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על סדר היום :
 תב"רים
 התקציב הרגיל לשנת  - 2017הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים)
 שינויים –הזזה ז' בקשה לפתיחת חשבון בנק – עבור פרויקט פינוי בינוי מתחם סוקולוב ירושלים
 דוחות כספיים ליום  31בדצמבר  2016של התאגידים :
.1

עמותת בני הרצליה

.2

מרכז קהילתי לספורט

.3

בית העלמין הרצליה (ע"ר)

.4

עמותה למען גילאי הזהב הרצליה – בית הורים (ע"ר)

.5

עמותת עלה

.6

חברת מוסדות חינוך ותרבות בהרצליה מיסודה של הסוכנות היהודית לא"י בע"מ
(חל"צ)
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ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 6
תב"רים
א.

 .1תוספת תב"ר מס'  – 1402כלביה (מרכז וטרינרי) (החברה לפיתוח הרצליה בע"מ)
פרטים

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

עד 31.12.2016
 2017
סה"כ 

מקורותמימון 2017
קרןעבודותפיתוח 
סה"כ 

 6,500,000

 6,500,000





 6,500,000
 1,200,000
 7,700,000


 1,200,000
 1,200,000

שינוי

1,200,000
 1,200,000
1,200,000
 1,200,000

הבקשה :לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של  ₪ 1,200,000לביצוע בשנת  .2017מימון עבודות
פיתוח.
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
 .2הקטנת תב"ר מס'  – 576בית העלמין החדש (החברה לפיתוח הרצליה בע"מ)
פרטים

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

עד 31.12.2016
 2017
סה"כ 

מקורותמימון 
קרןעבודותפיתוח 
קרןרכוש 
קרןתאגידהקבורה 
סה"כ 

 45,113,000
 1,200,000
 46,313,000


 42,984,000
 229,000
 3,100,000
 46,313,000

 43,913,000
 1,200,000
 45,113,000


 41,784,000
 229,000
 3,100,000
 45,113,000

()1,200,000
( )1,200,000
()1,200,000
( )1,200,000

הבקשה :לאשר הקטנת תב"ר בסכום של  ₪ 1,200,000מימון קרן עבודות פיתוח.
יוסף לונדון :תוהה לגבי סדרי עדיפויות לשימוש ביתרה בתב"ר בית העלמין שכן מקומות קבורה
אזרחיתנגמרו .
יוסי קוממי :ביתהעלמיןצריךתוספתלתב"ר,כבר 3שניםמתריעעלכך.לבקשתראשהעיר הכנו
אומדן,מבקשלטפלוכןמבקשלדעתמהיהיתרהבתב"ר. 
עמי סלמן:קייםעודףעבורמהשהובטחשיטופל .
מנכ"ל:ישלעשותהליךמהירלקידוםביתהעלמין,ישלהעבירדחוףלמנהלתמח'תב"רים .
ראש העיר :מדוברבפרויקטהכלבייההנמצאבתנופה שישלסיימו.יפתחתב"רלקידוםהנושאים
הקשוריםלביתהעלמין .
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
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 .3תוספת תב"ר מס'  – 1930הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ (אגף החינוך)
פרטים

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

עד 31.12.2016
 2017
סה"כ 

מקורותמימון 2017
קרןעודפיתקציברגיל 
סה"כ 

 320,000

 320,000





 320,000
 80,000
 400,000


 80,000
 80,000

שינוי

80,000
 80,000
80,000
 80,000

הבקשה :לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של  ₪ 80,000לביצוע בשנת  .2017מימון קרן עודפי
תקציב רגיל.
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
 .4תוספת תב"ר מס' 1776

– הצטיידות כיתות חדשות בי"ס (אגף החינוך)

פרטים

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

עד 31.12.2016
 2017
סה"כ 

מקורותמימון 2017
קרןעודפיתקציברגיל 
סה"כ 

 240,000

 240,000





 240,000
 110,000
 350,000


 110,000
 110,000

שינוי

110,000
 110,000
110,000
 110,000

הבקשה :לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של  ₪ 110,000לביצוע בשנת  .2017מימון קרן עודפי
תקציב רגיל.
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
 .5תוספת תב"ר מס'  – 1943מגרש סימולציה לאופניים (אגף הנדסה)
פרטים

