לתוכנית לפי הצור'. בנוס* עדכוני�העירייה לרבות ביצוע 
 שוני�.כלכליי�  בפרויקטי�ובנוס* טיפול  ,חשבונות הספקי� של העירייה לפני העברה לתשלו�

  פעילות התחו� היא:

  .קוח מבוקר וקפדני של תוכנית הפיתוח הרב שנתיתניהול ופי •

            אישור חשבונות ספקי� וקבלני� לפני תשלו�. •

        חישובי� כלכליי� ופיננסיי� כגו$ מחזור מלוות ,חוקי עזר וכו'. •

 מעקב שוט* אחר השקעות העירייה והכנת דיווחי� לועדת השקעות. •
  
      
  2020שנת עדי� למטרות וי

 .וניהולה בהתא� למקורות וקצב ההכנסות הקרובותהשני�  4לטווח ה בניית תוכנית כוללת  •

    ניהול היק* מבנה ועומס האשראי שוט* ולזמ$ ארו'. •
        
        
        

  פירי לוי מנהלת:                                  תקציב העירייהתקציב העירייהתקציב העירייהתקציב העירייה
  

  פעילויות התחו�:
צוע התקציב צוע בקרה ומעקב אחר ניצול וביאמונה על הכנת תקציב העירייה השוט* , עדכונו , בי

  איתור חריגות וביצוע התאמות והעברות בי$ סעיפיו השוני� לאור' השנה.

  תקציב העירייה השוט*.ניהול ופיקוח מבוקר וקפדני של  •

            עריכת התאמות והעברות בי$ סעיפי�. •

        .חישובי� כלכליי� •

   .מעקב ובקרה על תקציב שכר ,כוח אד� •

 .רכת לבקרת הכנסות מגורמי חו. ריכוז מע •

 ביצוע דוחות מעקב תקופתיי� ורבעוניי�. •
  
            
                  2020יעדי� לשנת מטרות ו

    שמירה על ביצוע תקציב מאוז$. •

          שיפור הבקרות ותכיפות הדוחות התקופתיי�. •
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        נהלת : אביטל חדאדמ                                                        מחלקת רכש ומכרזי�מחלקת רכש ומכרזי�מחלקת רכש ומכרזי�מחלקת רכש ומכרזי�
                

 ::::פעילויות המחלקהפעילויות המחלקהפעילויות המחלקהפעילויות המחלקה

ורכישותיה של הרשות המקומית, על יחידותיה ומכרזי� אחראית על הצטיידותה מח' רכש אספקה 
) וכ$ על 1998ומוסדותיה וזאת בהתא� לתקנות העיריות (הסדר קניות וניהול מחסני�, תשנ"ח 

). 1987מכרזי� והתקשרויות למוסדות העירייה בהתא� לתקנות העיריות (מכרזי�,  התשמ"ח 
רכש ובלאי ומנהלת מח' רכש ת מופקדת עפ"י חוק בידי ועדת פעילות הרכש של הרשות המקומי

אספקה ומכרזי�. פעילות המכרזי� וההתקשרויות מופקדת עפ"י חוק בידי ועדת המכרזי�. 
  פעילויות המחלקה ה$:

  

ארגו$ וביצוע תהליכי רכש, בדגש על רכש שוט* ורכש פרויקטלי לכל מוסדות העירייה לרבות  •
 מוסדות החינו'. 

 גרת תכנית עבודה שנתית.ית רכש בתיאו� ע� המנהלי� במסהכנת תכנ •

 עריכת מכרזי רכש בתיאו� ע� המחלקה המשפטית בעירייה. •

 ניהול מו"מ ע� ספקי�. •

 ניהול ספירת מלאי שנתית במחס$ המרכזי. •

 אחריות לאספקת טובי$ בהתא� לתוכנית העבודה המאושרת. •

 אחריות על תיק מזו$ ומער' הרכש בזמ$ חירו�. •

  ועדת רכש ובלאי. ניהול •

  ול במכרזי� והתקשרויות עפ"י דרישות האגפי�/מחלקותאחריות לטיפ •

  בקרה חשבונאית להזמנות רכש וטיפול בהוראות תשלו� לספקי�. •

 אחריות מטה לטיפול בנושא הליסינג התפעולי. •

  
  

 ::::2020202020202020            מטרות ויעדי� לשנתמטרות ויעדי� לשנתמטרות ויעדי� לשנתמטרות ויעדי� לשנת

 הרחבה. לאחר יצחק שדהריהוט והצטיידות  •

 .לאחר הרחבה ספר גווני�ריהוט והצטיידות בית  •

(מבנה חדש לבקשת המנהלת מצוייד במספר לאה גולדברג ת ספר יהרחבת בוהצטיידות  ריהוט •
 שלבי�).

 לאחר הרחבה. רחל המשוררתריהוט והצטיידות  •

 ריהוט והצטיידות חטיבה חדשה. •

 ריהוט והצטיידות בית ספר שזר לאחר שיפו.. •

 ו$ לאחר שיפו..שלוחת עצי –ריהוט והצטיידות בית ספר רמז  •

 כרזי� עירוניי�.טיפול שוט* במ •

 הצטיידות שוטפת של גני ילדי� ובתי ספר. •

 הצטיידות שוטפת של מוסדות העירייה.  •

 העברת ארכיו$ העירייה החיצוני. •

 .הוצאת מכרז כיבוד •

 הוצאת מכרז הובלות. •

  הוצאת מכרז וילונות. •
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  ב$ אדרת צחימנהלת האג*: רו"ח,                  הכנסותהכנסותהכנסותהכנסות    אג*אג*אג*אג*.   .   .   .   12121212
        
        
        חזו$ חזו$ חזו$ חזו$             1.1.1.112121212.
  

 ושיפור החיוב בסיס  הרחבת באמצעות העיריה ההכנסות למקסו� חותר הכנסות אג*

   בעיר. העסקי� ולבעלי לתושבי� בשירות מצויינות על הקפדה תו' מתמיד, ביצועי�

  

        2020202020202020    לשנתלשנתלשנתלשנת    ארנונהארנונהארנונהארנונהזית הכנסות זית הכנסות זית הכנסות זית הכנסות תחתחתחתח            2.2.2.212121212.
        

        

                435,589,118בסיס חיוב מגולמי 1 2020

                     (19,826)העלאות חריגות 2020

                435,569,292סה "כ חיוב ראשוני 1.1.2020

אומד$  בהתא� לאכלוסי� חזויי�                    4,192,276תוספות בניה מ� 2020

                          �עדכו$ מדד תקופתי

                   1,437,643תוספת ריבית והצמדה על יתרות 

                441,199,211חיוב שנתי ברוטו 

אומד$                 (53,326,585)הנחות 

                  (1,338,352)תיקוני� נוספי� 

                386,534,274חיוב שנתי נטו 

אומד$ באומד$ באומד$ באומד$ ב�  �  �  �  95.5%95.5%95.5%95.5% גביה  גביה  גביה  גביה                                                 369,101,578369,101,578369,101,578369,101,578סה סה סה סה " " " " כ גבייה חזויה משוט* כ גבייה חזויה משוט* כ גבייה חזויה משוט* כ גבייה חזויה משוט* 

                                                    16,006,31416,006,31416,006,31416,006,314גביה מיתרות גביה מיתרות גביה מיתרות גביה מיתרות 

                                                385,107,892385,107,892385,107,892385,107,892סה סה סה סה " " " " כ גביית ארנונה  כ גביית ארנונה  כ גביית ארנונה  כ גביית ארנונה  

אומד$ חיוב וגביה ארנונה לשנת  2020 שוט*  +  יתרות  (ש"ח)
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        פעילות האג*:פעילות האג*:פעילות האג*:פעילות האג*:        3.3.3.312121212.
        

 מנהלת: שרונה כהנא              :  מחלקת גביה

 אחריות על הנפקת החיובי� וגביית�. •

 קבלת קהל ומת$ מענה מלא לפניות הציבור. •

 אחריות ועדכו$ של מאגרי מידע בדבר הנחות ואוכלוסי$. •

 אחריות על המער' התפעולי והשירותי של האג*. •
 מנהלת:  דינה באוור              מחלקת שומה: 

 י�. משי� בסיס לקביעת נתוני החיובשימור והרחבת מאגרי מידע המש •

 קביעת סיווגי� ועדכו$ נתוני שטחי� ומדידות. •

 אחריות על סקר נכסי�.  •

 אחריות על הפיקוח באג*. •
  

  מנהלת: אורטל בדש                שירות גבייה ואכיפה:

 

 תפעול וניהול מער' השירות הגביה והאכיפה באמצעות חברת גבייה חיצונית. •
  
  

  מנהל:  דניאל פומרנ.               מחלקת היטלי�:

 על מת$ אישורי� לטאבו. אחריות •

 אחריות כספית ומחשובית על תחו� היטלי הפיתוח והשבחה. •

 הקמת מער' בקרות ונהלי עבודה לתחו� ההיטלי� •

 הגדלת הכנסות והתייעלות כלכלית •

 ניהול שמאי� חיצוניי� •
        
        
        
  ::::    2020202020202020מטרות ויעדי� לשנת מטרות ויעדי� לשנת מטרות ויעדי� לשנת מטרות ויעדי� לשנת         12121212....4444

 2020עמידה ביעדי תקציב כספי  •

י� חדשי� להשלמת חווית השירות של התושב, יצירת המש' שיפור השרות באמצעות כל •
  מסלולי� מקווני� ושירות עצמי לייעול תהליכי�.

ביצוע מדידות לצור' חיוב בארנונה כללית באופ$ מדויק , ביצוע חיובי� ומדידות יזומות של  •
  עסקי� גדולי�. 

ודה חוצי ארגו$ ההיטלי� כולל יצירת מערכי עב יצירת תהליכי עבודה משופרי� ומוסדרי� בנושא •
 ותוכנית עבודה מפורטת.  

 מיצוי גביית היטלי השבחה והגדלת הכנסות  •

  חוקי עזר עירוניי� בתחו� ההיטלי�  ה ועדכו$הכנ •

המש' שותפות בפיתוח העסקי בעיר כולל ליווי ושותפות בבניית התוכנית האסטרטגית לפיתוח  •
 העיר שני� קדימה.
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        רוזי נוימ$מנהלת האג* :                      רתיי� קהילתיי�רתיי� קהילתיי�רתיי� קהילתיי�רתיי� קהילתיי�אג* שירותי� חבאג* שירותי� חבאג* שירותי� חבאג* שירותי� חב.  .  .  .  13131313
                                                                                                                                                               

                                                                                                                                        

                                                                                                                                     

אג* שירותי� חברתיי� קהילתיי�, מהווה כתובת מקצועית, ליחידי� ולמשפחות, מלידה ועד זקנה, 

בות והגנה על ת אישיות וחברתיות ו/או להתערהזקוקי� לסיוע אישי, ייעו., ומניעה למגוו$ רחב של בעיו

  פי החוק.

עובדי האג* שואפי� לחזק את תפקודה העצמאי של האוכלוסייה שבתחו� אחריות� על ידי קביעת 

  אסטרטגיה טיפולית ברמת הפרט, המשפחה, הקבוצה והקהילה, תו' שימת דגש על מניעה וטיפול.

  סיות השונות בעיר.סות לצרכי� המשתני� של האוכלוהאג* עוסק כל העת בפיתוח שירותי�, תו' התייח

  תושבי�) .   10,124משפחות (  5,462טופלו באג*  2019במהל' שנת 

  מטופלי�: 31.12.2019 �נכו$ ל

  משפחות במצוקה כלכלית.    1077

  אנשי� ע� מוגבלויות.    939•         

  משפחות שבראש$ הורה עצמאי.    476•         

  זוג והליכי גירושי$.משפחות ע� בעיות בי$ בני     240•        

  ילדי� ובני נוער בסיכו$ ובמצוקה.    946•         

  משפחות נפגעות אלימות במשפחה .    417•         

  חברי� במועדוני גמלאי�.  2000•         

  

  גברי�. 67נשי�  62מלידה ועד גיל  � מחלקות לשרותי� חברתיי�  אזוריות לטיפול באוכלוסייה הצעירה

  

  מנהלת: המח' איילת רודריגז דגני.                     68ותי� חברתיי� מרכז ברח' תל חי המח' לשיר

  מנהלת: המח' נרי מנור.                      17המח' לשירותי� חברתיי� מזרח בדר' קדומי� 

                                                                 

        השירותי� הניתני�השירותי� הניתני�השירותי� הניתני�השירותי� הניתני�

עו. למשפחות ולבודדי� במשבר בנושאי� הקשורי� למעגל החיי� ולמערכות יחסי� סיוע ויי •

במשפחה, הקמת תא משפחתי, הולדת ילד, גירושי$, התמודדות ע� חולי, ומוות במשפחה אבד$, 

  בעיות תפקודיות ומצוקות כלכליות.

רכה לילדי� ועדה לתכנו$ תכניות טיפול והעשירותי� לרווחת� של ילדי�, נוער והוריה�: קיו�  •

  ונוער בשיתו* אנשי מקצוע ובני משפחה.

שילוב ילדי� ונוער במסגרות בקהילה ומחוצה לה: מועדוניות, פנימית יו�, פנימיות, אומנה,  •

  מעגל נערות, קבוצות טיפוליות ומרכז נתיבי� להורות.

  חוק הנוער.מת$ שרותי הגנה לילדי� ולנוער בסיכו$ על ידי עו"ס ל •

עו"ס לעניי$ סדרי די$  –ת משפט לענייני משפחה / בית די$ רבני באמצעותכתיבת תסקירי� לבי •

  זמני שהות בי$ הורי� וילדי�, משמורת ואפוטרופסות.  –בנושאי� 

  מת$ שירותי� לרווחת משפחות בהלי' גירושי$ ומשפחות שבראש$ הורה עצמאי. •
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יש לה$ צור'  � במשפחות פרודות וגרושות אשרהפעלת מרכז קשר למפגש בי$ ילדי� והורי •

  בליווי, פיקוח והדרכה. 

סיוע לאוכלוסייה ע� מוגבלות בתחו� האישי, משפחתי, תעסוקתי ופנאי. הפעילות באה לידי  •

ביטוי בהפניה לשירותי שיקו� וסיוע במיצוי זכויות, השמת ילדי� או בגירי� בעלי מוגבלויות 

הוקמו בכפר סבא, מועדונית ברתיי�. לרווחת אוכלוסייה זו במעונות, הוסטלי� ומועדוני� ח

משלבת לנוער ע� מוגבלויות, מועדו$ לכבדי ראיה, קהילה תומכת לנכי�, הבית למשפחות 

  מפעל עבודה שיקומי המופעל ע"י עמותת צ'יימס.  �מיוחדות, מועדונית בבית ספר סאלד, ומע"ש 

  

        2020202020202020מטרות ויעדי� לשנת מטרות ויעדי� לשנת מטרות ויעדי� לשנת מטרות ויעדי� לשנת 

  צאה.התערבות מכוונת תו •

במטרה  לסייע לאנשי� ולמשפחות, שחיות בעוני   �מי� לרווחה" הפעלת  תכנית חדשה  "נוש •

יומית ע� ריבוי חסמי�, מיעוט הזדמנויות,  וקושי �ובהדרה מקרב לקוחות האג* בהתמודדות יו�

  במיצוי זכויות ובשימוש במשאבי הקהילה . 

ו$ תומכות מועדונית משלבת, ומועדהרחבת השירותי� לאוכלוסייה ע� מוגבלויות : קהילות  •

  לכבדי ראיה. 

  הקמת נתיבי� להורות לגיל הר' ומשחקיה טיפולית –הרחבת מעני� לגיל הר'  •

  הרחבת מעני� בתחו� התעסוקה לצעירי� במצבי סיכו$ במסגרת תכנית "יתד" . •

ברי� קבוצות למגוו$ אוכלוסיות יעד כגו$: ילדי� להורי� הנמצאי� בתהלי' פרדה וגירושי$, ג •

  ות להעצמת צעירי� הורי� למשפחות שבראש� הורה אחד..גרושי�, מעגל בנות, קבוצ

  

  מנהלת: שוש דרימר   67, גברי� מעל גיל 62(נשי� מעל גיל  מח' עירונית לטיפול באוכלוסייה המבוגרת

        השירותי� הניתני�:השירותי� הניתני�:השירותי� הניתני�:השירותי� הניתני�:

  סיוע במצבי משבר והתמודדות ע� אובדני�. •

  ניצולי שואה ובני דור הביניי�.  י�/ות, כבדי ראיה, תשושי נפש,סיוע לאוכלוסיות ייחודיות: אלמנ •

  ליווי, תמיכה והשמה במסגרות יומיות וחו. ביתיות. •

  הפעלת חוקי הגנה על קשישי� במקרי הזנחה, ניצול, אלימות והתעללות. •

  מועדוני "מופת" (מועשרי�) ושילוב במרכז היו�. 2מועדוני� גמלאי�, מתוכ�  6הפעלת  •

  וגרת.רויקטי� שוני� לאוכלוסייה המבקבוצות ופ •

  פרויקט "אוז$ קשבת" לקשישי�. •

הפעלת מסגרות בשיתו* העמותה למע$ הקשיש מופעלות, כדלקמ$: ארבע קהילות תומכות, שני  •

  מרכזי יו� ,"בית ח�" לקשישי� מהעדה האתיופית, מועדו$ ניצולי שואה, עיתו$ "גימלתו$".

  חו. ביתיות.השמה למסגרות בתו' הקהילה ובמסגרות  •

        2020202020202020ת ת ת ת מטרות ויעדי� לשנמטרות ויעדי� לשנמטרות ויעדי� לשנמטרות ויעדי� לשנ

  עיר ידידותית גיל.  �יישו� המלצות תכנית האב האסטרטגית לאזרחי� ותיקי� •

  פיילוט תאו� טיפול יחד ע� קופות החולי� בעיר . –הרחבת השירותי� לאזרחי� ותיקי� •

  הפעלת קבוצה לנשי� הסובלות מפיברומיאלגיה. •
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בוצתי ומצוי זכויות. פלי� עיקריי�: טיפול פרטני, קהרחבת המעני� והשירותי� לבני משפחה מט •

  שיווק ופרסו� להגברת המודעות לנושא זה.

  קבוצה להתמודדות מיטיבה ע� נושא הסבתאות. •

  קבוצות של גמלאי� מתנדבי� למע$ גמלאי� אחרי�. –חוס$ זהב  •

במחשב פיתוח תכניות ופרויקטי� בתחו� הדיגיטציה: הפעלת פייסבוק לגמלאי�, לימוד שימוש  •

  וסלולרי� חכמי�.

  להנגשת פעילות קהילתית אינטראקטיבית  בבית הגמלאי להפגת בדידות. �תכנית יוניפרהרחבת  •

  המש' והרחבת פרויקט הקול שלנו לאיתור מפגעי� סביבתיי� למע$ רווחת האוכלוסייה העיר.       •

  

  

  גלמ$ בקרמנהלת: סילביה                          והתנדבות  מח' לעבודה קהילתית 

        השירותי� הניתני�:השירותי� הניתני�:השירותי� הניתני�:השירותי� הניתני�:

מחלקה עוסקת בפיתוח חוס$ אישי וקהילתי והעצמת קהילות בעיר בעלות צרכי� / אינטרסי� ה •

משותפי� ברמה הגיאוגרפית והפונקציונאלית. זאת, באמצעות יצירת שיתופי פעולה בי$ 

  התושבי� לגורמי� מקצועיי� בקהילה.

סייה במצבי ילתי שכונתי להתמודדות האוכלוהתארגנות לשעת חרו� ופיתוח והכשרת מער' קה •

  שגרה וחרו� באמצעות צוותי חרו� שכונתיי�.

  פרויקטי� קהילתיי� לאוכלוסיות שונות. •

  פיתוח מעני� לאנשי� ללא עור* משפחתי, מועדו$ חברותא לאנשי� בודדי�. •

ר'" בשיתו* הפעלת פרויקטי� כגו$: בנק הזמ$, סיירת תיקוני�, טלוויזיה קהילתית, שי"ל, "א� לד •

  מועצת נשי�

  � קהילתיי� לאנשי� ע� מוגבלות ביחידה הקהילתית לאנשי� ע� מוגבלויות. שירותי •

  בית קהילתי למשפחות מיוחדות. •

  ניהול תחו� ההתנדבות העירוני, גיוס והכשרת מתנדבי�. •

  עסקי� למע$ קהילה וניהול משאבי�. •

  ייעו. וסיוע  במיצוי זכויות ב ש.י.ל. •

  מה.הפעלת מרכז עוצ  •

  

        2020202020202020מטרות ויעדי� לשנת מטרות ויעדי� לשנת מטרות ויעדי� לשנת מטרות ויעדי� לשנת 

הרחבת המעני� הקהילתיי� הניתני� לתושבי�, לרבות מעורבות תושבי�: הקמת צוותי חרו�  •

  שכונתיי� נוספי�.

  הקמת מרכז גישור והדברות עירוני לדיאלוג קהילתי. •

הרחבת שותפויות ופעילות מול ארגוני ההיי טק וארגוני� ציבוריי�, גיוס משאבי� שוני�  •

  ד הוק .העולי� מהשטח, הפעלת מבצעי� אלצרכי� 

  הגדלת מספר המתנדבי� בעיר והכשרת�, בכלל זה מתנדבי� לעת חרו�.  •

97



כפר  ית  רי כפרעי ית  רי כפרעי ית  רי כפרעי ית  רי  2020202020202020    הסבר ובאורי� להצעת התקציב (הרגיל) לשנתהסבר ובאורי� להצעת התקציב (הרגיל) לשנתהסבר ובאורי� להצעת התקציב (הרגיל) לשנתהסבר ובאורי� להצעת התקציב (הרגיל) לשנתדברי דברי דברי דברי      סבאסבאסבאסבא � � � �  עי

  

להנגשת מעני� לפרטי� ולמשפחות החיי� בעוני ובהדרה, כ' שכל אחד,  �הקמת מרכז עוצמה •

בהתא� לצרכיו ולאפשרויות שברשותו, יוכל לשפר את איכות חייו ולהשתת* בתהליכי� 

  � בקהילההחברתיי

  לתיי� לאוכלוסייה ע� מוגבלויות בבית הקהילתי למשפחות מיוחדות. הרחבת השירותי� הקהי •

  

  מנהל: יאיר שלו�                                                             מחלקת כספי� וכח אד�

        השירותי� הניתני�:השירותי� הניתני�:השירותי� הניתני�:השירותי� הניתני�:

  יפי ההוצאה וההכנסה, ה$ במסגרת תקציב העירייה וסע –תכנו$, ניהול ובקרת תקציב  •

  בט סעיפי תקציבי משרד הרווחה, תו' ניתוח כלל מרכיבי העשייה.וה$ בהי •

מיצוי פוטנציאל הכנסות לעירייה במגוו$ תחומי�, תו' רתימת בעלי התפקידי� הרלוונטיי�     •

  באג* ומחוצה לו.

  בקרת יישו� חוזי� בהיבט הכספי. •

  רכש באג* והגדרת נהלי עבודה. •

  ות תקציב).י� ויעדי� אגפיי� (בפרט, נגזרשותפות בתהליכ •

  2020מטרות ויעדי� לשנת  •

הטמעת השפה התקציבית באג* (מחירי� ועלויות בקבלת החלטות, משמעויות כספיות, חלופות  •

  כלכליות).

  מצוי הכנסות ממשרדי ממשלה . •

  

        מרכזי� טיפוליי�:מרכזי� טיפוליי�:מרכזי� טיפוליי�:מרכזי� טיפוליי�:    4444כמו כ$ פועלי� כמו כ$ פועלי� כמו כ$ פועלי� כמו כ$ פועלי� 

ות מגוו$ של בעיות וטיפול ליחידי�, זוגות ומשפח המרכז נות$ שרותי ייעו. � המרכז לטיפול במשפחההמרכז לטיפול במשפחההמרכז לטיפול במשפחההמרכז לטיפול במשפחה

  תפקודיות וקשיי� רגשיי�.

  

המרכז מספק מענה לנשי�, גברי� וילדי� החיי� במעגל  �  המרכז לשלו� המשפחה ומניעת אלימותהמרכז לשלו� המשפחה ומניעת אלימותהמרכז לשלו� המשפחה ומניעת אלימותהמרכז לשלו� המשפחה ומניעת אלימות

האלימות באמצעות מת$ ייעו., הדרכה וסיוע, טיפול תמיכתי, פרטני וקבוצתי, סדנאות לשליטה על 

רכז ג� מטפלי� בנפגעות תקיפה מינית וג� ורת אסרטיבית והעצמת נשי�. במכעסי�, לימוד תקש

  באלימות נגד קשישי�. 

  

  המרכז מסייע לשיפור ההורות ותפקודי הילד והקשר בי$ ההורי� וילדיה�. � � � � המרכז לנתיבי� להורות המרכז לנתיבי� להורות המרכז לנתיבי� להורות המרכז לנתיבי� להורות 

שפחתי היחידה תומכת ומסייעת לשיפור איכות חיי�, תפקוד אישי, מ � היחידה לטיפול בהתמכרויותהיחידה לטיפול בהתמכרויותהיחידה לטיפול בהתמכרויותהיחידה לטיפול בהתמכרויות

  . וחברתי של אנשי� שנגמלו

  

  2020מטרות ויעדי� לשנת 

 יישו� המלצות תכנית האב האסטרטגית לאזרחי� ותיקי� עליה שקדנו בשנה האחרונה    •

  להרחבת השירותי� לאזרחי� ותיקי� וליווי. 

  המש' הטמעת הרפורמה במחלקות הרווחה ועבודה לפי התערבות מכוונת תוצאה.   •

 ר' מעני� ומרכז עוצמה' במטרה  בניית מע  �"נושמי� לרווחה"  הפעלת  תכנית חדשה    •

  �לסייע לאנשי� ולמשפחות, שחיות בעוני ובהדרה מקרב לקוחות האג* בהתמודדות יו�
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  יומית ע� ריבוי חסמי�, מיעוט הזדמנויות,  וקושי במיצוי זכויות ובשימוש במשאבי 

  הקהילה . 

  ווחה והשירותי� החברתיי�.הטמעת תק$ השרות בהתא� להנחיות משרד הר   •

 חבת השירותי� הקהילתיי� לאוכלוסייה ע� מוגבלויות בבית הקהילתי למשפחות הר   •

  מיוחדות. 

  הקמת נתיבי� להורות לגיל הר'. –הרחבת מעני� לגיל הר'    •

  הרחבת מעני� בתחו� התעסוקה לצעירי� במצבי סיכו$ במסגרת תכנית "יתד" .   •

 ושבי�: הקמת שני ני� לתושבי�, לרבות מעורבות תהרחבת המעני� הקהילתיי� הנית   •

  צוותי חרו� שכונתיי� נוספי�.  

  הקמת מרכז גישור והדברות עירוני לדיאלוג קהילתי.   •

 הרחבת שותפויות ופעילות מול ארגוני ההיי טק וארגוני� ציבוריי�, גיוס משאבי�    •

  שוני� לצרכי� העולי� מהשטח, הפעלת מבצעי� אד הוק .

  ל זה מתנדבי� לעת חרו�.ר המתנדבי� בעיר והכשרת�, בכלהגדלת מספ   •

  העברת הפעילות של כל ארגוני המתנדבי� לבית המתנדב והרחבת הפעילות.    •

 הטמעת השפה התקציבית באג* (מחירי� ועלויות בקבלת החלטות, משמעויות כספיות,    •

  חלופות כלכליות).

  הנגשה והרחבת מבנה המחלקה לש"ח בהדרי�.   •
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 רב הלפמ$מנהלת: מי            * קהילה וחברה* קהילה וחברה* קהילה וחברה* קהילה וחברהאגאגאגאג    . . . . 14141414

  

תקופה זו, המאופיינת בתכנו$ עתידי של בנייה חדשה מחד, לצד מהלכי� נרחבי� של התחדשות עירונית 

� מאיד' בעיר כפר סבא, אנו מחייבי� שימוש במודלי� של שיתופיות ברמתה העמוקה ביותר 

 Collaborationלניהול ני� עירוניי� והגדרת מודל , חשיבה מחודשת לגבי עירוב שימושי� של מתק

צירי עבודה; גאוגרפי, גילאי ודיסציפלינרי.  3קהילה ברמה הפני� ארגונית והחו. ארגונית. המתבסס על 

אלה, קידמו הגשת המלצה לייצר גו* שאמו$ על פיתוח ותכלול השירותי� הקהילתיי� לתושב, תו' הגדרה 

 ית מאיד'.אזור�ירונית מחד וגאוגרפיתשל מומחי תוכ$ לכל רצ* גילאי, בראייה כלל ע

אג* קהילה וחברה הוק� השנה מתו' רצו$ לשפר את איכות חייה� הקהילתיי� של תושבי העיר כפר 

סבא, חיזוק תחושת השייכות והמעורבות של התושבי� לעיר. האג* ש� לו למטרה לקד� את הקבוצות 

  והקהילות להשפיע על חייה� והסביבה בה ה� גרי�.

, הרצ* הגיאוגרפי, שכונות מזרח, מרכז העיר 120י מגיל לידה ועד על לפי עקרונות הרצ* הגילאהאג* פו

ומערב העיר ורציפות תפקודית של כל יחידה בארגו$. בנוס* האג* מפעיל בכל העיר את המרכזי� 

ה הקהילתיי�, מרכז הצעירי�, מרכזי הנוער ותנועות הנוער, מרכז הכוו$ וייעו. לגיל השלישי ויחיד

� אלו מהווי� מקו� התכנסות ולפעילות בתחומי חברה קהילה, העשרה, ספורט עירונית לגיל הר'. מרכזי

  תרבות ופנאי לצד הקניית ערכי� חברתיי� וחינוכיי�.

  באג* ישנ$ חמש מחלקות:

  . המחלקה לנוער וצעירי�.1

  . המחלקה לקהילה ופנאי.2

  . מחלקת מנהלת גמלאי�.3

  . יחידה לגיל הר'.4

  המחלקה לקהילות מיוחדות.. 5

  
    2020202020202020    לשנתלשנתלשנתלשנת    אגפיי�אגפיי�אגפיי�אגפיי�    ויעדי�ויעדי�ויעדי�ויעדי�    מטרותמטרותמטרותמטרות

  הקמת מנהלת גמלאי� לגיל השלישי ויישו� תוכנית האב.         ·
  תנועות נוער בשכונות המערביות. 2הקמת מבני� ל          ·
  הובלה והטמעת מודל הקהילה במרחב העירוני.         ·
  ת המרכז.טודנט כמרכז קהילתי לשכונופתיחת מחודשת של מרכז בית הס         ·
  לבטיחות לשאר המרכזי� למבני גלר,  2020המש' הובלת התהלי' שהחל בשנת          ·

  אלי כה$, רייזל, בית הסטודנט.       
  יישו� תוכנית האב לגיל הר'.         ·
  הנגשת שירותי� לאוכלוסיות מוחלשות בשכונות.         ·
  וער והקהילה.תחו� החדשנות בקרב בני הנ קידו� פיתוח         ·
  קידו� מעורבות צעירי� באומנות, מוזיקה ופנאי.         ·

   
  

 מנהלת: חוה הייטי אלל             מדור הדרכה ומנהיגות צעירהמדור הדרכה ומנהיגות צעירהמדור הדרכה ומנהיגות צעירהמדור הדרכה ומנהיגות צעירה

        פעילות המדורפעילות המדורפעילות המדורפעילות המדור

לל תחתיו את כלל פעילות נוער בעיר בדגש על מנהיגות נוער. במדור כמדור הדרכה ומנהיגות צעירה מת

יב' , תושבי העיר כפר סבא. המדור מגבש מדיניות פעולה בנושאי� �תות ז'יתני� מעני� לבני נוער בכינ

הקשורי� להדרכה, מנהיגות, פיתוח תחו� טכנולוגי, ייעו. והכוונה ותרבות הפנאי החיובית של בני הנוער 

נוער המתייחסי� בעיר. במסגרת פעילות המדור מבוצע איסו* נתוני� עדכניי� בכל עת אודות בני ה

י� בכלל התחומי� המתייחסי� לנוער. המדור אחראי על תכנו$ ופיתוח של תכניות מנהיגות לאיתור צרכ

חדשות בעיר. המדור כולל תחתיו חמש פונקציות עיקריות: תנועות הנוער, מרכז הנוער העירוני, מועדו$ 

המדור מכשיר דור צעיר של  , תכנית המדצ"י� העירונית ומרכז הנוער בירוקה.29המוסיקה גלריה 

מנהיגי� בכל תחומי החיי�: חברתי, תרבותי, אומנותי ועוד, ומציע לבני נוער אפיק אידיאליסטי להגשמת 
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הצור' באקטיביז� חברתי, יזמות, ריגוש והעצמה. התפיסה החינוכית הקיימת בכל הפונקציות במדור 

שיה ערכית כלי�, התנסות משמעותית וע הינה העצמה ויצירת הסללה למע$ צבירת ידע, למידה, קבלת

חברתית. כלל, בני הנוער המשתתפי� בפעילויות השונות, תנועות הנוער, קבוצות המנהיגות ומעורבות 

חברתית מקבלי� כלי� הנוגעי� למנהיגות והובלה וכל קבוצה תורמת ומתנדבת חזרה בקהילה. מרכז 

האישית, המרכז בוצות המנהיגות וההתפתחות הנוער העירוני מהווה בית לכלל הני הנוער בעיר ולק

נות$ מענה  17:00�21:00ה' בי$ השעות �יב') . ופעיל בימי� א'�( כיתות ז' 12�18מיועד לבני נוער בגילאי 

חממה ליזמות חברתית טכנולוגית, קבוצות  �בארבעה תחומי� עיקריי�: ייעו. והכוונה, האב חברתי עסקי

  ית, תרבות ופנאי חיובי.מנהיגות ומעורבות והתפתחות איש

קבוצות מנהיגות והתפתחות אישית לנוער, אשר מהוות מענה בלתי  20 �ו� פועלות במרכז למעלה מכי

 בני של ועשייה ליצירה נות$ במה העירוני הנוער פורמאלי לבני הנוער בשעות אחר הצהריי� והערב. מרכז

מת בכל ילה. התפיסה החינוכית הקייבקה משפיע גור� שיהוו מנת על וידע לה� כלי� ומעניק נוער

התכניות הינה העצמה, התפתחות אישית וקבוצתית ויצירת הסללה למע$ צבירת ידע, למידה, קבלת 

כלי�, התנסות משמעותית ועשיה ערכית חברתית. כלל, המשתתפי� בקבוצות המנהיגות במרכז הנוער 

שוני� : נדבת חזרה בקהילה באופני� מקבלי� כלי� הנוגעי� למנהיגות והובלה וכל קבוצה תורמת ומת

הפעלת קבוצות, העברת מערכי פעילות בבתי ספר, התנדבויות ע� קהילות שונות בעיר: קשישי�, שורדי 

שואה, חיילי� בודדי�, אנשי� ע� מוגבלות ועוד. קבוצות המנהיגות מתגייסות ג� עבור תושבי�, קהילות 

וע רפואי, משפחות ות עבור אנשי� הזקוקי� לסיופרטי� במידת הצור' כהתגייסות עירונית (התרמ

 מעוטות יכולת ועוד).

פורמלי אליו מוזמני� בני הנוער להגיע באופ$ חופשי, �הקפה במרכז מהווה מרחב בלתי �הקפה במרכז

לשתות שתיה חמה, לבלות יחד ע� בני נוער נוספי� ולשוחח ע� אנשי הצוות. במרחב מתקיימות שיחות 

ת בנושאי� הקשורי� לגיל ההתבגרות, כדוגמת: אהבה , שיחות פרטניות וכ$ סדנאוקבוצתיות ספונטניות

ילדי�, השרות �אלימות במשפחה ובבית הספר, יחסי הורי� ,וזוגיות, מיניות ויחסי מי$, סמי� ואלכוהול

המפגשי� מתקיימי� באווירה של פתיחות, יחס ח�, חיבה וכבוד. אנשי  .ועוד הצבאי, מסגרות לימודי�

תייעצות, לקבלת מידע ולהכוונה. המרחב פתוח לאור' כל שעות ת מהווי� כתובת לתמיכה, לההצוו

  הפעילות של מרכז הנוער .

 

    2020202020202020מטרות ויעדי� לשנת מטרות ויעדי� לשנת מטרות ויעדי� לשנת מטרות ויעדי� לשנת 

 טיפולי.�בשכונת קפל$. וביסוסו כמרכז נוער אשר נות$ מענה חברתי –הקמת מרכז נוער מרחבי  •

פיתוח אישי, קהילתי הנוער ומת$ כלי� חדשניי� להרחבת תחו� מנהיגות טכנולוגית חברתית בקרב  •
 וחברתי במציאות משתנה באופ$ שווה במרחבי� (מזרח, מערב ומרכז)

 פתיחת שלוחות במערב ומזרח העיר. –ביזור כלל הקבוצות הפועלות במרכז הנוער  •

של  חברתי חיזוק והקניית כישורי חיי� באמצעות מעני� מגווני��פונקציות המספקות מענה חינוכי •
 ת חברתית קהילתית, ייעו. והכוונה.פנאי, מנהיגות, מעורבו

 טיפולי עבור בני נוער ברשות  � הרחבת המענה ייעוצי •

 הקמת פורו� בנושא תחו� הנוער ע� כלל בעלי העניי$ •

 הגדלת מספר החניכי� בתנועות הנוער, אירגוני וקבוצות המנהיגות. •

 בתי הספר.ת לפעילות בשכונות העיר ובחיבור ומעורבות תנועות הנוער וקבוצות המנהיגו •

 הקמת פורו� של כלל רכזי הנוער העירוניי�. •

 יצירת שיתופי פעולה עבור קהילה וצעירי� בתחו� המוסיקה •

פיתוח תכניות מנהיגות צעירות במרכז הנוער העירוני בשעות  �רצ* חינוכי לאור' כל שעות היו� •
 הבוקר בשיתו* אג* חינו'.

 המיועדות לנוער בעירות עבור אירועי ופעילויות הרחבת תחו� גיוס חסוי •

 הרחבה של מיפוי צרכי� רלוונטי אודות פנאי חיובי עבור בני נוער בחופשי� ובקי.  •

 הרחבת של הנגשת השירותי� המיועדי� לבני נוער בעיר •
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 מנהלת : ליאת קליי$ אלמוג              מדור מרכזי נוער וקהילהמדור מרכזי נוער וקהילהמדור מרכזי נוער וקהילהמדור מרכזי נוער וקהילה

    

של פעילויות פנאי בתחומי� מגווני�  בי העיר ומציעי� מגוו$ רחבמרכזי הנוער והקהילה ממוקמי� ברח

לילדי�, נוער והורי�. במרכזי� נית$ לקבל ג� שירותי ספרייה, שיעורי עזר במרכזי הלמידה, משחקיות, 

חדרי גימבורי תאטרו$ חברתי וחדר כושר. מרכזי הנוער והקהילה פועלי� בשיתו* ולמע$ התושבי� בעיר 

ריכי� מוסמכי� ברמה מקצועית גבוהה ובמחירי� פעילויות מונחות על ידי מדולכל הגילאי�. ה

מסובסדי�. לצד המרכזי� הקהילתיי� בשנתיי� האחרונות אנחנו נכנסי� לתו' שכונות בה� אי$ מרכזי� 

קהילתיי� ויחד ע� התושבי� בוני� תוכנית שנתית אשר מחזקת את תחושת השייכות של התושבי� 

 � גרי�.לעיר ולשכונה בה� ה

 

        2020202020202020ת ת ת ת מטרות ויעדי� לשנמטרות ויעדי� לשנמטרות ויעדי� לשנמטרות ויעדי� לשנ

 

 הובלת מודל הקהילה בעיר בשלושה צירי�.(גיל, מרחב, דיסציפלינה) •

 פיתוח פורומי� שכונתיי�, פיתוח מוקדי פנאי ותרבות שכונתיי�. � חיזוק המרחב השכונתי  •

 יישו� תוכנית מודל קהילה במזרח העיר ובהרחבה לשאר העיר •

 העובדי� החדשי� למרכזי�)גיבוש צוות המרכזי� (לאחר מעבר  •

 פיכת בית הסטודנט למרכז קהילתי לשכונת מרכז העירה •

 עידוד וקידו� יוזמות שכונתיות •

  בניית תוכנית עבודה שנתית ע� נציגי השכונות •

 הכשרה ומת$ כלי� מקצועיי� לצוות עובדי הנוער במרכזי� הקהילתיי� •

 המש' הרחבת המעני� לגיל הר' במרכזי הקהילה •

 מרחבית וגילאית י� לכלל השכונות לפי ראייההנגשת שירות •

 פיתוח ערו. תקשורת טכנולוגי ע� התושבי�  •

 העמקת הקשר בי$ פרלמנט הילדי� לבי$ מועצות התלמידי� הבית ספריות  •

 מענה מקצועי ואיכותי לצרכי� ולחלומות של הקהילה בכל גיל.  •

 שבו ה� חיי�. קידו� ילדי� נוער ומבוגרי� למעורבות התנדבות ואחריות למרחב  •

 חות בחודשי הקי. פעילות למשפ •

 יצירת תוכנית שנתית רוחבית בעלת שפה אחידה לכלל המרכזי� הקהילה. •

 יצירת שיתופי פעולה פני� וחו. ארגוניי� למע$ הגדלת היק* ונפח פעילות במרכזי�.  •

        

    מנהלת היחידה: שירה חכמו$                                                היחידה לקידו� נוער היחידה לקידו� נוער היחידה לקידו� נוער היחידה לקידו� נוער 

    פעילות היחידהפעילות היחידהפעילות היחידהפעילות היחידה

. היחידה הינה 14�18מומחה לטיפול ועבודה ע� נערי� בגילאי ו� נוער הינה שרות מקצועי היחידה לקיד

שרות וולונטרי המהווה כתובת לבני נוער המתמודדי� ע� מצוקות גיל ההתבגרות בתחו� האישי, 

המשפחתי, החברתי והחינוכי, תו' מת$ דגש לנוער בסיכו$, נוער על ס* נשירה, נוער עולה ונוער מנותק. 

רטנית, קבוצתית וקהילתית, תו' יצירת הזדמנויות ואפשרויות מגוונות המענה הטיפולי נית$ ברמה פ

 � לשינוי המותאמות לכל נער ולמציאות המשתנה. במסגרת היחידה לקידו� נוער פועלת תוכנית היל"ה 

        תוכנית להשלמת השכלה לנוער שנשר ממסגרת פורמאלית. 

קשר טיפולי על גווניו השוני�, ע� בני לבני נוער נושרי�. יצירת  מת$ מענה טיפולי, חינוכי והשכלתי

והעלאת תחושת המסוגלות הנוער הנושרי� המוכרי� ליחידה ומת$ מענה השכלתי מותא� ואיכותי 

  תושבי כפ"ס. �30תלמידי היל"ה, מתוכ� כ 40הלימודית בקרב 

102



כפר  ית  רי כפרעי ית  רי כפרעי ית  רי כפרעי ית  רי  2020202020202020    הסבר ובאורי� להצעת התקציב (הרגיל) לשנתהסבר ובאורי� להצעת התקציב (הרגיל) לשנתהסבר ובאורי� להצעת התקציב (הרגיל) לשנתהסבר ובאורי� להצעת התקציב (הרגיל) לשנתדברי דברי דברי דברי      סבאסבאסבאסבא � � � �  עי

  

 

        2020202020202020מטרות ויעדי� לשנת מטרות ויעדי� לשנת מטרות ויעדי� לשנת מטרות ויעדי� לשנת 

  ינו' פורמאליות.וער אשר מנותקי� ממסגרות חהרחבת וביסוס המעני� הניתני� לבני נ •

 הגדלת מספר הנערי� המנותקי� המשולבי� בלמידה וצורכי� מעני� נוספי� של היחידה.  •

פיתוח תחושת השייכות ליחידה בקרב הנערי� המנותקי� באופ$ שיגביר את נוכחות� והגעת�  •
 ללמידה.

 .פיתוח אחריות אישית בקרב הנערי� הלומדי� בתוכנית היל"ה •

 שיעור אומנות, מיומנויות תעסוקה וכו'. �דשי� בתוכנית היל"ה, כגו$הוספת תחומי תוכ$ ודעת ח •

 שיפור המבנה הפיזי של היחידה והתאמתו לצרכי למידה ופנאי. •

חינוכית בשכונת קפל$ יוספטל. יצירת כמה שיותר הזדמנויות  �העמקת והרחבת העבודה הטיפולית •
 התפתחות בריאה ומקדמת.עבור בני נוער בסיכו$ בשכונה ל

 לת עבודה ע� נערות בסיכו$.התח •
  

  מנהל: תומר חלי                                                                 מרכז הצעירי�מרכז הצעירי�מרכז הצעירי�מרכז הצעירי�

, בתחו� ייעו. והכוונה 18�40מרכז לצעירי� בכפר סבא הוק� במטרה לתת מענה לצעירי העיר בגילאי 

מיני� כי שיסייעו לה� בהחלטות החשובות בחיי�. המרכז לצעירי� הוא בית ליוזמות חברתיות, אנו מא

לת צעירי� חזקה ואיכותית בעלת זיקה לעיר תגביר את תחושת השייכות שלה� פיתוח וביסוס קהי

  ומעבר לכ', תאפשר את מימוש הפוטנציאל האישי בכל תחו� שרק יחפצו בו. 

בשיתו*: המשרד לשוויו$  �מרכז צעירי� פועל תחת האג* לנוער צעירי� וקהילה בעיריית כפר סבא

ר, החברה הסוכנותית ע"ש שושנה ופנחס ספיר, מפעל הפיס, ת מרכזי הצעירי�, קר$ גנדיחברתי, התאחדו

תוכנית יתד, מינהל חברה ונוער, האג* ביטחוני חברתי במשרד הביטחו$, ג'וינט ישראל,  �משרד הרווחה

  עמותת אוורסט, הסוכנות היהודית.

  

    2020202020202020מטרות ויעדי� לשנת מטרות ויעדי� לשנת מטרות ויעדי� לשנת מטרות ויעדי� לשנת 

ת שת"פ והגדלת קהל צורכי ישות היכרות. לחיזוק ויצירהמש' הרחבת מיפוי השותפי� וקיו� פג •
  באמצעות גיוו$ קהילות עניי$. �השירותי� במרכז

 זיהוי מיזמי� קהילתיי� ומינופ� כחלק אינטגראלי משירותי המרכז. •

כניסה לוואקו� תרבות פנאי לצעירי� ברמה העירונית.(הקמת  �הכנסת תוכ$ איכותי למרכז צעירי� •
 רדיו וכו)

 ני (פסטיבל הבירה, פסטיבל האוכל, הופעות בהיכל התרבות).ותוכ$ לצעירי� במרחב העירואירועי�  •

  

        מנהלת : מרינה שיפרי$ מנהלת : מרינה שיפרי$ מנהלת : מרינה שיפרי$ מנהלת : מרינה שיפרי$                                                     מדור התנדבות נוערמדור התנדבות נוערמדור התנדבות נוערמדור התנדבות נוער

בכפר סבא פועל מודל המושתת על שותפות בי$ בתי הספר; תיכוני� וחטיבות על ידי ממשקי עבודה 

ספר ישנו רכז  רבות הבית ספריי�. בכל ביתחזקי� ומשמעותיי� ע� מנהלי בתי הספר ורכזי המעו

מעורבות שמתכלל את תחו� המעורבות וההתנדבות בבית הספר, מתנדבי�, הרחבת מקומות ההתנדבות 

לבני הנוער, יצירת עבודה רציפה מול כל מנהלי מקומות ההתנדבות הקולטי� את בני הנוער המתנדבי�. 

