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 10ישיבה מס'  –פרוטוקול ועדת כספים 
 16:00תשע"ו, בשעה   בחשוון ח', 09/11/2016, רביעימיום 

 
2016,נובמבר14

232194מספרנו:
 נוכחים : -חברי ועדה

הוועדהראשהעירייהויו"ר- מרמשהפדלון
ועדההותסגניתרה"עוחבר-גב'עפרהבל

ועדההוחברמועצהוחבר-מראלעדצדיקוב
ועדההוחברמועצהוחבר-מרצביוייס

ועדההוחברמועצהוחבר - מרמשהוקנין
ועדההוחברמועצהוחבר-מריוסףלונדון
ועדההוחברמועצהוחבר-מרתוםסטרוגו


 מוזמנים קבועים :

מנכ"להעירייה-יהודהבןעזראמר
מ"מגזברהעירייה-מררוניחדד

יועצתמשפטיתלעירייה-עו"דענתבהרב
הפורשמנהלמח'תקצובוכלכלהוסגןגזבר-מריונהטאוב
מנהלתמח'תקצובוכלכלהוסגניתהגזבר-גב'הילהרוזן

מנהלתמח'חוזיםותב"ר-גב'ארנהגולדפריינד
מנהלתועדותעירוניותומרכזתהוועדה-גב'מישלעצמון


 מוזמנים נוכחים:

סמנכ"לבכיר-מרג'ונסימוב

סמנכ"ללמשאביאנוש-מרחייםשגיא
אדריכלהעיר-מרמייקסאקה

בומערכותמידעומנהלאגףתקש-מראמירזיו
מנהלאגףתב"ל-מרשמואלעקרב

מנהלאגףשאיפ"ה-מררוניגאון
מנהלאגףבטחון,פיקוחוסדרציבורי-מרבועזמייזל
מנהלאגףהחינוך-מריעקבנחום

מנהלאגףהרווחה-מראהרוןסלצברג
מנכ"להחברההכלכלית-מרארזלזובר

עוזרתלמנכ"להעירייה-גב'מורןסולומון
וכלכלה,גזברותמח'תקצובסגניתמנהלת-גב'איילתגרמה
גזברות,תקציביםפיקוחרכזת-גב'איבוןבןצור

גזברות,תקציביםפיקוחרכזת-גב'יעלאנגלר
חשבאגףהנדסה-מרדניאלגולדשטיין

חשבתאגףשאיפ"ה-גב'איילהממן
בומערכותמידעחשבתאגףתקשו-גב'ליטלאזרד
חשבהחברההכלכלית-מרעמיסלמן

חשבתאגףהחינוך-גב'אולגהאוגינסקי
חשבתאגףהרווחה-גב'ענתלזרוביץ
עוזרחשבתאגףתב"ל-מראיציקלוי

מנהלמח'הכנסות-מרשלומיאסולין
עוזרתמנהלאגף,לשכתסמנכ"לבכיר-גב'רינהזאבי

מזכירתועדותעירוניות-גב'עדיבןיהודה


 נעדרו מהדיון :

סגניתומ"מרה"ע,חברתועדה-מאיהכץגב'
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ועדהתוחברסגניתרה"ע-גב'איהפרישקולניק
חברתמועצהוחברתועדה-גב'ליאתתימור
חברתמועצהוחברתועדה-גב'איריסאתגר
חברמועצהוחברועדה-מריוסיקוממי

 
 ל סדר היום :ע
 

 תב"רים .א
 2015דוח כספי שנתי מבוקר לשנת  .ב
 הצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות מילואים :  .ג

 25לקרנות הפיתוח לפי עודף בפועל ועד סכום של  2016 העברה מתקציב רגיל
 מלש"ח.

