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  477874: סימוכי�
  2019יוני,  2 תארי�:

  
  
  

 4פרוטוקול ישיבת ועדת כספי� מספר 

  אייר תשע"ט כח' , 2019 יוני 2א' נער� ביו�: 
  
  

  
  אורית דנאי גנדל: נרש� על ידי                                        שגיא רוכל:  נוהל על ידי

  
  

 
  שמות חברי ועדת הכספי� הנוכחי�:

  
  יו"ר ועדת הכספי)  עילאי הרסגור הנדי�             
  חבר הוועדה       דני הרוש                               
  חבר הוועדה     אמיר קולמ�                         

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

  ת הוועדה חבר  הדר לביא                             
  

            
  :שמות מוזמני� שנכחו  

                           
  גזבר העירייה    רו"ח שגיא רוכל      
  יועמ"ש העירייה    עו"ד אלו� ב� זק�              

  סג� גזבר   רו"ח צבי אפרת                                        
   מנהלת המח לתכנו� אסטרטגי ושיתופיות  אופירה מור                                               
        מנהלת אג+ הכנסות       גלית שניידר מימר�                             
  אורית דנאי גנדל           סגנית גזבר                                         

           
  

  על סדר היו�:  
  

  .2018לשנת  4כספי רבעוני דיו� בדו"ח  .1

 .2019תב"רי) לשנת  1העברות תקציב מספר  .2

 .2019תקציב רגיל לשנת  1העברות תקציב מס'  .3

   ישור מחיקת חובות ארנונהא .4

  דיו�:

 הנושא הוצג ע"י גלית שניידר מימר�, אורטל בדש והילה קלינסקי. �מחיקת חובות )1

  העירייה. הוצג נוהל מחיקת חובות ותהלי- העבודה על פיו עובדת

, פורטו התהליכי) שבוצעו   ניתנו דוגמאות של חובות שנמחקולבקשת החברי) 

  בתיקי) עד למחיקת החוב .
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ניתנה סקירה כיצד אוכפת היו) העירייה את החובות על מנת להימנע מצבירת 

  חובות ישני) שלא נית� יהיה לגבות).

  

  אושר פה אחד �החלטה

  

  העיר הקרובה אלא לזו שאחריה.: נושא זה לא יבוא למועצת רוכל שגיא 

  

 �תב"רי) 2019לשנת  1העברות מסעי+ לסעי+ מס.  )2

בסעיפי) השוני) בהתא)  מסביר את מהות העברות המבוקשות אפרת :צבי 

  .לבקשת חברי הוועדה

מבקשת לבדוק הא) נית� להרחיב את קול קורא אוויר נקי בתחו)  לוי סקופ : עדי

  ברכבי) לנושאי) שוני) כמו זיהו) מפעלי), לולי) וכו.

עילאי הר סגור הנדי� : הנושא יבח� , כעקרו� התקציב מיועד למניע) זיהו) מכלי 

  רכב.

אל+  800לתקציב זה בס- התוספת  – מצלמות בטחו� הפרוייקטי) :נית� פירוט לגבי 

תקציב עבור התקבל  – במוס"חוהנגשה  הינה מקר� שמורה לטובת הפרוייקט.

  .בתי ספר  3מעליות ל התקנת 

  

  .אושר פה אחד �החלטה

  

  �תקציב שוט+ – 2019לשנת  1העברות מסעי+ לסעי+ מס.  )3

  מסביר את העברות המבוקשות בסעיפי) השוני). : רוכל  שגיא

מבקשת לקבל הסבר מדוע יש צור- במשרה נוספת בדוברות למרות  : תהילה מיימו�

  .שהוחלט על קיצוצי)

מחלקת שגיא : מדובר בתוכנית בהובלת מנכל העירייה על פיה  מגוייס מנהל   

פרסו) , על פי התוכנית לאחר יעול התהליכי) בתחו) אמור להיווצר חיסכו� כספי 

  לעירייה מכ-.

