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ראשהעירייהויו"רהוועדה 
סגניתומ"מרה"עוחברתועדה 
סגניתרה"עוחברתועדה 
סגניתרה"עוחברתועדה 
חברמועצהוחברהוועדה 
חברמועצהוחברהוועדה 

מוזמנים קבועים :
  גזברהעירייה מררוניחדד 
  יועצתמשפטיתלעירייה עו"דענתבהרב 
  מנהלתמח'תקצובוכלכלהוסגניתהגזבר גב'הילהרוזן 
גב'ארנהגולדפריינד   - מנהלתמח'חוזיםותב"ר 
  מנהלתועדותעירוניותומרכזתהוועדה גב'מישלעצמון 
 

מוזמנים נוכחים :
  סמנכ"לבכירלעירייה מרג'וניסימוב 
  מנהלאגףתב"ל מרשמואלעקרב 
  מנהלאגףהרווחה מראהרוןסלצברג 
  חשבתהעירייה גב'יעלטבצ'ניק 
  מנהלתמח'נכסיםוביטוחים עו"דלאהסדובניק 
  חשבתאגףהרווחה גב'ענתלזרוביץ 
  חשבתאגףהנדסה גב'טובהסלס 
  מנהלרשותהחופים מרשמוליקלין 
  מנהלתהיחידהלאיכותהסביבה גב'הילהאקרמן 
גב'שריתאברמוביץ   - חשבתהחברהלפיתוחהרצליהבע"מ 
גב'אולגהלוקינסקי   - חשבתאגףהחינוך 
נעדרו מהדיון :
מרמשהוקנין
גב'ליאתתימור 
גב'איריסאתגר 
מריוסיקוממי 
מרתוםסטרוגו 
מריהודהבןעזרא 
מרחייםשגיא 
מריעקבנחום 
גב'טלישרפסקי 
גב'רינהזאבי 
מרעמיסלמן 


 חברמועצהוחברהוועדה   חברתמועצהוחברתועדה   חברתמועצהוחברתועדה   חברמועצהוחברועדה   חברמועצהוחברהוועדה   מנכ"להעירייה   משנהלמנכ"ללמשאביאנוש   מנהלאגףהחינוך   חשבתאגףתב"ל   עוזרתמנהלאגף,לשכתסמנכ"לבכיר   חשבהחב'הכלכלית  

על סדר היום :
א .אישור תב"רים
ב .הזזה תקציבית לשנת  2017הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספת (מילואים)
שינויים -ה.
ג .בקשה לפתיחת חשבון בנק – בית ספר ברנדייס
ד .בקשה לפתיחת חשבונות בנק – גני ילדים בהרצליה

1

ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר  4ומברך את חשבת העירייה החדשה,
גב' יעל טבצ'ניק ,בברכת הצלחה בתפקיד החדש.

א.

תב"רים

 .1תב"ר חדש מס'  – 1991שיפוץ הספרייה נורדאו (החברה לפיתוח הרצליה)
מסגרת תקציב מסגרת תקציב שינוי
פרטים
מבוקשת
 2,000,000
 2,000,000


 2,000,000
 2,000,000

2017
סה"כ
מקורות מימון 2017
קרן עודפי תקציב רגיל
סה"כ

2,000,000
 2,000,000
2,000,000
 2,000,000

הבקשה :לאשר תב"ר חדש בסכום של  ₪ 2,000,000לביצוע בשנת  2017מימון קרן עודפי תקציב
רגיל.
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
 .2שינוי מימון תב"ר מס'  – 1539רחוב בר כוכבא (החברה לפיתוח הרצליה)
מסגרת תקציב מסגרת תקציב שינוי
פרטים
מבוקשת
אושר ב – 4/2017
עד 31.12.2016
2017
 2018ואילך
סה"כ
מקורות מימון 2017
קרן עבודות פיתוח
השתתפות רשות מינהל מקרקעי ישראל
סה"כ

 1,300,000
 15,000,000

 16,300,0000


 15,000,000

 15,000,000

 1,300,000
 15,000,000

 16,300,000


 10,559,932
 4,440,068
 15,000,000

()4,440,068
4,440,068
 15,000,000

הבקשה  :לאשר שינוי מימון מקרן עבודות פיתוח למימון רשות מינהל מקרקעי ישראל בסכום של
. ₪ 4,440,068
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
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 .3תוספת תב"ר מס'  – 1312השלמת מבנה עירייה חדש (החברה לפיתוח הרצליה בע"מ)
פרטים

