פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 7
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על סדר היום :
 תב"רים
 התקציב הרגיל לשנת  - 2017הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) -
שינויים –הזזה ח'
 דו"ח כספי לתאריך  – 31.3.17רבעוני לשנת  2017לתקופה  1של משרד הפנים (כולל תקציר
מנהלים)

1

ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 7
תב"רים

א.

 .1תוספת תב"ר מס'  – 1909כיתות גן  4שטח  408גליל ים ב' (החברה לפיתוח הרצליה בע"מ)
פרטים

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

אושר 11/2016
עד 31.12.2016
962,500
 2017
1,037,500
2018ואילך 
 2,000,000
סה"כ 



מקורותמימון 2017
150,000
קרןעבודותפיתוח 
812,500
השתתפותמשרדהחינוך 
 962,500
סה"כ 
הבקשה:
לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של  ₪ 2,000,000מתוכו לביצוע בשנת  2017בסכום של 962,500
 . ₪מימון קרן עבודות פיתוח והשתתפות משרד החינוך.
 650,000
 4,675,000
 4,675,000
 10,000,000


 1,425,000
 3,250,000
 4,675,000

 650,000
 5,637,500
 5,712,500
 12,000,000


 1,575,000
 4,062,500
 5,637,500

לאשר שינוי שם ל  :כיתותגן5שטח408גליליםב'.
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
יוסף לונדון :תוההמדוענדרשיםלאשרתוספת תב"רזה,כשמצדשנינדרשיםלאשרלסגורתב"ר
מס' .1964
אורנה גולדפריינד :תב"רים  1909ותב"ר  1911הינם תוספת ע"ח סגירת תב"ר  1964וזאת לצורך
התאמהלהרשאותשהתקבלוממנהלמקרקעיישראל .
יוסף לונדון :האםישסנכרוןביןבנייתכיתותהגןלביןבנייתהבנייניםהמיועדיםלמגורים? 
רה"ע  :אנומעדיפיםלבנותכעתיותרכיתותולאכלסםבעתידמאחרועלותהבניהזולהמשמעותית
בבנייתמספרכיתותבוזמניתמאשרבנייהבשלבים.עפ"יהצפינראהכייהיהצורךבעתידבכמותזו
שלכיתות. 
יוסף לונדון :האםייבנוגםכיתותגןאוהאםייבנוגםקומותנוספותמעלהגנים .
רה"ע:איןתוכניתעתידיתלבנותמעללשתיקומותגן.כלהצרכיםנלקחובחשבוןושטחיציבור
ייבנובשטחנפרד .
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 .2תוספת תב"ר מס'  – 1911כיתות מעון יום  5וכיתות גן  2שטח  404גליל ים ב' (החברה
לפיתוח הרצליה בע"מ)
מסגרת תקציב מסגרת תקציב שינוי
פרטים
מבוקשת
אושר 5/2017
 750,000
 750,000
עד 31.12.2016
2,937,500
 12,994,567
 10,057,067
 2017
4,562,500
 9,755,433
 5,192,933
2018ואילך 
 7,500,000
 23,500,000
 16,000,000
סה"כ 







מקורותמימון 2017
500,000
 1,500,000
 1,000,000
קרןעבודותפיתוח 
2,437,500
 4,062,500
 1,625,000
השתתפותמשרדהחינוך 
 7,432,067
השתתפותרשותמינהלמקרקעיישראל   7,432,067
 2,937,500
 12,994,567
 10,057,067
סה"כ 
הבקשה:
לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של  ₪ 7,500,000מתוכו לביצוע בשנת  2017בסכום של
 . ₪ 2,937,500מימון קרן עבודות פיתוח והשתתפות משרד החינוך.
לאשר שינוי שם ל  :כיתותמעוןיום5וכיתותגן5שטח404גליליםב'.
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה

 .3סגירת תב"ר מס' 1964

– כיתות גן נוספות  4שטח  408גליל ים ב' (החברה לפיתוח

הרצליה בע"מ)
פרטים

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

אושר 11/2016
 2017
2018ואילך 
סה"כ 

מקורותמימון 2017
קרןעבודותפיתוח 
סה"כ 
הבקשה:
לאשר סגירת תב"ר בהיקף פרויקט בסכום של  ₪ 10,000,000מתוכו  ₪ 650,000לביצוע בשנת
 .2017מימון עבודות פיתוח.
 650,000
 9,350,000
 10,000,000