, כולל דיון נפרד לאישור תקציב מבקר העירייה 2017הצעת התקציב הרגיל לשנת  .ד
 .2017לשנת 

 2017הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת  .ה
 
 

 מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים.ראש העיר 
 
 תב"רים .א

 )אגף ת.ב.ל(   הדתית התקנת מעלית בנין המועצה – 1947תב"ר חדש מס'  .1
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
 1,400,0001,400,0002016
1,400,0001,400,000סה"כ


2016מקורותמימון

 1,400,0001,400,000קרןעבודותפיתוח
1,400,0001,400,000סה"כ

 .קרן עבודות פיתוח .  מימון2016בשנת   ₪ 1,400,000 של  בסכום תב"ר חדש לאשר: הבקשה

ניוסף לונדון: את לקדם שיש ספק מקופתאין המלא המימון לגבי השאלה הנגישות. ושא

 העירייה. דתית מועצה הדתיות, המועצות לכל מקצה אשר ישראל, ממשלת יכולאו ותלא

מלש"ח.4.716העירייההעבירהלמועצההדתית2015בשנתמזכירכי?להשתתףבעלותהמעלית

דמלאעלפי"הםמשלמיםשכוהוקצהלמועצההמבנהשייךלרשות.בנייןהמועצה:ראש העיר 

איהערכתשמ עםזאתבהחלט. צריךהנגשהבאמצעותמעליתוהקמתההינהמחויבת. המבנה

מהמדינה.בתחוםהנגישותלבחינתהשתתפותבמימוןאפשרותלצאתלקולקוראנבחן

מבקשטיפול.,לכלוךרבלחניון,נושאנוסף,בירידהתשובהברורה.יוסף לונדון:

.יטופלהנושא:ראש העיר


 אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה :החלטה

 רכישת גנרטור חרום  )אגף ת.ב.ל(  – 1948תב"ר חדש מס'  .2
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי
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 150,000150,0002016
150,000150,000150,000סה"כ


2016מקורותמימון

 150,000150,000קרןעודפיתקציברגיל
150,000150,000סה"כ

 קרן עודפי תקציב רגיל. . מימון2016בשנת   ₪ 150,000 של  בסכום תב"ר חדש לאשר: הבקשה
 

קיצון.מצביגנרטוריםכחלקמהערכות2תוספתשל:ראש העיר


 החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

 כיכרות רחוב השונית )אגף הנדסה(  – 1456שינוי מימון וסגירת תב"ר מס'  .3
 שינוי ביצוע בפועל  מסגרת תקציב  פרטים

    
 94,334700,00031.12.2015ביצועעד

(605,666)94,334700,000סה"כ


31.12.2015מקורותמימוןעד
 (638,956)61,044700,000השתתפותמשרדהתחבורה

 33,29033,290קרןעבודותפיתוח
 605,66694,334700,000סה"כ

משרד השתתפות מעבודות פיתוח קרן ל₪  33,290הבקשה: לאשר שינוי מימון בסכום של 
 לאשר סגירת תב"ר. התחבורה.
 

 החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות   2016סגירת  תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת  .4
  ₪. 3,543,551בסכום של 

 
 החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה
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 2015דוח כספי שנתי מבוקר לשנת  .ב
 

 .2015עלינולאשראתהדוחהשנתילמבוקרלשנתבטרםנפנהלאישורספרהתקציב,ראש העיר :

.2015אושרע"ימשרדהפניםעלניהולכספיתקיןוסוגראתשנתהמונחלפניכםהדוח

: רוני חדד, מ"מ גזבר המבוקר השנתי הדוח מסכם שנתוסוגר ו2015את נדון בוועדהכבר

יובאלאישורהמועצה.וגםמשרדהפניםוחרו"ושרע"יהדוחא.2015דוחרבעונילשנתבמסגרת

.יםמדויקמאדמראהעלהערכותוביצועככולודומהלדוחהמבוקרודוחרובוה

הדוחעבראישורוחתימהשלמשרדהפנים.

?19משמעותביאור–1פתיח,שורה–3עמודמס'יוסף לונדון:

רשויות: רוני חדד, מ"מ גזבר של כספיים דוחות ועריכת הפנים משרד של הנחיות פי על

לדוח24בעמוד.תלויותהתחייבויותבנושאלביאורחנדרשיםלהסבלתשומתלב"מקומיות,רו

זוהיהתחייבות.בגיןהתביעותהרשותשביצעהישפירוטסוגיהתביעותופירוטההפרשההכספי

תלויה,מטעמישמרנותמחויבתהרשותלבצעהפרשהלתביעותמשפטיות.