   �החלטה

  בעד : עילאי, הדר, אור� , אמיר, עדי ודני

גיוס מנהל  – הגדלת שכר דוברות 3מס.  מאשר את כל  ההעברות למעט נושאתהילה 

  . פרסו) 

  

 2018לשנת  �4 דוח רבעוני רבעו�  )4

  .2018לשנת  4הרבעוני מספר  הנתוני) בדו"חעיקרי שגיא מציג את 



 

 

 

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

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

הדוח המבוקר נמצא בעבודה אצל נתוני הדוח הועברו למבקר החיצוני זה מכבר ו

  המבקר החיצוני מטע) משרד הפני).

משח ובצד ההוצאות על ס-  814ס- הביצוע בתקציב הרגיל בצד ההכנסות  עמד על 

  מש"ח. 1.5, עוד+ בתקציב הרגיל   812.5

 15.6מליו� מלוות ,  30מליו� מה)  131.5עמד על ס- הביצוע בתברי) בצד ההכנסות 

 140משרדי ממשלה והיתרה מקרנות הרשות וגבייה. בצד ההוצאות עמד הביצוע על 

מליו� על  40מליו� בגי� ביצוע עבודות קבלניות בניה ופיתוח וכ  100מש"ח מה) 

  מתקני), הצטידות,  מחשוב , תכנו� ופיקוח.

  

מספר סוגיות , איחור בהגשת הדוחות הרבעוניי), תהילה מימו� : ביקשתי לדו�  ב

דוח ביצוע תברי) מפורט  וסוגיית היק+ ומדיניות החוב (אשראי) וכ� נושא החלטת 

משח מגיוס ההלוואות , תוכנית אותה אמורה להציג  20המועצה לעניי� צמצו) 

  ההנהלה עד סו+ יוני.

וע לער- ויועבר יהיה מוכ� תו- שב 2019לשנת  1: הדוח הרבעוני מס רוכל  שגיא 

לחברי הועדה. אנו נעשה כל מאמ0 לעמוד במועדי) הקבועי) ולסיי) עריכת הדוחות 

הרבעוניי) תו- חודשיי) מתו) הרבעו� בהתא) לנדרש בחוק , זאת למעט דוח רבעו� 

  שהעבודה עליו מורכבת יותר בהיותו מאז� שנתי.  4

  באחת מהועדות הקרובות.לעניי� דיו� במדיניות החוב , נכי� את החומר לדיו� 

  

מיליו�  161של התב"רי) בס- של  2018יש פער בי� אישור תקציב : תהילה מימו� 

מבקשת  �מיליו� ש"ח) 140מיליו� ש"ח והוצאות  131ש"ח ובי� הביצוע (הכנסות 

פרוייקטי) לא מבוצעי) וכיצד נית� לראות את התקציב מול הביצוע של  אילולהבי� 

  .2018התב"רי) לשנת 

  אש.מבקשת לתא) מועדי) לישיבות ועדת הכספי) לפחות עד סו+ השנה מר

הגזבר  הערת  למעטנתא) ישיבות עד סו+ השנה , מקובל  –עילאי הרסגור הנדי� 

  .2020של  לעניי� ישיבות התקציב השנתי

  

  ה), חברי הוועדה, סג� מבקר העירייתפוצה: רכז ועדת הכספי

  

  
  רוכל , רו"ח שגיא

  גזבר העירייה
                           

  
  
  
  
  



29/05/2019 העברות מסעיף לסעיף תברים 2019

 העברה  1
עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה

מתוכו  

עדכון2019

תקציב 

תקציב קייםמעודכן

מתוכו  

עדכון2019

תקציב 

מעודכן

            420          70          -         350היערכות לעיר ירוקה - השתתפות המשרד להגנת הסביבה52213010

         3,180         350      3,180היערכות לעיר ירוקה - מקרנות הרשות54013010

         3,600            70         350      3,530היערכות לעיר ירוקה - הוצאות קבלניות75013010

3,530      350         70          3,600         3,530      350         70            3,600         