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

עד 31.12.2016
 2017
2018ואילך 
סה"כ 

מקורותמימון 2017
קרןעבודותפיתוח 
סה"כ 

 2,500,000

 1,000,000
 3,500,000





 2,500,000
 2,500,000

 5,000,000


 2,500,000
 2,500,000

שינוי

2,500,000
()1,000,000
 1,500,000
2,500,000
 2,500,000

הבקשה :לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של  ₪ 1,500,000לביצוע בשנת  2017ותוספת ביצוע
בשנת ( 2017הקדמה מ  ) 2018בסכום של  ₪ 1,000,000ובסה"כ  ₪ 2,500,000ביצוע בשנת .2017
מימון עבודות פיתוח.
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
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 .6סגירת תב"רים
סגירת2תב"ריםשהסתיימו/לאנוצלובשנת2017והחזרתעודפיתקציבלקרנותהרשותבסכוםשל
732,312 .₪

החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה

תוספת לסדר היום :
 .7תב"ר חדש מס'  – 2000שיפוץ בית חם לנערים (אגף ת.ב.ל)
פרטים
 2017
סה"כ 

מקורותמימון 2017
השתתפותהעמותהלתפניתבחינוך 
סה"כ 

מסגרת תקציב







מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

 354,000
 354,000


 354,000
 354,000

354,000
 354,000
354,000
 354,000

הבקשה :לאשר תב"ר חדש בסכום  ₪ 354,000לביצוע בשנת  .2017מימון השתתפות העמותה
לתפנית בחינוך.
יוסף לונדון  :מבקשלשלוחלחבריהוועדהאתהתוספתלסדרהיוםלפניתחילתהישיבה .

ראש העיר :מדוברבתרומהלמעןשיפוץביתחםלנערים,שדווחהלמועצה,נעשתהעבודהדחופה
במהלךהיוםעלמנתלאשראתמקורהמימוןולהתחילבשיפוץלמעןמטרהטובה .
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
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ב.

בקשה לפתיחת חשבון בנק – עבור פרויקט פינוי בינוי מתחם סוקולוב ירושלים

החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה

ג.

התקציב הרגיל לשנת  - 2017הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף)
ותוספות (מילואים)  -שינויים –הזזה ז'

הילה רוזן :יששינויבמסגרתהתקציב.הגידולהינושל 567אלפי₪שנובעבעיקרמהשתתפותקרן
עבודותפיתוחבעלויותתכנוןובנייןעיר.התקציבמאוזןוברביצוע .
יוסף לונדון:בעמודהשני,סעיףמשכורות–מדוערקבפיקוחעלהבנייהישירידה? 
מאיה כץ :היות ועדין לא  אויש תקן מנהל אגף פיקוח על הבנייה ,מדובר על דלתא שלא נוצלה
(מחודשינוארעדחודשמאי) .
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה 

ד.

דוחות כספיים ליום  31בדצמבר  2016של התאגידים :

 .1עמותת בני הרצליה
רו"ח יוסי מועלם:סוקראתהדוחלשנת,2016מחזורהפעילותעלהב 11%-ביחסלשנת,2015סה"כ
עלותפעולותעלתהבאותו שיעור .בניהרצליהסיימומאוזנים,הוצאותהנהלהוכלליותלא השתנו.
כלל,השנההסתיימהבאיזון.קיימתיתרתחובבסךשל89,000₪בגיןאפולוניה .
יוסף לונדון :נתוניםשקיבלנובישיבתהעמותה,גרעוןשל 389,000₪בגיןאפולוניהשהובטחלהיות
משולםע"יהעירייה, 
מנכ"ל:א.סיימומאוזנים– .0
ב.אפולוניהתהפוךלרווחיתבזכותביה"סלשחייה וניהולנכוןולאיהיהצורךבעתידבכיסוי
גרעון .

ג.לפניםמשורתהדין,ראשהעירהחליטלכסותאתגרעוןאפולוניהבסך 389,000₪והדבר
בביצוע .


יוסף לונדון :
א .קיימתהבטחהלגביסבסודמשפחותמעוטותיכולת .
ראש העיר :לאקיבלתידיווחים .
ב .בניהרצליהמתנהליםטוב,ישנושאשישלטפלבו–הספורטהימי .
מנכ"ל :בני הרצליה מתנהלים מצוין למעט המרכז הימי.
ליאת תימור:ספורטימיצריךלהיותדגלהרשות .
ראש העיר :נקבלהחלטהלגבימרכזימי .
ג .בעמוד,12ביאור 7– התחייבויותבגיןסיוםיחסיעובד-מעביד,נטו.האםהעירייהמכירה
בביאורזה? 
מנכ"ל :מדוברבהתחייבותמתקופתרה"עלנדאו,והעירייהעומדתבה .