.שההפרשההיאמאודשמרניתומכךמסיקכיפערגדולביןההפרשהלביןהתביעותיוסף לונדון:



 מועצהל יוצגהדוח החלטה: אושר פה אחד, 

לראש העיר :  ובעיקר אגפים חשבי אגפים, מנהלי למנכ"ל, להודות המינהלמבקש גזברות,

ביקרה הפנים משרד נציגת מדהימה. מקצועית עבודה ועושים הקופה על השומרים הכספי,

–בלשכתיוהיתהמלאתהתפעלותמניהולהכספים.אזבשםחבריועדתהכספיםוהתושביםבעיר

תודהרבהעלהכל.



 :  שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות מילואיםהצעת  .ג
  .מלש"ח 25לקרנות הפיתוח לפי עודף בפועל ועד סכום של  2016 העברה מתקציב רגיל      

 
 : רוני חדד, מ"מ גזבר תקציב אישור שינויים2017בטרם הצעת את הנכםמתבקשיםלאשר ,

לקרנותהפיתוח2016הרגיללשנתתקציבההעברהמ-ותוספותמילואים)העברותמסעיףלסעיף(

מלש"ח.25סכוםשלללפיעודףבפועלועד

?רגילציינתשזהלקרנותפיתוח,לאצריךלדייקשזהלקרןעודפיתקציב יוסף לונדון:

זוהיאחתמקרנותהפיתוח. : רוני חדד, מ"מ גזבר

 

 לאישור המועצהועלה יהחלטה :  אושר פה אחד, 
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  2017הצעת התקציב הרגיל לשנת  .ד
 

.2017מנכ"להעירייההובילבצרההכיטובהאתבנייתהתקציבהשוטףותב"רלשנתראש העיר : 

 המוביל היסוד, –בהנחות העיר חזון מכן ולאחר מדע–החינוך תחבורה, השגה, בר דיור

וטכנולוגיה,רווחהוכו'.בבנייתהתקציבלקחנובחשבוןאתכלהמשמעויותובנינותקציבמפורט

ואחראי.תוךתשומתלבלתשומותותפוקות,קבלתמלואהשירותובנייתמנגנוןיעילותוחסכון.


וע.מאוזןוברביצהמוצעכיהתקציבחוותדעתלתקציבמצורפתראשית: רוני חדד, מ"מ גזבר 


 גזברהעירייהלהצעתהתקציבבנספחא'.חוותדעת 
 
,טאוב,יונהזריהןגולןהקודם,גזברהחלמה.הודותלכלמישהיהשותףלהכנתהתקציבמבקשל

ויעלוצוותמח'תקצובו אורנהכלכלה,הילה,איילת,איבון חשביםל.תודהתב"ריםמנהלתמח'

וחשבותשהגישוספריתקציבלמופתעםניתוחיםשלתחזיותותקציבלשנההבאה.מנהליאגפים

מח'הגבייההמהווהנדבךחשובממח'הגבייה.וכלשארהעובדיםשעמלו.תודהלשלומיואהובה

.תודהלכולםעלהעמלהרב.להכנסותהעירייה

עבודהשונותלשנההבאה,ותחזיות2016התקציביםנבניםעלבסיסניתוחשלביצועיםשלשנת

משרדיהממשלה.תחזיותשלמביןהיתרותשנלקח

 שוטף תקציב לבניית היסוד הנחות את 2017סוקר ב–10בעמ' הכנסות2017תקציב מהוות

מכללתקציבההכנסות,אחוזגבוההמעידעלעצמאותההכלכליתשלהרשות.76%-עצמיותכ

 עפ"י הארנונה שיעור חוקהקידום הינו הארנונה עדכון שיעור 1.77%, . פסיקתבנוסף, עפ"י

ביהמ"שהעליון מדידות2017בשנת, יבוצעו 1בדיוקשל נערכיםסנטימטר הגבייהכבר ובמח'

לביצועהמדידותוחיובעפ"יתוצאות.



 -6עמוד לשנת הרגיל לתקציב מקרו 2017תמונת נתונים כולל ביצוע, ותקציב2015שנתעל

2016ואומדןשנת רשותאיתנה,899-2017סךכלהתקציבלשנתתקבולים:. אנחנו מלש"ח.

על נסמכות ופחות העירייה של הכלכלית העצמאות את ומראה ומיוחד חשוב נתון עצמאית,

.אחריםרווחהומשרדיממשלההמשרדהחינוך,ממקורותעצמייםומקורותנוספיםההממשלה.

