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 1ישיבה מס'  –פרוטוקול ועדת כספים 
 17:00, בשעה זתשע"  בטבת 'כד, 22/01/2017, ראשוןמיום 

 
2017ינואר,23

235923מספרנו:
 נוכחים : -חברי ועדה

הוועדהראשהעירייהויו"ר- מרמשהפדלון
סגניתומ"מרה"ע,חברתועדה-מאיהכץגב'

ועדהתוחברסגניתרה"ע-גב'איהפרישקולניק
ועדההותסגניתרה"עוחבר-גב'עפרהבל

ועדההוחברמועצהוחבר - מרמשהוקנין
ועדההוחברמועצהוחבר-מריוסףלונדון


 מוזמנים קבועים :
מנכ"להעירייה-מריהודהבןעזרא

גזברהעירייה-מררוניחדד
יועצתמשפטיתלעירייה-עו"דענתבהרב
מנהלתמח'תקצובוכלכלהוסגניתהגזבר-גב'הילהרוזן

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


 מוזמנים נוכחים:

סמנכ"לבכיר-מרג'ונסימוב

מנהלאגףשאיפ"ה-מררוניגאון
חשבתאגףשאיפ"ה-גב'איילהממן

חשבאגףהנדסה-מרדניאלגולדשטיין
עוזרתמנהלאגף,לשכתסמנכ"לבכיר-גב'רינהזאבי

מנהלרשותהחופים-מרשמוליקלין


 נעדרו מהדיון :
חברתמועצהוחברתועדה-גב'ליאתתימור
חברתמועצהוחברתועדה-גב'איריסאתגר
חברמועצהוחברועדה-מריוסיקוממי

ועדההוחברמועצהוחבר-מראלעדצדיקוב
ועדההוחברמועצהוחבר-מרצביוייס

ועדההוחברמועצהוחבר-מרתוםסטרוגו
סמנכ"ללמשאביאנוש-מרחייםשגיא

אדריכלהעיר-מרמייקסאקה
מנהלאגףתקשובומערכותמידע-מראמירזיו

מנהלאגףתב"ל-מרשמואלעקרב
מנהלאגףבטחון,פיקוחוסדרציבורי-מרבועזמייזל
מנהלאגףהחינוך-מריעקבנחום

מנהלאגףהרווחה-מראהרוןסלצברג
מנכ"להחברההכלכלית-מרארזלזובר

 
 ל סדר היום :ע

 תבר"יםאישור  .א

 סגירת תב"רים ושינוי מימון לתב"ר. - 2016תב"רים לשנת  -

 2017תב"רים לשנת  -
 

הצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספת )מילואים(  2017הזזה תקציבית לשנת  .ב
 .ב -שינויים
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. מברך את הגזבר החדש תכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספיםראש העיר מ

 רבה.לכניסתו לתפקיד ומאחל הצלחה 
 
  תב"רים .א

 והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות   2016בשנת סגירת  תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו  .1
 .₪ 771,812 בסכוםשל

טענתיבעברכיבהגשתתב"ע–לתוכניתהמנהרה"197"פיצוייםסעיף–13סעיףיוסף לונדון : 

לא מדוע לשאלתי מוסמכת מבקשתשובה תוכניתשבוטלה. שקליםעל עשרותמיליוני שילמנו

הטלנוהיטליהשבחהבגיןביטולהתוכנית?

ייבדקע"יאיילדוד,שמאיהיטלההשבחהבאגףהנדסה,ונשיבבהתאם.עו"ד ענת בהרב  :

מאיה כץ :

 בתמרורים–2סעיף משתמשים בזמן נסגר התב"ר מדוע מהבהבים", תמרורים "התקנת

מהבהבים.

התב"רלאפעילכברשנתייםובדיוניהתקציבהודענוכיהרשותמחויבתעפ"ינד : ייאורנה גולדפר

משרדהפניםלסגירתהתב"ר.

כנית?אבלתחבורה,מדועלסגוראתהתב"רולאלהעביראתהיתרהלתותוכנית–3סעיף

במסגרתדיונינד :ייאורנה גולדפר חדש. ייעודי וישתב"ר להעבירו ניתן לא הואייעודי, תב"ר

התקציבסוכםעלסגירתהתב"ר.