רה"עמבקשלהודותליוסיחכםעלכלהפעילות,שמחשילדיםשידהוריהםאינהמסגתשמגשימים
חלומות.איחולי החלמהמהירהליוסיחכם.מודהלעופרהבל,המשמשתגםכמנכ"ל.תודהלרו"ח
מועלםעלהדוחהמקיף .
החלטה  :הדו"ח יועלה לדיווח המועצה
 -חברתהוועדה,סגניתרה"ע,מאיהכץ,לאהשתתפהבדיון.
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 .2מרכז קהילתי לספורט – בריכת נורדאו

רו"חזרחסוקראתהדו"ח,עמוד4לדו"ח–גידולבהוצאותהפעלהוהוצאותהנהלהוכלליות,הוביל
לגירעוןשל142,000.₪ 
קיימת תביעהמול מכוןהכושר,שוכר הנכס,אשרלא שילםשכ"דעקב התמוטטותקירבבריכה.
תביעה נסגרה בפשרה לפיה לא תשולם שנה שכ"ד .מדובר ב 250-אלש"ח המשפיעים ישירות על
הגירעון .
בעמוד  3– הגירעון עומד כנגד ההלוואה שנתנה העירייה .כך ששנת 2016תסתיים בגירעון של
145,275 .₪
יוסף לונדון:מההמשמעותהצטברותגירעונות2015ו ?2016-
רו"ח זרח :התביעהשלהמכוןהשפיעהעלרווחיהבריכהוזומתקיימתבזכותהלוואתהרשות .
ראש העיר  :השירותיםוהמקלחתעברושיפוץכלליוהכיחשובשהבריכהמנוהלתמצוין.מנחהאת
הגזברותלבחוןאתהגרעון.
ליאת תימור :מזכירה שהבריכה מפעילה ימים לקבוצות קהילתיות מכל המגזרים דתיים ,צופים
וכו',והכלב0-תקציב.תודהלרה"ע .
משה וקנין:מודהלאיילעלקבלתהאוכלוסייהבסברפניםיפות .

ראשהעירמודהלרו"חרונןזרחעלהכנתהדוח.לאיילוצוותהעובדיםוליו"רהדירקטוריון,ליאת
תימור .
החלטה  :הדו"ח יועלה לדיווח המועצה

 .3בית העלמין הרצליה (ע"ר)

רו"ח סטרי סוקר את הדו"חות הכספיים לשנת  .2016בעמ'  3היתרה  -רוב הכסף מיועד לקרן
הפיתוח .שורהתחתונה– מחזורשנתישל כ  3מלש"חובנוסף  375אלש"חהקצבה מהרשות,75
אלש"חמיתרהלכיסוישנת.2015סה"כעודףהכנסותעלהוצאות109,593.₪דהיינו,לאורךהשנים
2015ו2016-העירייהאיזנהוביתהעלמיןעומדבתקציבמאופס .
יוסי קוממי:בקופתהפיתוחישכ-3.5מלש"ח,לפניהפחתהשלהתחייבויות .
יוסף לונדון :הנושאה"בוער"חוסרמקומותקבורהאזרחיתבביתהעלמין ,מחייבגישהמערכתית
וטיפולמידיבקבורהאזרחית.האםישחלקהאומתחםשניתןלהפוךלקבורהאזרחיתבדחיפות? 

יוסי קוממי :לא ניתן לקבור בחלקה אזרחית למעלה בשום מקרה .יש תוכנית כולל אומדן מודל
ותכנון .
ראש העיר :אזמן ישיבה בהקדם לקבלת החלטות יחד עם מנכ"ל החברה הכלכלית ,ארז לזובר
ונקדםבדחיפותאתהתוכנית.
מודה לרו"ח רונן סטרי על הכנת הדוח .למר יוסי קוממי יו"ר העמותה ,אילן זהבי מנכ"ל בית
העלמין,לחשבתוצוותהעובדים.עבודתקודשורגישותראויהלציון-יישרכוח .

