 25ספטמבר2016 ,
כ"ב אלול ,תשע"ו
מספרנו 230167 :

פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 9
מיום ראשון ,25/09/2016 ,כב' באלול תשע"ו ,בשעה 15:30
חברי ועדה -נוכחים :
מר משה פדלון
גב' מאיה כץ
גב' עפרה בל
מר צבי וייס
מר יוסף לונדון
מר אלעד צדיקוב

-

ראש העירייה ויו"ר הוועדה
סגנית ומ"מ רה"ע וחברת הוועדה
סגנית רה"ע וחברת הוועדה
חבר מועצה וחבר הוועדה
חבר מועצה וחבר הוועדה
חבר מועצה וחבר הוועדה

מוזמנים קבועים :
מר יהודה בן עזרא
מר רוני חדד
מר יונה טאוב
גב' ארנה גולדפריינד
מר ג'ו נסימוב
גב' מישל עצמון

-

מוזמנים נוכחים:
מר דורון נחום
מר שמואל עקרב
עו"ד אייל רייך
גב' מורן סולומון
גב' הילה רוזן
מר דניאל גולדשטיין
מר עמי סלמן
גב' שרית אברמוביץ
גב' רינה זאבי
מר ארל'ה שם טוב
נעדרו מהדיון :
גב' איה פרישקולניק
מר משה וקנין
גב' ליאת תימור
גב' איריס אתגר
מר תום סטרוגו
עו"ד ענת בהרב

-

מנכ"ל העירייה
מ"מ גזבר העירייה
מנהל מח' תקצוב וכלכלה וסגן גזבר
מנהלת מח' חוזים ותב"ר
סמנכ"ל בכיר
מנהלת ועדות עירוניות ומרכזת הוועדה
-

סמנכ"ל תקשורת ,תיאום ובקרה
מנהל אגף תב"ל
מ"מ היועצת המשפטית לעירייה
עוזרת למנכ"ל העירייה
חשבת תאגידים עירוניים
חשב אגף הנדסה
חשב החברה הכלכלית
חשבת החברה הכלכלית
עוזרת מנהל אגף ,לשכת סמנכ"ל בכיר
מנהל מדור לחינוך גופני ,מחלקת ספורט אגף תנו"ס

סגנית רה"ע וחברת ועדה
חבר מועצה וחבר ועדה
חברת מועצה וחברת ועדה
חברת מועצה וחברת ועדה
חבר מועצה וחבר ועדה
יועצת משפטית לעירייה

על סדר היום:
א .תב"רים
ב .הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) – שינויים – י'
ג .בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  339לפקודת העיריות נוסח חדש)
ד .דו"ח כספי לתאריך 30/06/2016

ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים.
ראשית מבקש לאחל לדניאל גולדשטיין ,חשב אגף הנדסה ,הצלחה בתפקיד ,בשם ראש העיר וחברי
וועדת הכספים.

א .תב"רים
 .1תב"ר חדש מס'  – 1943מגרש סימולציה לאופניים (אגף הנדסה)
מסגרת
תקציב
מבוקשת

שינוי

פרטים

מסגרת
תקציב

2016
סה"כ

2,500,000
2,500,000

2,500,000
2,500,000

מקורות מימון 2016
קרן עבודות פיתוח
סה"כ

2,500,000
2,500,000

2,500,000
2,500,000

הבקשה :לאשר תב"ר חדש בסכום של  ₪ 2,500,000בשנת  .2016מימון קרן עבודות פיתוח.
יוסף לונדון  :האם הביצוע נעשה ע"י אגף הנדסה ?
ראש העיר  :הקמת מגרש סימולציה במטרה ללמד את ילדי העיר נהיגה בטוחה באופניים.
אגף הנדסה מתכנן ,עד לאישור והיתרים ,הביצוע ע"י החברה הכלכלית.
מאיה כץ ,סגנית ומ"מ רה"ע  :אנו לא נדרשים ליציאה למכרז ,נבחן מה עדיף מבחינת העירייה,
יתכן ועדיף לביצוע באמצעות מח' הכבישים.

החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה

 .2עדכון תב"ר מס'  – 1822הקמת מתקני כושר (אגף תנו"ס)
מסגרת
מסגרת
פרטים
תקציב
תקציב
מבוקשת
עד 31.12.2015
2016
סה"כ

465,000
100,000
565,000

שינוי

465,000
100,000
565,000

מקורות מימון 2016
265,000
265,000
קרן עבודות פיתוח
300,000
300,000
השתתפות המועצה להסדר הימורים
565,000
565,000
סה"כ
הבקשה :לאשר תאור התב"ר בעקבות קבלת התחייבות של המועצה להסדר הימורים.
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
 .3עדכון תב"ר מס'  – 1886שיפוץ בי"ס יוחנני (אגף ת.ב.ל)
מסגרת
מסגרת
פרטים
תקציב
תקציב
מבוקשת
אושר ב 5/2016-
4,830,000
2,300,000
ביצוע 2016
2,530,000
 2017ואילך
4,830,000
4,830,000
סה"כ
מקורות מימון
קרן עבודות פיתוח
השתתפות מ .החינוך/קרן עבודות
פיתוח
סה"כ

שינוי

2,530,000
()2,530,000

2,300,000
2,530,000

2,300,000
2,530,000

2,300,000
2,530,000

4,830,000

4,830,000

4,830,000

הבקשה :לאשר תוספת ביצוע בשנת ( 2016הקדמה משנת  )2017בסכום של  ₪ 2,530,000לביצוע
בשנת  . 2017מימון השתתפות משרד החינוך/קרן עבודות פיתוח.
יוסף לונדון  :במכתב בצרופות לתב"ר הסכום הנקוב הינו  4.2מלש"ח ובקשת התב"ר ע"ס 4.830
מלש"ח ,אבקש הסבר לפער.
מנכ"ל  15% :תכנון ופיקוח ,בצ"מ לרבות תכנון.

החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה

 .4תב"ר חדש מס'  – 1944פיתוח תשתיות ריצוף חט"ב זאב (אגף ת.ב.ל)
פרטים

מסגרת
תקציב

מסגרת
תקציב
מבוקשת

שינוי

500,000
500,000

2016
סה"כ

500,000
500,000

מקורות מימון 2016
500,000
500,000
קרן עבודות פיתוח
500,000
500,000
סה"כ
הבקשה :לאשר תב"ר חדש בסכום של  ₪ 500,000בשנת  .2016מימון קרן עבודות
פיתוח.
שמואל עקרב  :פרויקט תשתית ריצוף חדשה בחצר חטיבת ביניים זאב.
אורנה גולדפרנד  :בהמשך לדיון לנושא תקציב  2017בלשכת מנכ"ל ,המלצתי לדחות לביצוע ב
.2017
ראש העיר  :בימים אלה נבנה אולם ספורט בחט"ב זאב ,לכן מבקש לבחון אם ניתן לדחות את
ביצוע הפרויקט לשנת  2017ועתה לעשות תיקונים הכרחיים רק במסגרת בטיחותית.

 התב"ר יורד מסדר היום ,יידחה לשנת 2017
 .5סגירת תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת  2016והחזרת עודפי תקציב לקרנות
הרשות בסכום של . ₪ 6,047,676
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה

תוספת לסדר היום :
 .1תב"ר חדש מס'  – 1945פיתוח טכנולוגיה עירונית קהילתית שיתופית (אגף
)XXXX
שינוי
מסגרת
מסגרת
פרטים
תקציב
תקציב
מבוקשת
2016
סה"כ

230,000
230,000

230,000
230,000

מקורות מימון 2016
קרן עודפים
סה"כ

230,000
230,000

230,000
230,000

הבקשה :לאשר תב"ר חדש בסכום של  ₪ 230,000בשנת  .2016מימון קרן עודפים
דורון נחום  :מדובר בפיתוח אפליקציה חדשה לעיר הרצליה .פיתוח תוכנה  /טכנולוגיה עירונית-
קהילתית-שיתופית שתשמש את תושבי העיר.

החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
 .2תב"ר חדש מס'  – 1946הצבת קרוואנים ועבודות פיתוח (אגף ת.ב.ל)

מסגרת
תקציב
מבוקשת

שינוי

פרטים

מסגרת
תקציב

2016
סה"כ

590,000
590,000

590,000
590,000

מקורות מימון 2016
קרן עבודות פיתוח
קרן עודפים
סה"כ

170,000
420,000
590,000

170,000
420,000
590,000

הבקשה :לאשר תב"ר חדש בסכום של  ₪ 590,000בשנת  .2016מימון קרן עודפים/קרן עבודות
פיתוח.
מנכ"ל  :הצבת קרוואנים ועבודות פיתוח במתחם הקרוואנים לטובת קליטת תלמידי ביה"ס "בר-
אילן" בו מתחיל שיפוץ.
שמואל עקרב  :צפי לסיום השיפוץ – שנה וחצי.

החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה

ב .הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) – שינויים – ט

יונה טאוב :עמוד ראשון  :העברות מחוסר לעודף.
עמוד שני :
 - 1732000951שכ"ט שמאים תוקצב ב  3מלש"ח ולא מספיק ,לכן מבקשים תוספת של 1
מלש"ח ,לעומת הכנסות מקרן עבודות פיתוח למימון ההוצאה.