לתקציבהגידולהמהותיהואהגידולבשכרפעולותופירעוןמלוות.,שכר–תשלומיםתשלומים:

.(מסךהתקציב55.5%מלש"ח)499-הינוכתקציבהפעולות.מסךהתקציבמלש"ח371-שלכ

– שכר משמעותי,הגידול2016בהשוואהלאומדןביצועלשנת5.85%-שלגידולנלקחבחשבון

להןהשלכותלשניםהבאות.2016שכרוהשפעהשלהסכמישכרשנחתמובתנובעמזחילשעיקרו

כלזהמגולםבתוספתהשכרשהיאהתוספתהעיקרית.
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ירידה3.2%ירידה של  – פירעון מלוות , לפרועמלוותרבותוהדברמהווהמשמעותית, סיימנו

 בסיסלאיתנותפיננסיתעירונית.

?בדיקהמתבצעת מימוןמשרדיממשלה,האםזהניצולמקסימלי?וקנין:משה 


המדינה:ראש העיר  של קורא בקול משתמשים גם אנחנו תקציבים. הצלחותלקבלת יש

וויוןחברתימנסיםלקבלתקבוליםולהפחיתלדוגמאהמשרדלש.וביקשתילהעמיקאתהבדיקה

בהוצאות.

: רוני חדד, מ"מ גזבר מבצעיםמעקבחודשי לוודאבגזברותבשיתוףעםאגףהחינוךוהרווחה,
הכנסותבכלהתחומים.מיצוי


סקירהיפה.תודהלרו"חרוניחדדעל:ראש העיר 


עבודהנפלאה.יםעושוהנהלתהעירייהעוסקיםבזהחודשיםרביםוהצוותהמקצועילונדון:יוסף 

 הוועדהעםזאת, אתהחוקיבלנוחברי ביוםחמישי250ברת, ונדרשיםלהגיעאחה"צעמודים,

שבועייםלפני.הוועדהאתספרהתקציבחברילשלוחלחושבשראוילישיבהמוכנים.

בפעילותאפשרותלהעברותורזרבותועדייןחושבשהצעתתקציבשישלכךער זהמשהומהותי

ואנוקואליציהמחויביםלהצביעמבקשלפנישמכנסיםאתועדתהכספים,מאחרהעירייהולכן

מוגשולשמוע. שהתקציב הסיעותלפני לשבתעםנציגי גםמבחינתהמהותראוי בעדהתקציב,

הבקשה כלתזוזהגורמתלזעזועיםרבים. זהבעייתי. עכשיו לפעמיםלחברימועצהישרעיונות.

שליהיאצנועה.מבקשלהקשיבלמהשישלנולומר.



נדאגלהפיץאתספרהתקציבשבועייםלפניישיבתועדתהכספים.בשנההבאהמנכ"ל : 

זה.:ראש העיר  את מקבל ב לעבודה חוקי בסיס מהווה התקציב ספר זאת, אתם2017עם ,

שותפיםשלנו,והתקציבמהווהבסיסלעבודהמשותפתבמהלךהשנה.

מבקשהסבר.,,משבצתשמאליתביותר,העברהמקרנותפיתוח6עמודלונדון:יוסף 


מקחדד:רוני  העברה זו הפיתוח, הרן פירעון את ומלוותשמממנת את ההנדסה. זוהימשק

ההעברה.


?כ"אמתוספתגםשכראוזחילתח,האםנובערקמ"מלש20-5.85%תוספתלשכרלונדון:יוסף 


,התוספתנובעתיםומאודמשמעותייםעבודהחדששניהסכמימזחילתהסכמיעבודה,ישל:"מנכ

 הגדילה עיקר וכן מהן במסגרת כ"א תוספת ורווחה, בחינוך סייעותבמשרות חדשים, גנים

מתבצעתמזכירהעירעבודת–חדנומשרות.לדוגמאיחדשות.המנגנוןהעירונילאגדל,להיפך,א

ע"יסמנכ"לבכיר.


