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  457417: סימוכין
  2019אפריל,  15 תאריך:

  
  

  פרוטוקול ישיבת ועדת כספים 
  ב' בניסן תשע"ט  7.4.2019נערך ביום: 

  
  

  שמות חברי ועדת הכספים הנוכחים:
  

  עילאי הרסגור הנדין             יו"ר ועדת הכספים
      )18:55(נכנס בשעה דני הרוש                               חבר הוועדה 

  )18:30בשעה  נכנסחבר הוועדה (                      אמיר קולמן      
  )18:30(נכנס בשעה חבר הוועדה                            אורן כהן       

    חברת הוועדה       עו"ד עדי לוי סקופ            
  חברת הוועדה        רו"ח תהילה מימון           

  חברת הוועדה הדר לביא                              
  
  

  שמות חברי מועצה שנכחו:

  חברת מועצה -לירית שפר שמש                                       
  )19:15(יצא בשעה  חבר מועצה -מאיר מנדלוביץ                                         
  חבר מועצה -אמיר סילבר                                              

   )20:00(יצאה בשעה חברת מועצה  -ד"ר אוסנת ספורטה                                  
  חברת מועצה -פליאה קטנר                                              
  )     18:40חבר מועצה  (נכנס בשעה  -פנחס כהנא                                               

   
  :שנכחו שמות מוזמנים  

  

  מנכ"ל  העירייה  יתי צחר                     א                            
  גזבר העירייה        רו"ח שגיא רוכל              

  מנהל אגף משאבי אנוש    צפריר רוזן                                               
  סמנכ"לית שירות                  גונןצאלה וקסמן                             

  סגן גזבר      רו"ח צבי אפרת                
   מנהלת מחלקת תקציב רגיל   פירי לוי                                                   
  מח' שיתופיות ותכנון אסטרטגינהלת מ         מור מזרחיאופירה                            

  בטחון חירום ו אגףמנהל   שי זייד                                                    
  מנהלת המחלקה למורשת ישראל   שמשון ממיליה                                          
  נוער צעירים וקהילהמנהלת אגף             מירב הלפמן                                  

    
  
  
  
  



 

 

  09-7649126/7טל.  | 44100סבא � כפר 135רח' ויצמ� 

  gizbar@ksaba.co.il מייל:  | 106מוקד  | 09-7649263  פקס.

  
  על סדר היום:  

  
  ישיבת ועדת כספים. – 2019הצגת הצעת תקציב לשנת        .1

  
  :פתיחה

  
אנחנו פותחים את ישיבות ועדת הכספים בנושא תקציב  – עילאי הרסגור הנדין

2019   
  

פיתוח עם סכום חסר תקדים ה בתחום כולל בשורה של  2019תקציב של  - רפי סער

האחריות הקולקטיבית, אופוזיציה לנו אם זאת התקציב מורכב ויש .  החינוך לנושא

  וקואליציה.
   

לפגוש את הגזבר קודם, זה היה מאוד ולנו חשוב לקיים את הפגישות   - הדר לביא

עבור על הכל את החומרים כדי שנוכל לקבל מראש נשנה הבאה שבעוזר, אשמח 

  .לפני שיוצא לעיתונות ותאנחנו קיבלנו את ההצעה לתקציב, כמה דק
  

אין אפשרות להפיץ טיוטא לא מגובשת ולא מכונסת. כך זה נהוג ברמה   - איתי צחר
  הפרוצדוראלית ולכן יש מפגש זה לשאלות והתייחסויות.

