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    2020פברואר  02
  ז' שבט תש"פ 
   509021סימוכין:  

  
  

 2020�1פרוטוקול ישיבת ועדת כספי� מספר 
 ז' שבט תש"פ 2.2.2020נער� ביו�: ראשו� 

 
  

  שמות חברי ועדת הכספי� הנוכחי�:
  

                          �  עילאי הרסגור הנדי�                         יו"ר ועדת הכספי
  חבר הוועדה                                         אור� כה�                   

  חבר הוועדה  אמיר קולמ�                                                     
  מ"מ יו"ר וחבר הועדה        דני הרוש

    חברת הוועדה  עו"ד עדי לוי סקופ                   
  רו"ח תהילה מימו�                           חברת הוועדה

  
  י הוועדה שלא נכחו:שמות חבר 

  
  חברת הוועדה           הדר לביא                       

                                           
  שמות מוזמני� שנכחו:  

                           
  18:50בשעה היגיע  – מנכ"ל העירייה         איתי צחר                                                     

  זבר העירייהג                 רו"ח שגיא רוכל      
  סג� גזבר          רו"ח צבי אפרת                

  ס.גזבר ומנהלת חשבונות ראשית אורית גנדל דנאי                                                   
  מנהל אג) ההכנסות  צחי ב� אדרת                      

אופירה מור מזרחי             מנהלת המח' לתכנו� אסטרטגי ושיתופיות                                                                                              
      

  על סדר היו�:
  

 2019לשנת  6עדכו� והעברות תקציב תב"רי� מס  .1
  2020לשנת  1עדכו� והעברות תקציב תב"רי� מס'  .2
 30.9.2019דיו� בדוח כספי רבעוני  .3
 . 2020ואישור שינויי� בצו המיסי� ל  2020עדכוני� בנושא תקציב  .4

  
  2019לשנת  6עדכו� והעברות תקציב תב"רי� מס 

  
, מאחר שאי� תקציב מאושר לשנת 2019לשנת תב"רי�  מדוע משני� תקציבי מציי� – שגיא רוכל

2020 .  
  

  . 2020ולא  2019ש"ח של החטיבה מוצג כהגדלה בשנת מיליו�  11מדוע   � מימו� תהילה
  

  הינה עני� של טרמינולוגיה.ת שנה נהמצייהכותרת  � שגיא רוכל
באחריות  �  �2020ואחר ל 2019גיליונות אחד לשנת  2 �לפצל את העברות בת"ברי� לאפשרות יש 
  צבי.

  
לאשר תוספת כעת מדוע חברי הוועדה נדרשי� בנושא החטיבה בשכונה הירוקה.  � מתקיי� דיו� 
  כאשר אי� עדיי� אישור ממשרד החינו- להשתתפות בבנייה., מיליו�  11תקציבית של 

  
  .�9/20מציינת שהחטיבה חייבת להיפתח ב  �אופירה מור מזרחי

  
סכו� אישור מבקשת לא לאשר את מלוא הסכו� עד אשר יתקבל ממשרד החינו-  �מימו�  תהילה

  .למימו� הבנייה הלוואותבלקיחת סתכ� נולא  בבנייה  ההשתתפות
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  .3/20סכו� זה יספיק לביצוע עד סו) חודש  – שגיא רוכל
  

של   אישור נקבללביצוע מעבר ליסודות קיי� סיכוי ש� חודשיי נמתי�א�  – מימו�תהילה 
  ,. מיליו�  29השתתפות מימו� של 

  
  כבר בנינו עמודי�. – צבי אפרת

  
  .�9/20א� לא נמשי- בקצב הבנייה כיו�, לא נהייה מוכני� לפתיחה ב – שגיא רוכל

  תהייה וועדת תקצוב של משרד החינו- בתקווה שסכו� זה יאושר. 2/20במהל- 
  .והוא אינו זניח קיי� – השתתפות המשרדהסיכו� שלא נקבל את 

  
  

  ליונות.יאישור ההחלטה בחלוקה לשני ג –החלטה 
  

 2019לשנת  6מחליטי� לאשר פה אחד את עדכו� והעברות תקציב תב"רי� מס'  אושר פה אחד.
 2020לשנת  1ומס' 

  
  

 30.9.2019דיו� בדוח כספי רבעוני 
  
  

  לדיו�. – 30.9.2019מציג את הדו"ח הכספי רבעוני  – שגיא רוכל
  עדיי� אי� נתוני� לסו) שנה.