ךהמהווהחלקעיקרי.בתחוםהחינוהתפתחותלחבריהוועדהאתלהציגמבקשתום סטרוגו:


בישיב:ראש העיר בהחלט אך במצגת, זאת נציג המועצה להעבירת אתנשתדל הועדה לחברי

לפני.הגרפים
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במקוםלהוסיףלונדון:יוסף  העובדותשהצגנו,  כל למהאחרי לי ברור לא הרצליה, בני נושא

הרצליה לבני משמעותי מ,תקציב ירד ל"מלש3.6-התקציב 3.5–ח בתקציב?. להוריד למה

 הייתהמחשבה–אפולוניה בהתחלה ברור, באופן אתדעתי אמרתי אני עצמו, בפני כבד נושא

 את תפעיל שהעירייה והקצתה 1.9המתקן מלש"ח, הרצליה לבני עבר הבא ובשלב ירד 1.1ל

אלש"ח.570ועתהלאלש"ח600ירדלמלש"ח,ואז

 

:ראש העיר  מניב נכס להיות אמור אפולוניה, מצפה ומכירתואני בשיווק שירותיליצירתיות

₪.,הכניסכמיליוןשחייהילשיעורבריכתשחייהפרטיתלדוגמא:נפתחההמקום.

יצירתייםרוצהשאנשיםיהיומדגישכישליםאתהגרעון.נבחןובמידהויהיהגרעוןנבסוףהשנה

המקום. הספורטבתפעול מרכז היאהוא היסוד הנחת כלכלית. קיימות להצדיק וחייב עירוני

כיסויהדלתא.

באפולוניהמשנתלונדון:יוסף  2015גרעון "אלש223של –2016חלאכוסה. צפוי, 487גרעון
ח."אלש


ונכבדל:"מנכ ראוי תקציב יש הרצליה יפה.לבני עבודה עושים כספיםוהם להחזיר הבטחנו

 גםהשנה בוצעהחזרנו. מקבליםפחות. בהקצבותולכן רוחבי קיצוץ אנו בודקיםאתעםזאת,

במידתהצורך.המאזןהכספיונחזיר

ראוייםמהמפעיליםדמישימושולמשללאנלקחלגביאפולוניה,ישחילוקידעותבנושאהגרעון,

בלתוזמןונקבלהחלטה.עופרהסגניתרה"עישיבה,נקיים

,בבריכהמהיוםלמחרפונהלארזלזובר,מנכ"להחברההכלכליתשיגידכמההשקיעההעירייה,

הלימודית.

ח."מלש5.5בריכהלימודיתההשקעהבבנייתה:לזובר ארז


מסרנולבניהרצליה,זהעסקמלש"ח,5.5בריכהלימודית.השקענוישבכלמקוםבארץל:"מנכ

.ועםזאת,אםנראהשבניהרצליהבגרעון,נסייעבכיסוי,ישרזרבה.מניב


להתבססעלהתקציבלחייבים"הרצליהיו"רוהמנכשלבני2017בהכנתתקציבלונדון:יוסף 

."אולי"להם.לאיכוליםלהסתמךושהוצגשהוקצה



מתוךדאגהלבניהרצליהולאףלונדוןתודה,דבריונאמריםקודםכל,ראוילהגידליוס:בל עופרה

תקציבאנומתייחסיםלמהשאנובהכנתהמתוךסוגשלביקורתעלהמערכת.אניחייבתלומר,

לאפ העתידי בתכנון לקבל הרצליה,לוניהואמורים לבני . פה, שנאמר מה את ע"רהמקבלת

הבטחותיהם.לעומדיםמאחורי"והמנכ



וייס:צבי  שהעירייה חדשים נושאים על העירייה הנהלת את לברך ומבקש מבצעת,מתקצבת

בראייתתשומותמולתפוקותמבורכת.,זופעילות,הקהילותהפעילותלמעןנושא-לדוגמא

בניהרצליהאחדהגופיםהטוביםלמעןהקהילהוהילדיםבעיר.
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אםולמאמניםבשיפורשכרסייעאנחנונלאתפגעהשתתפותשלילדיהעירבחוגים,:ראש העיר

 הנחותלילדיםלהוריםשידם.נכסהישדלתאאותה נתנו בעמותהעושיםעבודהמדהימהואף

אינהמשגת.

