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 ה     ל           ה         נ           ה         ה  

העירייה  מנכ"ל             
 09-7649119                  טל:  

 09-7649389פקס:               
תשפ"בה תמוז,   ' 
 2022יולי,    4

 609344 אסמכתא:

 
 

 לכבוד
 חברי מועצת העיר  

 
  

  2022הזמנה לישיבת מועצת עיר שמן המניין לחודש יולי   הנדון:
 
 

 06/07/2022ביום רביעי, , שתתקיים המניין מןהנכם מוזמנים לישיבת מועצת עיר ש

 כפר סבא.  3במרכז הנוער, דוד אלעזר , 18:00תשפ"ב, בשעה ז' תמוז, 

 

 דברי פתיחה

 נושאים לסדר היום 

 : שאילתות .1

 הגינות הקהילתיות.  .א

 תמרוץ עובדי העירייה שלא להגיע לעבודה עם רכבים פרטיים. .ב

 הצגת תכנית תנועה לעיר.  .ג

 מסיבית להיכל התרבות.הליך בחירה להזמנת יצירת אמנות  .ד

 הצעות לסדר: .2

 הורדת יוקר המחייה וחיזוק עסקים עירוניים באירועים עירוניים. .א

 הקמת ברזיות למים קרים במרחב הציבורי.  .ב

 מינוי ממונה התמודדות עם חום. .ג

 7594בגוש  44אישור הקצאת מבנה לעמותת אלו"ט במקרקעין הידועים כחלקה  .3

 יום שיקומי לפעוטות על הרצף האוטיסטי. , למטרת מעון 15ברחוב דניאל 

 . 21/06/2022אישור המלצות ועדת כספים מתאריך  .4

 .2022מרץ  1הצגת דו"ח רבעון  .א

 .2022תקציב שוטף לשנת  5העברות מסעיף לסעיף מס'  .ב

 .2022תקציב תב"ר לשנת  8העברות מסעיף לסעיף מס'  .ג

 ₪.  840 -דיווח על קבלת תרומה בסך של כ .5
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 . 2021החברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא בע"מ לשנת הצגת דוח כספי  .6

₪ לעמותות  10,000אישור המלצת  וועדת תמיכות לחלוקת תמיכה נוספת בסך  .7

 מזון. 

, לעמותות שהשלימו 2022אישור חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים לשנת  .8

 את המסמכים הנדרשים. 

 .2022אוגוסט אי קיום ישיבת מועצה שמן המניין בחודש  .9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
ברכה,ב                                                                                      
      

 מנכ"ל  יובל בודניצקי, 
 סבא -עיריית כפר
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27.06.2022 

                                                                               יית כפר סבאלכבוד ראש עיר

 

 שאילתה בנושא הגינות הקהילתיות 

 גינות קהילתיות.    17על פי אתר העיריה יש בעיר 

ביולוגי.  קהילתית, חינוכית, גידול תוצרת מזון, טיפוח מגוון  -לגינה הקהילתית חשיבות רבה מבחינות רבות
 לפינות אלו חשיבות רבה בעיר. גם בעולם הנושא תפש תאוצה. 

יש בעיר מספר מועט של גינות קהילתיות מטופחות ויש הרבה גינות קהילתיות מוזנחות. היקף הערוגות ירד  
מאד. מצב הזנחה זה גורם גם לבחינת חלופת שימוש בקרקע.  לא בנמצא באתר העיריה הסיבות להזנחה.  

יש צורך בגידור, יש צורך בלספק הדברים הבסיסיים כמו  –רכזים ופעילים יש הסברים כמו משיחות עם  
 מחסן, פינת ישיבה. יש לשמר התושבים שהגיעו לגינה הקהילתית ועוד. 

 מתוך נקודת מוצא של הכרה בחשיבות הגינות הקהילתיות, מבקשים לגרום לחשיבה בנושא. 

 שאלות: 

 מה יעוד השטח של כל גינה? 

 תושבים יש ערוגות פעילות? לכמה 

 האם יש סקר מצב עדכני של הגינות הקהילתיות? 

 מה עושה העיריה כדי לעודד פיתוח הגינות הקהילתיות? 

 

 חברת מועצת העיר –הדר לביא 

 חבר מועצת העיר -יוסי סדבון 

 חברת מועצת העיר   -יעל סער 

 חבר מועצת העיר -פנחס כהנא 

 העירחברת מועצת  -קרן גרשון 

 חבר מועצת העיר -צביקה צרפתי 

 

 מנכ"ל  – העתק: יובל בודינצקי 

 עוזרת מנכ"ל  –מיטל קולין 
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 שאילתה בנושא הגינות הקהילתיות מענה 

 גינות קהילתיות.  14באתר העירייה מופיעות 

פרויקט הגינות הקהילתיות בעיר קרם עור וגידים לפני כמעט כעשור והיה פורץ דרך 

 בתחומו כשרשות הובילה מהלך רחב כזה מול תושבים ומלווה אותם לאורך כל הדרך.

כיום, לשמחתנו, גינות אלו הן חלק מרשת גינות ענפה הפרוסה בכל הארץ ועדיין כפר סבא 

נחשבת מובילה בתחום ומשמשת מקור ידע. רק לאחרונה, לפני כשבועיים, התקיים מפגש 

נו כרשות להציג את מודל התפעול שלנו ואת של משרד החקלאות בנושא בו התבקש

 עבודת הממשקים ברשות אשר תומכת בעשייה זו. 

הייעוד של כל אחת מהגינות הוא עידוד אזרחות פעילה באמצעות הגינה, חיזוק קשרי 

הקהילה, שיפור חזות השכונות ותדמיתן. הגינות הקהילתיות משמשות כמוקד לפעילות 

סביבתי, לגידול תוצרת מזון ולשימור וטיפוח המגוון הביולוגי. הגינות קהילתית, לחינוך 

הקהילתיות מאפשרות את קיומן של פינות חמד בעיר אשר אופי הגינון בהן והנראות 

 שלהן מגוון את חזות העיר ומאפשר גם נוף עירוני נוסף מלבד גינון עירוני מסורתי.

ת הגינה. בכל גינה ישנה התנהלות מספר הערוגות הפעילות לתושב אינו המדד להצלח

המוכתבת על פי אופי הקהילה שבה. בחלקן יש ערוגות משפחתיות, בחלקן ערוגות 

משותפות ובחלקן גם וגם. לדוגמא, בקהילה של הגינה הקהילתית בשכונת סביוני הכפר 

 ערוגות משפחתיות ובגינת המשעול יש כחמש ערוגות משותפות.  25 -יש כ

ת על ידי רכז מתנדב ועל ידי פעילים מקרב התושבים. כנגזרת של כך, גינה קהילתית מובל

טבעי הדבר שבמהלך חיי הגינה יש שונות בעוצמות הפעילות, בהתאם למעורבות 

 הקהילה.

עיריית כפר סבא שמה דגש מיוחד על הגינות הקהילתיות ומקציבה לכך משאבים רבים 

לתיות, אגף שמלווה את הפעילות, כגון תקן שאויש לפני כחצי שנה של רכז גינות קהי

 תקציב ועבודת ממשקים רבה.

יחד עם זאת, חשוב כל הזמן לשמור על האיזון הדק שבין מעורבות העיריה בגינה לבין 

פעילות עצמאית של התושבים, וזאת על מנת לאפשר את עצמאותם ולא לשנות את 

 הד.נ.א מגינה קהילתית לגינה ציבורית. 

בתקופת הקיץ, בה מדי שנה יש ירידה בתחזוקת הערוגות ובצמחיה. יש לציין גם כי אנחנו 

תהיה תקופה של רענון והתחדשות. אנו עובדים כתף אל כתף עם  לקראת סיומו של הקיץ,

רכזי הגינות ונענים לצורכיהם ברמה היומיומית, באמצעות קבוצת וואטסאפ פעילה מאד, 

התקיימה פגישה במרכז קיפוד עם כל   שיחות טלפוניות ופגישות בשטח. בנוסף, לפני שבוע
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רכזי הגינות שבה עשינו חשיבה משותפת על הצלחות ואתגרים, עודדנו גיבוש של קבוצת 

 הרכזים כקהילה ייחודית בפני עצמה והעלאת חלומות.

 יש לנו מעקב רציף אחר כל צורכי הגינות והדברים מתועדים באגף ככלי עבודה. 

ות לשיפור חזות הגינות והגברת הפעילות הקהילתית בתקופה האחרונה נעשות פעולות רב

 שבהן ומתוכננת עוד פעולות רבות.

 גיבשנו תכנית עבודה לכל הגינות לשנה הקרובה. לדוגמא:

 בניית מתקן ערוגות מנותקות מיוחד במינו עבור גינת הדקל •

 חירמוש כל הגינות  •

 השלמת אדמה איפה שהיה צורך •

 שינוע רסק עץ לגינות  •

 ספה של גדרות בחלק מהגינותהו •

 רכישת שני מחסנים וחידוש מחסנים קיימים  •

 התקנת ראש מערכת השקיה בגינת האוניברסיטה  •

 הוספת ריהוט רחוב )סדנת בנית פינת ישיבה ו/או שולחן קקל( •

 סוכת גפנים ועוד  •

: אגף בנוסף, אנו פועלים לשיתופי פעולה עם אגפי העיר השונים להעשרת הפעילות בגינות

 קהילה, מחלקת בריאות, אגף החינוך ועוד. 
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27.06.2022 

 לכבוד  

                                                                               יית כפר סבאראש עיר

 שאילתה בנושא  תמרוץ עובדי העיריה שלא להגיע לעבודה עם רכבים פרטיים 

 משרדי העיריה ממוקמים ברובם במרכז העיר. העיריה היא מעסיק משמעותי, עם היקף עובדים גדול.  

 שאלה: 

 כמה מעובדי העיריה מגיעים עם רכבים לעבודה?  .1

מה עושה העיריה כדי לתמרץ הליכה ברגל, שימוש באופנים או בתחבורה ציבורית כדי להגיע   .2

 לעבודה שלא עם הרכב הפרטי? 

