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    2019אוקטובר  06
  ז' תשרי תש"פ 
   493478סימוכי�:  
  

  
  

 7פרוטוקול ישיבת ועדת כספי� מספר 
 , ז' תשרי תש"פ 6.10.2019ראשו� נער� ביו�: 

 
  

  
  : מירי מינוסקי�נרש� על ידי:  עילאי הרסגור הנדי�                                        נוהל על ידי

  
  שמות חברי ועדת הכספי� הנוכחי�:

 
  הכספי(יו"ר ועדת   עילאי הרסגור הנדי�             

  חבר הוועדה                                אור� כה�                   
    חברת הוועדה  עו"ד עדי לוי סקופ                   
  חברת הוועדה  רו"ח תהילה מימו�                  
  חברת הוועדה   הדר לביא                             

  חבר הוועדה  מ�                            אמיר קול                         
  
  

  שמות חברי הוועדה שלא נכחו:
  

  חבר הועדה      דני הרוש    
            

  :שמות מוזמני� שנכחו  
                           

  מנכ"ל העירייה  איתי צחר                                                        
  גזבר העירייה    רו"ח שגיא רוכל      
  יועמ"ש העירייה   עו"ד אלו� ב� זק�               

  סג� גזבר    רו"ח צבי אפרת                                        
  אורטל בדש                    אג* ההכנסות                              

  אג* ההכנסות  הילה קליסקי ברבר                                        
  מזכירת הוועדה              מירי מינוסקי�                                          

           
  

  על סדר היו�:  
  

  .2019לשנת  3עדכו� והעברות תקציב רגיל מס'  .1

 .2019לשנת  3עדכו� והעברות תב"רי( מס'  .2

 .2019לשנת  2דיו� בדו"ח כספי רבעוני  .3

 אישור מחיקת חובות.  .4

דיו� בנושא מדיניות חוב ואשראי לטווח ארו+ ברקע הדרישה לצמצו( בהיק* אשראי  .5

 .2019לפיתוח לשנת 
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  דיו� והחלטות :

  
  

  אישור מחיקת חובות – 4סעי$ 
  

�ו 338אנו פועלי( בהתא( לנוהל הסדרת הליכי מחיקת חובות, לפי סעי*   'אורטל בדש 
והנוהל בישיבה בה מפורטת וחשופה לחלוטי� לפקודת העיריות. אישרנו את התהלי+  339

  כל רשימת החובות והתצהירי(. התיקי( נמצאי( כא� עמנו.
עדת הכספי( למחיקת חובות בהתא( לנוהל, עברו תהלי+ של גזבר ותיקי( לו 25הוגשו 
  עדת הכספי( ולאחר מכ� למועצה.וש, ועדת הנחות כעת מוגש לו"ויועמ
-. מיליו�  2,514625כ עומד הסכו( הריאלי "תושבי(. סהתיקי  11 �תיקי חברות ו 14

  , הנכ( מוזמני( לעיי�.�90מרבית( תיקי( ישני( משנות ה
  

  ?13מהו סעי*  – עילאי הרסגור
  

מדובר בישות שהסטטוס שלה זו חברה, שנקלטה  ללא ח.פ ולכ� לא  – קליסקי ברברהילה 
  נית� היה לאתר אותה.

  
  25סעי*  – עילאי הרסגור

  
הבעל נפטר, והאישה נמצאת בקשיי( כלכליי(, לא נית� לגבות  – קליסקי ברבר הילה
  ממנה.