 

ופרויקטים"מבקשהסבר.יוזמות"ישצמצוםב,97חינוך,עמודתקציבהבסטרוגו:תום 

מתוךסעיףאחר,רזרבתתשע"ח.2/3מדוברבגרמה:איילת 

לונדון:יוסף  21עמוד מקומיים", "שירותים סעיפים ונכסים23-24, עיר תכנון תקבולים,

 ,סיבה?2016ירידהמשמעותיתלעומת–ציבוריים

חדד:רוני  הירידהעקבסגירת-24סעיףקיבלההרשותמענקחדפעמי.2016בשנת-23סעיף'

.זיכיון"קפהקפה"בחוףהים,המקוםשילם

לונדון:יוסף  22עמוד סעיף 85, דת, שירותי "מלש6, כולל הסכום האם ותמיכהח, הקצבות

מועצהדתית?לכולליםול

כן,הכולליםוכלנושאיהדת.איילת גרמה:

לאירידהמשמעותית,אבלהאםהירידההיא–הקצבהלתאגידהיכלבעיר,,27עמודלונדון:יוסף 

קיצוץרוחבי?למהישכלשנהבשניםהאחרונותעודפים.?כתוצאהמההכנסות

היכלבעירזהגוףשמוכיחאתעצמומעלומעבר.ל:"מנכ

מנהליאגפיםלפעולעצמאיתוהעיקרפנינולבפעםהראשונה,בפורמטחדש,בנינותקציב,השנה

נתנותקציבאחראימבחינתניהולהמנהליםהציגותוכניותחדשותולעמודבמסגרתתקציבית.

 העיריה. של הפעילויות לכל ומותאם לכללהכספים מותאם תקציב התקבל הדיונים כל אחרי

פעולותהעירייה.

בוצעו זאת, עם קיצוציםיחד יעילים. פחות לאחרבמקומות והחלטנו, התקציב לאיזון הגענו

 של רוחב קיצוץ על התקציב5%ניתוחים, ובלהקצבותמסך גוף. כל לשימוש רזרבה שמנו צד

ואםבמהלךהשנה פעילותיחסרכסףלבהתאםלצורך. יקבלהיכלבעיר, שוב, בהתאםהשלמה,

לצרכים.



,מבקשהסבר.ירידהבשכ"דיוסף לונדון:

מעברלבנייןהחדשבינואר.בעקבותהמנכ"ל:
 

 מי בעד הצעת התקציב ?  –ראש העיר : ניגש להצבעה 
בעד-ועדההותרה"עוחברסגנית,עפרהבל

בעד-ועדההוחברמועצהוחבר,אלעדצדיקוב
בעד-ועדההוחברמועצהוחבר,צביוייס

בעד - ועדההוחברמועצהוחבר,משהוקנין
בעד-ועדההוחברמועצהוחבר,יוסףלונדון
בעד-ועדההוחברמועצהוחבר,תוםסטרוגו

בעד- הוועדההעירייהויו"רראש,פדלוןמשה
 אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה 2017התקציב הרגיל לשנת החלטה: 
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  7201תקציב מבקר העירייה לשנת דיון נפרד על 

נפרד.אופןב2017אנונדרשיםלאשראתתקציבמבקרהעירייהלשנת: רוני חדד, מ"מ גזבר

והתקציבנבדקעלידאישר כי ירון הררי מבקר העירייה, .60הצעתתקציבהמבקרנמצאתבעמ'

.2017לשנתלשכתהמבקרתוכניתאתמשקףו

?  2017מבקר העירייה לשנת  מי בעד הצעת התקציב –ראש העיר : ניגש להצבעה 
בעד-ועדההותסגניתרה"עוחבר,עפרהבל

בעד-ועדההוחברמועצהוחבר,אלעדצדיקוב
בעד-ועדההוחברמועצהוחבר,צביוייס

בעד - ועדההוחברמועצהוחבר,משהוקנין
בעד-ועדההוחברמועצהוחבר,יוסףלונדון
בעד-ועדההוחברמועצהוחבר,תוםסטרוגו

בעד- הוועדההעירייהויו"רראש,פדלוןמשה
 לאישור המועצהיועלה אושר פה אחד,  2017תקציב מבקר העירייה לשנת החלטה :  

 2017הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת  .ה

מיועדיםלפיאגפים.התקציביםבחלוקה מונחתלפניכםהצעתהתקציבהבלתירגילראש העיר : 

,חלומותשנייהבעדיפותראשונהמוסדותחינוך,שדרוגבתיספר.,עדיפותלפרויקטיםשהםחובה

 ללאחריגהמיסודותהתקציב. ומקצועיתטובהנעשתהעבודהמאודוחזון "ליחדעםמנכהע"י

.ומנהליאגפיםהגזברותצוות

נאחלהצלחה–הרוניגאוןשאיפ"אגףחינוךיעקבנחום,אגףהאגפיםחדשים,מנהלי2הצטרפו

רבהבתפקיד.