 בברכה,

 חברת מועצת העיר – הדר לביא

 חבר מועצת העיר -יוסי סדבון 

 חברת מועצת העיר   -יעל סער 

 חבר מועצת העיר -פנחס כהנא 

 חברת מועצת העיר -קרן גרשון 

 חבר מועצת העיר -צביקה צרפתי 

 

 מנכ"ל  – העתק: יובל בודינצקי 

 עוזרת מנכ"ל  –מיטל קולין 
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 העיריה שלא להגיע לעבודה עם רכבים פרטייםשאילתה בנושא  תמרוץ עובדי מענה 

 אין לנו את הנתונים לגבי כמות העובדים שמגיעים לעבודה עם רכבים. 

זאת אנו בהחלט יודעים שחלק ניכר מהעובדים מתגורר בקרבת משרדי העירייה  יחד עם

 ולכן מגיע רגלית. 

עות בקרב העובדים העירייה רואה חשיבות רבה לנושא ותבחן דרכים להעלאת המוד

 להגעה לעבודה ברגל, בתחבורה ציבורית וכיוצ"ב. 
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27.06.2022 

 לכבוד  

                                    יית כפר סבאראש עיר

 

 שאילתה בנושא הצגת תכנית תנועה לעיר 

תנועה  הוחלט בתשובה להצעה לסדר יום, בנושא הצגת תכנית   06-04-2022בישיבת מועצת העיר מיום  
לעיר, שתכנית התנועה לעיר תוצג במליאת הועדה המקומית לתכנון ובניה. עד כה לא הוצגה תכנית  
  םהתנועה, ואנו ממשיכים לאשר תכניות ללא בחינה על בסיס תכנית התנועה. יועצי התנועה מתייחסי

 למיקרו, אישור מהלך התנועה והחניות במרתפי החניה...

 שאלה: 

 במליאת הועדה המקומית לתכנון ובניה? מתי תוצג תכנית התנועה

 

 בברכה,

 חברת מועצת העיר –הדר לביא 

 חבר מועצת העיר -יוסי סדבון 

 חברת מועצת העיר   -יעל סער 

 חבר מועצת העיר -פנחס כהנא 

 חברת מועצת העיר -קרן גרשון 

 חבר מועצת העיר -צביקה צרפתי 

 

 מנכ"ל  – העתק: יובל בודינצקי 

 עוזרת מנכ"ל  –מיטל קולין 
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 שאילתה בנושא הצגת תכנית תנועה לעיר מענה 

 

תוכנית התנועה תוצג במליאת הוועדה המקומית במהלך החודשיים  

  הקרובים.
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27.06.2022 

 לכבוד  

                                    יית כפר סבאראש עיר

 

 שאילתה בנושא הליך בחירה להזמנת יצירת אמנות מסיבית להיכל התרבות 

₪ מכספי הציבור, סכום מכובד   330,000הקצאה של  2022דירקטוריון החברה לתרבות ופנאי אישר במאי 

  ,אישור התקציב התקבל ללא פירוט כמה תמונות יבחרושנים לכפר סבא.  120וגבוה, ליצירות אמנות לרגל 

התגלה שהסכום  לאחר אישור התקציב, וכיצד ייבחרו התמונות הנבחרות.  , מי האומנים שישתתפו במיזם

כבר שוריין לעבודה אחת של אמן אחד. ככל הידוע לנו, ולפי המידע שהועבר לנו עד עתה מהעיריה נכון לזמן  

האמן נבחר ישירות על ידי ראש העיר מבלי שנבחנו חלופות, יצא קול קורא או הוקמה ועדה מקצועית  –זה 

 הבוחנת את איכות העבודות. 

 

 שאלות: 

 וקדמת עם האמן? האם לראש העיר הכרות מ

 מה הליך הבחירה שנעשה לבחירת האמן?

 האם האמן קיבל מקדמות כספיות? אם כן, מתי? 

 באיזה תאריך, אם בכלל, נחתם איתו חוזה עבודה? 

 
 בברכה,

 חברת מועצת העיר –הדר לביא 

 חבר מועצת העיר -יוסי סדבון 

 חברת מועצת העיר   -יעל סער 

 חבר מועצת העיר -פנחס כהנא 

 חבר מועצת העיר -צביקה צרפתי 

 

 מנכ"ל  – העתק: יובל בודינצקי 

 עוזרת מנכ"ל  –מיטל קולין 
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 מענה שאילתה בנושא הליך בחירה להזמנת יצירת אמנות מסיבית להיכל התרבות

 

בביצוע עבודות בארץ   בעל רזומה עשירהאמן הנבחר הוא אמן מוכר ומוערך 

 .ובעולם

בבסיס הוראות הפטור ממכרז ביחס להתקשרות לביצוע עבודת הרציונל הקבוע 

אמנות, הוא ברור, שהרי אין כל ערך לקביעת המחיר הזול ביותר במכרז לעבודה 

 אמנותית, שמחירה עומד ביחס ישיר לאמן ולמוניטין שלו.

 . מיד עם קבלת האישור הועבר26/5 -בישיבת הדירקטוריון בכאמור הסכום אושר 

 לאמן חוזה התקשרות על בסיס ההבנות הכספיות שסוכמו עימו.

 :   )מקדמות( תשלומים 2 עד כה  לאמן שולמו

 ₪.  70,000 7/6 -₪, ב 50,000 1/6 -ב
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3/7/2022 
                                                                             לכבוד                    

 העיר ראש 
 

 אירועים עירונייםהורדת יוקר המחייה וחיזוק עסקים עירוניים ב –הנדון: הצעה לסדר 
 

עיריית כפר סבא מארגנת אירועים שונים, כגון פסטיבל שבועות, הופעות באצטדיון, פסטיבל  
 הבירה ועוד. האוכל, פסטיבל 

בתור רשות המארגנת אירועים אלו, עלינו לקבוע פרמטרים באשר לאופי האירועים, המשתתפים  
 בהם והחוויה לתושבים.  

 להלן מוצע להחליט על חבילת מדדים אשר ישולבו בכל אירוע עירוני: 
 
ם  . בכל אירוע יוצב מתקן שתייה ציבורי. המשתתפים באירוע יוכלו להכניס בקבוקים אישיי1

 ולמלא אותם במתקן זה באופן חופשי. 
. בכל אירוע יהיה עידוד לעסקים מקומיים להציב דוכנים ולהשתתף, אופן העידוד ייקבע  2

 במסגרת עבודת מטה בעירייה ויפורסם ברבים.
 . בכל אירוע בחלק מהדוכנים תיקבע תקרה למחירון אוכל ושתייה. 3
שריון הופעות החימום ללהקות מקומיות שיבחרו בהתאם  . בכל אירוע מוסיקלי מטעם העירייה, 4

 להחלטות ועדה. 
 
 

 בברכה
 הדר לביא, פינחס כהנא, יעל סער.   –סיעת כפר סבא מתקדמת 

 
 מנכ"ל העיריה העתק: 
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03/07/2022 

                                          לכבוד                                                       
 ראש העיר 

 
 הקמת ברזיות למים קרים במרחב הציבורי –הנדון: הצעה לסדר  

 
העיר חמה ומתחממת גם במרחב הציבורי. יש כלים רבים ומגוונים להתמודד עם התופעה, כמו  

כותית, נטיעת עצים. כדי להקל על התושבים, מוצע לפזר בעיר, במרכז העיר  הצללה מלא
ובאזורים שיש צורך, כמו מסלולי הליכה ורכיבה, ברזיות מים קרים. לדעתנו זו תהיה מתנה נאה  

שנה לעיר, ממפעל המים ומהעירייה. ) עדיף לדעתנו על צביעת   120לתושבי העיר לכבוד חגיגות  
 רייה בקשה ממפעל המים...(.בריכות המים כפי שהעי

 
   הצעת החלטה:

 תאום הפעילות עם מפעל המים.ל העיריה תתכנן ותקים ברזיות מים קרים, זאת בניסיון 
 

 בברכה
 הדר לביא, פינחס כהנא, יעל סער.   –סיעת כפר סבא מתקדמת 

 
 מנכ"ל העיריה העתק: 

 
 

  



 

 
 
 
 

 
 

 
 09-7649119טל.  |    44100סבא  - , כפר 135רח' ויצמן  

03/07/2022 
        לכבוד                                                                                 

 העיר  ראש
 

 ממונה התמודדות עם חוםהנדון: הצעה לסדר בנושא מינוי 
 

מספר פעמים העלינו במועצת העיר נושא ההתמודדות עם משבר האקלים. נושאי הצללה, שימור  
 ם משבר האקלים ועוד. מים, דו"ח ההתמודדות ע

בעולם נוקטים בפעולות דרסטיות בנושא. יש ערים שלא מאפשרות למשל בשטחן פרסום  
 למכוניות, לטיסות...

התושבים בעיר נפגעים מנושא החום. יש פרטיים שברשותם יכולת ואנו עדים לגל של בניית  
חב הציבורי חם לו.  בריכות שחיה בבתים פרטיים ותוספת בריכה בקיימים. יש ציבור רחב שהמר

 יש מקומות בעולם שאפילו עושים מקלטי חום לתושבים, ומאפשרים מנוחה לאנשים, מיזוג.  
 למשבר האקלים השפעה מידית על הערים. 

נאמר שיצא דו"ח בנושא של היחידה הסביבתית,    1-12-2021כשהצגנו הנושא במועצת העיר ב 
  10עצים בכל שנה במשך  9000למשל נטיעת  ומנהלת אגף קיימות הודתה שהדו"ח כללי ולא מדויק

 שנים...יחד עם זאת נאמר שיש תכנית עבודה שנתית בנושא, שתוצג.  
עד כה למרות שהובטח לא קבלנו הדו"ח של היחידה הסביבתית וכמו כן לא הוצגה תכנית עבודה  

 שנתית. 
משינויי האקלים  יש ערים בעולם שמינו קצין חום. תפקידו לתאם פעילות שתגן על הציבור 
 והשפעות על התושבים.  תאום בין יחידות העיריה ועם גורמים חיצוניים. 