  
  חברות בפירוק?  �  6 �ו 5סעי*  – עו"ד עדי לוי סקופ

  
. הוא מנהל כונס נכסי( –מדובר בחברות בפירוק, שנמצאות בכנ"ר  – הילה קליסקי ברבר

  את התיקי(. 
  חברות לא פעילות. �9ו  8סעיפי( 

  
  החברות פעילות? – לה מימו�רו"ח תהי

  
  רוב( נפטרו ואי� מאיפה להיפרע. – שגיא רוכל

  
  שני( נית� למחוק את החוב, לאחר שמוצו כל ההליכי(. 3לאחר  –עו"ד אלו� ב� זק� 

  
  הא( לגבי כל אחד מהחייבי( יש מכתב של עו"ד? – עו"ד עדי לוי סקופ

  
  כ�. – הילה קליסקי ברבר

  
  אנחנו בדר+ כלל מבקשי( חקירות נוספות. – אורטל בדש

  
  ברמת המקרו התהלי+ מאוד מיוש�. –רו"ח תהילה מימו� 

  
  מה צוואר הבקבוק שלנו? – י לוי סקופעו"ד עד

  
התחלנו את המיפוי מהחובות הגדולי( ומטה. זהו הלי+ טכני, זמ� וכ"א פנוי  – שגיא רוכל

  זה נכנס לתוכנית העבודה. עקב לצד אגודל, זה לוקח זמ�. 
זה נמצא בתוכנית  ,הליכי גבייהעבור כמעט שלא מניבי(. אנו מוציאי( הנ"ל החובות 

לקד( אבל זו לא המשימה הראשונה בסדר העדיפות שלי , קוד( למצות את יעדי הגביה 
  וההכנסה.
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 כשיוצאי( לתהלי+ ובסו* מביאי( לאישור, מה אחוז הגבייה?  � רו"ח תהילה מימו�
        

, השאר צובר שני(  3תו+  3�4%במהל+ השנה השוטפת עוד  גובי( 95% כ   � שגיא רוכל
שהוא תופח ע(  1�2%ריבית, הליכי גבייה מנהליי(, משפטיי( והוצל"פ. בסו* נשאר 

  ריביות לאור+ השני(.
  

  א( היית( ממפי( את החוב... – רו"ח תהילה מימו�
  

  החוב ממופה לכל שנה, זה לא נכנס לסל. ברמה של לכל שנה. – שגיא רוכל
  

  אושר פה אחד.:  החלטה
  
  

  2019לשנת  3העברות מסעי$ לסעי$ תקציב רגיל מס'  – 1סעי$ 
  

  אבקש הסבר על המועצה הדתית. – עילאי הרסגור
  

זה הסעי* הגדול ביותר. זה תקציב ממשרד הרווחה.  קבלת סל  – 5סעי*  –שגיא רוכל 
  שירותי( מהמשרד עבור פעולות והשמות נוספות. 

הוא הקובע את התקציב המשרד לשירותי דת  –מועצה דתית  –שירותי דת  – 8סעי* 
. החלק שלנו גדל ואנחנו רק באמצע השנה  את התקציב פרס(והשתתפות העירייה הוא 

אחר. משרד ממשלתי רשי( להשלי(. אפשר לא לאשר את זה, א+ ה( יקזזו לנו מתקציב נד
מהעלות  �75%, משתתפי( בבעייתי לכ� אי� טע( לא להעביר את הכס*. יש כא� מהל+ 

  .כלל כשאנו לא קובעי( את התקצוב
  

  סעי* ייעו1 עבור מה? –הדר לביא 
  

  סעי* זה לפרויקטי( וייעו1 למנכ"ל. – צחראיתי 
  

  סעי* תרבות וספורט, אי� פה סעיפי( של תרבות רק ספורט. – הדר לביא
  

מרבית הסעיפי( זה הכנסות כנגד הוצאות. גידול ספורט  יפיאכ� אלו סע –שגיא רוכל 
, יש הגדלה א+ זה מאז� את מחוגי( על פי ביצוע חזוי ולבקשת היחידה הפעילות בהיק* 
  .עצמו