ה, מניב פירות והצלחות שרד החינו'. משולש עבודה זכולל הסדרת מקומות ההתנדבות לפי חוזר מנכ"ל מ

בתחו� ההתנדבות בעיר, ומייצר חיבור משמעותי בי$ החינו' הפורמאלי לחינו' הבלתי פורמאלי מתו' 

הקיימת ברשות ובמשרד החינו', חברה מנהל ונוער ומאפשר הצערה של מקומות  24/7תפיסה של 

בי$ רכזי ההתנדבות,  ית אחידה לניהול שיח מתמידהתנדבות שהינה אתגר ארצי. יצירת שפה עירונ

   .מתנדבי� לבי$ מנהלי מקומות ההתנדבות

 קהילתית בקרב ילדי��הטמעת תפישה וערכי ההתנדבות כדר' חיי� וטיפוח אחריות חברתית    � � � � חזו$ חזו$ חזו$ חזו$ 

  ונוער, והמש' מיצוב העיר כמובילה הארצית בתחו�.
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ול למע$ הרחבת הפעילות ר' עליו$ וחרט על דגלו לפעאג* נוער צעירי� וקהילה רואה בער' ההתנדבות כע

הקהילתית בעיר וזאת תו' יצירת מגוו$ פעילויות ותוכניות ההתנדבות לבני הנוער, הנגשת המידע 

להעלאת המודעות להתנדבות, חשיפת פעילויות ההתנדבות במרחב העירוני וגיוס מתמיד של מתנדבי� 

ארגוני מתנדבי� ועמותות.  �100אל* מתנדבי� ולמעלה מ �24כיו� פועלי� בכפר סבא למעלה מ .חדשי�

מכלל בני הנוער בעיר מתנדבי� לאור' השנה כחלק מתכניות התנדבות. אחוזי ההתנדבות הגבוהי�  80%

 .ה� אחד ממקורות הגאווה הבולטי� של העיר

  

        2020202020202020מטרות ויעדי� לשנת מטרות ויעדי� לשנת מטרות ויעדי� לשנת מטרות ויעדי� לשנת 

יסה כי "חברה מתנדבת הינה להוביל את תחו� ההתנדבות והאחריות החברתית בעיר, מתו' תפ •
חברה חזקה יותר". להמשי' וליצור מסלולי התנדבות החל מהגיל הר', הנעה להתנדבות משפחות 

   .ולהתנדבות בי$ דורית

בניית תכניות "עוגני התנדבות ומעורבות" ע� תנועות הנוער וקבוצות המנהיגות של המדור להדרכה  •
 ומנהיגות צעירה

 ב העירוניהתנדבות לנוער בסיכו$ במרחמיפוי צרכי� ובניית תכנית  •

 .)בניית מער' ותוכניות התנדבות לתלמידי בי"ס ייסודי (התנדבות משפחות, התנדבות בנות מצוה וכו •

 בניית תכנית התנדבות בגני ילדי� וצהרוני� •

 קהילתיות�עידוד מעורבות� של בני הנוער בפיתוח של יוזמות חברתיות •

ע� ילדי� ובני נוער במרחב  נדב שעוסק בתיאו� ההתנדבותהקמת פורו� שולח$ עגול לנוער מת •
  .העירוני

 פיתוח הידע המקצועי העירוני בתחו�  •

שאלוני משוב לנוער מתנדב, לרכזי מתנדבי� במקומות ההתנסות, לרכזי  �הקמת "סל" מישוב •
 מעורבות בתיכוני�, לרכזי� חברתיי� בחטיבות הביניי�

 רשוני� בתחו� התנדבות הנוע הגדרת ובניית תהליכי עבודה בנושאי� •

 קידו� ייזו� ויישו� יוזמות של תלמידי� ומורי� •

 פיתוח פלטפורמה חדישה לצמיחת יוזמות חברתיות של הנוער •

סבא ההתנדבות היא אורח חיי� קהילתי, שבא לידי ביטוי במוסדות החינו', בקרב עמותות �בכפר •
יית מדדי , המעקב, בדיקת הצרכי� ובנוארגוני� חברתיי�, מתנדבי� ופעילי�. את עבודת התיאו�

הצלחה ויעדי� לשיפור הפעילות. היק* הפעילות, המחויבות לאור' זמ$, היוזמות החדשות ושיתופי 
פעולה במגוו$ תחומי� יצרו ע� השני� תרבות של אחריות קהילתית חובקת מגזרי�, שכונות 

 .ותחומי�
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            מפעלי� שוני�מפעלי� שוני�מפעלי� שוני�מפעלי� שוני�        . . . . 15151515        

        
  לאג* או יחידה כולל את התחומי� הבאי� תקציביי� ללא שיו' מנהלי  זהו ש� מרכז לקבוצת נושאי�

  
  

תקציב תשלומי פנסיה תקציבית לעובדי� שפרשו לגמלאות , בשל ההסכ� הקיבוצי  �  פנסיהפנסיהפנסיהפנסיה
חריגה ביותר בעלויות  תאותו כפו ההסתדרות והממשלה על הרשויות המקומיות חלה התייקרו

עובדי� חדשי� אינ�  1999 בה$ נושאת העירייה. החל מ הפנסיונית בגי$ תשלומי פנסיה תקציבית
פנסיונרי� בפנסיה  550נקלטי� יותר בפנסיה תקציבית אלא בפנסיה צוברת בלבד. בעירייה כ 

 אשתקד. 540תקציבית  לעומת כ 
        

, מימונ$ של הלוואות לצורכי  עלות החזרת הלוואות שנתית , רגיל , פיתוח וביוב – פרעו$ מלוותפרעו$ מלוותפרעו$ מלוותפרעו$ מלוות
ת לתקציב הרגיל מתקבולי� שמקור� מהיטילי� על ידי העברה מקרנות הרשו פיתוח נעשה

צפוי לעלות עומס המלוות וה$ הפרעו$ השנתי  2020בשנת  .למימו$ תשתיות ומהיטל השבחה
  בשל לקיחת אשראי חדש למימו$ פרוייקטי� בתוכנית הפיתוח.

 
  נתוני עומס מלוות העירייה בשני� האחרונות:

 

    עומס מלוות עומס מלוות עומס מלוות עומס מלוות  תארי'תארי'תארי'תארי'
 (מש"ח)(מש"ח)(מש"ח)(מש"ח)

עומס המלוות עומס המלוות עומס המלוות עומס המלוות 
מתקציב מתקציב מתקציב מתקציב ביחס ביחס ביחס ביחס 

 העירייה הרגילהעירייה הרגילהעירייה הרגילהעירייה הרגיל

31.12.2019  284  33.7%  

31.12.2018  269  33.0%  

31.12.2017 259 33.6% 

31.12.2016  210  31.1%  

31.12.2015 196.76 29.10% 

31.12.2014 171.35 26.70% 

31.12.2013 122.68 20.00% 

31.12.2012 135.08 23.50% 

31.12.2011 202.89 38.60% 

31.12.2010 219.72 44.40% 

31.12.2009 230.56 49.60% 

  
  
  
  
  

וכ$ הוצאות בנקאיות עמלות ועמלות סליקה של הכנסות מריבית הצמדה והפרשי שער  – מימו$מימו$מימו$מימו$
  כרטיסי  אשראי.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

105



כפר  ית  רי כפרעי ית  רי כפרעי ית  רי כפרעי ית  רי  2020202020202020    הסבר ובאורי� להצעת התקציב (הרגיל) לשנתהסבר ובאורי� להצעת התקציב (הרגיל) לשנתהסבר ובאורי� להצעת התקציב (הרגיל) לשנתהסבר ובאורי� להצעת התקציב (הרגיל) לשנתדברי דברי דברי דברי      סבאסבאסבאסבא � � � �  עי

  

  
  
  
                                , חברת ספיר, חברת ספיר, חברת ספיר, חברת ספיר    החברה לתרבות הפנאיהחברה לתרבות הפנאיהחברה לתרבות הפנאיהחברה לתרבות הפנאי,  אג* תרבותאג* תרבותאג* תרבותאג* תרבות. . . . 16161616

  ז   שרו$ פ: , מנכ"לית החברות האג* תמנהל
  רונ$ אלסטר מנהל מח' כספי� ובקרה:

  
  

        כלליכלליכלליכללי
 ספיר וחברת הפנאי לתרבות החברהחזו$ האג* לתרבות, 

קיו� פעילויות בנושאי�: תרבות, חינו' והשכלה, פנאי מצוינות והעשרה באיכות הגבוהה ביותר לתושבי 
  העיר כפר סבא ואזור השרו$.

מעותית לתדמיתה, מנו* כלכלי משמעותי להתפתחותה * מרכזי של העיר, תרומה משלהוות ער' מוס
  והבאת תשואות ישירות ועקיפות לרשות המקומית.

  
  האג* פעילות

על ידי גופי סבא , �לכלל תושבי העיר כפראירועי� ופעילויות פנאי בהיק* רחב , היצע מופעי� •
יי$ את בהתאמה מלאה לתחומי הענוז ביצוע וסולני� ברמה הגבוהה ביותר באר. ובחו"ל

  והביקוש של קהל התושבי�.

לכלל קהילת  בעלי ער' מוס* גבוהופנאי , קיו� פסטיבלי� בתחומי מוסיקה, מחול, קולנוע  •
  תושבי כפר סבא ובהתאמה לתחומי העניי$ והביקוש של הקהל הרחב והממוקד של התושבי�.

  מקצועיי� וחובבי� –טיפוח גופי ביצוע בעיר  •

י העיר ומת$ מענה איכותי לתושבי� בדגש על מת$ מענה הפעילויות בפריסה בכל רחב הנגשת •
  לאוכלוסיות ע� מוגבלויות וצרכי� מיוחדי�

, בפריסה לכל שכבות הגילאי� מלידה ועד שיבהתרבות ופנאי  מגוו$ פעילויותמענה מקצועי ל •
  עירונית רחבה ובהסתכלות ומענה מקומי וקהילתית. 

' מסגרת תקציב נתונה הנגזרת מצפי הקצבות ות הרבות לקיו� פעילות$ תומענה לצרכי המחלק •
מתקצבי� נוספי�, תרומות  וגידול הכנסות עצמיות לשנת חיצוניי� העירייה, הממשלה, גופי� 

  .2020התקציב 

 ,מצוינות ,רצ* חינוכי בי$ החינו' הפורמאלי והחינו' הבלתי פורמאלי בתחומי למידהמת$ מענה ב •
  .העשרה ופנאי

 .וגרת במעגל התעסוקה, השכלה, העשרה ותרבותת$ שירות לאוכלוסייה הבמ •

) בראייה של שרותי פנאי וחינו' משלי� לכלל תושבי 6 –מת$ שירות לאוכלוסיית הגל הר' (לידה  •
  העיר.

  שיתו* פעולה חוצה ארגו$, חוצה חברות •

, שתושביה מרגישי� באמצעות אירועי תרבות במרחבי� העירוניי� הפתוחי�, אנו יוצרי� קהילה •
  וגאווה לעיר כפר סבאשייכות 

  הפעלת החינו' המשלי� בבתי הספר, כסינרגיה לעבודה משותפת ע� מערכת החינו' העירונית •
  
  

        של האג*של האג*של האג*של האג*    פעילויות עיקריותפעילויות עיקריותפעילויות עיקריותפעילויות עיקריות
  

  מנהלת: עולמית מדמו$                                                                                                                                                                                            ::::ופסטיבלי�ופסטיבלי�ופסטיבלי�ופסטיבלי�, תחרויות  , תחרויות  , תחרויות  , תחרויות  אירועי�אירועי�אירועי�אירועי�
  
 ילות המחלקה:פע

כולל ותאו� תכנו$ עירוני שנתי של כלל אירועי העיר כפר סבא בתחומי  תכלול �כללי  •
התרבות, מוסיקה ופנאי, ספורט, קיימות, נוער וצעירי�, קהילה, פורו� נשי� והורות, 

 קהילות מיוחדות.

   פסטיבל האוכל  –אירוע סוכות  •

  אירוע שורשי תימ$ •
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  טיול והדרת לגמלאי העיר  •

  ט"ו בשבט בפארק כפר סבא טקס  •

 ירוע הוקרה לנפגעי פעולות איבהא •

   ירושליי��אירועי פנאי במער' שנתי שישי •

   עדלאידע �אירוע פורי� עירוני •

  מוסיקה/משוררי� פסטיבל  •

  אירוע המימונה בפארק כפר סבא , ערב מימונה משפחות מארחותפסטיבל האביב,  •

  הקפל$ ועלי–עצמאות בשכונות , רחוב ויצמ$–טקסי שואה וזיכרו$ ערב עצמאות  •

  , יצחק רבי$ והדר גולגי$)נופלי חטיבת אלכסנדרוני(זיכרו$  י טקס •

 אירוע קהילה זוכרת •

 מצעד העמי� •

  פסטיבל צבע בעיר ובית היוצר •

  רוקדי� בלב$: היכל התרבות, כיכר העיר – פסטיבל בלב$ •

  פסטיבל שכולו ספר ברחבת קריית ספיר ובמוקדי� נוספי� •

 "פסטיבל "אפוס •

 אירוח פרסי אופיר •

 "לילות ירח" מוסיקה אירועי •

 אירועי קי. ברחבי העיר •

 פסטיבל הבירה והאוכל •

  אירועי� נוספי� בשיתו* מחלקות נוספות: טקסי פתיחת בתי ספר ומבני ציבור,       •
  קבלת משלחות, הרמות כוסית למשפחות השכולות ולשכונות                   

  
  
  

 מנהלת: סימה ב$ שמואל                                                    ות העליונותות העליונותות העליונותות העליונותצהרוני� ומצוינות בחטיבצהרוני� ומצוינות בחטיבצהרוני� ומצוינות בחטיבצהרוני� ומצוינות בחטיב
 

 פעילות המחלקה:

מת$ מסגרת מכילה ובטוחה בהמש' יו� הלימודי� המאפשרת מיצוי יכולות וטיפוח כישורי� בה  •
כל ילד מקבל הזדמנות לעסוק בתחו� הקרוב לליבו וליצור קשרי� ע� חברי� בעלי עניי$ 

  משות*.

מימד, קומיקס, תיאטרו$, עיצוב �מפנאי איכותי בנושאי�: סייבר, תלתתלמידי חט"ב נהני�  •

 �. בתיכוני� פועלת תכנית "שגרירי� צעירי�" DIYאופנה, חיזוק והגברת ידע במתמטיקה ולשו$, 
  הכשרה לתעסוקה בתחו� הדיפלומטיה.

גיה, תחומי� כמו: דיבייט, אקולובי"ס יסודיי� מפעילי� תכנית לימודי� נוספת ב 13 –תל"$  •
  רובוכי*, מוסיקה ועוד.

  במתווה "ניצני�".  תלמידי� בבתי הספר היסודיי� �2200כ   צהרוני� 16הפעלת  •

  הפעלת קייטנות בסוכות, חנוכה, פסח ול"ג בעומר . •

  ניהול הפעלת בתי הספר של החופש הגדול. •

  ופש הגדול.קייטנות ציבוריות וקייטנות המש' לח –תכלול מפעלי קי.  •
        
        
 

 מנהלת : ורד קופלובי.                                                                   ר' ר' ר' ר' תחו� הגיל התחו� הגיל התחו� הגיל התחו� הגיל ה
  לתרבות ופנאי )העירונית החברה  על ידי(מופעל 
  

 בניית תוכנית עירונית והובלתה בתחו� הגיל הר' •

  הפעלה והרחבת מסגרות מעונות יו� (הקמה /הסבת מבני� ) .  •

  הפעלת מסגרות יול"א  הגדלת  •

 מעו$ הדרי�.  , מעו$ ספיר,80, מעו$ $60 מעונות יו�: מעו •

107



כפר  ית  רי כפרעי ית  רי כפרעי ית  רי כפרעי ית  רי  2020202020202020    הסבר ובאורי� להצעת התקציב (הרגיל) לשנתהסבר ובאורי� להצעת התקציב (הרגיל) לשנתהסבר ובאורי� להצעת התקציב (הרגיל) לשנתהסבר ובאורי� להצעת התקציב (הרגיל) לשנתדברי דברי דברי דברי      סבאסבאסבאסבא � � � �  עי

  

 פיקוח מנהלת רשת, הדרכה פדגוגית  •

 ישיבות צוות , השתלמויות מעוניות �קידו� איכות ומצוינות הצוות לעבודה איכותית ומקצועית  •
  אחת לשנה, תצפיות בפעילויות ע"י המנהלות , פורו� מובילות . �ורשתיות, שיחות הערכה לצוות 

אירועי�  שותפות הורי�, שיחות אישיות, הרצאות, מפגש שותפות הורי� (מפגשי � שותפות הורי�  •
  ועוד).

  הילדי�.  סדר יו� מובנה המותא� על פי התפתחות פעילות על פי  •

כניסת סטו' לחינו' למעונות היו� במסגרת שעות חברתיות  –תוכנית סטודנטיות במעונות היו�  •
  שעות )  60(

בטיחות ביטחו$, העשרה, פדגוגיה,  �ט של התחו� במהל' חודש אוגוסימי היערכות לצוותי החינו'  •
 נהלי� ,קורס ע"ר , תזונה, תנועה ועוד.

     �יצירת שתפ"י� עירוניי�   •

o כניסת מלווה למעונות מהשפ"ח  �יול"א , שפ"ח  �מח' גני� 

o  ביקור חודשי של ילדי מעו$ ספיר בספרית הילדי�,  � ספריה עירונית 

o  חות למעונות, וועדת הנ � רווחה 

o מפגשי הורי� ,  � הכשרת מגדר, מרכז הורות �מועצת נשי� 

o הכשרות לצוותי� ,  � קורסי� לצוותי� , עיר בריאה �עיר ללא אלימות 

o העשות לצוותי� וליווי אפוני� ביולא,  �חכ"ל   

o ועוד .  הכשרות לצוות טילטול,  �בי"ח מאיר  

 גני� .  25ה"ל לעוד כהרחבה שנ   טט"ח וחובה . �גני עירייה  73יול"א:  •

                          סייעות, מובילות. �איתור מיו$ צוותי� וליווי מקצועי  גיוס •

הכשרה וליווי צוותי�, חוברת פעילות חינוכית חודשית,  �קידו� איכות ומצוינות צוות  •
רס עזרה שיחות אישיות, קו  השתלמויות חודשיות לכל הצוות (מובילות וסייעות), ישיבות צוות,

  תצפיות ומת$ כלי� להתמודדות מיטבית.ראשונה למובילות, 

ויצירת שפה חינוכית עירונית אחידה ע�  מדיניות  � ליווי, בניית ממשקי� ומדיניות לשת"פ עירוני  •
  צוות מח' גני�, שיתו* שפ"ח בתהלי' ומפקחות הגני�. 

י ור', העברת מידע שבועית ע"שיח ישיר ע� רכזת האשכול, שיחות בג$ במידת הצ � שותפות הורי�  •
  ניוזלטר, השתתפות במפגשי הנהגת הורי�, השתתפות הצוותי� במסיבות ואירועי� בג$.

  תוכנית מוסיקלית בגני�.  •
  
                  וחטיבת הפנאיוחטיבת הפנאיוחטיבת הפנאיוחטיבת הפנאי    , מרכזי� קהילתיי�, מרכזי� קהילתיי�, מרכזי� קהילתיי�, מרכזי� קהילתיי�תי תרבותתי תרבותתי תרבותתי תרבותבבבבוחטיבת וחטיבת וחטיבת וחטיבת     , מרכזי� קהילתיי�, מרכזי� קהילתיי�, מרכזי� קהילתיי�, מרכזי� קהילתיי�תי תרבותתי תרבותתי תרבותתי תרבותבבבב

                        וייסקופ, �יפעת פחימה: מנהלי�
  , סילבי כה$, רותי דות$,       אלמוג איזנמ$

  נורית טננבאו�, נילי דרורי                                                                            
  
        

        רייזלרייזלרייזלרייזלהתרבות ע"ש התרבות ע"ש התרבות ע"ש התרבות ע"ש בית בית בית בית 

    מגווני�מגווני�מגווני�מגווני�    בתחומי�בתחומי�בתחומי�בתחומי�    והעשרהוהעשרהוהעשרהוהעשרה    למידהלמידהלמידהלמידה    תתתתיויויויולפעילולפעילולפעילולפעילו    מרכזימרכזימרכזימרכזיעירוני עירוני עירוני עירוני     ביתביתביתבית    מהווהמהווהמהווהמהווה    התרבותהתרבותהתרבותהתרבות    ביתביתביתבית •
 ....הגילאי�הגילאי�הגילאי�הגילאי�    בכלבכלבכלבכל    יהיהיהיהיייילוסלוסלוסלוסלאוכלאוכלאוכלאוכ

 ברמה הגבוהה ביותרברמה הגבוהה ביותרברמה הגבוהה ביותרברמה הגבוהה ביותר    הפלסטיתהפלסטיתהפלסטיתהפלסטית    אמנותאמנותאמנותאמנותהשכלה ולהשכלה ולהשכלה ולהשכלה וללללל        מרכזמרכזמרכזמרכזהינו הינו הינו הינו     תרבותתרבותתרבותתרבותהההה    ביתביתביתבית •

(מועדו$ יו� א, מורי� גימלאי�, הסתדרות המורי�, צוות כפר  גימלאי� מועדוני הפעלת •
 סבא, מכללת גימלאי כ"ס, גימלאי תע"א, ארגו$ המורי� ועוד.. ) 

, אומנות, מועדו$ כ$ (פרלמנט, בולאות, צילו�הפעלת  מועדוני� חברתיי� עפ"י תחומי תו •
 דברי רוסית, מועדו$ ספרות, ילדי� ע� צרכי� מיוחדי�)

 מגווני� בנושאי� קורסי� 80 כ מתקיימי� התרבות בבית �קתדרה •

 (מסלולי� קצרי� וארוכי�)  שישי בימי טיולי� סדרות 2 של הפעלה •

  ) מרכז חוגי אמנות (פיסול, ציור, רישו�, צילו� אמנותי •

, אירועי� בשיתו* פעולה מרכז , אירועי� בשיתו* פעולה מרכז , אירועי� בשיתו* פעולה מרכז , אירועי� בשיתו* פעולה מרכז , אירועי קי., אירועי קי., אירועי קי., אירועי קי.תשעה באבתשעה באבתשעה באבתשעה באבפורי�, פורי�, פורי�, פורי�,     טו בשבט,טו בשבט,טו בשבט,טו בשבט,אירועי קהילה: אירועי קהילה: אירועי קהילה: אירועי קהילה:  •
     פנאי יחד פנאי יחד פנאי יחד פנאי יחד 
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  ) ערבי מקהלות, יו� השירה הבינלאומיעירוניות מקהלות 4מקהלות כפ"ס: ( •

  "בית היוצר"פסטיבל אמנות:  •

   תערוכות שנתיות, סל תרבות, תערוכה לאמ$ ותיק 4 � גלריה עירונית  •

ות (אמ$ בעירו, פוזיטיב, מחו. למסגרת, יוצרי�, קבוצות אמנות עירוני  5 � בית האמני�בית האמני�בית האמני�בית האמני� •
  נקודת מבט) 

, פעילויות לכל המשפחה, שיחי גלריהתערוכות שנתיות,  12בבית האמני� מתקיימי�: 
  סדנאות והרצאות אמנות.קורסי ציור, 

  פסטיבל האמני�: "צבע בעיר"  •

 $ ברידג', מבטחי�, צוות   מועדו –חדר (רח' המייסדי�)  �מבנה תהילה  •
  

        פנאי וקהילה פנאי וקהילה פנאי וקהילה פנאי וקהילה 
        

חוגי ופעילויות פנאי, תרבות והעשרה מקצועיי� במסגרת מגוו$ פיתוח, הרחבת והפעלת  •
). גו* מקצועי 120פורמלי לכלל העיר כפר סבא (מגיל לידה ועד �הפעילות של החינו' הא

מרכזי� קהילתיי�, בתי ספר,  �עירוני הנות$ מענה מלא בתחומי� אילו בכל מוסדות העיר
  אי� וכדומה.   בתי גימל

מחלקה העוסקת בתחומי פנאי וקהילה, מינהל קהילתי שכונות ירוקות המש' הפעלת  •
שת"פ ע� מחלקת אירועי�, חוגי�, �ומרכזי� קהילתיי� פנאי יחד, תחומי עיסוק: אירועי� 

ירונית, שת"פ ע� הספרייה הע –הפעלות, סדנאות, מועדו$ גימלאי�, ספריות מנויי� 
  ת עד סיו� תהלי' המעבר לאג* הקהילה.. זאכנסי�, הרצאות

  ניהול הממשקי� בנושאי פנאי וקהילה מול ועדי השכונות ותושבי� פעילי�. •

  ביסוס יחסי הגומלי$ והעמקת שיתופי הפעולה ע� מחלקות מקצועיות בתו' הארגו$. •

  ביסוס מערכות חוגי� רב גילאיות ברחבי העיר. •

  ת מס' המתנדבי� בתחו�.לתיות בשיתו* תושבי� והעלאעידוד יוזמות קהי •

  פיתוח צוות עובדי� חדש. •

  חיזוק הקשר ושיתופי הפעולה ע� בתי הספר. •

ביסוס והרחבת המודל של עירוב שימוש במבני� קיימי� לרבות: מרכזי� קהילתיי�,  •
 מוסדות חינו', מתקני ספורט ועוד.

  פנאי וקהילה , חלק משמעותי מפעילות צפוי כי : בעקבות שינוי במבנה הארגוני בעירייה  הערההערההערההערה
 במהל' השנה לאחריות אג* קהילה וחברה. תעבור

  
        

            מרכז קהילתי ע"ש זאב גלרמרכז קהילתי ע"ש זאב גלרמרכז קהילתי ע"ש זאב גלרמרכז קהילתי ע"ש זאב גלר

שוני�: מוסיקה ותיאטרו$, אומנות  רבות, פנאי והעשרה בתחומי�המרכז מהווה מוקד ת •
  ויצירה, נתיבי ידע והעשרה החל מהגיל הר' ועד מבוגרי�

  חוגי� והעשרה בתחומי ספורט, מוסיקה, אומנות, מדע, תיאטרו$ ועוד •

  פעילויות העשרה לגיל הר' (הורי� וילדי�), סדנאות, תיאטרוני סיפור והצגות  •

  � האישה, אירוע קי.פורי�, חנוכה, שבועות, יו אירועי� קהילתיי� •

פעילויות בשיתו* ולמע$ הקהילה הרצאות (כבוד הנשיא, מכבי), סדנאות בהנחיית הורי�  •
  מתנדבי� (מדע, יצירה), מתח� ג'ימבורי לקטנטני� 

  ספרייה  קהילתית שעות סיפור, ביקורי גני�, כיתות אומ$, תערוכות, משחקייה •

 .מופעי� וסדנאות , תערוכות, חוגי�, הרצאות,מועדו$ עולי� טיולי� •

 
: בעקבות שינוי במבנה הארגוני בעירייה צפי מרכז זה לעבור במהל' השנה לאחריות אג* קהילה  הערההערההערההערה

 וחברה.
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        מרכז קהילתי ע"ש אלי כה$מרכז קהילתי ע"ש אלי כה$מרכז קהילתי ע"ש אלי כה$מרכז קהילתי ע"ש אלי כה$

  מרכז לאומנויות ופעילות פנאי המציע פעילות איכותית ועשירה לילדי�, נוער ומבוגרי�,       •
  אירועי� קהילתיי�, הרצאות, סדנאות ומגוו$ פעילויות של מועדוני� חברתיי�.         

בשיתו* בתי"ס המיועדת לתלמידי� י"ב, תכנית עירונית �ות ד'לכית  �"מצוינות באומנות" •
מוכשרי� המתענייני� באומנות, (התוכנית מאושרת ע"י משרד החינו', קבלה מותנית 

  .בהמלצת המורי� לאומנות)

י"ב, אנגלית, מתמטיקה, סיוע �תגבור וסיוע לימודי לכיתות א'  �"מרכז למידה "תנופה" •
 .ו', מוכנות לכיתה א'�בהכנת שיעורי בית לכיתות א'

        י� י� י� י� חוגחוגחוגחוג

, אמנות, אנגלית, מתמטיקה, גיטרה/חלילית, הייטק לגו ורובוטיקה, מחשבי� �נוער  •
                                     קומיקס, ציור .

  אנגלית, שעת סיפור ויצירה. מוכנות לכיתה א', שילוב אומנויות, הצייר הצעיר, �גיל הר'  •

ת ועיצוב בחומר, סדנא להפעלת טלפו$ קדרו ,ציור ורישו�, פסיפס פיסול קרמי, �מבוגרי�  •
, אנגלית מתחילי�, אנגלית יוגה  נשית, גיטרהסדנת מחשבי�, סלולרי ואפליקציות, 

  מתקדמי�.

 ,מועדו$ גמלאי רווחה, גמלאי צה"ל,  מועדו$ "בימעולי�" ברוסית �מועדוני� חברתיי�  •
צלילי כפר סבא,  ת לכפר סבא, אולפ$ עברית, מקהיוצרי� מועדו$ נטוורקינג, גמלאי תעש, 
 .אנסמבל תאטרו$ כ"ס 

  ספריה לשרות הקהילה. •
        אירועי� קהילתיי� אירועי� קהילתיי� אירועי� קהילתיי� אירועי� קהילתיי� 

 , הצגות ועוד.הרצאות, מגוו$ סדנאות –מבוגרי�  •

        , אירועי חגי� ועוד.סדנאות, הצגות –ילדי�  •

חוגי מבוגרי�,  תלמידי מצוינות באומנות, תערוכת  � תערוכות בכל שנה �7 כ –תערוכות  •
  .$ ייחודיותתערוכות אמ

אנסמבל כ"ס (קיו� חזרות) מקהלה  אג* החינו' (מצוינות באמנות, תנופה), �שת"פ    •

 (טקסי�),  בית היוצר (תערוכה וסדנא) ועוד. 

 

: בעקבות שינוי במבנה הארגוני בעירייה צפי מרכז זה לעבור במהל' השנה לאחריות אג*  הערההערההערההערה
 קהילה וחברה.

  
        

 המרכז להשכלת מבוגרי� למידה לאור' החיי�המרכז להשכלת מבוגרי� למידה לאור' החיי�המרכז להשכלת מבוגרי� למידה לאור' החיי�המרכז להשכלת מבוגרי� למידה לאור' החיי�
שכלה, מענה למעוטי ה וקורסי� חדשי� בהלימה לצרכי הקהילה  פיתוח תוכניות  •

 18לעולי� חדשי� וותיקי� ולעובדי המגזר הציבורי מיועד לגילאי  לאוכלוסיות מיוחדות,
  .ומעלה

  ה בוקר ואחה"צ �המרכז פועל בימי� א •

  המרכז פועל בשיתו* פעולה ע� אגפי� שוני� של העיריה, משרדי ממשלה ומגוו$ עמותות •

 ומעלה 55השלמת השכלה והעשרה לבני  •

  גוינט ישראלבעזרת  �75 45בודה של בני שילוב בע �אמצע הדר'"" •

  אולפ$ ב,ג,ד לעולי� וותיקי� וחדשי� תושבי כפ"ס •

שנות לימוד לבוגרי�, לבעלי צרכי� מיוחדי� ולמתמודדי בריאות  12השלמת השכלה  •
  הנפש (בשיתו* משרד הבריאות)

  מרכז תמיכה ללקויי למידה בוגרי� (בתהלי') •

  רילעובדי המגזר הציבו  �ב'  קורסי� לגמול השתלמות א' וגמול מיוחד •

  קורס ייחודי: רווחה במצבי חולי כרוני לעו"ס ולאחיות •

  ותיקי� חוזרי� ללמוד (בשיתו* המשרד לשוויו$ חברתי) •
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קורסי סייעות לגני ילדי� ( בתהלי' פתיחה כיתה שלישית) בשיתו* אג* החינו' מש'  2 •
  לגמול שעות 270הקורס שנה וחצי בסיומ� יקבלו הסייעות  תעודה ו 

  לחיות ביחד"  קורס סייעות "ללמוד •

פרויקט "עמיתי�": מיועד למתמודדי בריאות הנפש המבקשי� להשתלב בתוכניות תרבות  •
  ופנאי בעיר (בשיתו* חברת המתנ"סי�)

כנסי� "גלישה  2(בשיתו* הג'וינט) התקיימו  45�75מרכז הכוונה לחזרה לעבודה לגילאי  •
  סדנאות לפרישה  6לפרישה" ונפתחו 

  קידו� והשני בשיתו* עיריית כפר סבא ומצ"בקורסי� לפסיכומטרי אחד  2 •

קורסי� מגווני� למחשבי�, חשבי שכר, הנהלת חשבונות, אנגלית ובגרויות ללקויי למידה  •
  בשיתו* מכללת השרו$ ובפיקוח האג* לחינו' מבוגרי� ומשרד הכלכלה

מיכה לוגיסטית): מרמנת, במרכז מתקיימות פעילויות של גופי� נוספי� (המרכז נות$ ת •
  לפ$ גיור, בית האומני�, בית המתנדב, תיאטרו$ אורנה פורתאו

שכירויות: גופי� שוני� שוכרי� חדרי� במרכז מספר גופי� נוספי� מקיימי� פעילות של  •
  עשרות שעות ללא תשלו�. לכל אלו המרכז נות$ תמיכה לוגיסטית

  לילי) ות שונות (כגו$ פינוי בית שיתו* פעולה בתו' האג* ומת$ מענה למצוקות זמני •

 

   מרכז לאומנות מדע ולקיימותמרכז לאומנות מדע ולקיימותמרכז לאומנות מדע ולקיימותמרכז לאומנות מדע ולקיימות    ––––ארט קיימא ע"ש תהילה ואריה שרייבמ$ ארט קיימא ע"ש תהילה ואריה שרייבמ$ ארט קיימא ע"ש תהילה ואריה שרייבמ$ ארט קיימא ע"ש תהילה ואריה שרייבמ$ 
  לתרבות ופנאי )העירונית החברה  על ידי(מופעל     

תלמידי  �3000חשיפת תלמידי� לפעילות חדשנית בינתחומית, באומנות, מדע וקיימות. כ •
כיתות בי"ס יסודיי� מכפר סבא. בית ספר מדרו� השרו$, בי"ס אמריקאי מאב$ יהודה, 

  לחודש. 1ביתי שמגיעי� לפעילות קבועה  י מנווה צדק ותלמידי חינו'בי"ס הצרפת

הפעלת תכנית שגרירי� צעירי� (מבוא לדיפלומטיה) בשיתו* ע� המרכז הרב תחומי  •
 למנהיגות לתלמידי תיכו$

  פעילות לקהילה בחגי�, שבתות ובחופשות •

  ד.חוג וקייטנת מייקרי� (רובוטיקה וחלל) בשיתו* ע� מיז� הקראפטינג בור •

  לילדי� ונוער. חוגי טכנולוגיה ייחודי� •

 פעילות מיוחדת לגימלאי� •

  סדנאות חד"פ שונות •

  הרצאות מגוונות למבוגרי�. •

 השתלמויות לצוותי חינו' מכל האר. •

  אירוח סיורי� ומשלחות •

  9�5ימי הולדת איכותיי� לגילאי�  •

        בית חזרות לאנסמבל תיאטרו$ כפר סבא ומקהלת "מעבר לקול" •

  הקי. במרכז לקייטנות ולקהילפעילות  •

 פעילות מדע בצהרוני בתי הספר ובגני� •

 פעילות קי. בגני יול"א •

 אירוח קייטנות שונות ליו� פעילות •
  פעילות רב גילאית אל תו' הלילה –לילה לב$ 

        
        

        היכל התרבות, מופעי�, מנויי� שיווק ומכירות:   היכל התרבות, מופעי�, מנויי� שיווק ומכירות:   היכל התרבות, מופעי�, מנויי� שיווק ומכירות:   היכל התרבות, מופעי�, מנויי� שיווק ומכירות:   

  מנהלת  המחלקה: שולה שפייזמ$                                                                                            
  

היכל התרבות והאודיטוריו� על כל הפעילות המתקיימת  �ניהול מרכז התרבות העירוני  •
  במש' כל חודשי השנה:

  מנויי� 7500מועדו$ לקוחות של  •

  מופעי אמרג$ ומפיקי� •

111



כפר  ית  רי כפרעי ית  רי כפרעי ית  רי כפרעי ית  רי  2020202020202020    הסבר ובאורי� להצעת התקציב (הרגיל) לשנתהסבר ובאורי� להצעת התקציב (הרגיל) לשנתהסבר ובאורי� להצעת התקציב (הרגיל) לשנתהסבר ובאורי� להצעת התקציב (הרגיל) לשנתדברי דברי דברי דברי      סבאסבאסבאסבא � � � �  עי

  

  בחירת רפרטואר והפקת קמפיי$ מנויי� •

  נויי� מופעי מ •

  תחי� את עונת התרבותמופעי ספיישלי� שפו •

  שבתרבות •

היכל ואודיטוריו� בית ספיר בדגש לשתפ  וחלוקת רווחי� ע� מפיקי�  �השכרת אולמות •
  ואמרגני�.

  שלוש הפקות בשנה �ניהול וליווי אנסמבל תיאטרו$ כפר סבא •

ת העבודה היכל ואודיטוריו� תו' מת$ מענה רצי* במהל' כל שעו �הפעלת שתי קופות  •
  רות לשיפור וייטוב שי

חמש הצגות קבועות   �סדרת תיאטרו$ למבוגרי� –סדרות מנויי�  17ביאורי� הפעלת  •
לרבות סדרת אחה"צ בימי ראשו$ ושמונה הצגות בחירה שמהוות תמהיל של מיטב 

                 .ההצגות של התיאטראות הרפרטואריי�

   5�8התיאטראות לילדי� לגילאי חמש הצגות ממיטב �סדרת תיאטרו$ לילדי�  •

סדרה שמהווה עתודה לסדרת  3�5חמש הצגות לגילאי  –סדרת תיאטרו$ לזאטוטי�  •
  הילדי� 

  
  

  
 (מייק) מקור מנהל: מיכאל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     קריית ספיר:קריית ספיר:קריית ספיר:קריית ספיר:

  

  פעילות היחידה:

יית ספיר במש' כל השנה במהל' אירועי� לפני ות גבוה ותחזוקה נאותה של כל קררמת שיר •
  ואחרי

  תחזוקת שבר, תחזוקה מונעת ותחזוקה בהסכמי� •

 עמידה בתנאי רישוי, משטרה וכבאות •

שמירה על רמת איכות גבוהה של כל המערכות הטכנולוגיות המפעילות אולמות, בנייני� בריכות  •
  ומשרדי�

                                                   לפעילות אולמות המופעי� רמת שירות גבוהה •

רמת שירות גבוה לפעילות ב ספריות, מוזיאו$ וחברת ספיר, קונסרבטוריו$, השתלמויות יול"א  •
                                   וילדות בכפר, אירוח פעילויות אג* נוער ורשות הספורט

  יות ופסטיבלי�בקונצרטי� פנימיי�, כנסי�, תחרותמיכה במת$ שירות  •

        לבני��שירות טכני ואדמיניסטרטיבי ליד •

  ביצוע עבודות ניקיו$ שוטפות בשגרה, לפני מופעי�, במהל' מופעי� ולאחר מופעי� •

מערכת כיפת ברזל להגנה מכל פגיעה בפסנתר וכלי נגינה בצד במה,  �שדרוגי� ופיתוח סביבתי  •

   GREEN ROOM הקמת חדר אח"מי�

  

 
  

 מנהלת: מיכל גאולה                                                                                               : : : : ספריותספריותספריותספריות

   

  :2020פעילות המחלקה לשנת 

  פסטיבל ש'כולו ספר' •

  הספרייה כמרכז תרבות (כולל סדרות בשיתו* מח' מינויי� באודיטוריו�) •

  י ובתי"ס בספריית הילדי�ידוד קריאה וביקורי מעונות, גנ"פעולות לע •

פעולות לעידוד קריאה בקרב אוכלוסיות מיוחדות (עולי�, צרכי� מיוחדי�, כבדי ראיה, ניצולי  •
  שואה ועוד)

  סניפי�) 7הפעלת סניפי� במרכזי� ובבתי הנוער ( •
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  פעולות במרחבי� הפתוחי� דוגמת פרויקט גינות מספרות •

  , אג* קיימות, אג* רווחה ואג* החינו'ער, צעירי� וקהילה, מח' מינויי�שת"פ ע� מח' נו •

שמירה על רמת ידע, עדכניות וחדשנות בתחו� הספרנות והספריות ובקרב הספרני� בנייה  •
  ושמירה על אוס* עדכני, איכותי ומקצועי

  עידוד הקריאה והגדלת מספר המנויי� •

  י� עידוד הביקור בספרייה ג� שלא למטרת החלפת ספר •

  מחשוב ושיפור הליכי עבודה •

'כוחה של מילה', 'שישי מהסרטי�', הרצאות בנושאי�  –דרות בשיתו* מחלקת מינויי� ס •
  היסטוריי�, אירועי חודש הקריאה ואירועי� ספרותיי� שוני�

 –שעות סיפור לילדי� ע� צרכי� מיוחדי�, לילדי� עולי�, דו  –אירועי� לאוכלוסיות מיוחדות  •
  לשוניות, 

בעיר (כולל חב"ד), מדי שנה בית ספר יסודי אחר, על כל  וח והדרכה בספריות לכל כיתות א'איר •
מפגשי  –תלמידיו מגיע לספרייה להדרכה חווייתית (שילה, ממלכתי א'), תלמידי חטיבות ביניי� 

סופר וכ$ פרויקט משות* לכבוד פסטיבל שכולו ספר (חט"ב ע"ש שזר), גני ילדי� ומעונות 
  פריותהסמוכי� לס

  ויות וכנסי� מקצועיי�, מפגשי 'שולח$ עגול'השתלמ –שמירה על רמת ידע  •

  ספרי� חדשי� מתווספי� מידי שנה לאוס* 10,000 �כ •
  
  
  שרו$ אקסלרוד שחורי: מנהלת                           סל תרבות:סל תרבות:סל תרבות:סל תרבות:

  

  פעילות היחידה:

פעולות  850 –ביניי� סה"כ כ בשנת הלימודי� תש"* יתקיימו בגני�, בתי הספר היסודיי� וחטיבות ה •
  ות שונות.תרב

 

לאחר שנתיי� בה$ היו רק גני הילדי� ובתי הספר היסודיי� בתכנית סל תרבות ארצי, בשנת תש"*  •
צורפו לתכנית ג� חטיבות הביניי� וכ' ה� נהני� מתוספת תקציב ומתוכנית סל תרבות מתוכננת 

  ומגובשת.
  

        גני ילדי� גני ילדי� גני ילדי� גני ילדי� 

  תחומי תרבות שוני� בתו' הג$מופעי� מ 3 –גני טרו� חובה  •

  מפגשי� מתחומי� שוני� בתו' הג$ והצגה אחת בהיכל התרבות 2 –חובה  גני •
        

        בתי ספר יסודיי�בתי ספר יסודיי�בתי ספר יסודיי�בתי ספר יסודיי�

תחומי התרבות במחזוריות ספיראלית: תאטרו$, מוסיקה,  6הקפדה על חשיפת הילדי� לכל  •
  .מחול, אמנות פלסטית, ספרות וקולנוע

  חומי הקולנוע.היסודיי� לפעילויות מורחבות בת בשנת תש"* נחשפו תלמידי כל בתי הספר •

  הועמקה ההשקעה בהכנת חומרי הכנה איכותיי� לבתי הספר. •
        

        חטיבות הביניי� חטיבות הביניי� חטיבות הביניי� חטיבות הביניי� 

בשנת תש"* הצטרפו חטיבות הביניי� בעיר לפרוייקט סל התרבות ובכ' זכו לתוספת תקציב  •
 משמעותית ממשרד החינו'.

 בית הספר ותוכנית הלימודי� בה. לכל חטיבה נבנתה תוכנית פרטנית המותאמת לצרכי •

תחומי התרבות בצורה  6בכל חטיבות הביניי� ממשיכה תבנית החשיפה הספיראלית לכל  •
 מתוכננת ומובנית לכל שכבה בנפרד וכ$ תוכניות משותפות לכל החטיבה.

כל חטיבות הביניי� צפו בי$ היתר במופע מחול של להקת המחול הקיבוצית ובמופע אמצע שנה  •
 על שירי כוורת.  מוסיקלי

  
        תיכוני�: תיכוני�: תיכוני�: תיכוני�: 
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עו. ועזרה בתיכנו$ וביצוע של תכנית המותאמת לדרישות בתי הספר עפ"י המתווה הבית ספרי יי •
  לחשיפה לתרבות תו' הקפדה על חשיפה למגוו$ רחב ככל הנית$ של תחומי תרבות

  
            4444מס' מס' מס' מס'     מוסיקי. (לשעבר פסטיבל שירי משוררי� לגדולי� לקטני�)מוסיקי. (לשעבר פסטיבל שירי משוררי� לגדולי� לקטני�)מוסיקי. (לשעבר פסטיבל שירי משוררי� לגדולי� לקטני�)מוסיקי. (לשעבר פסטיבל שירי משוררי� לגדולי� לקטני�)פסטיבל פסטיבל פסטיבל פסטיבל 

 � הפסטיבל במהל' אירועי הקי..השנה יתקיי •

ימי� ובה� יתקיימו מופעי מוסיקה ישראלית המותאמי� לטווחי גילאי�  3פסטיבל יתקיי� ה •
 מגווני�: ילדי�, צעירי�, מבוגרי�, ובפריסה עירונית.

 
  
  

        פר עי$ הברמנהל: ע                                                                                                                                                                                                                                                    קונסרבטוריו$ למוסיקה ומחולקונסרבטוריו$ למוסיקה ומחולקונסרבטוריו$ למוסיקה ומחולקונסרבטוריו$ למוסיקה ומחול
  לתרבות ופנאי )העירונית החברה  על ידי(מופעל 

        
להגיע לכל ילד וילדה ברחבי העיר ולהנגיש לו את לימודי המוסיקה והמחול בצורה להגיע לכל ילד וילדה ברחבי העיר ולהנגיש לו את לימודי המוסיקה והמחול בצורה להגיע לכל ילד וילדה ברחבי העיר ולהנגיש לו את לימודי המוסיקה והמחול בצורה להגיע לכל ילד וילדה ברחבי העיר ולהנגיש לו את לימודי המוסיקה והמחול בצורה     מטרת הקונסרבטוריו$מטרת הקונסרבטוריו$מטרת הקונסרבטוריו$מטרת הקונסרבטוריו$

לא כול� יצאו לא כול� יצאו לא כול� יצאו לא כול� יצאו � � � � המקצועית ביותר במטרה לקרב את הילדי�, הנוער ומשפחותיה� לתרבות וחינו' לאמנותהמקצועית ביותר במטרה לקרב את הילדי�, הנוער ומשפחותיה� לתרבות וחינו' לאמנותהמקצועית ביותר במטרה לקרב את הילדי�, הנוער ומשפחותיה� לתרבות וחינו' לאמנותהמקצועית ביותר במטרה לקרב את הילדי�, הנוער ומשפחותיה� לתרבות וחינו' לאמנות
        מוסיקאי�, א' כול� יהפכו לשוחרי אמנות ותרבות איכותיי�מוסיקאי�, א' כול� יהפכו לשוחרי אמנות ותרבות איכותיי�מוסיקאי�, א' כול� יהפכו לשוחרי אמנות ותרבות איכותיי�מוסיקאי�, א' כול� יהפכו לשוחרי אמנות ותרבות איכותיי�

 

 ת גבוההת ביצוע בימתיברמומחול שירה , ההוראת נגינ •

ילדי� התואמת  4800גני ילדי� בעיר, בהיק* של מעל   �165 לימוד מוסיקה ותנועה ב גני ילדי�:גני ילדי�:גני ילדי�:גני ילדי�: •
מקצועיי� יהיו  גיל הצעיר ביותראת שאיפת משרד החינו' שלימודי מוסיקה ומחול מה

  איכותיי� ויהוו בסיס להמש' לימודי� במסגרת הקונסרבטוריו$.ו

קטי נגינה לפי חת' יפר היסודיי� בעיר מופעלי� פרויבכל בתי הס  בית ספר מנג$:בית ספר מנג$:בית ספר מנג$:בית ספר מנג$:    ––––"מ "מ "מ "מ בסבסבסבס •
לרבות  גילאי� הכוללי� לימודי נגינה בחלילות, אורגניות, כלי קשת, כלי נשיפה, כלי הקשה

  תזמורות נשיפה בכל בית ספר בשיתו* פעולה מלא ע� משרד החינו'.