 

את,התקציבמרכז2017סוקראתהצעתהתקציבהבלתירגיל)תב"ר(לשנתמ"מ גזבר, רוני חדד

לאשר מתבקשים שהנכם ומה עבודה תוכנית ומהווה פיתוחמסגרת תחומי בכל תקציבית

שתיות,בנייהוכו'.ת

לשנתמוגדרתהבקשהלאישור1.3סעיף-3עמוד רגיל הבקשה.2017הצעתהתקציבהבלתי

2017לביצועפרויקטיםבשנתח,"מלש416-כבהשקעהשל2017לאשרתקציבבלתירגיללשנת

מיליארד3.7-בסךשלכ,מתוךאומדןכוללשלכלהפרויקטיםמליוניש"ח438-כבסכוםשל

החברהלפיתוחהרצליה.אישורפרויקטיםשלבנוסף,₪.

כוללצפיתחזיתשלהתקציבמקורותוביצוע,,2016ניתוחהתקציבהבלתירגיללשנת-4עמוד

השנה.וףעדס

ריםנדרשיםמקורות.מקורותהתקציבמפורטים"כדילממןאתתוכניתהתב-3.5,סעיף7עמוד

ח."מלש217,366ח,משרדיממשלהואחרים"מלש415,621מתוך-למטה7בעמוד

ריםלשנההבאה."ישמשואותנולתוכניתהתבשח"מלש416,621סה"כ

.2017לותחזית2016-הכספיםבתהפירוטתנועהתוכניתלפיאגפיםויחידות,דףריכוז-11עמוד

.7מלש"חהמורכביםמשלושתהמקורותבעמ'416-כסה"כלאישורהוועדהוהמועצה

.תקציביתבאותהמסגרתהעברותודףשינויים–הוספנולחוברתהתקציב
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מבקשהסבר.,30%עבודותפיתוח,נוצלורקקרן.2016שנתניצולהתב"רל,4עמודלונדון:יוסף 

ניצול.92%הצפיעדסוףהשנהבשורההתחתונהחדד:רוני 

המסגרתהמקורית:גולדפריינד אורנה מול לכאורהזהתת, ישביצוע. שלאפרויקטיםבפועל

כמתוכנן כספיםהתקדמו ועדת כחבר ש. יודע אתה תביש נ"הרבה ורים במהלךספיםשאושרו

.92%הסתכלעלאחוזהביצועהכוללשלי.השנה

יוסף לונדון: פ"א במועצה נקבע הציבורי, במרחב האבטחה מצלמות להמערך מערךגדיל את

האםהמסקנהשאין.מדוע?2017ואיןלזההקצבהבמצלמותהאבטחהמעברלמוסדותהחינוך,

צורך?

לואת".הנחתיאתהמנככישלוןמצלמותהאבטחהבעירעלוהרבהמאדכסףונחלו:ראש העיר 

מקצועיתרציניתעםתוכניתלאחרקבלתאיךזהמתבצעברשויותאחרות.אגףהתקשובלבדוק

כלהמשמעויותלביצועיוקםתב"רלנושא.

