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 7ישיבה מס'  –כספים פרוטוקול ועדת 
 16:00, בשעה זתשע" בתמוז כ"ט, 23/07/2017, ראשוןמיום 

 
2017,ביולי24

224205/17מספרנו:
 נוכחים : -חברי ועדה

הוועדהראשהעירייהויו"ר- מרמשהפדלון
ועדהתוחברסגניתרה"ע-גב'איהפרישקולניק

ועדההוברחברמועצהוח-מריוסףלונדון
ועדההוחברמועצהוחבר - מרמשהוקנין
חברמועצהוחברהוועדה-מרצביוייס

חברמועצהוחברועדה-מריוסיקוממי
 

 מוזמנים קבועים :
מנכ"להעירייה-מריהודהבןעזרא

יועצתמשפטיתלעירייה-עו"דענתבהרב
גזברהעירייה-מררוניחדד

סמנכ"לבכירלעירייהסימובימרג'ונ
מנהלתמח'תקצובוכלכלהוסגניתהגזבר-גב'הילהרוזן

יםמנהלתמח'חוזיםותב"ר-גב'ארנהגולדפריינד
עוזרתמנהלאגף,לשכתסמנכ"לבכיר-רינהזאביגב'

 
 

 : מוזמנים נוכחים
הרווחהמנהלאגף-מראהרוןסלצברג

חשבתהעירייה-גב'יעלטבצ'ניק
חשבתאגףהרווחה-גב'ענתלזרוביץ
חשבתאגףהנדסה-גב'טובהסלס

חשבתאגףהחינוך-גב'אולגהלוקינסקי
חשבתאגףתב"ל-גב'טלישרפסקי
מנהלאגףתב"ל-מרשמואלעקרב
מרבועזמייזל
מררוניגאון

-


ציבורימנהלאגףבטחון,סדר
מנהלאגףשאיפה




 נעדרו מהדיון :
סגניתומ"מרה"עוחברתועדה-גב'מאיהכץ
 -גב'עופרהבל סגניתרה"עוחברתועדה

חברתמועצהוחברתועדה-גב'איריסאתגר
חברתמועצהוחברתועדהגב'ליאתתימור
ועדההוחברמועצהוחבר-מרתוםסטרוגו
אנושלמשאביל"למנכמשנה-מרחייםשגיא
מנהלאגףהחינוך-מריעקבנחום

מנהלתועדותעירוניותומרכזתהוועדה-גב'מישלעצמון
 
 
 ל סדר היום :ע
 
 תב"רים 

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

 ' חהזזה –שינויים 

 של משרד הפנים )כולל תקציר  1לתקופה  2017רבעוני לשנת  – 31.3.17י לתאריך דו"ח כספ

 מנהלים(
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 7מספר  תכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספיםראש העיר מ

 תב"רים .א
 
 

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

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
  מבוקשת

 שינוי

    11/2016אושר 
 650,000650,00031.12.2016עד

 962,5005,637,5004,675,0002017
 1,037,5005,712,5004,675,000ואילך2018
2,000,00012,000,00010,000,000סה"כ


2017מקורותמימון

 150,0001,575,0001,425,000קרןעבודותפיתוח
 812,5004,062,5003,250,000רדהחינוךהשתתפותמש

962,5005,637,5004,675,000סה"כ
 הבקשה: 

 962,500בסכום של  2017מתוכו לביצוע בשנת ₪  2,000,000הגדלת היקף פרויקט בסכום של לאשר 

 מימון קרן עבודות פיתוח והשתתפות משרד החינוך.₪ . 