יה האקדמ( – RAD (ROYAL ACADEMY DANCE) �לימודי מחול בשיטת ה תחו� המחול:תחו� המחול:תחו� המחול:תחו� המחול: •

היפ הופ. המחול פועל ו המלכותית האנגלית) בסגנונות קלאסי, ניאו קלאסי, מודרני, ג'אז, פלמנקו
ביק* של מעל  במרכז העיר בקונסרבטוריו$ ובשלוחות בעיר: גלר, ראשוני� ובשכונות הירוקות

  תלמידות/י� 400

ת כלי קשת, מקהלה תזמורו 3תזמורות כלי נשיפה,  4 תזמורות והרכבי�) 25( גופי ביצוע אחה"צ:גופי ביצוע אחה"צ:גופי ביצוע אחה"צ:גופי ביצוע אחה"צ: •
  הרכבי רוק פופ, להקת דאנסבא.   3תזמורות מבוגרי�,  2הרכבי� קאמריי�,  10ייצוגית, ביג בנד, 

 �20קונצרטי� באירועי� שוני� במהל' השנה (כ 200מעל  קונצרטי� במהל' שנת לימודי�:קונצרטי� במהל' שנת לימודי�:קונצרטי� במהל' שנת לימודי�:קונצרטי� במהל' שנת לימודי�: •
  קונצרטי� בממוצע לחודש).

לד/ה ומשלב את תלמידי החינו' המיוחד טוריו$ נות$ הזדמנות שווה לכל יהקונסרב חינו' מיוחד:חינו' מיוחד:חינו' מיוחד:חינו' מיוחד: •
בפעילות השוטפת לרבות חזרות משותפות, קונצרטי�. השיעורי� מסובסדי� ע"י קר$ מרי� 

  רוזנטל שהוקמה בשיתו* הקונסרבטוריו$ לטובת הנושא.

ימי� של חגיגת  3 – פסטיבל ''נושפי� בכפר סבא'' פרויקטי� ארציי� לקידו� החינו' המוסיקלי:פרויקטי� ארציי� לקידו� החינו' המוסיקלי:פרויקטי� ארציי� לקידו� החינו' המוסיקלי:פרויקטי� ארציי� לקידו� החינו' המוסיקלי: •
 תפות מאות נגני� מכל רחבי האר..מוסיקה בהשת

), כנסי משרד החינו', 7�25תחרויות ארציות: תחרות פנינה זלצמ$ לפסנתרני� (לגילאי�  •
לאומית , פילהרמונית צעירה ותזמורת הקיבוצי� זוכי �השתתפות התלמידי� בתזמורות ארציות

  ורות מקצועיות.מנגני� ומופיעי� כסולני� ובתזמ התחרויות הינ� מהמובילי� באר. ובעול�,
  

  מנהלת: ירדנה ויזנברג                               שימור המורשת העירוניתשימור המורשת העירוניתשימור המורשת העירוניתשימור המורשת העירונית    � � � � סבא סבא סבא סבא � � � � מוזאו$ כפרמוזאו$ כפרמוזאו$ כפרמוזאו$ כפר
  ) חברת ספיר על ידי(מופעל 
  

  �תכניות חינוכיות 
  ביקורי תלמידי בתיה"ס והפקת מערכי הדרכה חדשי�. •

  אימו. אתרי� היסטוריי� המש' הקיימי� וחדשי� שהצטרפו. •

  תכני� חינוכיי� מכ"ס ומחוצה לה.ניהול פורו� אינטרנטי להזמנות ו  •

  סבא.�השתלמויות למורי� ומדריכי� בתחומי הספרות, היסטוריה ומדעי� בדגש לאתרי� בכפר •

  תכניות מתמשכות בבתיה"ס בתחומי היסטוריה וארכיאולוגיה. •

  לגיל הר'. –בניית תכני� למוזאו$ כסביבת לימוד  •
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 יבה ויסודי. תכניות למחונני� חט •
  הדרכה חדשי� לתערוכה החדשה בהיכל. חיבור והפקת מערכי •

  תיכוני� מתנדבי�. •

  בי"ס אוסישקי$ הכולל איסו* חומרי� ובניית תהלי' תערוכה. �המוזאו$ מאמ. בית ספר •
  

 שילוב ערכי העבר בקרב הקהילה ושימור המורשת הבנויה
  תפעול פורטל ארכיו$ היסטורי •

 ג ארכיו$ היסטוריהמש' סריקה מפתוח וקטלו •
  הבאר הראשונה     הפקת סרט בבית •

 שימור והרחבה בג$ הארכיאולוגי •
  שימור ג$ מנשה •

 בניית תיק תור� לג$ מנשה •
 הכנת תכנית שימור ופתוח אתר משק האוצר. •
 הפקת אלבו� הצל� דניאל קפל$ •
  הנצחת א.ולד  �בעקבות האד� הראשו$  �אירוע  •

  אימו. אתרי� היסטוריי� •

  התיכו$ סיורי תלמידי •

  שבוע שימור אתרי� •

 השתתפות �מדעני�ליל ה •
  תכנית השימור העירונית •

  ביקור תלמידי� מכ"ס ומערי� נוספות •

  בניית תכנית חינוכית למוזאו$ כפר מלל •

  תיקי תיעוד •

  כנס שנתי •

  הקמת עמדה חדשה בשביל הראשוני� •

  משרד ראש הממשלה קול קורא –תכנית מורשת  •

  העמותה לחקר המשפחה •

  שיווק לתכני המוזאו$ בניית תכנית •

  רועדת שימו •
  

        מנהלת: מ"מ טלי ב$ הרוש                                                                    ומידעומידעומידעומידע    רישו�רישו�רישו�רישו�    שירותשירותשירותשירות
  

  ריכוז חוזי שכירויות של אג* תרבות רשות הספורט ומחלקת הנוער •

במזומ$ במרכזי�  פוחתת התעסוקה �עידוד תשלו� מראש באשראי דר' מרכז השירות  •
  פי� שוני� בעירייה (מלבד תרבות, נוער וספורט)הקהילתיי� ובאג

  שיחות בשנה �20,000 אחוז מענה שנתי, כ �95%שמירה על כ •

  השתלמויות מקצועיות לנציגי� במרכז השירות, מול אג* שירות וקהילה •

  איחוד שימוש בתוכנות רישו� לחוגי� •

  ותבזמני התק$ במענה לקריא 90%על  במרכז השירות, שמירה  CRMהטמעת מערכת  •

הפעלה שוטפת של הרישו� דר' האינטרנט לכלל החוגי� והפעילויות בנושא תרבות  •
  מרכזי� ברחבי העיר �40ופנאי, נוער וצעירי� ורשות הספורט בכ

  הקי.חגי� ורישו� לקייטנות  •

� ילדי� לצהרוני בתי הספר, תו' שמירה על רישו �1,500 צפי של כ –רישו� מוקד�  •
  מהנרשמי� 95%אינטרנטי 

  לקוחות �12,000 רות שנתי לכמת$ שי •
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 מנהל: שגיא חיו$                                                                     ו� פיתוח עסקיו� פיתוח עסקיו� פיתוח עסקיו� פיתוח עסקיחחחחתתתת

 

ניהול שוט* של המרכז יחד ע� מנהלת המרכז ופיתוח היק*  �פיתוח עסקי ארט קיימא •
 הפעילות במרכז.

 וכ$, לימודי שפות ומכללה.פיתוח ת �עסקי בית התרבות רייזל פיתוח •
  הגדלת היק* הפעילות הכללית תו' חשיפת הבית לקהלי� חדשי�.      

 הפעלה עצמית של חוגי� בצהרוני� •

 הפעלה עצמית של פעילויות בגני הילדי� בחנוכה ובפסח ע"פ דרישה. •

 החגי�.סיוע בניהול בית הספר של החופש הגדול + בית הספר של  •

  י� חדשי� בתחו� התרבות.יזמות של אירועי� ופסטיבל •

  , קייטנה ערבית יהודית.  NASAקייטנת חלל של  �פיתוח קייטנות ייחודיות •

ניהול וטיפול מתהלי' הבקשה ועד הגשות דיווחי� וביצוע  �גיוס קולות קוראי� רלוונטיי� •
 בפועל.

ארט קיימא, שלוחות במזרח  הקמת מייקר ספייס עירוני שזרועותיו: בסיס א� במרכז •
 העיר, תכניות פדגוגיות המוצעות לבתי הספר וכד'.ומערב 

        
        

 מנהל: רונ$ אלסטר                                                                                                                                                                                                                                                                                    כספי� ובקרהכספי� ובקרהכספי� ובקרהכספי� ובקרה

          

הכנת התקציב השוט* והתב"ר של אג* התרבות, אג* הנוער והקהילה, רשות הספורט           •

  והחברה לתרבות הפנאי

  והחברה לתרבות בקרה שוטפת על ההוצאות וההכנסות של האג*          •

  למנהלי המחלקות בתפעול התקציב השוט* מת$ סיוע          •

  דיווחי� ודוחות כספיי� לגורמי� עירוניי� ומשרדי ממשלה          •

  הגשת בקשות תמיכה ממשרדי ממשלה חלק� באמצעות מע' מרכבה          •

  ביצוע הזמנות ודרישות רכש           •

  י שכירות, נותני שירות ומדריכי�ריכוז וביצוע חוז          •

  קליטת חשבוניות וביצוע תשלומי� לספקי�           •

  של פרויקטי� ופעילויות  תמחור בדיקות כלכליות          •

  הנהח"ש מלאה עד למאז$ וחשבות שכר –בחברה לתרבות           •

  תניהול מחלקות כספי� וצוות עובדי� מקצועי באג* ובחברה לתרבו          •

  ג* התרבות מול החברה לתרבות הפנאיהתחשבנות וממשקי� של א          •
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  : שאול מיטלברגמנהל                               ::::ספורטספורטספורטספורטרשות הרשות הרשות הרשות ה                    ....17171717

  
  הספורט בכפר סבא מהווה חלק מרכזי מתרבות הפנאי וקידו� הבריאות של תושבי העיר. 

, יוכלו שתושבי העיר, מבוגרי� וצעירי� כאחדרשות הספורט מנהלת את כל הפעילויות בתחו�, כ' 
  להשתלב בפעילויות ויקיימו אורח חיי� ספורטיבי ובריא.

הרשות מקדמת את הספורט ההישגי בעיר, של הנשי� והגברי�, תו' שאיפה להצטיינות באר. ובעול�. 
  כמו כ$, פועלת הרשות, לשדרוג מתקני הספורט העירוניי� ותחזוקה שוטפת. 

עת תושבי העיר את החיוני והחיובי שבאורח חיי� ית של רשות הספורט הינה להביא לתודהמטרה המרכז
בריא וספורטיבי לכל מי$ וגיל, ולש� כ' דואגת להטמעת העיסוק בפעילות גופנית כחלק מאורח החיי� 

למירב תושבי העיר. בעיר פועלי� חוגי� רבי� לגילאי� השוני�, מתקיימי� אירועי ספורט עממיי� 
ורט ופארקי� אקטיביי� הפתוחי� לתושבי� לפעילות י� ובמרחב העירוני מוצבי� מתקני ספגדול

  חופשית.
מתקני ספורט: מגרשי�, אולמות, חדרי כושר, מגרשי כדורגל, חדרי חוגי� ומתחמי  111הרשות מפעילה 

ב ביותר משתתפי� במגוו$ רח 14,000 �כושר פתוחי� לציבור. בכפר סבא פועלי� בכל מסגרות הספורט כ
  � לכל הגילאי�.של פעילויות ספורט ואירועי

ענפי ספורט שוני� וכמו כ$ פועלת בשיתו*  14 �אגודות ספורט ב  19רשות הספורט, פועלת בשיתו* ע� 
  בתי הספר והמורי� לחינו' גופני בפרויקטי� ואירועי� שוני�.

        
        

        ::::2020202020202020יעדי היחידה לשנת יעדי היחידה לשנת יעדי היחידה לשנת יעדי היחידה לשנת 
  וד אורח חיי� בריא.קיו� אירועי ספורט שוני� ברחבי העיר לעיד

  גרשי הכדורגל בעיר.בינוי ושדרוג מ
  בניית מתקני ספורט לרווחת תושבי העיר.

  הכנה לעונת משחקי הכדורגל.
  מיצוי הכנסות והגדלת$ לטובת קידו� הספורט.

  קידו� החדשנות והיזמות בספורט.
  קידו� ופיתוח ענפי ספורט הישגי.
  קידו� ופיתוח ענפי ספורט עממי.

  ות ספורט ענפה בעיר.קיו� פעיל
  פורט ברחבי העיר.שיפו. מתקני ס

  ביצוע תחזוקה שוטפת של מתקני הספורט לפי תק$ הבטיחות הנדרש.
  קידו� הספורט הנשי בהיבט בתחרותי וכ$ בעממי.
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            2023202320232023����2020202020202020הצעת תקציב פיתוח הצעת תקציב פיתוח הצעת תקציב פיתוח הצעת תקציב פיתוח 
        
  

                      
      

    עמודי�        תוכ� הענייני� תוכ� הענייני� תוכ� הענייני� תוכ� הענייני� 

    116�120  הקדמה ודברי הסבר

    121  מסגרת פיתוח רב שנתית מקורות ושימושי� 

    122  מסגרת פיתוח רב שנתית ריכוז לפי אגפי� 

    123�124  מסגרת פיתוח בחת� אגפי� ונושאי�  

    125�129  תקציב פיתוח תב"רי� הוצאות מפורט 

    130  מקורות חיצוניי�פירוט 

    131�135  תקציב פיתוח מצטבר לפי פרוייקטי�

  נספחי� 

  הלוואות לפיתוח:    נספח א'

  נספח ב'  :  הלוואת פיתוח מותנית חל) תקציב מ. חינו�

  הלוואה מותנית לפיתוח כלכלי. ג'  :נספח 

  נספח ד'  : פרעו� מוקד� של הלוואות ביוב

  לחוק התכנו� והבניה) 98יעוד כספי היטלי� להשקעה בחינו� (תיקו�  : ' הנספח 

136�137    
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        3333222220202020����2020202020202020    לשני�לשני�לשני�לשני�    צעת תוכנית הפיתוח ( תב"רי� )צעת תוכנית הפיתוח ( תב"רי� )צעת תוכנית הפיתוח ( תב"רי� )צעת תוכנית הפיתוח ( תב"רי� )הההה

וחזו� ות ילמדינ נערכה, בהתא�. התוכנית 2020�2023צעת  תוכנית  הפיתוח של העירייה לשני� הרצ"ב 

  בכפו# למסגרות התקציביות האפשריות.וראש העיר 

הינו תולדה של הירידה במקורות, בהכנסות ת, והקודמ י�, הנמו� מהיק# התוכניות בשנהיק# התכנית

  הפיתוח ובהיק# ההלוואות אות� החליטה העירייה להגביל לרמה הנוכחית.

  

הגיעו  אצל הגזבר ואצל המנכ"לוהוצגו בישיבות ובדיוני�  מנהלי האגפי�תוכניות העבודה שהוגשו על ידי 

, לרבות כניתודות לרשות התבעוד שס� המקורות העומ 2020בשנת ש"ח מ'  �350מ למעלה להיק# של

  מ' ש"ח.  �127כהגיע ל ,לשנה זו ש"ח מ'  32הלוואות בהיק# של 

  

מתוכ� בשנת ש"ח מ'  63, בעלות כוללת של כנית זו הינה הקמת חטיבת הביניי�וההוצאה המרכזית בת

 שטר�ש"ח מ'  28כנית מבוססת על השתתפות משרד החינו� בהיק# של ו. התש"ח מ' 41סכו� של  2020

או שהמימו� החיצוני . במידה ולא יתקבל המימו� מהמשרד ש"ח ' מ 20מה� בשנה זו  נתקבל אישור בגינ�

יהיה נמו� מהצפוי, ניאל. ליטול הלוואה נוספת בהיק# שיחסר. אישור הלוואה נוספת זו נכלל בהחלטות 

  מועצת העיר ומובא ג� בנספח ג' לחוברת התקציב.

  

לחיזוי תוכנית הופכת את המשימה  המשתנההסביבה חשוב לציי� כי �. תכנית זו הינה לארבע שניהצעת 

רב שנתית מורכבת ביותר, א� ע� זאת נית� לראות בה מסגרת ונקודת ייחוס קדימה תו� הבנה כי זו עתידה 

תוכניות בניי� עיר  לשינויי� ביכולות התקציביות המושפעות מאישור� של  בהתא� להשתנות בעתיד

אינ� תלויות רק בעירייה אלא ג� במוסדות התכנו� השוני� או אישור� של פרויקטי� שכידוע חדשות , 

   וכ� מהחלטות לגבי שינויי� בקדימויות. משמעותיי� חדשי�

כמסגרת כוללת  ש"ח ''''ממממ    ����386386386386ככככ השני� הקרובות  הוא ארבעכפי שמופיע בתוכנית היק# העבודות המתוכנ� ב

 עומדת על ס� של 2020כאשר תוכנית הפיתוח לשנת  ,לעמידה ביעדי ההכנסות בכפו#בכפו#בכפו#בכפו#    זאתלביצוע הפיתוח 

  מ' ש"ח. 127127127127

  

התכנית מתבססת על מקורות עצמיי� מגביית אגרות והיטלי�,  מהשתתפות ממשלה ומוסדות וכ� כאמור 

  מהלוואה לפיתוח.

שנבעו מהשכונות תחזית הכנסות הפיתוח של העירייה מושפעת מתקופת המעבר בי� שפע הכנסות הפיתוח 

הירוקות במערב העיר ואזורי התעסוקה במערב העיר לבי� ההכנסות הצפויות לאחר השלמת התב"ע (תכנית 

). תקופת ביניי� זו משפיעה על בשמו החדש "פארק המוביל" בניי� עיר) לאזור התעסוקה היש� (התע"ש

  כנית שממשיכה להישע� על הלוואות משלימות לפיתוח.ומקורות הת

תקבול זה  ,מ' 7.5בס� של נוס# לתכנית הינו תקבול המהווה החזר הלוואת בעלי� מתאגיד הביוב, מקור 

  ישמש לפרעו�  המלוות שנתקבלו להקמת מערכות הביוב.
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        דברי הסבר לתקציב הפיתוחדברי הסבר לתקציב הפיתוחדברי הסבר לתקציב הפיתוחדברי הסבר לתקציב הפיתוח

  עיקרי התוכניתעיקרי התוכניתעיקרי התוכניתעיקרי התוכנית �

לשנתיי� החולפות  תותוכניהובתי ספר יסודיי�, התוכניות הקודמות עסקו בצור� בהקמת גני ילדי� 

 חטיבת ביניי� מטפלת בצור� בהקמת. תכנית זו התאפיינו בהרחבת בתי ספר ותוספת כיתות לימוד

  לצד המש� מגמת השיפוצי� היסודיי� בבתי ספר וגני ילדי� ותיקי�. .ספורט� בתוספת אול

  על חשבו� משרד התחבורה,  "מהיר לעיר"יצא לפועל פרויקט  בתחו� התחבורה

  השנה שני שבילי אופני� בהשתתפות משרד התחבורה.יוכשרו 

  

� � חינו�חינו�חינו�חינו

. החטיבה הצומחת תכלול �2019שבנייתה החלה ב במערב העיר הקמת חטיבת הביניי� החדשה �

בעת עריכת חוברת זו אנו עדיי�  אול� ספורט, ותפתח את שעריה כבר בשנת הלימודי� הקרובה.

ממתיני� להחלטת משרד החינו� בדבר העמדת התקציב להשתתפות בהקמת החטיבה , השתתפות 

 ו בסל המקורות החיצוניי� לשנה זו.מש"ח נכלל 20מש"ח מה� כ  28זו נעמדת ב 

 המש� העמקת שיפו. ושידרוג מוסדות החינו� הוותיקי� וחצרותיה�.  �

�  �שנעשתה באמצעות מימו� הולארי של מגרשי הספורט בבתי הספר. עסקת מהל� הקירוי הסהמש

 י�הסולאריוההכנסות מהחשמל שיפיקו התאי� הקירוי החברה הכלכלית, מכסה את מרבית עלות 

 תחזיר את המימו�.לאור� השני� 

 הנדסההנדסההנדסההנדסה �

ע� משרד התחבורה ובמימונו על פרויקט נתיבי התחבורה הציבוריי�, המש� העבודה המשותפת  �

 הידוע בשמו "מהיר לעיר" 

ביצוע פרויקטי� נוספי� במימו� חלקי של משרד התחבורה לרבות שני שבילי אופניי� ברחובות  �

 תכנו� שבילי אופני� נוספי�.מרכזיי� בעיר וכ� 

 המש� פרויקט הניקוז הרב שנתי.  �

י� עיר. התוכנית שתוכ� לאזור התעשיה היש�, תוכנית "פארק התעסוקה השלמת תוכניות בנ �

 המוביל" תשדרג את האזור לרווחת המשתמשי� והעסקי� וג� תניב הכנסות פתוח לעירייה.

 שדרוג ושיפו. כבישי� ומדרכות �

 המש� פרויקט הנגשת מוסדות הציבור והנגשת השירות. �

 החברה כלכליתהחברה כלכליתהחברה כלכליתהחברה כלכלית �

 של העירייה.ביצוע פרויקטי� כזרוע הכלכלית  �

 ייזו� פרויקטי� כלכליי� העומדי� כלכלית בזכות עצמ�. �

 חטיבת ביניי� חדשה שתחל לפעול בשנת הלימודי� הקרובה. הקמת �

 המש� ייזו� ופיתוח חניוני� באזורי התעסוקה. �

� �השלמות פיתוח אזור התעסוקה  ועבודות בהתא� לאיכלוסי�. 60�80תשתיות הפיתוח  המש

 .50המזרחי כס' 

פרויקט שמבוצע על חשבו� בעלי הבתי�  פרויקט שיפו. חזיתות בתי� משותפי�.מש� ה �

 כשהעירייה מספקת מימו� ביניי� והחברה הכלכלית מספקת מטריה ניהולית.

 שרותי� חברתיי� וקהילתיי�שרותי� חברתיי� וקהילתיי�שרותי� חברתיי� וקהילתיי�שרותי� חברתיי� וקהילתיי� �

 המש� שדרוג מועדוני� ומתקני רווחה �
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 הנגשת משרדי האג# �

 נוערנוערנוערנוער �

 המש� שדרוג מועדוני הנוער �

 העובדתכנו� מבני קבע לשבט הצופי� וק� לתנועת הנוער  �

 חזות העירחזות העירחזות העירחזות העיר �

 המש� שדרוג גני המשחקי� בעיר, מתקני� הצללה ומשטחי בטיחות. �

 השלמת הקמת האינוונטר העירוני �

 קיימות וחדשנותקיימות וחדשנותקיימות וחדשנותקיימות וחדשנות �

פרויקט ה"מסדרו� האקולוגי" בשיתו# ע� המשרד להגנת הסביבה הממ� את מרבית העלות, לפי  �

 בו. קול קורא שזכינו

 המש� מגמת העיר הירוקה, גינות קהילתיות ופעולות לצמצו� הטמנת פסולת. �

 ביטחו�ביטחו�ביטחו�ביטחו� �

הקמת מרכז הפעלה חדש למצבי חרו� במימו� משות# ע� פיקוד העור#. מרכז חדש ומודרני מצויד  �

 בכל האמצעי� הטכנולוגיי�, ויאפשר מענה עירוני מיידי לכל אירוע בעיר.

 וכבוי אש בבתי הספר. השלמת הפרויקט הרב שנתי לגילוי �

 אשראי למטרות פיתוחאשראי למטרות פיתוחאשראי למטרות פיתוחאשראי למטרות פיתוח �

כדי לגשר על פערי המימו� בתוכניות הרב שנתיות ובשל ההחזר הקבוע של הלוואות הפיתוח  �

מ' ש"ח. כמבואר בנספח ג',  32מהתוכניות הקודמות, התוכנית כוללת הלוואות פיתוח בהיק# של 

ולה או מקצתה תידרש א� לא תתקבל השתתפות משרד החינו� בהקמת החטיבה החדשה, כ

 מ' ש"ח. 20הינה 2020הלוואה נוספת לפער זה. ההשתתפות הצפוייה לשנת 
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        נתק� אחרי שנחליט איזה טבלאות שולחי�נתק� אחרי שנחליט איזה טבלאות שולחי�נתק� אחרי שנחליט איזה טבלאות שולחי�נתק� אחרי שנחליט איזה טבלאות שולחי�מקרא ובאורי� לטבלאות התוכנית : מקרא ובאורי� לטבלאות התוכנית : מקרא ובאורי� לטבלאות התוכנית : מקרא ובאורי� לטבלאות התוכנית : 

כוללת דו"ח מקורות  ושימושי� לתוכנית כשהחלק "מסגרת תוכנית הפיתוח פריסה על פי שני�" "מסגרת תוכנית הפיתוח פריסה על פי שני�" "מסגרת תוכנית הפיתוח פריסה על פי שני�" "מסגרת תוכנית הפיתוח פריסה על פי שני�"     ––––    1111טבלה טבלה טבלה טבלה 

מתחליפי היטלי� מרשות מהיטלי פיתוח והשבחה, ממקורות עצמיי�, העליו� כולל תחזית הכנסות העירייה 

  .וכ� ממכירת מקרקעי�מקרקעי ישראל 

החלק השני כולל את השתתפות התקציב הרגיל בתוכנית ובמקביל  , השתתפות קרנות הפיתוח במימו� 

עלויות אג# ההנדסה כ� ו ,הלוואת הפתוח שנטלה העירייה בעברוהתקציב הרגיל בגי� פירעו� מלוות הביוב 

  .ע"פ הנחיות משרד הפני� בנושא.

  והלוואת הפיתוח. משלה ומקורות אחרי�ממשרדי מ�החלק השלישי כולל את ההכנסות החיצוניות 

   .החלק האחרו� כולל מסגרות השימושי� (ההוצאות) של הפיתוח

  " " " " לפי אגפי� לפי אגפי� לפי אגפי� לפי אגפי�     רב שנתית של תוכנית הפיתוחרב שנתית של תוכנית הפיתוחרב שנתית של תוכנית הפיתוחרב שנתית של תוכנית הפיתוח    ריכוז מסגרת ריכוז מסגרת ריכוז מסגרת ריכוז מסגרת """"    ����        2222טבלה טבלה טבלה טבלה 

כוללת חלוקת  מסגרת הוצאות  " " " " לפי אגפי� ונושאי�לפי אגפי� ונושאי�לפי אגפי� ונושאי�לפי אגפי� ונושאי�    "פריסה רב שנתית של תוכנית הפיתוח"פריסה רב שנתית של תוכנית הפיתוח"פריסה רב שנתית של תוכנית הפיתוח"פריסה רב שנתית של תוכנית הפיתוח    ����        3333טבלה טבלה טבלה טבלה 

  הפיתוח  לפי אגפי� ולפי נושאי�  לאור� שנות התוכנית וכ� סיכו� לכל שנות התכנית.   

טבלה זו מציגה פירוט התוכנית לפי כל פרוייקט או בשמו     ––––����תוכנית הוצאות  מפורטת  תוכנית הוצאות  מפורטת  תוכנית הוצאות  מפורטת  תוכנית הוצאות  מפורטת      ––––    4444טבלה טבלה טבלה טבלה 

נית לכל פרוייקט ופרוייקט כצפוי תקציב בלתי רגיל , רשימה זו של הוצאות התוכ –המוניציפאלי "תב"ר " 

ססת על הערכות צפויי� בה לאור� חיי התוכנית על פי האומדני� שנערכו, כמו כל תוכנית ג� זו המבו

, ה� מאחר והתוכנית מותנית בקצב השגת ההכנסות דבר העשוי להאט את קצב הביצוע וכ� בשל שינויי�

� בדר� של העברה מסעי# לסעי# במסגרת דיוני שינוי באומדני�, שינויי� ועדכוני� במהל� השנה נעשי

שינויי� בתוכנית הרב שנתית שלא בשנה השוטפת נערכי� אחת לשנה ע� עדכו� התוכנית  .ועדת הכספי�

  הרב שנתית והתאמתה.

טבלה זו מפרטת את המקורות ממקורות חיצוניי� הידועי�  –––––פירוט מקורות חיצוניי� פירוט מקורות חיצוניי� פירוט מקורות חיצוניי� פירוט מקורות חיצוניי�         ����    5555טבלה טבלה טבלה טבלה 

  .(הגו# המממ�) לפי מקור והצפויי� לתוכנית בפירוט

 השנה תחילת טבלה זו מציגה את התקציב המצטבר ל––––קטי� קטי� קטי� קטי� תקציב פיתוח מצטבר לפי פרויתקציב פיתוח מצטבר לפי פרויתקציב פיתוח מצטבר לפי פרויתקציב פיתוח מצטבר לפי פרוי        ����    6666טבלה טבלה טבלה טבלה 

ובתוספת  פרויקטבחת� אגפי� ונושאי� , זהו התקציב מתחילת כל  פרויקטבהתא� להצעת התקציב לכל 

  .התקציב הנוכחית תהתקציב המוצע לשנ
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  גרפית של נתונים מרכזיים מהתוכנית  מצגת
 

  
  

 

 

        
        

 1,674, בטחון

 19,709, הנדסה

 3,560חברה כלכלית

 6,825חזות העיר

 79,970, חינוך

 160, כספים

מערכות מידע  
 2,000, ותקשורת

 900, נוער

 1,582, קיימות

 300, ק"שח

 7,685תפעול ותחזוקה

, תרבות וספורט
2,870 

לפי אגפים   2020התפלגות תקציב בפיתוח 
ח"באלפי ש

המשרד להגנת   3,000בעלי דירות
 1,113הסביבה

 8,800מפעל הפיס

 23,200משרד החינוך

 1,250משרד השיכון 

משרד התחבורה
3,920 

 543משרד התרבות

 424קרן שמירה 

 50חברת ספיר

68,500עצמות נטו  

 15,935הלוואות נטו

ח"הפיתוח באלפי ש תוכניתמקורות 
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עיריית כפר סבא הצעת תוכנית הפיתוח (תב"רים) לשנים 2020-2023

טבלה 1

באלפי ש"ח

סה"כ לתכניתתקציב 2023תקציב 2022תקציב 2021תקציב 2020הכנסות עצמיות ותנועות

             25,500                �         25,500מקרנות הרשות

           195,000          50,000          50,000          50,000         45,000הכנסות פתוח *

               8,500            2,500            2,000            2,000           2,000הכנסות רשות מקרקעי ישראל

�             11,000            2,000            2,000            1,000           6,000קר� ממכירת מקרקעי

           240,000          54,500          54,000          53,000         78,500גביית הטלי פיתוח השבחה ועצמיות

               4,000            1,000            1,000            1,000           1,000השתתפות התקציב הרגיל

           �96,120         �26,938         �25,098         �23,492        �20,592פרעו� הלוואות פיתוח

�               7,467            2,940           4,527החזר פרעו� הלוואת בעלי" מפלגי שרו

           �43,500         �11,000         �11,000         �11,000        �10,500בניכוי העברה לתקציב רגיל

החזר לתקציב רגיל   מלוות לפיתוח והוצ וועדה 
         (128,153)        (36,938)        (35,098)        (30,552)       (25,565)לבניי$ ערי#

           111,847          17,562          18,902          22,448         52,935סהכ עצמיות נטו וקרנות הרשות

           152,000          40,000          40,000          40,000         32,000הלוואת לפיתוח

             93,902          17,637          13,907          28,058         34,300הכנסות ממקורות חיצוניי"

             28,000            7,000            5,000            8,000           8,000תקציב חזוי ממפעל הפייס

           121,902          24,637          18,907          36,058         42,300מקורות חיצוניי# : (ממשלה פיס טוטו)
           385,749          82,199          77,809          98,506       127,235סה"כ מקורות לתוכנית הפיתוח

שימושי#/ הוצאות

סה"כ לתוכניתתקציב 2023תקציב 2022תקציב 2021תקציב 2020

           385,749          82,199          77,809          98,506       127,235הצעת תקציב הוצאות

           385,749          82,199          77,809          98,506       127,235סה"כ שימושי#

                     0                   0                 (0)                   0                (0)הפרש/ חוסר חזוי

שנה

תקציב הפיתוח   מסגרת המקורות והשימושי# לשני# 2023 2020
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עיריית כפר סבא הצעת תוכנית הפיתוח (תב"רים) לשנים 2020-2023

טבלה 2

באלפי ש"ח

סה"כ לתכנית2020202120222023אגף

                       6,246              1,524              1,524             1,524           1,674בטחון

                     68,964            15,430            16,180           17,645         19,709הנדסה

                     19,560              6,000              6,000             4,000           3,560חברה כלכלית

                     21,372              4,383              5,588             4,576           6,825חזות העיר

                   221,870            44,500            37,700           59,700         79,970חינוך

                          530                 100                120                150              160כספים

                       8,000              2,000              2,000             2,000           2,000מערכות מידע

                       1,800                 200                200                500              900נוער

                       2,403                 248                282                291           1,582קיימות

                       1,200                 300                300                300              300שח"ק

                     26,085              5,900              6,300             6,200           7,685תפעול ותחזוקה

                       7,719              1,614              1,615             1,620           2,870תרבות וספורט

                   385,749            82,199            77,809           98,506       127,235סכום כולל

הוצאות פיתוח � מסגרות תקציב לפי אגפי

שנה

125



עיריית כפר סבא הצעת תוכנית הפיתוח (תב"רים) לשנים 2020-2023

טבלה 3

באלפי ש"ח

סה"כ לתכנית2020202120222022נושאאגף

          6,246           1,524           1,524          1,524          1,674בטחוןבטחון

          6,246           1,524           1,524          1,524          1,674בטחון סה"כ

          8,100           2,400           2,900          2,400             400אזורי תעשייההנדסה

        10,910           2,730           2,730          2,730          2,720הנגשות

          2,180             590          1,590התחדשות עירונית

          8,191           1,850           1,850          1,875          2,616כבישים ושצ"פים

          3,200              900              850             800             650מוסדות

          8,900           2,500           2,500          2,400          1,500ניקוז 

             750              100              200             150             300נכסים

        18,483           3,300           3,300          4,800          7,083תחבורה

             600              150              150             150             150תחזוקה

          7,650           1,500           1,700          1,750          2,700תכנון

        68,964         15,430         16,180        17,645        19,709הנדסה סה"כ

        10,500           4,000           4,000          2,000             60/80500חברה כלכלית

               60               60חניון שוק

          9,000           2,000           2,000          2,000          3,000שיפוץ חזיתות

        19,560           6,000           6,000          4,000          3,560חברה כלכלית סה"כ

             150               -               -               50             100אינוונטרחזות העיר

        18,045           3,600           4,700          3,730          6,015גינון

             800              200              200             200             200ניקיון

             800              200              300             200             100פארק עירוני

          1,577              383              388             396             410תברואה

        21,372           4,383           5,588          4,576          6,825חזות העיר סה"כ

        80,000         19,000           6,000        14,000        41,000בינוי בתי"ס וגניםחינוך

        10,500           1,500           3,000          3,000          3,000הנגשה

          9,200           2,300           2,300          2,300          2,300הצטידות

             300             300יוזמות חינוכיות

             500              100              100             150             150פורטל

        79,570         15,600         17,300        16,450        30,220שיפוצי מוס"ח

הוצאות פיתוח � מסגרות תקציב לפי אגפי ונושאי

שנה
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עיריית כפר סבא הצעת תוכנית הפיתוח (תב"רים) לשנים 2020-2023

טבלה 3

באלפי ש"ח

סה"כ לתכנית2020202120222022נושאאגף

הוצאות פיתוח � מסגרות תקציב לפי אגפי ונושאי

שנה

        41,800           6,000           9,000        23,800          3,000תוספת בינוי מוסחחינוך

      221,870         44,500         37,700        59,700        79,970חינוך סה"כ

             530              100              120             150             160הצטיידותכספים

             530              100              120             150             160כספים סה"כ

          8,000           2,000           2,000          2,000          2,000שדרוג מחשוב וטלפוניהמערכות מידע

          8,000           2,000           2,000          2,000          2,000מערכות מידע סה"כ

          1,800              200              200             500             900מועדונים ומתקניםנוער

          1,800              200              200             500             900נוער סה"כ

             250                50                50               50             100חדשנותקיימות

          2,153              198              232             241          1,482קיימות וחדשנות

          2,403              248              282             291          1,582קיימות סה"כ

          1,200              300              300             300             300מוסדות רווחה ומתקניםשח"ק

          1,200              300              300             300             300שח"ק סה"כ

          6,800           1,600           1,700          1,600          1,900חשמל תפעול ותחזוקה

        18,285           4,100           4,400          4,400          5,385עבודות ציבוריות

          1,000              200              200             200             400תחזוקה

        26,085           5,900           6,300          6,200          7,685תפעול ותחזוקה סה"כ

               69                14                15               20               20מוזיאוניםתרבות וספורט

          1,200              300              300             300             300מועדוני תרבות

          6,450           1,300           1,300          1,300          2,550ספורט

          7,719           1,614           1,615          1,620          2,870תרבות וספורט סה"כ

      385,749         82,199         77,809        98,506      127,235סכום כולל

127



עיריית כפר סבא הצעת תוכנית הפיתוח (תב"רים) לשנים 2020-2023

טבלה 4

באלפי ש"ח

סה"כ לתכנית2020202120222023שם התבר / הפרוייקטמספר תברנושאאגף

            1,400               350               350               350               350גילוי וכיבוי אש במוס"ח71002בטחוןבטחון

               650               150               150               150               200גילוי וכיבוי אש במוסדות עירייה71003

               800               200               200               200               200שדרוג מער' בטחון ובטיחות71004

            1,696               424               424               424               424הצטיידות שיטור עירוני71006

               200               200הסבת מקלט 55 למכרז הפעלה71007

               750               200               200               200               150שיקום מקלטים71008

               750               200               200               200               150זהירות בדרכים76001

            6,246            1,524            1,524            1,524            1,674בטחון סה"כ

            6,246            1,524            1,524            1,524            1,674בטחון סה"כ

            3,900            1,400            1,400            1,100                -כ"ס 4900250אזורי תעשייההנדסה

            4,200            1,000            1,500            1,300               400שדרוג אז"ת49004

            8,100            2,400            2,900            2,400               400אזורי תעשייה סה"כ

            2,000               500               500               500               500הנגשת מקום שאינו בנין24003הנגשות

            8,000            2,000            2,000            2,000            2,000הנגשת מבני עירייה24004

               910               230               230               230               220הנגשות בתחבורה צמתים ותחנות24005

          10,910            2,730            2,730            2,730            2,720הנגשות סה"כ

            1,000            1,000תקומה תכנון44008התחדשות עירונית

            1,180               590               590התחדשות עירונית44012

            2,180               590            1,590התחדשות עירונית סה"כ

            8,191            1,850            1,850            1,875            2,616כבישים ושצ"פים41007כבישים ושצ"פים

            8,191            1,850            1,850            1,875            2,616כבישים ושצ"פים סה"כ

               400               100               100               100               100שיפוץ בתי כנסת46012מוסדות

            1,500               400               400               400               300תוספת בנייה מוסדות עירייה46014

            1,300               400               350               300               250שינויים במבנים46017

            3,200               900               850               800               650מוסדות סה"כ

            8,900            2,500            2,500            2,400            1,500ניקוז ותשתיות42002ניקוז 

            8,900            2,500            2,500            2,400            1,500ניקוז  סה"כ

               750               100               200               150               300תיק בניין31004נכסים

               750               100               200               150               300נכסים סה"כ

הוצאות פיתוח � מסגרות תקציב לפי אגפי נושאי ותב"רי

שנה

128



עיריית כפר סבא הצעת תוכנית הפיתוח (תב"רים) לשנים 2020-2023

טבלה 4

באלפי ש"ח

סה"כ לתכנית2020202120222023שם התבר / הפרוייקטמספר תברנושאאגף

הוצאות פיתוח � מסגרות תקציב לפי אגפי נושאי ותב"רי

שנה

            1,200               300               300               300               300פרויקטים תחבורתיים ללא מימון23004תחבורההנדסה

            2,583            2,583תחבורתי מימון משרד תחבורה23005

            6,000            2,000            2,000            2,000                -תחבורתי הוגש טרם אושר23007

            3,000            1,000            1,000            1,000                -שבילי אופנים שהוגש למשרד תחבורה25004

            5,700            1,500            4,200שבילי אופנים לפי הרשאות25006

          18,483            3,300            3,300            4,800            7,083תחבורה סה"כ

               600               150               150               150               150גשרים48003תחזוקה

               600               150               150               150               150תחזוקה סה"כ

               950               250               700תכניית מתאר44004תכנון

            4,700            1,000            1,200            1,000            1,500תב"עות44013

            2,000               500               500               500               500תכנון כללי44014

            7,650            1,500            1,700            1,750            2,700תכנון סה"כ

          68,964          15,430          16,180          17,645          19,709הנדסה סה"כ

          10,500            4,000            4,000            2,000               500פתוח 60/806300160/80חברה כלכלית

          10,500            4,000            4,000            2,000               500סה"כ 60/80

                 60                 60חניון השוק64009חניון שוק

                 60                 60חניון שוק סה"כ

            9,000            2,000            2,000            2,000            3,000שיפוץ חזיתות64004שיפוץ חזיתות

            9,000            2,000            2,000            2,000            3,000שיפוץ חזיתות סה"כ

          19,560            6,000            6,000            4,000            3,560חברה כלכלית סה"כ

               150                -                -                 50               100הקמת מערך אינוונטר14005אינוונטרחזות העיר

               150                -                -                 50               100אינוונטר סה"כ

            4,000               800               800               700            1,700פיתוח שטחים וגנ"צ11010גינון

            5,230               700            1,700               830            2,000גני משחק ציבוריים11012

               400               100               100               100               100ריהוט רחוב וברזיות11013

            8,315            2,000            2,100            2,100            2,115גיזום וטיפול בעצים12003

               100               100גינת כלבים11014

          18,045            3,600            4,700            3,730            6,015גינון סה"כ

               800               200               200               200               200טיפול בשצ"פים שילוט ועשבייה13015ניקיון
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עיריית כפר סבא הצעת תוכנית הפיתוח (תב"רים) לשנים 2020-2023

טבלה 4

באלפי ש"ח

סה"כ לתכנית2020202120222023שם התבר / הפרוייקטמספר תברנושאאגף

הוצאות פיתוח � מסגרות תקציב לפי אגפי נושאי ותב"רי

שנה

               800               200               200               200               200ניקיון סה"כחזות העיר

               800               200               300               200               100פארק עירוני77003פארק עירוני

               800               200               300               200               100פארק עירוני סה"כ

            1,577               383               388               396               410תברואה מזיקים14006תברואה

            1,577               383               388               396               410תברואה סה"כ

          21,372            4,383            5,588            4,576            6,825חזות העיר סה"כ

          56,000            1,000          14,000          41,000הקמת חטיבת ביניים56020בינוי בתי"ס וגניםחינוך

          24,000          19,000            5,000                -                -תיכון הקמה / הרחבה ותוספת כיתות56022

          80,000          19,000            6,000          14,000          41,000בינוי בתי"ס וגנים סה"כ

          10,500            1,500            3,000            3,000            3,000הנגשת מוס"ח53015הנגשה

          10,500            1,500            3,000            3,000            3,000הנגשה סה"כ

            9,200            2,300            2,300            2,300            2,300מיחשוב והצטיידות חינוך52004הצטידות

            9,200            2,300            2,300            2,300            2,300הצטידות סה"כ

               300               300יוזמות55003יוזמות חינוכיות

               300               300יוזמות חינוכיות סה"כ

               500               100               100               150               150פורטל54002פורטל

               500               100               100               150               150פורטל סה"כ

          72,070          14,100          15,000          14,700          28,270שיפוצי מוס"ח53013שיפוצי מוס"ח

            1,250               300               300               250               400הצללת מגרשי ספורט53014

            6,250            1,200            2,000            1,500            1,550שדרוגי מוסח- מיזוג חצרות ועוד53018

          79,570          15,600          17,300          16,450          30,220שיפוצי מוס"ח סה"כ

            6,800            4,800            2,000תוספת למבני חינוך56019תוספת בינוי מוסח

          15,000          14,500               500הרחבת גולדה56025

          20,000            6,000            9,000            4,500               500הרחבת דמוקרטי56026

          41,800            6,000            9,000          23,800            3,000תוספת בינוי מוסח סה"כ

        221,870          44,500          37,700          59,700          79,970חינוך סה"כ

               530               100               120               150               160הצטיידות עירייה75002הצטיידותכספים

               530               100               120               150               160הצטיידות סה"כ
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עיריית כפר סבא הצעת תוכנית הפיתוח (תב"רים) לשנים 2020-2023

טבלה 4

באלפי ש"ח

סה"כ לתכנית2020202120222023שם התבר / הפרוייקטמספר תברנושאאגף

הוצאות פיתוח � מסגרות תקציב לפי אגפי נושאי ותב"רי

שנה

               530               100               120               150               160כספים סה"כ

            8,000            2,000            2,000            2,000            2,000שדרוג מחשוב וטלפוניה73004שדרוג מחשוב וטלפוניהמערכות מידע

            8,000            2,000            2,000            2,000            2,000שדרוג מחשוב וטלפוניה סה"כ

            8,000            2,000            2,000            2,000            2,000מערכות מידע סה"כ

               800               200               200               200               200מועדוני נוער ומתקנים95001מועדונים ומתקניםנוער

               500               150               350קן נוע"ל ב-80חדש 10

               500               150               350מבנה חדש לצופיםחדש 9

            1,800               200               200               500               900מועדונים ומתקנים סה"כ

            1,800               200               200               500               900נוער סה"כ

               250                 50                 50                 50               100חדשנות13016חדשנותקיימות

               250                 50                 50                 50               100חדשנות סה"כ

            1,185            1,185ק"ק שטחים פתוחים (מסדרון אקולוגי13018קיימות וחדשנות

               968               198               232               241               297הערכות לעיר ירוקה13020

            2,153               198               232               241            1,482קיימות וחדשנות סה"כ

            2,403               248               282               291            1,582קיימות סה"כ

            1,200               300               300               300               300מוסדות רווחה ומתקנים91005מוסדות רווחה ומתקניםשח"ק

            1,200               300               300               300               300מוסדות רווחה ומתקנים סה"כ

            1,200               300               300               300               300שח"ק סה"כ
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עיריית כפר סבא הצעת תוכנית הפיתוח (תב"רים) לשנים 2020-2023

טבלה 4

באלפי ש"ח

סה"כ לתכנית2020202120222023שם התבר / הפרוייקטמספר תברנושאאגף

הוצאות פיתוח � מסגרות תקציב לפי אגפי נושאי ותב"רי

שנה

            1,600               400               400               400               400מיזוג במוסדות עירייה45008חשמל תפעול ותחזוקה

               800               200               200               200               200חשמל במוסדות עירייה45009

            4,300            1,000            1,100            1,000            1,200מאור רחובות45010

               100               100בקרת תנועה ורמזורים45011

            6,800            1,600            1,700            1,600            1,900חשמל  סה"כ

               200                 50                 50                 50                 50בטונים שיש וצביעת עמודי תאורה47012עבודות ציבוריות

               185                 50                 50                 50                 35עבודות גרנוליט47013

               100                -                -                -               100שדרוג מדרכות במתחמי גנים ציבוריים47014

               800               200               200               200               200התקני בטיחות בדרכים47015

            4,500            1,000            1,000            1,000            1,500קרצוף רבוד47017

            1,200               300               300               300               300שדרוג מדרכות 47018

            7,000            1,500            1,800            1,800            1,900שיפוץ כבישים ומדרכות47019

            4,300            1,000            1,000            1,000            1,300סימון כבישים22004

          18,285            4,100            4,400            4,400            5,385עבודות ציבוריות סה"כ

            1,000               200               200               200               400שדרוג ותחזוקת מבנים48008תחזוקה

            1,000               200               200               200               400תחזוקה סה"כ

          26,085            5,900            6,300            6,200            7,685תפעול ותחזוקה סה"כ

                 69                 14                 15                 20                 20שביל הראשונים ובית הבאר84004מוזיאוניםתרבות וספורט

                 69                 14                 15                 20                 20מוזיאונים סה"כ

            1,200               300               300               300               300מועדוני תרבות 81008מועדוני תרבות

            1,200               300               300               300               300מועדוני תרבות סה"כ

            1,250            1,250שדרוג מתחם הנוער83019ספורט

            2,800               700               700               700               700מגרשי כדורגל83022

            2,400               600               600               600               600מתקני ספורט 83023