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

עד 31.12.2016
2017
 2018ואילך
סה"כ
מקורות מימון 2017
קרן עבודות פיתוח
סה"כ

 109,000,000

 6,000,000
 115,000,000




 109,000,000
 500,000
 5,500,000
 115,000,000

 500,000
 500,000

שינוי

500,000
()500,000
 500,000
 500,000

הבקשה :לאשר תוספת ביצוע בשנת ( 2017הקדמה משנת  )2018בסכום של  ₪ 500,000לביצוע
בשנת  .2017מימון קרן עבודות פיתוח.
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
 .4הקטנת תב"ר מס'  – 1986פרויקטים דחופים בצ"מ ( 2017/2018כללי)
מסגרת תקציב מסגרת תקציב
פרטים
מבוקשת
2017
 2018ואילך
סה"כ

 4,400,000
 5,600,000
 10,000,000

 3,900,000
 6,100,000
 10,000,000

שינוי
()500,000
500,000

הבקשה :לאשר הקטנת ביצוע בסכום של  500,000ודחייתו לשנת  2018ואילך  .מימון קרן עבודות
פיתוח.
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
 .5תוספת תב"ר מס'  – 1794שיפוץ המקווה העירוני (אגף ת.ב.ל)
מסגרת תקציב מסגרת תקציב
פרטים
מבוקשת
עד 31.12.2016
2017
סה"כ
מקורות מימון 2017
קרן עודפי תקציב רגיל
קרן עבודות פיתוח
סה"כ

 380,000

 380,000






 380,000
 470,000
 850,000

 170,000
 300,000
 470,000


שינוי

470,000
470,000

170,000
300,000
470,000







הבקשה :לאשר הגדלת היקף בסכום של  ₪ 470,000לביצוע בשנת  .2017מימון קרן עודפי תקציב
רגיל וקרן עבודות פיתוח.
יוסף לונדון :האםבנושאמקוואות,המועצההדתיתלאאמורהלהשתתף? 
רה"ע:אלהמבניםשלהרשות,אנחנומבצעיםאתהעבודה.המועצהמחזיקהאתהמקוםובכללזה
התחזוקההשוטפת .
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
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 .6תב"ר חדש מס'  –1992שדרוג והתאמות מבנים גנ"י תמר תאנה מוריה ציפורן (אגף ת.ב.ל)
מסגרת תקציב מסגרת תקציב שינוי
פרטים
מבוקשת
 3,800,000
 3,800,000


 1,000,000
 2,800,000
 3,800,000

2017
סה"כ
מקורות מימון 2017
קרן עודפי תקציב רגיל
קרן עבודות פיתוח
סה"כ

3,800,000
 3,800,000
1,000,000
2,800,000
 3,800,000

הבקשה :לאשר תב"ר חדש בסכום של  ₪ 3,800,000לביצוע בשנת  2017מימון קרן עודפי תקציב
רגיל וקרן עבודות פיתוח.
רה"ע :מדוברבשדרוגגניילדיםישניםוהתאמתםלמציאותמשתנה .
יוסף לונדון:בחומרהמצורףרשוםפירוקהקייםמלבדהשלד,מדועלאבוניםמחדש? 
רה"ע:שיפוץכלהגניםלמעטהמבנה,מוזילאתהעלותבכמיליון₪מהקמתגניםחדשים .
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה

 .7תב"ר חדש מס'  – 1994סככות צל חוף הכוכבים ( 2016חופים)
מסגרת תקציב מסגרת תקציב
פרטים
מבוקשת
 112,000
 112,000


 52,000
 60,000
 112,000

2017
סה"כ
מקורות מימון 2017
קרן עודפי תקציב רגיל
השתתפות משרד הפנים
סה"כ

שינוי
112,000
 112,000
52,000
60,000
 112,000

הבקשה :לאשר תב"ר חדש בסכום של  ₪ 112,000לביצוע בשנת  2017מימון קרן עודפי תקציב
רגיל והשתתפות משרד הפנים.
רה"ע :חוףהכוכבים-לקראתפתיחהחדשהומרעננת.מבקש לשנות לחוף הכוכבים 
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
 .8תב"ר חדש מס'  – 1995סוכת הצלה ( 2016חופים)
מסגרת תקציב מסגרת תקציב
פרטים
מבוקשת
 2017
סה"כ 