 
 הצעת החלטה: 

 
 תוצג תכנית עבודה שנתית בנושא.  .1
 ימונה קצין חום.  .2

 
 בברכה

 הדר לביא, פינחס כהנא, יעל סער.   –סיעת כפר סבא מתקדמת 
 מנכ"ל העיריה העתק: 
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 7594בגוש  44אלו"ט במקרקעין הידועים כחלקה אישור הקצאת מבנה לעמותת 

 , למטרת מעון יום שיקומי לפעוטות על הרצף האוטיסטי 15ברחוב דניאל 

 

 :  הצעת החלטה

להקצאת מבנה לעמותת אלו"ט   4/7/2022מאשרים את המלצת ועדת הקצאות מיום 

ף ( למטרת מעון יום שיקומי לפעוטות על הרצ7594גוש  44)חלקה  15ברחוב דניאל 

 האוטיסטי.
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 21/06/2022אישור המלצות ועדת כספים מתאריך 

 
 בצירוף חומרים נלווים.  21/06/2022מצ"ב פרוטוקול ועדת כספים מיום 

 
 :  הצעת החלטה

 21/06/2022מאשרים את המלצות וועדת הכספים כמפורט בפרוטוקול הישיבה מיום 

 :  בנושאים כדלקמן

 .2022מרץ  1הצגת דו"ח רבעון  .א

 .2022תקציב שוטף לשנת  5העברות מסעיף לסעיף מס'  .ב

 .2022תקציב תב"ר לשנת  8העברות מסעיף לסעיף מס'  .ג

 

  



 

   

23/06/2022  תאריך:  
 

 
 

 סדר יום:
 

 2022מרץ   1דו"ח רבעון  הצגת 

 תקציב שוטף  -  5העברות מסעיף לסעיף מספר 

   21/6/2022ישיבה: מס' כספים   ישיבת ועדתפרוטוקול  נושא:  

 609317 אסמכתא :   21.6.2022 נערך ביום: 

 שם רושם המסמך  נרשם ע"י :  צחי בן אדרת  נוהל ע"י: 

שמות חברי  
 הוועדה

 הנוכחים: 

 תהילה מימון 

 לירית שפיר שמש  

 הרוש    דני
 אורן כהן  

 אמיר קולמן  

 

 

 
שמות חברי  

 הוועדה
 : שלא נכחו

 הדר לביא 

 צביקה צרפתי 

 עדי לוי סקופ 

  שמות
 וזמנים מ

 שנכחו: 

 צחי בן אדרת 
 אלון בן זקן  

 שורר -שרון גמזו 

 צבי אפרת 

 פירי לוי 

 אורית גנדל דנאי 
 שמעון גיטליץ' 

 מירי מינוסקין 

 

 

 

 ועדות העיריה,  סגן מבקר העירייה   ת/משתתפים, רכז תפוצה:



 

   

 תקציב פיתוח  -  8העברות מסעיף לסעיף מספר 

 
 עיקרי הדברים: 

 
הרבעון הסתיים בגרעון קטן. לא התקבל כסף    -2022דוח כספי רבעון ראשון  .1

מהחכ"ל. יש לעדכן בחודש הקרוב אם נושא התזרים נפתר ובמידה ולא  
 לבחון את התקציב מחדש.

  350- השינוי העיקרי: הגדלת תקציב אירועי קיץ בכ  -העברות שוטפות .2
 מאירועים. אלף מהכנסות  200-אלפ"ש ממפעל הפיס ו 150-כ - אלפ"ש

 שינויים עיקריים:  -העברות פיתוח .3
 מיליון ₪.  1.5-עבודות ניקוז ברמז טשרניחובסקי כ  .א
  2.1-מתאגיד מים וביוב, כ  1.1 -כ  -מיליון ₪  8.5- פרוייקט בן גוריון כ .ב

 מיליון ₪ ממשרד התחבורה והיתר ממקורות עצמיים. 
 מיליון ₪.   1.2-הגדלת תמיכות מפעל פיס לטובת מגרשי אימונים ג .ג
מיליון ₪ מתקציבי משרד    4.6 - כ -רשאה להרחבת בית ספר ברנרה .ד

 אלפ"ש ממקורות עצמיים.  800-החינוך וכ 
 אלפ"ש ממקורות עצמיים.  600-כ  -הדמוקרטיתכנון בית הספר   .ה

 
 תמלול הישיבה: 

 
נתחיל את ישיבת ועדת הכספים בנושא הראשון  הדו"ח הכספי ואח"כ  תהילה מימון:   

 ושוטף. העברות, פיתוח  

 2022מרץ  1דו"ח רבעוני רבעון 

  11.2ש"ח. עצמיות חינוך    מיליון  98נתחיל מהכנסות ארנונה כללית    צחי בן אדרת:
. עצמיות אחרות זה כל מה שלא חינוך ורווחה, זה יכול  מליון  24.3  מליון. עצמיות אחר

 וכיוב. להיות פרסום חוצות, שכירויות, חניה

ליון. מענקים מיוחדים זה  י מ  16.6, משרד הרווחה  מליון  51.3  תקבולי משרד החינוך
קורונה   בארנונה    3.3שיפוי  הנחה  לפני  הכנסות  סה"כ  הנחה    207מליון.  מלש"ח. 

, סה"כ  מליון  41.6  , פעולות כלליותמליון  32  מלש"ח. הוצאות שכר כללי  24.8בארנונה  
  106  חינוך   מליון. סה"כ   38ליון, פעולות חינוך  ימ   62מלש"ח. שכר עובדי חינוך    73.6

רווחה   ופעילות  רווחה  עובדי  שכר  לפני    25.4מליון.  הוצאות  סה"כ  הנחה  מליון. 
 מליון.   199  בארנונה ומימון

מלש"ח. הוצאות מימון,    7.5מליון. סה"כ    3.4מלוות ביוב מליון, מלוות אחרות    פירעון 
הוצאות    מליון  035  אשראי גרעון    207.7סה"כ  לרבעון    אלפי  400כ  מלש"ח.  ש"ח 

אני מעדכן כי השיקים של החכ"ל עדיין לא נפרעו. הם נתנו שיקים החל מ ה  הראשון.  
השיקים הראשונים למעשה לא נפרעו    2מליון אך    7.3ועד סוף שנה בסך של    15.05

 מאחר ויש לחכ"ל קושי תזרימי. 

 ? יש דברים נוספים חריגים  תהילה מימון:



 

   

מליון בגין מכירת מינויי    7.3ות החכ"ל בסך של  התחייב  –כמו שאמרתי    צחי בן אדרת:
מתקציב   חלק  שזה  כמובן  וכיוב.  להם  מעניקים  שאנחנו  מחשוב  שירותי  חניה, 

מהעירייה צ'קים  לנו  העבירו  הם  שנה  15.5- .  סוף  של    עד  כולל  מלש"ח.    7.3  בסך 
הפקדנו את הצ'ק אך ביטלנו כי יש להם בעיה תזרימית והיה להם קושי. דחינו את  

בוודאי בדוחות הכספייםפרע ואעדכן  כלום,  פרענו  לא  כרגע    הבאים   ון התשלומים, 
 בעניין זה. 

 כמובן שבנינו על זה בתקציב, זה סעיף הכנסות שאנו בונים עליו. 

איפה זה עכשיו מבחינת היכולת לקבל את הכסף הזה? כי יש לחברה    תהילה מימון:
ת הלוואות ולא רק מהתזרים  , ויש לה יכולת לשלם גם באמצעות קבליתרותהכלכלית  

 השוטף. איפה זה עומד? 

אני מתעקש, אמרתי להם שייקחו  .  תה להם בעיהיצודקת. לפני שבוע הי   צחי בן אדרת: 
את זה בהלוואה. עבר רק שבוע, נעדכן גם את ראה"ע. אנו צריכים לגבות את הכסף  

 הזה. 

אין בעיה, תעדכנו בישיבה הבאה, כי זה בא בחשבון בתקציב,    תהילה מימון, יו”ר:
 וצריך לעדכן את התקציב אם יש להם בעיה השנה.

אדרת: בן  התקבלו   -צית מאזן  מת  צחי  מתוקצבות שטרם  נזילים, הכנסות    נכסים 
ל   מסתכמים  פערים  -   מליון.  163.5וחייבים  יהיו  מאחר    אגב,  ההשוואה  במספרי 

לחו הם  ההשוואה  זוגי.ומספרי  אי  לחודש  הוא  הזה  הדוח  ואילו  זוגי  השקעות    דש 
מליון.    168.9והשקעות במימון קרנות מסתכם ל  מיועדות לכיסוי קרן עבודות פיתוח,  

 מליון ₪.  332.5 –סך נכסים  

שולמו שטרם  מתוקצבות  הוצ'  שכר,  מוסדות  מראש    ההתחייבויות.  והכנסות 
   מליון.   150מסתכמות ב  

מתוקצבות,   בלתי  מתוקצבותקרנות  שנה  מליון  131בסך    קרנות  עודפים לראשית   .
 מלש"ח.  12.4ש"ח, סה"כ  400,000מליון ש"ח, בניכוי גרעון רבעון ראשון  12.8

עומס    מליון.  332.5כך שסך ההתחייבויות    מליון   8מליון פחות    47עודפי מימון זמניים,  
ה עד סוף החציון  מלוות אתם רואים גם, בינתיים עוד לא נטלתי את ההלוואות. מקוו 

לא   גם  הלוואות    ליטול.הזה  לקחנו  לא  בינתיים  שיש.  מה  עם  מסתדרים  בינתיים 
חדשות, חבל לשלם מימון כשלא צריך, אני מנסה מבחינת תזרים כמה שפחות לשלם  

 לבנקים. אנחנו ניקח עד סוף השנה. 

 אם יש שאלות, אני לרשותכם.