. אי� זה אומר דבר על תוצאות הדו"ח השנתי. מש"ח3.3של  הדו"ח הסתיי� בגירעו� בתקציב רגיל
  נעשה מאמ/ גבייה בחודשי� האחרוני�  כדי לא להגיע לגירעו�. 

 �  בלא גירעו�.אנחנו מקווי� ששנתי יסתיי
  נמוכה יותר.מהיחידות  שהפעילות בחלק 7�8של חודשי� ישנ� סטיות  3לרבעו� 
  מזומני�.הירידה ביתרות רואי� במאז� 

אלו  �עלייה ביתרות חייבי�  משח וכנגדה עליה  40נית� לראות ירידה ביתרות המזומני� של כ 
  חובות של משרדי ממשלה ויתרות כרטיסי אשראי מחודש אי זוגי.

  מינורי. –השוט)  כושהשינוי ברס- 
 24עומס מלוות עלה בעקבות לקיחת מלוות  –לזמ� ארו- עלייה מסוימת ביתרת אשראי ישנה 

  .מהתקציב השוט) 35.5%המהווי� , מיליו�  283 עומס המלוות יעמוד על  בסו) שנה, מיליו� 
  

  עיקרי הביצוע בתקציב הרגיל :
  

, מיליו�  �8בעיקר לעובדי החינו-, שכר� עלה ב –הוצאות שכר גבוהות ביחס לתקציב  .1
.� בעיקר שכר סייעות בחנ"מ, מורי� בתיכוני

 
 בסו) שנה. בדר- כלל טר� נתקבלו, מאחר שמשולמי� בחינו-  הכנסות עצמיות  .2
 , כי לא הצלחנו לממש את כל ההכנסות מקרנות הרשות.ירידה בהכנסות עצמיות .3

  
  .שנה קודמתברבעו� המקביל ב 90%ברבעו� לעומת  91%ני הגבייה בסדר. נתו

   אחוזי גבייה. �95%מצפי� בסו) שנה ל
  
  
  
  

 . 2020ואישור שינויי� בצו המיסי� ל  2020עדכוני� בנושא תקציב 
  

  את השינויי� שביקשנו. . משרד הפני� אישר חלקית2020אושר צו מיסי� לשנת  – שגיא רוכל
  

מעבר לעלייה מציג את עיקרי השינויי�. אושרו חלקית רק חלק מבקשות חריגות  – צחי ב� אדרת
  .2.58%של האוטומטית 

, נית�  8.9%הבקשה לתערי) חדש למספרות אושרה בחלקה בלבד  ההפחתה מהתערי) הקוד� של 
  יהיה להמשי- את השינוי בבקשה בצו לשנה הבאה.

ות חוזרות של העירייה לעדכו� תעריפי� בהמש- לבקש 2.36%קרקע תפוסה אושרה העלאה של 
  אלו.
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 �  מחסני�.כלל כמו  העלאה ה סיווגי� שלא אושרישנ
  . 8.9%של  מטר 4,000מעל לכל מ"ר אושרה הפחתה מסוימת לסיווג משרדי� עתירי שטח 

  
  . נציג צו חדש 6/2020לקראת חודש 

  
  �עדכוני תקציב  – שגיא רוכל

מאוד ואנו מצפי� לסיי� אות�  תקציב. הדיוני� מתקדמי�התארי- חזוי לאישור הצעת עדיי� אי� 
  .שינויי�עדיי� דורש  –, תקציב פיתוח כמעט סגור. תקציב שוט) י� עד שלושה יבתו- כשבוע

  דיוני�.מועדי� לכאשר תהייה טיוטה סופית היא תועבר לחברי הוועדה ואז יקבעו 
  

המסגרת גדולה מידי  ב פיתוח .מאוזנות לתקציב שוט) ולתקצי טיוטות 2ישנ�  – איתי צחר
  , לכ� עדיי� הדיוני� נמשכי�.ותכביד על עומס המלוות

  
  
  
  
  

  בברכה,
  
  רוכל שגיא

  סבא�גזבר עיריית כפר
  

 