            6,450            1,300            1,300            1,300            2,550ספורט סה"כ

            7,719            1,614            1,615            1,620            2,870תרבות וספורט סה"כ

        385,749          82,199          77,809          98,506        127,235סכום כולל
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עיריית כפר סבא הצעת תוכנית הפיתוח (תב"רים) לשנים 2020-2023

טבלה 5

באלפי ש"ח

סה"כ2020202120222023שם תב"רמספר תב"ראגףמקור חיצוני

             (9,000)    (2,000)    (2,000)         (2,000)        (3,000)שיפוץ חזיתות64004חברה כלכליתבעלי דירות

             (9,000)    (2,000)    (2,000)         (2,000)        (3,000)בעלי דירות סה"כ

             (1,000)         -         -              -        (1,000)ק"ק שטחים פתוחים (מסדרון אקולוגי13018קיימותהמשרד להגנת הסביבה

                 (452)       (113)       (113)            (113)           (113)הערכות לעיר ירוקה13020

             (1,452)       (113)       (113)            (113)        (1,113)המשרד להגנת הסביבה סה"כ

             (3,200)       (800)       (800)            (800)           (800)מיחשוב והצטיידות חינוך52004חינוךמפעל הפיס

             (3,200)       (800)       (800)            (800)           (800)מפעל הפיס סה"כ

             (7,700)    (1,100)    (2,200)         (2,200)        (2,200)הנגשת מוס"ח53015חינוךמשרד החינוך

             (3,000)         (2,000)        (1,000)תוספת למבני חינוך56019

           (28,000)         (8,000)      (20,000)הקמת חטיבת ביניים56020

           (10,800)    (8,200)    (2,600)תיכון הקמה / הרחבה ותוספת כיתות56022

             (5,500)         (5,500)הרחבת גולדה56025

           (10,000)    (3,000)    (3,500)         (3,500)             -הרחבת דמוקרטי56026

           (65,000)  (12,300)    (8,300)       (21,200)      (23,200)משרד החינוך סה"כ

             (1,000)        (1,000)תקומה תכנון44008הנדסהמשרד השיכון

                 (501)            (251)           (250)התחדשות עירונית44012

             (1,501)            (251)        (1,250)משרד השיכון סה"כ

                 (100)           (100)הסבת מקלט 55 למכרז הפעלה71007בטחוןמשרד התחבורה

                 (450)       (150)            (150)           (150)זהירות בדרכים76001

             (1,839)        (1,839)תחבורתי מימון משרד תחבורה23005הנדסה

             (4,200)    (1,400)    (1,400)         (1,400)             -תחבורתי הוגש טרם אושר23007

             (1,800)       (600)       (600)            (600)             -שבילי אופנים שהוגש למשרד תחבורה25004

             (2,751)         (1,000)        (1,751)שבילי אופנים לפי הרשאות25006

                 (320)       (120)            (120)             (80)התקני בטיחות בדרכים47015תפעול ותחזוקה

           (11,460)    (2,000)    (2,270)         (3,270)        (3,920)משרד התחבורה סה"כ

                 (543)           (543)שדרוג מתחם הנוער83019תרבות וספורטמשרד התרבות - קרן המתקנים 

                 (543)           (543)משרד התרבות - קרן המתקנים (טוטו) סה"כ

             (1,696)       (424)       (424)            (424)           (424)הצטיידות שיטור עירוני71006בטחון קרן אגרת שמירה 

             (1,696)       (424)       (424)            (424)           (424) קרן אגרת שמירה  סה"כ

                   (50)         -         -              -             (50)ק"ק שטחים פתוחים (מסדרון אקולוגי13018קיימותחברת ספיר

                   (50)         -         -              -             (50)חברת ספיר סה"כ

           (93,902)  (17,637)  (13,907)       (28,058)      (34,300)סכום כולל

הוצאות פיתוח � מקורות חיצוניי לתכנית הפיתוח

שנה
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עיריית כפר סבא הצעת תוכנית הפיתוח (תב"רים) לשנים 2020-2023

טבלה 6

באלפי ש"ח

שם התב"ר \ פרויקטמספר פרויקטנושאאגף

 תקציב 

מצטבר 

לתחילת השנה

 תקציב 

הוצאות 2020

 תקציב מצטבר 

לסוף השנה

 מימון 

חיצוני 2020

 מסגרת 

עצמיות 

2020

            350             7,038              350            6,688גילוי וכיבוי אש במוס"ח71002בטחוןבטחון

            200             1,287              200            1,087גילוי וכיבוי אש במוסדות עירייה71003

            200             2,370              200            2,170שדרוג מער' בטחון ובטיחות71004

            -          (424)             3,527              424            3,103הצטיידות שיטור עירוני71006

            100          (100)                570              200               370הסבת מקלט 55 למכרז הפעלה71007

            150                150              150               -שיקום מקלטים71008

            -          (150)             2,813              150            2,663זהירות בדרכים76001

         1,000          (674)           17,755           1,674          16,081בטחון סה"כ

         1,000          (674)           17,755           1,674          16,081בטחון סה"כ

            -           55,000               -          55,000כ"ס 4900250אזורי תעשייההנדסה

            400                400              400               -שדרוג אז"ת49004

            400           55,400              400          55,000אזורי תעשייה סה"כ

            500             2,403              500            1,903הנגשת מקום שאינו בנין24003הנגשות

         2,000             2,000           2,000               -הנגשת מבני עירייה24004

            220                220              220               -הנגשות בתחבורה צמתים ותחנות24005

         2,720             4,623           2,720            1,903הנגשות סה"כ

            -       (1,000)             5,057           1,000            4,057תקומה תכנון44008התחדשות עירונית

            340          (250)             1,240              590               650התחדשות עירונית44012

            340       (1,250)             6,297           1,590            4,707התחדשות עירונית סה"כ

         2,616             4,496           2,616            1,880כבישים ושצ"פים41007כבישים ושצ"פים

         2,616             4,496           2,616            1,880כבישים ושצ"פים סה"כ

            100                600              100               500שיפוץ בתי כנסת46012מוסדות

            300             1,253              300               953תוספת בנייה מוסדות עירייה46014

            250             1,500              250            1,250שינויים במבנים46017

            650             3,353              650            2,703מוסדות סה"כ

         1,500             1,500           1,500               -ניקוז ותשתיות42002ניקוז 

         1,500             1,500           1,500               -ניקוז  סה"כ

            300                300              300               -תיק בניין31004נכסים

            300                300              300               -נכסים סה"כ

תקציב פיתוח מצטבר לפי פרויקטי� לשנת 2020
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באלפי ש"ח

שם התב"ר \ פרויקטמספר פרויקטנושאאגף

 תקציב 

מצטבר 

לתחילת השנה

 תקציב 

הוצאות 2020

 תקציב מצטבר 

לסוף השנה

 מימון 

חיצוני 2020

 מסגרת 

עצמיות 

2020

תקציב פיתוח מצטבר לפי פרויקטי� לשנת 2020

            300             1,152              300               852פרויקטים תחבורתיים ללא מימון23004תחבורההנדסה

            744       (1,839)             7,576           2,583            4,993תחבורתי מימון משרד תחבורה23005

            -            -             2,950               -            2,950תחבורתי הוגש טרם אושר23007

            -            -                 -               -               -שבילי אופנים שהוגש למשרד תחבורה25004

         2,449       (1,751)             5,000           4,200               800שבילי אופנים לפי הרשאות25006

         3,493       (3,590)           16,678           7,083            9,595תחבורה סה"כ

            150             1,155              150            1,005גשרים48003תחזוקה

            150             1,155              150            1,005תחזוקה סה"כ

            700             3,475              700            2,775תכניית מתאר44004תכנון

         1,500             1,500           1,500               -תב"עות44013

            500                500              500               -תכנון כללי44014

         2,700             5,475           2,700            2,775תכנון סה"כ

      14,869       (4,840)           99,277         19,709          79,568הנדסה סה"כ

            500         482,696              500        482,196פתוח 60/806300160/80חברה כלכלית

            500         482,696              500        482,196סה"כ 60/80

              60             1,579                60            1,519חניון השוק64009חניון שוק

              60             1,579                60            1,519חניון שוק סה"כ

            -       (3,000)           10,000           3,000            7,000שיפוץ חזיתות64004שיפוץ חזיתות

            -       (3,000)           10,000           3,000            7,000שיפוץ חזיתות סה"כ

            560       (3,000)         494,275           3,560        490,715חברה כלכלית סה"כ

            100                120              100                 20הקמת מערך אינוונטר14005אינוונטרחזות העיר

            100                120              100                 20אינוונטר סה"כ

         1,700             4,036           1,700            2,336פיתוח שטחים וגנ"צ11010גינון

         1,600             3,609           2,000            1,609גני משחק ציבוריים11012

            100                100              100               -ריהוט רחוב וברזיות11013

         2,115             2,115           2,115גיזום וטיפול בעצים12003

            100            -                100              100גינת כלבים11014

         5,615            -             9,960           6,015            3,945גינון סה"כ
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 תקציב 

מצטבר 

לתחילת השנה

 תקציב 

הוצאות 2020

 תקציב מצטבר 

לסוף השנה

 מימון 

חיצוני 2020

 מסגרת 

עצמיות 

2020

תקציב פיתוח מצטבר לפי פרויקטי� לשנת 2020

            200                670              200               470טיפול בשצ"פים שילוט ועשבייה13015ניקיוןחזות העיר

            200                670              200               470ניקיון סה"כ

            100             1,983              100            1,883פארק עירוני77003פארק עירוני

            100             1,983              100            1,883פארק עירוני סה"כ

            410                410              410               -תברואה מזיקים14006תברואה

            410                410              410               -תברואה סה"כ

         6,425            -           13,143           6,825            6,318חזות העיר סה"כ

      21,000     (20,000)           48,500         41,000            7,500הקמת חטיבת ביניים56020בינוי בתי"ס וגניםחינוך

            -                 -               -               -תיכון הקמה / הרחבה ותוספת כיתות56022

      21,000     (20,000)           48,500         41,000            7,500בינוי בתי"ס וגנים סה"כ

            800       (2,200)             3,000           3,000               -הנגשת מוס"ח53015הנגשה

            800       (2,200)             3,000           3,000               -הנגשה סה"כ

         1,500          (800)             2,300           2,300               -מיחשוב והצטיידות חינוך52004הצטידות

         1,500          (800)             2,300           2,300               -הצטידות סה"כ

            300                300              300               -יוזמות55003יוזמות חינוכיות

            300                300              300               -יוזמות חינוכיות סה"כ

            150                150              150               -פורטל54002פורטל

            150                150              150               -פורטל סה"כ

      28,270           28,270         28,270שיפוצי מוס"ח53013שיפוצי מוס"ח

            400             1,750              400            1,350הצללת מגרשי ספורט53014

         1,550             1,550           1,550               -שדרוגי מוסח- מיזוג חצרות ועוד53018

      30,220           31,570         30,220            1,350שיפוצי מוס"ח סה"כ

         1,000       (1,000)           51,850           2,000          49,850תוספת למבני חינוך56019תוספת בינוי מוסח

            500                500              500               -הרחבת גולדה56025

            500            -                500              500               -הרחבת דמוקרטי56026

         2,000       (1,000)           52,850           3,000          49,850תוספת בינוי מוסח סה"כ

      55,970     (24,000)         138,670         79,970          58,700חינוך סה"כ

            160                160              160               -הצטיידות עירייה75002הצטיידותכספים
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 תקציב 
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 תקציב מצטבר 

לסוף השנה

 מימון 
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תקציב פיתוח מצטבר לפי פרויקטי� לשנת 2020

            160                160              160               -הצטיידות סה"ככספים

            160                160              160               -כספים סה"כ

         2,000             2,000           2,000               -שדרוג מחשוב וטלפוניה73004שדרוג מחשוב וטלפוניהמערכות מידע

         2,000             2,000           2,000               -שדרוג מחשוב וטלפוניה סה"כ

         2,000             2,000           2,000               -מערכות מידע סה"כ

            200             3,006              200            2,806מועדוני נוער ומתקנים95001מועדונים ומתקניםנוער

            350                350              350קן נוע"ל ב-80חדש 10

            350                350              350מבנה חדש לצופיםחדש 9

            900             3,706              900            2,806מועדונים ומתקנים סה"כ

            900             3,706              900            2,806נוער סה"כ

            100                150              100                 50חדשנות13016חדשנותקיימות

            100                150              100                 50חדשנות סה"כ

            135       (1,050)             1,185           1,185               -ק"ק שטחים פתוחים (מסדרון אקולוגי13018קיימות וחדשנות

            184          (113)                297              297               -הערכות לעיר ירוקה13020

            319       (1,163)             1,482           1,482               -קיימות וחדשנות סה"כ

            419       (1,163)             1,632           1,582                 50קיימות סה"כ

            300                300              300               -מוסדות רווחה ומתקנים91005מוסדות רווחה ומתקניםשח"ק

            300                300              300               -מוסדות רווחה ומתקנים סה"כ

            300                300              300               -שח"ק סה"כ

            400             1,575              400            1,175מיזוג במוסדות עירייה45008חשמל תפעול ותחזוקה

            200                200              200               -חשמל במוסדות עירייה45009

         1,200             1,200           1,200               -מאור רחובות45010

            100                100              100               -בקרת תנועה ורמזורים45011

         1,900             3,075           1,900            1,175חשמל  סה"כ

         1,300             1,300           1,300               -סימון כבישים22004עבודות ציבוריות

              50                383                50               333בטונים שיש וצביעת עמודי תאורה47012

              35                135                35               100עבודות גרנוליט47013

            100                100              100               -שדרוג מדרכות במתחמי גנים ציבוריים47014
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            120            (80)                680              200               480התקני בטיחות בדרכים47015עבודות ציבוריותתפעול ותחזוקה

         1,500             1,500           1,500קרצוף רבוד47017

            300                300              300שדרוג מדרכות 47018

         1,900             1,900           1,900               -שיפוץ כבישים ומדרכות47019

         5,305            (80)             6,298           5,385               913עבודות ציבוריות סה"כ

            400            -                400              400               -שדרוג ותחזוקת מבנים48008תחזוקה

            400            -                400              400               -תחזוקה סה"כ

         7,605            (80)             9,773           7,685            2,088תפעול ותחזוקה סה"כ

              20                  20                20               -שביל הראשונים ובית הבאר84004מוזיאוניםתרבות וספורט

              20                  20                20               -מוזיאונים סה"כ

            300                300              300               -מועדוני תרבות 81008מועדוני תרבות

            300                300              300               -מועדוני תרבות סה"כ

            707          (543)             7,091           1,250            5,841שדרוג מתחם הנוער83019ספורט

            700                700              700               -מגרשי כדורגל83022

            600                600              600               -מתקני ספורט 83023

         2,007          (543)             8,391           2,550            5,841ספורט סה"כ

         2,327          (543)             8,711           2,870            5,841תרבות וספורט סה"כ

      92,535     (34,300)         789,402       127,235        662,167סכום כולל
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        הלוואה לפיתוחהלוואה לפיתוחהלוואה לפיתוחהלוואה לפיתוח    ����נספח א'נספח א'נספח א'נספח א'
  

 תגשר בי� הצרכי� המידיי� לבי� הכנסות הפיתוח הצפויות בשני� הבאות.המוצעת ההלוואה  .1
(הגרייס  שנה גרייס (דחיית פרעו�) לשנתיי� �15ל' ש"ח מ  32בסכו� של ההלוואה המוצעת הינה  .2

 .כחלק מהתקופה או בנוס# לה)
 גזברות העירייה פנתה לבנקי� וההלוואה המוצעת, בתנאי ריבית בנק ישראל בעת הפנייה. הינה .3

 :בסביבות
  2.5%במסלול צמוד מדד: הצמדה פלוס 

  0.3%במסלול פריי�:  פריי� מינוס 
  או ריבית קבועה בהתא�.

  במשא ומת� ישופרו התנאי�.

גזבר העירייה ימשי� לנהל התמחרות בי� הבנקי� כדי לשפר את תנאי ההלוואה. מועצת העיר  .4
העירייה והגזבר להתקשר ע� הבנק או הבנקי� שייבחרו ולחתו�  יתמנכ"למתבקשת להסמי� את 

 ההלוואה בתנאי� שיאושרו. מיעל הסכ
לתשתיות להקמת מוסדות חינו� בהתא� לייעודי� השוני� שוני� ההלוואה תירש� בתב"רי�  .5

 עירוניות לתכנו� ועוד. 
 
  
  

הלוואה מותנית למקרה של אי קבלת השתתפות משרד החינו� בחטיבה או השתתפות פחותה הלוואה מותנית למקרה של אי קבלת השתתפות משרד החינו� בחטיבה או השתתפות פחותה הלוואה מותנית למקרה של אי קבלת השתתפות משרד החינו� בחטיבה או השתתפות פחותה הלוואה מותנית למקרה של אי קבלת השתתפות משרד החינו� בחטיבה או השתתפות פחותה     ����''''בבבבנספח נספח נספח נספח 
        מהחזויה בתכניתמהחזויה בתכניתמהחזויה בתכניתמהחזויה בתכנית

        

כנית נכללה במסגרת המקורות החיצוניי� תחזית השתתפות משרד החינו� בבניית חטיבת ובת .1
 .2020מ' ש"ח בשנת  20ש"ח מה� מ'  28הביניי� בהיק# של 

 כנית ובמהל� אישורה טר� התקבלו בעירייה אישורי� מהמשרד להשתתפות זו.ובעת עריכת הת .2
העירייה, לאור הבחינה הדמוגרפית והנתוני� המספריי� של מסיימי כיתות ו' לעומת מסיימי  .3

 כיתות ט', עומדת בפני צור� מיידי של הקמת חטיבה נוספת ללא דיחוי.
ייה לא יכולה להמתי� ע� הבנייה עד לקבלת האישורי� (אירועי הבחירות החוזרות גרמו העיר .4

לחוסר וודאות בנושא זה) ולכ� החלה הבנייה, כפי שנמסר ואושר בישיבות המועצה וועדת 
 הכספי�.

המועצה מאשרת לקיחת הלוואה משלימה, ככל שלא תאושר ההשתתפות החזויה או שתאושר  . . . . 5
     יה, בסכו� שיחסר כמקור להקמת החטיבה.השתתפות נמוכה מהחזו

        

 
        נטילת הלוואות לפרויקטי� כלכליי�נטילת הלוואות לפרויקטי� כלכליי�נטילת הלוואות לפרויקטי� כלכליי�נטילת הלוואות לפרויקטי� כלכליי�    ����נספח ג'נספח ג'נספח ג'נספח ג'

        
הנהלת העירייה בוחנת מספר פרויקטי� כלכליי�, בעלי כושר החזר מוכח ובתקופה מתאימה. לדוגמה 

  שוט# לעירייה. הגגות הסולריי� שבוצעו בראשית העשור וכבר החזירו את ההשקעה ועדיי� מניבי� רווח
  

כל אימת שההנהלה תגיע למסקנה שבפניה השקעה העונה להגדרות הכלכליות הכוללות החזר השקעה 
בטווח קרוב ברמת וודאות גבוהה, ויצירת מקור רווח נוס# לעירייה יובא לדיו� בוועדת הכספי� ובמועצת 

  ייעודית. העיר, תב"ר חדש, לצור� הפרויקט. מקור המימו� לתב"ר כזה שייפתח יהיה נטילת הלוואה 
        

לוואות אלה אינ� נכללות בסכו� ה. כאמור כמ' ש"ח 20היק# נטילת ההלוואות למטרות אלה לא יעלה על 
  בנספח א' להל� וכל הלוואה על פי נספח זה תיכלל בתב"ר נפרד שייפתח ויאושר על ידי מועצת העיר.
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        ות לביובות לביובות לביובות לביובהלוואהלוואהלוואהלוואפרעו� מוקד� של פרעו� מוקד� של פרעו� מוקד� של פרעו� מוקד� של     ����''''דדדדנספח נספח נספח נספח 

  

הלוואות ביוב שנלקחו טר� הקמת תאגיד הביוב לש� בניית תשתיות ביוב ומכו�  לעירייה .1
 הטיהור שפכי�.. 

בעת הקמת תאגיד הביוב הועברו נכסי הביוב העירוניי� לבעלות התאגיד כנגד הלוואות בעלי�  .2
 ותשלומי� ששימשו לפרעו� מוקד� של חלק מההלוואות. 

או \וואות, כול� או מקצת�, בכספי קרנות הביוב ובכוונת העירייה לפרוע בפרעו� מוקד� את ההל .3
 פרעו� מקביל של הלוואת הבעלי� שנתנה העירייה לתאגיד כנגד העברת הנכסי�.

יקיי� משא ומת� ע� הבנקי� המלווי� להשגת תנאי פרעו� מיטביי�. מועצת העיר גזבר העירייה  .4
  רעו� המוקד�.מתבקשת להסמי� את ראש העיר והגזבר להתקשר ע� הבנקי� לביצוע הפ

  
  
  

        לחוק התכנו� והבנייה)לחוק התכנו� והבנייה)לחוק התכנו� והבנייה)לחוק התכנו� והבנייה)    98989898יעוד כספי היטלי� להשקעה בחינו� (תיקו� יעוד כספי היטלי� להשקעה בחינו� (תיקו� יעוד כספי היטלי� להשקעה בחינו� (תיקו� יעוד כספי היטלי� להשקעה בחינו� (תיקו�         ����''''ההההנספח נספח נספח נספח 
  

פי היטל ס(ב) לתוספת השלישית לחוק התכנו� והבנייה, העירייה תייעד מתו� כ 13בהתא� לסעי# 
בגבולות הסכומי� לפי הצור� ו. )1(ב)(13ההשבחה להשקעה בחינו� סכומי� בהתא� לסעי# קט� 

  .המותרי�
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    2020מרץ  25
  כ"ט אדר תש"פ 
   516129סימוכין:  
  

  
  

 2020�2פרוטוקול ישיבת ועדת כספי� מספר 
 תש"פ אדר כ' 20203.16. שני נער� ביו�: 

 
  

  שמות חברי ועדת הכספי� הנוכחי�:
�  עילאי הרסגור הנדי�                       יו"ר ועדת הכספי

  חברת הוועדה   מ.מ יו"ר                        תהילה מימו�רו"ח                          
  חבר הוועדה                                         אור� כה�                   

  חבר הוועדה  אמיר קולמ�                                                     
  חבר הועדה      דני הרוש

  ( השתתפה בשיחת וידאו) חברת הוועדה   הדר לביא                                
    חברת הוועדה  לוי סקופ                    עו"ד עדי

                                         
  שמות מוזמני� שנכחו:  

  ראש העיר          רפי סער                                      
  יתי צחר                          מנכ"ל העירייה א      
  גזבר העירייה              רו"ח שגיא רוכל      
  רו"ח צבי אפרת                 סג� גזבר       

  מנהלת מח תקציבי�     פירי לוי                                  
    מנהל אג* החינו(    אורי ארבל גנ)      
      מהנדסת העיר  עליזה זיידלר גרנות      
  מנהל אג* הכנסות העירייה    צחי ב� אדרת       
  מנהל אג* חזות העיר    אודי להב       
  מנהלת אג* קיימות וחדשנות    סלעשרית       
        
                                              

      
  2020תקציב העירייה לשנת     על סדר היו�:

  
 2020הצעת התקציב הרגיל לשנת  .1
2.  � 2020�2023הצעת תקציב הפיתוח (תב"רי�) לשני

a. פתיחה יו"ר הועדה 

b.  מנכל העירייה 

c.  גזבר העירייה  –סקירה כללתי על התקציב  

d. )חינו  

e. חזות העיר 

f.  הכנסות העירייה 

g. קיימות וחדשנות 
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 2020בתקציב העירייה לשנת דיו# 

  
  

 :עילאי הרסגור הנדי#
הדר לביא מצטרפת אלינו מרחוק , כל חברי הוועדה נוכחי�. חברי� אנחנו פותחי� את הישיבה

. היה פשוט להכנהכידוע לא , תקציב העירייה השנה. בגלל המצב המיוחד שאנחנו נמצאי� בו
, בעיקר באמת בגלל הצור( לעשות שינויי� גדולי� לעומת מה שהיה בעבר. מהרבה מאוד סיבות

והתקציב עכשיו נעשה לאחר . בעצ� ירשה אותו. מצב כלכלי לא פשוט שהעירייה נקלעה אליו
הרבה בעיות שצצו לאור( הדר( והטיוטה שמוצגת בפניכ� ג� היא טיוטה . ההרבה מאוד מחשב

. שמשנה דברי�, בסופו של דבר תצטר( לעבוד אל מול משבר הקורונה שבא עלינו לא לטובהש
אנחנו נמצאי� כנראה רק . אנחנו עדיי� לא יודעי� מה יהיו השלכותיו המלאות של המשבר

הרבה מאוד דברי� . כל האירועי� הופסקו, כידוע הפעילות במערכת החינו( הופסקה. בתחילתו
מצד שני יש לנו כמוב� עובדי� שה� נמצאי� היו� במצב . צעי� מצד אחדשחשבנו שנעשה לא מתב

  . עובדי� שה� לא קבועי�. בעייתי

 
  :ראש העיר, רפי סער

  ?מי חסר לנו כא�
  

  . הדר מחוברת מרחוק :עילאי הרסגור הנדי#
  

, באתי לוועדה הזאת כדי לדבר על כמה מסרי� מאוד מאוד חשובי�, אוקי :ראש העיר, רפי סער
שיש בה לא מעט סיכוני� , אנחנו נכנסי� לתקופה שהיא תקופה לא שגרתית. ערב טוב לכול�אז 

החוסר , מה שנקרא, התקיימה עכשיו שיחה בפורו� החמש עשרה, אנחנו. כלכליי� למערכת
עד כדי כ( שאנחנו פשוט לא יכולי� להערי( לאיזה תקופה המדינה , וודאות רק עולה וצמח וגדל

והולכי� . תהיה מסיבת עיתונאי� נוספת של ראש הממשלה ככל הנראההיו� בערב . נכנסת
הא� זה הול( להיות מהל( של . לעשות מהל( נוס* שעדיי� לא ברור עד כמה הוא יהיה קיצוני

הא� סגירת המשק ע� הגבלה נוספת לתת עוד יו� יומיי� לציבור , סגירת המשק באופ� מלא
וכל העניי� הזה בסופו של . אלה יש לא מעט משתני�בתו( הסוגיות ה. לראות מה שקורה, להתרגל

מה שלא היה . דבר מביא אותנו לתוקפה של חוסר וודאות כלכלית בצורה מאוד מאוד משמעותית
�שג� לא , בתו( כל זה יש הרבה מאוד סוגיות שאנחנו נדרשי� אליה�. במשק הישראלי מעול

�מלחמה שפורצת מלחמה ואז המשק  זה לא מצב של, זאת אומרת. נתנו עליה� את הדעת א* פע
. מוציאי� את התיק הרלוונטי ומתייחסי� אליו, נכנס לסוג של עבודה ואז יש הגדרות ברורות
�וה� . ובתו( זה ג� אנחנו עובדי� לפי תרחישי�. אלא פה זה מצב שמערכות לומדות אותו ג

י אנחנו להבדיל מהממשל האמריקאי שבא נשיא ארצות הברית ואמר אוק. גדולי� מאוד
�  . קוד� כל שתירגעו, מקציבי� עכשיו מאה שמוני� מיליו� של דולרי

, כא� המערכות לומדות את המצב ויש שיח וויכוח גדול מאוד בי� משרד האוצר למשרד הבריאות
ההסתדרות . מה הול( להיות. ובתו( זה ההסתדרות שמפעילה את כל הלחצי�. לשלטו� המקומי

 �מי יממ� את , עכשיו הולכי� להוציא את כל העובדי� לחופשהבאה ואומרת קוד� כל א� את
ומה קורה ע� ? הא� המדינה סופגת את זה בכס*. כס*? בינתיי� העירייה סופגת את זה? החופשה

�, הגיעה, מרי� פיירברג עכשיו בנתניה אמרה תשמעו? כל העובדי� האחרי� שצרי( לשחרר אות
�  . פיטרו, זאת אומרת. פיטרו את כול�. פיטרו את כול

  
  ?ת"פיטרו או הוציאו לחל :עדי לוי סקופ

  
ה� צריכי� לחתו� , כי מה שקורה, מבחינת� זה פיטורי�, ת"הוציאו לחל :ראש העיר, רפי סער
  . ת"זה לא חל, זאת אומרת, אבטלה

אז , אבל יש פה מצב ממש לא פשוט ויכול להיות שנושא של התקציב שאנחנו הגשנו אותו עכשיו
להבי� שהנושא של , פה אנחנו כולנו צריכי� לפעול ממש באחריות, זאת אומרת, לטובהכל עכבה 

לא יהיה אירועי עצמאות השנה ולא יהיה שו� . שאנחנו התחלנו לקצ) אות�, האירועי� למשל
�כדי , נשדר אותו בלייב לתושבי כפר סבא. נחמד, אולי נעשה איזה משהו טכסי. אירועי לאו

או , או לעשות מה שנקרא לייב בסלו�. שאיזה בית ספר ייקח על עצמו. אהשיראו את טכס יו� השו
במקרה הזה וג� בתו( , הישראלית ג�... אבל, כל מני דברי� שאנחנו נשמור על המסורת היהודית

לא של אנחנו רוצי� לעשות . נדות'זה להבי� שההתנהלות שלנו צריכה להיות התנהלות לא של אג
אנחנו נמצאי� במצב של איו� כלכלי ממשי על הרבה מאוד גופי� . אנחנו לא ש�, כ( או אחרת

אנחנו צריכי� לעבור פה הערכה , כמה שה� חזקות, הרשויות המקומיות. וג� על השלטו� המקומי
זה בי� שלושה חודשי� . זה יכול להסתיי� בטווח של שלושה ארבעה חודשי� ואולי יותר, זהירה



 

 

 

  09-7649126/7טל.  | 44100סבא �כפר 135רח' ויצמ� 

  gizbar@ksaba.co.il מייל:  | 106מוקד  | 09-7649263  פקס.

�פחות או יותר שאנחנו נמצאי� עכשיו בפתחו של  2020 את שנת, כלומר, לחצי שנה בתרחישי
, בשיח היה עכשיו, בתו( כל העניי� הזה. אנחנו ככל הנראה נחלו* בצורה כזאת או אחרת, אפריל

  . לאפשר דחייה של חודש בארנונה, את הנושא של הארנונה, בפורו� החמש עשרה
  

  ?למשלמי� אתה מתכוו� :אמיר קולמ#
  

, ה'להגיד חבר, אבל זה יותר אקט סמלי. אני אמרתי את דעתי. משלמי�ל :ראש העיר, רפי סער
�אמרתי ? אבל בסופו של דבר מה אני אמרתי לרו� חולדאי, אבל במסגרת, אנחנו רוצי� לעזור לכ

א� הוא . הוא צרי( לשל� ארנונה 2020אבל בשנת המס , דחית את הארנונה בחודש, תקשיב, לו

�עשרת אלפי�  2020אז הוא צרי( לשל� בשנת , אותו בעל עסק, צרי( לשל� עשרת אלפי� שקלי
�מה זה משנה א� הוא ישל� אות� עכשיו או בעוד שלושה חודשי� או בעוד שבעה , שקלי
�יהיה לו יותר קל לשל� . ויכול להיות שעכשיו כשיש לו עוד כס* הוא יכול לשל� עכשיו. חודשי

בנקי� וזה , לושה להיכנס למצוקה כספיתעכשיו מאשר לשי� את הכס* בכיס ובעוד חודשיי� ש
. ואז הוא לא יכול לשל� לרשות והרשות צריכה להפעיל עליו כל מני אמצעי� כדי לגבות את הכס*

�אז אמרתי , אבל זה אקט סמלי כדי לאפשר, אז פה הסכימו. זה ג� יעלה יותר כס* לו ולכול
אני האחרו� שלא יהיה ע�  ,אנחנו איתכ�, ה'להגיד חבר, א� את� רוצי� רק לאפשר, אוקי

�רק אני חושב שבשיקול דעת אנחנו צריכי� לפעול בצורה מאוד . אני אית�, אני ההפ(, הסוחרי
, בתו( כל זה בכל ההערכות מצב שעשינו בשלושה ארבעה ימי� האחרוני�. מאוד אחראית

כת ביקשתי מהצוות המקצועי שיעביר שורה של נושאי� שהוא חושב שיכולי� לסכ� את המער
�יכולי� לבוא חברי מועצה . נדות'אני לא מקד� שו� אג. שלא יתקיימו ולהתחיל להפחית אות
זה לא אחריות רק , תעצרו. אנחנו לא בשלב הזה בכלל, ולהגיד לי רציתי את זה ורציתי את זה

זה אחריות של מועצת העיר , ה'חבר. של וועדת הכספי�, זה אחריות של כל מי שיושב פה, שלי
כי יכול להיות מצב שהאירוע הזה יסתיי� בעוד , כלפי האיתנות הכלכלית, העיר כפר סבאכלפי 
ויכול להיות . אנחנו חוזרי� לשגרה מהר מאוד, אוקי, שלושה שבועות ואז נגיד בסדר, חודש

, זאת אומרת תרחיש של חודשיי� שלושה. זה יכול להימש( קצת יותר וקצת הרבה יותר, תרחיש
מלחמת יו� כיפור . כי המשק הישראלי מעול� לא היה במקו� הזה, ראליזה כאוס למשק היש
  ?וויקיפדיה? מי יודע? כמה ימי� היא היתה

  
  . יותר. מלחמת יו� כיפור היתה לדעתי חודשיי� וחצי שלושה :תהילה מימו#

  
  . אני חושב שעשרי� ושלושה ימי� :ראש העיר, רפי סער

  
  . נראה באינטרנט :עילאי הרסגור הנדי#

  
מש( הסכסו( , תשע עשרה, סליחה, אה, עשרי� ושלושה ימי�, זכרתי טוב :ראש העיר, רפי סער

�הסתיי� בעשרי� , זה התחיל בשישי לאוקטובר. תשע עשרה ימי�, שתבינו, תשע עשרה ימי
אני רוצה שתבינו שמלחמת יו� כיפור שהייתה אחת המלחמות א� לא . ורביעי לאוקטובר

אני . עשרי� יו�, נמשכה תשעה עשר יו�, והכאוס הגדול ביותר שהיההמלחמה הקשה ביותר לנו 
�אז טעיתי בארבעה ימי� לטובת המלחמה . זכרתי עשרי� ושתיי� או עשרי� ושלושה ימי

בעניי� הזה אנחנו נכנסי� לתקופה מאוד לא . כי היא הסתיימה מהר וזה טוב יחסית, במקרה הזה
ועי להגיש המלצות נכונות ורציניות ואחראיות לגבי מהצוות המקצ' א... פשוטה ולכ� אני מצפה

�מוועדת הכספי� לקחת את כל המשתני� ולהבי� שאנחנו נמצאי� במצב של , דבר שני. התרחישי
�אנחנו לא . ג� מחברי המועצה בקואליציה וג� מחברי המועצה באופוזיציה, זאת אומרת, חירו

זה שנה שאנחנו , להפ(, נדות או מדיניות'זה לא שנת תקציב שנאי ממלא אג, נכנסי� עכשיו
למי שבאופוזיציה , אני פונה ג� למי שרואה אותנו, כמו כל חברי המועצה. צריכי� לפעול באחריות

. היא לא פשוטה, זאת תקופה מאתגרת מאוד. לתת יד כדי לעבור את התקופה הזאת, ובקואליציה
אנחנו . הבורסות בקריסה. ישראלוהיא יכולה להיות מאוד מסכנת את המצב הכלכלי במדינת 

�תראו מה קורה , שמשליכי� על המקומיי�, שה� גלובליי�, עוקבי� אחרי המשתני� הכלכליי
ההשלכות העקיפות זה כמוב� . תראו מה קורה במדינת ישראל מבחינת המגזר העסקי, בעול� כולו

�, מי� מיסי�לא משל. לא משלמי� מיסי�, לא משלמי�, העסקת עובדי�. על העסקת עובדי
יכול להיות שאנחנו נבוא לעור( די� ונגיד . אנחנו נכנסי� למצב שהמערכת כולה צריכה להבי�

יכול להיות שאנחנו . ה אנחנו תו( שבוע שבועיי� אנחנו משלמי� לכ� פחות עשרה אחוז שכר'חבר
, זאת אומרת א� מחר בבוקר, א� המשק נכנס לשנת חירו�, ה'נידרש בעוד חודש להגיד חבר

ההערכה היא בי� עשרה , זאת אומרת, רק עובדי� חיוניי� מגיעי� למערכת, שתבינו ממחר בבוקר
. כל השאר יושבי� בבית. עובדי העירייה באי� לעבודה. שניי� עשר אחוז, חמישה אחוז, אחוז

�מה זה , כל השאר יושבי� בבית, עכשיו. אנחנו צריכי� להעביר רשימה שמית מי אות� אנשי
יוצאי� ומקבלי� משכורת וה� בחופשה של ? הא� ה� יוצאי� על חשבונ�... נחנוהא� א? אומר
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אנחנו , כל הסוגיות האלה אנחנו ממתיני� למשרדי הממשלה, זאת אומרת? ת"זה חל, המערכת
כל הנושאי� מסביב שבאו והיה פה קצת חוסר סדר של מספר . לא יכולי� לקחת את החוק לידנו

�. ימי� שכל מני רשויות לקחו לעצמ� החלטות בגלל הלח) הציבורישל איזה שלושה ארבעה , ימי
�אנחנו צריכי� להתנהל נכו� וחכ� . אי� לח) ציבורי ואי� לח) של עובדי�. בגלל הלח) של עובדי

אמירות שבסופו של דבר . באמירות שה� פופוליסטיות. ולא לצאת באמירות שה� חסרות אחריות
בפורו� החמש , בשלטו� המקומי, ג� פה היה בתו( השיח. יחזרו כבומרנג כי ה� ג� לא חוקיות

, אה סליחה, יש ראשי רשויות שאמרו דברי� שאחרי חצי יו� או יו� פתאו� ה� הבינו, עשרה
את� לא יכולי� לקחת שו� החלטה שהיא לא בסכמות ראש הרשות או ... לא אנחנו לא. טעינו

כי א� אני רוצה , י� שצרי( את הרגולטורבטוח לא בהיבטי� כלכלי, דבר שני. אחד. הרשות עצמה
זה צרי( לעלות , אני רוצה לפטור מארנונה, אוקי, אני לא יכול להגיד. יש תהלי(, לפטור מארנונה
�המועצה צריכה להביא את זה . וועדת כספי� צריכה להעלות את זה למועצה. לוועדת כספי
�אז מי משפה את , רנו מארנונהפט, ואז אוקי. משרד הפני� צרי( להגיד בסדר. למשרד הפני

לאחריות הציבורית ובסופו . יש פה הרבה מאוד שיקולי� ופה אנחנו נדרשי� לחשיבה? המערכת

וזה המסר שבאתי . אנחנו צריכי� לעשות עליה דליט ולדלג מעליה 2020של דבר להבי� ששנת 

�, תזכרו, 2020המסר הוא ששנת . אני בדר( כלל לא נכנס לוועדה. להעביר כא� בוועדת כספי
רי� כאלה ואחרי� "הדבר היחידי שאנחנו ניאל) לממש ונידרש לממש זה את הנושא של תב

�לא יודע מה יהיה . יש בית ספר שהוא נבנה עכשיו, שאנחנו צריכי� לראות אי( ה� מתקיימי
יש פה . אי� פועלי� פה, ה'חבר, יכול להיות שבעוד שבוע יגידו לפועלי�. גורלו מבחינת העבודה

החטיבה היא . א� המדינה ש�, יש אתגר. אנחנו התחייבנו לעשות שיפוצי קי) בקי) הקרוב. אתגר
. שהוא אירוע כלכלי והוא אירוע ביצועי והוא צרי( להיפתח בראשו� לספטמבר. אירוע משמעותי

�, ה'חבר. אנחנו נצטר( להגיש מכתב למי שאנחנו נידרש? הא� במסגרת העובדי� החיוניי
לא ? יאשרו, ה� פועלי� חיוניי�, י� או ארבעי� הפועלי� שבוני� את החטיבהשלושי� הפועל

יש פה משקל כבד מאוד של כולנו של אחריות ואני אומר את זה כא� כי היה לנו שורה של ? יאשרו
אני אומר את זה , ויש חלק מחברי המועצה שרוצי� לקד� מדיניות כזאת ומדיניות אחרת. שיחות
הולכת . זה לא הזמ�. ולא שו� דבר. ולא להתנות. לא לצבוע. ה לא הזמ�ז. זה לא הזמ�, עכשיו

, תסתכלו ברחוב ויצמ�. אני אומר את זה בלשו� המעטה, להיות תקופה מאוד מאוד לא פשוטה
�לא , אי�, כל המספרות סגורות. פיטרו את העובדי� שלה�, מסעדות סגרו. תראו עסקי� סגורי

מסעדות . העובדה היא שה� סגורי�, משנה מה סיבה לא. ראיתי מספרה אחת פתוחה בעיר
ראיתי הרבה מאוד ... היו� בבוקר הסתובבו פה, חברות הייטק, הרבה מאוד עסקי�. סגורות

�אפל . הוציאו אותנו לחופשה, אני עובד בחברת הייטק? מי אתה, אבות ע� ילדי� שמסתובבי
�כל מי , כל מי שעובד ואני מסיי�. ג� בישראל, העולמית סגרה את כל הסניפי� שלה בכל העול

  . סגור. אי�, אתה רוצה לקנות היו� אייפו�. אי�, נסגר הסני*, שעובד באפל בישראל
�אנחנו כנראה לא מסוגלי� עוד להבי� ולהפני� את גודל האירוע שהוא אירוע בתרחיש . אי� כלו

סטוריוני� וכלכלני� מתחילי� עכשיו כל מני הי. ר� עול� ובמשק הישראלי ואולי במשק העולמי
המשק , כי ג� אירועי� מלחמתיי� שהיו במאה הקודמת, אי אפשר להשוות לשו� דבר כזה, להגיד

יש פה . זה משק אחר לגמרי. העולמי הוא לא היה משק בהוצאות כלכליות כמו שהוא עכשיו
חד שה� ממשקי� כלכליי� שזה משלי( א, יש פה הרבה מאוד ממשקי� בי� מדינות, גלובליזציה

חברה ישראלית שיש לה . בורסה פה משפיעה על הבורסה פה משפיעה על הבורסה פה. על השני
זה משלי( ישירות על , או חברת בת בארצות הברית וקורה ש� משהו, חברת א� בארצות הברית

לכ� לבוא במשורה . ולש� אנחנו נדרשי�. יש פה אפקט דומינו מתגלגל. החברה הישראלית
להוריד , אני מבקש ואני מנחה ואני מורה, קשור להישרדות של המערכת כל מה שלא, לתקציב

�להבי� את גודל האחריות . להבי� את צור( השעה. בלי לכעוס. בלי לכאוב. בלי למצמ). מסדר היו

  . כמו שאמרתי, אירועי� השנה ככל הנראה. 2020ולדלג מעל 
  

  . אז נמצא דר( אחרת לעשות אירועי� :תהילה מימו#
  

עכשיו ראיתי למשל את אחד ... סיכוי... אבל דר( אחרת לעשות. לא יהיו :ראש העיר, סעררפי 
הסיטו . אמרו לה במקו� שההצגה תהיה כ( וכ(, קראו לה לזה... התיאטראות שהסיטה את כל ה

�. נתנו הצגה אחת, זהו, אות� שחקני�. מבור(. שילדי� יראו ויהנו, שמו את זה ביוטיוב, את כול
  . המשכורת עבור ההצגהיקבלו את 

  
כי אנשי� , אז יש לי ברשות( שתי בקשות, בגלל שלא כול� מודעי� לכל הדברי� :עדי לוי סקופ

וההנחיות שאתה . צריכי� להיות מודעי� לעבודה העדינה שנעשית פה והצוותי� שמבצעי� עבודה
�כי העובדי� , כי אנשי�. ג� בנושא תרבות ופנאי, ג� בנושא קהילה, לפעול, נות� לצוותי

בדרכי� . בהנחיית( עושי� עבודה נהדרת על מנת להנגיש הרבה מאוד דברי� באו� ליי�
  . אלטרנטיביות
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אנחנו  .אני יכול להיכנס לתפעול של המערכת, מכיוו� שזה וועדת כספי� :ראש העיר, רפי סער
שירי� צריכי� לעבור בתפיסה לעבודה אחרת ולסגנו� עבודה אחרת והמזל שלנו שיש את המכ

�לתושבי העיר ולכל מי , יש המו� פעולות שנעשות כא� כדי לאפשר לתושבי�. האלה ואת הלפטופי
באיזה , ככל הנראה מחר הול( להיות סוג של סגר. שיישב בבית להעביר את הזמ� בצורה מיטבית

 היתה לנו פגישה ע� הצבא ג�. יכול להיות סגר מוחלט. אנחנו עוד לא יודעי�, דרמה הוא יהיה
�יכול , בא הצבא ואומר, זאת אומרת, היתה לנו פגישה ע� הצבא. שתבינו איפה זה נמצא. היו

אבל א� הצבא אומר אנחנו עוד לא . אנחנו עוד לא יודעי�. יכול להיות שלא. להיות שאנחנו נידרש
�בתו( כל , הדבר השני. זה אומר שתבינו באיזה מצב של חוסר וודאות אנחנו נמצאי� ,יודעי

אבל , כדי לעשות פעולות אחרות והמו� יצירתיות, זה צרי( הרבה פחות משאבי�, העניי� הזה
שמוני� וחמישה אחוז מעובדי , שמוני� אחוז, יכול להיות שממחר בבוקר, המנגנו� כמנגנו�

יש פה . או בחופשה שהמדינה תממ�. ת"או בחל, העירייה יוגדרו כעובדי� שאו בחופשה מאולצת
, משרד הבריאות. מלחמת עול� בי� משרד האוצר למשרד הבריאות, ק עול�עכשיו ממש מאב

את זה אני . א� היו שומעי� למשרד הבריאות כבר ביו� חמישי היה כבר סגר. תסגרו אתמול
אומר לכ� משיחות ע� האנשי� הכי בכירי� במשרד הבריאות וחלק� אומרי� זה רק שאלה של 

כמו ... זה קפ) ממאתיי� חמישי� לשלוש מאות שבעי�כבר הבנתי שזה בשעתיי� האחרונות . זמ�
יכול להיות שפה יש פה מישהו , ג� פה... שהגבירו את קצב הבדיקות ככה את� תראו שיש יותר

  . שהוא נשא
אבל את� . אז יכול להיות שזה אני. אני לא אשתעל פה. ארבעה ימי�, אני משתעל כבר שלושה

 �בבקשה לעבור שגיא , תראו, חודש אבל בשיא הרצינותתשמחו שאני אהיה בבידוד איזה שבועיי
להסתכל על הנתיבי� הכלכליי� לראות מה נכו� ומה אנחנו כרגע מורידי� לגמרי , על התקציב
�פה הנחת עבודה שבעלי עסקי� יכול . אי� שו� ברירה. פשוט חותכי� את התקציב. מסדר היו

  . ישלמודו חודשי לא . להיות שיעשו די� לעצמ� ולא ישלמו לנו
  

  :שגיא רוכל, גזבר העירייה 
  . אלא ה� לא יכולי�, לא בגלל שה� לא רצו

  
היתה פה שיחה מאוד לא פשוטה ע� עובדות עירייה שעובדות . לא יכולי� :ראש העיר, רפי סער

ויש . חלק� לא יעבדו פה ולא יעבדו בשו� מקו�. וזה מצוקה גדולה מאוד. בסקטור של הסייעות
ונשי� שעובדות בשתיי� שלוש עבודות שפיטרו אות� משתי עבודות ונשאר . הוריותפה נשי� חד 

לקחו אנשי� כאלה ואי( ה� מדלגי� על . לה� רק עבודת העירייה ופה יש לה� חוסר וודאות
  . זאת הבקשה שלי. החודש וחצי חודשיי� שלושה

  
  . מה ה� יגררו אית� אחר כ( בגלל החודשיי� האלה :אמיר קולמ#

  
? הנוכחי הזה ונתחיל פה להוריד דברי�, אתה מצפה שניקח את התקציב הזה, רפי :וי סקופעדי ל

