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 6ישיבה מס'  –כספים פרוטוקול ועדת 
 16:00, בשעה זתשע" בתמוז א', 25/06/2017, ראשוןמיום 

 
2017,ביולי03

224205/17מספרנו:
 נוכחים : -חברי ועדה

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

ועדהתוחברסגניתרה"ע-גב'איהפרישקולניק
סגניתרה"עוחברתועדה-גב'עופרהבל

ועדההוחברמועצהוחבר-מריוסףלונדון
ועדההוחברמועצהוחבר - מרמשהוקנין
חברמועצהוחברהוועדה-מרצביוייס

חברמועצהוחברועדה-מריוסיקוממי
חברתמועצהוחברתועדה-גב'ליאתתימור

 
 ם :מוזמנים קבועי

מנכ"להעירייה-מריהודהבןעזרא
יועצתמשפטיתלעירייה-עו"דענתבהרב
מנהלתמח'תקצובוכלכלהוסגניתהגזבר-גב'הילהרוזן

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


 : מוזמנים נוכחים

מהנדסהעיר-למייקסאקהאדריכ
מנהלאגףהרווחה-מראהרוןסלצברג
חשבתהעירייה-גב'יעלטבצ'ניק
חשבתאגףהרווחה-גב'ענתלזרוביץ
חשבתאגףהנדסה-גב'טובהסלס

חשבתאגףהחינוך-גב'אולגהלוקינסקי
החב'הכלכליתמנהלכספים-מרעמיסלמן
ביתהורים–עמותהלמעןגילאיהזהבהרצליהמנכ"ל-מרדנישקדי

עמותהלמעןגילאיהזהבהרצליהוביתהוריםוביתמנהלכספים-סטרירונןרו"ח
העלמין

עמותתבניהרצליהמבקררו"ח-רו"חיוסימועלם
תרבותונופשבהרצליהבע"ממרכזקהילתילספורטמבקררו"חנתיברו"חזרח

נהלבריכתנורדאו,מרכזקהילתילספורטממראיילאברמוב
חשבתעמותתביתהעלמין-גב'מיריזוהרריחני

מנכ"לביתהעלמין-מראילןזהבי
עמותתעל"הרו"חמבקר-רו"חהולצמן

עמותתעל"ה-סנדרמרמיכה
חברתמוסדותחינוךותרבותמבקרשטראוסלזררו"ח-רו"חמאירארביב

חברתמוסדותחינוךותרבותמנהלכספים-נימריואבמדמו
מנהלתמתנ"סידהתשעה-ויסמןגב'זוהר

 
 נעדרו מהדיון :

גזברהעירייהמררוניחדד
לעירייהסמנכ"לבכירסימובימרג'ונ

חברתמועצהוחברתועדה-גב'איריסאתגר
ועדההוחברמועצהוחבר-מרתוםסטרוגו
אנושלמשאביל"למנכשנהמ-מרחייםשגיא

מנהלאגףתב"ל-מרשמואלעקרב
מנהלאגףהחינוך-מריעקבנחום

חשבתאגףתב"ל-גב'טלישרפסקי
עוזרתמנהלאגף,לשכתסמנכ"לבכיר-גב'רינהזאבי

עמותתעל"המנכ"לית-גזיתגב'חני
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 ל סדר היום :ע
 

 תב"רים 

  צעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות )מילואים(  ה -  2017התקציב הרגיל לשנת

 הזזה ז' –שינויים  -

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

 של התאגידים 2016בדצמבר  31חות כספיים ליום דו : 

 עמותת בני הרצליה  .1

 מרכז קהילתי לספורט .2

 בית העלמין הרצליה )ע"ר(  .3

  בית הורים )ע"ר( –למען גילאי הזהב הרצליה עמותה  .4

 עמותת עלה .5

  לא"י בע"מ  חברת מוסדות חינוך ותרבות בהרצליה מיסודה של הסוכנות היהודית .6

 )חל"צ(  
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 6מספר  תכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספיםראש העיר מ

 תב"רים .א


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

 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
 6,500,0006,500,00031.12.2016עד

 1,200,0001,200,0002017
1,200,0007,700,0006,500,000סה"כ

 
 2017מקורותמימון

 1,200,0001,200,000קרןעבודותפיתוח
1,200,0001,200,000סה"כ

 

עבודות . מימון 2017לביצוע בשנת ₪  0,0001,20לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של  שה:הבק
 פיתוח.

