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 5ישיבה מס'  –פרוטוקול ועדת כספים 
 15:30, בשעה זתשע" באייר כ"ה, 21/05/2017, ראשוןמיום 

 
2017,במאי28

242075/17מספרנו:
 נוכחים : -חברי ועדה

הוועדהראשהעירייהויו"ר- מרמשהפדלון
סגניתומ"מרה"עוחברתועדה-גב'מאיהכץ

ועדהתוחברסגניתרה"ע-גב'איהפרישקולניק
ועדההוחברמועצהוחבר-מריוסףלונדון
ועדההוחברמועצהוחבר - מרמשהוקנין
חברמועצהוחברהוועדה-מרצביוייס

חברמועצהוחברועדה-מריוסיקוממי
 

 מוזמנים קבועים :
מנכ"להעירייה-מריהודהבןעזרא

גזברהעירייה-מררוניחדד
יועצתמשפטיתלעירייה-הרבעו"דענתב

מנהלתמח'תקצובוכלכלהוסגניתהגזבר-גב'הילהרוזן
חשבתהעירייה-גב'יעלטבצ'ניק

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


 : מוזמנים נוכחים

לעירייהלבכירסמנכ"-סימובימרג'ונ

מנהלאגףהרווחה-מראהרוןסלצברג
מנהלהכנסותהעירייה-מרשלומיאסולין
חשבתאגףהרווחה-גב'ענתלזרוביץ
חשבתאגףהנדסה-גב'טובהסלס

חשבתאגףהחינוך-לוקינסקיגב'אולגה
מנהלתמח'הגביה-גב'אהובהאטס

ח'שומה,אגףהכנסותהעירייהמנהלתמ-עו"דשגיתאביטלאסף
עוזרתמנהלאגף,לשכתסמנכ"לבכיר-גב'רינהזאבי

 
 

 נעדרו מהדיון :
סגניתרה"עוחברתועדה-גב'עופרהבל

חברתמועצהוחברתועדה-גב'ליאתתימור
חברתמועצהוחברתועדה-גב'איריסאתגר
ועדההוחברמועצהוחבר-מרתוםסטרוגו

אנושלמשאביל"למנכמשנה-חייםשגיאמר
מנהלאגףתב"ל-מרשמואלעקרב

מנהלאגףהחינוך-מריעקבנחום
חשבתאגףתב"ל-גב'טלישרפסקי

חשבהחב'הכלכלית-סלמןמרעמי

 
 ל סדר היום :ע

 תב"רים 

  ת )מילואים(  הצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספו -  2017התקציב הרגיל לשנת

 ו -שינויים  -

 2018לשנת  צו המיסים והארנונה 
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  5מספר  תכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספיםראש העיר מ

 
 .ראשית מביע תנחומים לשלומי אסולין ומשפחתו, שלא תדעו צער ובשורות טובות

 

 תב"רים .א


 הצטיידות חדשה בי"ס אופק )אגף חינוך(  – 1976תוספת תב"ר מס'  .1

 
מסגרת תקציב  גרת תקציב מס פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
 600,000644,10044,1002017
600,000644,10044,100סה"כ

 
 מקורותמימון

 600,000600,000קרןעודפיתקציברגיל
 44,10044,100השתתפותמשרדהחינוך

600,000644,10044,100סה"כ
 

. מימון קרן עודפי 2017לביצוע בשנת ₪  600,000קט בסכום של לאשר הגדלת היקף פרויהבקשה: 

 .תקציב רגיל

במסמכיםהנלוויםחסריםכמותפריטים,לדוגמא:שולחןבודד,בכמהשולחנותיוסף לונדון: 
מדובר.

הועדה.לעיוןחברישאקסלמסודר,אעביראורנה גולדפריינד:
₪.2,250-שעוןקירביוסף לונדון:

שעוניםלכלהחדרים.מדוברברכישתינסקי:אולגה לוק


 החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה
 

 )אגף החינוך(  הצטיידות גני ילדים לאחר שיפוץ – 1999תב"ר חדש מס'  .2

 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
 190,000190,000 2017
190,000190,000 סה"כ

  
  2017ימוןמקורותמ

 190,000190,000 קרןעודפיתקציברגיל
 190,000190,000 סה"כ

 

מימון קרן עודפי תקציב  2017לביצוע בשנת ₪  190,000הבקשה: לאשר תב"ר חדש  בסכום של 

 רגיל.

 החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה
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עיף לסעיף( ותוספת הצעת שינויים )העברות מס 2017הזזה תקציבית לשנת  .ב
 .ו' -)מילואים( שינויים


השתתפותמשרדהחינוךלבתיהספרשלהחופש₪,266,000שלבמסגרתהתקציבשינויישהילה :
.הגדול

 
רזרבהשלאגףהמחשוב.לגביהמבקשהבהרהיוסף לונדון:
נדרשייןהחדשמעברלבנהעם,בהזזהמהרזרבהלהתייקרויותרפורמותובצ"ממדוברהילה רוזן:

.סמכיםמתקציבלטובתסריקת
אבקשלתקןאתהטעותסופר.יוסף לונדון:
:ראש העיר רזרבהזוהי של עירונית התקציבי1%כללית מבקשבפרק ו. לתקן "כללי"לכתוב

סריקתניירלמעבר".-ובהערות"מחשוב
 

וברביצוע.מאוזןיששינויבמסגרתהתקציב.התקציב:גזבר
 
 

2018בטרםנעבורלאישורצוהארנונהלשנת:ירראש הע מבקשלהעלותהוועדהמשהוקניןחבר,
 היוםאת ארנונה בתשלומי משרד הפנים בנושא הנחותתקנות לסדר תושבים שילמועבור שלא
ופריסתתשלומיםוהתחייבותהתושבלתשלום50%תקנההמקנההנחהשלה.2014ארנונהעדשנת

איןלתת"פרס"לכאלהשלאמשלמים.גדים,בהנהלהמתנעתידי.
המועצהדנהוקבעהאז,בעברגם,היהבמבצעלסילוקחובותמשרדהפניםיוצאמעתלעתיועמ"ש:

  גםעתהנתוןלשיקולדעתהרשותואיןחובהלהחילזאת..ראויהדבראינוש
ישלדוןבגופושלעניין,ישמקריםבהםניתןלהתחשב.יוסי קוממי:

ישועדתהנחות.למקריםכאלהר :גזב
יו"רועדתהנחותבארנונה,אנועוזריםלאלה.הננימשה וקנין: 

לנותקנות משרד הפנים בנושא הנחות בתשלומי ארנונה יש אבודים". "חובות ל מתייחסות
הזדמנותכרשותלצאתבמבצעגורף,בכלהשכונות,חדפעמי.הרבהעיריותכןמאשרותאתהתקנה.

אנחנונותניםלאנשיםהללוהסדריםוהםעדייןלאמשלמים.מאיה כץ:
שכןיוסף לונדון: נגדהיוזמה. אני גבוההולכן ברמההכי בעירייתהרצליהבאיםלקראתהתושב,

משרדהפניםלאמסייעומטילזאתעלהרשויות.
דעתישישלעשותבדיקהנתונים.פהבאופןכלליללאניתוחהישלזכורשאנודניםשלומי אסולין:

שנה.15-מבצע,קורהאחתלכדאילבחוןזאתולצאתבכןומקצועיתעלסוגיהחובות.יתכן
לאיתכןשמישלאבנושאבעיותכלכליות.הנחותהןעלפידיןוהןדרךוועדתהעירייהנותנת:גזבר

ישכאןענייןשלחינוךלתשלוםובמועד.יטיבואיתו.–משלם
נקייםדיוןפנימיבראשותיונביאאתהממצאיםלועדה.:רראש העי


 יוסף לונדון:

מבקשלשאוללגבי.כעירהאיתנהביותרובמקוםהראשוןעלדירוגהרצליהמצטרףלברכות .1
יחסגבוהיותר,האםזהאומרשאנובהןלעומתעריםאחרות0.89שליחסגבייתהארנונה

 בדוקאתהנתונים.בתחתיתהטבלהבנושאחובות?מבקשל
 גבייה.90%משקלולשלנתונימשרדהפנים.בשוטףמעל2015נלקחכנראהמדוחותגזבר:

 בעברביקשתילבדוקהאםניתןלחייבבהיטלהשבחה,פרויקטהמנהרה. .2
 המקומית.הוועדהכפישנאמרבעברישלהפנותלבדיקתשמאייועמ"ש:

 בהאצטדיוןירוד.לאחרונהשמעתישמצ–אישורתב"רהאצטדיון .3
שיפוץמנכ"ל: על הוחלט בזמנו שנים. רבת בהזנחה האצטדיון של מלש"ח,18בעלות

עלמנתלהביאאתהאצטדיוןמלש"ח50-בשיתוףהטוטו.מסתברשישצורךבהשקעהשלכ
 ואףפגישהעםמנכ"למשרדהספורטוהטוטוהצגנוחלופותבלסבירות. לשיפוץהאצטדיון

.ע"חהעירייהבלבדחלקמהשיפוץלאנממןזאתישתתפובמימוןהודענושאםלא
ההשתתפותמטעםמשרדגובההגשנותוכניותוממתיניםלשמועמהיהחלופהבהבחרוומה

.גםהןבנושאאגודותהספורטמעורבותהספורט.יתכןולאיהיהאישורלפתיחתהאצטדיון.
:ראש העיר  משחקים בין להפריד יש כי יפגעו,מחדד לא והבוגרים הילדים לאימונים.