  
  מותנה הכנסות מה הכוונה? – הדר לביא

  
  הוצאה כנגד הכנסה, זאת כדי למנוע שתהיה חריגה. קביעת  – שגיא רוכל

  
  מאמאנט מותנה הכנסות? – הדר לביא

  
מעבר לגביית  �זהו ישו( החלטה להכנסת הפעילות למערכת העירונית  – שגיא רוכל

  ור ליגת מאמאנט.כספי( משחקניות וביצוע הוצאות דר+ העירייה עב
  

  פרילאנס. ( ה( מאמניהא( ה– הדר לביא
  

  חלק בשכר וחלק בחשבונית.  ,שנה ראשונהו עדיי� לא הכל סגור ז – שגיא רוכל
  

  היה קשר ישיר בי� המאמ�. וכרגע העירייה מטפלת בזה. – איתי צחר
  

דרכה  הפעילותאת אני סבור כי הדבר הנכו� הוא שיקימו עמותה ויפעילו  'שגיא רוכל  
  כמו יתר פעילויות ואגודות הספורט.
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  הא( יש צפי לזה, מבחינתי שזה יהיה שיוויוני – הדר לביא
  

  מאמאנט קיבלו חסות עירונית.  – איתי צחר
  
  

  החלטה : אושר פה אחד.
  
  

   2019לשנת  3עדכו� והעברות תב"רי� מס'  – 2סעי$ 
  

  להצבת הפסלי(.הפסלי( זו הזכייה  –קול קורא  –עו"ד עדי לוי סקופ 
  

נתקבלה תמיכה מהמשרד לשת"פ אזורי, קול קורא, לקיו( אירוע תרבות  – שגיא רוכל
  במקד( שת"פ אזורי. לעיתי( מקבלי( את ההשתתפות באירו ויש הפרשי שער.

  
נתקבל אישור השתתפות מהאיחוד האירופאי בפרויקט בינ"ל לחיזוק הקשר  – איתי צחר

  בי� העסקי( הקטני( לעיריות. 
  

  לאיזה פעולות? הא( כל אג* מקבל? – עו"ד עדי לוי סקופ
  

  שהכס* ימוצא כולו. – הדר לביא
  

  אירוע נגישות. –עילאי הרסגור 
  

שיתו* פעולה ע( נגישות ומוסיקה. אירוע שיתופי פעולה יהודי( וערבי(, תו  – איתי צחר
  משווה , קול קורא מהמדינה. זה פורס(. 

  
  

  החלטה :  אושר פה אחד.
  
  
  

  2019לשנת  2דיו� בדו"ח כספי רבעוני  – 3סעי$ 
  

  הדו"ח השנתי היה צרי+ להיות מוגש למועצת העיר – רו"ח תהילה מימו�
  

 תלוועד, היגיע  לפני החג, עבר 2018ישנ( שני דוחות. דו"ח מבוקר לשנת  –שגיא רוכל 
נדו� כבר   �2018להדו"ח הרבעוני השנתי  הביקורת . מגיע בשני חלקי( מבוקר ומפורט.

  בישיבה קודמת.
  

  שונה מהדו"ח הרבעוני.הוא צרי+ היה כבר להיות קוד(. נכו�  – רו"ח תהילה מימו�
  

  נתוני( עיקריי(: להל� מה שיש פה זה החצי שנתי   � שגיא רוכל
  

  .אל*. 970של  עוד* לתקופהתיימו בהסלחצי השנה   הרגיל  נתוני התקציב
  -.מיליו�  2.5 �להגרעו� המצטבר בתקציב הרגיל ירד 

  -.מיליו�  267,000רעו� לפני הגיוסי( יעומס מלוות לפ
 23, כרגע צפי גיוס עד סו* השנה עוד מצב הקרנות מפורט למטה-. מיליו�  24השנה גייסנו 

  ליו�.ימ
  

  מה אתה חושב על המצב הפיננסי? – רו"ח תהילה מימו�
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, למרות 2019תקציב לגבי ביצוע  הפערי( מתבררי( בימי( אלה, כרגע  –שגיא רוכל 
אז  2020השינויי(, העלייה בהוצאות הרווחה, שכר החינו+, פחות או יותר מסתדרי(, לגבי 

  התמונה יותר מורכבת.
  