  
  לתקציב. טיוטא מאוזנת לא גובשההגזבר לא יודע להציג לכם כל עוד  -שגיא רוכל

  
למען הפרוטוקול, חשוב לומר בגלל שנאמרה הודעה שהאופוזיציה  - תהילה מימון

  .ציאה לעיתונות, אני רוצה לומר שזה לא נכוןהו
  

  .טיוטת תקציב לעיתונות היצא -עדי לוי סקופ

  

  הצגת התקציב:

 תלוועדלגבי התהליך הגזבר מגיש את התקציב לראש העיר ואז מוגשת  - שגיא רוכל

יוצג תקציב שוטף ותקציב תב"ר (תקציב רב  .הכספים, הועדה הינה ועדה ממליצה

  .שנתי)

  ריכוז ההחלטות עליו תתבקש הועדה להצביע בסיום הדיונים :להלן 

  מש"ח 843.4תקציב רגיל 

  מש"ח 165.5 -תקציב פיתוח

  מש"ח 1,008.9סך תקציב 

  מש"ח 512.7 -2019-2022תכנית פיתוח רב שנתית 

  מש"ח 2,429 -2019 -תקן כ"א ל

  מש"ח 40 -מהתקציב 5%היתר למשיכות יתר בבנקים עד 
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  מש"ח 67תוח נטילת הלוואה לפי

  למטרות חינוך על הכללים. לפי נספח ג וייעוד היטל השבחה ביוב פירעון מלוות 

הצגת השפעות עיקריות על התקציב בתחומי חינוך, שירותי רווחה, איכות הסביבה 

  והניקיון, שירותים שונים חניה, פנסיה ופירעון מלוות), תרבות וספורט

  .לפעילות חברה לתרבות ופנאיתהילה מבקשת לדעת אילו סעיפים הועברו 

  

שיפוצי עומק במוסדות חינוך, תקציב לתשתיות, גני משחק, גנים ציבוריים,  -תב"ר

  .והמשך גיוס אשראי

   

   -אגף בטחון, חירום ובטיחות

  יש להעביר את מספר השמרגנים בגנים  •

טחון ובחינוך מופיע ילמה בנושא שמירה על הגנים מופיע הסכום באגף הב  •

  .לתקופת הקיץבנפרד 

  

ועמוד  21כעיקרון כל סעיפי האבטחה מופיעים באגף הביטחון. עמוד  - שגיא רוכל

  .יש להעביר הסבר לשאלתה של אוסנת ספורטה -28

  

ניתן אולי לצמצם את הרב שנתי של ההצטיידות בתחום מערכות גילוי  - תהילה מימון

מימון, יותר קל הה, מה וכיבוש אש במוסדות העירייה. חשוב לראות מה מגיע מהמדינ

  .לאשר סעיף שמגיע מהמדינה

  

רים, כאשר ", מציגה את תקציב התב133המתחילה בעמוד  6בטבלה   - שגיא רוכל

  .ר שיש מימון חיצוני, ניתן לראות זאת בטבלה"לכל תב

  

  כיום יש ממונה אחד -האם כ"א בבטיחות מספיק עם גדילת מוס"ח - אמיר סילבר

  ישנם מספיק סיירים? םי התגובה למוסח הינם מספקים והאמבחינת בטחון האם זמנ

  

  .כן וכן  - איתי צחר

  

 30מה זה סעיף שלום הציבור? וסעיף הג"א ארצי וטלפוניה עומד על  -  הדר לביא

  .ח "אלף ש
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תגבור  נועד לאבטחה במרחב הציבורי בימי קיץ, חגים, -סעיף שלום הציבור - שי זייד

. הוצאות טלפוניה הוא לשימוש בכלל מכשירי קשר, בפארק, גנים ציבוריים וכו

  .בתשלום אגרה מחויביםאלה  -טלפונים וכו

  עיר בטוחה? -אוסנת ספורטה

  לאור ההקמה של הרשות החדשה, ניסינו לעשות סדר.  -שגיא רוכל

  

  אגף משאבי אנוש והדרכה 

האם ישנה הערכה מה יהיה בנושא אגף משאבי אנוש והדרכה,  – תהילה מימון

  .בשנים הבאות מבחינת חליף כ"א?

  המטרה היא לצמצם זאת לגמרי. -רוזן  צפריר

  ניתוחים של משרות של חליפי כ"א -תהילה מימון

  .אנו צריכים להמשיך ולבצע ניתוחים בנושא -איתי צחר

  

  

  -המחלקה לתרבות תורנית

למה זה ממוקם  -היא תרבות ולא דת ומבחינה מבנה ארגוני הדיספלינה -  דר לביאה

  כך ארגוני?