מציע שנאשר את התקציב אז ואחרי זה יבוצעו שינויי� בהתא� , אתה מבקש... או שאתה רוצה ש
  . כי אנחנו לא יכולי� לצפות מה יהיה? לזה

  
להתחיל לעשות , הנחיה למנהלי� נתנו. נתנו הנחיה לשגיא, אנחנו כרגע  :ראש העיר, רפי סער

�. אני יכול לקרוא לזה קיצו) ולעשות פה דרמה. התאמה. לא קורא לזה קיצו), שינויי� תקציביי
יש מציאות . התאמת התקציב למציאות הזאת, נתנסח מדויק. אבל זה התאמת התקציב למציאות

רועי ספורט שאי� אז אני לא יכול לתקצב אי. אי� אירועי�, אוקי, המציאות אומרת. חדשה
�כולל , אז את הסעי* הזה של האירועי�, לא יכול לתקצב אירועי� בכלל כי אי� אירועי�, אירועי

יכול . למחוק אותו לחלוטי�. אולי אפילו קצת אחרי פשוט או להוריד לגמרי, עד יו� העצמאות
א� , תזאת אומר, לקצ) את התקציב, פשוט למחוק ואז לקצ), להיות שזה מה שצרי( לעשות

�אז כל האירועי� כולל הפסטיבל נושפי� שלא יתקיי� , אנחנו יודעי� שעד חודש מאי אי� אירועי
 . מ� הסת� צרי( פשוט להוריד

 
בגלל שבעשרי� ותשיעי , אנחנו בגלל לוחות הזמני�, בטכניקה :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
הרי יש שעות , לקיצוצי�אני מציע שמנגד , את� לא רוצי� מציאות של בלי תקציב, לשלישי
. ייקח עוד זמ�. כמו שאתה יודע וישבנו על זה, שנערו( עכשיו את כל הקוב) השינויי� הזה. נוספות

שהתשובה תהיה שאת� תעשו , אני ממלי) שהתשובה תהיה אחרת, ולא לכעוס על השאלה של עדי
�  ... ילה לאחר מכ�ושבוע לאחר מכ� או יו� לאחר מכ� או ל. משהו ומיד נתא� ע� וועדת כספי

  ...אז אנחנו נמצא לזה לכאורה , אבל במקו� שבוע ולא להוסי* פיצוי למשהו או ירידה בארנונה
  

  . אז זה הטכניקה :ראש העיר, רפי סער
  

  . אני מציעה לשקול לאשר את זה אז ואחר כ( נדע לעשות את ההתאמות :עדי לוי סקופ
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אני . אנחנו משאירי� ומאשרי� את זה ככה או לאהא� , זו שאלה מעניינת :ראש העיר, רפי סער

אני חושב שבדברי� שה� ברורי� פשוט לקחת . להפ(. חושב שזה לא נכו� להשאיר את זה ככה
. לייצר רזרבה תקציבית לבלתי צפויי�. לשי� את זה בסוג של מותנה, ולהתחיל את התקציב הזה

את , * של חמישה מיליו� שקלי�ס( האירועי� אנחנו מרימי� אות� בהיק, נניח, זאת אומרת
לגביית כס* של . לפיצויי�, לשכר. החמישה מיליו� שקלי� לשי� את זה בתקציב בלתי צפוי

  ? ארנונה אוקי
  

אנחנו נראה ? בפני� אתה תוכל לפרק את זה, בתו(? אבל בבשר נחתו( בפני� בבשר :תהילה מימו#
  ? את זה

  
  . לאור( כל השנה צרי( לעשות העברות מסעי* לסעי* :אמיר קולמ#

  
שהוא מתחייב , מהל( אחד של קיצו). אני הייתי עושה שני מהלכי�  :ראש העיר, רפי סער

והתקציב . שזה תקציב חירו�, תשי� תקציב, של כמו שתהילה אמרה, מהל( שני. מהמציאות
יכול להיות כמו . ונגדיר אותו תקציב שהוא גמיש. חירו� הזה יהיה תקציב שאנחנו נצבע אותו

סביר . לחוסר בארנונה שפתאו� אנחנו נגלה שבחודש מאי לא באו לשל� ארנונה, ל אמר"שהמנכ
עזבו את . אנשי� לא באו לשל�, והגיוני שאנחנו נראה פתאו� בחודש מר) ואפריל נפילה בארנונה

�אנחנו נמצא את עצמנו פתאו� . אנשי� לא יבואו לשל� כי ה� בסגר, ההוראות קבע ואשראי
צרי( . חמש עשרה מיליו� שקלי� בחודש אחד וזה מכה מאוד קשה, עשרה, ונהבחוסר של שמ

�, שניי�. לקצ), ואחד. יש פה אפקט שרשרת של דומינו שצרי( להתנהל נכו�, לעמוד מול הבנקי
ואני אגיד את זה פה בצורה . לשי� את כל הנושאי� שה� לא רלוונטיי� לעשרי� עשרי� ויש פה

כל . תחבורה ציבורית בשבת. נושאי� שחשבנו שיקרו ולא יקרו ,פסטיבלי�, אירועי�. ברורה
  .הנושאי� האלה ואני אומר את זה בצורה חדה וברורה

  
  . יהיו תחת קופה אחת :דני הרוש

  

 �2020כל מה שהוא לא רלוונטי ל. חד וחלק וברור. לא צרי( לעזור לי דני :ראש העיר, רפי סער
ונניח בעוד . סיימנו את השעת חירו�. כתקציב לשעת חירו�, נצבע ושמי� אותו בצד, בגלל המצב

סליחה על , איזה. נגמר הסיפור, איזה מפגר אתה, תקשיב, שבועיי� יגידו ראש עיריית כפר סבא
מביאי� את ? תחזיר את המצב לקדמותו? מה פתאו�? השתגעת? מה ,איזה לא נורמלי, המילה

�אנחנו . לא מהדקי�. הדקי� את החגורהכרגע אנחנו לא מ. הכל לוועדת כספי� ומתחילי
�ואני אומר את זה פה בצורה . אי� שו� ברירה אחרת בחוסר הוודאות שאנחנו נמצאי� בו. חותכי
זה יכול . זה יכול לעצב�. זה יכול להכעיס. אנחנו לא בפוליטיקה. אנחנו לא משחק פוליטי. ברורה
. חד וחלק. אחריות ציבורית כלפי העיר הזאתיש לנו . אנחנו לא במקו� הזה. זה יכול הכל. להרגיז

התמזל . נקודה. זה תקציב חירו�. אני אומר את זה לקואליציה ואני אומר את זה לאופוזיציה
כי עכשיו ראשי רשויות שוברי� אתה ראש מה , מזלנו שהתקציב הזה הוגש עכשיו ולא בדצמבר

ואנחנו פחות . כל מני דברי� וזה ה� עושי� כי ה� לקחו בחשבו� כל מני דברי� והתחילו להוציא
עד . או יותר התנהלנו בצורה סבירה והזמ� הזה הוא עת נכונה להיכנס ממש לעבודה סיזיפית

�  ? נכו�? הישיבה הבאה זה יהיה מושל
  

  . יו� ראשו�  :עילאי הרסגור הנדי#
  

. סעיפי�לעבור על ה, לשבת לפתוח את התקציב, לישיבה הבאה ביו� ראשו� :ראש העיר, רפי סער
. קיצו), במחשבה. בראש זה לא. זה לא, לא. לא מה כ�. זה לא, זה לא, זה לא, ולהתחיל להגיד
עברנו את התקופה . מצד שני לשי� יתרות תקציביות. סיבוב של התקציב. קיצו) מצד אחד

�רואי� . רואי� מה הנזקי�. עברנו את המלחמה הזאת, הערכת מצב, חודש וחצי חודשיי�? בשלו
א� צרי( לעשות תיקו� . ולפי זה מתחילי�. היו� המשק ישר עולה ומתחיל לטוס. המשק הול(לא� 

לא , כ� אירוע. עכשיו בואו נתחיל לריב, יאללה, אוקי, מתקני� את התקציב ואומרי�, תקציב
שזה , להבדיל מכחול לב� וביבי, אנחנו עכשיו. לא תחבורה ציבורית, כ� תחבורה ציבורית, אירוע

אחריות . חד וחלק, נקודה, פה אנחנו עושי� סטופ, אני אומר לכ�. פה עד מאי יוני בטח יהיה
  ? אוקי. נקודה. שלנו

  
בהתא� ? ואז אנחנו נתק� אותו. נעביר תקציב, או שאנחנו נעשה דבר כזה  :עילאי הרסגור הנדי#

  . לכל מה שצרי( אחרי זה
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במצב הנוכחי ממה ... אי� או ש, זאת החלטה, אני אומר את זה כא�, עילאי  :ראש העיר, רפי סער
אנחנו הולכי� להיכנס לתקופה שמוערכת לפחות עד שלושה , ממה שאני שומע, שאני רואה

�אז אנחנו לא יכולי� להרשות . יש כאלה שאומרי� חצי שנה, לפחות עד שלושה חודשי�. חודשי
יבוא ראש הממשלה ויגדיר צו שעה רבע לתשע בערב , שמונה וחצי. כרגע זה המצב... לעצמנו או ש

אנחנו נראה מקסימו� , מחר בבוקר נסתובב בכפר סבא. כול� נכנסי� הביתה, צו שעה חדש. חדש
יכול . זה ההקצנה. את הציפורי� שה� פה ואת החתולי� ואולי מישהו שהול( למכולת באישור

, ברחבי המדינה אבל א� את� תסתובבו .להיות שיהיה משהו בביניי� כדי לעשות עוד תהלי(
לשי� ... לכ� אי� עוד ש. התרוקנה וזה הול( להיות יותר דרסטי. את� תראו שהמדינה התרוקנה

אנחנו לא נמצאי� . להוריד את המחשבות. נדות'להוריד את האג. להוריד את הבט�. את הכל בצד
   . המוזות שותקות, כשיש מלחמה? אי( אומרי�. במצב של שגרה

  
  ?מה כ� יהיה בתקציב  :עילאי הרסגור הנדי#

  
  ... אי�, אי�  :ראש העיר, רפי סער

  
   ? מה עוד צרי( לעבור. אמרנו מה לא  :עילאי הרסגור הנדי#

  
  

יש שלושי� אחוז , א� אנחנו נכנסי� למצב הזה, במשק לשעת חירו�  :ראש העיר, רפי סער
. יש דברי� שנמשכי�, אבטחה, ביטחו�. שזה פינוי אשפה וניקיו�. מהפעילות של המערכת תימש(

בשלטו� , כשאנחנו פה, עכשיו... יש עכשיו, אנחנו לא יודעי�? מה קורה ע� השכר עובדי�? אוקי
פה . כל המלחמה זה בי� כס* לבי� בריאות. עכשיו נאבקי�, משרד האוצר וההסתדרות, המקומי

משרד מה הוא מאפשר מול מה , הכרעה שלו, זו החלטה שלו, ראש הממשלה יצטר( להכריע
, א� את� סוגרי�, ה'חבר, בא משרד האוצר אומר. משרד הבריאות אומר תסגור. הבריאות רוצה

, אחת, עובדי� יפורטו. מסעדות יקרסו, מפעלי� יקרסו, תרחישי סיכו�, אלה התרחישי�, אחד
�זה כל . שמי� את זה על לשו� המאזניי� ומחליטי� מה הול( להיות, חמש, ארבע, שלוש, שתיי

אני מערי( שמכיוו� שהתרחישי� שלפחות מה שמשרד הבריאות . זה כרגע כל המשחק. המשחק
אנחנו , כבר משרד הבריאות מתחיל להעביר, א� תקראו עכשיו ברשתות, התחילו כבר להדלי*

יכול להיות שזה , אז אנחנו יכולי� להגיד כמו שאיתי אמר... מבקשי� לסגור את כל הזה
יכול להיות שאנחנו באמת . � ויכול להיות שה� לא צודקי�חי� ויכול להיות שה� צודקי"כסת

�אי( כל , שלא יתממשו ולא יתקיימו ואנחנו נגיד, חיי� פה באיזה תרחישי אימה אפוקליפטיי
ויכול להיות שזה . העול� נסגר, העול� על איזה המצאה של איזה מבחנה שכאילו נפלה בסי�

נשמע עליו עוד כמה , נדע, משהו שהוא קצת כנראהיש פה . אנחנו לא יכולי� לדעת, משהו ממשי
המספרי� של ... זה לא היסטריה של. ההיסטריה היא לא היסטריה של שפעת. שני� וזהו

א� אני עכשיו הייתי ע� כל המידע ביד והייתי מקבל . ההידבקות לא מצדיקי� סגירה של מדינה
�אז אנחנו בחוש ? בשביל זה? מה, הייתי אומר, את המידע כמו שהוא שאנחנו רואי� אותו היו

אני חושב שבדיה החליטו שכול� , בשבדיה, אומר, תפס אותי בכניסה ללשכה צדוק, ובהיגיו�
. שיקול, בסדר. זה יעבור. ידבקו וזהו. אנחנו רוצי� שיהיו בריאי�? למה. לא עושי� כלו�. ידבקו

ג� ... או בריטניה. ר וכל זהויכול להיות שבהומו. אז יכול להיות שזה היה שמועה. אני לא יודע
�לקחת במלוא . להתנהל נכו�, אבל בעניי� הזה. ה� לא בריטי�, הילדי� שהסתובבו ש� היו שבדי

ל אמר אנחנו עכשיו עשינו "כמו שהמנכ. ח לעצמו"ויכול להיות שאני עכשיו עשיתי כסת. האחריות
  ...וח"מהל( של כאילו כסת

  
משרד הבריאות אומר שצרי( סגר . או שזה חילוקי דעות אמיתיי�  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר

ה� אומרי� ומדליפי� את מה שה� אומרי� . משרד האוצר אומר שזה יהיה קטסטרופה. מוחלט
�  . כדי שאחר כ( יהיה לה� את האופציה להגיד אמרנו לכ

    
. הדיו� כא� בוועדהאנחנו עכשיו הולכי� להמשי( את , מבחינה עקרונית  :עילאי הרסגור הנדי#

, נגיד, או שנסיי� את הדיו�? הא� הדיו� הזה הוא על נתוני� שה� רלוונטיי� בכלל, השאלה היא
  . אנחנו ניפגש בשבוע הבא. עוד כמה ימי� ניפגש. אנחנו לא יודעי� מה יהיה

  
. אני פה. תשבו פה כמה שצרי(. אנחנו התחלנו. אנחנו לא סוגרי� דיוני�  :ראש העיר, רפי סער

  . יש פה מנהלי� שהוזמנו. תעברו. תרצו אותי פה
  

  . אני מציע ששגיא יגיד את דברו  :דני הרוש
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ואז נתחיל לצעוד פנימה . נשמע מהצוות המקצועי. שגיא יגיד את הדברי�  :ראש העיר, רפי סער

. לנקותניקיו� ממשי( , באג* חזות העיר, תראו, יבוא עכשיו הגזבר ויגיד אוקי. למספרי� ונראה
  . אשפה ממשיכה

  
  

בשביל חיטוי כזה וכזה אני צרי( , ויכול להיות שאג* חזות העיר אומר אוקי  :עדי לוי סקופ
  . אנחנו רושמי� ובודקי� את כל הדברי�. תוספות כאלה

  
כי , העיר יותר נקיה, שאני מסתובב בעיר והאמת, אני יכול להגיד ל( עדי  :עילאי הרסגור הנדי#

  . כ�, המושכות אלי(, אז בבקשה שגיא... מסתובבי�אנשי� לא 
  

אז קוד� כל הצעת התקציב שמונחת פה היא במצב עסקי� רגיל מ�   :גזבר העירייה, שגיא רוכל
�הצעת תקציב זה לא כלכלה . והיא לא קשורה לא* אחד מהתרחישי� של משבר הקורונה. הסת

לבחו� את כלל ההשלכות התקציביות בכל מני לצוותי עבודה על מנת , אנחנו נערכי�. בימי קורונה
�א� זה בנושא . רב הנסתר על הגלוי ג� בהיבטי� של מה שאנחנו יודעי�... כי יש, תרחישי� שוני

אנחנו לא יודעי� לא את מש( האירוע ולא יודעי� מה יקרה בנושאי� של ... א� זה בנושאי, שכר
עי� להערי( בצורה אפילו לא סבירה מה אנחנו לא יוד, איזה הסכמי� יסגרו כ( או אחרת, שכר

ג� ממגורי� אבל נגיד , לא רק מעסקי�... או מ. תהיה הירידה בהכנסות העצמיות מארנונה למשל
, אנחנו לא יודעי� לעשות את כל זה בטווח כל כ( מהרי, שהסקטור העסקי הוא קצת יותר מורכב

  היו� הקמתי שלושה צוותי . � על זהאנחנו עובדי, זה ייקח זמ�. תו( שבוע להביא המלצות לאישור
�. וזה ייקח זמ� לגבש תכנית. עבודה בנושא הזה ועובדי� ומייצרי� המלצות במגוו� של נושאי

כ� צעדי בלימה . זה ייקח איזה שהוא זמ� לבצע התאמות, תכנית כוללת כפי שהציג ראש העיר
אני . ארגנות למצב חירו�שה� בעצ� תהלי( הת, ראשוני� ומשמעותיי� נוכל להמלי) בטווח קצר

. נוכל להצביע על דברי� שנית� להיער( בסגנו� של צעדי בלימה, לא יודע להגיד את כל ההשלכות
? לכמה ?לשלושה? לחודשיי�? לחודש? לכמה... להגיד לכ� שאני אדע להערי( כרגע את ההשלכות

מעות לכל חודש אנחנו עושי� לחודש ואחרי זה מה המש... את� כאילו אומדי� את זה כמה זה
ואי� לנו שו� סיכוי . ג� לנו. אבל זה קשה, ואנחנו מנסי� לאמוד את האלמנטי� השוני�. נוס*

לכ� יש פה איזה שהיא דילמה באיזה . זה באמת לא מצב עסקי� כרגיל. שנצדק בהערכות שלנו
, כשהמשבר יגמר, כי בכל זאת, אני כ� מציע שנדו� בהצעת התקציב ובאופ� שהיא זה ,אופ�

�היא , א� ניקח פעילות מסוימת. לחזור ולעבוד, חלק�, השירותי� אמורי� לחזור, שירותי
נכו� שיש הרבה דברי� שישתנו . באופ� היחסי כ� היא אמורה לעבוד בצורה דומה. אמורה לעבוד

נושא , אג* אג*, עכשיו, אנחנו היו� מעבדי� את זה. יש דברי� שאכ� יכעסו. בצורה מאוד קיצונית
, לקיי� מוסדות חינו(. כרגע במספרי� גדולי� ולא ברמת המשימה, נכו�, רשימה מפורטת ,נושא

. כ� מציע לעבור. לוקחי� את זה כרגע ואנחנו נרד אחרי זה לרזולוציות קצת יותר עמוקות, הסעות
 �אני לא יודע להגיד לכ� א� בתו( שבוע נדע להציג פה מעבר לצעדי בלימה רשימה של אמצעי

רק התחלנו לגבש את הנתוני� וג� התקופה לא ... נית עבודה מסודרת כי לא יודעשה� כבר תכ
אנחנו צריכי� להיער( , להבנתי וג� מה שדיברתי ע� איתי, כרגע, לכ�. אז אני לא יודע, ברורה

להשאיר לנו מקסימו� חופש פעולה , כדי להתארג�, ולהכי� את צעדי הבלימה האפשריי� שלנו
אז . זה מה שאנחנו נעשה לצד הצעת התקציב הזאת. בה לאותו מצב חירו�או יכולת תגו, לתקופה

  ?להתחיל לעבור על זה? מה את� אומרי�... מה
אנחנו כ� יכולי� לתת לכ� כשנציג אג* התייחסויות שלנו ממה שאנחנו יודעי� כרגע לגבי 

�  . תזכרו שזה הערכות ראשוניות בלבד. הנושאי� שחייבי� באותו תחו
כי אני לא ... כ� מספרי� כמה ומה יוצא לי כתוצאה מסגירה של פעילות הצהרוני�אני לא את� ל

�  . יודע להגיד לכ
  

  . מאוד מוקד�  :עדי לוי סקופ
  

זה עד כדי . אנחנו ג� לא יודעי� א� אנחנו חוסכי� כס* או מפסידי� כס* :עילאי הרסגור הנדי#
  . כ(
  

  . בחלק ככה ובחלק ככה  :עדי לוי סקופ
  

  . אני עדיי� לא יודע להגיד לכ�  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
  

  . אני חושב שצרי( לתת לדרג המקצועי להמשי( לעבוד  :דני הרוש
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כי עד עכשיו , שהדרג המקצועי יש לו בכלל איזה שהוא בסיס לקבל מידע  :עילאי הרסגור הנדי#
  ... חוסר הוודאות הוא כל כ( גדול שאי� לנו מושג

  
אי� . שאתה יכול אחרי זה להיות קצת יותר גמיש בו, להציע איזה שהוא פול צרי(  :תהילה מימו#

  . מה לעשות
  

  . תמיד אתה יכול לבוא ולהגיד אני מבטל  :דני הרוש
  

�המדינה מ. הכל בסדר. היו� אנחנו ביו� שני, ביו� שבת זה התחיל  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר

  . והכל יהיה בסדר. קצת לפני אפילו התחילה בהתארגנות, 1948
  

, איזה תקציב, לא משנה מה. אבל התקציב שאנחנו נאשר בסופו של דבר  :עילאי הרסגור הנדי#
בפועל מה שיקרה , יהיה תקציב דמיוני, כמו שהוא עכשיו או נאשר תקציב שהכל מקוצ) ממנו

  . הוא יהיה שונה מאוד מהתקציב שנאשר. יהיה שונה מאוד לא משנה מה נעשה עכשיו
  

  . הפעילות. בפועל מבח� התוצאה יקבע  :דני הרוש
  

, למשל. התקציב הוא מסגרת לביצוע פעולות. התקציב הוא מסגרת  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
רשימת פעולות או . יהיה לנו מסגרת שבה נוכל להתנהל, א� נאשר מסגרת בתקציב הפיתוח

לנהל את . של ראש העיר, שלי, שלנואחריות , נושאי� מוגדרי� שבה� הוקצה תקציב מסגרת כולל
  . זה בהתא� לקצב ולסל ההכנסות שעומד לרשותנו באותו נושא

  
  ?מה שיטת העבודה שלכ�? אי( את� מציעי�  :עילאי הרסגור הנדי#

  
אנחנו מכירי� את . הכנסות הנדסה, אז הכנסות העיר, לעיר יש חינו(  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
�אני מציע שנציג . הרכבת תקציב מאוז� זה משהו שהוא מלאכה לא פשוטהוג� מלאכת . הנתוני

נעשה קוב) נספח שהוא יהיה החלטה נפרדת של משימות לבידוד . את תקציב המסגרת כפי שהוא
אבל לפתוח עכשיו את כל הקוב) . החלטת תיקוני� של התקציב, ומשימות לתוספת וזה בהחלטה

  . זה ישי� מאוד. רי� ותשיעי לשלישיבטח לא לעש. לטעמי זה לא ישי�, מחדש
  

  ?מה את� אומרי�  :עילאי הרסגור הנדי#
  

ולאפשר לחברי הוועדה להעיר . אנחנו מאשרי� במקביל לאשר את זה כמו שזה  :עדי לוי סקופ
  . ואז לשי� את זה בכוכביות ולשי� את זה בעבודה. הערות

  
  . את כל המשימות שאנחנו יודעי� בכוכביות האלה אנחנו נשי�  :גזבר העירייה, שגיא רוכל

  
נניח במקו� , הספריות לא נפתחות. נניח ספריות, בואו ניקח דוגמא משהו קטנט�  :עדי לוי סקופ

הספריות לא פתוחות ע� כל . נניח יש שני עובדי�, במקו� סדר גודל של עשרי� עובדי� ועובדות
�  . הכוח אד� שלה

  
היו� אנחנו , אני רוצה להגיד עוד פע�. אני אומר שובבוודאי שכ�   :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
שכל עובדי , ההנחיה היחידה של מדינת ישראל, נכו� לרגע זה. זה התחיל ביו� שבת, ביו� שני

�עובדי� שאינ� נדרשי� ואלו , כוכבית, כוכביות, למעט, העירייה נדרשי� להגיע כסדר� במלוא
�  . ככהכמוב� שזה לא יישאר . צרי( להיות על חשבונ

מנהלות של בתי ספר נמצאות בבתי . סייעות נמצאות בגני� היו�. ספריה היו� נמצאת שמה
  . הסייעות של הגני�. זה ההנחיה של השלטו� המרכזי. הספר

  
יש תקציבי� קשיחי� שאנחנו צריכי� להתמודד אית� בצורה הרבה יותר   :ראש העיר, רפי סער
  . למשל שכר. מורכבת

  
  . שכר זה רק המרכיב הכי משמעותי  :עירייהל ה"מנכ, איתי צחר

  
לסגור בתי , סת� לדוגמא, יכול להיות שאנחנו נקבל החלטה. למשל ספקי�  :ראש העיר, רפי סער

  . ספר
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זה לא משהו . זה לא עובד ככה, לפחות חודשיי�. לסגור בתי ספר  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
  . שמותר לנו לעשות

  
כוח , בחוזה, הא� הכוח. הא� יש אפשרות בבתי משפט לכא� או לכא�  :ראש העיר, רפי סער

להוריד לו חמישי� ? מתיר לנו להגיד לקבל� שאני קראתי לו לבוא לבית הספר לקצ) לו, עליו�
זאת אומרת אנחנו צריכי� בקטע שיש חברות עסקיות שבאו לספקי� , יכול להיות שג�? אחוז

ל( , אתה לא רוצה, טוב? אתה רוצה, אחוז עכשיו אני מוריד ל( חמישי�, שלנו ואמרו שמע
  . הביתה

  
  . יש נתוני� שאנחנו פשוט לא מודעי� אליה�, אבל לפני זה, כ�  :עדי לוי סקופ

  
, במה שאפשר, במה שברור, אחד, אני הייתי מציע ככה, אבל מה שכ�. ברור  :ראש העיר, רפי סער
מסו*  ?מתי מתוכנ� המצעד, מצעד לא יודע. מצעד מרו) כפר סבא אי�, מימו� הא�, למשל. לעשות

כדי , סמלית, מתכונת מצומצמת. זה הכס* הגדול. כל אירועי הלאו� לא יתקיימו. עיר לא יהיה
חמישה מיליו� ? ארבעה מיליו� שקלי�, להגדיר כמה זה, לכמת את כל זה. לשמור על המורשת

�, זאת אומרת. וחציו ש� אותו בקופהאת חציו מקצ) , ואני הייתי. לקחת את הכס* הזה? שקלי
�זה צרי( לחשוב א� זה נכו� או . מה שנקרא תקציב מותנה, ש� אותו בקופה שנקראת קופת כלו

ומותנה זה אנחנו אומרי� שא� אנחנו עכשיו . זאת אומרת לקחת ולשי� את זה מותנה. לא
ש ל( את התקציב הזה י. לכיסוי הכנסות, או סת� דוגמא, למצב כזה או אחר, נדרשי� לצור( שעה

זה ברור .  כמה אתה צרי( לקצ) במאה אחוז, וחלקו אתה תגדיר שגיא. קיצצת חלקו. אצל(
יכול להיות שאנחנו נקבל החלטה . ניקיו� רחובות. מ� הסת� כנראה לא יתקיימו, שבשנה הזאת

�  . אנשי� לא מסתובבי�, אמיתי אגב. שהרחובות היו� יותר נקיי
פשוט אנשי� . העיר היתה נקיה, תקשיבו. אני יצאתי מוקד�. וקר בעיראני הסתובבתי היו� בב

  . לא היו
  

  . נתקלתי בדרעק, אני רצתי בחמש וחצי בבוקר. כנראה לא היית באזור שלי  :דני הרוש
  

אבל . ש� כול� ע� חצי בעיות שמיעה, לא נהיה כמו פורו� החמש עשרה   :ראש העיר, רפי סער
. כוח אד� קשיח. לקחת דברי� שה� גמישי� ולטפל בה� ,הרצינותאני אומר את זה בשיא 

הוא , מי שעובד? זה מתקזז. אי� הסעות? בסדר? מה אנחנו עושי�, אי� הסעות לבתי ספר, הסעות
, להגיד לו. צרי( לבוא במשא ומת� ע� הספק? אז על מה אנחנו צריכי� לשל� לו, כבר לא מסיע

יורד או לא . אי� הסעות, חינו( מיוחד. אי� הסעות, יי�בחודש וחצי חודש, עכשיו אתה, אדוני
  ?יורד

  
  . הסעות כיתתיות. מלווי� בהסעות  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר

  
, להגיד לו תשמע, צרי( לקרוא לספק. אי�. הסעות. עזבו כוח אד�, לא  :ראש העיר, רפי סער

יש . להוריד, את זה ולהגדיר לכמת, חלק זה במימו� שלנו, חלק זה ממומ�, הסעות, חינו( מיוחד
  . פה עבודת מטה מאוד מאוד גדולה

. אני יושב ע� שגיא, יש לי פחות זמ�, ממחר, א� אני עכשיו, אנחנו היו� יו� שני... אנחנו עכשיו
אני לא רוצה לסרס את , עכשיו. סעי* סעי* ומתחיל לעשות את העבודה, אני עובר פה סעי* סעי*

�, סעי*, עברתי סעי*, עשיתי בחיי� שלי. אני עשיתי את זה, תאמינו לי, ראני כב, כי אני יכול. כול
ואני עכשיו מתפשט מראש העיר ועכשיו אני הופ( להיות . אי� לי בעיה ככה. סעי* וקיצצתי, סעי*

, יותר נכו� לקחת את כל המנהלי�, יותר חכמה. אני יכול לעשות את זה. חשב מלווה של שגיא

כי אי� באמת מה , לא יעשו שו� דבר. שעות 48ישבו ויביאו תו(  וה�. ל ינחה אות�"שהמנכ

מה . בסדר, הדברי� האחרי�. לקחת ולהביא את הדברי� הברורי�, שעות הקרובות �48ב. לעשות
מרו) . אי�, אירועי יו� העצמאות, ל אמר"אבל כמו שהמנכ. בסדר, לא אומרי� לנו... שאנחנו לא
  ?חמש מאות אל*? חס( לנו ארבע מאות אל*ג� מרו) כפר סבא . אי�, כפר סבא

  
  . מאתיי�  :דני הרוש

  
  . זה שש מאות. ארבע מאות, והעדלאידע  :ראש העיר, רפי סער

  
  . לא מדברי� על הדברי� האלה, אבל זה דברי� שאנחנו יודעי�  :דני הרוש

  

 
  . כשהמצב ישתפר, יהיו דברי� שנרצה לעשות במועד אחר, רגע. שנייה, רגע  :עילאי הרסגור הנדי#
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לנתב את . לשחרר את זה, למשל מה שנמצא בתחבורה הציבורית בשבת  :ראש העיר, רפי סער

  . זה
  

  . יש הרבה מאוד דברי� קטני�. לא רק תחבורה ציבורית  :עילאי הרסגור הנדי#
  

  . אני אומר עוד פע�, אבל אנחנו לא ש�  :ראש העיר, רפי סער
  

  ?אוקי, אנחנו רק בתחילת השנה, האבל השנ  :עילאי הרסגור הנדי#
  

  . אנחנו באמצע, אנחנו לא בתחילת השנה  :עדי לוי סקופ
  

  . יכול להיות. יש תרחיש אופטימי שתו( חודשיי� אנחנו אחרי זה  :עילאי הרסגור הנדי#
  

  . שזה תקציב מותנה  :דני הרוש
  

  ...א� אנחנו נרשו� את זה נכו�, אוקי  :עילאי הרסגור הנדי#
  

  . זה לא ייגמר ג� ביוני, בכל התרחישי�, עילאי  :ראש העיר, סעררפי 
  

  . אנחנו לא רופאי� כא�, שוב. יש תרחישי� שזה כ� ייגמר, לא  :עילאי הרסגור הנדי#
  

יסתיי� , אנחנו צריכי� לשמור על האיתנות הכלכלית, אבל שוב, לא משנה  :ראש העיר, רפי סער
עושי� עכשיו הערכת מצב , חוזרי� לוועדת כספי�, יוניבחודש אפריל או בחודש , בחודש מאי

  עכשיו אנחנו צריכי� קצת להוריד . בוני� את התקציב, מחודשת ועושי� העברות מסעי* לסעי*
לשי� תקציב מסוי� שהוא תקציב , דבר שני. כדי שמול הבנקי� יהיה יותר קל, את התקציב

�, ובסעי* הזה לשי� ש� שלושה. הזה ככה אפשר לקרוא לסעי*, תקציב חירו� קורונה. חירו
ג� , שתי משימות. אחרי שהקטנו. לאגור בפני�, כמה שנוכל לחסו(, שמונה, שישה, ארבעה

ללא יודע , וג� להשאיר תקציב מוגדר לאפשרויות לבלתי צפויי�. לצמצ�, להקטי� את התקציב
בינתיי� אי� ? המדינה? מי יממ� את זה. מחר יתנו לנו בואו תתחילו עכשיו להדביר את העיר. מה

 . מדינה
  
  
  

. תנסו, תהפכו את זה לרבי�? א� אי� אני לי מי לי. אתמול זה היה קשה? מי לנו, א� אי� אנו לנו
אנחנו . אנחנו צריכי� להבי� שאנחנו לבד במערכת, אז בעניי� הזה? בסדר? מי לנו, א� אי� אנו לנו

, עכשיו, בעת הזאת. א* אחד. וצרלא משרד הא. לא משרדי הממשלה. לא הצבא. באמת לבד
, אנחנו מחויבי�, אבל כרגע .נבוא בדרישות, בסדר, יעשו את ההיערכות המחודשת, יתאוששו

  . תודה, תמשי(, אז שגיא? בסדר
  

אי( ממשיכי� כרגיל כשהמספרי� לא ? אי( ממשיכי� בזה, טוב  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
�  ?רלוונטיי

  
והמנהל מתחיל . יושבי� ע� המנהל, עוברי� על הסעיפי�, עוברי� אג* אג*  :ראש העיר, רפי סער

זה וזה לא , יו� העצמאות, היה אומר תשמע, א� זה עכשיו היה מנהל האירועי�, אוקי, להגיד
  . פשוט. שי� אותו בצד, תצבע לי באקסל שני מיליו� שקל. רלוונטי

  
אחרו� אצלו ומה הדברי� שהוא חייב  כל אחד יודע מה הדברי� בסדר עדיפות  :עדי לוי סקופ

  . המנהלי� מקצועיי�, וכל אחד. לעשות בכל מקרה
  

. היא נעשתה לאחר עבודה, זה המסגרת שמוצגת בפניכ�, בכל זאת  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
  ?מי הראשו� שהוזמ�. המנהלי� פה

  
  אודי להב  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר

  
, א� יהיו לכ� שאלות. אני ארו), בואו בכל זאת תקשיב, חברי�, טוב  :גזבר העירייה, שגיא רוכל

, אני ר). ג� אותי ואת איתי ואת הצוות שלי, ג� את מנהלי היחידות, את� תשאלו אות� תו( כדי
  . לא רבות הפע�. עשיתי כמה, מי שבכל זאת ירצה ג� חוברת פיזית. יש לכ� אות�, הדברי� האלה
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  . תקציב לחוברותאי�   :עילאי הרסגור הנדי#

  
  . צמצ� חוברות  :תהילה מימו#

  
  

זה . זה המסגרת. מעול� לא היה כל כ( מעט. צמצמתי למינימו�  :שגיא רוכל, גזבר העירייה
�אבל עיקר , ס( המסגרת הכוללת. כמעט ללא שינוי, ככה זה נראה מול שנה שעברה. התהליכי

, 165תקציב הפיתוח שאושר היה , תזכרו ,בעצ� בקיטו� של תקציב הפיתוח... השינוי הוא בי� ה

 �אנחנו מציעי� תקציב פיתוח של . מיליו� 20בפועל הורדנו מיוזמתנו כבר בתהלי( הדיוני

די דומה לתקציב הכולל  2020ס( הכל התקציב הכולל , ג� ש�, נמצא לפניכ�, תראו. 127.2

 884זאת המסגרת של התקציב הרגיל . וזה הפערי� פה. כמעט ללא שינוי, שהיה שנה שעברה

�תוכלו לראות אחר כ( . לפעולות �484מיליו� שקל להוצאות שכר ו 400מה� , מיליוני שקלי
את� . עיקרי השינויי�. השינוי בתקציב, ככה זה נראה לאור( שני�. אי( כל אחד השתנה, עדכו�

בל אפשר לשאול אותי א, אני ר)... אני לא, מוזמני� לעצור אותי כל שנייה ולהשחיל שאלה

בצד הארנונה , מיליו� שקלי� בצד גביית הארנונה 22�23, הגידול העיקרי בצד ההכנסות. שאלות
אז אני לא . הוא יציג את הפירוט של תמהיל ההכנסות. צחי עוד מעט יציג את זה, זה מתחלק
מיות שצפויות מהכנסות חד פע, משלושה דברי�... אבל בגדול זה מורכב ג� מהשינוי ב, אכנס לזה
וסכומי� שאמורי� להיכנס . שבעצ� כבר נחתמו כתוצאה מהסכמי� לתשלו� חד פעמי, להיות לנו

ה� נוספי� לשנה שעברה , זה כשלושה מיליו� שקלי�. באופ� חד פעמי בגי� גבייה חד פעמית
בעיקר בסקטור העסקי וג� הקידו� של טייס האוטומטי ואיכלוסי� , איכלוסי� חדשי�, והיתר

זה ס( . לאור( השנה, כאילו, באמצע השנה, כאילו... לא במהל( ה... לאור(, יו שנה שעברהשה
  את� תראו את , וברווחה בעיקר... בדר( כלל זה. ג� לחינו( וג� ברווחה... הכנסות ממשלה. הכל

. הוצאתי... לכ� זה, ינג על ההוצאות האלה'יש מצ, אנחנו. זה חובק בלא יותר, זה בצד ההוצאה

עיקר ההכנסות , מיליו� שקלי� 2.7והכנסות עצמיות . כלל הוא מוסי* יותר בצד האוצר בדר(
פע� ראשונה בחיי� שלא היה לי זמ� ... אני מודה שאני. תכ* ניזכר... התוספת זה. העצמיות

אז אני פע� . כי הייתי עסוק כולי במשבר הקורונה בימי� האחרוני�, להתכונ� לישיבה הזאת

  . שנה לא קרה לי 22. שלא ישבתי והתכוננתי לפני הישיבה ראשונה בחיי� שלי
  

  . מחול ל(. קצת יותר. שנה לא היה קורונה 22  :אמיר קולמ#
  

מיליו�  �21תקשיבו השכר כולו עלה ב, חלוקה של הוצאות השכר  :שגיא רוכל, גזבר העירייה
�הגידול שבא לפי היחידות ג� ... ג� לפי ה, אנחנו יכולי� לנתח את זה בשני הכיווני�, שקלי

ויש זחילת . הוא מורכב מזחילת שכר והסכמי שכר, הוא מורכב משני דברי�... השונות וג� לפי
שנחתמו , ג� כאלה שיש לה�, יש זחילת שכר והסכמי שכר, נתעל� רגע ממשבר קורונה, שכר

ניקח , ז הינהא, וג� שינויי� שחלי� כתוצאה מתוספות בנושאי� מסוימי�. בעבר ויש לה� נגזרות
�שש� יש גידול , עיקר התוספת היא בתיכוני� ובחינו( המיוחד, אז בחינו( למשל, את הדגשי

�בשירותי� החברתיי� יש עלייה בהוצאות השכר . בסייעות הפרטניות ובהוצאה בשכר התיכוני

�העובדי� שנקלטו , 1999כתוצאה מהסבירות שאנחנו עד בער( , הוצאות לפנסיה גדלות. ג� ש

  . ה� בפנסיה תקציבית 1999 עד
  

  ?החינו( מוזמ� להיו�, אגב  :דני הרוש
  

  . כ�  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
  

? נכו�, כי יש חלק שאנחנו מקבלי� החזר, העלייה הזאת היא בעצ� ברוטו, רגע  :תהילה מימו#
  ?שכר חלק. אני מניחה, לחינו( מיוחד נגיד

  
המימו� של החינו( מיוחד הוא . חד משמעית. משמעיתחד . כ�, כ�  :שגיא רוכל, גזבר העירייה
  . בער( שני שליש מההוצאה

  
  

בהנחה שאנחנו מאשרי� סל מוגבל של שעות של מימו� ... אנחנו, לא  : שגיא רוכל, גזבר העירייה
�אותו לא חורגי� ואחרי זה מתקבל אישור , ביניי� על חשבו� העירייה ועד שבשלב האישורי
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שבו עד שמתקבל אישור לילד וזה אנחנו נותני� מימו� ביניי� וא� האישור סל מוגבל . מהממשלה
  . בסו* המשרד צרי( לאשר את זה, אי� דבר כזה, לא מתקבל

אנחנו די . אנחנו בדר( כלל עושי� את ההערכה הזאת ומעגלי� את זה. ברוב המקרי� הוא מתקבל
ככה זה . כמות וועדות השמה. הכמות האישורי� גדל, שוב, למרות שזה גדל, שומרי� על המסגרת

�  . 2019הוספנו פה ג� את הביצוע של . זה הוצאות השכר. זה התקני�. נראה ברמה לפי אגפי
אבל אורית עוד לא , אנחנו אמנ� לקראת סגידות מאז�. לא נער( מאז�. לזכור שהוא לא סופי
�ו� שקלי� בסגירת שלושה מילי ,יכול להיות פערי� של שניי�... יש... אז, עברה על המספרי

  . מאז�
  

  ?מה זה בעיד� הקורונה שתיי� שלוש מיליו� שקל  :דני הרוש
  

זה . אמיתי, לא. זה ההיסטוריה. היסטוריה. לא קשור לעניי� הקורונה  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
  ,  לא עושי� הפרשות, עד שלא סוגרי�, ככה זה

, את� רואי�, זה החלוקה, מיליו� שקל 400. אני לא חות� על המספר, לזכור שעד שאי� מאז�
הסיבה שאי� גידול בעובדי החינו( בתק� . אי� גידול בעובדי החינו(, עיקר העובדי� זה עובדי חינו(

זה אותו מעבר שחל בחלק מהשירותי� לחברה לתרבות ופנאי בנושא גני , של עובדי החינו(
�... השנה כבר כל, מספטמבר, בשנה שעברה היה מתוקצב חלק מהמעבר. משנה שעברה .הילדי

  ... זהו. לכ� את� רואי� פה אפילו ירידה קטנה לעובדי החינו(. חלק יותר משמעותי של המעבר
  

ואנחנו . לכאורה נראה כאילו יש פה גידול, לגבי נושא כוח אד�   :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
זה , אחד. אליה�נרד , יש פה כמה דברי� שה�. אנחנו לא במגמה של גידול. במגמה הפוכה

�זה שיש עובדי� שהיו מועסקי� , דבר שני. זה מ� הסת� סעיפי� קטני�, מוסדות חינו( שנוספי
�ה� . בחברה לתרבות ופנאי מבחינה פרוצדורלית וה� עוברי� להיקלט בעירייה לאחר מספר שני

כמעט לא מוסיפי� . וברמת העיקרו� אנחנו במעקב צמוד. ע� דברי� אחרי�, השינוי במספר פה
  וכל התפקידי� . רק כשאנחנו בטוחי� שזה נדרש. בכלל תקציבי� חדשי� ומשרות חדשות

  
�  . אפשר להמשי(. זה מתו( איושי� פנימיי� ודברי� כאלה, האחרי

  
יש את הסעי* הזה שיש ש� כ� עלייה יחסית ... אתה יודע להגיד לי מה השוני  :תהילה מימו#
  ?חדשמאיזה כוח ? ממה זה נובע, משמעותית

  
  . זה הפנסיונרי�  :גזבר העירייה, שגיא רוכל

  
עיקר השינויי� ... אי� פה משהו. בסעי* שוני�. זה החלק של הפנסיה  :גזבר העירייה, שגיא רוכל

, ראית� קוד� את הנושא של התוספת הכנסה בשירותי רווחה, שירותי רווחה. בנושא הפעולות
נחנו עובדי� בדיוק לפי התק� וה� לא מגבילי� בהנחה שא. שהיא רק שבעי� אחוז המשרד מחזיר

�אחרי , בהסעות מסוימות ה� משלמי� לנו אפילו פחות, אתה יודע, לפעמי�. דברי� מסוימי
, אז אנחנו נותני� לכ� לפי מפתח מסוי�, לקח לכ� יותר מדי זמ� ליסוע. שה� עושי� את הזה

והוא אחד השינויי� הכי משמעותיי� עיקר השינוי פה , שבעי� אחוז על פי הכללי�, אבל בגדול
, לא רק הגידול בכמויות... נובע מעדכו� של תעריפי ה, זה גידול בתקציב הרווחה, בתקציב השנה

עדכו� שעומד על בי� שבע . אלא חלק משמעותי זה עדכו� של תעריפי המסגרות במשרד הרווחה
, בצד הברוטו. י� קודמותמאוד מאוד חריג בהיק* שלו ביחס לשנ. לעשרה אחוז מעלות המסגרת

. אבל זה הנטו. יוצג אחרי זה, 2.7, מה שמוצג פה. חזות העיר. זה מחזיר לנו ג� בנטו כמוב�, אנחנו
בפועל זה היתכנות הרבה יותר גדולה בנושא פינוי האשפה לצד התייעלות מאוד משמעותית 

�העיקר פה זה הגידול  ,שירותי� שוני�. עבודה מאוד יפה שנעשתה על ידי אודי. בתחומי� אחרי
ה� גדלות באופ� , צרי( להסתכל על זה כחלק מהקונספט, הנחות ארנונה. בהוצאה להחזר הלוואות

, אז ההנחות גדלות בקצב דומה, ס( הארנונה גדלה בנתו� מסוי�, זאת אומרת. יחסי לס( הארנונה

, מיליו� שקל ,הנושא של המנהל כספי. אי� פה משהו... מה% 12.5עומדות על סדר גודל של 
מצב הביטוח עוד . זה עוד לא נגמר. החזרי תביעות לתושבי� והתייקרות הביטוח, תביעות, ביטוח

  . צפויי� פה נזקי� נוספי� בהיבטי� האלה... מחרי* לצערנו ועוד צפויות פה
ההצפות בחור* האחרו� . יש בצד מבטחי המשנה החמרה בתנאי� והתוצאה חוזרת לרשויות עצמ�

  . סקטור הרשויות פחות אהוב, ה�עשו את של
  

כי ? אנחנו יודעי� שזה מחיר שהוא תחרותי? יצאנו לאיזה שהוא מכרז ביניה�  :עדי לוי סקופ
  . הגידול פה מאוד בולט
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אחד לנושא של ס( , מחולק בי� שני סקטורי�, הגידול שמופיע פה  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
  . להשתתפויות עצמיות, להחזר תביעות, ההוצאה להחזר

  
  . הדר מבקשת שתשלחו לה  :עילאי הרסגור הנדי#

  
ההוצאה לביטוח מגלמת שני . אפשר לייצר פי די א* ולשלוח לה  :גזבר העירייה, שגיא רוכל

�ס( ההשתתפויות העצמיות עולות בגי� . בעיקר השתתפות עצמית, זה מה יש, אחד. דברי
של ההשתתפויות העצמיות בתוספת התייקרות מסוימת זה בוצע לפי הביצוע בפועל . התביעות

. יש לנו עוד שנה אחת למכרז, מכרז. נצא למכרז, א� לא נוכל. הפרמיה התוצאתית. בצד הפרמיות
השכר מתייקר ועוד דברי� . הפרמיה מתייקרת. יש ג� מבני� חדשי�, אבל עיקר ההתייקרות

�הוצאות והתמיכה במשחקי� במגרש הכנסות כנגד , חוגי�. מיליו� שקל 1, ספורט. נוספי
�זה עיקר השינויי� . ירידה מסוימת בהוצאות חינו( כי היו התייעלות בנושא ההסעות. האימוני

  . בתחו� הפעולות
  

  ?מה ע� מפעל המי�  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
  

  . זה לא מופיע בתקציב העירייה  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
  

  . אבל יש משימות שנצטר( לקחת על עצמנו אולי  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
  