 
 החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

 
 

 )החברה לפיתוח הרצליה בע"מ(  בית העלמין החדש – 576הקטנת תב"ר מס'  .2
 

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    
 (1,200,000)43,913,00045,113,00031.12.2016עד

 1,200,0001,200,0002017
(1,200,000)45,113,00046,313,000סה"כ

 
 מקורותמימון

 (1,200,000)41,784,00042,984,000קרןעבודותפיתוח
 229,000229,000קרןרכוש

 3,100,0003,100,000קרןתאגידהקבורה
(1,200,000)45,113,00046,313,000סה"כ

 
 מימון קרן עבודות פיתוח.₪  1,200,000הבקשה: לאשר הקטנת תב"ר  בסכום של 

עדיפויותיוסף לונדון:  סדרי לגבי שכןבלשימושתוהה ביתהעלמין מקומותקבורהיתרהבתב"ר
נגמרו.אזרחית

 
הכנולבקשתראשהעיריעעלכך.שניםמתר3כברלתב"ר,ביתהעלמיןצריךתוספתיוסי קוממי:

מבקשלטפלוכןמבקשלדעתמהיהיתרהבתב"ר.,אומדן
 

.שיטופלעודףעבורמהשהובטחקייםעמי סלמן:
 

ישלעשותהליךמהירלקידוםביתהעלמין,ישלהעבירדחוףלמנהלתמח'תב"רים.מנכ"ל:
 

מדוברבפרויקטהכלבייההנמצאבתנופהשישלס:ראש העיר יפתחתב"רלקידוםהנושאיםיימו.
הקשוריםלביתהעלמין.

 
 החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה
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 הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ  )אגף החינוך(  – 1930  תוספת תב"ר מס' .3
 

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    
 320,000320,00031.12.2016עד

 80,00080,0002017
80,000400,000320,000סה"כ

 
 2017מקורותמימון

 80,00080,000קרןעודפיתקציברגיל
80,00080,000סה"כ

 
. מימון קרן עודפי 2017לביצוע בשנת ₪  80,000הבקשה: לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 

 תקציב רגיל.
 

 צההחלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המוע
 
 

 הצטיידות כיתות חדשות בי"ס )אגף החינוך(  –     1776תוספת תב"ר מס'   .4

 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
 240,000240,00031.12.2016עד

 110,000110,0002017
110,000350,000240,000סה"כ

 
 2017מקורותמימון

 110,000110,000לקרןעודפיתקציברגי
110,000110,000סה"כ

 
. מימון קרן עודפי 2017לביצוע בשנת ₪  110,000הבקשה: לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 

 תקציב רגיל.
 

 החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה
 

 )אגף הנדסה(  מגרש סימולציה לאופניים – 1943 תוספת תב"ר מס' .5

 
מסגרת תקציב  ב מסגרת תקצי פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
 2,500,0002,500,00031.12.2016עד

 2,500,0002,500,0002017
 (1,000,000)1,000,000ואילך2018
1,500,0005,000,0003,500,000סה"כ

 
 2017מקורותמימון

 2,500,0002,500,000קרןעבודותפיתוח
2,500,0002,500,000סה"כ

 
ותוספת ביצוע  2017לביצוע בשנת  ₪  1,500,000הבקשה: לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 

. 2017ביצוע בשנת ₪  2,500,000ובסה"כ ₪  1,000,000( בסכום של  2018 )הקדמה מ 2017בשנת 
 מימון עבודות פיתוח.