ל הרבה "מסיבות שזה במגרש הפוליטי. בעיקרון זו יחידה שכפופה למנכ -איתי צחר

  שנים.

  כמה להערכת דתיים וכמה חילוניים צורכים את שירותי המחלקה.  - תהילה מימון

  .לדוגמא בהקפות של יום העצמאות וסליחות מגיעים המון חילונים  -  שמשון ממיליה

  ה בתקציב המועצה הדתית?יממה נובעת העלי  - עדי לוי סקופ

בשנה  25%הגדיל המשרד לשירותי דת עבור מועצות דתיות ב 2019 -ב - שגיא רוכל

  . 75%הבעיה היא שהמצי'נג הוא הפוך, הרשות מתקצבת  אחת. 

  

   -אגף התרבות והחברה לתרבות ופנאי והחברה הסוכנותית

  שונים תקציביםסוגי  3 -יאיר משיח

  ?אז למה זה מוצג יחד -הדר לביא

  מאוחדות.התקציב נפרד, הפעילויות   -איתי צחר

  איפה יש לחץ של מקומות כינוס של תרבות בעיר? איפה חסר? -פנחס כהנא

  .בירוקות -איתי צחר
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  .ס"בשכונות הירוקות אין מתנ -יאיר משיח

התבצע תהליך בארגון של מיפוי דפוס שימוש במבנים עירוניים. אנו  - איתי צחר

להפוך לשימוש וצריכים לעשות תהליך של יציאה מתפיסה של שימוש אגפי במבנה, 

  חוצה ארגון בנושא הקהילה בצורה גאוגרפית.

ם והמטרה היא להסתכל על כיום חסר בירוקות, באזור מרכז העיר יש לא מעט מבני

  .המבנים מנקודת מבטו של התושב

א אליכם (החברה לתרבות ופנאי) האם אתם צופים "מעבר של גני יול -ר סילבריאמ

  איזון תקציבי ואילו הוצאות נלוות יש לאותם גנים שלא היו קודם?

  .מודל העסקה הוא שונה משל העירייה -יאיר משיח

  שימור? התכנית שצריך להשלים לשימור?איזה תקציב מיועד ל -פנחס כהנא

חודי. ישנה בחירה לטפל בגן יי פרויקטזה בהנדסה. לגבי גן מנשה, הוא  - איתי צחר

  מנשה שהחברה לפנאי תיתן לכך מענה. 

אנו מצליחים למנף את הצורך לקבלת תמיכה ממשלתית לאור החיבור  -שגיא רוכל

  .לפעילות המוזיאון

  ?לעדליידעאמור להופיע כאן? איפה מופיע חצי מיליון  העדליידעתקצוב   -הדר לביא

  .כל התקצוב צריך להופיע  -יאיר משיח

יש שני מקורות לתקצוב אירועים. יתרות צבורות בחברה לפנאי והשני כאן  - איתי צחר

  מאירוע פורימון בדומה לשנה שעברה) -(אגף תרבות

  ועי המדרחוב?יש עליה בתקציב שזה מבורך, היכן מפורט איר  -הדר לביא

אין פירוט של האירועים בסעיף התקציבי, האירועים מתחלקים בין  -איתי צחר

  .זה על חשבון משהו אחר -האגפים (נוער, קיימות, תרבות)

  הוצאות אחרות ושונות -ח"ישנם שני סעיפים כמעט מיליון ש -הדר לביא

  זה תקציב אירועים שנתי -שגיא רוכל

  הפרדה ומה זה תרבות וקהילהתהייה שנה הבאה מבקשת שב -הדר לביא

  משהו היסטורי -מכיל אירועי קיץ בעיקר -יאיר משיח

  מבקשת שכל סעיף יציג את מה שעושים -הדר לביא

אלף שח ומה יעשה בגינם השנה שלא נעשה שנה  400 -מה זה ה  -  מימון תהילה

  ?שעברה

  .זה מקדמות - שגיא רוכל

  מה זה סעיף עזר משרדי -הדר לביא
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תקציבי עזר זה קבוצה של סעיפים של הוצאות דלק, טלפוניה, דואר. - רוכלשגיא 