והא� יש ירידה . ההצרחה הזאת לא נמצאת. עדיי� לא נמצאות פה  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
�  . בתפוקות במפעל המי

  
  . התקציב עבר מזמ�  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר

  

  . עברלא  19? התקציב של מפעל המי�? מה פתאו�  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
  
  

יש חיזוק של . בנושא ההסעות שאנחנו מתלונני� שיש מצוקה בהסעות, שגיא  :עדי לוי סקופ
  מיליו� שקל להסעות

  
יש התייעלות . בעיקר בתחו� החינו( המיוחד. לא שינינו ולא הוספנו  :גזבר העירייה, שגיא רוכל

  .של מיליו� שקל
  

מצאנו קווי� של . אני אספר למשל מה עשינו. התייעלות מאוד משמעותית  :עילאי הרסגור הנדי#
, רוב� הסיעו אפס תלמידי�... שהסיעו, למעשה קווי� שמשרד התחבורה מפעיל דרכ�, מטרופולי�

�העברנו אות� לשעות . היה קו שהסיע תלמיד אחד. קווי� בשבע בבוקר שהסיעו אפס תלמידי
ההסעות של ר� שיי� שאנחנו וזה אפשר לנו לייעל את . אחרות שבה� היו הסעות של ר� שיי�

�אבל , ועדיי� ישנ� תלונות. ה� מקבלי� שירות הרבה יותר טוב, לכ� היו� התלמידי�. מפעילי
 .המצב השתפר מאוד, שוב

אבל א� ניקח למשל כל מני , עדיי� יש הרבה מה לעשות. הוא לא מושל�. בצורה משמעותית
�  . הנושא של החטיבותלצור( העניי� , למשל, מוקדי מהומות שהיו במש( שני

  
  . אנחנו נפתח את זה בקטע של החינו( בשביל להבי� את זה יותר, טוב  :עדי לוי סקופ

נשי� את , הוא אחד מהנושאי� שההורי� והילדי� הכי רואי�. כי זה פשוט מאוד מאוד משמעותי 
  . זה על השולח�

  
ג� בתלונות שמגיעות אלי( , אני מתאר לעצמי, אבל א� תשימי לב, נכו�  :עילאי הרסגור הנדי#
  . היתה ירידה דרסטית

  
  . היתה ירידה ואז עליה כלשהי  :עדי לוי סקופ

  
  .כמות הילדי� שיזרמו משכונות הקצה? ומה ההערכה ג� לגבי השנה הבאה  :תהילה מימו#

  
כעיקרו� אמורה . שהוא תלוי ג� בהקמת ממשלה, אבל יש עוד מרכיב. נכו�  :עילאי הרסגור הנדי#

, שהפעימות הראשונות שלה צריכות להיות השנה, בכפר סבא בתחבורה הציבוריתלהיות רפורמה 
נוכל לקבל תוספות , אבל כשיהיה תקציב מדינה. הפעימות האלה מתעכבות בגלל תקציב המדינה
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בתי  ה� יוכלו להגיע לכל .בתי הספרלותלמידי� יוכלו להגיע בצורה יותר מהירה  ,לשירות האלה
  . הספר בצורה הרבה יותר יעילה

  
ג� תזכרו שבי� היתר על מנת להתכנס לתקציב , זה מה שהוצע כרגע  :גזבר העירייה, שגיא רוכל

נדרש לבצע , הנושא של ההסעות היה. לא הכל הל( כא�, היו הרבה מאוד אתגרי� באירוע
זה . נעבור. המאוז�... אה, להתכנס לתקציב המאושר, אופטימיזציה על מנת להתכנס בי� היתר

זה , ונלוות וזה. נושא של תחזית אשראי לזמ� ארו(. ככה זה נראה על פני ציר בתי הרכש... ה
עוד ... ככה זה נראה על פני התקופה ביחס ל. קשור אולי יותר לתקציב הפיתוח שתכ* נציג אותו

�עומס על מלוות ... השזה למעלה זה תקציב העירייה ובאמצע זה , בנוס* לתחזית של שלוש השני
כאשר הכנסנו כרגע ג� כמוב� את האמד� המצומצ� יותר של גיוס . ביחס לתקציב העירייה

  . ג� מה שלקחנו פחות וג� מה שאנחנו מתעתדי� לעשות בשני� הקרובות, האשראי
  

זה נות� את , בסדר. כאילו היחסי, בשיעור. צרי( להוריד את ההנחות  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
  . המושג הכללי

  
אתה . לגבי ההתאמות של רשות איתנה. זה נות� מושג כללי, נכו�  :גזבר העירייה, שגיא רוכל

מסגרת תקציב הפיתוח לשנה . זה הוצאה לכיסוי גירעו�. צרי( להוריד הנחות לארנונה, צודק
בקרנות כשכבר העליתי את היתרה שיש לנו , ס( הכל ההכנסות העצמיות... באופ� הבא... הקרובה

קבוצה של , עצמיות כולל כל הסוגי�, תחזית. הפיתוח ועומדות על שבעי� ושמונה חמש מאות
, תשלומי� מהמנהל. קר� מקרקעי�. מכירת מקרקעי�. השבחה, היטלי פיתוח, הכנסות עצמיות

  . וג� היתרה בקרנות הפיתוח של העירייה. כל הקבוצה של המקורות. חל* השבחה מהמנהל
  

את ההוצאות יש לנו פירוט ? בקבצי� שנשלחו אפשר לקבל ג� פירוט של ההכנסות  :תהילה מימו#
  . פה אי� לנו שו� פירוט. מלא

  
. ג� בהכנסות אי� לכ� פירוט מלא. נער( אומד�. יש אומד�. אי� פירוט  :גזבר העירייה, שגיא רוכל

למשל . הפרטניאת לא מקבלת את תחשיב ההכנסה . והאומד� שלה. יש לכ� שורה לכל הכנסה
�    . שלושי� ומשהו, ברווחה, בסעי* הכנסות, יש ל( אומד�. בסעי* מסוי

  
  

. זה היה מוצג אחרת. ובתקציב הקוד� זה היה מפורט לכמה היה יתרת פתיחה  :תהילה מימו#

יש פה ירידה מאוד . �2019ג� אי� פה השוואה ל, אני כרגע לא רואה. והיה אפשר לראות
  . משמעותית

  
  
  

. בחוברת והוא קיי� ל( 124תפתחי את עמוד , אז לגבי הפירוט  :גזבר העירייה, רוכלשגיא 

הכנסות , 45בחוברת את רואה את קו פתיחה  124בעמוד . כרגע בשק* הוא לא מופיע? בסדר

אני , הטכניקה שאנחנו עושי� את זה, לגבי הירידה משנה קודמת? בסדר. הפירוט קיי�. 45פיתוח 
. לא רלוונטי... אני אפילו לא רוצה זה? בסדר, רלוונטי מה היה שנה שעברהלא , בפיתוח, אגיד

כל פע� עושי� , השנה אנחנו עושי� אומד�. הכנסות שנה שעברה נאמדו על פי הכנסה של זה
בי� הרשויות שעושות את זה , אנחנו עושי� את זה. לוקחי� את מה שחזוי לקרות. אומד� חדש

מייצרי� , עוברי� עליה�. אומדי� את כל היתרי הבנייה. אח ורע אי� לזה. הכי מפורט באר) בכלל
אנחנו . ומזה גוזרי� הסתברות לזה. שאנחנו מאמיני� מה יקרה ומה לא יקרה. עליה� תחזית

�תרחיש מסוי� לפי ממוצע רב שנתי שני� . תרחיש מסוי� לפי פרויקטי�. עושי� שני תרחישי
אג* , עשו את זה. י נושאי� ומייצרי� המלצה לנושאמנתחי� את זה לפ, משווי� ביניה�. קודמות
הגישו את זה אלי . עשו את זה ביחד. עשה את זה אג* הכנסות יחד ע� אג* הנדסה. הכנסות

יש היתרי� . כמוב� שיש פה הסתברות. וזה המלצה שלנו. לאישור ואחרי זה לאיתי לאישור
�אנחנו מעריכי� הסתברות . הלא יודעי� א� זה יקר, שאנחנו מסתכלי� על קבוצה, מסוימי

בצד של הפיתוח אומד� ההכנסות הוא קשה יותר . מסוימת שתקרה הכנסה כזאת או אחרת
א� היו שני� שהיה יותר . יש לי איזה שהוא זר� קבוע או דברי� שידועי�, זה לא שאני. לחיזוי

�יותר קשה עכשיו הרבה . קל לחזות כי היה ברור שהולכי� לצאת היתרי� מסוימי� בקצב מסוי
יכול להיות . לחזות ובכל זאת לקחנו את כל מה שאנחנו מסתכלי� קדימה וניסינו לתת לזה אישור

וג� לא על צד . שיש ג� פרויקטי� שאנחנו נשי� אות� כרגע בצד ולא להסתכל עליה� כרגע
בגלל חוסר וודאות לגבי כ� יקרו או . ההוצאה שלה� ולראות א� מתי שהוא ה� יתממשו בהמש(

ע� מתודולוגיה , טכניקה מאוד מפורטת של אומדני הכנסה, אבל בגדול, �2020יקרו בלא 
מה שיעור המימוש שצרי( לקחת מקרב כל סוג , היו וויכוחי�. מסוימת של אי( עושי� את זה
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ואני חושב שזה . וההסכמות עברו לאישורי. בסו* הצוות המקצועי הגיע להסכמות בנושא. שהוא
. זה לא דבר שהוא פחות. זה דבר שאנחנו יודעי�, היתרות פיקוד, את רואה, לגבי היתרות. סביר

למרות . זה קל יחסית. זה אני יודע. אז זה יתרות, א� יש פה עשרי� ומשהו יתרו� שקל יתרות
אבל בגדול זה ... יכול להיות פה איזה תביעה שאני צרי( להפריש משהו ו, שג� ש� את יודעת

ככה . את� תראו את הפירוט של ההוצאות בתו( היחידות השונות. זאת ס( המסגרת. זהו. יתרות
�מאחר ואנחנו נציג כל אג* ואג* אז פחות . לפי היחידות השונות. זה נראה בחלוקה לאגפי� שוני

יכולי� לראות את ההתייקרות המאוד דרמטית בגר* העלי� בנושא . גרפי�. נתייחס לזה כרגע

ואי(  19אמצע  2018מה נאבקנו והצלחנו לייצב את זה עד כ, כמה הצלחנו. הוצאות לפינוי אשפה
לא . באמת לצערנו. זה טס לנו למעלה והתיישרנו על המחירי� של הרשויות האחרות לצערנו

  . בצד ניקיו� אנחנו שומרי� על רצ*, מצד שני. הצליח לנו
  

  ? מה האלמנטי� המרכזיי� חו) מנייר  :עילאי הרסגור הנדי#
  

  . ההיטלי� על פינוי אשפה גדלו  :דני הרוש
  
  
  

  . של הפינוי עצמו. המחיר של האשפה עצמה  :עילאי הרסגור הנדי#
  

  . ההטמנה  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
  

אנחנו . הכל. מחירי השינוע. עלויות הטיפול עצמו. הפינוי עצמו  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
  . נגמר. ינויהצלחנו להחזיק בכוח תקופה מסוימת את הוצאות הפ

  

מאוד מפורטת שעשינו במסגרת . רשויות 13יש לנו השוואה של   :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
, כל פע� שיש מכרז, לכל משאית של אשפה אנחנו רואי� ג� ברשויות שיש ש� מונופלי�. האשכול

מעלה את . יש ספק אחד. סיימנו חמש שני� של מכרז. זה עניי� של מחזוריות, אז המחיר מתיישר

 13ההוצאות שלנו היו� ה� מהזולות שיש בהשוואה לכל . המחיר ומשווה אותו בכל האזור
  . רשויות האשכול

  
  ...אבל את זה האשכול אמור לפתור  :עילאי הרסגור הנדי#

  
תקציב , חינו(. הסברתי לכ� את הגידול. הוצאות רווחה לנפש, טוב  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
אודי להב . ואנחנו מתחילי� לעבור אג* אג*. התקציב המסכ� על פי אגפי� וזה ס(. על תקציב
  .אני יכול לדלג במצגת. האמת זה לא משנה, מי שרוצה קוד�. בבקשה

  
יש פה איזה שהוא שק* לנושא של . תקציב החינו( מופיע פה  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
את� . כמוב� ע� השנה האחרונה, התפתחות מוסדות וכמות תלמידי� על פני שני�. הכמויות

את� רואי� את תחילתה של , ג� בכמות המוסדות את� רואי� את הגידול, רואי� איזה שהוא

�, מיליו� שקל 252בצד ההכנסות . זה תקציב אג* החינו( כולו. ההתייצבות והמגמה בשני הדברי

מה . ור לגמריאני עיו... אני לא רואה כלו�, 356לצד ההוצאות . בשנה הקודמת 243לעומת 
  ?יהיה

  

. בשנה שעברה 346מיליו� שקל לעומת  356. בתיק שנשאר במשרד  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
יש ל( . כמה מילי� ואחרי זה על התקציב? אורי? שאלות לאהוד. תקציב הדוק וצפו* מאי� כמוהו

לתקציב הערות כלליות . אנחנו בתקציב שוט*. ר"שק* אחד תקציב תב, שק* אחד תקציב אג*
  . כמה מילי� על ההיערכות של האג* בימי קורונה. השנה

  

איפה  19כמו שאת� רואי� ביחס לתקציב . כמה מילי� על התקציב. נעי� מאוד :גנ& אורי ארבל
�חינו( , אופני� של חישוב, השינויי� בהכנסות ה� ג� בגלל מספרי תלמידי�. אנחנו נמצאי

מה . אי� מבחינתנו הרבה שינוי. � וכ� הלאה וכ� הלאהשעות לתיכוני. זכאויות, היסעי�, מיוחד
מה . שאנחנו עושי� בתקציב הזה זה עבודת עומק לאור( השנה הקרובה במטרה להתייעל בתוכו

, לפלח אותו בצורה אחרת, שהוא התקציב המשמעותי ביותר, תקציב התיכוני� למשל? הכוונה
�אי( אנחנו . פיצולי הכיתות. למגמותביחס , לראות אי( ממצי� את ההשקעה ביחס לתלמידי
מפתחי� . איפה אנחנו תומכי� יותר בחלשי�, משקיעי� במקומות שג� התפוקה היא באופ� יחסי

ג� על זה , יש לנו אתגרי� גדולי� בגני הילדי�. את החזקי� באמצעי� שה� השקעות אחרות
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ז כבר למשל היו� ישבתי א, תהילה ואמיר היו כא� בוועדת השיבוצי�. אנחנו עושי� עכשיו עבודה
�עוד לא עברתי על כל ... אז כבר אפשר לראות שאנחנו מצליחי� לפלח בצורה, על חלק מהנתוני

אבל בצורה הרבה יותר טוב את המשאב הזה שקוראי� לו מבני גני� ביחס למספרי , העיר
�אז זה ו. ג� כל דבר כזה זה מאות אלפי שקלי� של התייעלות. לעשות אופטימיזציה. תלמידי

�ג� תקציב ההסעות שהתפוקה בהתייעלות או . אומר שאנחנו יכולי� לנצל אות� לדברי� אחרי
אנחנו מתכווני� . אבל ג� כא� אנחנו עושי� עבודת עומק, השיפור בהתייעלות ייקח יותר זמ�

, או כמעט בכלל לא נמצא, מה שהיו� בכלל. להשקיע השנה יותר משאבי� במדידה והערכה
כי ככל שנית� למדוד ולהערי( את המשאבי� אל מול , להשקיע בזה. בר מערכתיתאני מד, ברמה

  .התהליכי� והתפוקות אז אנחנו נדע כמוב� לייעל
  

  . להעביר את זה לכס*  :אמיר קולמ#
  

עשינו השנה יחד ע� שגיא עבודת נמלי� לא פשוטה . לייעל בכלל את המערכת  :גנ& אורי ארבל
הרבה הרבה , לראות את ההשקעות. ההשקעות שלנו בתלמידי חו)בלאבח� ולמצוא למשל את 

�להשקיע יותר , זה השאיפה שלי, נוכל להתחיל להוריד 2021ואני מקווה שבתקציב . נתוני
לקחת יותר מהתקציב של העל יסודי ולהתחיל להפו( את הפירמידה כי , כלומר. מלמעלה למטה
�ותר בגיל הר( וביסודי תביא לתנובה גדולה יותר ברור לכולנו שההשקעה הגדולה י... אנחנו רואי

הרבה היו� מההשקעות שאנחנו משקיעי� . וג� לחיסכו� דר( אגב. ולתפוקות טובות יותר
אבל זה , תשאלו שאלות אז אני אתייחס, זהו. אפשר היה לזהות את זה קוד�, באקלי� וכ� הלאה

מבחינתי בתוכו יש עבודת עומק . י�אי� בו שינויי� דרמטי, ס( התקציב, זאת אומרת. ככה בגדול

  . 2021בעיקר לעשות את המקפצה לתקציב , כדי לייעל
  

לא ? במסגרת כל תהלי( ההתייעלות 2020אז לא צריכי� שינויי� בתו( תקציב   :אמיר קולמ#
  ?יבוא לידי ביטוי פה בתקציב

  
, חמישי� מיליו� שבס( השלוש מאות. במספרי� הקטני�, לא. בשולי שוליי�    :גנ&  אורי ארבל

במספרי� הגדולי� לא . זה השולי השוליי�, הצלחנו לפלח שמוני� אל* שכדאי לעשות אות� לפה
אפשר יהיה לראות אות� באופ� , אני מקווה שהתהליכי� שנעשה השנה נכו�. תראה את זה השנה

אדיר  יש לנו פה פוטנציאל, אולי שתמחיש את הכל, דוגמא, למשל. 2021יותר משמעותי בתקציב 
   דבר שמאפשר לנו לדרב� אות� הרבה . ה� קרובי� פיזית. באופ� ייחודי של קרבת התיכוני�, בעיר

. למשל יש לנו שלוש התיכוני� שיש לה� אלמנטי� שוני� על הנדסה. הרבה יותר לשיתופי פעולה
לכל אחת מהמגמות האלה בחלק מהשנתוני� . הנדסת משהו והנדסת משהו אחר, הנדסת תוכנה

ואז מספיק ששלושה שיעורי� . אי� מספיק תלמידי� בשביל להיות בברייק איוו� מבחינת תקציב
זה חיסכו� אדיר שאפשר לקחת אותו . באופני� שוני�, או ארבעה שיעורי� ה� יוכלו ללמוד ביחד

, כדוגמא. את מגמת הערביתכמו למשל לפתח , ולייעל אותו למקומות שאנחנו רוצי� לתמו(
, יש פה ג� פוטנציאל. שעל זה אני עובד השנה חזק, והרבה מאוד שיתופי פעולה שכאלה? אוקי

זה מסוג , ולכ� אני אומר. מבניות, עדיי� בתו( המערכת, התנגדויות, אני אומר פה, הרבה מאוד

  . 2021אז תהיה צמיחה גדולה יותר בתקציב , הדברי� שא� נעשה אות� נכו�
  

לאור הקיצו) בהסעות אני אשמח לדעת במפורט , שאלה אחת. לי יש שתי שאלות  :עדי לוי סקופ
�, ואי( נערכי� לגידול במספר התלמידי� שנדרשי� להסעות. על התהלי( שנעשה בייעול בהיסעי

מה העמדה שלכ� ביחס למגמות המדעי� והסייבר , בנוגע למגמות בתיכוני� ,שתיי�. זה אחד
ע� זאת יש מספר . יש אליה� יותר ביקוש, המדעי�, הסייבר, שכל מגמות המכשורשאני מבינה 

שחלק� . בעיקר לבנות, והא� יש כוונה להיער( להגדלה של המגמות האלה. מצומצ� של מקומות
�אי( נעשה הלי( ? או מה העמדה שלכ� בנושא הזה. או לא מתקבלות, לא עומדות בקריטריוני

  ?הייעול
  

קוד� . אז אני קוד� אדבר ואז אורי ירחיב א� הוא ירצה... לקחנו, אז ככה  :י#עילאי הרסגור הנד
�את קווי התחבורה הציבורית מול קווי� שאנחנו מפעילי� באמצעות , כל לקחנו את מפת הקווי

יש נתוני� של אפס . גילינו למשל שיש קווי� שנוסעי� מדי יו� שא* אחד לא משתמש בה�. ר� שי
  . נוסעי� בממוצע אחד, או אחד בממוצע

. לשנות את הקווי� האלה, וביקשנו ממשרד התחבורה באמצעות מטרופולי�.  בדיוק, ממש ראינו
�או זמני� שבה� היינו , חלק� על זמני� של קווי� שהפעלנו עד אז באמצעות ר� שיי�, שמנו אות

ביו� שישי היתה ... עשינו ייעול, ודבר שני. זה דבר אחד. צריכי� לתגבר את ההסעות בכל מקרה
שינינו את שעת הסיו� של חטיבת . בעיה מאוד גדולה של תלמידי� שיצאו מהחטיבות כול� ביחד

ג� בזה אנחנו עשינו שיפורי� . כ( שיכולנו לאפשר שני מחזורי� של עליה על האוטובוסי�, אלו�
בה פחות הר. יותר תלמידי� מצליחי� להגיע בצורה יותר יעילה לאוטובוסי�. ג� בזמ� האחרו�
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נעשו איחורי� , אולי אורי ירצה להרחיב ג�, ג� בחינו( המיוחד. הרבה פחות צפיפות, דחיפות
  . זה באופ� כללי המסגרת של הדברי�. בשירות

  
כרגע התלונות של ההורי� מגיעות דר( . אני אוסי*, שנייה עילאי, אני מוסיפה לזה  :עדי לוי סקופ

זאת . אי� לנו יכולת לתכלל את זה. בווטסאפ בקבוצותהפייסבוק ובאמצעות פניות אישיות 

אבל דר( מסוימת לאגד . שהוא מקבל תלונות כאלה, 106א� היה לנו משהו כמו מוקד , אומרת
כיו� מה . כ( ג� נוכל לבצע על זה מעקב, את כל התלונות וההערות בזמ� אמת למקו� אחד
. מקבלי� כל הזמ� ואתה בוודאיאנחנו , שקורה זה שכל חברי המועצה כמוני אני מניחה

אי( . האוטובוס הזה לא הגיע וזה לא הגיע. תלונות על גבי תלונות, בזה, בווטסאפ, בפייסבוק
אנחנו יוצרי� מצב שבו אנחנו מצליחי� לבצע באמת מעקב ואז לתת פתרו� כי זה באמת אחד 

  . הנושאי� שאנחנו מקבלי� בו הכי הרבה תלונות
  

כול� , ג� א� מגיעות דר( המוקד או דר( הלשכה שלי, אז התלונות כול�  :עילאי הרסגור הנדי#
  . הוא יודע על כל התלונות. והוא מרכז את כול�. מועברות למנהל מחלקת הסעות אס* גול�

  
את ? אז אנחנו יודעי� להגיד בספטמבר אוקטובר נובמבר דצבמר כמה תלונות היו  :עדי לוי סקופ

  ?כל הדברי� האלה
  

  . אנחנו יכולי� להגיד, כ�  :ור הנדי#עילאי הרסג
  

כי להגיד לאנשי� אנחנו מורידי� מיליו� שקל בתקציב הקרוב ואנחנו לא פתרנו   :תהילה מימו#

ילדי� בעומס  200את� עוד פע� תמצאו את עצמכ� ע� עוד  2020את הבעיה ובספטמבר 
  ... התור�

  
 ,במידה ויהיה תקציב מדינה. עוד משהואבל אנחנו צריכי� לזכור . נכו�  :עילאי הרסגור הנדי#

. יתחילו הפעימות של התכנית התפעולית של מהיר לעיר. אנחנו לא בטוחי�, שוב. ואני מקווה שכ�
�והתכנית הנחתה ... בי� היתר .עוד אוטובוסי� שישרתו אותנו. זה אומר שיהיו לנו עוד אוטובוסי

אבל , לא הסתיימו כל הפעימות, שוב .לפחות בחלק�. כ( שהאוטובוסי� יגיעו לקריות החינו(
  . יהיה לנו יותר שירות. נתחיל בזה

  
  

א� הכל יתמשמש ונקבל את , מה יקרה, יודעי� להגיד... כאילו... אתה יודע להגיד  :תהילה מימו#

. יהיה בסדר. כי שני� אני שומעת את אותו דבר ?2020מה יקרה בספטמבר . התקציבי� והכל
  . פע� ראינו את זה דר( אגב? לראות מספרי�? למדוד אי( אפשר. הכל אותו דבר

  
אני לא . שזה שיפור גדול. לכל הפחות. לכל הפחות יהיה מה שיש עכשיו  :עילאי הרסגור הנדי#

�  קוד� כל רואי� את זה. ימשיכו עוד בעיות. לא הכל יהיה מושל�. אומר שהכל יהיה מושל
אני יכול , אס* באמת. ג� בודקי� תלונות, ג� עושי� תצפיות. ובודקי� וג� עושי� תצפיות 

הוא עשה שינוי מאוד מאוד , באמת. אס* מנהל מעולה, אבל אני אגיד, אורי המנהל שלו. להגיד
כי ה� . רואי� שמתחילי� לסמו( עליו, ההורי�, אגב. אני מאוד סומ( עליו באופ� אישי. משמעותי

�  . א� אתה רוצה, אורי. רואי� דברי� קורי
  

האחד צרי( . השני קצת יותר מורכב. אחד מה� פשוט, אני אגיד שני דברי� �ארבל גנ& אורי 
�, הוא לא על מה שאת� מדברות, לזכור שקוד� כל המנדט של אג* החינו( בחוק לעניי� ההיסעי

בחינו( המיוחד אנחנו ? למה זה רלוונטי. צרי( לשי� את זה? בסדר. אלא הוא על חינו( מיוחד
עד שה� מסתגלי� ובדר( כלל , כי הילדי�, בתחילת שנה יש איזה שהוא בלג�בדר( כלל . בסדר

�אני יכול , המערכת מתייצבת, אבל חודש לאחר מכ�. וההורי� והכל. ילדי� שה� יותר מוגבלי
אנחנו מיד , וג� כשמגיעות פה וש� תלונות. באופטימיזציה מלאה, רגוע, אני שקט, להגיד שפה

�למה . שהוא לא המקו� הטבעי שלה�, נו( נסחבי� ונשאבי� למקו�אגפי החי, מתו( כ(. מפלחי
סוגיית . אני יודע להתייחס כתושב העיר. אני לא יודע להגיד מה היה היסטורית? אני מתחיל מפה

אבל מבחינת התוצאות אנחנו מכירי� , לא יודע מה היא טופלה. התחבורה היא עתיקת יומי� פה
. את� יודעי� אותו, עברנו איזה שהוא משבר, שנכנסתי לתפקידאני יודע להגיד מה מהיו� . אות�

כמה שיותר מהר , היה ברור שאנחנו נצטר* השנה להשקיע קוד� כל במנהל שילמד את העסק
אי( אנחנו צריכי� לעקוב אחרי זה ותו( כדי . ובעיקר להתחיל להבי� אי( אנחנו צריכי� למדוד

שאני חושב שעוד לא רואי� את  ,ו כמה מהלכי�עשינ. תנועה לראות אי( אנחנו מתחילי� לשפר
�חזק מאוד מחודש אוגוסט אנחנו על תוכנה שדרכה אפשר יהיה בכלל , האחד. התוצאות שלה

, ג� ביקושי�, ג� זמני�. ג� הגעת קווי�, זה ג� תלמידי�. לנהל את כל האי� סו* מדדי� האלה
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�. ערכות והרבה הרבה הרבה משתני�בסנכרו� ע� מ. ג� מוסדות. ג� תחנות. ג� שעות. ג� עומסי
ואנחנו במקו� . עבדנו ע� חברה. אנחנו כבר סיימנו את הפיילוט שלה, אוטוטו, המערכת הזאת

כי כל . זה חלק מאוד מאוד משמעותי. שאני חושב שנהיה במקו� עוד יותר טוב בפתיחת שנה. טוב
של . ג� עניי� של הרגלי� אני חושב שיש פה, שתיי�. שנה ניסו כא� למדוד וזה לא פילח את זה

מה שאנחנו מנסי� לעשות במקביל זה לעשות . הרגולציה ובירוקרטיה שה� תמיד, ושלוש. ציבור
לראות אי( אנחנו במקביל לקווי� ג� יותר , פיילוטי� אחרי� בשיתו* ע� החברה הכלכלית

א� בעוד אני חושב שהייתי רוצה שנשב כ. מנסי� לקד� ולטפח תחבורה שיתופית בדברי� האלה
ובעיקר שיש לנו מערכת שיודעת קוד� כל לתת לנו . זה הבשיל יותר. זה הבשיל יותר, שנה ונגיד

  . תמונת מצב אמיתית
  

  ?וכאלה? שהורה אחד יאסו* כמה תלמידי�? למה אתה מתכוו� בשיתופי  :תהילה מימו#
  

. שאנחנו נוכל לתזמ� אות�או באיזה שה� פולי� . או הורה... לראות אי( אנחנו  :גנ&  אורי ארבל
כל הדבר הזה לא יכול לקרות א� לא יהיה לנו כל הזמ� , שוב, עכשיו. בצורה הרבה יותר חכמה

אני רוצה להגיע למצב שא� בתיכו� מסוי� . מאוד מאוד משמעותי, ביג דטה, תמונה ע� דטה
טיות ולעשות אז אנחנו יודעי� לתת התראות לחברות הרלוונ, שכבה שלמה יצאה היו� למוזיאו�

�אז זה . ומצד שני הפו(. כי לא צרי( לשלוח אות�, את ההתאמות של התחבורה באותו יו
  . התשובה שלי המורכבת

  
חלק מהשינוי שאני כ� מקווה שנראה זה בגלל השינוי בשיפוצי� בחטיבות שאנחנו   :תהילה מימו#

  . סעותכ� אמורי� לראות איזה שהוא אפקט בעניי� הזה לטובה בעניי� של הה
  

כמוב� שזה משתנה , מאחר ועוד לא בחרנו במודל אז אני עוד לא יודע מה להגיד  :גנ& אורי ארבל
  ?השנייה, היתה ל( שאלה אחרת. קריטי במודל

  
  אי� את� מזהי� באמת שינוי בביקוש?. שאלתי לגבי המגמות  :עדי לוי סקופ

  
היא נוגעת ג� בנתוני� . רחבה מאודסוגית המגמות היא סוגיה בעיני , תראו  :גנ&  אורי ארבל
�עברתי עכשיו על , למשל. ובעיני לא פחות מזה הכרעות ערכיות. ביקוש לצור( העניי�, אמפיריי

ע� הכי פחות תלמידי� , שה� ע� מוניטי� גבוהי� מאוד, כל מגמות האמנות בעיר. נתוני המגמות
  אפשר לטעו� . כפולה ומכופלתההשקעה בשעות שלה� היא . ועולות פי ארבע מכל מגמה אחרת

טענה . שעשרה תלמידי� במחול לא צריכי� לקבל פי ארבע מכל תלמיד אחר, כשמסתכלי� על זה
מחול תמיד יהיה בתת תקצוב ולכ� כדי שיהיה מחול צרי( , לא, יכולה להיות, טענה אחרת. אחת

אז . א באמצעאני חושב שהאמת איפה שהו. זה סוגיות והכרעות ערכיות, אני אומר. לתקצב
אני לא מתרגש מזה שעכשיו יש עוד* ביקוש ... אני לא רואה, לשאלת(. התמונה הרבה יותר רחבה

ואני ג� לא ממהר לאמר שא� הביקוש הוא כזה אז צרי( לפתוח עכשיו ארבע מגמות . לסייבר
כי אני חושב שצרי( לבחו� מי מתאי� לסייבר ולא כל אחד שמבקש סייבר צרי( ? למה. סייבר

' כיתה יא. כול� יעברו' כיתה י'. כי הוא לא ישרוד את כיתה יא, קבל אותו רק בש� הביקושל
אי( הגעתי לעניי� , מחול דר( אגב. מדעי�, סייבר, אנחנו רואי� נפילה בעיקר בהנדסת תוכנה

' אני בשלושה חודשי� קיבלתי באופ� חריג הרבה מאוד בקשות העברה בכיתה י, התקצוב
ואז בדקתי וראיתי לעומק שמשקיעי� הרבה מאוד . ופה זה הדליק לי נורה .מתלמידות שנפצעו

ומתו( זה היה . וזה כנראה לא פרופורציונלי ג� ליכולות של הגו*. הרבה מאוד... באופ�. במחול
  ... לא זיהיתי. מהל( שאנחנו כרגע יושבי� עליו

  
  ?יש לנו מספיק בנות בסייבר  :עדי לוי סקופ

  
א� את רוצה אני אפלח ל( את הנתוני� של עכשיו של הביקוש ואני אוכל . כ�  :גנ&  אורי ארבל

�  אני לא הייתי מתייחס אבל ברשות(. לשלוח אות
זה הול( . כי זה הול( ע� הנדסת תוכנה. הייתי מתייחס למקצועות המדעיי� בכלל, לסייבר פר סיי

  טוב.בס( הכל אני חושב שאנחנו במקו� . ביו רפואה וכ� הלאה. ע� סייבר
  

בעיקר בשכונה , הא� אוכלסו כל גני ילדי�, אני רוצה לשאול על גני ילדי�  :תהילה מימו#

הא� אנחנו , 2020בגדר . ראינו פיק בשנה האחרונה שבעצ� עברו משמוני� לשישי�. הירוקה
�  ?מדברי� על שישי

  
זאת . הקצהבשכונת שמוני� אנחנו על , בשמוני�, בנתוני� שהיו� פילחתי  :גנ& אורי ארבל

א� , שוב. כמו השנה דר( אגב. לעבור לשכונת שישי�... אומרת יכול להיות שג� אחד יצטר( להיות
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תודה רבה . אני חושב שאנחנו פילחנו נכו�, נעשה את התהלי( נכו� והיו� ישבתי על מתודולוגיה
�  . לכ

  
בפברואר במשרד היה צרי( להיות . שאלה ששאלתי במייל לגבי החקיקה החדשה   :עדי לוי סקופ

  .החינו(
  

  . ר"נעביר את השק* לתב. כ�  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
זה היה טרו� ימי , שוב... הוועדה, משרד החינו(, אי� עדכו� חדש לעניי� התקציב, כתבנו ככה
ואז . הגיעו לסיכו�, היתה הסכמה בי� האוצר למשרד החינו( לשריו� תקציבי� נוספי�. הקורונה

 �  . הובטח לנו שאנחנו נהיה בוועדה ונקבל אישור, סו* סו*, יכנסו את הוועדהאמרו שה
  
  

, הכנסנו פה את כל החטיבה מלא ?היתה וועדה ולא היינו או שלא היתה וועדה  :עדי לוי סקופ
  ...כאילו משרד החינו(

  
  
  

  . היא נדחתה, לא היתה וועדה   :גזבר העירייה, שגיא רוכל
, קוד� כל התקציב הוצאה ברוטו... הכנסנו את זה. אני מסביר... אנחנו הכנסנו את זה בהנחה 

בצד ההכנסה . 2020מיליו� שקלי� לשנת  41. שמה, הוא מופיע... קיי�... למעט. קיי� במלואו

. מיליו� שקל ממשרד החינו( 20. מיליו� שקל 20, מימו� חיצוני, את� רואי�, מופיעה ההשתתפות

עדיי� , יש חוסר. תקצבנו חלק לשנה וחלק לשנה הבאה. מיליו� שקלי� 28הכל צריכי� להיות ס( 
למרות כל ... הא�, ג� א� נקבל אישור. יש חוסר וודאות גבוה לעניי� השתתפות משרד החינו(

  . כי התחלנו קוד�, אולי לא יכירו לנו ולא יתנו לנו בכלל לממש את הכס*, המצב הזה

יש , בחוברת 3שמופיעה בעמוד , ימת ההחלטות שאת� מתבקשי� לאשר אות�בי� רש, בכל מקרה
חל* , נטילת הלוואת פיתוח מופנה', סעי* ח, פיתוח מותנה. התייחסות לנושא נטילת הלוואה

אנחנו לא . שמגדיר את הנושא הזה בדיוק'. נספח ב. 139שמופיעה בעמוד . תקציב משרד החינו(

��בס( הכל ו 28, בהיק* המשוער הזה, יאל) לקחת הלוואת פיתוחאנחנו נ, ככל ולא נקבל. יודעי

ג� בריכוז ההחלטות , זה הנושא הזה מועבר בשתי ההחלטות האלה. 2020מיליו� שקל בשנת  20
  . וג� בנספח שמפרט את הנושא

  

  ?עוד לא עשו �2020מה שמופיע ב  :תהילה מימו#
  

  . כ�. כ�  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
  

  . אז כמוב� הכל בהתאמה, יכול להיות שנקבל אישור חלקי. עשרי� הוא חלק ממנו  :דני הרוש
  
  

יש לנו טיוטה מתקדמת . עוד לא נסגרה סופית תכנית השיפוצי�  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
, בגדול. אני יכול להעביר ל( לראות. על סמ( ריכוז נתוני� מבתי הספר... מאוד שנבנתה על ידי

�בית . נכו� לעכשיו לא עד שלא יאשרו ממשרד החינו(, בית ספר גולדה. ר"בית ספר שז, בגדולי
. ר כולו"רמז אחד המבני� ושז, זה שני הפרויקטי� הגדולי�. ספר רמז אחד מהמבני� כנראה

  . תיקוני�, מעבדות שוטפות, מעבדות, עוד שיפו). ומעבר לזה עוד אל* משימות אחרות
  

  . בבקשה. אודי. בואו נעבור הלאה, זמננו קצר, טוב  :עילאי הרסגור הנדי#
  

  ? מה את� רוצי� לשאול  :אודי להב
  

  . מה הנושאי� העיקריי�. ספר לנו קצת מה עברת השנה  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
  

  ... אי( ייעלת את נושא הניקיו�  :עדי לוי סקופ
  

ג� . הניקיו� באמת של העיר בואו נתחיל מהאירוע הדרמטי ביותר שזה נושא, אוקי  :אודי להב
מבחינת הסתכלות קדימה לעתיד אנחנו מביני� שהנושא הוא שיש מצוקה לגייס כוח אד� שיל( 

ומה שעשינו כרגע זה בעצ� . ברחובות וינקה אות� ולכ� הכיוו� שאנחנו הולכי� אליו הוא מיכו�
כאשר אנחנו . בהתמהיל של מיכו� וכוח אד� ברמה שאנחנו יודעי� שהקבלני� יודעי� לעמוד 
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ונחלק את . בעצ� מכיני� את עצמנו לקראת מכרז שיהיה סביבות לקראת סו* השנה וייצא לפועל
�א� אחד מה� לא מצליח לעמוד , ג� כדי שיהיה לנו יכולת. העיר בעצ� לשני זכייני� שוני

אחרות זה ברשויות , כי נכו� להיו�, וזה כנראה מאוד מאוד גדול. אז יש את השני כגיבוי, במשימה
והלכה למעשה זה כבר החודש . אנחנו בעצ� פורצי דר( בנושא. עדיי� לא קיי� התמהיל הזה

  . כשבדר( ג� קרה לנו איזה סערה קטנה בסו* שבוע האחרו�, השלישי
  

פועלי�  �56ל �104הורדנו את הפועלי ניקיו� מ. הורדנו ג� מספרי�  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר

והיעד שעומדי� בו של חיסכו� של . את כמות רכבי הציוד משניי� לשבעהוהעלינו . �1.1.2020מה
בסעי* הזה הוא כולל ניקיו� . זה לא רק ניקיו�, ובסעי* הזה. מיליו� שקלי� שנתי בתחו� הניקיו�

  . שפינוי אשפה ראית� קוד� בגר* את העליה כתוצאה מייקור המכרז. ופינוי אשפה
  

זה . ל"ואני קורא לזה עוד פיילוט כמו שאומר המנכ. ח מאודהפיילוט כרגע עוד מצלי  :דני הרוש
אודי , אבל זה כרגע כמו שאמר איתי. עדיי� בניסיו� כי עדיי� אי� לנו מכונות ציוד חדשות וכדומה

פחות נקי זה . עומד בזה בהצלחה רבה ואנחנו לא יכולי� להגיד זה נראה יותר נקי או פחות נקי
  . זה תפיסת ניקיו� שונה לגמרי. תי מאוד מאוד מאודויש פה את החיסכו� המשמעו. לא
  

הרגל הראשונה זה עשינו ניתוח . בסופו של דבר זה שלוש רגליי�. יש זה שלוש רגליי�   :אודי להב
וכל מקו� מקבל את התשומת , כבישי�, רחובות, כל העיר ברמה של שבילי�, מאוד מאוד מעמיק

מתי מגיעי� העובדי� . מתי מגיעה מכונה של שטיפה, מתי מגיעה אליו מכונת תיעוד, לב שלו
. כמוב� זה ורסטילי. וכל מנהל אזור יש לו ממש סל של כלי� בארגז שלו להפעיל. שהולכי� ברגל

אז אנחנו עושי� , א� לדוגמא עכשיו אחרי הסערה יש מקומות שה� יותר הושפעו, זאת אומרת
�הגענו לכל שביל וכל רחוב . אמת פרטנו הכלאבל הרעיו� הוא שב, וויסות של הכוח אד� והאמצעי

. הרגל השנייה כמוב� זה השלמה של אכיפה. אי( אנחנו נוגעי� בו ומתי אנחנו מטפלי� בו. בעיר
�לייצר פה מצב , זה צרי( להיות מותא� למציאות. היא צריכה להיות מידתית, ואכיפה ג

. ש ג� פחות צבירה ברחובותואז י. מתי להוציא את הדברי�. שהתושב מבי� מתי ימי הפינוי
  . שיש ירידה בכמות שאנחנו מפני� מבחינת אשפה וגז�, ג� ראינו את זה, וראייה לכ(

  
  ?הרגל השלישית  :עדי לוי סקופ

  
  
  
  
  

ת "המר. שזה המנהל האזורי, הרגל השלישית היא בעצ� הקשר שלנו ע� התושב  :אודי להב
הרעיו� הוא שזה ב� אד� . הקשר הישיר והוא בעצ�. מנהל רב תפעולי, אנחנו קוראי� לזה

�זה ה, ה� יודעי� שזה הב� אד� שלה�, שהתושבי� בשכונה הספציפית שהוא אחראי עליה

POCאיתו �. הוא מפעיל פקח. הוא לא מגיע א* פע� למגע שהוא נות� אכיפה. פוני� אליו, מדברי
הוא ג� עוזר . פוקוסהצד החיובי הוא זה שב. ואז תמיד יש את הצד החיובי ואת הצד השלישי

�  . ק הקהילתי"המש, כמו שיש את השוטר. אנחנו מגיעי� אית� לרמה ממש אינטימית. לה
  

מה הדברי� הגדולי� שאתה רואה שהולכי� לקרות בשנה , אחד, שני דברי�  :תהילה מימו#

  . והדבר השני זה כל נושא הפארק? �2020ב. הזאת

 
  ?הגדולאו ? 80פארק ? איזה פארק  :אודי להב

  
של קרוב לשישה מיליו� , הפארק העירוני עולה לנו סכו� יפה. הפארק העירוני  :תהילה מימו#

�, אני אשמח להתייחסות ספציפית לחי פארק, וג� החי פארק. לא מכניס לנו כמעט כס*, שקלי
ג� פה יש לנו הוצאה , להבי� קצת. כמה אנשי� משתמשי� בשירותי� שמה. לגבי מה הפעילות שלו

  מאוד משמעותית 
  

קוד� כל המקו� עצמו כפי שהוא בנוי כרגע לא יצליח להביא הכנסות יותר גבוהות   :אודי להב
יש פה ג� את , זה כמוב� לא רק אני לבד, ומה שאנחנו בוחני�. מההוצאות שלו בתמהיל הנוכחי

אנחנו כ� . ע"עשות מבחינת התבלראות מה מותר ל, ויש פה עוד המו� המו� גורמי�. האדריכלית
יש כבר . לתת לו מנעד שנות� מענה ומגוו� שירותי�. רוצי� לבנות השנה תכנית עסקית לפארק

, אבל צרי( לזכור. ל ובסופו של דבר זה ג� ייצר מקורות הכנסה"איזה משהו שהצגתי כרעיו� למנכ
את כל תושבי . ציבוראת ה. הוא נועד לשרת את הקהל פה. הפארק לא נועד רק לייצר הכנסה

אי( אנחנו מייצרי� לו מספיק מגוו� שירותי� והפעלות לכל , וזה מה שאנחנו מכווני� אליו. העיר
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�זולת נמל , ג� כשהלכתי למקומות אחרי�. מהקטני� ביותר ועד המבוגרי� ביותר, מנעד הגילאי
יחו להפו( את כל הפארקי� שנתקלתי בה� לא הצל, שמצליח להכניס הכנסות כבירות, תל אביב

אבל תמיד יש ש� הוצאה הרבה יותר גדולה , מכניסי� הכנסה יפה, זאת אומרת. הפירמידה
  . להגדיל את ההכנסות שלנו, קוד� כל יש לנו יעד להשנה ג�. מבחינת התקורות התפעוליות

  

אנחנו רואי� פה , לפני המציאות. כי זה לא נראה בתקציב? �2020יעד השנה ב  :עדי לוי סקופ
  . לפני מה שקורה כרגע.  הכנסות של שלוש מאות אל* שקל

  
  

המציאות שנכפתה ... כרגע בתקציב הרבה דברי� כבר נראי� לנו די פלואידי�, כ�  :אודי להב
�  . שלוש מאות חמישי�. נכו�. עלינו כרגע קצת משנה עלינו את העול

  
  
  
  

  ? והחי פארק. אוקי. שלוש מאות חמישי�  :עדי לוי סקופ
  

האמת היא שכרגע הדבר היחיד שאני מנסה למצוא אליו פתרו� זה מה אני , החי פארק  :להב אודי
מצד שני יש בעיה ג� לתת את המנגנו� . יש בעיה לגבות כס*. עושה ע� סוגית האוכלוסייה הדתית

, אנחנו מנסי� למצוא איזה שהוא פתרו�. הזה של איזה שהיא דלת חופשית מנגד לציבור החילוני
נגיד לשל� באמצע השבוע ולעשות איזה שהוא מעבר , כדי לאפשר לה�, ה הלכתיתשג� עונ

. כי זה בעצ� היו� שיהיה לה� לבוא חופשי ע� הילדי� וליהנות, שיאפשר לה� להיכנס בשבת
יש ש� אזורי� מסוימי� . מעבר לזה אנחנו בחי פארק עצמו רוצי� להגדיל את הפעילות שלו

 �  . ולשי� ש� עוד בעלי חיי�שאנחנו צריכי� להרחיב אות
  

  ?מה מטרת העל של החי פארק  :תהילה מימו#
  

. זה מקו� של להביא את הילדי� וקצת להתערות, מהצד של התושבי� עצמ�, תראי  :אודי להב
. אבל יש לזה הרבה צד חינוכי. יש ש� המו� המו� מגוו� של בעלי חיי� שוני�, יש ש� פינת ליטו*

פוליות ע� מנעד של אוכלוסיות שונות מגילאי� שוני� ואנחנו עושי� אנחנו עושי� ש� כיתות טי
זה לא רק . יש לזה שני צדדי� לאירוע הזה, זאת אומרת. הרבה עבודה ע� מערכת החינו( עצמה

  . בקט�, הג� חיות מה שנקרא
  
  

זה מדהי� לראות ... בתו( הצוות יש אוכלוסייה מיוחדת שבאמת, וג� הצוות המטפל  :דני הרוש
ומכילה את . שהיא מדהימה. יחד ע� מנהלת החי פארק. אי( היא עובדת ע� החיות, אותה

אני רואה ... ע� התקנות. ע� כל הבעיות שלו, כמו כל ב� אד� רגיל... האוכלוסיות שהיא באמת
�באמת . זה תרפיה. רק על זה היה שווה. זה פשוט מדהי�, את הדר( שה� עוברי� ביחד ש

�  . מדהי
  

  צחי ב� אדרת  :גזבר העירייה ,שגיא רוכל
  

ומהשבוע ג� . צחי ב� אדרת מנהל אג* הכנסות בעירייה  :מנהל אג' הכנסות, צחי ב# אדרת
, יצאנו מבסיס התחלתי, אז שוב. קצת על הרכב ההכנסות מארנונה. הממונה על הארנונה והגבייה