 
 חלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצהה
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 גירת תב"רים ס .6

 
והחזרתעודפיתקציבלקרנותהרשותבסכוםשל2017תב"ריםשהסתיימו/לאנוצלובשנת2סגירת

₪.732,312

 חלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצהה

 

 תוספת לסדר היום : 
 

  שיפוץ בית חם לנערים )אגף ת.ב.ל( – 2000 מס'חדש תב"ר  .7

 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
 354,000354,0002017
354,000354,000סה"כ

 
 2017מקורותמימון

 354,000354,000השתתפותהעמותהלתפניתבחינוך
354,000354,000סה"כ

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

 
שלשלוחלחבריהוועדהאתהתוספתלסדרהיוםלפניתחילתהישיבה.מבקיוסף לונדון : 


מדוברבתרומהלמעןשיפוץביתחםלנערים,שדווחהלמועצה,נעשתהעבודהדחופהראש העיר :

במהלךהיוםעלמנתלאשראתמקורהמימוןולהתחילבשיפוץלמעןמטרהטובה.
 
חלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצהה
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 עבור פרויקט פינוי בינוי מתחם סוקולוב ירושלים –בקשה לפתיחת חשבון בנק  .ב
 

 חלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצהה
 

הצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף(  -  7201התקציב הרגיל לשנת  .ג
 הזזה ז' –שינויים  -ותוספות )מילואים(  

 
הגידולתקציבמסגרתהשינויבישהילה רוזן: 567הינושל. שנובעבעיקרמהשתתפותקרן₪אלפי

התקציבמאוזןוברביצוע.עבודותפיתוחבעלויותתכנוןובנייןעיר.
 

מדוערקבפיקוחעלהבנייהישירידה?–משכורותבעמודהשני,סעיףיוסף לונדון:
 

מאיה כץ: לא ועדין תקןהיות הבנייהאויש על פיקוח אגף מנהל דלת, על נוצלהמדובר שלא א
מאי(.חודשינוארעדמחודש)

 
חלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצהה

 : של התאגידים 2016בדצמבר  31דוחות כספיים ליום  .ד
 עמותת בני הרצליה  .1

,סה"כ2015ביחסלשנת11%-מחזורהפעילותעלהב,2016סוקראתהדוחלשנת:יוסי מועלםרו"ח 
שי בניהרצליהסיימומאוזניםעור.עלותפעולותעלתהבאותו .הוצאותהנהלהוכלליותלאהשתנו,

ה.בגיןאפולוני₪89,000בסךשלכלל,השנההסתיימהבאיזון.קיימתיתרתחוב
 

יוסף לונדון:  בגיןאפולוניהשהובטחלהיות₪389,000שלגרעוןנתוניםשקיבלנובישיבתהעמותה,
,משולםע"יהעירייה

 
.0–סיימומאוזניםא.מנכ"ל:

בכיסויוניהולנכוןולאיהיהצורךבעתידאפולוניהתהפוךלרווחיתבזכותביה"סלשחייהב.
גרעון.

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


יוסף לונדון:
ולת.הבטחהלגביסבסודמשפחותמעוטותיכקיימת .א

לאקיבלתידיווחים.:ראש העיר    
הספורטהימי.–בניהרצליהמתנהליםטוב,ישנושאשישלטפלבו .ב

   מנכ"ל: בני הרצליה מתנהלים מצוין למעט המרכז הימי.   
ספורטימיצריךלהיותדגלהרשות.:תימור ליאת  
נקבלהחלטהלגבימרכזימי. :ראש העיר   

האםהעירייהמכירהמעביד,נטו.-התחייבויותבגיןסיוםיחסיעובד–7ביאור,12בעמוד .ג
בביאורזה?

מתקופתרה"עלנדאו,והעירייהעומדתבה.מדוברבהתחייבות מנכ"ל:   


אינהמסגתשמגשימיםהםהורישידרה"עמבקשלהודותליוסיחכםעלכלהפעילות,שמחשילדים
.מודהלעופרהבל,המשמשתגםכמנכ"ל.תודהלרו"חהחלמהמהירהליוסיחכםאיחוליחלומות.