מקורותמימון 2017
השתתפותמשרדהפנים 
סה"כ 








 170,000
 170,000


 170,000
 170,000

שינוי
170,000
 170,000
170,000
 170,000

הבקשה :לאשר תב"ר חדש בסכום של  ₪ 170,000לביצוע בשנת  2017מימון השתתפות משרד
הפנים.
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
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 .9תב"ר חדש מס'  – 1996שילוט ( 2016חופים)
מסגרת תקציב
פרטים
2017
סה"כ
מקורות מימון 2017
השתתפות משרד הפנים
סה"כ

מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

 45,000
 45,000


 45,000
 45,000

45,000
 45,000
45,000
 45,000

הבקשה :לאשר תב"ר חדש בסכום של  ₪ 45,000לביצוע בשנת  2017מימון השתתפות משרד
הפנים.
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
 .10תב"ר חדש מס'  – 1997ציוד הצלה ובטיחות ( 2016חופים)
מסגרת תקציב מסגרת תקציב
פרטים
מבוקשת
2017
סה"כ
מקורות מימון 2017
השתתפות משרד הפנים
קרן עודפי תקציב רגיל
סה"כ

 40,000
 40,000


 35,000
 5,000
 40,000

שינוי
40,000
 40,000
35,000
5,000
 40,000

הבקשה :לאשר תב"ר חדש בסכום של  ₪ 40,000לביצוע בשנת  2017מימון קרן עודפי תקציב רגיל
והשתתפות משרד הפנים.
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
 .11תב"ר חדש מס'  – 1993בניה עצמית יח"ד ליד המתחם הבינתחומי (נכסים)
מסגרת תקציב מסגרת תקציב שינוי
פרטים
מבוקשת
2017
סה"כ
מקורות מימון 2017
קרן עבודות פיתוח
סה"כ

 500,000
 500,000


 500,000
 500,000

500,000
 500,000
500,000
 500,000

הבקשה :לאשר תב"ר חדש בסכום של  ₪ 500,000לביצוע בשנת  2017מימון קרן עבודות פיתוח.
עו"ד לאה סדובניק:הבקשהלצורךהשתתפותהרשותבפיתוח3יחידותדיורשלהרשות,עלשטחים
שנרכשובשנת,2002מתוך100יחידותדיורבקבוצתרכישהצמודלבינתחומי.הגשנוהתנגדות,
אושרהע"יהועדההמחוזיתונחתםהסכם.בקשתאישורהתב"רעבורתשלוםליועציםוכד'.בעתיד
יהיהתשלוםנוסףבהתאםלבנייתהדירות. 
יוסף לונדון :מבקשלתקן"ליד המתחם הבינתחומי" .
רה"ע:מאשר .
יוסף לונדון :מבחינתהפןהכלכלי,מההצפישיעשהביחידותהללו? 
עו"ד לאה סדובניק:התשלוםהינולבנייתיחידותבקרקעשלהרשות.ממליצהלהישארבתהליך
ואזהעירייהתבחןהאםלממשאולהשכיראתהדירות .
רה"ע:תשואהעתידיתשלכ-25אלף₪לחודשלקופתהרשותאומימושהנכסיםבמכירה .
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
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תוספת לסדר היום :
 .12תב"ר חדש מס'  – 1998פרויקט מערכת השכרת אופניים (אגף שאיפ"ה)
פרטים
2018ואילך 
סה"כ 

מקורותמימון 
קרןעודפיתקציברגיל 
קרןעבודותפיתוח 
השתתפותהמשרדלהגנתהסביבה 
סה"כ 

מסגרת תקציב









מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

 4,630,000
 4,630,000


 3,130,000
 500,000
 1,000,000
 4,630,000

4,630,000
 4,630,000


3,130,000
500,000
1,000,000
4,630,000

הבקשה :לאשר תב"ר חדש בסכום של  ₪ 4,630,000מימון קרן עודפי תקציב רגיל  ,קרן עבודות
פיתוח והמשרד להגנת הסביבה.
מאיה כץ:קיבלנומענקשלמיליון₪בשנת2016.מטרתהתב"רהינהלשמורעלהפרויקט .
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה

 .13תוספת ביצוע תב"ר מס'  – 1908כיתות מעון וגן שטח  303גליל ים א'
(החברה לפיתוח הרצליה)
פרטים

מסגרת תקציב

 1,000,000
עד 31.12.2016
 6,500,000
 2017
 8,500,000
2018ואילך 
 16,000,000
סה"כ 



מקורותמימון 2017
 3,363,737
קרןעבודותפיתוח 
 1,625,000
השתתפותמ.החינוך 
השתתפותרשותמינהלמקרקעיישראל   1,511,263
 6,500,000
סה"כ 