  .תמחיר העמסה

  קיבלתי את התשובה, רק כדאי שתקצבו את הסעיפים -הדר לביא

  אלף 100הוצאות אחרות בבתי תרבות? סעיף שגדל משמעותי  ל

  זה לאאוטסורסינג -יאיר משיח

  מה זה סעיף הכנסה, מה המטרה שלו? -הדר לביא

אם אנו עושים פעילות, אז אנו גובים. לא כל כסף שנכנס יוצא ישר, כדי  - איר משיחי

  .להקטין את הסבסוד, הכסף הזה נכנס לסעיפי התרבות

  ₪.אלף  200 -אחזקת בית ספיר עלתה ב -תהילה מימון

  .הטכנאי יועסק דרך החברה לתרבות ופנאי עלה. הטכנאיםשכר  -שגיא רוכל

  אלף שח, זה סביר? 250 -הוצאות שונותסעיף מנהל,  -ר לביאהד

  תקנים, לאן הם הולכים 4ישנם  מה התכלית? -מרכז להשכלת מבוגרים

  יש אב בית, רכזת -יאיר משיח

  סעיף ליקויי למידה. מה זה? -הוצאות ליקויי למידה -הדר לביא

  ם)התלמידי פרח לסל תרבות (לפי מס"אלף ש 100קיבלנו  -יאיר משיח

  שינוי אסטרטגי בנושא המקהלות האם יש -נחס כהנאפ

  העברנו את המקהלות לחברה לתרבות ופנאי, העירייה מסבסדת  -יאיר משיח 

  הכוונה לשיפוץ בית הסטודנט -מועדוני תרבות -ר"תב -הדר לביא

  זה לתיקונים ותחזוקה של כל מבני התרבות -יאיר משיח

שיפוצים שמעבר כל עלויות התחזוקה השוטפת נמצאים ביחידות, אך  -שגיא רוכל

  .ר"לצביעה, נמצא בתב

  אם אפשר לקצץ בסעיף הזה, אני אשמח. מה התכנית? הדר לביא

  .יספיק לדברים קטנים בלבד -איתי צחר

  מה לגבי שימוש בתשתיות  בפארק לצרכי תרבות. – פנחס כהנא

ישנה משימה להגדלת השימוש בפארק. כמו כן נעשית העבודה על ידי  –איתי צחר 

עבודה בנושא מיפוי של השימוש בתשתיות עירוניות. בכלל כחלק מתוכנית אופירה. 

  , תבחן הסעיף של שימוש רב תכליתי במתקנים.2019העבודה העירייה לשנת 

  בשאלה לנושא העברת גנים  מהעירייה לחברה – אמיר סילבר

  לאזן בחברה ללא הוצאות שמירה. מצליחים – יאיר משיח
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  אגף שירות והסברה:

  מה אפשר לעשות עם תקציב זה? -ח"אלף ש 50 -שיתוף ציבור -תהילה מימון

לשיתוף ציבור, אנו מטמיעים בתוך תכנית העבודה, לכל  המתודולוגינבנתה  -צאלה

  .מנהל יש מסלול של שיתוף ציבור 

  לא כל מנהל יודע לנהל שיתוף ציבור - מימון תהילה

שמלווה את זה ונותנים סל יעוץ למנהל. בנושא   50%יש תקן של  -צאלה וקסמן

  מהיר לעיר התקציב נמצא בתכנית עצמה.

קשה לכמת ,לשאלתך אפשר לבדוק. כאן מוצג כסף של מטה  ספציפית -איתי צחר

  בפרויקטים שנדרש לוקחים יועץ. בחכ"ל יש גורם שמוביל שיתוף ציבור. 

עובדים שמועסקת מטעם בנושא מהיר לעיר יש חברה עם ארבעה  –צאלה וקסמן 

  המשרד לתחבורה.