 לא הבנתי את החודש האי זוגי.  לירית שפיר שמש:



 

   

אדרת: בן  הכנסות   -לדוגמה    צחי  כל  פברואר.  ינואר  היא  הארנונה  זוגי    בחודש 
ולעומת זאת בינואר הוא חצי. אנו גובים עד מרץ אפריל, אבל הדו"ח הוא    נרשמות.

עד סוף מרץ. ההכנסות מרץ אפריל בדוחות הכספיים אני חותך באמצע, ובחודש זוגי  
  אני לא חותך, אלא רושם את כל ההכנסות.  

 דו"ח הוא למרץ. ה

 עכשיו הבנתי.  לירית שפיר שמש:

 אם אין שאלות, אין צורך להצביע, רק דיון, עוברים להעברות.  תהילה מימון:

 

 תקציב שוטף   - 5העברות מסעיף לסעיף מספר 

 העברות שוטף. פירי, בבקשה.  צחי בן אדרת:

ש"ח ממשרד התרבות   50,000ברשות הספורט, אנו קיבלנו מימון  1העברה  פירי לוי:
חינוך יסודי,    2. העברה  50%והספורט עבור טורניר טניס בי"ל, ואנו עושים מצ'ינג  

 ₪.  20,000סבסוד כיתות ד הפעלת בית ספר של הקיץ בסך של 

  העברה צאה.  קיבלנו קול קורא בנושא להט"ב, הכנסה כנגד הו  -נוער וקהילה    3העברה  
תוספת אירוע פארק המים    5העברה    ש"ח ממפעל הפיס לטובת אירועים.  150,000  4

   בהשתתפות התושבים הכנסות מול הוצאות.

 כלומר עלות האירוע היא כמו הכנסות האירוע?  תהילה מימון:

  200,000ש"ח כדי שנוכל לגבות עוד    200,000- לא , מגדילים את האירוע ב  פירי לוי:
 . תפים. אירוע מים בפארקש"ח מהמשת

 מה עלות כוללת של האירוע?  תהילה מימון:

 . 200מול   200אירוע פארק,   פירי לוי:

 הכנסות מלאות שיממנו האירוע.  תהילה מימון:

 כן.  צחי בן אדרת:

 יממנו, אך עלות האירוע היא יותר.   פירי לוי:

זה בדיווח שקיבלתי ממנהלת אגף    . אין חריגה.200מול    200לא יותר,    צחי בן אדרת:
 הקהילה. 

  אין חריגה. העלות הכוללת של האירוע היא בעייתית.  פירי לוי:
  7. העברה  ₪. עדכון פרוייקט קפלן כדורגל  10,000- פרויקט קפלן מעבירים ב  6העברה  



 

   

ש"ח ממשרד השיכון השתתפות  בתקן עובד קהילתי. העברה אחרונה    50,000קיבלנו    -
 ם מיון פנימי משכר לפעולות. אפס אפס. עד לאיוש המשרה.מחשוב, מבצעי

מימון: הכנסות    תהילה  מהם  כשמבקשים  הפיס.  ממפעל  הכנסות  לגבי  שאלה 
אני   עובד?  זה  מסבירים להם שזה אירועים, או שהם מגדירים שזה אירועים? איך 

 שואלת באופן עקרונית. 

 יש כל מיני.   פירי לוי:

גינות ירוקות, יש למפעל הפיס תכנית חומש, שהם    זה מאוד תלוי. יש  צחי בן אדרת:
שיובל דיבר    150,000מפרידים נגיד לגינות, הפעלה. יש תכנית הפעלה. במקרה הזה יש  

איתם, ומזה זה נובע, תוספת לפעולות. זה לאירועים ולפעולות כמו שכתוב פה. זה  
 משהו שהם צובעים לנו את זה. 

ה תהילה.  גמיש,  מאוד  הפיס  מפעל  ברגע  דווקא  הם ממש בסדר.  גמישים,  ם מאוד 
שמדווחים מיד הם מעבירים את הכסף. הם גמישים, מבינים, גם מבחינת טופסולוגיה  

 ודיווחים. מסבירים להם והם משחררים 

 יש שאלות? תהילה מימון:

 זה נראה חיובי, הכנסות שמאפשרות לנשום ולעשות דברים.  לירית שפיר שמש:

 ש התנגדות? עבר פה אחד, אפשר לעבור לפיתוח. כך זה נראה. י תהילה מימון:

 . העברות השוטפות עברו פה אחדהחלטה:   

 העברות מסעיף לסעיף תב"רים .  2

  צבי, פיתוח. צחי בן אדרת:
 

 תקציב פיתוח   - 8העברות מסעיף לסעיף מספר 

העברה ראשונה אגף ביטחון. קיבלנו ממשרד החינוך השתתפות מחצית    צבי אפרת:
טלוויזיה.   תחנות  ו  72,000העברת  של    72,000-שלהם  יתרה  נקציב.  מליון    38אנו 

 התב"ר יספוג. 

ניקוז של השנה   את שתי ההעברות הבאות נראה כמקשה אחת. בתב"ר יש עבודות 
מים שמגיעים מפינת עליה, וכל  הזו. עבודה גדולה בפרויקט רמז פ' טשרניחובסקי,  

ב  התב"ר  מגדילים  אנו  הצפות.  יש  זה    1.4-שנה  מתוך  מעבירים    500,000מלש"ח. 
 מסכומים שלא נוצלו בשנה שעברה והיתרה מקרן הניקוז שלא נוצלה במלואה. 

העברות שרצוי לראותן יחד. תב"ר פרויקטים תעבורתיים בהשתתפות משרד    2יש עוד  
הנפח   השנה.  מלש  8.4התחבורה.  בקרוב    4.2"ח  יוצאים  אנו  התחבורה.  משרד  זה 



 

   

לפרויקט גדול ברח' בן גוריון. לכן אני מעדיף לרכזו בתב"ר נפרד שכבר קיים לצרכי  
 תכנון בלבד. 

  800,000אני עובר להעברה הבאה, פרויקט רח' בן גוריון. התקציב של התב"ר הוא  
ב נגדיל  אותו  התחבורה,  משרד  מ   2-ש"ח,  שקיבלנו  התחבורה,  מלש"ח    1.1משרד 

מלש"ח זה השתתפות התאגידים מים וביוב, ועוד מעצמיות. בהעברה הקודמת גרענו  
 מליון מקרן סלילה שיכולה לעמוד בזה.   2. אני מביא מהבית  3.8-מהתב"ר הכללי ו  2.4

השתתפות התאגידים זו פעם הראשונה שאנו רושמים כך. לפי ההנחיות התאגידים  
משותף, כבר היום תאגיד המים סיים את חלקו, תאגיד  בפרויקט    20%-משתתפים ב

פותחים   הם  לקדמותו.  המצב  להחזיר  הוא  שלנו  הפרויקט  עכשיו.  שם  עובד  הביוב 
מהעלות שלהם, לפי   20%-מדרכה, ואנו נחזיר מדרכה חדשה. הם משתתפים איתנו ב

 ההנחיות. זה הסכום שאנו יוצאים איתו לדרך. 

 מי משתתף עם המדרכות?  לירית שפיר שמש:

תאגיד הביוב. הוא פותח מדרכות וכבישים כדי להניח צנרת ביוב. אנו לא    צבי אפרת:
הביוב   המים,  תאגיד  בין  גדולים  פרויקטים  מתאמים  לכן  פתאום,  הפתעות  רוצים 
בעומק. אחרי שמסיימים במקום   כי הם עובדים  והעירייה. הם מבצעים ראשונים, 

לקדמותו, המצב  לנו.    שיחזירו  הורסים  שהם  הרצועה  רק  ולא  לעבוד,  עוברים  אנו 
 מליון.  1.1החלק שלהם במימון הוא 

מליון,    1טכנית לא ברור לי מה הפרויקט. חשבו שהפרויקט יעמוד על    תהילה מימון:
 עכשיו הוא הוגדל. אני מבינה את ההעברה מפרויקטים תעבורתיים. 

  1.1חי מרח' בן גוריון עד תל חי.    הפרויקט כולו הוא שדרוג רח' תל  שמעון גיטליץ:
  ק"מ.  

בן גוריון מתל חי עד סוקולוב. כל רחוב תל חי. סליחה, טעות שלי, אני מתבלבל. זה  
 כל בן גוריון, מתל חי עד סוקולוב. כל הרחוב כולו.

 חשבתי שהוא יותר ארוך.  לירית שפיר שמש:

  8.3-קט מסתכמות בבערך קילומטר מאה. העלויות ביצוע של הפרוי  שמעון גיטליץ:
וצ"מ בתוך זה, שנועד למקרה ש... כי אין מה לעשות    10%מלש"ח, כולל מע"מ. יש גם  

 כשעובדים ברחוב קיים. 

מליון אלו, משרד התחבורה בשלב זה    8.5לקחנו בחשבון וצ"מ. זה חלק מזה. בתוך  
  מלש"ח.   1.1בערך מלש"ח, הוא מתקצב, והתאגידים של הביוב והמים עוד    2.1מאשר  

 השאר זה מהבית. 

ביצוע חניות ברחבי העיר. זה למעשה מקרן חניה, היא    -העברה הבאה    צבי אפרת:
מורכבת מכופל חניה, שהוועדה המקומית מאשרת פרויקט בינוי, והקבלן לא עומד  



 

   

בתכניות במספר החניות שהוא נדרש, הוא נדרש לשלם כופר חניה, והעיריה צריכה  
 לעשות את החניות. 

רים, אחד בהרצל והשני בבית הסטודנט. קיבלנו לקרן חניה סכומים בגין  אזו  2פה יש  
 הכופר, ואנו עומדים לצאת לשני פרויקטים של יצירת חניות באזור זה. 

 הקבלן בוחר לא להתעסק בזה ומעדיף לתת כופר חניה? לירית שפיר שמש:

 לא, אין לו יכולת לעשות.   צבי אפרת:

יתה לו יכולת לא היינו מקבלים. זה כשאין לו  אין לו יכולת, אם ה   שמעון גיטליץ:
 יכולת. 

