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על סדר היום :
 תב"רים
 התקציב הרגיל לשנת  - 2017הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים)
 שינויים  -ו צו המיסים והארנונה לשנת 2018
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ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 5
ראשית מביע תנחומים לשלומי אסולין ומשפחתו ,שלא תדעו צער ובשורות טובות.

א.

תב"רים


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

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

 2017
סה"כ 

מקורותמימון 
קרןעודפיתקציברגיל 
השתתפותמשרדהחינוך 
סה"כ 

 44,100
 44,100



 44,100
 44,100

 644,100
 644,100


 600,000
 44,100
 644,100

600,000
 600,000
600,000
 600,000

הבקשה :לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של  ₪ 600,000לביצוע בשנת  .2017מימון קרן עודפי
תקציב רגיל.
יוסף לונדון :במסמכיםהנלוויםחסריםכמותפריטים,לדוגמא:שולחןבודד,בכמהשולחנות
מדובר .
אורנה גולדפריינד:ישאקסלמסודר,אעבירלעיוןחברהועדה .
יוסף לונדון:שעוןקירב-2,250 .₪
אולגה לוקינסקי:מדוברברכישתשעוניםלכלהחדרים .

החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
 .2תב"ר חדש מס'  – 1999הצטיידות גני ילדים לאחר שיפוץ (אגף החינוך)
פרטים
 2017
סה"כ 

מקורותמימון 2017
קרןעודפיתקציברגיל 
סה"כ 

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

 190,000
 190,000


 190,000
 190,000

190,000
 190,000
190,000
190,000

הבקשה :לאשר תב"ר חדש בסכום של  ₪ 190,000לביצוע בשנת  2017מימון קרן עודפי תקציב
רגיל.
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
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ב .הזזה תקציבית לשנת  2017הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספת
(מילואים) שינויים -ו'.

הילה  :יששינויבמסגרתהתקציבשל 266,000,₪השתתפותמשרדהחינוךלבתיהספרשלהחופש
הגדול. 
יוסף לונדון:מבקשהבהרהלגביהרזרבהשלאגףהמחשוב .
הילה רוזן :מדוברבהזזהמהרזרבהלהתייקרויותרפורמותובצ"מ,עםהמעברלבנייןהחדשנדרש
תקציבלטובתסריקתמסמכים. 
יוסף לונדון:אבקשלתקןאתהטעותסופר .
ראש העיר :זוהי רזרבה כללית עירונית של  1%בפרק התקציבי .מבקש לתקן ולכתוב "כללי"
ובהערות"מחשוב-סריקתניירלמעבר" .
גזבר:יששינויבמסגרתהתקציב.התקציבמאוזןוברביצוע .
ראש העיר :בטרםנעבורלאישורצוהארנונהלשנת,2018חברהוועדהמשהוקניןמבקשלהעלות
לסדר היום את תקנות משרד הפנים בנושא הנחות בתשלומי ארנונה עבור תושבים שלא שילמו
ארנונהעדשנת.2014התקנההמקנההנחהשל50%ופריסתתשלומיםוהתחייבותהתושבלתשלום
עתידי.בהנהלהמתנגדים,איןלתת"פרס"לכאלהשלאמשלמים .
יועמ"ש:מעתלעתיוצאמשרדהפניםבמבצעלסילוקחובות,היהגםבעבר,אזהמועצהדנהוקבעה
שהדבראינוראוי.גםעתהנתוןלשיקולדעתהרשותואיןחובהלהחילזאת.
יוסי קוממי:ישלדוןבגופושלעניין,ישמקריםבהםניתןלהתחשב .
גזבר :למקריםכאלהישועדתהנחות .
משה וקנין :הננייו"רועדתהנחותבארנונה,אנועוזריםלאלה .
תקנות משרד הפנים בנושא הנחות בתשלומי ארנונה מתייחסות ל "חובות אבודים" .יש לנו
הזדמנותכרשותלצאתבמבצעגורף,בכלהשכונות,חדפעמי.הרבהעיריותכןמאשרותאתהתקנה .
מאיה כץ:אנחנונותניםלאנשיםהללוהסדריםוהםעדייןלאמשלמים .
יוסף לונדון :בעיריית הרצליה באים לקראת התושב ,ברמה הכי גבוהה ולכן אני נגד היוזמה .שכן
משרדהפניםלאמסייעומטילזאתעלהרשויות. 
שלומי אסולין :ישלזכורשאנודניםפהבאופןכלליללאניתוחהנתונים .דעתישישלעשותבדיקה
מקצועיתעלסוגיהחובות.יתכןוכןכדאילבחוןזאתולצאתבמבצע,קורהאחתל15-שנה. 
גזבר :העירייהנותנתהןעלפידיןוהןדרךוועדתהנחות בנושאבעיותכלכליות.לאיתכןשמישלא
משלם–יטיבואיתו.ישכאןענייןשלחינוךלתשלוםובמועד .
ראש העיר:נקייםדיוןפנימיבראשותיונביאאתהממצאיםלועדה .