 - 1617000750תוספת לייעוץ משפטי חיצוני .מימון מהגדלת תקציב הכנסות מאגרות חניה.
 - 1767000442פיצויים והשתתפות עצמית – מימון מהגדלת תקציב הכנסות מאגרות החנייה.
– 1943000761הוצאות להפעלת חניון המשאיות – הגדלת התקציב המועבר לחב' לפיתוח בגין
גביית ארנונה מחניון המשאיות.
יוסף לונדון  :מבקש להבין מה פשר העלייה בכמות התביעות נגד העירייה.
יונה טאוב  :רוב הוצאות המחלקה המשפטית מקורן בתביעות נגד העירייה.
מנכ"ל  :ביקשתי מהלשכה המשפטית ומח' נכסים מסמך מסודר המפרט את התביעות העומדות
כנגד העירייה שבגינן עלה היקף התביעות.

החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
ראש העיר  :מבקש להודות ליונה טאוב וצוות מח' תקצוב וכלכלה ,על העבודה
המקצועית שנעשתה – יישר כוח.

ג .בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  339לפקודת העיריות נוסח חדש)
אלעד צדיקוב  :מס"ד  – 23חוב ארנונה ומים עד  – 31/12/2014חוב המים אינו כנגד העירייה ולכן
מדוע העירייה סופגת קיזוז החוב ?
שלומי אסולין  :מונח לפניכם מסמך – בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  339לפקודת העיריות.
מדובר על מחיקה כתוצאה מפשרות או במסגרת ועדת פשרות או במסגרת פס"ד בית משפט.
לשאלת חבר המועצה ,חוב המים מתייחס לשנים שהמים היו בחזקת העירייה .במקרה ספציפי
הזה מדובר בתושב פרטי שצבר חובות לאורך שנים רבות עד שהחוב עמד בשנת  2014על 400
אלש"ח .החייב נפטר ,פנינו לגביית החוב מהיורשים והסתבר שאלה חסרי יכולת כלכלית ויש קושי
רב בגביית החוב .בהמלצת משרד עו"ד המטפל בגביית החובות ,הוסכם על מחיקה עקב הזמן
שחלף .ותשלום לעירייה בפשרה בסך של  100אלש"ח ,בפריסה.
יוסף לונדון :
 .1בזמנו אישרה מועצת העיר כי וועדת הכספים תקבל דיווח בגין  20החובות הכבדים
ביותר ,החלטה זו לא מיושמת ועד היום לא התקבל דיווח לוועדה .ראוי לכבד את החלטת
מועצת העיר.
 .2פרסום שמות החייבים – לא ברור מדוע במקרה של חברות לא מפרסמים את שמות
החברות החייבות ,אין כל סיבה לחסיון פרטי חייבים ,למעט תושבים פרטיים.
לדוגמא ,חייב מס' [ 20ש.ב.כ] חוב מקורי עמד על  ,₪ 11,341,132סכום המחיקה
 5.201מלש"ח .ואיך יתכן שמושכים חוב משנת  2002ועד .2014
ראש העיר  :נושא פרסום שמות חברות חייבות ייבדק משפטית ונחזיר תשובה.
שלומי אסולין  :במקרה זה מדובר בהסכם פשרה על חוב השנוי במחלוקת ,הקשור לעניין הסיווג,
של שירותי בריאות כללית .הנושא עלה לוועדת ערר משנת  ,2001לא הצליחו להגיע להכרעה וגם
היו חילופי הרכבי וועדות .משנת  2008ניהלנו מו"מ מול שירותי בריאות כללית עד להסכם הפשרה
שנחתם והנכם מתבקשים לאשר את מחיקת היתרה מספרי העירייה.
עפרה בל ,סגנית רה"ע :בוועדת הפשרות עושים עבודה מדהימה ,בשיתוף פעולה עם הלשכה
המשפטית נלחמים על כל שקל לטובת העירייה.

החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה

יוסף לונדון " מבקש לברך את העירייה ואגף הגזברות על פרס הניהול התקין.

ראש העיר  :זה המקום להודות לשלומי אסולין ,אהובה אטס וצוות מח' הכנסות העירייה,
על העבודה המקצועית וקשה – יישר כוח.

ד .דו"ח כספי לתאריך 30/06/2016
ראש העיר  :קיבלתי לידי את הדוחות לשנת  2015שהועברו ואושרו ע"י משרד הפנים .העירייה
סיימה את שנת  2015בצורה מושלמת.
רוני חדד  :סוקר את תקציר המנהלים של הדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת ,2016
שנסתיים ביום .30.06.2016
ראש העיר  :יישר כוח על העבודה המאומצת ופרס הניהול התקין.

הישיבה הסתיימה.

בכבוד רב,
משה פדלון
ראש העירייה
ויו"ר הוועדה