מסגרת תקציב
מבוקשת
 1,000,000
 13,932,067
 1,067,933
 16,000,000


 3,363,737
 1,625,000
 8,943,330
 13,932,067

שינוי

7,432,067
()7,432,067



7,432,067
7,432,067

הבקשה :לאשר תוספת ביצוע בשנת ( 2017הקדמה משנת  )2018בסכום של  ₪ 7,432,067מימון
השתתפות רשות מינהל מקרקעי ישראל.
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
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 .14תוספת ביצוע תב"ר מס'  – 1911כיתות מעון יום  5וכיתות גן  2שטח  404גליל ים ב'
(החברה לפיתוח הרצליה)
פרטים

מסגרת תקציב

 750,000
עד 31.12.2016
 2,625,000
 2017
 12,625,000
2018ואילך 
 16,000,000
סה"כ 



מקורותמימון 2017
 1,000,000
קרןעבודותפיתוח 
 1,625,000
השתתפותמ.החינוך 
השתתפותרשותמינהלמקרקעיישראל  
 2,625,000
סה"כ 



מסגרת תקציב
מבוקשת
 750,000
 10,057,067
 5,192,933
 16,000,000


 1,000,000
 1,625,000
 7,432,067
 10,057,067


שינוי

7,432,067
()7,432,067



7,432,067
7,432,067

הבקשה :לאשר תוספת ביצוע בשנת ( 2017הקדמה משנת  )2018בסכום של  ₪ 7,432,067מימון
השתתפות רשות מינהל מקרקעי ישראל.
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה

ב .הזזה תקציבית לשנת  2017הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספת
(מילואים) שינויים -ה.
הילה רוזן :ההזזותמונחותלפניכם,עפ"יצרכיםשלהאגפיםהשונים.ישנוגידולשל95,000₪
במסגרתהתקציב.
רוני חדד :מצייןכייששינוישל95,000,₪התקציבמאוזןוברביצוע.
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה

ג .בקשה לפתיחת חשבון בנק – בית ספר ברנדייס
יוסף לונדון :אבקש הסבר ,הן לגבי פתיחת החשבון של ברנדייס והן לגבי פתיחת החשבון לגני
הילדים .
רוני חדד :בי"ס ברנדייס מבקשים לעבור בנק ,במסגרת ניהול עצמי .מאגף החינוך מסרו כי בדקו
והתנאים לגבי ביה"ס בבנק הפועלים טובים יותר מאשר בבנק לאומי .לכן עולה לאישור כספים,
מועצהומשרדהפנים .

החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה

ד .בקשה לפתיחת חשבונות בנק – גני ילדים בהרצליה
רוני חדד :היוםחשבונותהבנקשלגניילדיםהםפרטייםעלשםהגננת.הבקשההיאלפתיחתחשבון
ע"שהעירייהלכלהגנים,החשבוןיהיהביתרתזכות ללאאשראי כלשהוא.החשבוןמשמש לניהול
ההוצאות שוטפות ,בדומה לניהול עצמי של בתי ספר .הגננת והסייעת תהיינה מורשות חתימה
בחשבון.ההקצבההעירוניתלגניהילדיםתועברלחשבוןהבנקבאמצעותמס"ב. 
רה"ע:מהעםתשלומיהורים? 
רוני חדד:הוסדרכברבתחילתהשנה,התשלוםבאינטרנטלחשבוןהעירייהומועברבמס"בלחשבון
הגן .
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ענת בהרב :מדוברעלפתרוןסבירהמובאבפנימועצתהעירכיהמחוקקלאטיפלבנישהזו .
רה"ע:מבקשלהעלותאתכלהתהליךבנוהלאיזומבוקר .

החלטה  :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
רה"ע :מברךאתשמוליקלין,מנהלהחופים–זכינובחוףיםנפלא.ערכתישתיביקורות.הים
מדוגם–יישרכוח.
יוסף לונדון :מבקש להעלות ב נושאים לסדר היום
 .1בית אבות הרב קוק-חברימועצתהעירקיבלומיילמהנהלתביתאבותהרבקוקבנושא 
הגירעונותהכספיים.
רה"ע :ביתהאבותבקשיינזילותוחובות,בעיקרל"מיהרצליה".
 .2הכבאית.
רה"ע  :נזמןאתמרנווהלפגישה.

הישיבה נעולה.












בכבוד רב,
משה פדלון
ראש העירייה
ויו"ר הוועדה
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