, די פרטני, שהוא מבוסס, עליו הוספנו למעשה אומד� תוספות בנייה. מיליו� 435חיוב בסיס של 
�ממש . מה הצפי שלה�, יש נייר עבודה מפורט ברמה של להתקשר ליזמי� ולשאול מתי מתחילי

ס( הכל . מיליו� 54, הנחות. זה בהתא� לשני� קודמות. מיליו� 1.4, הוספנו ריבית. ברמה הזו

  %. 95.5הנחנו הנחת גבייה אחוז גבייה של , גבייה בשיעור. 386חיוב שנתי 
  
  . זה משהו שנצטר( לבדוק אותו מחדש  :גזבר העירייה, גיא רוכלש
  

אחד , למעשה הוא מורכב משניי�, גבייה מיתרות. ברור  :מנהל אג' הכנסות, צחי ב# אדרת

מיליו� לער( והוספנו פה עוד  12.5נייר עבודה מתודולוגי של ... לא איזה שהוא... מאיזה שהוא

נחת� , שאגב. שהבאנו מתאגיד המי�, מיליו� שקלי� תוספת הכנסות שהיא לא היתה צפויה 3.5

�. זה הצפי שלנו. מיליו� 385ס( הכל הכנסות . ק'סו* החודש צריכי� לקבל את הצ, ג� ההסכ
�  .כמוב� אני לא מתייחס לאירועי� הצפויי
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נושאי� האלה ואמור להעמיד היא מרכז צוות שעושה בחינה של כל ה  :גזבר העירייה, שגיא רוכל

כולל פילוח של סוגי , לצוות המקצועי איזה שהוא סל של המלצות אי( לראות את הזה, לנו
�בוא . לנסות להבי� את רמת הסיכו� שקיימת בצורה מפולחת ולא סת�, מי פועל, מי סגור, עסקי

יותר מושכלת של לנסות לייצר הערכה , איזה עסקי� פחות נפגעי�. נראה איזה עסקי� נפגעו
  . אבל הצוות שלו, כמוב� ע� פיקוח שלי, צחי עובד על זה. הסיכו� שטמו� בזה

  
אנחנו עובדי� על ... אנחנו ג� עובדי�, חשוב לציי�, אנחנו  :מנהל אג' הכנסות, צחי ב# אדרת

אבל תכנית , עכשיו זה עיתוי לא טוב, שוב פע�... בדומה ל �2021הגדלת בסיס החיוב ג� ל
זה הראייה , זהו. אנחנו מאמיני� שבסיס החיוב שלנו יגדל. כתבנו תכנית מדידות. ת חדשהמדידו
�  . לראות כל הזמ� אי( אפשר לייצר הכנסות ולהגדיל את ההכנסות כא� בעירייה. שלי ג

  
  ? מה זה? עסקי�? מגורי�? מה זה, תוספת מבנייה  :תהילה מימו#

  
אבל אני חושב , יש ג� עסקי�. זה מגורי�, כ�? מיליו�הארבעה   :מנהל אג' הכנסות, צחי ב# אדרת

� ?בעיקר עסקי�? לא. שבעיקר מגורי
  

  ?מיליו� שקיבלנו ממפעל המי� �3.5ומה זה ה  :תהילה מימו#
  

אני רגיל עוד ? אמרתי תאגיד המי�. זה תאגיד הביוב  :מנהל אג' הכנסות, צחי ב# אדרת
שלוש , כלומר. פלוס שוט* השנה, שני� קודמות עשינו הסכ� שלמעשה הארנונה בגי�... מהתפקיד

זה החלק הרלוונטי . זה שלושה מיליו� וחצי ס( הכל. שני� אחורה חייבנו אות� והשנה שוט*
  . לשוט*

  
  . זה ההתפלגות, כ�  :גזבר העירייה, שגיא רוכל

  
 אתה יכול להגיד? זה זה מה שאני רואה, איפה ההתפלגות בי� מגורי� לבי� זה  :דני הרוש

  . שחמישי� ושמונה אחוז שזה מגורי� והיתרה זה מסחר
  

  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
דר( . ובצד שמאל אתה רואה בכס*. בצד ימי� אתה רואה את השטח במטרי�. זה מה שאתה רואה

  .אגב זה די דומה
  . רואי� שהוא היה די דומה לשנה קודמת. ויש לנו עוד את ההתפלגות של התמהיל שלנו 
  
  

  . מעכשיו כל הפגישות רק בזו�. החשבת שלי ביציע  :ר גרנותלזיידעליזה 
  

יש תקציב של תקציב הפיתוח . כמה מילי� על תקציב האג*, עליזה  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
  . תכנית העבודה ואחר כ( שאלות של חברי הוועדה, כמה מילי� על תקציב האג*. של(

  
  

כי אנשי� כא� מודעי� לעבודה , א� היו שאלות, יה הפו(הייתי שמחה א� ה  :ר גרנותלעליזה זייד
  . אז אני אשמח לענות על דברי� ספציפיי�, א� יש למישהו שאלות. שלנו

  
יש כל מני הוצאות שנראה שהיתה בה� קפיצה משמעותית כמו הוצאות אחזקה   :תהילה מימו#

כל מני עבודות . חכירהשכר דירה דמי . שכר דירה לבתי ספר, בתו( נכסי�. של אזור תעשייה
  . הוצאות אחזקה וניהול... א� אפשר רק להבי� מה. קבלניות

  

  ג� האיזור גדל. בסו* 80בעמוד . אני רואה אותו, כ�  :ר גרנותלעליזה זייד
  

  . זה נגזרת של ההכנסות  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
  

שההכנסות שכירות ממנו הולכות  דונ� באזור התעש 28אנחנו   :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
�. אז יש לנו הוצאות אחזקה, וגדלות מאחר ואנחנו נכנסנו לנעלי הבעל בית ומשכירי� את הנכסי

�אבל זה חלק מאוד מאוד קט� מההיק* העצו� של ההכנסות שכירות , זה לא בטל בשישי
  . שנכנסות אלינו
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מה שאני רואה בהכנסות שעלה  זה? איפה אנחנו רואי� פה הכנסות שכירות  :תהילה מימו#
�  ?זה הרלוונטי? מארבע לחמש נקודה שתיי

  
  

כ�, ההוצאות שלנו בגי� האחזקה וההוצאות שלנו בגי� הניהול של   :גזבר העירייה, שגיא רוכל

�  . מההכנסה% 25�30ה� מגיעות לכדי , הנכסי
  
  

ובהוצאות אני רואה . אל* שקל בהכנסות 350 אני רואה שבדמי חכירה נשארו  :תהילה מימו#
620  
  

משרדי� , זה הוצאות שכר הדירה שלנו במבני� שהעירייה משכירה  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
  . משה דיי�. יש לנו מספר מתחמי� שאנחנו משכירי� משרדי�. שהיא משכירה

רבעו� אחד מראש , שילמנו חציו�. ביצענו הקדמת תשלו� של חלק מתשלו� שכר הדירה �2019ב
נוספו , בנוס*. אנחנו משלמי� את ההוצאה בלבד. אי� לנו את ההקדמת תשלו�, אי� פהולכ� 

יש פירוט ע� האספקה . מול משרדי העירייה, שני משרדי� של שכר פה במתחמי�, משרדי� פה
�  . שיש כמוב� בחוזה השכירות שלה

  
  ?ומה זה השכר דירה לבתי הספר. אוקי  :תהילה מימו#

  
שכר הדירה לבתי ספר זה הוצאות שכירות . זה הכנסה כנגד הוצאה  :העירייהגזבר , שגיא רוכל

�  . שאנחנו משלמי
  

כי יש לנו פה מיליו� שקל בשנתיי� על התכנית ? מה ההוצאות שנשארו לנו, ר"בתב  :תהילה מימו#
  . מתאר

  
. יותתכנית המתאר כידוע ל( היא כרגע בשלב של הפקדה ושמיעת התנגדו  :עליזה זיידלר גרנות

מעבר ... והוועדה המחוזית אמורה. אנחנו לקראת סיו� ההתנגדויות... אנחנו אמורי� להיות

'. ב 106ככל הנראה יהיה . ג� לדו� בעדכו� שמליאת הוועדה המקומית המליצה עליו, לשמיעה

ככה שאחרי ההפקדה החוזרת יצטרכו לעשות , רק לנושא של העדכוני�, זה הפקדה חוזרת' ב 106
�א* . זה לא שוריי� מלכתחילה, אנחנו כבר שריינו את הכספי� למתכנני�. בתכנית המתאר שינויי

�וזה בעצ� השריו� לכל . זה לא היה צפוי, אחד לא חשב שהתכנית הזאת תימש( כל כ( הרבה שני
  . שצפוי, לעדכו� שלה, צוות היועצי� שלה

  
  

  . פינוי בינוי כיסופי�  :עדי לוי סקופ
  

. והתכנית הופקדה. פינוי בינוי כיסופי� לא נגמר. העירייה הכינה הרי תכנית  :גרנותעליזה זיידלר 
וג� על זה בעצ� התלוננו ... מצא ש, הצוות הנוכחי, התכנית הזאת לאחר הבחינה המחודשת שלנו

�אז אנחנו . את מבינה בזה שזה לא כלכלי, 2.4, �2.3עד ל. שהיא לא היתה כלכלית, התושבי
 �  לעשות אותה מחדש., לעשות תכנית אב, להתוות מדיניותהיינו צריכי

אנחנו בסופו של דבר החלטנו שלא אנחנו . אז אנחנו התלבטנו א� אנחנו ממשיכי� אותה או לא
. נמשי( אותה אלא יז� אחד ייקח את כל התכנית וזה ג� מה שהנחינו את התושבי� ללכת לכיוו�

  . באמת ה� יצליחו בזה, נראה לי שזה, ואני
  
  

  ?ר יש לנו בעצ� יתרה"למקרה כזה של תב  :תהילה מימו#
  

אנחנו לא נית� ליז� לעשות ש� מה . אנחנו כ� צריכי� להכי� ש� תכנית אב   :עליזה זיידלר גרנות
והוא יכי� את התכנית הסטטוטורית לפי המדיניות . אנחנו מכיני� את המדיניות. שהוא רוצה

  . שלנו
  

או . מה שיצא יצא וההוצאות החדשות יצאו. ר"אי� לנו ש� את התב  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
  . שלא יצאו

  
  .בהנחה שזה מה שיהיה  :דני הרוש
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הכנו את , אנחנו פחות או יותר כבר יש לנו, טוב? ר שו� דבר"אי� עוד בתב  :עליזה זיידלר גרנות
  . המדיניות

  
, הצוות של עליזה הציג תכנית מדהימה, לפרוטוקול אני חייב לציי� שהוצגה. יש תכנית  :דני הרוש

�זה תכנית חלופית למה . ששת הימי� וסוקולוב, וזה המקו� ג� לציי� את זה. בששת הימי
ואיכותיי� . אמור לתת פתרונות יצירתיי� מאוד. וזה על פניו נראה מדהי�. שהציגו היזמי� בעבר

�אבל היה חשוב שאני אציי�  היה שיתו* ציבור מדהי�.. ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. ברמת
למרות שזה לא תחו� שאני מבי� . את זה פה מכיוו� שהיה שיתו* ציבור והשתתפתי ולמדתי המו�

  .בו
  
  

  . וזה יבוא בשלושי� לחודש לוועדה  :עליזה זיידלר גרנות
  

ג� , וזה הול( להיות באמת תכנית מדהימה שאמורה לתת פתרונות. יבוא לוועדה  :דני הרוש
וזה . והיתה הסכמה כמעט כוללת לכל הדברי� האלה. עילי היה עד לזה, תחבורתיי�פתרונות 

  . המקו� להגיד ל( תודה רבה עליזה ולצוות של(
  

  . שרית סלע  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
  

  ?אי( זה עובד? את� שואלי� אותי? אני אמורה להגיד משהו?... מה נשמע  :שרית סלע
  

תציגי את האג* של( ממש בקצרה וישאלו אות( , זהו. מהקיימות שרית, לפרוטוקול  :דני הרוש
  . שאלות

  
אני מנהלת אג* קיימות , אני שרית סלע, שלו� לכול�, אוקי. כאילו כללי בקיצור  :שרית סלע
  ..תפקידו של האג* הוא לקד� אחריות ופעילות סביבתית. וחדשנות

  
כי זה פע� ראשונה שאת מוסרת את , אני אעצור אות(, רגע  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר

אנחנו , זה לא על אג* קיימות וחדשנות. האינפורמציה הזו וג� אנחנו פה באיזה שהוא סש� ארו(

. להציג 2020רק על התקציב של . מכירי� אותו ומי שמכיר ומי שלא אז בהזדמנות אחרת יכיר
  . ממש מתומצת

  
  :שרית סלע

 �ג� בתו( בתי , י� לפעול במסגרות החינו( והקהילהאנחנו ממשיכ. אי� איזה דגשי� מיוחדי
  אנחנו מקדמי� הטמעה של . ההרחבה של הפעילות וכולי. ד"מרכז קיפו. גינות קהילתיות, הספר

הרחבה של פתרונות וחשיבה יצירתית כדי לייצר תהליכי עבודה . הטכנולוגיות בתו( הרשות
�שטחי� פתוחי� מטע� רשות מקרקעי את� יכולי� לראות שקיבלנו קול קורא של . מעודכני

  . ישראל על ס( מיליו� שקל לעידוד שטחי� פתוחי� והמסדרו� האקולוגי
  

כי יש פה הוצאות שכר שלפחות על פניו נראות ? במה הפעילות התהוותה השנה  :תהילה מימו#
  . שה� כפולות משנה שעברה

  
ציינתי את . זה לא גידול, כרהזכרתי את זה בהתחלה שההוצאות ש  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר

�אג* קיימות וחדשנות , שבעצ� השכר של עובדי הקיימות, זה קוד� בטבלה של הריכוז כוח אד
ככה זה לצור( . בחצי משרה, התפתח באיזה שהיא אבולוציה שבתחילת הדר( היה פרויקט אחד

שזה , אזוריתלאור( השני� בהתחלה חלק מהשכר שול� דר( היחידה הסביבתית ה. העניי� התחיל
ואז ה� הודיעו שה� לא . אלא יחידה סביבתית שמשותפת לכמה רשויות, לא איגוד ערי�, איגוד

ואז כפתרו� ביניי� השכר שול� דר( . ארבע שני�, לפני כשלוש. לשל� יותר... מסכימי� לעשות
עירייה ואנחנו מסדירי� את זה ומקבעי� את זה כעובדי . התאגיד העירוני לתרבות ופנאי, החברה

כי נוצר מצב מאוד מאוד בעייתי שיושבי� כת* אל כת* עובדי� . על כל המשתמע מזה, מ� המניי�
�אחד . אחד בלי קר� השתלמות, אחד ע� קר� השתלמות. מחובות שונות. שנהני� מתנאי� שוני

זה היה . וה� עושי� את אותה עבודה. יותר שעות, אחד פחות שעות, צרי( לעבוד כ( וכ( שעות
שהיה נכו� לשנות אותו וזה מכביד יותר על התקציב , ה שהוא עיוות שלטעמנו המקצועיאיז

  ברישו�., העירוני במידה מסוימת
  

  . אנחנו לא מורידי� את זה ממה שאנחנו מעבירי�, טוב  :תהילה מימו#
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מה . היה ג� הכנסות. ר"אז קוד� כל הסעי* הזה היה ממומ� מתב  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
�בי� היתר זה הקולות הקוראי� שהתקבלו הכרזות בגי� , שנגמר זה הקולות הקוראי

�יש ל( השתתפות . קול קורא לשלוש שני� ואז זה נגמר, פרויקטורי� בדר( כלל. הפרויקטורי
אנחנו מעבירי� את זה .  אי� לנו יותר קולות קוראי� לפרויקטורי�. העסק הזה נגמר. מסוימת

  להשתתפות 
  

, או אמרתי, בדיוק כמו ששגיא אמר ובזה אני כבר כיוונתי או רמזתי  :ל העירייה"מנכ ,איתי צחר
לרוב . ג� התחו� הזה הוא חדש. אג* הקיימות התפתח פה לאור( השני�. כשזה היה נכו� לשעתו

אז למשל קול קורא של התייעלות . לרוב� ג� עד היו� אי�, להרבה .הרשויות לא היה לה� את זה
ופרויקטור בש� ר� וזה היה במסגרת הקול . שלומית לצור( העניי�, לקחה עובדתאנרגטית אז נ

�ועכשיו החלטנו לתכנ� . ראינו כי טוב והרחבנו את זה, נגמר הקול הקורא. הקורא וה� מומנו מש
אחר כ( זה הפ( להיות ביחידה . ר"ר זה היה כפרויקט בתב"כל עוד היה כס* בתב. את זה

יש . זה לא גידול בהוצאות. וזה פשוט מסביר את העיוות הזה. ישירותחלק� , הסביבתית חלקה
  . אבל מתו( ניהול פנימי עירוני, איזה שהיא בקשה לתק� בנפרד לאחר התקציב

  
, זה לשאול כל מנהל בסדרי עדיפויות שלו, מה שלא עשינו ורצינו לעשות בהתחלה  :עדי לוי סקופ

  . ה דברי� הוא חושב שהוא צרי( להורידאיז, בהנחה, א� כרגע יש לו קיצו) ויש לו
  
  

זה סוכ� . יש בנושא שקשור לחדשנות הרבה מאוד פרויקטי�  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר

לטובת . מיליו� שקלי� בנוס* לתקציב 20שאנחנו מוציאי� פה בהחלטות מסגרת מלוות של 
אבל הרבה פעמי� זה כ� , זה לא בהכרח חדשנות. פרויקטי� שה� בעלי אוריינטציה של התייעלות

  . קשור לחדשנות
  

  '. נספח ב. 139בעמוד ', נספח ג', חלטה מספר בה  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
נושא שיאפשר לנו לשי� רגע את . לי באופ� אישי וג� לאיתי. נושא שהוא מאוד חשוב' יש בנספח ג 

נטילת אשראי למטרת  אנחנו לא רוצי� לשי� בצד אחד. הנושא של מסגרת האשראי בצורה אחרת

 ROI. כושר החזר. פיתוח שהיא גיבנת לצד פרויקטי� שאנחנו יכולי� להראות היתכנות כלכלית
�אני יכול להחזיר את , ככלכל� אומרי�, כזה או אחר בצורה שהיא סבירה ואנחנו א� היינו כאד

  ?למה לא לעשות משהו כזה, זה
  

  . לחסו( כס* פשוט  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
  

  להסתכל על זה ... למה לי לעשות את זה בצורה שהיא, או לחסו( כס*  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
אנחנו נביא . לכ� אנחנו שמי� את זה, זה מינו* עסקי פר אקסלנס ואנחנו. כאל הר שהוא גיבנת

ר "אנחנו נביא תב. כמסגרת גיוס. מיליו� שקל 20יש הצעה לאשר מסגרת של עד , פרויקט פרויקט
  . שיהיה לנו ונאשר אותו בוועדת הכספי�, פרויקט פרויקט, ר"תב
  

יהיה עסקה , ר"אנחנו יכולי� לאשר תב. מיליו� מראש 20לא הבנתי למה לאשר   :תהילה מימו#
  . שהיא כדאית ואני לגמרי בעד

 
   

. הלאהאז אחר כ( נגיע ליוני ויגידו , לא. לא נשי� את הכל בבת אחת  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
אומרי� שאנחנו , אנחנו מצייני� את הכוונות שלנו מההתחלה בתקציב. לא נבוא מההתחלה

מיליו� שקלי� שכול� יאושרו אחד אחרי  20מתכווני� לעשות פרויקטי� בהיק* משוער של 
שמשקיעי� עשרי� , וג� לשי� לכל המערכת אמירה. אנחנו רוצי� להצהיר את הכוונות. השני

  ? למה לא, יקטי� של התייעלות כלכליתמיליו� שקלי� בפרו
  

  ?של מה, אני לא מבינה מה המונח הזה מסגרת. אז אומרי� את זה  :תהילה מימו#
  

, לאשר בהחלטת מועצת העיר את האפשרות של העירייה להתקשר  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
ולפעול לפי לאשר את זה עקרונית . בהלי( שמפורט ג� כ� בספר התקציב ,בדיוק כמו שמפורט

  . או לא לאשר את זה. אני רואה פג� בלא להגיד את זה. אישור פרטני
  

צרי( , את מבינה שכל דבר שהוא פרטני יאושר, זה כל מה שאמר איתי, עדיי� תהילה  :דני הרוש
  . זה יאושר? עוד חצי מיליו� שקל לזה? עוד מיליו� שקל
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לנהל משא ומת� יותר טוב ע� הבנקי� וזה ג� למעשה מאפשר   :ל העירייה"מנכ, יתי צחרא

אני ? להגיד שזה ממש דרמטי... אני, לא יודע. כשה� רואי� את המסגרת מאושרת והתנאי� אולי
אבל אני ג� חושב . לא? שמה שאת אומרת הוא דרמטי לא אפשרי? להגיד ל( שזה דרמטי, אומר

, כאילו... באמת מאוד אה אבל זה לא, זאת שנקטנו בה היא היותר נכונה, שבי� שתי האפשרויות
  . יותר קשה מלענות למה כ�, אני חושב שהלענות למה לא

  

 5אולי , מיליו� 20אולי לא , ר היו סעיפי� מסוימי�"להערכתי בכל שנה בתב  :תהילה מימו#

של דברי� שה� מחזירי� את ההשקעה . מיליו� 25אולי , מיליו� 2אולי , מיליו� 3אולי , מיליו�

מיליו� או שיהיו  �20ר אז ה"ר לתב"אז כשאנחנו משווי� בי� תב. או אחרתשלה� בדר( כזו 
  . רי� ואתה לא יודע להגיד לי"בפני� ויעלו את התב

  
... בשני� קודמות תהילה כשדיברנו על מסגרת אשראי אמרנו  :גזבר העירייה, שגיא רוכל

�. בסטייט או* מיינד אני רוצה לפצל את זה. היא יותר מדי, מסגרת אשראי היא מכבידה, אמרת
רי� "כי כשאני אבוא ואני אשי� עכשיו פרויקט בתו( רשימת התב. זה חשוב לי שזה יוב� אחרת

אני רוצה . אתה לוקח אשראי גדול, רגע, את� תגידו. ואת� תראו את זה שאני נוטל עליו הלוואה
. תכלילו אל. חברי�. לחברי וועדת כספי� וחברי המועצה, נפרד, לשי� את זה באופ� ברור

  . תסתכלו על זה אחרת בבקשה
שאני אביא פע� . את הקונספט הזה אחרת ותנו לנו להתקד� לכיוו� של לאפשר לנו. תבינו את זה

כי אני לא רוצה שכל פע� שאני אבוא ע� . רי�"אני אראה לכ� תב. אני אפצל את זה, תגיד, הבאה
  . את� תגידו לא, כושר החזר

  
  

אבל אני חושב שאנחנו בדיוק נתקלי� פה לוויכוח שהוא לא מהותי   :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
, א� זה מהותי לעשות את זה בצורה שאת אומרת. אלא א� כ� אנחנו מפספסי� משהו, לשו� דבר

  . אז תגידי מה מהותי בזה
  

את� רוצי� להביא השקעות שאני לגמרי . זה השקעה. בעיני כשמביאי� השקעה  :תהילה מימו#
, אז מביאי� אותה יחד ע� החזרי�, כשמביאי� השקעה. זה וחושבת שזה דבר נכו�מברכת על 

  יחד ע� השפעה.
  

  . וזה מה שיקרה. אז זה נכו�. אוקי  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
  

. חלק יהיו בהלוואות. יחד ע� השפעה על התקציב השוט* יחד ע� מקורות מימו�   :תהילה מימו#
אי( . אני לפחות חושבת שנכו� לראות השקעה סגורה... אנחנו רוצי�. חלק יהיו בדרכי� אחרות

  . חלק מהשוט* וחלק מהלוואות, מממני� אותה
  

  ... ושו� הלוואה. אז יש פה הצהרה. לא יוצא כס* בלי זה  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
  

  . את תנהלי את הוועדה. זה יהיה בדיוני� הבאי�, תהילה  :עילאי הרסגור הנדי#
  

, א� את� מחליטי� לסגור את הדיו�? מה זה קשור? אי( יתנהל דיו�, לא הבנתי  :לה מימו#תהי
  ... א� לא. אז בואו נסגור את הדיו�

  
הוא אמר על הדיו� של מה שאמרת על המחזור , זה בכלל לא קשור  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר

  . או ש�, הא� לרשו� פה, לא על הדיו� הזה. של הפרויקט עצמו הספציפי שאת תנהלי אותו
  

  . הוא לא התכוו� לזה. לא, לא, רגע  :דני הרוש
  

אנחנו לא נעשה את זה . זה מה שאמרתי, לא, לא. זה מה שאמרתי, לא  :עילאי הרסגור הנדי#
   הזה.בדיו� 

  
לא ענית לי , אבל לגופו של עניי�. זה הכל מתווה של איזה השקעה  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
  . חשוב או מהותי לא לאשר את המסגרת הזאת, דרמטילמה זה 

  

מיליו� שקל ונממ�  40שבפרויקטי� אנחנו נביא פה ... יכול להיות שאנחנו יכולי�  :תהילה מימו#

  . מיליו� 20רק 
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למה זה משנה לאשר את המסגרת . אני שואל שאלה נורא פשוטה  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
מה זה מפריע למישהו . זה אמרת. למה זה לא משנה לאפשר אותהלא . הזאתי כאמירה כללית

  ?לאפשר את זה
  

  ...איזה השלכות  :דני הרוש
  

  . זה מה שאני תוהה, יפה  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
  

אולי אחרי זה יכנסו לזה כל . אני מאשרת מסגרת הלוואות לא יודעת. לא יודעת  :תהילה מימו#
�  . מני דברי

  
  . זה בכפו* להבאת הפרויקט לפה ולאישור כלכליסט  :גזבר העירייה, שגיא רוכל

  

מיליו�  �20ה... תק� אותי, א� אני מבי� נכו�, שגיא, אני ג� אגיד את דברי, סליחה  :דני הרוש
  . סוג של קופה כזאת. שקל האלה זה משהו וירטואלי

  
, ל"המנכ. צוות הניהול החלטה עקרונית ערכית שמאשרת מסגרת של  :גזבר העירייה, שגיא רוכל

  . ילכו ויביאו מוצרי� שתואמי� למסגרת הזו, הצוותי� שהוא יסמי(, אני
  

שה� ע� החזר . אנחנו מצפי� שתביאו פרויקטי� כלכליי�, חברי�  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
  .השקעה שה� יצברו מההו� השוט* של ההוצאות השוטפות

  
  . וכל מוצר יבוא לדיו�  :דני הרוש

  
. ג� אי� אישור לקחת את ההלוואה, אגב. אי� שאלה. חד משמעית  :ל העירייה"מנכ, י צחראית

  . רק אישור עקרוני למסגרת. צרי( בשביל לקחת את ההלוואה להפעיל את הפרויקט
  

  :דני הרוש
�  . ושיעמוד בתנאי

  
  

אישור אי� . לא לקחת את ההלוואה, אי� אישור להוציא את הכס*  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
  ?אז מאיפה ניקח את הכס*. להוציא את הכס*

  
של איזה שהוא סטרטאפ על , נגיד אנחנו רוצי� לעשות עכשיו פרויקט שעכשיו בבחינה למשל

�, זה מוקלט ג� אז לא חשוב, לא משנה אי( קוראי� לה, קוראי� לה, זה מערכת? בסדר. מזגני
�  . אבל מערכת בקרה להתייעלות אנרגטית של מזגני

כדי , עכשיו לפני שמוציאי� את הכס* על ההתקשרות על המזגני� שזה הרבה מאוד כס*אז 
אז מה מפריע שיש . ר שיאושר פה"זה חייב להיות תב. להחלי* מזגני� ולהרכיב את המערכות

אמירה עקרונית חיובית שאנחנו מתעתדי� לקחת פרויקטי� לייעל את הניהול של כספי הציבור 
  . י� מה זה מפריע למישהואני לא מב. של העירייה

  
אני רוצה להסביר את המתודולוגיה שבו זה . המתודולוגיה שזה שונה  :גזבר העירייה, שגיא רוכל

בי� . ר הוצאה"אני הייתי בא ומנהל תב, בעבר. שונה מהאופ� שבו ניהלנו את זה בשני� קודמות
ובר על התקציב השוט* שכל החיסכו� הייתי צ. א� הוא ממומ� באשראי או בי� א� זה בהשקעות

רואי� בעי� לא יפה נטילת , בגלל נבחרת האשראי, נוצרה סיטואציה שנבחרי הציבור. אוטומטית
אני לא רוצה שתבקרו אותי . אני רוצה לפתוח ערו) אחר. אני רוצה לבטל את האירוע הזה. אשראי

ואני אבטל את זה ג� . אני רוצה שתראו את זה בצורה נכונה, של אשראי כלכלי, על המסלול הזה
ניקח את האשראי בצורה כזאת שאני אוכל להראות מה האשראי . באופ� שבו ניקח את האשראי

אני , האופ� שבו זה יבוצע שונה זה שההחזר לא יהווה. שנלקח לפיתוח ומה הוא האשראי הכלכלי
ישאיל  אני את ההחזר. הול( לשי� נטל עכשיו על תשתיות פיתוח ולממ� את זה מזה, לא אומר
את , ראשית אני אממ� את ההלוואה, את ההחזר שאני אחסו( אשלי� לתו( הקר�... לתו( ה

�אני רוצה להציג את זה באופ� . האשראי שלקחתי ואני אפנה חזרה את הכס* לפרויקטי� חדשי
שהוא , כי היו� נוצרה סיטואציה שאני רוצה לבצע פרויקט שיש לי החזר של שבע שני�. הזה
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עשרי� , חמש עשרה, אבל אי( אני אשיג עכשיו עשרה, רגע, ואני אומר. פשוט וזה ,נראה לי קל
? אני אעשה אולי איזה שהוא הסדר וזה? אולי אני אעביר את זה למישהו אחר שיבצע? מיליו� שקל

אנחנו נחשבי� גו* . האשראי שאני לוקח הוא זול יותר מכל אשראי שלוקח כל גור� עסקי אחר
ג� ... הבנקי� אני יכול לקחת אשראי טוב יותר מכל אחד אחר בסקטור הבעיני . אית�, יציב

ולכ� אני לא רואה סיבה למה שהערו) הזה לא יהיה . אבל בטח בסקטור הציבורי, בסקטור העסקי
אני מרגיש קצת תקוע בקטע . ונוכל להציג אותו ולנהל אותו בצורה כזאת שאני אוכל לסגור אותו

שהחזיר . מיליו� שקל 6.5חיסכו� במי� . תי המו� פרויקטי� כאלהבעבר עשי... הזה שאני צרי(
. מיליוני� רבי�. המו� פרויקטי� כאלה יש. החלפת מערכות השקייה. את עצמו תו( שנתיי� וחצי

. ואני רוצה להמשי( ע� זה. בהיקפי� של כמה מיליוני� בשנה, מיליוני� רבי� לקופת העירייה
מיינד אחר ממצב שבו אני נוטע את זה בתו( המסגרת האשראי ואני רוצה שיהיה לי סטייט או* 

  . הכללית
  

מאז שהתחילו להתחמ� הענייני� , באופ� עקרוני לגבי הקורונה :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
כולל קשר , פעמי� ביו�. אנחנו עברנו למתכונת חירו� והערכות מצב דו יומיות, שקשורי� לזה

משרד . כל הרפרנטי�. משרד האוצר, משרד הפני�, ור*פיקוד הע. רצי* ע� משרדי הממשלה
כל מנהלי העירייה . אנחנו כתבנו תכנית אב עירונית לטיפול בקורונה. כל הרפרנטי�. הבריאות

�מתקשורת . יש צוותי� לכל נושא כמעט. חילקנו לצוותי� מקצועיי�. חולקו לצוותי� מקצועיי
שזה אחד , כשבנושא הכספי. תפעול ותחזוקה ועוד ועוד, ועוד. כספי�. דר( חינו(, ומידע לציבור

�מאתר את המקומות . כמו שראש העיר ציי�, כל מנהל סוקר את התקציב שלו, יש לנו, מהדברי
, אנחנו צופי� ,אגב. ככל שנית� לחזות כרגע, או לא משמעותי, שבה� עתיד להיות שינוי משמעותי

ובעקבות זה . תנות עוד יותר בימי� הקרובי�ההנחיות כנראה עומדות להש, הערכת המצב שלנו
אני חייב להגיד שברמת המדינה שאנחנו איתה בקשר מאוד . יהיה עוד שינוי בפעילות של העירייה

ואני . שטבעית ואופיינית לזה שזה התחיל לפני יומיי�. יש הרבה מאוד אי וודאות, מאוד צמוד
ו ג� ננהג באחריות ולא נרו) ונצא בכל זה חשוב שאנחנ. בטוח שהדברי� יתבהרו בתו( זמ� קצר

הפייסבוק סובל הכל ואפשר לצאת בכל מני הודעות פופוליסטיות כאלה ואחרות , מני הודעות
כשאנחנו לא יודעי� שו� , על ביטולי� ועל החזרי� וסיפורי� וענייני�. שילכו לכל מני מקומות
שיצאו ה� לא בסמכות וה�  רוב הצעדי�, וכל צעד כזה הוא אחר כ(. דבר מכל הדברי� האלה

יש פה . אבל ג� ברמה של אחריות ציבורית. אז זה פורס� אבל זה לא יקרה. קיבלו עצור מהמדינה

עובדי� שה� אי בהירות  1500במספרי� יש לנו סדר גודל של . תקופה מאוד מאוד לא ברורה
�אי בהירות כי  .הקרובי�, כמה זמ� שזה ייקח, בחודש חודשיי�, לגבי מה קורה אית� בחודשי

הא� מותר לצבור , ה� נותני� ניואנסי�. האוצר נות� הנחיות שמקפחות אות� מבחינת שכר
אומרי� לה� תשבו בבית וזה על , זה על חשבונ�, אבל בכל מקרה. יתרת חופשה שלילית או אסור

� ת"אז זה חל. ומי שאי� ימי חופשה. דבר שלמי שיש לו את הימי חופשה לאשר את זה. חשבונכ
  , בהקשר של התקציב לדעתי. יש פה אירוע מאוד מאוד משמעותי, בקיצור. והוא לא יקבל שכר

שזה . הדר( הנכונה לטעמי להעביר קו בתקציב העירייה, כמו שאמרתי קוד� כשראש העיר פתח
ומביא עד אליו . לא הייתי מזיז את זה בשנייה, בעשרי� ותשיעי לשלישי, תקציב העירייה כמסגרת

וזה המנגנו� שנכו� . הורדתי סעי* לזה. כפי שנדע כבר בעשרי� ותשיעי לשלישי, שמעויותאת כל המ
המשימה של ניתוח . לצערי הדר( הנכונה... וזה ה. זאת אומרת להחנות ש� כספי�. לעשות את זה

זמרי� ביו� , לצור( העניי�. יש דברי� מאוד מאוד לא פשוטי�. כזה זה לא משימה פשוטה

אל* שקלי� בחודש  600סדר גודל של , אנחנו יודעי� שהכנסות לא יכנסו, מנגד. העצמאות מצוי�

�אי� את . מיליו� שקלי� בער( בחודש 4ועוד . מיליו� שקלי� בער( מצהרוני� 2, הכנסות מגני
  . וכל הדברי�. העובדי� נצטר( להשלי� לה� בשלב כלשהו את המשכורת. ההכנסות האלו

  
  ?משלמי� או לא משלמי� לעובדי�עכשיו   :עילאי הרסגור הנדי#

  
  ?מה זה עכשיו  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר

  
  . היו� ואתמול  :עילאי הרסגור הנדי#

  
אני ראיתי הנחיות . ה� עדיי� עובדי�. ה� עדיי� עובדי� עילאי. עכשיו עדיי� כ�  :עדי לוי סקופ

  שונות של ההסתדרות
  

יש הנחיות של המדינה וההסתדרות , ת הסתדרותאבל אי� הנחיו, לא  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
�וזה . היא יכולה להגיד אני מוחה. ההסתדרות לא יכולה להנחות. אומרת שהיא לא מקבלת אות

  . מה שהיא עושה
  

  ?מה מבחינתנו  :עילאי הרסגור הנדי#
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, עד יו� חמישי הקרוב. מבחינתנו יש כמה קבוצות של עובדי�  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר

  . זה להרוויח זמ�, של כולנו כרגע, המטרה היא.  מסדרות את הג�. סייעות בגני הילדי� מגיעות
 �אז אנחנו כרגע עושי� פעילויות שנותני� לה� לסדר . המשמעות האחרת זה לפגוע בשכר שלה

  . להעביר את הזמ� עד יתבהר המצב. להיער(. להכי� פעילויות, לארג�. את הג�
  

  . את פסח בקיצורלהכי�   :דני הרוש
  

יחד ע� , יושב ראש ההסתדרות, בזמ� שאנחנו יושבי� פה, כרגע  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
  . יושבי� ומנסי� להגיע לפתרו� לכל הרשויות, יחד ע� כול�, ל משרד האוצר"מנכ

  
  ?מי באופ� שוט* משל� את שכר�  :עילאי הרסגור הנדי#

  
  . עיריית כפר סבא   :ל העירייה"מנכ, איתי צחר

  
  .אבל מעבירי� לנו כל מני תשלומי�, לא  :עילאי הרסגור הנדי#

  
  אנחנו מקבלי� הכנסות ממשרד החינו(. באופ� חלקי עילאי  :גזבר העירייה, שגיא רוכל

  
  . העירייה לא רווחית  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר

בדר( כלל ג� אי� . לא מגיעי�, קבוצה של מלווי הסעות. עכשיו יש עוד קבוצה של מי לא מגיע 
בהסעה . והימי� האלה על יתרת ימי חופשה. אז ה� לא מגיעי�. בדר( כלל יתרה. לה� ימי חופשה

אחרי זה הוציאו ? אוקי. שב בבית, כלומר אתה לא מקבל משכורת, ת"חל. ת"רק חל, אי�, אמרו
  . חוזר מעדכ� שמאפשר לרשות לתת לה� לצבור אובר דראפט של ימי חופשה

  
ת לפחות מאפשר לה� "חל? מה ה� יעשו ע� זה, אבל ע� זה בקי)  :גזבר העירייה, שגיא רוכל

  %. 70לקבל 
  

תכ* אני אגע בסיפור של . ג� לא עד הסו* מדויק. ג� לא מדויק  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
אז זה . וג� על זה יש שיח ושיג ע� משרדי הממשלה. הדמי אבטלה וההנחיות שיש כיו� במדינה

, סייעות פרטניות של ילדי� ע� אלרגני� או ילדי� ע� צרכי� כאלו ואחרי�. מלווי� בהסעות
, וג�. כי הבתי ספר סגורי�, ג� לא מגיעות, דיפרנציאליות מה שנקרא ש� קוד, מבחינת משלבות

כל . ויולה מה נשקרא, בלנות. מדריכי חוגי�. הרבה מה� שעתיי�. למי שיש יתרת חופשה
  זה לא ברור מה קורה . לא מגיעי� ולא מקבלי� שכר כרגע. שזה אל* עובדי�, ות האלוהאוכלוסי
�זאת . ת מעל שלושי� יו�"זה רק לחל, ת"לגבי מה ששגיא אמר על הסיפור של חל. ע� שכר

יש , לא רק לעיריית כפר סבא, יש לנו עד התשע עשרה לחודש במגזר כולו, אומרת שאנחנו עכשיו
אז א� , שההנחה המקלה שאחרי פסח יחזרו... רוצי� שעד אחרי פסח כי א�, נקודת החלטה

  . זה יהיה פחות משלושי� יו� הוא לא יכול לחתו� אבטלה, נעשה את זה אחרי התשע עשרה
  

  . אפשר להוציא מכתב בי� כל החמש עשרה  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
  

ערכה סת� מניחוש מכדור לא ה. הערכה מושכלת, אני מערי(  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
או עשרות אלפי , ויש פה מאות אלפי עובדי�. שהיא צרה צרורה לכול�, זה צרה, שהמדינה, בדולח
�. חברות ממשלתיות. יש עוד המו� במגזרי� אחרי�. זה רק במגזר של העיריות. רבי�, עובדי

  . הסקטור הזהאז תהיה התייחסות לכל . מסעדות ועוד ועוד ועוד. בתי מלו�. חברות תעופה
  

שו� דבר לא באתר משרד התעסוקה ולא ... אי אפשר, בינתיי� האתרי� קרסו, לא  :אמיר קולמ#
  .בביטוח לאומי

  
אני אגיד את זה ואני אגיד ... אנחנו נמצאי�, כרגע עיריית כפר סבא  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר

לקורונה לרוב הרשויות בישראל אנחנו די משמשי� מודל להיערכות , את זה בצורה מינימליסטית
�וההתנהלות שלנו היא לא אובייקטיבית מ� . מבחינת רשויות אחרות, מבחינת משרד הפני

�וזה אומרי� פיקוד . אבל בצורה כזו שאנחנו משתפי� הרבה מאוד בידע שאנחנו עושי� פה, הסת
�ונשתדל לעבור . �וזה אומרי� מי שמבקרי� אותנו בגופי� אחרי. העור* וזה אומרי� משרד הפני

  . את זה כמה שיותר חלק
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, השאלה היא א� עד ליו� ראשו� בשבוע הבא. מבחינת העבודה של הוועדה  :עילאי הרסגור הנדי#
השאלה א� יהיה מה . להבי� מה קורה, יש לנו בס( הכל שלושה ימי עבודה של העירייה להיער(

  . ארבעה ימי עבודה, ע� יו� ראשו� עצמו... ש
  

מה שיהיה . יהיה. יש כבר עכשיו תמונה לחלק מהדברי�... יהיה, כ�  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
, והמלצתי. אבל כ� יהיה דברי�, כי יש המו� סימני שאלה שה� לא בידינו. לא יהיה עיר מלא. יהיה

�ולהעביר את . לד* תיקוני� לסידורי התקציב, לשי� אות� כתיקוני�, כמו שאמרתי קוד
  . כמו שעשינו אגב ג� שנה שעברה, שהוא תחת הערותהתקציב כמו 

  
. יש הסכ� ויש נספח שינויי�, כמו שעושי� עורכי די� בהסכ�, דר( אגב. כ�, בדיוק  :עדי לוי סקופ

  . סדרי עדיפויות. נספח שינויי�, אותו דבר
  

קציב או שאנחנו נעביר את הת. השאלה א� בכלל נוכל לדעת את השינויי�  :עילאי הרסגור הנדי#
   ואחרי זה בהתא� לצור(.. כפי שהוא

  
הוא יודע , עכשיו. אוקי. חזות העיר תציק לנו. בוא ניקח חזות העיר למשל, עילאי  :עדי לוי סקופ

אבל הוא יודע שעכשיו כתוצאה מהשינויי� יש שלושה שינויי� , את התקציב שלו הבסיסי
�  . אז הוא מציב אות� בסדרי עדיפויות, מרכזיי

  
זה לעבוד לפי החלטת . לא להתייחס. צריכי� להתייחס למה שראש העיר אמר, ה'חבר  :דני הרוש
  . ראש העיר

  
לשאול . אנחנו צריכי� לבחו� את הדברי�. יש סיבה לקיומה של הוועדה  :עילאי הרסגור הנדי#

  . לראות מה באמת נחו) ובהתא� לכ( להמלי) לחברי מועצת העיר. שאלות
  

זה ג� ברוח , עילאי. ר ג� המחיר וזה ג� ברוח הדברי� של( עילאיראש העיר אמ  :דני הרוש
  . סכו� מסוי�. פשוט לקחת קופה מסוימת, הדברי� של(

  
  אחרי זה. עילאי אמר להעביר את זה כמו שזה, לא  :תהילה מימו#

  
  . אני לא חושב שזה נכו�, לא  :דני הרוש

  
  . לא אמרתי שזה נכו�, זה מה שהוא אמר  :תהילה מימו#

  
  
  

לקחת סכו� של שווה ער( לחודשיי� , אני מציע דבר כזה, אני מציע ככה  :עילאי הרסגור הנדי#
את החלק היחסי הזה . לראות מה בחודשיי� הקרובי� צפוי לא להתבצע. עבודה של העירייה

או בתקציב מיוחד שממנו אמורי� להוציא את הכספי� להתמודדות ע� , לקחת ולשי� ברזרבה
התקציב הזה לחודשיי� יהיה תקציב , נחליט על ההמש(. נראה מה המצב, כ�לאחר מ. המשבר

  . מספיק להתמודד ע� הזמ� הקרוב
  

אני חושב שבדיוק אמרת . אבל בוא נקצוב את זה בחודשיי�, אני די מסכי� אית(  :דני הרוש
  . זה בדיוק אותו דבר. לקחת סכו� מסוי�. בדיוק מה שאמר ראש העיר

  
, אני אומר לא לקחת. אבל הוא אמר לקחת את כל התקציב מכל השנה, לא  :הנדי#עילאי הרסגור 

  . לא עכשיו להחליט שכל השנה תהיה שנת משבר
  

  . הוא דיבר על אירועי�, לא  :דני הרוש
  

  . את החלק היחסי. אמרתי את החלק היחסי  :עילאי הרסגור הנדי#
  

  שגיא.. ברורמאוד . אבל החלק היחסי הוא מאוד ברור   :דני הרוש
  

. יש ניירות עבודה. אנשי� עובדי�, הקמנו צוותי�. תנו לנו להקדי�  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
�  ... בלי סת�. תנו לנו להכי� לכ� נייר עבודה מסודר. עובדי
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ראש העיר אמר . לפי מה שאני שמעתי יש פה אמירה שונה בתכלית  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
יש הרבה מאוד אי וודאויות ואנחנו השנה הזאת . שזה רק קצה הקרחו�, יודעי�שאנחנו עוד לא 

ואולי צרי( לבנות לאור( . צריכי� לנהוג בתרחיש חירו� כי אולי יהיה צרי( לפתח לאור( השנה
ושהמצב הול( להיות כנראה לפי . ופעולות שאנחנו עוד לא צופי�. וקבלני� וסיפורי�. השנה

של השוק הפרטי מדברות של שתי  ,ההערכות של המשק, אגב. ות אותנוההערכות יותר גרוע וללו
בתור מבחינת סדר , א* אחד לא מדבר על לפני יולי זה נגמר, מחר. מיטב האקטואליה. התפרצויות

זה ההערכות . ומדברי� על התפרצות נוספת לקראת החור* שג� ייכנס השנה הזו. גודל של תקופה
כי . ביולי תצליח, לא תצליח, ל ע� ביטוח ביטול ליוני"טיסה לחותנסה להזמי� , אגב. שלפחות זה

�לקחת את כל , אמר ראש העיר בצורה ברורה, ולא רק זה. ככה ה� מכמתי� את הסיכוני
משבר יותר . של משבר חודשיי�, לא של חודשיי�. של כל השנה, הפעולות של התקציב העירוני

. את כל התקציב ולבטל או לצמצ� או להוסי*לקחת . הרבה יותר מחודשיי�, משבר. גדול מזה
וזה מה שעכשיו כל מנהל אג* וכל המנהלי משנה שלו . אבל בהתייחסות רוחבית לכל הפעולות

. לא מעכשיו, ה� עושי� את זה ממוצאי שבת, אגב, עושי� את זה, וה� עובדי�. נדרשי� לעשות
והכל כתוב ש� . מי הערכות מצבויש סיכו. בתכנית אב יש צוות כלכלי. ציינתי קוד� תכנית אב

�כי יש לנו משתני� . וזה דברי� שאנחנו עובדי� עליה� וזה משימה לא פשוטה. והכל מופיע ש
  . שאנחנו לא יודעי� עדיי� מה להציב במשוואה

  
, אחרי שאתה. וזה ברוח הדברי� של ראש העיר. אז ברוח הדברי� מה שאמרת איתי  :דני הרוש

וזה והיה והמשבר . לוקחי� את מה שיצא מש� ושמי� את זה בנפרד, כל הצוות עשה את עבודתו
�  . מתחילי� לשבת עוד פע� ואז להגיד מה עובד ומה לא עובד, יסתיי