  ? בפיתוח– רו"ח תהילה מימו�
  

גבינו  63המקורות העצמיי( כולל פיס ,הלוואות וגבייה עצמית, להיו( מתו+ – שגיא רוכל
קצת איטי אבל מאמי� כי נגיע קרוב ליעד ההכנסה בתקציב אולי  צבאנחנו בק מיליו� 21

  .ליו�ימ 5�8פחות 
ליו� בהתא( לאישור ימ 47בצד המלוות לפיתוח כרגע אנחנו לא מתכווני(  לגייס מעבר ל 

  המועצה.
  

  דיו� בנושא מדיניות חוב ואשראי לטווח ארו� ברקע הדרישה לצמצו� בהיק$    ' 5סעי$ 

 .2019אשראי לפיתוח לשנת                 

  
מדיניות חוב, ובעצ( מוצב ש( מצב בלתי אפשרי, כי זה מצב של  – רו"ח תהילה מימו�

חוב. השאלה מה קורה לגבי השנה  50%השקעות נמוכות, שמשאירות אותנו במצב של 
  הבאה?

  אחרת נגיע לקטסטרופה. יש לקבל החלטה להמלצה שנותנת כיוו� ומסגרת
שנה פריסת  15נושא שני, פריסת החוב, אור+ החוב. יש השקעות סבירות ויש כאלה שלא. 

  זה יותר סביר, כ+ בהרבה רשויות אחרות.  4שני( או  �7חוב זה המו� זמ�. אני חושבת ש
  השאלה היא הא( לפרוס את החוב קדימה? 

מיליו�  350של  בעיני יש כא� מפתח של צמצו( החוב ולא צמצו( התב"ר. אנו מגיעי( לחוב
וזו דרמה. אלה הצרכי( שלי או אני מסוגל לזה. יש הבדל מהותי לזה, מבחינת אחריות, - 

  היכולות.
  

בקצב הזה אני צריכה להחזיר הלוואות זה יחנוק אותנו. אני בפחד מהתקציב  – הדר לביא
  הזה.

  
רות. אי+ שיש חוב גדול ולא רואי( את האופק. ההלוואות מצטב אנחנו במצב –איתי צחר 

לנהל את המדיניות החוב? צרי+ לראות את המסגרת ולמצב הפתיחה וג( במשימות 
  שאנחנו רוצי( לעשות. זו עבודה כלכלית, זה תקציב מוגבל, עדיי� יהיה עוד צור+ במלוות.

  
בתי ספר, הרחבות מוס"ח   בצד הצרכי( יש משימות רבות להשלי(   – שגיא רוכל

  ושיפוצי(, ניקוזי(.
תוכניות מאושרות המגלמות פוטנציאל אי�  , ההכנסות אינ� מובטחותורות בצד המק

  שיניבו סכומי ענק. לבינוי
  

נכו� להיו(, אנחנו נוקטי( בהרבה פעולות. המטרה להתייעל בשוט* ולצמצ(  – איתי צחר
  במלוות.

  
  החזרי החוב מתו+ התקציב. 50%  � הדר לביא

  
כס* ששייכי( לשוט*, אנחנו  Xשבתב"רי( יש א( תהיה החלטה  – רו"ח תהילה מימו�

  נבקש להעביר לשוט*.
  

א( יש קושי, מאשרי( מסגרת מסוימת. היו( הטוטאל גבוה מההכנסות  – איתי צחר
  שלנו.

  
יש לנו יכולת לתת אמירה והמלצה. המצב ברור ומה אנו כחברי ועדה יכולי(  – הדר לביא
  לעשות?

  



 

 

 

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

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

  ת, יש דברי( שנעשי( ברקע.יש תוכניות התייעלו  � עילאי הרסגור
  

  המצב לא טוב. ברמה של הכנסות והוצאות אנו לא ש(. –הדר לביא 
  

יש לזכור בסופו של יו( , זו תוכנית ע( יעדי( כלכליי(, ועוד מעט יגיע  –איתי צחר 
  תקציב. 