 -רה"עמתנצלשצריךלצאתמהישיבה,סגניתרה"ע,הגב'מאיהכץתנהלאתהמשךהדיון.
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יוסף לונדון:
 .1חוזרלנושאמקומותהקבורה–מחויבבגישהמערכתיתוטיפולמיידיבקבורהאזרחית. 
יוסי קוממי:ישתכנוןואומדן,איןרישיון .
אילן זהבי:כעתיש6מקומותפנוייםבאזרחי,ממוצעשל10בשנה .
מנכ"ל :מההיוהחלטותשהתקבלובישיבהעםהחברההכלכלית?מנקודתזמןזו,קבורהאזרחית
רק לתושבי הרצליה ,מודה שלקח זמן .נשב ונבדוק ,יש כספים בבית העלמין וברשות ונקדם
בדחיפות .

 .2בתאריך30/06/17פגרישיוןביתהעלמין. 

אילן זהבי:מטפלבנושאמולמשרדהפנים,בכלהארץעדייןלאקיבלו .

מאיה כץ:נכוןלעכשיועפ"יהנוהלניתנתהארכהארציתכל3חודשים .

 .3מדועלאנחתםחוזהחכירהעםרמי?
 .4מדועלאנחתםחוזהמולהעירייה?
מבקשהתייחסותבנושא.
 .5האםחדרהטהרהפועל?כן,החלמ-.01.01.2017
החלטה  :הדו"ח יועלה לדיווח המועצה
 .4עמותה למען גילאי הזהב הרצליה – בית הורים (ע"ר)
רונן סטרי :סוקראתהדוחותהכספייםלשנת,2016אשרמשקפיםבאופןנאותאתמצבההכספי
שלהעמותה.יתרתהגירעוןליום31.12.2016-2,679,270.₪מחזורפעילות2016דידומהל.2015- 
מצייןעל2העמותותכיהיחסביןהוצאותלהנהלהוכלליות–עפ"יהוראותמשכ"ל .

משה וקנין:כמהדייריםישהיוםבביתההורים?דני שקדי:143דיירים .
יוסף לונדון:
א .האםקיבלתאתמלואהתשלוםעבורהדייריםשאכסנתלבקשתהעירייה? 
אהרון סלצברג:השבועתצאהוראתתשלום .
ב .בישיבההאחרונהנמסרליכייש33דירותריקות.
דני שקדי:נכוןהיוםיש25דירותריקות .
יוסף לונדון:ברכות,שמחלשמוע.
ג .האםישצפילסיוםהשנה?
רו"ח רונן סטרי :בחצי הראשון של אוגוסט יהיה דוח חציוני .גרעון של עד  400אלש"ח
אפשרלספוג .

מודהלמנכ"להעמותהמרדנישקדי,לרו"חרונןסטריולצוותהעובדיביתגילהזהב .
החלטה  :הדו"ח יועלה לדיווח המועצה
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 .5עמותת על"ה
רו"חהולצמן,סוקראתהדוחותהכספיים,הדו"חחלק,מאזןמאוזן,המחזורגדלוההוצאותכוסו,
הוצאותהנהלהוכלליותנמוכות,כךשעמותהיציבהמבחינתנזילותללארווח .

מאיה כץ :מתבצעתפעילותרבהלמיתוגמחדשופרסום .

מנכ"ל :נקיים דיון בלשכתי ,כולל החברה למתנ"סים ודוברות ,לבחינת הדיוורור לתושבים
בשכונות .

יוסף לונדון :מבקש לציין כי בחודש אפריל ביקשתי לקיים דחוף ומעמיק דיון בנושא הטלוויזיה
הקהילתית.ממתיןעדיןלתיאוםדיון .

מאיה:בישיבתהדירקטוריוןהבאבעמותהזההנושאהראשוןשיעלה .

החלטה  :הדו"ח יועלה לדיווח המועצה

 .6חברת מוסדות חינוך ותרבות בהרצליה מיסודה של הסוכנות היהודית לא"י בע"מ (חל"צ)
רו"חמאירארביב,סוקראתהדוחותהכספייםלשנת .2016

מנכ"ל :מילה טובה למנהלת המתנ"ס החדשה זוהר ,בהצלחה .המתנ"סים עושים עבודה טובה
ותודהליהונתןיסעור,יו"רהדירקטוריון .

החלטה  :הדו"ח יועלה לדיווח המועצה

הישיבה נעולה.







בכבוד רב,
משה פדלון
ראש העירייה
ויו"ר הוועדה 
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