אלו שני המקומות שכרגע על הפרק. ההעברה הבאה בתחום הספורט.    צבי אפרת:
היה   שלא  עוד תקבול  בעבר, קיבלנו עכשיו  שיפוצם  מגרשי האימונים שסיימנו את 
  מתוכנן וכלול אצלנו בספרים. זה לקח הרבה זמן לקבלו. זה מתקשר לכל הפרויקט 

 שעשינו במגרשי האימונים. לכן זה עושה לי שינוי מקורות. 

אני מגדיל במליון ורבע את הפיס. במקביל הלוטו נתן לנו פחות ממה שתכננו בגלל  
 מלש"ח.   1.2סיבות התחשבנות שלו, לכן הקרנות מקבלות נטו 

אנו עושים שינוי בכסף הזה. הולכים לשני פרויקטים שיפוץ והרחבת ברנר. קיבלנו  
בגובה  הרש מוסיפים    4.6אה  אנו  זה  בשלב  ברנר.  בבי"ס  כיתות  לתוספת  מלש”ח 

ש"ח מהקרנות שישמשו אותנו להיערכות למעבר. גם עושים שיפוץ של האגף    800,000
בגולדה.   שעשינו  כפי  בקרוואנים,  זמני  באופן  התלמידים  את  לשכן  ונצטרך  הישן, 

תב"ר שלא הופיע בספרים  ש"ח מכספנו, כך שמאשרים    800,000בשלב זה אנו מקצים  
 מלש"ח.   4.6בהיקף 

עפ"י הרשאה    1.1העברה הבאה, אישרנו לביה"ס הדמוקרטי   מלש"ח לצרכי תכנון 
שקיבלנו. היות והבי"ס פועל וצומח, וחסר לו שטחי לימוד, וגם להתארגנות לביצוע  

ש"ח לתקופת    600,000-לצרכי בינוי, אנו מגדילים את התב"ר ב  1.1-עבודה מעבר ל
 ייה. הבנ 

משדרגים את כל המרחב בתוך האצטדיון. חלק    - שדרוג אצטדיון אתלטיקה באלון  
מהתכנית הוא לעשות מתקני כושר בתוך האצטדיון. בגלל שיש חשיבות רבה לבצע  
את כל התשתיות וכל הקשור בעבודות הכבדות לפני שעושים את המסלול. לכן כבר  

 ש"ח לטובת מתקני הכושר. 320,000עכשיו מאשרים 

לצורך   התב"ר  הקטנת  וכושר,  משחק  וגני  גנ"צ  פיתוח  העיר,  חזות  הבאה,  העברה 
 העברת סכום התשתיות למתחם הכושר באיצטדיון אתלטיקה אלון. 

 . העברות פיתוח עברו פה אחדהחלטה:   



 

   

 
 

 בברכה,                                              
 
 

 

 
 , רו"ח תהילה מימון רו"ח                                                 צחי בן אדרת

 סבא -יו"ר ועדת הכספים                                                גזבר עיריית כפר
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הכנסותהוצאות

מספר 
הקצאה

שם חשבוןמספר חשבוןשם מחלקההיחידה
תקציב 

תחילת שנה
תקציב לפני 

שינוי
סכום שינוי 
תקציב

תקציב 
אחרי שינוי

תקציב לפני 
שינוי

סכום שינוי 
תקציב

תקציב 
אחרי שינוי

הערה

 325             50               275             275-           הכנסות ספורט מותנה ממשלה1329321920

 400            100 300             300            הוצאות ספורט מותנה ממשלה1829321750

 3,671         50- 3,721          5,100         רזרבה לפעולות1994000981

 4,220         20 4,200          4,200         הפעלת בית ספר של קיץ1813800750

 3,651         20- 3,671          5,100         רזרבה לפעולות1994000981

 262            112 150             150            פעילות קהילות מגוונות1828300786

 112             112               -                  -               הכנסות ממשרד לשיויון חברתי1328300990

 150             150               -                  -               הכנסות ממפעל הפיס1252000740

 900            150 750             750            ארועי קייץ1821000782

 1,100         200 900             750            ארועי קייץ1821000782

 205             200             5                 5-               הכנסות שונות1269000410

 100            10 90               90              פרוייקט קפלן1829300782

 3,641         10- 3,651          5,100         רזרבה לפעולות1994000981

 140            50 90               90              פעולות התחדשות עירונית1732001750

 520             50               470             470-           התחדשות עירונית1232001980

 2,396         (74)              2,470          2,470         שכר מחשוב1093000110

 1,604          74                       1,530 1,530         שרותי תמיכה - עובדים קבלנים1093000750

(2,631)         74                      (2,705) 2,705-        נגדי שכר1093000999

(3,082)        (74)                     (3,008) 3,008-        נגדי מחשב1093000998

 544             44                         500 500            עזר מחשב יסודיים1813200593

 430             30                         400 400            עזר מחשב1814000593

 1,226         (74)              1,300          1,300         שכר תקציבי עזר1814000115

    959,025           562    958,463הוצאות

    959,025           562    958,463הכנסות

-            -             -             

6
רשות 

הספורט
ספורט

עדכון תקציב פרויקט קפלן - 
כדורגל

הנדסה7
התחדשות 

עירונית
עובד קהילתי במימון מלא של 

משרד השיכון

מיון פנימי לבקשת האגףמחשובמחשוב8

5
קהילה 
וחברה

אירועים
תוספת אירוע פארק המים 

בהשתתפות התושבים

4
קהילה 
וחברה

אירועים
הגדלת תקציב אירועי קיץ מול 

הכנסות מפעל הפיס עבור 
האירועים

3
קהילה 
וחברה

נוער צעירים 
וקהילה

זכיה בקול קורא בנושא פיתוח 
וביצוע תוכניות למען קהילות 

להט"בים

סבסוד כיתות ד', 305 ₪ לילדחינוך יסודיחינוך2

1
רשות 

הספורט
ספורט

אירוח  טורניר טניס בין –לאומי 
בסוף חודש יולי במימון חלקי 
ממשרד התרבות והספורט

עמוד 1 מתוך 1
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תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה
מתוכו  
עדכון2022

תקציב 
תקציב קייםמעודכן

מתוכו  
עדכון2022

תקציב 
מעודכן

              72          72         -         -שדרוג מערכות ביטחון ובטיחות - השתתפות משרד החינוך52556019

            -            258          38        100        220שדרוג מערכות ביטחון ובטיחות -קרנות הרשות54056019

           330         110         100         220שדרוג מערכות ביטחון ובטיחות - עלויות75056019

220        100        110        330            220         100         110         330           

         5,913     1,463     4,450     4,450עבודות ניקוז - מקרן ניקוז54042003

        5,913      1,463      4,450      4,450עבודות ניקוז - עלויות75042003

4,450     4,450     1,463     5,913         4,450      4,450      1,463      5,913        

         1,313       500-         -     1,813עבודות ניקוז (2021) - מקרן ניקוז54042002

        1,313        500-          -      1,813עבודות ניקוז (2021) - עלויות75042002

1,813     -         -500       1,313         1,813      -          -500        1,313        

         9,398    2,084-     4,200   11,482פרויקטים תחבורתיים בהשתתפות מת"ח- השתתפות משרד התח'52223005

         3,694    3,800-     4,200     7,494פרויקטים תחבורתיים בהשתתפות מת"ח- קרנות הרשות54023005

      13,092     5,884-      8,400    18,976פרויקטים תחבורתיים בהשתתפות מת"ח- עלויות'75023005

18,976   8,400     -5,884    13,092       18,976    8,400      -5,884     13,092      

         2,749     2,084         -        665פרויקט רחוב בן גוריון - השתתפות משרד התחבורה52223007

         1,100     1,100         -         -פרויקט רחוב בן גוריון - השתתפות תאגידי המים והביוב52323007

         5,655     5,370         -        285פרויקט רחוב בן גוריון - מקרן הסלילה54023007

        9,504      8,554         950             -פרויקט רחוב בן גוריון -עלויות75023007

950        -         8,554     9,504         950         -          8,554      9,504        

            420        420         -         -ביצוע חניות ברחבי העיר - מקרנות54025009

           420         420          -          -ביצוע חניות ברחבי העיר -  עלויות75025009

-         -         420        420            -          -          420         420           

            491        52-         -        543מגרשי האימונים - השתתפות משרד התרבות52283019

         5,309     1,267         -     4,042מגרשי האימונים - השתתפות הפיס52383019

             -    1,215-         -     1,215מגרשי האימונים - מקרנות הרשות54083019

        5,800          -      5,800             -מגרשי האימונים - עלויות75083019

5,800     -         -        5,800         5,800      -          -          5,800        

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

ביטחון

נתקבלה הרשאה ממשרד החינוך 
להשתתפות במחצית עלות 

התקנת מערכות טלוויזיה במעגל 
סגור בבתי ספר.