  
  נגזרת של ההחלטה היא מורכבת.  –שגיא רוכל 

  
  שתי אופציות, אישור תקציב ודיו� על מדיניות חוב. מה המדיניות? – איתי צחר

  
  מה השלכות של פחות חוב, אני צריכה מספרי(. – הדר לביא

  
  אופטימי. נראה א+ זה לא .אנחנו משקפי( אי+ זה מתנהל על מספר שני( –שגיא רוכל 

  
 130, כל שנה 60% �טרופה, אנו מגיעי( למתחילי( דיו�, זה קטסשכ – רו"ח תהילה מימו�

  מיליו�, עוד שלוש שני( לא נצליח להתמודד איתה.
לא נכו� לחכות לדיוני התקציב. צרי+ לקבוע מדיניות ומתוכה להבי� את האפשרויות, 
אחרת הדברי( לא ישתנו ואנחנו נגיע שוב למצב שאנחנו עומדי( בפני תקציב גבוה 

  שבעייתי לאשר.
  

חוברות  2די חוב, אנחנו צריכי( לגבש תוכנית אשר תוצג בפניכ(, יוצגו יע– איתי צחר
תקציב יהיו שני דיוני( שוני(. בגדול יהיה אותו דבר, וזה מדיניות חוב. אנחנו לא רוצי( 

  להיות ש( והנתח יעבור לתשלו( החוב.
  

  יש להקטי� את ההוצאות. – עו"ד עדי לוי סקופ
  

  לנו כחברי הוועדה?מה המשימות ש – רו"ח תהילה מימו�
  

  לראות דרכי( לצמצו( ההוצאות.   – הדר לביא
  

  הצגת כל היחידות בשנה הבאה, כל יחידה תציג את צרכיה.  � איתי צחר
  לדעתי יש להגדיר, אני לא מסכי( אית+.

  % צמצו(. להגיע למצב ולגזור תוכנית עבודה. Xיש להגדיר 
  

  נזמי� את ראש העיר. –עילאי הרסגור 
  
  
  
  

  בברכה,  
    
  רוכל שגיא  
 סבא�גזבר עיריית כפר  



 

 

 

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

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

  
  
    2019אוקטובר  03
  ד' תשרי תש"פ 
   493353סימוכי�:  
  

  
  
  

 לכבוד
  חברי ועדת כספי�

  
  

  שלו# רב, 
  
  
  

  תש"פ רישת ז'  201910.06.הזמנה לישיבת ועדת כספי� ביו� א' הנדו�:  

  
  

, בשעה  תש"פ  תשרי ז', 06.10.2019, ראשו�הנכ# מוזמני# לישיבת ועדת כספי# אשר תתקיי# ביו# 

    , בחדר הישיבות בעירייה.18:00

 על סדר היו#: 

  

  
  2019לשנת  3העברות תקציב רגיל מס עדכו� ו .1

  2019לשנת  3העברות תברי# מס עדכו� ו .2

 2019לשנת  2דיו� בדוח כספי רבעוני  .3

  .אישור מחיקת חובות .4

שראי בהיק+ אלצמצו# מדיניות חוב ואשראי לטווח ארו* ברקע הדרישה דיו� בנושא  .5
 .2019לפיתוח לשנת 

 
  
  

  
  
  

  בברכה,
  
  רוכל שגיא

  סבא�גזבר עיריית כפר



העברות מסעיף לסעיף מס' 3 לשנת 2019 עיריית כפר סבא

הכנסות באלפי שחהוצאות באלפי שח

מספר 
הקצאה

היחידה
שם 

מחלקה
תקציב לפני שינוישם חשבוןמספר חשבון

סכום שינוי 
תקציב

תקציב אחרי שינוי
תקציב לפני 

שינוי
סכום שינוי 

תקציב
תקציב אחרי 

שינוי
הערה

 17                         2                     15                        ספרים ועיתונים1731000520

 13                         2-                    15                        פרסום1731000550

 687                       87                   600                      הוצאות תכנון1732000750

 1,103                    87-                  1,190                    משכורת ושכר משולבי1732000110

 225                       25                   200                      אחזקת ורכישת אמצעי מיגון1817100754