03/02/2020 העברות מסעיף לסעיף תברים 2019

 העברה 6
עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה

מתוכו  

תקציב קייםתקציב מעודכןעדכון2019

מתוכו  

עדכון2019

תקציב 

מעודכן

             200         200          -          -שדרוג בית גיורא - תרומה ממגבית523

             130         130          -          -שדרוג בית גיורא - מקרנות הרשות540

            330          330           -           -שדרוג בית גיורא - קבלניות750

-          -          330         330             -           -           330          330            

          1,120       130-         700      1,250שינויים במבני עירייה - קרנות הרשות54046017

         1,120         130-          700       1,250שינויים במבני עירייה - עלויות75046017

1,250      700         -130       1,120          1,250       700          -130         1,120         

               52           52          -          -המשך פיתוח הפארק - השתתפות משרד המדע52277003

             206         206          -          -המשך פיתוח הפארק - השתתפות מפעל הפיס52377003

          1,654       206-         200      1,860המשך פיתוח הפארק54077003

         1,912            52          200       1,860המשך פיתוח הפארק75077003

1,860      200         52           1,912          1,860       200          52            1,912         

          4,115         596          -      3,519הרחבה ושדרוג מועדון נחשון - השתתפות מפעל הפיס52393002

          1,533       498-          -      2,031הרחבה ושדרוג מועדון נחשון - קרנות הרשות54093002

         5,648            98       5,550הרחבה ושדרוג מועדון נחשון - עלויות75093002

5,550      -          98           5,648          5,550       -           98            5,648         

52613019

פ. לקידום החינוך לסביבה במע' החינוך ובקהילה- המשרד להגנת 

             340         340          -          -הסביבה

               85           85          -          -פ. לקידום החינוך לסביבה במע' החינוך ובקהילה- מקרנות54013019

            425          425          -פ. לקידום החינוך לסביבה במע' החינוך ובסביבה -עלויות75013019

-          -          425         425             -           -           425          425            

תיקון טעות סופר בחוברת תקציב 2019. תב"ר 77003 נרשמה יתרה לתחילת השנה 1,560 צ"ל 1,660

8,6609007759,4358,6609007759,435

שח"ק

שינוי מקורות, נוספה השתתפות 

מפעל הפיס ב-596 א' ותוספת 

לעלות ההקמה בעקבות גמר 

חשבון עם הקבלן

קיימות 

וחדשנות

זכיה בקול קורא לשלוש שנות 

לימוד.

איכות 

הסביבה

שינוי מקורות: נתקבלה השתתפות 

הפיס ב"גן יחדיו" בפארק. נתקבל 

מענק ממשרד המדע בסך 52 א' 

שמוחזר לפארק להמשך פעילות

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

שח"ק

נתקבלה תרומה בסך 200 א' 

לשדרוג בית גיורא בהשתתפות 

עצמית שלצ 130 א'

הנדסה
הקטנת תב"ר זה לכיסוי חלק 

העירייה בשדרוג מועדון בית גיורא

עמוד 1 מתוך 1



03/02/2020 העברות מסעיף לסעיף תברים 2020

 העברה 1
עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה

מתוכו  

תקציב קייםתקציב מעודכןעדכון2020

מתוכו  

עדכון2020

תקציב 

מעודכן

             696         696          -          -הנגשת מוס"ח פיזיות ופרטניות - משרד החינוך52253016

              -         -          -          -הנגשת מוס"ח פיזיות ופרטניות - מקרנות הרשות54053016

            696          696           -           -הנגשת מוס"ח פיזיות ופרטניות - עלויות75053016

-          -          696         696             -           -           696          696            

              -     3,000-      3,000      3,000הקמת חט"ב חדשה - משרד החינוך52256020

        18,500    11,000      7,000      7,500הקמת חט"ב חדשה - מקרנות54056020

       18,500       8,000     10,000     10,500הקמת חט"ב חדשה - עלויות75056020

10,500    10,000    8,000      18,500        10,500     10,000     8,000       18,500       

10,50010,0008,69619,19610,50010,0008,69619,196

חינוך

 טרם נתקבלה הרשאה תקציבית  

ממשרד החינוך, המועצה אישרה 

להתחייב לפרויקט בהיקף של 7.5 

מ'. מתבקש אישור להתחייבות 

נוספת בהיקף של 11 מש"ח 

(בהערכה עד סוף מרץ 2020).

חינוך
התקנת מעליות בבתי"ס אוסישקין 

ואילן רמון

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

עמוד 1 מתוך 1




















