
 

 
 
 

 2016פברואר,  1 
 "ב שבט, תשע"וכ 

 222478אסמכתה: 
 

  
 פרוטוקול ועדת כספים מס' 

 31.1.2016מישיבת ועדת כספים מיום ראשון 
 

 יהודה בן חמו                ראש העיר משתתפים:
 מ"מ וס/ראש העיר  צביקה צרפתי
  ס/ראש העיר הנדין-עילאי הרסגור

  חברת הוועדה  ענת קלומל
 חברת הוועדה  דבורה שני

 חבר הוועדה  אמיר קולמן
 חברת הוועדה  פליאה קטנר

 מתי פז                           חבר הוועדה מ"מ אמיר גבע 
 

 חבר הוועדה  ד"ר אמיר גבע  חסרים:            
 חבר הוועדה  שמעון פרץ                           

  חבר הוועדה  ויאהוד יובל ל
  חבר הוועדה  אורן כהן

 
 מנכ"לית  העירייה  אשרת גני גונן                 נוכחים: 
 גזבר העירייה  שגיא רוכל   
 יועמ"ש העירייה עו"ד אלון בן זקן     

 ע. גזבר       צבי אפרת                                                           
 מזכירת הוועדה  מרי מינוסקין                                                      
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 .2015לשנת  8תקציב רגיל  מס'  העברות מסעיף לסעיף
 

, תקציב אחרונות הנדרשות לסגירת השנה  כל שנה בסוף שנה אנו עושים התאמותכב –שגיא רוכל 

הקצבות ותקציבים  , תגבור שמירה ואבטחהסייעות חנ"מ נעשו שינויים מינוריים. כמו בסעיפי 

 . השנה ממשרדי ממשלה כמו משרד החינוך בסוףשאושרו והועברו 

 

 פה אחד.אושר :  החלטה

 

 



 

 .2015לשנת  7העברות תקציב פיתוח מספר 
 

 מענק משרד הפניםמעדכון מקור שני סעיפים של נזקי סופה  – 7העברה מספר  – שגיא רוכל
 .אלף 250 שהתקבל

 אלף. 250ב ועדכון תב"ר מועדון הנוער המרכזי 
 

 פה אחד.אושר   החלטה:
 

 .2016לשנת  1העברות תקציב פיתוח מספר 
 

עון יום בהדרים מענק מהקמת  –שני תברים של העברת תקציב ממענקים מגורמים מבצעים 
להסדר מהמועצה )מענק מאושר מהטוטו מגרשי טניס בצפון מערב העיר,  מאושר מהתמ"ת ותבר

 ט.על מנת להשלים את הפרויק ההימורים בספורט( 
השלמת העבודה ובזה מסתיים שלב א'. עם פתיחת מרכז לשלם הגדלת התקציב  –עתיר ידע 

 הבילוי והפנאי החדש.
 

 פה אחד.אושר :  החלטה
 
 

 .2015לשנת  3דו"ח כספי רבעוני 
 

של קטן של בעודף   הצלחנו לסיים בסך הכל דוח טוב, למרות הקשיים  : דוח כספי רבעונידיון ב
 משנים קודמות  . הגירעון הנצבר מהתקציב לתקופת הדוח 0.15%המהווים פחות מ   ₪ 678,000

 .מהתקציב השנתי 2%בלבד המהווים פחות מ  מיליון 12-ל לכדי ירד ובסך הכל על פני כל השנים 
בסוף שנה קודמת, הקרנות הינן המקור למימון עב  39לעומת  ₪מיליון  72סה"כ הקרנות עומד על 

 .הפיתוח
 
 

 פתיחת חשבון להקצבות פיתוח ממפעל הפיס בבנק דקסיה.          
 פתיחת חשבון להקצבות פיתוח מהמדינה בבנק דקסיה.          

 
בחוק, יש להורות על פתיחת חשבון נפרד לכספי פיס  50מעת לעת חל עדכון חדש ולאור תיקון מס' 

 בפועל לא נוכל לקבל כספים. ,וחשבון נפרד לכספי מדינה בחשבון אחר. ללא זאת 
 

 פה אחד.אושר   החלטה:
 
 

 סבא-מועדון הטניס קאנטרי קלאב כפר  לעמותות  2016אישור מקדמה על חשבון תמיכה לשנת 
 ועמותת אורן אתלטי השרון.

 
. ניתן לעמותה שהגישה בקשה לשנה  25%מדובר במקדמות המאפשר לתת תמיכה עד לגובה של 

התמיכה. כל מי שרוצה ומבקש החדשה אך מועצת העיר טרם אישרה את מתן שחלפה ולשנה 
  .זכאי לקבל, בצירוף המסמכים הרלוונטיים, זה נוהל כבר שנים רבות לצורך תזרים מזומנים

 
 שח" 26,887.50בסך של  –מועדון הטניס קאנטרי קלאב 

 ₪. 45,214אתלטי השרון בסך  מקדמה לעמותת אורן
 
 

 פה אחד.ר אוש  החלטה:
 
 
 

 רו"ח שגיא רוכל
 גזבר העירייה
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 לכבוד
 חברי ועדת הכספים

 
 שלום רב, 

 
 

 61.1.13הזמנה לישיבת ועדת כספים הנדון:  
 

 

 -יום ראשון, כא' בשבט תשע"ו, הבהנכם מוזמנים לישיבת ועדת הכספים שתתקיים 

 . הישיבה תתקיים בחדר הישיבות. 16:99, בשעה 41.1.14
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 כפר סבא 

 

    
ברכה,ב                                                                                      
      

 גונן-אושרת גני 
 העירייה יתמנכ"ל        
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