יוסף לונדון:
 .1מצטרףלברכותעלדירוגהרצליהכעירהאיתנהביותרובמקוםהראשון.מבקשלשאוללגבי
יחסגבייתהארנונהשל0.89לעומתעריםאחרותבהןיחסגבוהיותר,האםזהאומרשאנו
בתחתיתהטבלהבנושאחובות?מבקשלבדוקאתהנתונים.
גזבר:נלקחכנראהמדוחות2015משקלולשלנתונימשרדהפנים.בשוטףמעל90%גבייה.
 .2בעברביקשתילבדוקהאםניתןלחייבבהיטלהשבחה,פרויקטהמנהרה.
יועמ"ש:כפישנאמרבעברישלהפנותלבדיקתשמאיהוועדההמקומית.
 .3אישורתב"רהאצטדיון–לאחרונהשמעתישמצבהאצטדיוןירוד.
מנכ"ל :האצטדיון בהזנחה רבת שנים .בזמנו הוחלט על שיפוץ בעלות של  18מלש"ח,
בשיתוףהטוטו.מסתברשישצורךבהשקעהשלכ-50מלש"חעלמנתלהביאאתהאצטדיון
לסבירות.בפגישהעםמנכ"למשרדהספורטוהטוטוהצגנוחלופות לשיפוץהאצטדיוןואף
הודענושאםלאישתתפובמימוןחלקמהשיפוץלאנממןזאתע"חהעירייהבלבד. 
הגשנותוכניותוממתיניםלשמועמהיהחלופהבהבחרוומהגובהההשתתפותמטעםמשרד
הספורט.יתכןולאיהיהאישורלפתיחתהאצטדיון.אגודותהספורטמעורבותגםהןבנושא. 
ראש העיר  :מחדד כי יש להפריד בין משחקים לאימונים .הילדים והבוגרים לא יפגעו,
הבעיהבמשחקיליגהאחתלשבועייםבאצטדיון.עלינולהחליטבמהלהשקיעבעירמשיקול
כלכלי.הייתההזנחהשגרמהלנזקבלתיהפיךלמבנה .
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 .4מבקשלקבללישיבההבאהיתרותקרןעודפיתקציבופיתוח.
גזבר:בהחלט. 

ג .צו המיסים והארנונה לשנת 2018
גזבר :הצומונחבפניכםלאישורכםוכןתמציתהשינוייםהמעטיםשנעשובצו,בעיקרעדכונים
ושינוייםשבוצעועלפיחוק :
 שיעורעדכון-טרםפורסם. תוספת3סוגינכסים–מערכותסולאריות.הכוונהלמערכות-בשטחיםפתוחים(לארלוונטיבהרצליה)ועלגגות(שטחמינימלימעל 200מ"ר)מדוברעלשקליםבודדים,
אך אנו  מחויבים להוסיפם  לצו כנכסים  שיש  לחייב בגינם .התקנות מציגות תעריף
מינימוםומקסימום.אנחנוהולכיםעלהמקסימום.
 עדכון גושים וחלקות – באזור ו' נוה עמל ובאזור ז' (שכ' נווה ישראל) שם הוחרגו חלקותבגוש  6424שאינן מהוות חלק משכונת נוה ישראל ,אשר מצויות במתחם הבנוי החדש של
גלילים.
שלומי אסולין:מדוברעלהפרשבתעריףשלכ3.5-₪לכלמ"רלשנה.
 שינויים בפרק ההנחות –  מבוקש להביא לאישור מועצת העיר  הנחות שפורסמו בתקנותההסדרים(הנחהמארנונה)בשיעורןהמקסימלי .
יוסף לונדון :כל שנה אומרים שהארנונה מוקפאת מ - ,1984מצד שני יש עדכונים .סבור כי  יש
להוסיףגבייהעלבריכותפרטיותומגרשיטניספרטיים .
שלומי אסולין:זהשינוישלאבשליטהשלנוומצריךאישורשלמשרדהפנים .
יועמ"ש .:שנים מדובר על כל הנושא של המגבלות הקשות של עריכת שינויים בצווי הארנונה,
והאחדתצווי הארנונה ,ללאהתקדמות.זהואבסורדבונמצאכלהשלטוןהמקומיכאשרשינויים
המהוויםשינוישיטתחישובאסוריםכלילואילואחריםמצריכיםאתאישורהשרים. 
גזבר :בנושא המדידות עד ינואר  2018מרבית הרשויות לא יצליחו להיערך ולהשלים את תהליך
המדידות .
התחלנו במבצע מדידות .היענות התושבים נמוכה .יש פניה של הרשויות באמצעות מרכז השלטון
המקומילהארכתהמועדלסיוםהמדידות.לאניתןיהיהלסיימןבתאריךהנתון. 
יוסף לונדון:האםגוביםארנונהעלאנטנותסלולריות? 
שלומי אסולין:עלהאנטנהלא,עלמתקנים,דירות,חדריאנטנותישגבייה .
מנכ"ל :ראוילצייןכיבעיר הרצליה אין גבייה של אגרת שמירה,לנוכחגבייתשמירהברשויות
אחרות. 

החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
גזבר :מודהלשלומיאסולין,לאהובהאטס,לשגיתאביטלאסףולכלהצוותעלהעבודהכלהשנהועל
הכנתצוהארנונה .

ראש העיר :מבקשלהודותלגזבר,לשלומיאסולין,לאהובהאטס,לשגיתאביטלאסףוכלהצוות .
הישיבה נעולה.


בכבוד רב,
משה פדלון
ראש העירייה
ויו"ר הוועדה 
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