פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 3
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  סגניתומ"מרה"ע,חברתהוועדה   סגניתרה"עוחברתהוועדה   חברתמועצהוחברתועדה   חברתמועצהוחברתועדה   חברמועצהוחברועדה   חברמועצהוחברהוועדה   סמנכ"ללמשאביאנוש   מנהלאגףהחינוך   מנכ"להחברההכלכלית  

על סדר היום :
א .אישור תבר"ים
 תב"רים לשנת 2017ב .הזזה תקציבית לשנת  2017הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספת (מילואים)
שינויים ג  -ד.
ג .מחיקת חובות לפי סעיף  339לפקודת העיריות (נוסח חדש)
ד .דוח כספי למשרד הפנים לתקופה  :רבעון  4לשנת  ,2016דוחות כספיים בלתי מבוקרים
לשנה שנסתיימה ביום  31דצמבר ( 2016רבעון  ,)4מצ"ב תקציר מנהלים.
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ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים.

א.

תב"רים

 .1תוספת ושינוי מימון תב"ר מס'  – 1770שיפוצי מוס"ח (לב טוב וגורדון) (אגף ת.ב.ל)
שינוי
מסגרת תקציב
מסגרת תקציב
פרטים
מבוקשת
 29,520,000
 29,520,000
עד 31.12.2016
232,105



()696,319

 232,105

 2017
 29,752,105
 29,520,000
סה"כ 





מקורותמימון 
 10,363,681
 11,060,000
קרןעבודותפיתוח 
 12,260,000
 12,260,000
קרןעודפיתקציברגיל 
928,424
 5,428,424
 4,500,000
השתתפותמ.החינוך 
 1,700,000
 1,700,000
השתתפותמפעלהפייס 
232,105
 29,752,105
 29,520,000
סה"כ 
הבקשה :לאשר הגדלת היקף בסכום של  ₪ 232,105לביצוע בשנת  2017מימון השתתפות משרד
החינוך  .לאשר שינוי מימון בסכום של  ₪ 696,319מקרן עבודות פיתוח להשתתפות משרד החינוך.
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
 .2שינוי מימון תב"ר מס'  – 1886תוספת בניה בי"ס יוחנני (אגף ת.ב.ל)
מסגרת תקציב מסגרת תקציב
פרטים
מבוקשת

שינוי

 4,830,000
 4,830,000
עד 31.12.2016

 4,830,000
 4,830,000
סה"כ 







מקורותמימון 
()2,363,760
 2,466,240
 4,830,000
קרןעבודותפיתוח 
2,363,760
 2,363,760

השתתפותמ.החינוך 
 4,830,000
 4,830,000
סה"כ 
הבקשה :לאשר שינוי מימון בסכום של  ₪ 2,363,760מקרן עבודות פיתוח להשתתפות משרד
החינוך.
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
 .3תב"ר חדש מס'  - 1990הצטיידות חדשה בי"ס יוחנני– (אגף החינוך)
מסגרת תקציב מסגרת תקציב
פרטים
מבוקשת

שינוי

58,800
 58,800

 2017
 58,800
 58,800

סה"כ 







מקורותמימון 
58,800
 58,800

השתתפותמ.החינוך 




הבקשה :לאשר תב"ר חדש בסכום של  ₪ 58,800בשנת  .2017מימון השתתפות משרד החינוך.
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
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 .4תוספת תב"ר מס'  – 1883שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן (אגף ת.ב.ל)
מסגרת תקציב מסגרת תקציב שינוי
פרטים
מבוקשת
 8,800,000
 8,800,000
עד 31.12.2016
 7,700,000
 7,700,000
 2017
7,000,000
 7,000,000