הכללי,אנומחויביםלכךעפ"יחוק.הרשותלסלקרנותחוזריםעודפיהתקציב : רוני חדד, גזבר 

תכינותוכניתחדשהויעלהלאישור.הוחלטעלסגירתתב"ריםלאפעילים,ראש העיר : 

 

 החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

  גידור מוס"ח   )אגף ת.ב.ל( – 1482שינוי מימון תב"ר מס'  .2
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

1,450,0001,450,00031.12.2016עד
1,450,0001,450,000סה"כ

מקורותמימון
 (112,500)1,337,5001,450,000קרןעודפיתקציברגיל
 112,500112,500השתתפותמ.החינוך

1,450,0001,450,000סה"כ
 

 מקרן עודפי תקציב רגיל להשתתפות משרד החינוך.₪  112,500הבקשה: לאשר שינוי מימון בסכום של 

 החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה
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 2017שנת תקציב 

   פיתוח גליל ים ב'  )החברה לפיתוח הרצליה( – 1919תוספת ביצוע תב"ר מס'  .3
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
7,684,5147,684,51431.12.2016עד

 1,414,0131,414,0132017
(1,414,013)126,001,473127,415,486ואילך2018
135,100,000135,100,000סה"כ


2017מקורותמימון

1,414,0131,414,013השתתפותרשותמינהלמקרקעיישראל
1,414,0131,414,013סה"כ

 

. 2016בשנת   ₪ 013,414,1 של  בסכום ( 2018)הקדמה משנת  2017תוספת ביצוע בשנת  לאשר: הבקשה

 .השתתפות רשות מקרקעי ישראל מימון

 פה אחד, יועלה לאישור המועצההחלטה: אושר 

 

   נגישות אקוסטית כיתות בי"ס  )אגף חינוך( –1987תב"ר חדש מס'  .4
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
 120,000120,0002017
120,000120,000סה"כ


2016מקורותמימון

 120,000120,000השתתפותמ.החינוך
120,000120,000סה"כ

 .השתתפות מ. החינוך . מימון2017בשנת   ₪ 0,00012 של  בסכום תב"ר חדש לאשר: הבקשה

 החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

   )חופים(  2016ציוד הצלה ובטיחות מ. הפנים  –1988תב"ר חדש מס'  .5
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
 30,00030,0002017
30,00030,000סה"כ


2016מקורותמימון

 30,00030,000השתתפותמ.הפנים
30,00030,000סה"כ

 .השתתפות מ. הפנים . מימון2017בשנת   ₪ 00030, של  בסכום תב"ר חדש לאשר: הבקשה

 החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה
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   )אגף ש.א.י.פ.ה(  531כביש  –פיתוח נופי דרך ירושלים  –1989תב"ר חדש מס'  .6
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
 860,000860,0002017
 860,000860,000סה"כ


2016מקורותמימון

660,000660,000קרןעבודותפיתוח
 200,000200,000השתתפותנתיביישראל

 860,000860,000סה"כ
ומימון  קרן עבודות פיתוח . מימון2017בשנת   ₪ 000860, של  בסכום תב"ר חדש לאשר: הבקשה

 השתתפות נתיבי ישראל.

 החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

 יוסף לונדון : 

 ולאראיתיתשובה.9%במסמכיהתב"רעלתהבקשהלהבהרהבגיןהתייקרותשל .1
עםאחדמקבלניהגינון,זאת2015מדוברבהצמדתהמדדלהסכםשנחתםבשנתאורנה :

עפ"יתנאיהחוזה.

 שד'ירושלים,הכניסההצפוניתוהדרומיתלשכונתנווהעמלמוזנחת.מדועלאמטופל? .2
 מנחהאתראשאגףשאיפ"הלהקיםסוללתנוףהמקום.ראש העיר :

 עירוניריק,מדוע?מבנהבפארקהרצליה,צמודלביתהקפה,קיים .3
המקוםמתוכנןלפעילויותספורטיביותבניהולבניהרצליה,פועליםלקידוםעופרה בל :
הפרויקט.

 החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

 

 :  שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות מילואיםהצעת  .ב
 השינויבסעיפיםבלבד.איןשינויבתקציב,עתהשינויים,מונחתלפניכםלאישורהצהילה רוזן : 

       
 ועלה לאישור המועצהיהחלטה :  אושר פה אחד, 

 



 

 
 .נעולההישיבה 






 בכבוד רב,
 

 משה פדלון
 ראש העירייה
 ויו"ר הוועדה
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