 350                       110                 240                      שמירה במחסנים1621400751

 1,803                    135-                1,938                    רזרבה לפעולות1994000981

 3,103                    1,300              1,803                    רזרבה לפעולות1994000981

1992100110
רזרבה להסכמי שכר 

ותשלומי פרישה
                    2,700             -1,300                    1,400 

 320                  120                200                 נערות במצוקה1347100930

 320                       120                 200                      נערות נערים ונשים במצוקה1847100840

 1,600                    800                 800                      נכים טיפול בקהילה תמיכות1846700840

 1,160               300                860                 הסעות נכים וקהילה1346700930

 1,483                    1,620-             3,103                    רזרבה לפעולות1994000981

 2,210                    410                 1,800                    אחזקת זקנים במעונות1844300840

 1,650               300                1,350              החזקת זקנים במעונות1344300930

1342200930
משפחות במצוקה בקהילה 

ממשלה
                 300                425                  725 

 966                       600                 366                      משפחות במצוקה בקהילה1842200840

1845100840
סדור במוסדות לאנשים עם 

מוגבלות שכלית
                  27,400              1,400                  28,800 

1345100930
הכנסות ממשלה - מוסדות 

לאנשים עם מוגבלות שכלית
            22,200                865             23,065 

 10,000                  1,300              8,700                    אחזקת ילדים בפנימיות1843800840

 7,500               1,000             6,500              אחזקת ילדים בפנימי1343800930

הנדסה1
מהנדס 
הרשות

תשלום מנוי דקל למהנדסת העיר

מיון בין סעיפים לבקשת האגף.תכנוןהנדסה2

תוספות אמצעי מיגון, התאמת תקציב לביצועבטחוןבטחון3

שונים4
תשלומים 
לא רגילים

מיון פנימי בין סוגי הרזרבות

שחקשחק5
קבלת סל שירותים מהמשרד עבור פעולות 

והשמות נוספות

עמוד 1 מתוך 4



העברות מסעיף לסעיף מס' 3 לשנת 2019 עיריית כפר סבא

הכנסות באלפי שחהוצאות באלפי שח

מספר 
הקצאה

היחידה
שם 

מחלקה
תקציב לפני שינוישם חשבוןמספר חשבון

סכום שינוי 
תקציב

תקציב אחרי שינוי
תקציב לפני 

שינוי
סכום שינוי 

תקציב
תקציב אחרי 

שינוי
הערה

 340                       120                 220                      פנסיה לרשויות אחרות1613100783

 1,363                    120-                1,483                    רזרבה לפעולות1994000981

 59                         59                     -                         יעוץ1611110750

 1,304                    59-                  1,363                    רזרבה לפעולות1994000981

 156                       14-                  170                      איגודי ערים1715000830

1923000810
השתתפות בתקציב מח 

וטרינרית משותפת
                    1,900                  -20                    1,880 

 4,465                    215                 4,250                    מועצה דתית-שוטף1851000810

 1,123                    181-                1,304                    רזרבה לפעולות1994000981

 4,270                    80-                  4,350                    עבודות נקיון יסודי1813200750

 1,820                    80                   1,740                    עבודות נקיון חטיבות1814000750

 707                       307                 400                      פינוי קרטונים1712200752

 876                       247-                1,123                    רזרבה לפעולות1994000981

 575                  60                  515                 הכנסות מחילוץ אריזות1213000210

 107                       13-                  120                      חומרים בפארק1746100720

 403                       7-                    410                      קבלנים פארק1746100750

 35                         20                   15                        רכישות מיוחדות1746100930

 275                       50                   225                      מותנה הכנסה אלי כהן1824005750

 202                  40                  162                 הכנסות למתנסים מרכז גלר1324003410