  .מוערך שתקצוב שכר הדוברות ירד -אמיר סילבר

  .חלק מהשכר נמצא במנהל שירות -כרהשמדובר במיון של  -שגיא רוכל

אנו נעדכן  -בעיקרון אנו עושים תהליך ארגוני של הנגשת המידע לציבור – איתי צחר

משאבים כי יש תקציב פרסום שנמצא ביחידות  דעל כך בהמשך. הרעיון הוא לאג

  אחרות 

  .אני מברך על הצעד -אמיר סילבר

      

  אגף נוער, צעירים וקהילה:

  איפה את חשה שחסר תקציב כדי לתת מענה טוב יותר? -אמיר סילבר

במרכזים הקהילתיים כי יש תקציב נמוך וגם בצעירים הממוקם בחצר  -מירב הלפמן

ל+פיתוח אישי "תחומים; הכנה לצה 4שני סעיפים. ל השוק. למרכז הצעירים יש

  .וקריירה+ניהול תוכן וקהילות+ליווי צעירים בסיכון

  ל לבנות?"יש הכנה לצה -עדי לוי סקופ

יש קבוצה מעורבת לגבי תנועות נוער, שנה שעברה התקציב הוכפל  -מירב הלפמן

העיר וגם והם לא מיצו את התקציב ולכן קיצצנו קצת השנה. הם גם מקבלים מ

  זה תקציב לפעילות בלבד. -מהתנועה

  כנפיים של קרמבו לא מתוקצבים? -הדר לביא

  יתר אנו עושים מאמץ לפתוח.האלף השנה. את  75מתוקצבים ב -מירב הלפמן

  .רואה קיצוץ משמעותי בנוער בסיכון -אמיר סילבר
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הנוער תה במרכז יעלם פעל בכפר סבא והם יצאו השנה (הפעילות שהי -מירב הלפמן

העירוני). מה שיש בעיר זה לצעירים, אנחנו הכנסנו איש טיפול מטעם העירייה במרכז 

  , המרה של פעולות לשכר.הנוער העירוני

  רוזי הסבירה שזה לנוער. תבדקו את הנושא ומה זה בית נוער עולה? -הדר לביא

  .תקן של הקהילה האתיופית -מירב הלפמן

    

  אגף מחשוב ומערכות מידע:

 5.2מרבית תקציב המחשוב מועמס באגפים אחרים. יש סדר גודל של  -וכלשגיא ר

  .מש"ח, מה שנשאר זה מה שלא מועמס

  ר זה מהמחשוב?"מערכות מידע בתב -הדר לביא

  ר?"מיליון שח בתב 2.5מה זה ה -תהילה מימון

  למייקרוסופט תרישיונוהוצאות  -מוטי סרודי

  ר ולא בשוטף"למה זה בתב -הדר לביא

הוועדה מנחה וממליצה לעשות תהליך הדרגתי שבו יהיה מיון  -הנדין הרסגור עילאי

  .חדש בין התב"ר לשוטף

  .אנו נבחן את זה -שגיא רוכל

  ר שייך לשוטף?"כמה אנו יודעים מתוך התב -תהילה מימון

 תהרישיונוחילקנו את רכש מדובר ברכש, זה ניתן לבצע מתבר ,  -שגיא רוכל

  פרוס על פני מספר שנים. לתשלום שנתי

  , IPעל טלפוניה. דיברנו על מעבר לגבוה תקציב אני רואה  -אמיר סילבר

  .בעירייה עשינו את זה, אני מדבר על בתי ספר -מוטי סרודי

אנו צפויים לקבל מימון מישראל דיגיטאלית (ביקשנו מיליון וחצי) ואנו נצטרך לשים  

50% .  

נפגשים לישיבה שניה ביום , יחידות לפי סדר היום שנשלח , ככל ולא  – שגיא רוכל

  נספיק תהיה ישיבה נוספת ביום א.

  סוגר את הישיבה. – עילאי הרסגור הנדין

  שגיא רוכל                                                                              

  סבא-גזבר עיריית כפר                                                                      

  
  
  
  
  