 .'ביםגליל408שטח5כיתותגןלאשר שינוי שם ל : 

 

 החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

 

לאשרתוספתתוההמדוענדרשיםיוסף לונדון:  כשמצדשנינדרשיםלאשרלסגורתב"רתב"רזה,

.1964מס'

1911ותב"ר1909תב"ריםאורנה גולדפריינד:  וזאתלצורך1964הינםתוספתע"חסגירתתב"ר

רקעיישראל.מנהלמקשהתקבלומהתאמהלהרשאות

?למגוריםהמיועדיםהבנייניםבנייתלביןהגןכיתותבנייתהאםישסנכרוןביןיוסף לונדון: 

אנומעדיפיםלבנותכעתיותרכיתותולאכלסםבעתידמאחרועלותהבניהזולהמשמעותיתרה"ע : 

בעתידבכמותזובבנייתמספרכיתותבוזמניתמאשרבנייהבשלבים.עפ"יהצפינראהכייהיהצורך

שלכיתות.

גםקומותנוספותמעלהגנים.אוהאםייבנוהאםייבנוגםכיתותגן יוסף לונדון:

כלהצרכיםנלקחובחשבוןושטחיציבורשתיקומותגן.למעלאיןתוכניתעתידיתלבנותרה"ע:

.נפרדייבנובשטח
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החברה ) גליל ים ב'  404שטח  2וכיתות גן  5כיתות מעון יום  – 1911  תב"ר מס'תוספת  .2
  (לפיתוח הרצליה בע"מ

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    5/2017אושר 
 750,000750,00031.12.2016עד

 2,937,50012,994,56710,057,0672017
 4,562,5009,755,4335,192,933ואילך2018
7,500,00023,500,00016,000,000סה"כ


2017מקורותמימון

 500,0001,500,0001,000,000קרןעבודותפיתוח
 2,437,5004,062,5001,625,000השתתפותמשרדהחינוך

 7,432,0677,432,067השתתפותרשותמינהלמקרקעיישראל
2,937,50012,994,56710,057,067סה"כ

 הבקשה: 

בסכום של  2017מתוכו לביצוע בשנת ₪  7,500,000ום של הגדלת היקף פרויקט בסכלאשר 

 מימון קרן עבודות פיתוח והשתתפות משרד החינוך.₪ .  2,937,500

 ב'.גלילים404שטח5וכיתותגן5מעוןיוםכיתותלאשר שינוי שם ל : 

 

 החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

 

 

החברה לפיתוח )  גליל ים ב' 408שטח  4וספות כיתות גן נ –     1964  מס' סגירת תב"ר .3

  (הרצליה בע"מ

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    11/2016אושר 
 (650,000)650,0002017
 (9,350,000)9,350,000ואילך2018
(10,000,000)10,000,000סה"כ


2017מקורותמימון

 (650,000)650,000קרןעבודותפיתוח
(650,000)650,000סה"כ

 הבקשה: 

לביצוע בשנת ₪  650,000מתוכו ₪  10,000,000סגירת תב"ר בהיקף פרויקט בסכום של לאשר 

 . מימון עבודות פיתוח.2017

 

 החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה
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  (בע"מהחברה לפיתוח הרצליה ) מתחם זרובבל – 1207  תב"ר מס'תוספת  .4
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    11/2016אושר 
 17,800,00017,800,00031.12.2016עד

 3,850,0003,850,0002017
 (3,850,000)10,850,00014,700,000ואילך2018
32,500,00032,500,000סה"כ


2017מקורותמימון

 3,850,0003,850,000קרןעבודותפיתוח
3,850,0003,850,000סה"כ

 הבקשה: 

( . מימון קרן 2018)הקדמה משנת  2017בשנת ₪  3,850,000תוספת ביצוע  בסכום של לאשר 

 עבודות פיתוח.

נעשיתבדיקהשההיטליםשהעירייהגובה)היטליהשבחה,פיתוחואגרות(האם יוסף לונדון:

מכסיםאתהשקעותהעירייהבאותופרוייקט?האםנבדקבדיעבדבמתחםזרובבלוביתרהמתחמים

שהתחשיבשנעשההואנכון?