            612        192         420היערכות לעיר ירוקה - השתתפות המשרד להגנת הסביבה52213010

         3,372        192         350      3,180היערכות לעיר ירוקה - מקרנות הרשות54013010

         3,984          384         350      3,600היערכות לעיר ירוקה - הוצאות קבלניות75013010

3,600      350         384        3,984         3,600      350         384          3,984         

            636          24          -         612היערכות לעיר ירוקה - השתתפות המשרד להגנת הסביבה52213010

         3,380            8         350      3,372היערכות לעיר ירוקה - מקרנות הרשות54013010

         4,016            32         350      3,984היערכות לעיר ירוקה - הוצאות קבלניות75013010

3,984      350         32          4,016         3,984      350         32            4,016         

         3,103        800         424      2,303הצטיידות וטכנולוגיות בטחון - מקרנות הרשות54071006

         3,103          800         424      2,303             -הצטיידות וטכנולוגיות בטחון75071006

2,303      424         800        3,103         2,303      424         800          3,103         

         9,493        773      2,282      8,720הנגשת מוס"ח השתתפות משרד החינוך52253008

         7,607      1,808      7,607הנגשת מוס"ח מקרנות הרשות54053008

       17,100          773      4,090     16,327הנגשת מוס"ח השתתפות משרד החינוך75053008

16,327    4,090      773        17,100        16,327     4,090      773          17,100       

             -תיקון טעות סופר בחוברת התקציב בטבלת מצטברים

            -             -תב"ר 44007 נרשם 5,792  במקום 8,342

-          -          -         -             -          -          -           -            

18,6304,5141,57320,20318,6304,5141,57320,203

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

קיימות
קול קורא סל המדע של משרד 

המדע והטכנולוגיה.

קיימות

יעוד כספי פרס על בנייה ירוקה 

בסך 70 א' ש"ח לשינויים 

והתאמות במוסדות חינוך בנושא

קיימות

במסגרת קול קורא של המשרד 

להג"ס אושרה  תמיכה לפרוייקט 

"אוויר נקי" לצמצום מזהמי אוויר 

תוספת מצינג 50%

חינוך

נתקבלו הרשאות ממשרד החינוך 

להתקנת מעליות בבתי"ס הרצוג, 

בר אילן ואולפנית הראל

הנדסה

ביטחון

המשךפרוייקט השקעה 

בטכנולוגיות וציוד, בעיקר מצלמות 

בטחון
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העברות מסעיף לסעיף מס' 1 לשנת 2019 עיריית כפר סבא

הכנסותהוצאות

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

 181                       200-                381                      יעוץ מקצועי תכנון אסטרטגי1731000750

 450                       200                 250                      שכר1618000110

 985                       15-                  1,000                    משכורת מבקר1612000110

 190                       15                   175                      הוצאות למבקרי חוץ1612000750

 630                       120                 510                      שכר דוברות1614000110

 120                  120                  -               בחירות החזר הוצאות1196000990

 10                         50-                  60                        ביתר תנועת נוער1828900787

 136                       50                   86                        תרבות וחברה לצעירים1828100781

 72                         8-                    80                        עבודות קבלניות1733100750

 10                         8                     2                          כבודים1731000511

            843,552             120            843,432הוצאות
            843,552             120            843,432הכנסות

-                      -                -                       

הנדסה5
רישוי 

ופיקוח על 
הבניה

מיון פנימי על פי בקשת האגף עבור ועדות 
משנה ומליאת הועדה לתכנון ובניה

גיוס מנהל מחלקת פרסום כנגד הכנסותדוברותשירות3

נוערנוער4
העברה לטובת קיום יום ההוקרה לחיילי 

וחיילות המילואים

מנהל כללי1
תכנון 

אסטרטגי 
ושיתופיות

מיון פנימי - העברה מפעולות לשכר עבודה

המבקרמנהל כללי2
העברה משכר לפעולות על פי בקשת המבקר 

לטובת השלמת עבודת ביקורת חוץ

עמוד 1 מתוך 1






