הנדסה
העברת תקציב פרויקט בן גוריון 

לתב"ר ייעודי לקראת ביצוע

שינוי מקורות. הגדלת תמיכת 
מפעל הפיס כנגד הקטנת מימון 
משרד התרבות (קרן המתקנים) 

והקטנת קרנות הרשות

רשות 
הספורט

הנדסה
התאמת התקציב לאומדן פרויקט 

הניקוז ברמז-טשרנחובסקי

הנדסה
העברת יתרה שטרם נוצלה 
מהתב"ר הישן לתב"ר הנוכחי

התאמה לאומדן הביצוע לתב"ר 
פרויקט בן גוריון והקצאת מקורות 
מתב"ר פרויקטים, מקרן הסלילה 

ולפי הרשאה שנתקבלה

הנדסה

הנדסה
ביצוע מקומות חנייה כנגד קרן 
חניה בהרצל דרום ובאזור בית 

הסטודנט

עמוד 1 מתוך 2



19/06/2022 העברות מסעיף לסעיף תברים 2022
 העברה 8

עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה
מתוכו  
עדכון2022

תקציב 
תקציב קייםמעודכן

מתוכו  
עדכון2022

תקציב 
מעודכן

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

         4,637     4,637         -         -שיפוץ והרחבת בי"ס ברנר - השתתפות משרד החינוך52256036

            800        800         -         -שיפוץ והרחבת בי"ס ברנר - קרנות הרשות54056036

        5,437      5,437          -          -             -         -         -שיפוץ והרחבת בי"ס ברנר - עלויות75056036

-         -         5,437     5,437         -          -          5,437      5,437        

            550         -        550תכנון ביה"ס הדמוקרטי- השתתפות משרד החינוך52556034

         1,150        600         -        550תכנון ביה"ס הדמוקרטי- מקרנות הרשות54056034

           600         600          -          -             -         -         -תכנון ביה"ס הדמוקרטי- עלויות הקמה והיערכות75056034

        1,100          -      1,100תכנון ביה"ס הדמוקרטי- עלויות תכנון95056034

1,100     -         600        1,700         1,100      -          600         1,700        

            600        -        600        600שדרוג איצטדיון אתלטיקה באלון- השתתפות משרד התרבות והספורט52283025

            -         1,570        320     1,000     1,250שדרוג איצטדיון אתלטיקה באלון- מקרנות הרשות54083025

        2,170         320      1,600      1,850שדרוג איצטדיון אתלטיקה באלון- עבודות קבלניות75083025

1,850     1,600     320        2,170         1,850      1,600      320         2,170        

       13,000   13,000   13,000פתוח גנ"צ וגני משחק וכושר - השתתפות מפעל הפיס52311017

         4,480       320-     4,800     4,800פתוח גנ"צ וגני משחק וכושר - קרנות הרשות54011017

      17,480        320-    17,800    17,800       17,800פתוח גנ"צ וגני משחק וכושר - קרנות הרשות75011017

17,800   17,800   -320       35,280       17,800    17,800    -320        17,480      

-             

-            

-         -         -        -             -          -          -          -            

-             

-             

-            

-         -         -        -             -          -          -          -            

52,95932,35010,20080,95952,95932,35010,20063,159

חינוך
התב"ר נפתח בהיקף תכנון 

בלבד. נעשית בזה הגדלה לצרבי 
היערכות לשנת הלימודים

חינוך

נתקבלה הרשאה להרחבת בי"ס 
ברנר. התב"ר נפתח בגובה 
ההרשאה בתוספת סכומים 
להערכות והשלמת עלויות

הגדלת הפרויקט לצורך הכללת 
תשתיות למתחם כושר בתוך 
האיצטדיון. הפרויקט מתוכנן 

במסגרת תב"ר 11017

חזות 
העיר

הקטנת התב"ר לצורך העברת 
סכום התשתיות למתחם הכושר 

באיצטדיון אתלטיקה אלון

רשות 
הספורט

עמוד 2 מתוך 2



 

 
 
 
 

 
 

 
 09-7649119טל.  |    44100סבא  - , כפר 135רח' ויצמן  

 ₪  840 -של כ דיווח על קבלת תרומה בסך

 

   דברי הסבר :

₪ שהתקבלה מחברי המשלחת ממולהיים גרמניה במסגרת  840 -תרומה בסך של כ

סיור שנערך לחברי המשלחת בפינת ביקור עיר תאומה. התרומה התקבלה במהלך 

 החי בפארק העירוני. 

  



 

מ "החברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא בע
)צ"חל(

2021בדצמבר  31דוחות כספיים ליום 



 

)צ"חל(מ "החברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא בע

2021בדצמבר  31דוחות כספיים ליום 

תוכן הענינים

עמוד 
 
2דוח רואי החשבון המבקרים 
 
 
3מאזנים 
 
 
4דוחות על הפעילויות 
 
 
5דוחות על השינויים בנכסים נטו 
 
 
6-7דוחות על תזרימי המזומנים 
 
 
8-14באורים לדוחות הכספיים 



2

 

דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של

)צ"חל(מ "החברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא בע

) החברה–להלן ) (צ"חל(מ "ביקרנו את המאזנים המצורפים של החברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא בע

הדוחות על השינויים בנכסים נטו והדוחות על , ואת הדוחות על הפעילויות 2020 -ו  2021בדצמבר  31לימים 

דוחות כספיים אלה הינם באחריות מועצת . תזרימי המזומנים לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים

. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. המנהלים והנהלת החברה

רך ד(לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון , ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל

על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה . 1973 -ג "התשל, )פעולתו של רואה חשבון

ת ביקורת כוללת בדיקה מדגמי. להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית

ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות . של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים

שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות 

.אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה

את מצבה הכספי של החברה , מכל הבחינות המהותיות, ל משקפים באופן נאות "הדוחות הכספיים הנ, לדעתנו

השינויים בנכסיה נטו ותזרימי המזומנים שלה לכל , ואת תוצאות פעולותיה 2020 -ו 2021בדצמבר  31לימים 

).Israeli GAAP(אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל 

                  
סער רואי חשבון

2022במאי  26



)צ"חל(מ "החברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא בע
מאזנים

3

 בדצמבר31ליום 
20212020

ש"חש"חבאור
רכוש שוטף

 12,303,304  12,681,046 3מזומנים ושווי מזומנים
 2,635,131  3,874,246 תלמידים בגין שכר לימוד

 66,831  348,287 הכנסות והקצבות לקבל
 1,486,052  1,387,978 4חייבים אחרים ויתרות חובה

 18,291,557  16,491,318 

 793,389  777,670 5רכוש קבוע

 19,069,227  17,284,707 

התחייבויות שוטפות
 2,375,131  4,105,069 6ספקים ונותני שרותים

 7,510,894  7,321,798 7זכאים ויתרות זכות
 11,426,867  9,886,025 

התחייבויות לזמן ארוך
 1,246,825  1,588,319 8התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד

נכסים נטו
נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה:

 1,000  1,000 9הון מניות
 3,870,507  3,036,607 נכסים נטו לשימוש לפעילויות

 1,334,730  2,130,000 לשימוש לפעילויות שיועדו על ידי ההנהלה
 793,389  777,671 נכסים נטו ששימשו לרכוש קבוע ואחר

 5,945,278  5,999,626 

 152,231  108,763 נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה

 6,054,041  6,151,857 

 19,069,227  17,284,707 

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים

2022במאי  26
תאריך אישור

הדוחות הכספיים
, מר רפי סער

ר הועד המנהל"יו
,מר יובל בודניצקי
חבר הועד המנהל



)צ"חל(מ "החברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא בע
דוחות על הפעילויות

4

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20212020

ש"חש"חבאור

 54,895,421  65,463,261 10מחזור הפעילויות

 54,165,259  63,294,354 11עלות הפעילויות

 2,168,907  730,162 

 1,604,809  2,214,253 12הוצאות הנהלה וכלליות

(874,647)(45,346)הוצאות נטו לפני מימון

(9,147)(9,002)הוצאות מימון, נטו

(883,794)(54,348)הוצאות נטו לשנה

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



)צ"חל(מ "החברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא בע
דוחות על השינויים בנכסים נטו

5

 נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה

הון מניות

לשימוש
לפעילויות שלא

יועדו על ידי
מוסדות החברה

לשימוש
לפעילויות שיועדו

על ידי מוסדות
החברה

ששימשו
לרכוש קבוע

ואחר

נכסים נטו
שקיימת
לגביהם
סה"כהגבלה

ש"חש"חש"חש"חש"חש"ח
 7,035,651  152,231  805,372  1,341,930  4,735,118  1,000 2020 בינואר 1יתרות ליום 

תוספות במהלך השנה 
(883,794) -  -  - (883,794) - גרעון לתקופה

 -  -  66,907 (7,200)(59,707) - סכומים ששימשו לרכישת רכוש קבוע ואחר
 -  - (78,890) -  78,890  - סכומים ששימשו לכיסוי הוצאות הפחת

 - (864,611)(7,200)(11,983) - (883,794)

 6,151,857  152,231  793,389  1,334,730  3,870,507  1,000 2020 בדצמבר 31יתרות ליום 
תוספות במהלך השנה 

 76,652  76,652  -  -  -  - תרומות
(54,348) -  -  - (54,348) - גרעון לתקופה

 -  -  71,418 (52,848)(18,570) - סכומים ששימשו לרכישת רכוש קבוע ואחר
 -  - (87,136) -  87,136  - סכומים ששימשו לכיסוי הוצאות הפחת

 -  14,218 (52,848)(15,718) 76,652  22,304 
גריעות במהלך השנה 

(120,120)(120,120) -  -  -  - סכומים ששוחררו מהגבלה זמנית
 -  -  - (1,281,882) 1,281,882  - סכומים שיועדו בתקופות קודמות ע"י ההנהלה ושיעודן בוצע

 -  -  -  2,130,000 (2,130,000) - סכומים שיועדו ע" ההנהלה
 - (848,118) 848,118  - (120,120)(120,120)

 6,054,041  108,763  777,671  2,130,000  3,036,607  1,000 2021 בדצמבר 31יתרות ליום 

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



)צ"חל(מ "החברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא בע
דוחות על תזרימי המזומנים

6

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20212020

ש"חש"ח

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

(883,794)(54,348)הוצאות נטו לתקופה

(668,180) 546,975 ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א'

(1,551,974) 492,627 מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת

תזרימי מזומנים לפעילות השקעה

(66,908)(71,417)רכישת רכוש קבוע ואחר

(66,908)(71,417)מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

תזרימי מזומנים מפעולות מימון

 - (43,468)שחרור הקצבות והעברות שהוגבלו באופן זמני, נטו

 - (43,468)מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

(1,618,882) 377,742 עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

 13,922,186  12,303,304 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

 12,303,304  12,681,046 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



)צ"חל(מ "החברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא בע
דוחות על תזרימי המזומנים

7

ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א'