נעשיםתחשיביםכלכלייםובהתאםבהגדרהכלתחשיביםאמוריםלכסותאתההוצאות. :הגזבר

ישלבדוקזאתמולאגףההנדסה..בדיקותבדיעבדנעשותלכךנרשמיםתעריפיםלמטרבהיטלים.

 

 ר פה אחד, יועלה לאישור המועצההחלטה: אוש

 

  (החברה לפיתוח הרצליה בע"מ) מבנה תרבות במערב העיר – 1403  תב"ר מס'שינוי מימון  .5
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    11/2016אושר 
 14,050,00014,050,00031.12.2016עד

 5,000,0005,000,0002017
 7,000,0007,000,000ואילך2018
26,050,00026,050,000סה"כ


מקורותמימון

 (5,300,000)17,250,00022,550,000קרןעבודותפיתוח
 5,300,0008,800,0003,500,000השתתפותמפעלהפייס

26,050,00026,050,000סה"כ
 הבקשה: 

 השתתפות מפעל הפייס.בפיתוח  מקרן עבודות₪  5,300,000שינוי מימון בסכום של לאשר 

 

האםבגיןהתרומהשלמפעלהפיסהואמכתיבלנואתשםהמבנה? יוסף לונדון:

  המבנהייקראמרכזתרבותמערבהעיר.רה"ע: 

 

 החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה
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 החברה לפיתוח הרצליה בע"מ() הכשרת חניון העוגן – 2002  מס'חדש תב"ר  .6
 

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    
 865,000865,0002017
865,000865,000סה"כ




 865,000865,000קרןעבודותפיתוח
865,000865,000סה"כ

 הבקשה: 

 מימון קרן עבודות פיתוח.₪.  865,000תב"ר חדש בסכום של לאשר 

 

 ור המועצההחלטה: אושר פה אחד, יועלה לאיש

 

 

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

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 

 שינוי

    5/2017אושר 
 29,520,00029,520,00031.12.2016עד

 232,105232,1052017
29,752,10529,752,105סה"כ


מקורותמימון

 (395,940)11,864,06012,260,000קרןעודפיתקציברגיל
10,363,68110,363,681קרןעבודותפיתוח

 395,9405,824,3645,428,424השתתפותמשרדהחינוך
 1,700,0001,700,000השתתפותמפעלהפייס

29,752,10529,752,105סה"כ
 הבקשה: 

 מקרן עודפי תקציב רגיל להשתתפות משרד החינוך.₪  395,940לאשר שינוי מימון בסכום של 

 

 החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה
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 אגף ת.ב.ל() ברחוב משה יסודיבניית בי"ס  – 2001  מס'חדש תב"ר  .8
 

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    
 16,000,00016,000,0002017
 2,500,0002,500,000ואילך2018
18,500,00018,500,000סה"כ




2017מקורותמימון
 6,998,7006,998,700קרןעבודותפיתוח

 9,001,3009,001,300השתתפותמשרדהחינוך
16,000,00016,000,000סה"כ

 

 הבקשה: 

₪ .  000,00016,סכום של  2017מתוכו לביצוע בשנת ₪  18,500,000תב"ר חדש בסכום של לאשר 

 מימון קרן עבודות פיתוח והשתתפות משרד החינוך.

 

עדתהמשנהלתכנוןובניה.והתכניתלאהובאהלדיוןבויוסף לונדון: 

התכניתהיאתכניתברשותרישוי,המהנדסורה"עבלבד.מאחרומדוברבשטחחוםואיןרה"ע: 

 ע."שינוייםבתב

 ככלשמדוברבבקשהשתואמתלתוכניתהיתרבניהחוקהתכנוןוהבניההשתנה.עו"ד ענת בהרב: 

בהברשותרישוי.ןעפ"יהחוקלדוניתןאיןמקוםלהתנגדויותו

 במסגרתההתנגדויותנמסרכיהתוכניתאינהעומדתבתקניםשלמשרדהחינוך.יוסף לונדון: 

התוכניתעומדתבתקניםואףניתןמענהלכלנושאהתחבורה.רה"ע: 

לפתוראתבעייתהתחבורהויתרועלבנייתאולםספורטלביה"ס.האםהדברלאכדייוסף לונדון: 

יפגעבתפקודביה"ס?