2018ואילך 
 7,000,000
 23,500,000
 16,500,000
סה"כ 




הבקשה  :לאשר הגדלת היקף בסכום של  ₪ 7,000,000בלבד לביצוע בשנת . 2018
מקורות המימון יהיו קרנות הרשות או/ו השתתפות מפעל הפייס  ,המועצה להסדר הימורים.
יוסף לונדון  :בנספחיםהנלווים,תחתהעמודהשל :רזרבתראשהאגףבסךשל 450,000.₪מבקש
הסבר,מדועמרזרבתראשהאגף? 
שמואלעקרב:מדוברבבצ"מ.במסגרתהשיפוץישעלויותבלתיצפויותשלאכלולותבתב"ר,כגון
גינון .
משה וקנין :מבקשלדעתלמתימתוכנןהשיפוץוהאםיששינויבתוכניותמאזהצגתהמצגת? 
מנכ"ל  :תחילת השיפוצים בקיץ  ,2017השיפוצים והבנייה ימשכו כשנה ,עד לספטמבר  ,2018עת
תחילתשנה"לואיןשינוי,התוכניתעפ"יהמצגתשאושרה. 
ראש העיר  :לחברהמועצהצודק.הסכומיםצריכיםלהיותתחתבצ"מושונות,בסךשל850,000.₪
מבקשמחשבתאגףתב"ללבדוקמההשתתפותמשרדהחינוךומפעלהפיסבפרויקט .

החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה


 .5תוספת תב"ר מס'  – 1953השקעה בתשתיות והרחבות בחניונים (החב' לפיתוח הרצליה)
מסגרת תקציב מסגרת תקציב שינוי
פרטים
מבוקשת
1,000,000
 1,500,000
 500,000
 2017
2,500,000
 3,800,000
 1,300,000
2018ואילך 
 3,500,000
 5,300,000
 1,800,000
סה"כ 




הבקשה  :לאשר הגדלת היקף בסכום של  ₪ 3,500,000מתוכם לביצוע סכום של ₪ 1,000,000
בשנת  2017מימון קרן עבודות פיתוח.
עמי  :הסכוםהמבוקשבתב"רמיועדלשדרוגחניוניםוברובולהקמתחדרבקרהותפעולו .
יוסף לונדון  :מאשר את התב"ר .
בנושא החניונים  :א .פונה בבקשה לבדוק את החניון במרינה ,מידי שבת ביציאה מהחניון נוצר
צווארפקקגדול,מבקשלמצואפתרוןלתופעה,ממליץעלשילוטאלקטרונישיפנהלחניוניםנוספים .
ב .חניון לב העיר – מתי מסתיים השיפוץ ? מבקש להגביר את האכיפה במקום ,אנשים מחנים
באדוםלבןואףבכניסהלחניון .
ג.תערוכתגרפיטיבקניוןארנהבחודשאפריל,מציעלשקולפנייהלאמניגרפיטילמעןשיפורניראות
חזותהעירע"יגרפיטימתאים .
ראש העיר  :הנושאים שהעלאת יבדקו ויינתן מענה ,לגבי המרינה  -פתיחת החניון הדרומי תקל
במקצת .

החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
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תוספת תב"רים לסדר היום :
 .1תוספת תב"ר מס'  – 1462שביל צמרות ישראל (אינטגרציה) (החברה לפיתוח הרצליה)
פרטים