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20212020

ש"חש"ח

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים

 78,886  87,136 פחת והפחתות

 22,254  288 עליה בהפרשה לחופשה

 457,803  341,494 עליה בהתחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד

 428,918  558,943 

שינויים בסעיפי רכוש והתחיבויות

 1,639,319 (1,239,115)ירידה (עליה) ביתרת תלמידים וחניכים

 156,789 (281,456)ירידה (עליה) בהכנסות ובהקצבות לקבל

 29,357  98,074 ירידה בחייבים ויתרות חובה

(1,952,478) 1,729,938 עליה (ירידה) בספקים ובהמחאות לפרעון

(162,250) 258,262 עליה (ירידה) בזכאים אחרים ויתרות זכות

(937,860)(447,646)ירידה בהכנסות שכר לימוד מראש

 118,057 (1,227,123)

 546,975 (668,180)

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



)צ"חל(מ "החברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא בע
באורים לדוחות הכספיים

8

 - כללי1באור 

") החברה" -להלן ) (צ"חל -להלן , חברה לתועלת הציבור(החברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא .1.א

מספרה הרשום של החברה הינו . 1999-ט "התשנ, לפי חוק החברות 2012נוסדה בחודש אוגוסט 

. 2012החברה החלה את פעילותה בחודש ספטמבר . 514810860

.החברה הינה תאגיד עירוני בשליטת עיריית כפר סבא

 קידום ויזמות הפעילות בעיר כפר סבא ולרווחת תושביה בתחומים, מטרותיה של החברה הן פיתוח.2

:המפורטים להלן

.התרבות המוסיקה והבידור.א

.הילדים והנוער.ב

.תרבות הפנאי.ג

ופני  החינוך הגופני והספורט תוך מתן דגש על קבוצות מטרה שהגדיר מנהל הספורט והחינוך הג.ד

.כעדיפות בסדר חשיבות לאומי, במשרד התרבות והספורט

המוזיאון , המוזיאון הארכאולוגי, לרבות הפעלת הספריות העירוניות, הידע והאמנויות.ה

.הגלריה וגופי המוסיקה והמחול, היכל התרבות, הקתדרה, לתולדות כפר סבא

.קידום אוכלוסיות נכשלות ואינטגרציה, צמצום הפערים חברתיים.ו

.בכפוף לאישור משרד הפנים, שהם בסמכות העירייה, אספקת שירותים.ז

החברה מפעילה  2014החל משנת . החברה מפעילה מעונות יום עבור תושבי העיר 2013החל משנת .3

.צהרונים וקייטנות

נוסח (ולעניין פקודת מס הכנסה . 1975 -ו "ר לעניין חוק מס ערך נוסף תשל"החברה רשומה כמלכ.4

.הכנסות החברה פטורות ממס. 1961 -א "התשכ, )חדש

.לפקודת מס הכנסה) 2( 9החברה פועלת כמוסד ציבורי והכנסותיה פטורות ממס בהתאם לסעיף .5

:שירותים ונכסים שהתקבלו ללא תמורה, התקשרות עם עיריית כפר סבא.ב

. מבנה ואולמות לצורך פעילותה, ללא תמורה, עיריית כפר סבא מעמידה לחברה.1

עקב כך , אולמות ושטחי הפעילות בהם משתמשת החברה לפעילותה משמשים גם גורמים נוספים.2

קיים קושי לאמוד את השווי ההוגן של השירותים ואת השווי הוגן של הנכסים ברמת סבירות 

.ל"לא נרשמו בדוח הכספי הכנסות והוצאות בגין ההוצאות הנ. מהימנה

גינה לרבות השאלת כלי נ, ס לנגינה"עיריית כפר סבא השאילה לחברה כלי נגינה לשימוש פעילות ביה.3

. לנהל רישומים בדבר פרטי כל  הכלי ומצבו, החברה התחייבה לדאוג לתחזוקם התקין. לתלמידים

מוד קיים קושי לא. העירייה אינה מתירה לחברה למכור כלי נגינה אלא אם קיבלה את רשות העירייה

לא נרשמו בדוח הכספי הכנסות , את השווי ההוגן של דמי השימוש ברמת סבירות מהימנה לפיכך

.והוצאות בגין דמי השימוש
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 - כללי (המשך)1באור 

:השפעת מגפת הקורונה על פעילות החברה.ג

התפרצות נגיף הקורונה . התפרצה בסין מגיפה שמקורה בנגיף הקורונה  2019בחודש דצמבר 

המגיפה . 2021ונמשכה לאורך כל השנה ואף בתחילת שנת   2020התפתחה במהירות מתחילת שנת 

).משבר הקורונה: להלן(גרמה לאי ודאות בכלכלה בארץ ובעולם 

הגבלות תנועה -כחלק מהתמודדות עם משבכר הקורונה הטילה הממשלה סגרים כלליים 

 .חלקית של מוסדות במערכת החינוך והגבלות על קיום אירועים המוניים/סגירה מלאה,והתקהלות 

ת הכנסו(לפעולות ממשלתיות אלה היו השפעות משמעותיות באופן של קיטון  בנפח פעילות החברה 

.2020בתחומי החינוך ואירועים עירוניים בשנת ) והוצאות 

 ,חזרה החברה בהדרגתיות  לפעילות, ועם ירידת השפעת נגיף הקורונה,החל מחודש מרץ  2021בשנת 

.2019דהינו , אם כי עדיין לא בהיקפים שהיו לפני משבר הקורונה
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 - עיקרי המדיניות החשבונאית2באור 

:עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים

רים"י מלכ"כללי חשבונאות ודיווח כספי ע.א

. רים"י מלכ"של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ע 40פורסם תקן חשבונאות , 2020בחודש אוגוסט 

של המוסד   5של לשכת רואי חשבון בישראל ואת תקן חשבונאות  69' תקן זה מחליף את גילוי דעת מס

.אשר כלל תיקונים והבהרות לגילוי הדעת האמור, הישראלי לתקינה בחשבונאות

העמותה . 2021בינואר  1רים לתקופות המתחילות ביום "חל על דוחות כספיים של מלכ 40תקן חשבונאות 

:עיקר הכללים, יישמה את תקן זה מדוחות אלו

. חלק הנכסים שלא מוטלת על השימוש בו כל הגבלה -נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה .1

או הוראות של /נכסים נטו הכפופים לתנאי הוראות חוקים ו -נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה .2

.תורמים או בעלי הגבלה קבועה אשר לא ניתן להשתמש בהם אלא רק בפירותיהם

מזומנים ושווי מזומנים.ב

ו פיקדונות לזמן קצר שהופקד, בין היתר, כשווי מזומנים נחשבות השקעות אשר נזילותן גבוהה הכוללת

פיקדונות , למעט, אשר התקופה עד למועד מימושם בעת ההשקעה לא עלתה על שלושה חודשים, בבנקים

.לזמן קצר שיועדו למימון השקעות במסגרת נכסים נטו לפי החלטת הועד המנהל של העמותה

השקעות לזמן קצר.ג

פיקדונות והשקעות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר אשר תקופת ההשקעה המקורית עולה על שלושה 

.חודשים אך אינה מעבר לשנה מתאריך המאזן

הכרה בהכנסות והוצאות.ד

מועד הזכאות לקבלת ההקצבה , קרי. הכנסות מהקצבות ציבוריות ושכר לימוד נרשמות על בסיס צבירה

.בהתאמה, ומועד נתינת השירות

.הוצאות נכללות על בסיס צבירה

צדדים קשורים . ה

.באהחברה בחרה שלא לכלול בדוחות הכספיים שירותי ניהול שהתקבלו ללא תמורה מעיריית כפר ס           

רכוש קבוע.ו

פריטי הרכוש . של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות 27החברה מיישמת את תקן חשבונאות מספר 

רים שיפו. הקבוע מוצגים  לפי העלות בניכוי הפחת שנצבר ואינם כוללים הוצאות לצורך תחזוקה שוטפת

. נזקפים לעלות הרכישה

הפחת מחושב לפי שיטת הפחת השווה בשיעורים שנתיים הנחשבים כמספיקים להפחתת הנכסים על פני 

:כדלקמן, תקופת השימוש המשוערת בהם

% : שיעורי הפחת

33 תוכנות וציוד נלווה, מחשבים
7-15 ריהוט וציוד
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 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)2באור 

שירותים ונכסים שהתקבלו ללא תמורה.ז

שהם בעלי ערך כספי , שירותים ונכסים שלולא היו מתקבלים ללא תמורה היתה החברה נאלצת לרכשם

נרשמים הן כהכנסות והן כעלויות בדוח על , מהותי ושניתן להעריך את שווים ברמת מהימנות סבירה

.במקרים שבהם לא ניתן להעריך ברמת מהימנות סבירה את שווים ניתן גילוי מילולי לכך. הפעילויות

נכסים נטו.ח

סים נכסים נטו ללא הגבלה ונכ: מוצגים בשתי קטגוריות, כ הנכסים בניכוי ההתחייבויות"סה, הנכסים נטו

ן רישום נכסים שהוגבלו באופן זמני ואשר שמשמשים את החברה לזמ. נטו שקיימת לגביהם הגבלה זמנית

.מתבצע כנגד הסעיף המאזני הרלבנטי, ארוך

הסתייעות באומדנים.ט

דורשת מהנהלת החברה לבצע , עריכתם והצגתם על פי כללי חשבונאות מקובלים, הכנת הדוחות הכספיים

. ליהםאומדנים ולהניח הנחות אשר משפיעים על הנתונים המוצגים בדוחות הכספיים ובבאורים הנילווים א

.התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה

 - מזומנים ושווי מזומנים3באור 

 בדצמבר31ליום 

20212020

ש"חש"ח

 6,001,697  8,380,540 מזומנים במטבע ישראלי

 6,301,607  4,300,506 פקדונות בבנקים

 12,681,046  12,303,304 

 - חייבים אחרים ויתרות חובה 4באור  

 בדצמבר31ליום 

20212020

ש"חש"ח

 83,030  90,345 הוצאות מראש

 1,403,022  1,297,633 עיריית כפר סבא

 1,387,978  1,486,052 
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 - רכוש קבוע5באור 