אולםהספורטהחדששייבנהבקרבתמקום,בחט"בזאב,ייתןמענהגםלביה"סהיסודי.אםרה"ע: 

מתקניספורט.יותקנובביה"ס,עםזאתיידרשניתןלבצעהסעותמביה"סלאולםהספורט

 

 : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצההחלטה
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אגף פיקוח וסדר )  ס"בי אדמה לרעידת התראה רכתמע –     1857  תב"ר מס'הקטנת   .9
  (ציבורי

 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    11/2016אושר 
 (28,485)345,015373,50031.12.2016עד

(28,485)345,015373,500סה"כ


מקורותמימון
 173,500173,500קרןעודפיתקציברגיל

 (28,485)171,515200,000השתתפותמשרדהחינוך
(28,485)345,015373,500סה"כ

 הבקשה: 

מימון השתתפות משרד ₪ .  28,485הקטנת היקף  פרויקט והקטנת תקציב בסכום של לאשר 

 החינוך.

 

 לה לאישור המועצההחלטה: אושר פה אחד, יוע

 

 

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

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    11/2016אושר 
 (14,712)585,287600,00031.12.2016עד

(14,712)585,287600,000סה"כ


מקורותמימון
 (35,122)564,877600,000השתתפותמשרדהחינוך
 20,41020,410קרןעודפיתקציברגיל

(14,712)585,287600,000סה"כ
 הבקשה: 

 מימון השתתפות משרד החינוך. ₪.  14,712הקטנת היקף והקטנת תקציב בסכום של לאשר 

 לקרן עודפי תקציב רגיל. מהשתתפות משרד החינוך₪  20,410לאשר שינוי מימון בסכום של 

 לאשר סגירת תב"ר.

 

 החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה
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 אגף חינוך() הצטיידות מעבדות ומגמות תיכון  היובל – 2003  מס'חדש תב"ר  .11
 

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    
 150,000150,0002017
150,000150,000סה"כ




מקורותמימון
 150,000150,000קרןעודפיתקציברגיל

150,000150,000סה"כ
 הבקשה: 

 . מימון קרן עודפי תקציב רגיל.2017לביצוע בשנת ₪  150,000תב"ר חדש בסכום של לאשר 

 

 החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

 

 

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

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    
 185,000185,0002017
 550,000550,000ואילך2018
735,000735,000סה"כ




2017מקורותמימון
 185,000185,000קרןעודפיתקציברגיל

185,000185,000סה"כ
 הבקשה: 

מימון ₪ .  185,000סכום של  2017מתוכו לביצוע בשנת ₪  535,000ל תב"ר חדש בסכום שלאשר 

 קרן עודפי תקציב רגיל.

 

 החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

 

 

 סגירת תב"רים  .13

והחזרתעודפיתקציבלקרנותהרשותבסכום2017סגירתתב"ריםשהסתיימו/לאנוצלובשנת

 .₪100,000 של

 

 יועלה לאישור המועצההחלטה: אושר פה אחד, 
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 תוספת לסדר היום:

 

  (אגף הנדסה)ירושלים  שד סוקולוב בינוי פינוי – 1844  תב"ר מס'שינוי מימון  .14

 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    11/2016אושר 
 70,00070,00031.12.2016עד

 2017
 662,000662,000ואילך2018
732,000732,000סה"כ


מקורותמימון

 (62,478)669,522732,000קרןעבודותפיתוח
 62,47862,478השתתפותמשרדהבינויוהשיכון

732,000732,000סה"כ
 הבקשה: 

 מקרן עבודות פיתוח להשתתפות משרד הבינוי והשיכון.₪  62,478שינוי מימון בסכום של לאשר 