  
  . לבנות סעי* סל, זה מה שאמרתי  :אמיר קולמ#

  
  . אבל זה כללי לכל השנה. סעי* סל, זה הכל  :דני הרוש

  
בוא נדמיי� אי( זה ייראה בעשרי� ותשיעי , יל ללכתאני חושב שבשב  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
דפי� , ויש ד* נוס* שכתוב. אני חושב שצרי( לאשר את חוברת התקציב כפי שהיא, לשלישי
�  . נוספי

  
  . זה נספח שינויי�  :עדי לוי סקופ

  
  

  . ככה זה מכסה את הכל חברי�. נכו�  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר

 �200סעי* זה וזה גדל מ. �100יורד ל, 600היה כתוב , יורד, וזהסעי* מספר זה וזה , ואז כתוב
. ונכנס לסעי* הגיוני. טוטל ככה כמה זה יוצא כל השורות האלה... לשני מיליו� וסעי* זה וזה

  . סל קורונה, וסעי* סל של הקורונה
  

  . בסדר. אני חושב זה הכי נכו�. בדיוק  :דני הרוש
  

  . ע� ההמלצה וזה. יכול ג� בסו* התהלי( להפי) ספר מתוק�אני   :גזבר העירייה, שגיא רוכל
  

ועדיי� הסל הזה . אני חושב שזה נכו� ושזה ברוח הדברי� שראש העיר אמר, עילאי  :דני הרוש
וא� זה ייקח חודשיי� או שלושה או ארבעה זה אותו , הוא יית� ל( מענה בהמש(, שתהילה דיברה

  . דבר
  

אל תנסו לבקר אותנו על האומדני� . די בלימה והערכות בלבדצע  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
  . שלנו

  
אולי את הישיבת וועדת כספי� אפשר להעביר , בגלל הבעיה של הלוחות זמני�  :תהילה מימו#
  . ליו� רביעי, ליו� שלישי

  
ראש , ה� יעבדו יו� ולילה .ראש העיר החליט על התאריכי� האלה ובזה זה נגמר, לא  :דני הרוש

 . ולעמוד במה שאומר ראש העיר. העיר החליט שזה בתארי( הזה
  

למשל ע� ... איזה תוספות תקציביות רק, איתי, שנייה רגע. איזה תוספות  :עדי לוי סקופ
  . הפעילות של המוקד
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אבל מה . זה בטל בשישי�, ממה שאנחנו רואי� בעיקר עכשיו  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
  . בעיקר זה לא תוספות שאת יכולה להגידשאנחנו רואי� עכשיו 
העניי� הוא שזה לא תוספת שאני יודע שעכשיו אני צרי( לקנות עוד כפפות , אבל העניי� הוא אחר

. זה זוטי זוטות ברמה של מיליארד שקלי�. שימי את זה שנייה בצד את הדברי� האלה. ל'ואלכוג
והאופרציה . סות וההכנסות בטלותאני מדבר על זה שיש לנו אופרציה שלמה שנשענת על הכנ

  . זה הדרמה הגדולה, זה האישו. ממשיכה
  

  . אתה חי בנטו  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
  

  . זה הדרמה הגדולה? בסדר. בנטו את רואה גידול בהוצאות  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
  

  . ההכנסות, השכר. זה הדרמה הגדולה א� אנחנו מנסי� לפלח  :עדי לוי סקופ
  

  . שזה חמישי� אחוז מהתקציב  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
  

  . ההכנסות, השכר  :עדי לוי סקופ
  
. רישוי עסקי�, סימני שאלה לגבי גבייה מארנונה, הארנונה, כ�  :ל העירייה"מנכ, יתי צחרא

�  . זה המוקד סיכו�. זה הדרמה. היטלי� כאלה ואחרי
  

  ?מבחינת הכוחאיפה השיטור העירוני   :עדי לוי סקופ
למשל קיבלנו הרבה תלונות על התקהלויות של ? יש לנו מספיק אנשי� בחו) שנמצאי� לאכו*

�  . אנשי
  

. זה נורא מעניי� הדבר הזה, אז בנושא הזה של ההרבה תלונות, כ�  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
�לנו יש את . לראות אי( אנשי� מגיבי� על אותו נושא בצורה שונה, לראות אי( אנשי� מגיבי

קיבלנו קריאה נרגשת מוועד . אני אסביר למה אני מתכוו�, הזווית ראייה שאנחנו רואי� את הכל
ובאותה נשימה . לאפשר את כל הפתיחה של המגרשי ספורט ולמה ה� סגורי�, ההורי� לפתוח

קיבלנו עוד קריאה למה אנחנו כאלה לא טובי� ולא שולחי� שיטור ופיקוח עירוני לפזר את 
  . גרשי הספורט שפתוחי� לתושבי�מ
  

  . ולסגור את התאורה  :דני הרוש
  

, מעריכי� את הסיכו�. מביאי� להערכת מצב, אנחנו כל דבר כזה  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
. הוא פתוח, הספורטק שהיה מוקד משיכת נוער מאוד גדול, היו� למשל. מעריכי� את התוצאות

אני לא יודע כמה . של משרד הבריאות שלמנוע התקהלויותלאור ההנחיות . היו� אי� בו אור
�  ל משרד התרבות "אבל מגיע אלינו מכתב למשל ממנכ, את� מ� הסת� לא מכירי�... את

נית� , הוא מבהיר שמותר לקיי� פעילות ספורט, שאומר שבהמש( להנחיות של המדינה, והספורט
שני מטר בי� ב� אד� לב� אד� והימנעות כל עוד שמירה על , לקיי� את החוגי� של ספורט קבוצתי

  . ממגע פיזי
  

  . פינג פונג אולי. אפילו שחמט זה לא, עכשיו אתה מתחיל לקבל מהאגודות  :אמיר קולמ#
  

האמת שכמו שהנבחרת שלנו משחקת היו� שני מטר ... ברור  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
אבל זה . יש פה המו� המו� דברי�. אבל כל שחק� לשחק�. אז יכול להיות שזה הכוונה, מהיריב

�  ... זה לא. זה אירוע לאומי באמת. טבעי ג� חברי
  

  . לגבי עבודת העירייה עצמה  :עילאי הרסגור הנדי#
השאלה א� יש טע� . אפשר להתחבר למחשב מהבית. יש סוגי עבודות כא� שאפשר לעשות מהבית

�  ?להביא את כל העובדי
  

שהנחה את כל , של הרגולטור שלנו, יש הנחיות של מדינת ישראל   :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
למעט הקבוצות שאמרתי קוד� שאי� בה� , להמשי( לדרוש מכל העובדי� להגיע כרגיל, הרשויות

יש לנו , ע� זאת אנחנו נערכי� למצב של החמרה. זאת אומרת זה לא לשיקול דעתנו כרגע. צור(
�ואנחנו עושי� תכנית . רי� לנו שאנחנו מקדימי� אות�ה� אומ, לפי פיקוד העור*, תכנית היו

במצב כזה העובדי� יודעי� אי( לעבוד . עכשיו למצב של החמרה ושל השבתה כללית של המשק

כל , קוד� כל... במערכות שמאפשרות לעבודי� מקצועיי�, �VPNואנחנו מצטיידי� ג� ב. מהבית
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להתחבר למערכת המיילי� ולמערכת קבצי�  וה� יכולי� 365ושי לנו מייקרוסופט . העירייה בענ�
יש עובדי� , ע� זאת. של מה שה� שומרי� ועוד מערכות אחרות שיכולי� לעבוד ג� מהבית

כדי שיוכלו להתחבר מרחוק  �VPNאז אנחנו מציידי� את כול� ב. שצריכי� מערכות שכר
יש לנו ... י שכל מ. ל"מערכת של קומפלוט לרישוי כנ. למערכת השכר ולהמשי( לעבוד מהבית

ואגב ג� במסגרת האשכול . זה וירטואלי, או רכישות. ויש התקנות כבר. מיפוי מדויק של זה

ג� . לטובת הדבר הזה VPNרכש מרוכז של , כשאנחנו כבר עושי� רכש לרשויות ג� יותר חלשות
וייט בשיחת וועידה ע� משרד הפני� וע� חברת דל, היו� בבוקר נפתח בעיריית כפר סבא, כא� אגב

אז אפרופו מה . כדי לשכפל את המודל הזה, כדי לראות מה אנחנו עושי�, שמשרד הפני� שכר
�ג� צפוי שיכול , ע� זאת. והדבר הזה הוא דבר שהוא יאפשר רציפות תפקודית. שאמרתי קוד
ג� האדריכלי� של אלו , כי אנשי�. חודש לא מוציאי� היתרי בנייה... חברי�, טוב, להיות שיגידו

  ...נני� והמנהלי פרויקטי� של היזמי� ג� לא עובדי� אולישמתכ

 
עד מתי ה� צריכי� להביא לי פיזית את , אי� לי פתרו� לערבות  :גזבר העירייה, שגיא רוכל

יש כל מני ענייני� ... אני לא יכול לתת לה� את היד וזה, ערבות פיזית... כאילו, סת�, הערבות
�  . עדיי�. נדע לפתור לא הכל. שלא יודעי� לפתור, טכניי

  
  . אתה יכול לסכ� ברוח הדברי�, אדוני היושב ראש, עילאי  :דני הרוש

  
  

אנחנו במצב של חוסר וודאות קיצוני וג� במצב הזה אנחנו צריכי� תמיד   :עילאי הרסגור הנדי#
ולא . אנחנו נית� כא� את כל הסיוע למצב החירו� הזה. ע� כל הקושי. לחשוב על היו� שאחרי

אנחנו כא� , ועדיי� חשוב מאוד לזכור. נית� כס* כמה שצרי(. ו( בשקל על פעולות מצב החירו�נחס
  . תודה רבה. וזה צרי( להיות קו מנחה. בשביל היו� שאחרי

  
  
  
  

  שגיא רוכל                                                            סגור הנדי�עילאי הר     
     �  סבא�גזבר עיריית כפר                  יו"ר ועדת כספי
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  כ"ז אדר תש"פ 
   515257סימוכין:  

  
  

 2020�3פרוטוקול ישיבת ועדת כספי� מספר 
 ז' שבט תש"פ 20203.22.נער� ביו�: ראשו� 

 
  

  שמות חברי ועדת הכספי� הנוכחי�:
  

  חברת הוועדה   מ.מ יו"ר                        תהילה מימו�רו"ח                          
  חבר הוועדה                                         אור� כה�                   

  חבר הוועדה  אמיר קולמ�                                                     
  חבר הועדה      דני הרוש

  חברת הוועדה   הדר לביא                                
    חברת הוועדה  עו"ד עדי לוי סקופ                   

  
  
  שמות חברי הוועדה שלא נכחו: 

  עילאי הרסגור הנדי�                         יו"ר ועדת הכספי#
  

                                           
  שמות מוזמני� שנכחו:  

                           
  ראש העיר          רפי סער                                 

  העירחבר מועצת     ממה שיינפיי�      
  חבר מועצת העיר    יוסי סדבו�       
  חבר מועצת העיר    יובל אהוד לוי      
  חבר מועצת העיר    אמיר סילבר      
  חבר מועצת העיר    פנחס כהנא      
  חברת מועצת העיר  קר� גרשו� חגואל      

  
   מנכ"ל העירייה      איתי צחר                    

  גזבר העירייה              רו"ח שגיא רוכל      
  סג� גזבר        רו"ח צבי אפרת                

  מנהלת אג& שירותי# חברתיי# קהילתיי#    רוזי נוימ�                                   
  מנהלת אג& התרבות והחברה לתרבות ופנאי      שרו� פז       
  מנהלת אג& קהילה וחברה    מירב הילפמ�       
  מנהל אג& בטחו� וחירו#      שי זייד      
  מנהל אג& המחשוב    מוטי סרודי       
                                          

      
  2020תקציב העירייה לשנת     על סדר היו�:

  
  16.3.2020המש' דיו� בתקציב העירייה מישיבה קודמת מיו# 

 2020הצעת התקציב הרגיל לשנת  .1
 2020�2023הצעת תקציב הפיתוח (תב"רי#) לשני#  .2
 יחידות שהוזמנו :  .3

a.  #שירותי# חברתיי# קהילתיי 
b. תרבות והחברה לתרבות ופנאי 
c. ( נוער לשעבר ) חברה וקהילה 
d. בטחו� 
e. מחשוב 
f.  כא 
g. תפעול 
h. מנהל כללי וכספי  
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 2020בתקציב העירייה לשנת דיו� 
  
  

קיבלנו סקירה ממערכת הבריאות, לא� המדינה הולכת והתרחישי# ה# קשי# מאוד.  – רפי סער
בעירייה עשינו מספר פעולות, הקמנו סיירת בידוד, התושבי# לא ממושמעי#. אנחנו צריכי# 

לעשות מעשה שמעבירי# לציבור את הדאגה לשלומ#. עושי# מגוו� רחב של פעילויות בעיקר דר' 
  הרשתות. 

ביקש את העזרה שלנו, נעתרנו לבקשה. ביקשו גני#, בתי ספר, ניקיו�, תחזוקה בית חולי# מאיר 
לעירייה. המדינה מתנערת 6 א'  90חשמל וכו' והכל ע"ח עיריית כ"ס. בחישוב קל העלויות בשבוע 

אנחנו 6. מהאחריות, התחיל לח7 הבוקר כולל התקשורת. א# לא יהיה תקציב זה יגיע למיליוני 
  לות ואח"כ נגיש דרישה למדינה אבל לא בטוח שנראה את הכס&.כרגע נאשר את הפעי

בסופו של דבר האחריות שלנו לדאוג לאנשי# ולקופה. אנחנו רק בתחילתו של המשבר. יהיו 
  אלפי# רבי# של חולי#. כל ויכוח או אג'נדה בטל. 

לי#, יש רועי# בטירועי הלאו#, כל האילשי# את כל התוכניות בצד, מבטלי# את אאנחנו צריכי# 
  קיצו7 בשכר, בחינו'.

  
  לא מצטר& לישיבה.יו"ר הועדה עילאי מבי� שבעת חברי הועדה נוכחי# ,  6כרגע  �רוכלא שגי

  
  תנהל את הישיבה.נבחרה כמ"מ ולכ�   תהילה מימו� �רפי סער

  
  מצטרפת לדברי# שנאמרו. נמצאת באותה סיטואציה ברשות אחרת כיצד להתנהל. �תהילה מימו�

  
עורכי# תרחישי#, מה שאנחנו 6. מ'  11נעבור על קוב7 השינויי#. ס' השינויי# ה# �  רוכלשגיא 

  מסוגלי# לאמוד עד חודש עד אחרי פסח, יש המו� אי וודאויות בנושאי# שוני#. 
  הא# הפגיעה בהיק& המועסקי# והעסקי# ישפיע, הא# יהיה פיצוי מהמדינה.  �יורדת ארנונה
מורכב מירידה ג# מהשתתפות הממשלה בשמירה וג#  �בהכנסות6 מ'  1.7 ירידה של –ביטחו� 

  דוחות חנייה ופיקוח. 
  .ירידה בהכנסה משכירות ואגרות בנייה � הנדסה
(מבטא את החודש הזה). הירידה היא בעיקר 6 מ'  4בהוצאות 6, מ'  2בהכנסות ירידה  �חינו'

אוגוסט. נמתי� עוד קצת זמ� כדי  הערכנו שאולי חלק מהימי# יחזרו בחודשמגני ילדי# וצהרוני#. 
  להבי� אי' מתנהל.

6 א'  273 ס שליש תוספת הכנסה, קיבלנו מענק ממפעל הפי �שירותי# חברתיי# קהילתיי#
  לטובת הענקת שירותי# לאוכלוסיות מבוגרות או מתקשות בתחו# של מזו�, ציוד ותרופות.

  ירידה בהכנסות מדמי שימוש.� תרבות וספורט
  ירידה העיקרית היא בהוצאות השמירה בבתי הספר.  בירידה מהוצאות

  ג# ירידה בעובדי# זמניי#, גני ילדי#, הסעות שבוטלו לחינו' מיוחד. 
  6 . א'  650ירידה בהוצאות ניקיו� מוס"ח 

  את הפרמיה, ג# חברות הביטוח מתגוננות. ותמעל חברות הביטוח �ביטוח
הפחתה) עד מאי, היכל 6 מ'  1.5בהוצאות שכר, השתלמויות, תמיכות, אירועי# ( צימצמנו

  התרבות ירידה בהכנסות ובהוצאות, ספורט. 
  6.מ'  11.4סה"כ ריכוז השינויי# 

  
  הא# נעשית עבודה יותר ארוכה? תהיה פגיעה משמעותית בהכנסות העירוניות. – תהילה מימו�

  מה הפעילויות המיידיות שנעשות כדי לקצ7 בתקציב? 
  

קוד# כל מכיני# צעדי בלימה ראשוניי# ומנסי# להבי� את ההנחיות בהסכמי#  – שגיא רוכל
הקיבוציי#, מכיני# תרחישי# לפי חודשי# בכל תחו#. חסר הרבה מידע מהממשלה. הא# יהיה 

  פיצוי בתחו# החינו', הרווחה וכו' .
  

  .מה ההיקפי# של הפגיעה הכנסות לתת אומד� בעלויות כדי שנבי� במה מדוברתוכל  –רפי סער 
  

הפגיעה בהכנסות תעלה בקצב לפי ההתפתחות. לא יודעי# אי' זה יתנהג. יהיה לנו  – שגיא רוכל
הנחות או לא ,  הא# יהיויהיה שיפוי או לא , , הא#, מה הכללי#בהמש' מידע ממשרד הפני#

  . הנחת העבודה שלעסקי# לא יהיה מאיפה לשל# מעבר לחודש חודשיי#
  

  ?מסכימה אית'. אילו פעולות נעשות לקראת התרחיש, המשבר שיווצר �תהילה מימו�
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ליה#, עבודה של עובדי# חיוניי#, עהפעולות שיתבצעו ה� הפעולות שהתחייבנו  – שגיא רוכל
אבל אי� לתת כרגע  לרידוד  אחרות, עובדי# על רשימת פעולותבהתא# לזה יגזרו החלטות 

  כרגע רואי# פגיעה באומד� ההכנסות העצמיות שלנו. משמעויות. 
  

א# רוצי# לקבוע את הדברי# שאנחנו יודעי#, בתקציב העירייה יש שני מרכיבי#  – איתי צחר
והרכיב השני נושא השכר. משמעות של  , האחד זה הארנונהשלא נית� לדעת מה תהיה הפגיעה

  ליוני# רבי# כל חודש.ימ
  צטר' לנהל זאת באופ� שוט&.נושא נוס& הוא בנק דברי# שעולי# ומה אפשר לעשות ונ
  

רי#? הא# יודעי# השלכות על חובות, "השינוי הוא רק בשוט& או שעושי# ג# בתב –  הדר לביא
  ואות?הלו
  

  רי# תלויי# בהכנסות."רי# כרגע שמנו בסדר עדיפות שני, מאחר ותב"מבחינת תב – איתי צחר
  ות. כרגע אי� שינוי.וות עשינו עבודה לצמצ# את היק& המלולגבי המל

  
עשינו הערכה של היק& הפגיעה מהיתרי בנייה ופיתוח, הוצאנו דוחות על יציבות  – שגיא רוכל

וכוונות. הביצוע יהיה בכפו& להכנסות. אי� כוונה להגדיל את המסגרת והיק& נטילת האשראי. 
  לביצוע. לנכי� תוכנית מתאימה במקבי

  
יש תמיכות  ?שגיא, בדמי שימוש לאגודת הספורט, למה משאירי# ש# כס& – תהילה מימו�

  ישתמשו בדמי שימוש השנה?  הכדורגל שצומצמו והשכרת מתקני#, למה לא מצמצמי# יותר?
  

  . כרגע תמחרנו ג# את מחצית העונה הבאה.#המצב תקוע ג# ש – שגיא רוכל
  

  מה הלוגיקה שעומדת מאחורי זה?6, א'  800הירידה של ה  – תהילה מימו�
  

  עצירת פעילות מצמצמי# ג# בתחו# של התמיכות. יצטרכו להסתדר ע# פחות.  – שגיא רוכל
  

יש התמודדות בחוסר וודאות. יש דברי# שצריכי# לקבל הנחיות. א# הגזבר אינו יודע  – רפי סער
  זה כיוו� שיש חוסר וודאות וכל יו# מקבלי# הוראות. יש דברי# שניקח סיכו� או שנשי# בצד.

  
צרי' לחשוב על תמיכות בספורט, צרי' לבדוק כי יש ש# הרבה כס&. לגבי  – תהילה מימו�

  מיידית על מנת שנוכל לצמצ# יותר בהמש'. מתודולוגיה שלא מוציאה את כל הכס&
  

צרי' לזכור שהגופי# בוני# על תמיכה דומה שהיתה לה# שנה שעברה. אולי בתהלי'  – שגיא רוכל
 ר שילמנו מקדמה. אולי להתלות חלק מהסכו#לחלק# כבה הוא רבעוני. איותר איטי. קצב ההוצ
  . כבר באישור התמיכה ,

  
  ?בי#"מה לגבי ארועי להט �הדר לביא

  
  התקציב לכל פעילות חודש בגאוה וככל הנראה לא יתקיימו השנה.זה  – איתי צחר

  
  

יש סוג של שיח בנושא בי"ח מאיר. הנושא טופל. רק מכיוו� שיש השלכות תקציביות  �רפי סער
  היה שיח בינינו לבי"ח מאיר וגופי# ממשלתיי#. 

  המצב שלנו זו רק ההתחלה למשבר. 
חולי# עלה בכל הערי# שבה# יש בתי חולי#. יש ס& מסוי# שהרשות יכולה לקחת על הבתי נושא 

  עצמה. 
  מסודרת, השיח היחידי היה נושא התקציב.יש תוכנית עבודה 

  
חירו# לתלמידי#, למידה  אנחנו בזמ� שאי� הכנסות, בזמני# כרגע להכי� מערכת – אהוד לוייובל 

  מרחוק.
  

  לא להיכנס לזה.של השלטו� המקומי לעניי� החינו', החלטה גורפת  נכנסי#לא  – רפי סער
  ארצית, לא נכנסי# לזה. , סוגייהעל סדר יו# לאומי שהיא סוגייה
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  המורות ה� של משרד החינו' ולא של הרשות. – סילבראמיר 
  

  למי יש שאלות על השינוי? – תהילה מימו�
  

  מה הלו"ז להמש'? פע# בחודש נקבל שינויי#? – הדר לביא
  

  לא יודע. מכיני# תרחישי#. לא שוקטי#. בודקי# את כל התרחישי# האפשריי#.  – שגיא רוכל
  

   שאפשר. נעבור אל רוזי.בחוסר וודאות צרי' לעצור את כל מה  – מימו�תהילה 
  

מתו' זה הכנסות משרד העבודה והרווחה 6 מ'  97תקציב אג& שירותי# חברתיי#  – רוזי נוימ�
תקציב עירוני. יש מעט מאוד גמישות בתקציב מכיוו� 6 מ'  58 ,6מ  63.66והשתתפות עצמית  

לאזרחי# ותיקי#.  6%אנשי# אוכלוסייה ע# מוגבלויות,  %51שמורכב מהשמות של אנשי#, 
. כמו כ�, הוספנו תוכניות במיוחד בכל מה . כ� רואי# גידול משנה שעברה1%סה"כ נשאר גמיש 

  ות עניות, תוכנית נושמי# לרווחה. שנוגע למשפח
   א' לחודש.  450השמות ,  40היו לנו כ 

  כתוצאה מהמצב יהיה גידול במספר האנשי# שיזדקקו לעזרה.
  

  תוכלי להסביר על מרכז עוצמה?  – הדר לביא
  

לאנשי# במצוקה כלכלית,  י#פרויקטי# מחוברי# יחד המיועד 2תוכנית חדשה, זו  – רוזי נוימ�
נות� תקציב ישיר למשפחות ומציאת תעסוקה. סיוע למשפחות למצות את כל הזכויות שמגיעות 

. זהו הגידול 2019. נכנס כבר בשנת לחינו' כלכלי לה#. עובדי# בשיתו& ע# עמותת פעמוני#
  ממשרד הרווחה. 100%מתוקצבי# ב  שרואי# בתקציב.

  
חוסר היציבות הממשלתית על אופ�  שלשלתי, הא# יש השפעה ממהמימו� לגבי ה – הדר לביא

  ?ההעברה התקציבית
  

  משרד הרווחה א& פע# לא מעביר את הכס& בתחילת שנה אלא בפעימות.� רוזי נוימ�
  כולנו תקווה שנקבל את כל התקציב.

  
מה קורה ע# האנשי# המבוגרי#, שיש לה# נטייה למנותקי קשר במשבר  – אהוד לוייובל 

  הנוכחי?
  

ארוחות מוכנות לאזרחי# וותיקי# הביתה. יש לנו לזה הקצאה  300היו# חילקנו כ  – רוזי נוימ�
מנות ליו#. בנוס& קשישי# שמבקרי# במועדו� מקבלי# מעמותת סביו�  150של משרד הרווחה של 

שבשגרה ה# מקבלי# אוכל. בנוס& כמו ששגיא שית& קיבלנו תקציב של  מועדוני# 2מנות. יש 
מפעל הפיס ובתקציב הזה ג# נגביר את הארוחות במידה ולא יהיה מספיק ומזמיני# סלי מזו�. 

מקוו� והעברנו פעילויות. בנוס& לכל המטופלי# העו"ס עושות באופ� התחלנו בשידורי# בפייסבוק 
  ו#. שיחות יזומות כ' ג# מרכזי הי

מאחר והאג& אינו מכיר את כל האזרחי#, שני ח� כרגע מקבלת נתוני# של כלל האזרחי# 
  הוותיקי# ונעשה שיחות לכלל האזרחי#. 

  
  יהיה מסדר נוכחות כל יו#, שלא יישאר א& מבוגר ללא תרופות וללא אוכל? – אהוד לוייובל 

  
  חברי# בקהילות תומכות וה# נמצאי# בקשר ע# הקשישי#.  700יש  – רוזי נוימ�

  מנסי# לכסות את כול# ככל שנית�.
  

  תודה לרוזי. א# אי� עוד שאלות נעבור לשרו�. �תהילה מימו�
  

אני אתייחס לאג& התרבות וג# לחברה לתרבות ופנאי. לפני כל השינויי# של המשבר,  –פזשרו� 
בעייתיי#  תחו# היול"א. כמעט בכל תחו# נוס& היו קיזוזי#ב ספגנו הרבה קיזוזי#, אחד מה#

  שצריכי# להתמודד אית#. 
כל עובדי  מושפעי# ראשוני# מהמשבר .אנשי# לחל"ת 600הוצאת כ ע# בשבוע האחרו� התעסקנו 

המעונות הצהרוני#, מפעילי החוגי#, סגרנו בתי תרבות. הפעילות מאוד הצטמצמה. מתחילי# 
  .להפעיל את השמרטפיות למשרד הבריאות

 �מרחוק מקוו� מרחוק וג# מצליחי# בשני תחומי# להפעילמפעילי# ג# תכני# של הקהילה 
  . ממשיכי# להפעיל את פעילות התרבות ככל שנית�. ילדי# 500, כ חוגי# מקווני# ו  �קונסרבטוריו
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  וירטואליי#? #הא# יש דר' לחבר אנשי# לאירועי – ממה שיינפיי�

  
  הבעיה היא בעיקר בתחו# התרבות, נית� לקבל הכל כמעט חינ# באינטרנט.  – פז שרו�

  
  בעיריית רעננה יש הרצאות מ� הכורסא. הרצאות חופשי לכל מי שרוצה בעיר.  – ממה שיינפיי�

  צרי' להנגיש לתושבי# לא כמו שזה מונגש היו# בפייסבוק של העירייה. 
  יש יכולת לצל# ולהעלות ליוטיוב או לאתר העירוני? 

  
ענה בי� בימי# הקרובי# נעלה ערו7 מיוחד באתר במיוחד לימי# אלו, אמור לתת מ – איתי צחר

  השאר ג# לאוכלוסייה המיוחדת. 
  

  מסכימה ע# איתי. עובדי# על זה. תכני# של הרבה אגפי# שרוצי# להנגיש לקהילה.  – פזשרו� 
  

  תכני# מקווני#.  1000מידי יו# עוברי# למעלה מ  – איתי צחר
  

  התארגנו בצורה מהירה לחיתו' וחסכו� בכל ההוצאות. – פזשרו� 
  

  א תחת החברה לתרבות ולא החינו', על בסיס מה נעשה? "הרחבת מסגרת היול – הדר לביא
  

  התכנו� לספט' זה להעביר אלינו גני# נוספי#, פעילות הצהרוני# (צהרוני יול"א). –פזשרו� 
  מקבלי# את המעבר אלינו מבחינת כוח אד# ופעילות.

  
של הניהול השונה, לא א# הסיבה היא חסכו� תקציבי צרי' לדבר על התועלות  – הדר לביא

  בטוחה שזה הדבר הנכו� לעשות.
  

מבקש לשלוח הודעות על תכני# שמועברי# לילדי# כדי שאנחנו ההורי# נוכל  – אהוד לוייובל 
  הנגשת מידע לילדי#, העברת תכני# ושיעורי# לילדי#. להתעדכ�.

  
יש אתר למידה  יש תכני# מועברי#, יש שיעורי# מקווני# כל יו# דר' משרד החינו'. – עדי סקופ

ארצי מרחוק. השיעורי# ה# לפי תוכנית הלימודי#. המורי# שלחו תוכניות ללמידה מרחוק עד 
  ו# לילדי# שלנו.אחרי פסח. בוא נשתמש כרגע בפתרונות שיש הי

  
ו להורי# עחלופות לצהרוני# שהוצאני רואה שינוי כל יו# בהנגשת המידע.  – תהילה מימו�

  ?ותלתחילת שנה הבאה, הא# מתוקצב
  

ו צהרוני# לגילאי# �דתוכניות: אחי# ממתיני#, ולכיתות  2חו7 מניצני#, יש עוד  – פזשרו� 
  א. "הבוגרי# יותר. ביקשו להציע תוכנית רק של הזנה. ג# את זה בוחני# בנוס& לניצני# ויול

בוודאות. מאוד תלוי בהתעניינות של ההורי#  כרגע מבחינת תוכנית רואי# רק מה שיודעי# שיהיו
  וברצו� להשתת& בתוכניות. 

  
כפי שהצגנו בתקציב, יורדת הפעילות. התקציב לא מתפנה אלא נכנס לסדר  – שגיא רוכל
  הקיצוצי#. 

  
, למידת עומק. שינוי במודל ההפעלה. הקהילה בשנה האחרונה נעשה שינוי במודל – מירב הלפמ�

  בצורה שווה ורוחבית. שירותי# ציר גילאי, ציר גיאוגרפי וציר נושאי. העיר תקבל 
  

  יש מימו� לגיל הר'? – הדר לביא
  

  היה פונקציה שתעסוק בגיל הר'.תחלק מהפעילות הקהילה יופנה לגיל הר'.  – מירב הלפמ�
  

  ה ההשלכות של השינוי של המודל על התקציב?מ �תהילה מימו�
  

מנהלות שלי קהילה  2יש גידול כרגע רק בתק� של הגיל השלישי מנהלת גימלאי#,  – מירב הלפמ�
  שיהפכו למנהלות מחלקה. שינוי מינורי בתקציב.נוער וצעירי# 

  
שירות הנושא התקציבי והלייעל את כל  יגו# משאבי# בסופו של יו# אמוראכל ה – איתי צחר

  קט� יותר. להיות לתושב. התקציב לא צפוי לגדול אלא 
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  אשמח להכיר את השינוי. – הדר לביא

  
קהילה, נעשית עבודה מדהימה. מירב מובילה את השל  שינויאת ה אני רוצה לציי� – ממה שינפיי�

  הנושא ביד רמה. 
  

  אי� בקשה שאני מבקש והיא לא נענית מיד. תודה למירב. – דני הרוש
  

למתח# הנוער ספורט. 6 מ'  1.250של סכו# בשאלה לשגיא, יש בתקציב תב"ר  – תהילה מימו�
  מה זה?

  
ר מאושר משנה "תאורה של מגרשי האימוני#, נערכו אומדני#, נער' מכרז. התב  – שגיא רוכל

. שעברה ועובר לשנה זו. מאחר והמגרש וקבוצות הנוער משחקות במגרש במסגרת הליגות
  התחייבו לבצע.

  
  לא נמצא פה. מה קורה ע# האצטדיו�? – תהילה מימו�

  
  כרגע נמצא בבחינה. לא ראינו לנכו� לשי# אומדני# סת# שלא בטוחי# בה#.  – שגיא רוכל

  מעדיפי# בשלב זה לעשות את עבודת המטה ורק לאחר מכ� להביא התייחסות.
  

שתי יוזמות רציניות באג&, מעבר של כל התשתיות שלנו לעבוד בענ� ז"א טכנולוגיה  – מוטי סרודי
 12חדשה אי� שרתי# והכל בענ� מגובה וכל רגע נתו� אפשר לשכפל מידע, רמת אבטחה גבוהה. 

רשויות בשרו� עושות זאת. השנה יש סעי& הכנסות לדרו# השרו�, כל אג& המחשוב של דרו# 
  עיריית כ"ס. בשוט& ממשיכי# על שדרוג תשתיות. ל שהשרו� בנוי על שירות 

  
  יש סעיפי# שהצטרפו השנה כמו קבלני#, מה המשמעות שלה#? – תהילה מימו�

  
עיריית כ"ס ואג& המחשוב נות� מענה לדרו# השרו�, מגייסי# כוח אד# נוס& שעובר  – מוטי סרודי

הדרכות, המנהלי# אצלנו אבל האנשי# נותני# שירותי# ולכ� מוציאי# וג# יש סעי& הכנסות 
  מנגד. 

  
  הציפייה היא שההכנסות יגדלו. מה הצפי הלאה? – תהילה מימו�

  
הכנסות שנתי מדרו# השרו�. רווח לא רע 6 מ'  1.2יש הסכ# שנחת# בימי# אלה  – מוטי סרודי

  6.א'  300יכול להגיע ל  �בכלל
  

  ההכנסות של הדוחות חנייה הולכות ישירות לאג& הביטחו�. – הדר לביא
  

הולכות ישירות לעיריית כ"ס. ג# ההוצאות וג# ההכנסות פיקוח, חנייה, עובדי#   � שגיא רוכל
  נכללי# בתקציב אג& הביטחו�.

  תוכל להסביר קצת על נפת גלילות?  �  הדר לביא
  

יזמנו מהל' שבו בנינו מרכז הפעלה חדש לרשות, הקוד# היה יש�. קיבלנו מפיקוד  – שי זייד
, יזמנו מול פיקוד העור& מהל' שנקצה לה# את היש�, נפת מ' ש"ח 8כ   העור& תקציב חלקי של

  מכפיל כוח לעיר בחירו#. משמש גלילות תעבור לכ"ס (כרגע נמצאת בחולו�), 
  

לפי פיקוד העור&, כולל הערכות מצב  ביטחו� בעיריית כ"ס נחשב מהמובילי# באר7 – איתי צחר
  שהוצגו. עבודה מאומצת של שי. 

  
  מצטר& לברכות לכל הצוותי#.  – דני הרוש

  
  רואה הכפלה של תקציב הדוברות. למה צריכי# את הגידול הזה? – הדר לביא

  
לא נכו�, יש ויהיה עוד צמצו#, התקציב היה בנוי מסעיפי# שמצויי# באגפי# אחרי#,  – איתי צחר

  נכו� להיו# מרכזי# את כל הסעיפי# לטובת הסתכלות רוחבית. 
  

  בשכר. כלומר הגדלנו את היחידה?6 א  400השנה יש גידול של  – לביאהדר 
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יש פעולות שהיו רשומות באגפי# אחרי#, לא ראו בספר התקציב תחת דוברות. אי�  – איתי צחר
הגדלה בתקציב, עובדי דוברות עבדו במיקור חו7, המטרה לעבוד באותו מקו# ויוביל לשיפור 

  וייעול.
  

  כא�.יש לי עוד דברי# לדבר עליה# ע# שגיא. אעלה  – הדר לביא
מה שמטריד אותי, נושא החוב. אי' רואי# את האיזו�? תקציב שוט&, תב"ר מול מלגות 

  שלוקחי#?
  

ביצענו הקטנה משמעותית בהיק& נטילת החוב, מחייב החלטות. כרגע עשינו צמצו#  – שגיא רוכל
מ', קט� משנה  32בתוכנית כדי לא להגדיל את נטל החוב. באופ� יחסי ההלוואה היא לא גדולה 

  שעברה ומהשנה שקדמה לה. 
  

  הצגת לנו טבלה ע# גובה ההחזרי#, מה יהיה מצבנו בעוד מס' שני#? – הדר לביא
  

מ'  295, 2020מציג מס' של היק& האשראי ביחס לתקציב. ממתני# את גר& העלייה ב  �רוכל שגיא
לא בצורה קיצונית. לגבי היק& הפירעו�, כרגע בשיא נגיע ב  2023ועולה בצורה יחסית מתונה עד 6 

זוהי 6. מ'  30�31כמוב� א# לא ייכנסו תוכניות משביחות וג# היק& הפירעו� נגיע ל  41%ל  2025
הנתו� לגבי הפירעו� שנה שעברה  משמעות של האטה. התחזית של היק& הגיוס מתונה יותר.ה

  צמצו# בגיוס.6, מ'  31הפירעו� יעמוד על  2025והשנה מעריכי# שב 6 מ'  38פירעו� קרוב ל 
  

הוצאות פיתוח נמוכות עד בלתי אפשרויות וכל החוב שמוצג לשני# הבאות תלוי ב – תהילה מימו�
  יכי# להיות בערבו� מוגבל. צרי' להתנהל צעד אחרי צעד ולראות אי' זה מתקד#.הנתוני# צר

  
פוטנציאל חדש. זו משימה של וועדה  לאפשרצרי' לעבוד על מקורות הכנסה.  – שגיא רוכל

  הפיתוח יהיה מוגבל. ,לתכנו�. רק מתקציב רגיל
  

  הא# שוב מתקרבי# לתקציב של סיכו�? צרי' להיות מודאגי#? – הדר לביא
  

לא היינו מודאגי# א& פע#. לקחנו מלוות פחות מחצי ממה שאושר בתקציב. בלמנו  – איתי צחר
  את המגמה. בנושא המלוות יש שינוי מגמה.

  
 מגדילי# את סל לשאלהמלוות. צרי' לדאוג  50�60אחד היעדי# שלא נגיע ל �תהילה מימו�

  ההכנסות.
  

  אי' נביא שלא נגיע להיק& הזה? – הדר לביא
# כזה שלא נקבל ונהיה חייבי# לממ� "הכס& שאמורי# לקבל לחטיבת הביניי#, ברגע שנכנס בלת

  מעצמנו, מאוד מטריד.
  

ויש דברי# שחייב להמשי' לנהל. המצב ידוע, א#  איתה י#יש מציאות שמתנהל� איתי צחר
מגיעי# לתרחיש שאי� תקציב אז לא משפצי#, אנחנו לא ש# ונעשה הכל כדי לא להיות ש#, זו 

צרי' להיות  2021תקציב המשימה שלנו. המציאות ברורה והתקציב מאוד אחראי ומצומצ#. 
  באותו קו. 

  מייעלי# את המערכת העירונית.
  

  ה א# לצמצ# את היקפי המלווה.תוה – הדר לביא
  

  כל דבר הוא חלופה ונית� לצמצ#. – איתי צחר
  

ר "הכנו תוכנית עבודה לשנת עבודה רגילה ונורמלית שיש בה צפי הכנסות מוגדר, התב – רפי סער
עבודה ויש דברי# שנמצאי# בפעילות כמו חט"ב, בי"ס שמתוקצבי#, יש שורה של  הוא תוכנית

אפשר גמישות למערכת. במידה ולא ול נושאי# שאפשר לצאת לדר', צריכי# לאשר את המסגרת
  לצערי יהיו החלטות קשות ג# בתקציבי הפיתוח. יתאפשר 

  . 2021טי# שנדחה ל להיות פרויק י#יכול
  

  חט"ב בעייתי להגיד שנדחה. – הדר לביא
  

. פטמברבס 1ב זה אירוע שחייב להסתיי# ב "בעדיפות עליונה של המערכת, חט �רפי סער
תקציבית יודעי# לקחת מימו� ביניי# או לבוא למדינה ולהתנהל איתה עד שהחט"ב תיפתח. 
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 3רי# ל "יש מצב ג# שיש רשויות שעושות תקציבי# תבתקציבי הפיתוח ה# מסגרת תקציבית. 
  שני# קדימה. 

  
הכנסות מהממשלה בעקבות חוסר היציבות הכלכלית עשויות להיפגע, צרי' לרס� בטח  �הדר לביא

  עכשיו.
  

. האירוע ישלי' לשני# הבאות. אי� יצא לנו טוב, יש רשויות במצוקה גדולה מאוד – רפי סער
  י הממשלה ג# נמצאי# במצוקה. לדעת מה יוליד יו#. משרד

  
  למה לא לקצ7 עוד?�  הדר לביא

  
  עשינו מהל' אחד משמעותי עכשיו. נחכה שיתבהר.  – רפי סער

יש מצוקה של וודאות, צריכי# לסגור מסגרת קוד# כל ולבוא בעוד חודשיי# ולבחו� את המצב 
  ולעשות תיקו� לתקציב. 

  
 לי מורכבת ואי�מסכימה שצריכי# קיצוצי# יותר משמעותיי#, יודעת שהמציאות  �תהילה מימו�

ולראות אות�  רוצה לשמוע על הפעולותהייתי פעולות יותר ממה שרואי# בתקציב,  ותספק שנעש
  ייקח הרבה פחות מחודשיי# לתק� את התקציב. תהיה דרמה בתקציב. להערכתי ,בתקציב

  
יא למה כ� לעשות עכשיו, אי� סיבה לעשות כרגע כלו#. להמשי' התשובה הטובה ה – איתי צחר

ולקד#. צרי' לכנס את וועדת הכספי#, להביא סעיפי# לעדכו�, לעקוב אחר השכר, ארנונה בקצב 
  מהיר ודינמי. 

  
חודשי# אחרי הזמ�, צרי' מסגרת יציבה לפעילות. רוצה לראות  4התקציב מובא  �הדר לביא
  קדימה.

  
שעבדו עליו עשרות שעות וימי#, כל המנהלי#, כדי להגיע לדיוק. נית� להגיש  התקציב �רפי סער

תיקוני#, ירדנו לעובי הקורה. לקחנו אחריות על הצגת תקציב שהוא ממש לבצע מהר מאוד ואז 
  מדויק. התקציב נת� פתרו� לחלק מהדברי# שצרי' לטפל בה#.

ויות שהיו השנה מכבידות על ההתייקרלא העלנו מיסי# וארנונה וזה הכביד את המערכת. 
  המערכת.

  לצוות המקצועי לקחת את הזמ� שלו כדי לעשות בצורה טובה . ונאפשר
  

  הרשות בי� היחידות שהגענו לאישור התקציב.  אנחנו �הדר לביא
  

  מה זה נובע?התקציב של תנועות הנוער ירדו, מ – תהילה מימו�
  

  במסגרת צמצו# התקציב, נאלצנו לחתו' ג# בתקציב של  תנועות הנוער.  – שגיא רוכל
  

  בעדכוני#.תנועות הנוער אבל נדבר על זה של חושבת שלא צרי' לגעת בתקציב  – תהילה מימו�
  

  תקציב תנועות הנוער לא משק& ונכו� להתייעל ג# ש#. �אמיר קולמ�
  

ב שהוא מאוד משמעותי ביחס לאחרי#. בוצע שולא חבוצע קיצו7 לא מאוד גדול,  �שגיא רוכל
  רידוד כמעט בכל תחו#.

  
  ההסתמכות היא מארנונה עסקית?6. מ'  22הכנסות ארנונה, גדילה  �הדר לביא

  
עורכי# אומד� די מדויק, הדמיית חיוב מלאה לכל הנכסי# בעיר. אומד� מפורט  – שגיא רוכל

סביר זאת בישיבה הקודמת. עומדי# מאחורי ורציני וסה"כ עומדי# אחרי המספרי#. צחי ה
  הזה עד אחרי משבר הקורונה. אומד�

  
  ?עלייה גדולה יחסית. כמה רגיש לשינויי#. כמה אפשר להתבסס – הדר לביא

  
תוספות אכלוס, ס' התוספות, כל הנכסי# שצפויי# להתאכלס החל מ מ6 מ'  2.4 – שגיא רוכל

  ה� ממגורי# וה� מעסקי#.  1.1.20
  

  כמה זה הגבייה מיתרות ? – לביאהדר 
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בשנה ממוצע. הכל 6 מ'  12�13יש יתרות מסוימות בסו& כל שנה, לפי עומק החוב  – שגיא רוכל

  לפני מציאות קורונה.
  

ישור תקציב לפני חודש אבנקודת ראות שלי אי� ספק שא# היינו עושי# את ה � תהילה מימו�
אחרת. התעסקתי בנושא החוב, כ� רואה עבודה משמעותית  הדברי# היו שוני# כי המציאות היתה

תקציב הקורונה שינה את התמונה, .  , ר�אה ג# את העבודה בשוט&שנעשתה השנה בעיקר בפיתוח
צרי' לתת למערכת לעבוד, להיות ע# יד על הדופק. אני פה לסייע בכל מה שצרי'. בקרוב נתחיל 

  .2021לדבר על 
  

יחד ע#  2020מאשרי# את הצעת התקציב לשנת  הנושא להצבעה אקריא  מעלה את – שגיא רוכל
  העדכו� שהבאנו היו# כ' שס' התקציב המעודכ� הינו לפי מה שאפרט מאשרי# את  :

 מש"ח 872.2 בס'  2020לשנת  התקציב הרגילהצעת התקציב הרגיל  .1
 מש"ח 127.2בס'  2020הצעת תקציב הפיתוח תברי# לשנת  .2
 מש"ח 999.4 רגיל ופיתוח בס' של  2020ת ס' התקציב כולו לשנ .3
 מש"ח 385.7 בס'  2020�2023לשני#  תוכנית רב שנתית לפיתוחמסגרת  .4
 משרות 2440  �בס'  2020לשנת  כ"א ומשרותתק�  .5
 מש"ח  40מהתקציב  5%היתר למשיכת יתר בבנקי# עד  .6
 מש"ח 32 כאמור בנספח א בס'  נטילת הלוואה לפיתוח .7
נטילת הלווה לפיתוח חל& תקציב משרד החינו' להקמת חטיבת הביניי# ככל וזה לא  .8

 נספח ב  –יתקבל 
 נספח ג –מסגרת לאשראי ארו' טוווח לפרוייקטי# כלכליי#  .9

 נספח ד –פרעו� מוקד# של מלוות לביוב  .10
 יעוד כספי היטל השבחה למטרת חינו' כאמור בנספח ה .11

 
  קש את הצבעתכ# , חברי הועדה אב, הארוכה כולה  זוהי הצעת החלטה

  
שני#. לחזור למודל של  4ולא ל  תיי#תוכנית פיתוח לאשר רק לשנמבקשת שאת �תהילה מימו�
  .ולאשר רק שנתיי#  שנה שעברה

  
  שני#.  3הנחיות משרד הפני# צרי' להציג תקציב ל לפי  �שגיא רוכל

  
  צרי' להתכוונ� למה ששגיא אומר. – דני הרוש

  
 3תקציב לשנה הבאה ובטח לעוד לבעיה ע# זה, ממילא  ההייתלא שנה שעברה  �תהילה מימו�

  שני# קדימה, לא קרוב למציאות. 4לא נכו� לאשר ל שני# אי� משמעות. 
  

לא חייבי# להסכי# איתי אבל  לפחות להיצמד להנחיות של משרד הפני# לאשר – שגיא רוכל
  שני#.  3תקציב לפחות ל 

  
  הצבעת חברי הועדה : 

  
  מאשר,  � דני הרוששני# ,  3מסכי# ל   �אמיר קולמ�שני# ,  3מאשרת ל  �תהילה מימו�בעד :  

  בעד. –אור� כה� 
  

  , רוצה לראות תקציב מרוס�. אתנגד � הדר לביאנגד :   
  

  תו' יומיי# נעביר לאישור בישיבת מועצת העיר. תודה רבה חברי# ,  –שגיא רוכל 
  
  
  

  בברכה,
  
  רוכל שגיא

  סבא�עיריית כפרגזבר 
  

 