כלי
נגינה*

רהוט
סה"כתוכנותוציוד

ש"חש"חש"חש"ח

עלות

 1,187,859  71,350  668,852  447,657 2021 בינואר 1יתרה ליום 

 71,418  -  18,570  52,848 תוספות במשך השנה

 1,259,277  71,350  687,422  500,505 2021 בדצמבר 31יתרה ליום 

פחת שנצבר

 394,471  70,806  202,677  120,988 2021 בינואר 1יתרה ליום 

 87,136  544  54,163  32,429 תוספות במשך השנה

 481,607  71,350  256,840  153,417 2021 בדצמבר 31יתרה ליום 

 777,670  -  430,582  347,088 2021 בדצמבר 31עלות מופחתת ליום 

 793,389  544  466,175  326,670 2020 בדצמבר 31עלות מופחתת ליום 

)3)(ב(1ראה באור  -לא כולל כלי נגינה מושאלים* 

 - ספקים ונותני שרותים6באור 

 בדצמבר31ליום 

20212020

ש"חש"ח

 2,337,962  4,076,314 התחייבויות פתוחות

 37,169  28,755 המחאות לפרעון

 4,105,069  2,375,131 

 - זכאים ויתרות זכות7באור 

 בדצמבר31ליום 

20212020

ש"חש"ח

 2,776,663  2,329,017 הכנסות שכר לימוד מראש

 3,917,801  4,279,023 עובדים והתחייבויות בשל שכר

 173,160  70,200 החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

 643,270  643,558 הפרשה לחופשה

 7,321,798  7,510,894 

 - התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד8באור 

עבור חלק מהעובדים אין לחברה התחייבות לסיום יחסי עובד מעביד וזאת בשל הסכמי העבודה עם עובדי 

ההתחייבות המוצגת במאזן מייצגת השלמת . לחוק פיצויי פיטורים 14החברה המחילים את הוראות סעיף 

. לקופת הפיצויים, מהשכר 8.33% -מ, הפרשה בגין עובדים שהופקדו עבורם שיעורים נמוכים

 - הון מניות9באור 

.ח ערך נקוב"ש 1מניות בנות  1,000 -הון המניות הרשום והמונפק מורכב מ
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 - מחזור הפעילויות10באור 

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20212020

ש"חש"ח

 7,190,157  8,170,137 הקצבות ממוסדות ציבור

 47,239,971  56,281,318 הכנסות עצמיות

 465,293  1,011,806 הכנסות אחרות

 65,463,261  54,895,421 

 - עלות הפעילויות11באור 

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20212020

ש"חש"ח

 39,684,620  43,897,407 שכר עבודה, נלוות וקבלני משנה

הוצאות תפעול 

 13,394,215  18,028,183 הוצאות ישירות

 65,154  70,652 מלגות

 739,214  1,004,344 דמי שכירות

 257,823  242,976 עמלות כרטיסי אשראי

 24,233  50,792 אחזקה ותיקון כלי נגינה

 19,396,947  14,480,639 

 63,294,354  54,165,259 

 - הוצאות הנהלה וכלליות12באור 

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20212020

ש"חש"ח

 1,110,389  1,485,748 שכר עבודה, נלוות וקבלני משנה

 134,170  257,666 אחזקה ומשרדיות

 98,028  69,560 שרותים מקצועיים

 89,717  96,843 כבודים ומתנות

 32,804  130,881 אחזקת רכב

 42,257  51,550 ביטוחים

 4,511  2,002 מיסים ואגרות

 14,047  32,867 השתלמויות ושונות

 78,886  87,136 פחת

 2,214,253  1,604,809 
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 - צדדים קשורים13באור 

להלן פעולות שבוצעו עם צדדים קשורים:

א. הכנסות (הוצאות)  
לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר31

20212020

ש"חש"ח

 3,585,208  4,144,739 הקצבות מעיריית כפר סבא

13,452,7149,650,290עיריית כפר סבא שירותי גביה בגין הפעלה עצמית גני יול"א

2,571,5514,168,058עיריית כפר סבא שירותי גביה בגין תוכנית קיץ מטעם משרד החינוך לכיתות א-ב

(633,914)(869,794)הוצאות שכר דירה בגין מבני מעונות לחברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

(105,300)(134,550)הוצאות שכר דירה בגין מבני מעונות למרכז ספיר

ב. יתרות מאזניות חובה (זכות) 

 בדצמבר31ליום 

2021
2020

ש"חש"ח

 1,403,022  1,297,633 עיריית כפר סבא

(173,160)(70,200)החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ 

ג.  פעולות שאינן כספיות 

 (ב).1העירייה העניקה לחברה שירותים ללא תמורה, כמפורט בבאור 
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₪ לעמותות  10,000אישור המלצת  וועדת תמיכות לחלוקת תמיכה נוספת בסך 

 מזון.

 

 :  דברי הסבר

, אישרה את המלצת וועדת הכספים 2022מועצת העיר בישיבתה מחודש אפריל 

 ₪ לתמיכות בעמותות מזון. 10,000למתן תוספת תקציב בסך של  

, המליצה על חלוקת תוספת התמיכה 22.6.22וועדת התמיכות, בישיבתה מיום 

 כאמור לעמותות המזון באופן המפורט בפרוטוקול הוועדה הרצ"ב. 

 

 :   החלטההצעת 

, 22.6.22מאשרים את המלצת וועדת התמיכות כמפורט בפרוטוקול ישיבתה מיום 

 אשר העתקו צורף לסדר יומה של המועצה. 
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  ה       ל           ה                    ה         ה  

העירייה   מכ"ל             
  09-7649119                  טל:  

  09-7649389פקס:               
תשפ"ב  סיון,    כ"ג 

  2022יוי,    22
 609268 אסמכתא:

 
  
  

 22/6/2022  פרוטוקול ישיבת וועדת תמיכות מתאריך 
  

  
 ת מזוןתווספים לעמו ₪  10,000חלוקת  על סדר היום : 

  חברי הועדה: 
  מכ"ל העירייה  -יובל בודיצקי 

  יועמ"ש העירייה   -אלון בן זקן 

  גזבר העירייה  -צחי בן אדרת 

   

  גזברהסגית  -אורית דאי גדל

  מזכירת הוועדה  -רחלי רם 

    יועצת מקצועית-רו"ח אירית יהל 

   

  דיון והחלטות : 

  ₪  10,000תוספת תקציב של  אישרה, 476, החלטה   2022אפריל  חודש מ הבישיבתמועצת העיר 

בעמותות המזון שפגעו בחלוקת כספי תמיכה לשת (במסגרת הגדלת תקציב התמיכות) לתמיכות 

 .  2021על מת שיקבלו תמיכה כמו בשת  ,2022

  

  

     :2022בהתאם לתבחיים של שת ₪ לעמותות מזון   10,000לחלוקת  וועדת תמיכות להלן המלצת  
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  חברי הוועדה:

  

------- --------------                             ----------------------                           -------- --------------  

  יועמ"ש  -אלון בן זקן          גזבר                       – צחי בן אדרתמכ"ל                     –יובל בודיצקי 

  

  

 לי רםרח -רשמה

     

           

שם 
 העמותה 

שיוך  
  ושא 

תמיכה  
2022-  

  מאושרת 

 -2022תמיכה  
מוצעת לאחר 

חלוקת תמיכה 
  וספת

תמיכה  
  2021שת 

אוהלי  
  קדר

 -רווחה
 31,878 34,400 32,800  מזון

הזן את 
 -הכל

קמחא 
 דפסחא

 -רווחה
 45,000 50,000 50,000  מזון

הזן את 
 הכל 

 -רווחה
 64,268 62,350 59,450  מזון

מלוא 
 הטא

 -רווחה
 66,113 64,500 61,500  מזון

מרכז 
ופרצת  

(בית 
 התבשיל) 

 -רווחה
 42,743 53,750 51,250  מזון

     

  250,000     265,000            255,000     סך הכל



 

 
 
 
 

 
 

 
 09-7649119טל.  |    44100סבא  - , כפר 135רח' ויצמן  

, לעמותות שהשלימו 2022חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים לשנת אישור 

 את המסמכים הנדרשים 

 

 
 הצעת החלטה

כמפורט בטבלה הרצ"ב לעמותות ולגופים נתמכים   2022לשנת   מאשרים חלוקת תמיכות

 לעמותות שהשלימו את המסמכים הנדרשים. 

  



         26.6.22 

 

 

 

 

 והגישו את כל המסמכים 2202רשימת העמותות שהגישו בקשה לתמיכה בשנת 

אני, אירית יהל, יועצת מטעם עיריית כפר סבא, מצהירה כי כל הטפסים שהוגשו על ידי  

כל המסמכים הנדרשים על פי   ומצאוהעמותות ברשימה שלהלן, נבדקו על ידי ומצאתי כי ה

 . החוק ועל פי התבחינים

 

שם  מס
 העמותה 

מספר  
 העמותה 

שיוך  
 נושא 

תמיכה לאישור  
 2022שנת 

      ₪ 

תמיכה  
בשנת  
2021 

      ₪ 

שכר   
  -גבוה 

 החריגות 
 

        ₪ 

  5שכר  
  – הגבוהים 
 החריגות 

 
       ₪ 

    -   10,680      רווחה  580662070 זכרון בסלון  1

מרכז ופרצת   2
)בית  

 580405884 התבשיל( 
  -רווחה 

  51,250      מזון 
   

42,743  

  

 

 

 על החתום:         

 אירית יהל, רו"ח 
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 2202חודש אוגוסט  בשמן המניין ת מועצה אי קיום ישיב

 
 

  : הצעת החלטה

לתוספת השנייה לפקודת העיריות )תקנון בדבר  5מועצת העיר מחליטה מכוח סעיף 

ישיבות מועצה, זימונן והנוהל בהן( שלא לקיים ישיבת מועצה שמן המניין בחודש אוגוסט 

2022. 

 

 