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

 4,600,000
 4,600,000
עד 31.12.2016
2,900,000
 2,900,000

 2017
 2,900,000
 7,500,000
 4,600,000
סה"כ 







מקורותמימון 2017
2,900,000
 2,900,000

קרןעבודותפיתוח 
2,900,000
 2,900,000

סה"כ 
הבקשה :לאשר הגדלת היקף בסכום של  ₪ 2,900,000לביצוע בשנת  2017מימון קרן עבודות
פיתוח.
אורנה גולדפריינד:מדוברבשתיהגדלותלעומתהקטנהבתב"רשלישי .
יוסף לונדון :תב"רים1462ו-1539בסךשלכ-15מלש"ח.הועברלאישורהוועדהעתהוגורעיםאת
הכסףמתב"רכבישיםותשתיות.מבקשלדעתמדועשבילאינטגרציהחשוביותרמכבישיםבמערב
העיר? 
רה"ע:מדוברבאזורשכלשנהישבוהצפותומצבניקוזבכירע,מחמירמשנהלשנה,מערכתהמים
והביוב קרסו .לכן זה בעדיפות מידית ,בעיקר לאור העובדה ש"מי הרצליה" מתוכננים להיכנס
לשבילצמרותוברכוכבא,ישלהכיןתוכניתאחתלביצועבשילובעםעבודתמיהרצליה.הנדסהומי
הרצליהמוכניםעםהתוכניותולכןביקשתילבצעבוזמנית .
מנכ"ל:למעןהגילויהנאות,החברהלפיתוחמוכניםעםהעבודהבמערבהעיראךכפישפירטרה"ע,
ביקשנולעכב.בהמשךהשנהמאמיןשנחזורלביצועהתב"רבמערבהעיר. 
אורנה גולדפריינד:חשבהחברההכלכליתאמרשיתכןכייהיהתב"רנוסף,סעיףאחר.ייבדקמקור
תקציבילחלקמביצועהפרויקט.(*)ראהבהמשך .
יוסף לונדון:מבקשלהסיראתהמילהאינטגרציה .
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה

 .2תוספת תב"ר מס'  – 1539רחוב בר כוכבא (החברה לפיתוח הרצליה)
פרטים

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

 1,300,000
 1,300,000
עד 31.12.2016
12,000,000
 15,000,000
 3,000,000
 2017
()12,000,000

 12,000,000
2018ואילך 

 16,300,0000  16,300,000
סה"כ 




הבקשה  :לאשר תוספת ביצוע בשנת ( 2017הקדמה משנת  )2018בסכום של  ₪ 12,000,000מימון
קרן עבודות פיתוח.
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
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עדכון: 
הקטנת תב"ר מס'  – 382מערכת כבישים ותשתיות אזור תעשיה מערבי (החברה לפיתוח
.3
הרצליה)
פרטים

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

36,881,330
 36,881,330
עד31.12.2016
()8,900,600

 8,900,600
 2017
8,900,600
 8,900,600

2018ואילך 

 45,781,930
 45,781,930
סה"כ 




הבקשה  :לאשר הקטנת ביצוע בסכום של  8,900,600ודחייתו לשנת  2018ואילך  .מימון קרן
עבודות פיתוח.
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
.4
פרטים

הקטנת תב"ר מס'  – 1657פיתוח מתחם "מרינה לי" (החברה לפיתוח הרצליה)
מסגרת תקציב

 2,700,000
עד31.12.2016
 14,000,000
 2017
 43,300,000
2018ואילך 
 60,000,000
סה"כ 


הבקשה  :לאשר הקטנת ביצוע בסכום של ₪ 6,000,000
עבודות פיתוח.
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה

ב.

מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

2,700,000
()6,000,000
 8,000,000
6,000,000
 49,300,000

 60,000,000


ודחייתו לשנת  2018ואילך  .מימון קרן

הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות מילואים שינויים ג – ד:

הילה רוזן  :מונחתלפניכםלאישורהצעתהשינוייםגוד .
בהצעתשינוייםג'-איןשינויבתקציב,השינויבסעיפיםבלבד.בשינוייםדיששינויבבסיסהתקציב
כתוצאהמהשתתפותמשרדהחינוךבתוכניתתכנותורובוטיקה .
יוסף לונדון:למימתייחססעיףמשכורותכוללות? 
הילה רוזן:תנו"סואחזקתכבישים .
רה"ע:בשינוייםד'סכוםהשינויהינו172,000 .₪
יוסף לונדון  :סעיף"אוטיסטים–עירוני"-קיצוץשל55,000 .₪
אהרון סלצברג :מדובר בפרויקט שהיה אמור להתחיל בינואר ,היות ולא התחיל עדיין ניתן לבצע
הקטנה. 
רה"ע:מבקשלשנותאתשםהחשבוןבסעיף1845101780
החלטה  :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
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ג.