הבעיהבמשחקיליגהאחתלשבועייםבאצטדיון.עלינולהחליטבמהלהשקיעבעירמשיקול
כלכלי.הייתההזנחהשגרמהלנזקבלתיהפיךלמבנה.
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 קרןעודפיתקציבופיתוח.יתרותלישיבההבאהמבקשלקבל .4
בהחלט.גזבר:

 
 

 2018לשנת  צו המיסים והארנונה .ג

עדכוניםשנעשובצו,בעיקרתמציתהשינוייםהמעטיםוכןהצומונחבפניכםלאישורכםגזבר: 
שינוייםשבוצעועלפיחוק:ו

 טרםפורסם.-שיעורעדכון -

 בשטחיםפתוחים-הכוונהלמערכות.מערכותסולאריות–סוגינכסים3תוספת -
ו גגות)על)לארלוונטיבהרצליה( ,מ"ר(מדוברעלשקליםבודדים200מינימלימעלשטח

אך אנו מחויבים  כנכסלהוסיפם לצו ים  שיש תעריף.בגינםלחייב מציגות התקנות
 ומקסימום.אנחנוהולכיםעלהמקסימום.מינימום

גושיםוחלקות - ב–עדכון ונוהעמלאזורו' )שכ' חלקותשם(נווהישראלבאזורז' הוחרגו
מהוותחלקמש6424בגוש החדששלשאינן אשרמצויותבמתחםהבנוי כונתנוהישראל,

 גלילים.
 לשנה.כלמ"רל₪3.5-כהפרשבתעריףשלמדוברעלשלומי אסולין:

 - שינויים בתקנות–בפרקההנחות הנחותשפורסמו  מועצתהעיר לאישור מבוקשלהביא
בשיעורןהמקסימלי.ההסדרים)הנחהמארנונה(

אומיוסף לונדון: שנה מוקפאכל שהארנונה 1984-מתרים עדכונים. יש שני מצד יש,  כי סבור
.ומגרשיטניספרטייםגבייהעלבריכותפרטיותלהוסיף

.ומצריךאישורשלמשרדהפניםזהשינוישלאבשליטהשלנושלומי אסולין:
יועמ"ש: של הנושא כל על מדובר שנים . עריכת של הקשות בהמגבלות השינויים ה,ארנונצווי

והאחדתצו הארנונה, וי זהואבסורדבו נמצאכלהשלטוןהמקומיכאשרשינוייםללאהתקדמות.
.המהוויםשינוישיטתחישובאסוריםכלילואילואחריםמצריכיםאתאישורהשרים

גזבר: ינואר עד המדידות תהליך2018בנושא את ולהשלים להיערך יצליחו לא הרשויות מרבית
המדידות.

מדידותהתחל במבצע נו . התושביםנמוכההיענות . השלטוןיש הרשויותבאמצעותמרכז פניהשל
בתאריךהנתון.ניתןיהיהלסיימן.לאהמועדלסיוםהמדידותהארכתהמקומיל

האםגוביםארנונהעלאנטנותסלולריות?יוסף לונדון:
ישגבייה.עלהאנטנהלא,עלמתקנים,דירות,חדריאנטנותשלומי אסולין:

 
מנכ"ל: כי לציין הרצליה אין גבייה של אגרת שמירהעיר בראוי  , גבייתשמירהברשויותלנוכח
אחרות.


 חלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצהה
 

עלכלהצוותעלהעבודהכלהשנהולו,לשגיתאביטלאסףאהובהאטסלמודהלשלומיאסולין,גזבר: 
הכנתצוהארנונה.


לגזבר,לשלומיאסולין,לאהובהאטס,לשגיתאביטלאסףוכלהצוות.מבקשלהודות:העיר  ראש

 
 .נעולההישיבה 




 כבוד רב,ב
 

 משה פדלון
 ראש העירייה
ויו"ר הוועדה