 

 יועלה לאישור המועצההחלטה: אושר פה אחד, 

 

 אגף פיקוח וסדר ציבורי() במוסדות עיריה תהקמת מערכות ביטחוניו – 2005  מס'חדש תב"ר  .15
 

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    
 100,000100,0002017
100,000100,000סה"כ




מקורותמימון
 100,000100,000קרןעודפיתקציברגיל

100,000100,000סה"כ
 הבקשה: 

 . מימון קרן עודפי תקציב רגיל.2017לביצוע בשנת ₪  100,000תב"ר חדש בסכום של לאשר 

 החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

 

  (אגף פיקוח וסדר ציבורי)  ס"בי אדמה לרעידת התראה רכתמע –     1857  תב"ר מס'סגירת   .16
 בסדר היום המקורי 9' ראה תב"ר מס

 
 

 לקרנות הרשות.₪  92,816סגירת התב"ר והחזרת יתרת תקציב בסכום של הבקשה: לאשר 

 
 יתרת תקציב סה"כ ביצוע תקציב אומדן

92,816252,199345,015345,015
 

 החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה
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סעיף לסעיף( ותוספות הצעת שינויים )העברות מ -  7201התקציב הרגיל לשנת  .ב

 ' חהזזה  –שינויים  -)מילואים(  

 

חהשינוייםמונהילה רוזן: בישיםלפניכם. מתקציבמסגרתהשינוי בעיקר השתתפותשנובע

.עפ"יצרכיםשלהאגפיםהשונים.שארההזזותמשרדהפניםבגיןהגידולבהנפקתהיתריבניה

ליוסף לונדון: הסבר לאבקש המתייחסים הבלתיסעיפים החינוך בתחום במוסדות תמיכה

האםתמיכה-פורמלי,תמיכהבמוסדותבתחוםהבריאותותמיכהבמוסדותבתחוםהרווחה

?זהלאבמסגרתתקציבועדתהתמיכות

כלתקציב.עו"ד ענת בהרב: מחליטהמועצתהעירכמו תקציבהתמיכותהואתקציבשעליו

אתהתמיכותכפישאושרוע"ימועצתהעיר,לכןועדתהתמיכותהמקצועיתהיאזושמחלקת

ועדת מכן ולאחר העיר מועצת החלטת כספים, ועדת שעובר שינוי הוא תקציבי שינוי כל

התמיכותמחלקתאתהתקציב.

הןבתחוםהרווחהוהןבתחוםהחינוך2017בשלשינוייםשנעשובתבחיניםלשנתהילה רוזן:

תחוםהרווחהלתחוםהבריאותולחינוךהבלתיפורמלי.הפורמלי,נוצרמצבשעמותותעברומ

לונדון יוסף : נבהתייחסשואל ילסעיף בקבלנות משרדים של–קיון התוספת נובעת ממה

האםבשלהמעברלבנייןהחדש?מדועההוצאהלאנצפתהמראש?800,000

ובנייןהילה רוזן מאחר כעת, שהתפנו. העירייה ממשרדי הגיעו מהמקורות חלק העירייה:

החדשאוכלסבכלאגפיהעירייההדברהצריךהתוספת.

התקציבמאוזןוברביצוע.יששינויבמסגרתהתקציב,רוני חדד:

 החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

 

של משרד הפנים  1לתקופה  2017רבעוני לשנת  – 31.3.17דו"ח כספי לתאריך  .ג

 )כולל תקציר מנהלים(

כוללתקצירמנהליםהמסבירהדוח.2017לפניכםהדו"חלרבעוןהראשוןלשנת:מונחרוני חדד

 

 החלטה: הדו"ח יועלה לדיווח המועצה.

 

 
 .נעולההישיבה 




 כבוד רב,ב
 

 משה פדלון
 ראש העירייה
ויו"ר הוועדה