מחיקת חובות לפי סעיף  339לפקודת העיריות (נוסח חדש)

ראש העיר  :משתתף בצער משפחתה של אהובה אטס ,מנהלת מח' הגבייה.
שלומי אסולין :מחיקתחובותעקבהסדרי פשרהעםחייבים,בהמלצתעורכידין .פעלנולפינוהל
מחיקתחובותשלמשרדהפנים.מבוקשלאשרמחיקתחובותלפיסעיף339עלסךשל937,251.₪
יוסף לונדון :חוזרעלבקשתישלאלהסתיראתשמותהחברות,האםנבדקההבקשה? 
שלומי אסולין:כאןישחברהאחת–"אויהנתיביאוויר"כברלאקיימת .
מנכ"ל:הצדקעםחברהמועצהפונהליועמ"שולמנהלהכנסותהעירייהלתשובהתוךשבוע. 
שלומי אסולין :מבקש להבחין בין סעיף  338לסעיף  .339חייב הארנונה עפ"י הודעות השומה.
לעיתיםישהליכיםשלהשגותוערריםשבסופושלדברגםמגיעיםלהסדריפשרה.כאןמדוברעל
הסדריפשרה.בענייןהסתרהו/אוגילוישמותהחברות,זוסוגיהמשפטית,איישםכלמהשיוחלט .
מנכ"ל:נמתיןלבדיקתכם.מבקשלהכיןנוהללאישורהועדה .
שלומי :אצייןכיעלפיהנוהל,לועדתהנחותהמורכבת,ביןהיתר,מנבחריציבור,גלוייםפרטיהם
המלאיםשלהחייבים .
משה וקנין:אצייןכיבוועדתהנחותידנולאקלהבאישורפשרות. 
החלטה  :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
ד .דוח כספי למשרד הפנים לתקופה  :רבעון  4לשנת  ,2016דוחות כספיים בלתי מבוקרים לשנה
שנסתיימה ביום  31דצמבר ( 2016רבעון  ,)4מצ"ב תקציר מנהלים.
רה"ע :חודשמרץעדייןלאהסתייםוכברהספריםנסגרו,מראהעלעבודהרצינית .

רוני חדד :מונחלפניכםהדוחלרבעון 4לשנת 2016סיימנואתהשנה בעודףשלכ - 18מלש"חוזאת
לאחר העברת  25מיליון  ₪לתקציב הפיתוח .כרגע אנו נמצאים בשלבי סגירת ספרי  2016ורישום
פעולותאחרונותלאחרקבלתהנתוניםמהאגפים .
רו"ח המבקר יתחיל את עבודתו בביקורת הדוחות הכספיים בחודש אפריל .רו"ח  כבר החל את
עבודתביקורתהדוחהמפורט. 
מודהלכלהאגפים,למערךהגבייהולחשבות.נתוניםאלה הםפריעבודה קשהלשמירהעלמסגרת
ההוצאותולהגדלתההכנסות .
יוסף לונדון:מצטרףלברכות.הפיסקההראשונהדנהבהוצאותשוטפות,2016עמוד4בדו"ח.
ההוצאהשל25מלש"ח,רשומהכהוצאהבתקציב. 
רוני חדד :פיסקהזומפרטתהעברהלקרנותהפיתוחהמהווההוצאהבתקציבבעמוד4לדוח
הכספי.הפיסקהבעמודהשנילדוחהמנהליםמתייחסתליתרותהעודףבמאזן.מפנהלמאזןבעמוד2
לדוחהכספי. 
משה וקנין:לרה"עמלואהערכהעלהדוח.נאמרותודותלכולם .

רה"ע:אפרתגלילי,מטעםמשרדהרו"חהמעיין,הייתהבלשכתי,שיבחהאתהעיר.מבקשלהודות
למנכ"ל,ראשיאגפים,מנהלימחלקות. 

הישיבה נעולה.





בכבוד רב,
משה פדלון
ראש העירייה
ויו"ר הוועדה
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