 650,000
 650,000









()650,000
()9,350,000
( )10,000,000


()650,000
( )650,000

החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
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 .4תוספת תב"ר מס'  – 1207מתחם זרובבל (החברה לפיתוח הרצליה בע"מ)
מסגרת תקציב מסגרת תקציב שינוי
פרטים
מבוקשת
אושר 11/2016
 17,800,000
 17,800,000
עד 31.12.2016
3,850,000
 3,850,000

 2017
()3,850,000
 10,850,000
 14,700,000
2018ואילך 

 32,500,000
 32,500,000
סה"כ 







מקורותמימון 2017
3,850,000
 3,850,000

קרןעבודותפיתוח 
 3,850,000
 3,850,000

סה"כ 
הבקשה:
לאשר תוספת ביצוע בסכום של  ₪ 3,850,000בשנת ( 2017הקדמה משנת  . )2018מימון קרן
עבודות פיתוח.
יוסף לונדון :האםנעשיתבדיקהשההיטליםשהעירייהגובה(היטליהשבחה,פיתוחואגרות)
במתחםזרובבלוביתרהמתחמיםמכסיםאתהשקעותהעירייהבאותופרוייקט?האםנבדקבדיעבד
שהתחשיבשנעשההואנכון? 
הגזבר :בהגדרהכלתחשיביםאמוריםלכסותאתההוצאות.נעשיםתחשיביםכלכלייםובהתאם
לכךנרשמיםתעריפיםלמטרבהיטלים.בדיקותבדיעבדנעשות.ישלבדוקזאתמולאגףההנדסה .
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
 .5שינוי מימון תב"ר מס'  – 1403מבנה תרבות במערב העיר (החברה לפיתוח הרצליה בע"מ)
מסגרת תקציב מסגרת תקציב שינוי
פרטים
מבוקשת
אושר 11/2016
 14,050,000
 14,050,000
עד 31.12.2016
 5,000,000
 5,000,000
 2017
 7,000,000
 7,000,000
2018ואילך 

 26,050,000
 26,050,000
סה"כ 







מקורותמימון 
()5,300,000
 17,250,000
 22,550,000
קרןעבודותפיתוח 
5,300,000
 8,800,000
 3,500,000
השתתפותמפעלהפייס 

 26,050,000
 26,050,000
סה"כ 
הבקשה:
לאשר שינוי מימון בסכום של  ₪ 5,300,000מקרן עבודות פיתוח בהשתתפות מפעל הפייס.
יוסף לונדון :האםבגיןהתרומהשלמפעלהפיסהואמכתיבלנואתשםהמבנה? 
רה"ע :המבנהייקראמרכזתרבותמערבהעיר.
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
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 .6תב"ר חדש מס'  – 2002הכשרת חניון העוגן (החברה לפיתוח הרצליה בע"מ)
פרטים

מסגרת תקציב







מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

 865,000
 865,000


 865,000
 865,000

865,000
 865,000


865,000
 865,000

 2017
סה"כ 


קרןעבודותפיתוח 
סה"כ 
הבקשה:
לאשר תב"ר חדש בסכום של  .₪ 865,000מימון קרן עבודות פיתוח.
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה

 .7שינוי מימון תב"ר מס'  – 1770שיפוצי מוס"ח ( 2015אגף ת.ב.ל)
פרטים

מסגרת תקציב

אושר 5/2017
עד 31.12.2016
 2017
סה"כ 

מקורותמימון 
קרןעודפיתקציברגיל 
קרןעבודותפיתוח 
השתתפותמשרדהחינוך 
השתתפותמפעלהפייס 
סה"כ 
הבקשה:

 29,520,000
 232,105
 29,752,105


 12,260,000
 10,363,681
 5,428,424
 1,700,000
 29,752,105

מסגרת תקציב

שינוי

מבוקשת
 29,520,000
 232,105
 29,752,105


 11,864,060
 10,363,681
 5,824,364
 1,700,000
 29,752,105




()395,940

395,940


לאשר שינוי מימון בסכום של  ₪ 395,940מקרן עודפי תקציב רגיל להשתתפות משרד החינוך.
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
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 .8תב"ר חדש מס'  – 2001בניית בי"ס יסודי ברחוב משה (אגף ת.ב.ל)
פרטים
 2017
2018ואילך 
סה"כ 