1824003750
חוגים מותנה הכנסה מרכז 

גלר
                      406                   40                       446 

1824001750
מכללות עבודות קבלניות 

קתדרה
                      250                   40                       290 

1324001412
קתדרה עממית חוגים 

מותנה הכנסה
                 280                  40                  320 

1324005420
 אלי כהן הכנסה חוגים כנגד 

הוצ
                 315                  50                  365 

9
איכות 

הסבביה
מיון פנימי לבקשת האגףפארק

10
תרבות 
וספורט

בתי תרבות
גידול בנפח הפעילות מחוגים על פי ביצוע חזוי 

ולבקשת היחידה

 בהמשך להנחיות המשרד לשירותי דתותמועצה דתיתשירותי דת8

משאבי אנושמנהל כללי6
התאמה לביצוע בפועל של תשלומים בעד 

פנסיה לרשויות אחרות ומוסדות בגין רציפות 
זכויות

9
איכות 

הסבביה

נקיון 
מוסדות 

חינוך
מיון פנימי לבקשת האגף

יעוץ על פי בקשת המנכ"למנכלמנהל כללי7

איכות 
הסבביה

ניקיון
תוצאות מכרז חדש לפינוי קרטונים ומימון 

חלקי של תאגיד תמיר

עמוד 2 מתוך 4



העברות מסעיף לסעיף מס' 3 לשנת 2019 עיריית כפר סבא

הכנסות באלפי שחהוצאות באלפי שח

מספר 
הקצאה

היחידה
שם 

מחלקה
תקציב לפני שינוישם חשבוןמספר חשבון

סכום שינוי 
תקציב

תקציב אחרי שינוי
תקציב לפני 

שינוי
סכום שינוי 

תקציב
תקציב אחרי 

שינוי
הערה

 1,935                    400                 1,535                    השתתפות בתאגיד עירוני1825200870

 795                  400                395                 הכנסות משרד התרבות1321000920

 261                       21                   240                      הרצאות כנגד הכנסות1818000750

 351                  21                  330                 מותנה הכנסות קורסים1318000412

1829321750
הוצאות ספורט מותנה 

ממשלה
                        60                   75                       135 

1329321920
הכנסות ספורט מותנה 

ממשלה
                  60                  75                  135 

 378                  228                150                 מאמאנט- מותנה הכנסות1329310421

1829310782
הוצאות מאמנט מותנה 

הכנסות
                      150                 228                       378 

1829310751
פרויקטים נגד הכנסות 

ועמותות סל
                    2,764                 450                    3,214 

 4,369               450                3,919              חוגי ספורט מותנה הכנסות1329300412

 348                       100                 248                      הוצאות שונות ספורט1829300780

1329900710
דמי שמוש באולמי ספורט 

אגודות
              1,391                100               1,491 

 5,820                    220                 5,600                    תמיכות בספורט1829900820

 656                       220-                876                      רזרבה לפעולות1994000981

 2,100                    300                 1,800                    החזרים לתושבים1767000442

 356                       300-                656                      רזרבה לפעולות1994000981

 150                       20                   130                      מרכז הורים1818003750

 90                   20                  70                  הכנסות מרכז הורים1318003410

 2,143               43                  2,100              השתתפות מזכירים משה"ח1313200922

 148                       43                   105                      תכניות לימודיות1813200743

מעבר לגביית כספים משחקניות וביצוע 
הוצאות דרך העירייה עבור ליגת מאמאנט

13
תרבות 
וספורט

ספורט
עבור יוזמות ופרויקטים בתמיכת משרד 

התרבות והספורט. מותנה הכנסות

יסודייםחינוך20
תקציב תוספתי בגין פעילות העשרה 
שהתקבל ממשרד החינוך ולא תוקצב

12
תרבות 
וספורט

השכלת 
מבוגרים

הגדלת פעילות גמולי השתלמות עבור מבוגרים

16
תרבות 
וספורט

התאמה לביצועספורט

15
תרבות 
וספורט

ספורט
בעקבות גידול בפעילות החוגים והפעילויות 
במרכזים יש צורך להגדיל תקציב הכנסות 