בשת"פהלשכההמשפטיתואגףהבטחון.מתקדמיםלהכנתמכרזבשלבים, מנמ"ר : זיו אמיר

מוסדותהחינוךלבשלבראשוןמענהח."מלש1.5לזהתקציבהועמדהמפרטמוכןכמעטבמלואוו

 של החיבור צמהכולל הציבורילמות שנידרשלבמרחב ככל מודרנית. ומעודכנת חדשה מערכת

חשבוןויבוצע.לוקחיםבמצלמותלהוסיףעוד

מהעםהמרחבהציבורי?לונדון:יוסף 

ונדוןלסקירתהנושא.תחשובויוסףלתתואםפגישהבלשכתי,עםאגף:ראש העיר

ביתהעלמין,נמסרלישאוזליםהקבריםלקבורהעירונית.לונדון:יוסף 

הובאלידיעתיומטופל.:ראש העיר

יוסף לונדון: פרנק, אנה רח' הורים פנים"בית "מתיחת סכום ההורים, האם₪80,000לבית

?2017רלשנת"אפשרלבקשלהקצותתב

יבוצע.ומאושר:ראש העיר

מועדון.ישמגרשיםואיןחבריהמועדוןביקשומועדון,בפועל-הפטנגמועדוןלונדון:יוסף 

לעבודההנושאטופל.:ראש העיר לצאתבמיידי הנחתי מתנצלעלהעיכוב. יפהו. יהיהמועדון

ם.ימגרשיםמקצועי

תלויבנושאשלתב"רזהולולתכנון.להקצותכסף2017צופיים,חושבשצריךבשנתלונדון:יוסף 

שהואלאכשיר אתהמבנההנוכחי ציין אדוני שנית, זה. אפשרלעשותאתזהבלי אי הטיילת,

במבנה הבעיות בגלל לבנות איפה לא ההחלטה  את לקבל חשיבות יש לכן בטיחות מבחינת

הקיים...

:ראש העיר בסדר לא שאמרתיעדיפותזה כפי , חו, לתקציבי ומענה עדיפות ראשית לגביבה.

מבקשממנכ"ללבדוקאתהבטיחותבמקום.בטיחות,

טופל.-יטעותסופר,למחוק"מותנהטוטו"טכנסעיףשינוייםאולםהספורט,אוליסטרוגו:תום 

מבקשלשבחאתהתנהלותועדתהכספים.צבי וייס :
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 ?  הבלתי רגיל  מי בעד הצעת התקציב –ראש העיר : ניגש להצבעה 
בעד-ועדההותסגניתרה"עוחבר,עפרהבל

בעד-ועדההוחברמועצהוחבר,אלעדצדיקוב
בעד-ועדההוחברמועצהוחבר,צביוייס

בעד - ועדההוחברמועצהוחבר,משהוקנין
בעד-ועדההוחברמועצהוחבר,יוסףלונדון
בעד-ועדההוחברמועצהוחבר,תוםסטרוגו

בעד- הוועדההעירייהויו"רראש,פדלוןמשה
 אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה 2017התקציב הבלתי רגיל לשנת החלטה: 



מנכ"ל: המקצועי, הענייני, פורה, פעולה שיתוף חשביםעל אגפים, תודהרוצהלהודותלמנהלי

איבון,איילת,הילה,אורנהובמיוחדלצייןבמיוחדאתיונהלצוותהגזברות,בראשותרוניחדד,

צוותלעניין.לכולכם,תודה-טאוב,היוצאלגמלאות,שהיהאתנועדגמרהתקציב

 

יםחדעםמנהליאגפיםוחשב"להעירייה,ילמנכלעוסקיםבמלאכה.להודותמבקש:ראש העיר 

ששומרובעיקרל מטרה,עלהקופהועושהעבודהמקצועיתאגףהמינהלהכספי תקציבמכוון !

 נובמבר. של המועצה לאישור יעלה קשיח, ל,בדקנולו"ז עוד רשות דיוניאשום את התחילה

ורואים מסיימים נובמבר סוף אנחנו התקציב. המקצועיות, על תודה התוצרים. הרצינות,את

לסנכרון במיוחד תודה מגיעה כולם. בין צוות כספי מינהל –מקצועי חדד, איילתרוני אורנה,

למחלקה חותמו את הטביע תפקידו. את דצמבר בסוף שמסיים טאוב יונה ויעל, איבון גרמה

 מצוינת. עבודה עשה הקפיד, הגזברות. של הכלכלית הילה יונה, את שמחליפה .בהצלחהרוזן

,אהובהאטס,שלומיאסולין





אתהחומרבצורהל,מנהליאגפים.הביאו",סמנכפיםהאגיחשברואיםכלשנהגידולבהכנסות.

כלכליות,ארז.החברותמקצועיתומסודרת.ה



וועדתהכספיםתודהלחברי

 

 יישר כח.

 

 

 
 .נעולההישיבה 






 בכבוד רב,



 

12 

 
 משה פדלון

 ראש העירייה
 ויו"ר הוועדה













רשמו:מישלעצמוןועדיבןיהודה.