מקורותמימון 2017
קרןעבודותפיתוח 
השתתפותמשרדהחינוך 
סה"כ 

מסגרת תקציב










מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

 16,000,000
 2,500,000
 18,500,000



 6,998,700
 9,001,300
 16,000,000

16,000,000
2,500,000
 18,500,000



6,998,700
9,001,300
 16,000,000

הבקשה:
לאשר תב"ר חדש בסכום של  ₪ 18,500,000מתוכו לביצוע בשנת  2017סכום של . ₪ 16,000,000
מימון קרן עבודות פיתוח והשתתפות משרד החינוך.
יוסף לונדון :התכניתלאהובאהלדיוןבוועדתהמשנהלתכנוןובניה .
רה"ע :התכניתהיאתכניתברשותרישוי,המהנדסורה"עבלבד.מאחרומדוברבשטחחוםואין
שינוייםבתב"ע.
עו"ד ענת בהרב :חוקהתכנוןוהבניההשתנה.ככלשמדוברבבקשהשתואמתלתוכניתהיתרבניה
איןמקוםלהתנגדויותוניתןעפ"יהחוקלדוןבהברשותרישוי .
יוסף לונדון :במסגרתההתנגדויותנמסרכיהתוכניתאינהעומדתבתקניםשלמשרדהחינוך.
רה"ע :התוכניתעומדתבתקניםואףניתןמענהלכלנושאהתחבורה .
יוסף לונדון :כדילפתוראתבעייתהתחבורהויתרועלבנייתאולםספורטלביה"ס.האםהדברלא
יפגעבתפקודביה"ס? 
רה"ע :אולםהספורטהחדששייבנהבקרבתמקום,בחט"בזאב,ייתןמענהגםלביה"סהיסודי.אם
יידרשניתןלבצעהסעותמביה"סלאולםהספורט,עםזאתבביה"סיותקנומתקניספורט .
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
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 .9הקטנת תב"ר מס' 1857
ציבורי)
פרטים

– מערכת התראה לרעידת אדמה בי"ס (אגף פיקוח וסדר
מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

אושר 11/2016
עד 31.12.2016
סה"כ 

מקורותמימון 
קרןעודפיתקציברגיל 
()28,485
השתתפותמשרדהחינוך 
( )28,485
סה"כ 
הבקשה:
לאשר הקטנת היקף פרויקט והקטנת תקציב בסכום של  . ₪ 28,485מימון השתתפות משרד
החינוך.
 373,500
 373,500


 173,500
 200,000
 373,500

 345,015
 345,015


 173,500
 171,515
 345,015

()28,485
( )28,485



החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה

 .10שינוי מימון וסגירת תב"ר מס'  – 1895הצטיידות בי"ס בהתמחות בסייבר (אגף חינוך)
פרטים

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

אושר 11/2016
עד 31.12.2016
סה"כ 

מקורותמימון 
השתתפותמשרדהחינוך 
קרןעודפיתקציברגיל 
סה"כ 
הבקשה:
לאשר הקטנת היקף והקטנת תקציב בסכום של  .₪ 14,712מימון השתתפות משרד החינוך.
 600,000
 600,000


 600,000

 600,000

 585,287
 585,287


 564,877
 20,410
 585,287

()14,712
( )14,712


()35,122
20,410
( )14,712

לאשר שינוי מימון בסכום של  ₪ 20,410מהשתתפות משרד החינוך לקרן עודפי תקציב רגיל.
לאשר סגירת תב"ר.
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
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 .11תב"ר חדש מס'  – 2003הצטיידות מעבדות ומגמות תיכון היובל (אגף חינוך)
פרטים

מסגרת תקציב








מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

 150,000
 150,000



 150,000
 150,000

150,000
 150,000



150,000
 150,000

 2017
סה"כ 


מקורותמימון 
קרןעודפיתקציברגיל 
סה"כ 
הבקשה:
לאשר תב"ר חדש בסכום של  ₪ 150,000לביצוע בשנת  .2017מימון קרן עודפי תקציב רגיל.
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה

 .12תב"ר חדש מס'  – 2004ציפוי מגרשי ספורט (תנו"ס)
פרטים

מסגרת תקציב









מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

 185,000
 550,000
 735,000



 185,000
 185,000

185,000
550,000
 735,000



185,000
 185,000

 2017
2018ואילך 
סה"כ 


מקורותמימון 2017
קרןעודפיתקציברגיל 
סה"כ 
הבקשה:
לאשר תב"ר חדש בסכום של  ₪ 535,000מתוכו לביצוע בשנת  2017סכום של  . ₪ 185,000מימון
קרן עודפי תקציב רגיל.
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה

.13סגירת תב"רים
סגירתתב"ריםשהסתיימו/לאנוצלובשנת2017והחזרתעודפיתקציבלקרנותהרשותבסכום
של 100,000₪.
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
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תוספת לסדר היום:
.14שינוי מימון תב"ר מס'  – 1844פינוי בינוי סוקולוב שד ירושלים (אגף הנדסה)
מסגרת תקציב

פרטים

מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

אושר 11/2016
עד 31.12.2016
 2017
2018ואילך 

סה"כ 



מקורותמימון 
()62,478
קרןעבודותפיתוח 
62,478
השתתפותמשרדהבינויוהשיכון 

סה"כ 
הבקשה:
לאשר שינוי מימון בסכום של  ₪ 62,478מקרן עבודות פיתוח להשתתפות משרד הבינוי והשיכון.
 70,000

 662,000
 732,000


 732,000

 732,000

 70,000

 662,000
 732,000


 669,522
 62,478
 732,000

החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
 .15תב"ר חדש מס'  – 2005הקמת מערכות ביטחוניות במוסדות עיריה (אגף פיקוח וסדר ציבורי)
מסגרת תקציב

פרטים









מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

 100,000
 100,000



 100,000
 100,000

100,000
 100,000



100,000
 100,000

 2017
סה"כ 


מקורותמימון 
קרןעודפיתקציברגיל 
סה"כ 
הבקשה:
לאשר תב"ר חדש בסכום של  ₪ 100,000לביצוע בשנת  .2017מימון קרן עודפי תקציב רגיל.
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
 .16סגירת תב"ר מס'  – 1857מערכת התראה לרעידת אדמה בי"ס (אגף פיקוח וסדר ציבורי)
ראה תב"ר מס'  9בסדר היום המקורי
הבקשה :לאשר סגירת התב"ר והחזרת יתרת תקציב בסכום של  ₪ 92,816לקרנות הרשות.
תקציב
אומדן
 345,015  345,015

סה"כ ביצוע
 252,199

יתרת תקציב
 92,816

החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
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ב .התקציב הרגיל לשנת  - 2017הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות
(מילואים)  -שינויים – הזזה ח'
הילה רוזן :השינויים מונחים לפניכם .יש שינוי במסגרת התקציב שנובע בעיקר מהשתתפות
משרדהפניםבגיןהגידולבהנפקתהיתריבניה.שארההזזותעפ"יצרכיםשלהאגפיםהשונים .
יוסף לונדון :אבקש הסבר לסעיפים המתייחסים לתמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי
פורמלי,תמיכהבמוסדותבתחוםהבריאותותמיכהבמוסדותבתחוםהרווחה -האםתמיכה
זהלאבמסגרתתקציבועדתהתמיכות? 
עו"ד ענת בהרב :תקציב התמיכות הוא תקציב שעליו מחליטה מועצת העיר כמו כל תקציב.
ועדתהתמיכותהמקצועיתהיאזושמחלקתאתהתמיכותכפישאושרוע"ימועצתהעיר,לכן
כל שינוי תקציבי הוא שינוי שעובר ועדת כספים ,החלטת מועצת העיר ולאחר מכן ועדת
התמיכותמחלקתאתהתקציב .
הילה רוזן :בשלשינוייםשנעשובתבחיניםלשנת 2017הןבתחוםהרווחהוהןבתחוםהחינוך
הפורמלי,נוצרמצבשעמותותעברומתחוםהרווחהלתחוםהבריאותולחינוךהבלתיפורמלי .
יוסף לונדון :שואל בהתייחס לסעיף ניקיון משרדים בקבלנות – ממה נובעת התוספת של
800,000האםבשלהמעברלבנייןהחדש?מדועההוצאהלאנצפתהמראש? 
הילה רוזן  :חלק מהמקורות הגיעו ממשרדי העירייה שהתפנו .כעת ,מאחר ובניין העירייה
החדשאוכלסבכלאגפיהעירייההדברהצריךהתוספת .
רוני חדד:יששינויבמסגרתהתקציב,התקציבמאוזןוברביצוע .
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה

ג .דו"ח כספי לתאריך  – 31.3.17רבעוני לשנת  2017לתקופה  1של משרד הפנים
(כולל תקציר מנהלים)
רוני חדד:מונחלפניכםהדו"חלרבעוןהראשוןלשנת2017כוללתקצירמנהליםהמסבירהדוח .
החלטה :הדו"ח יועלה לדיווח המועצה.

הישיבה נעולה.


בכבוד רב,
משה פדלון
ראש העירייה
ויו"ר הוועדה 
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