והוצאות בהתאם

14
תרבות 
וספורט

ספורט

מנהל חינוךחינוך19
הרחבת פעילות מרכז הורים, הוצאות כנגד 

הכנסות

ביטוחמנהל כספי18
התאמה לביצוע, תשלומי השתתפות בתביעות 

ונזקי ביטוח

17
תרבות 
וספורט

ספורט
השלמת תקציב למלגות עבור קרן הישיגת 

ותמיכה בכדורעף נשים וגברים ליגת אירופה

11
תרבות 
וספורט

מוזיקה
העברת תמיכת מפעל הפיס לתאגיד 

העירוני לתרבות ופנאי לטובת קיום אירוע 
האקדמיה לקולנוע

עמוד 3 מתוך 4



העברות מסעיף לסעיף מס' 3 לשנת 2019 עיריית כפר סבא

הכנסות באלפי שחהוצאות באלפי שח

מספר 
הקצאה

היחידה
שם 

מחלקה
תקציב לפני שינוישם חשבוןמספר חשבון

סכום שינוי 
תקציב

תקציב אחרי שינוי
תקציב לפני 

שינוי
סכום שינוי 

תקציב
תקציב אחרי 

שינוי
הערה

 7,899               22                  7,877              השתת' ממשלה בחטי1314000920

 97                         22                   75                        הוצאות שונות בחטיבה1814000780

 703                       83                   620                      חומרי עבודה חטיבות1814000740

1815000752
תכניות ויוזמות פדגוגיות 

תיכונים
                      150                  -83                         67 

 527                  27                  500                 הרשאות משרד החינוך1311000920

 527                       27                   500                      הוצאות כנגד הרשאות1811000931

 5,898                    60-                  5,958                    שכר שרתים1814000110

 1,860                    60                   1,800                    מנהל חינוך מיכון ועיבוד1811000570

            847,301          4,374            842,927הוצאות
            847,301          4,374            842,927הכנסות

-                      -                -                       

חטיבותחינוך24
מיון פנימי לבקשת האגף לטובת לבורנט 

מחשוב

חטיבותחינוך21
תקציב תוספתי בגין פעילות העשרה 
שהתקבל ממשרד החינוך ולא תוקצב

מנהל חינוךחינוך23
קבלת הכנסה חד פעמית ממשה"ח הכלה 

והשתלבות

חטיבותחינוך22
מיון פנימי לבקשת האגף השלמה נדרשת 

לתשלום סל תלמיד לחטיבות

עמוד 4 מתוך 4



30/10/2019 העברות מסעיף לסעיף תברים 2019

 העברה  3
עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה

מתוכו  

עדכון2019

תקציב 

תקציב קייםמעודכן

מתוכו  

עדכון2019

תקציב 

מעודכן

             736         100         216         636היערכות לעיר ירוקה - השתתפות המשרד לשתוף פעולה אזורי52213010

          3,405           25         550      3,380היערכות לעיר ירוקה - מקרנות הרשות54013010

         4,141          125          766       4,016היערכות לעיר ירוקה - הוצאות קבלניות75013010

4,016      766         125         4,141          4,016       766          125          4,141         

52213017

פרויקט בינ"ל לחיזוק הקשר עם עסקים קטנים והעירייה- 

             612         612          -          -השתתפות האיחושד האירופאי

               68           68          -          -פרויקט בינ"ל לחיזוק הקשר עם עסקים קטנים והעירייה - קרנות54013017

            680          680          -          -פרויקט בינ"ל לחיזוק הקשר עם עסקים קטנים והעירייה-עלויות75013017

-          -          680         680             -          -          680          680            

-              

-              -             

-          -          -         -              -          -          -           -             

4,0167668054,8214,0167668054,821

קיימות 

וחדשנות

נתקבלה תמיכה מהמשרד לשת"פ 

אזורי (קול קורא) לקיום אירוע 

תרבות במקדם שת"פ אזורי

קיימות 

וחדשנות

נתקבל אישור השתתפות 

מהאיחוד האירופאי בפרויקט בינ"ל 

לחיזוק הקשר בין העסקים 

הקטנים לעיריות. הפרויקט למשך 

שלוש שנים.

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

עמוד 1 מתוך 1