.מועלםעלהדוחהמקיף
 

 המועצה לדיווחועלה הדו"ח יהחלטה :  

 מאיהכץ,לאהשתתפהבדיון.הוועדה,סגניתרה"ע,חברת -
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 בריכת נורדאו – מרכז קהילתי לספורט .2


הוביל,צאותהנהלהוכלליותהווהוצאותהפעלהגידולב–לדו"ח4עמוד,אתהדו"חסוקררו"חזרח
₪.142,000לגירעוןשל

מולתביעהקיימת מכוןהכושר, עקבהתמוטטותקירבבריכה.דאשרלאשילםשכ"שוכרהנכס,
 נסגרה לאתביעה לפיה שכ"דתשולםבפשרה שנה ב. על250-מדובר ישירות המשפיעים אלש"ח

הגירעון.
 שנ–3בעמוד ההלוואה כנגד עומד העירייה.הגירעון ששנתתנה של2016כך בגירעון תסתיים
₪.145,275

 
?2016-ו2015מההמשמעותהצטברותגירעונותיוסף לונדון:

 
בזכותהלוואתהרשות.מתקיימתזורווחיהבריכהועלהתביעהשלהמכוןהשפיעהרו"ח זרח: 

 
מנחהאתנוהלתמצוין.השירותיםוהמקלחתעברושיפוץכלליוהכיחשובשהבריכהמראש העיר : 

 .לבחוןאתהגרעוןהגזברות
 

:תימור ליאת צופיםמפעילהמזכירהשהבריכה המגזריםדתיים, ימיםלקבוצותקהילתיותמכל
לרה"ע.תודהתקציב.0-וכו',והכלב

 
מודהלאיילעלקבלתהאוכלוסייהבסברפניםיפות.משה וקנין:


נתהדוח.לאיילוצוותהעובדיםוליו"רהדירקטוריון,ליאתראשהעירמודהלרו"חרונןזרחעלהכ

תימור.
 

 המועצה לדיווחועלה הדו"ח יהחלטה :  
 
 

 בית העלמין הרצליה )ע"ר(  .3


 סטרי רו"ח סוקר לשנת הכספיים הדו"חות 2016את . ה3בעמ' לקרן-יתרה מיועד הכסף רוב
75,מהרשותהקצבהאלש"ח375נוסףובמלש"ח3כשנתישלמחזור–שורהתחתונההפיתוח.
השנים.דהיינו,לאורך₪109,593סה"כעודףהכנסותעלהוצאות.2015תמיתרהלכיסוישנאלש"ח

תקציבמאופס.עומדבביתהעלמיןהעירייהאיזנהו2016-ו2015
 

,לפניהפחתהשלהתחייבויות.מלש"ח3.5-בקופתהפיתוחישכיוסי קוממי:
 

מחייבגישהמערכתיתבביתהעלמין,אזרחיתחוסרמקומותקבורההנושאה"בוער"ן: יוסף לונדו
שניתןלהפוךלקבורהאזרחיתבדחיפות?אומתחםהאםישחלקהוטיפולמידיבקבורהאזרחית.


מודליוסי קוממי: אומדן ישתוכניתכולל בחלקהאזרחיתלמעלהבשוםמקרה. לקבור לאניתן

ותכנון.
 

לקבלת החלטות יחד עם  אזמן ישיבה בהקדם:ראש העיר הכלכלית, החברה לזוברמנכ"ל ארז
 נקדםבדחיפותאתהתוכנית.ו

 
 העממודה יו"ר קוממי יוסי למר הדוח. הכנת על סטרי רונן ביתלרו"ח מנכ"ל זהבי אילן ותה,

יישרכוח.-וצוותהעובדים.עבודתקודשורגישותראויהלציוןהעלמין,לחשבת


 .הגב'מאיהכץתנהלאתהמשךהדיוןרה"ע,,סגניתמהישיבה"עמתנצלשצריךלצאתרה -
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 יוסף לונדון:

מחויבבגישהמערכתיתוטיפולמיידיבקבורהאזרחית.–חוזרלנושאמקומותהקבורה .1
ישתכנוןואומדן,איןרישיון.יוסי קוממי:

 
בשנה.10עשלמקומותפנוייםבאזרחי,ממוצ6כעתישאילן זהבי:

 
בישיבהעםהחברההכלכלית?מנקודתזמןזו,קבורהאזרחיתשהתקבלומההיוהחלטותמנכ"ל:

 נשב זמן. שלקח מודה הרצליה, לתושבי רק וברשות העלמין בבית כספים יש נקדםוונבדוק,
בדחיפות.


פגרישיוןביתהעלמין.30/06/17תאריךב .2


,בכלהארץעדייןלאקיבלו.הפניםבנושאמולמשרדמטפלאילן זהבי:


חודשים.3כלארציתהארכהניתנתנוהלעפ"יהנכוןלעכשיומאיה כץ:


 מדועלאנחתםחוזהחכירהעםרמי? .3

 מדועלאנחתםחוזהמולהעירייה? .4
 מבקשהתייחסותבנושא.

 .01.01.2017-מן,החלהאםחדרהטהרהפועל?כ .5
 

  המועצה לדיווחועלה הדו"ח יהחלטה :  
 
 

  בית הורים )ע"ר( –עמותה למען גילאי הזהב הרצליה  .4
 
נאותאתמצבההכספי2016סוקראתהדוחותהכספייםלשנת: סטרי רונן ,אשרמשקפיםבאופן

.2015-דידומהל2016מחזורפעילות.₪2,679,270-31.12.2016ליוםגירעוןשלהעמותה.יתרתה
שכ"ל.עפ"יהוראותמ–סביןהוצאותלהנהלהוכלליותהעמותותכיהיח2עלמציין


.דיירים143דני שקדי:?ישהיוםבביתההוריםכמהדייריםמשה וקנין:

 
 יוסף לונדון: 

?העירייההאםקיבלתאתמלואהתשלוםעבורהדייריםשאכסנתלבקשת .א
השבועתצאהוראתתשלום.:סלצברג אהרון     

 דירותריקות.33יכיישבישיבההאחרונהנמסרל .ב
דירותריקות.25נכוןהיוםישדני שקדי: 
 לשמוע.שמחברכות,יוסף לונדון: 

 האםישצפילסיוםהשנה? .ג
:סטרי רונןרו"ח   דוח יהיה אוגוסט של הראשון .חציוניבחצי עד של אלש"ח400גרעון
.אפשרלספוג


טריולצוותהעובדיביתגילהזהב.מודהלמנכ"להעמותהמרדנישקדי,לרו"חרונןס

 
  המועצה לדיווחועלה הדו"ח יהחלטה :  
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 ה"עמותת על .5

 
מחזורגדלוההוצאותכוסו,ההדו"חחלק,מאזןמאוזן,סוקראתהדוחותהכספיים,רו"חהולצמן,

.ללארווחעמותהיציבהמבחינתנזילותהוצאותהנהלהוכלליותנמוכות,כךש


רסום.ופפעילותרבהלמיתוגמחדשמתבצעת:כץ  מאיה


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


יוסף לונדון: כי ביקשתימבקשלציין בחודשאפריל לקיים ומעמיק בנושאהטלוויזיהדחוף דיון

דיון.תיאוםלעדיןהקהילתית.ממתין


.שיעלהדירקטוריוןהבאבעמותהזההנושאהראשוןישיבתהבמאיה:


 המועצה לדיווחועלה הדו"ח יהחלטה :  


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


במנכ"ל: זוהר, החדשה המתנ"ס למנהלת טובה טובהמילה עבודה עושים המתנ"סים הצלחה.

.ן,יו"רהדירקטוריוותודהליהונתןיסעור


 המועצה לדיווחועלה הדו"ח יהחלטה :  


 
 .נעולההישיבה 









 כבוד רב,ב
 

 משה פדלון
 ראש העירייה
ויו"ר הוועדה


