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סדר היום :

 התקציב הרגיל לשנת  - 2017הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים)
 שינויים –הזזה ט' אישור מועצת העיר לאישרור ההקצבה למועצה הדתית כפי שאושרה במסגרת אישור
תקציב 2017
 תב"רים  +תוספת לסדר היום.
 העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל
 בקשה לעדכון מורשי חתימה בחשבונות גני ילדים

ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 8
א .התקציב הרגיל לשנת  - 2017הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות
(מילואים)  -שינויים –הזזה ט'
יוסף לונדון  :
 . 1מבקש להודות לרה"ע ומהצוות המקצועי ,במסגרת פורום ועדת הכספים ,על שיפור חזות צד
מזרחיבדרךירושלים,העבודההושלמהוהתוצאהיפה .
 .2ס.ת . 1842206840מס .ארציות לדיירי רחוב – הסבר לשם החשבון והאם הטיפול בדרי רחוב
וקבצניםהינוראוי? 
אהרון סלצברג  :שם הסעיף – מסגרות ארציות לדרי רחוב .לשאלת חבר המועצה ,מסביר כי יש
באגףהרווחהיחידהקטנהאשרעברההכשרהלטיפולבאוכלוסיהזוובראשהעומדחנוךקאופן.אנו
לאחושביםשישצורךבדיורומסתייעיםבמעוןהחוסיםבנתניההיותומדוברבבודדיםבשנה.רוב
דריהרחובבהרצליה,בשונהמעריםאחרות,מתרציםעםהזמןלקבלתסיועעירוני.מדוברבתופעה
קטנהוהסעיףמתקשרלכאלהשמשתפיםפעולהכאשרמשרדהרווחהמסייעב.75% 
משה וקנין :האםמדוברהסכוםשנתי?אהרון:כן,מכסהשנתיתעבוראדםאחד .
 .3ס.ת. 1611300750אבטחתבניןהעירייהבקבלנות,לאחרהתוספת המבוקשת ,התקציביעמודעל
מעללמליון.₪ 
ראש העיר  :עד למעבר לבנין היה פיזור מאבטחים ברחבי העיר ,צומצם עם המעבר למאבטחים
במבנההעירייה .
בועז מייזל  :הבניןמאובטח,24/7365יוםבשנה.בעברלאהיתהאבטחהבלילה,בסופ"שוחגים .
מנכ"ל :אשבעםחברהמועצהבנפרדלמתןהסברמפורט. 
.3תוספתלטובתלסימוןכבישים,מבקשהסבר. 
מאיה כץ  :מדוברבשדרוגעבודתסימוןהכבישים.הכשרנועובדיםורכשנומכונתצבעועתהצביעת
הכבישיםמתבצעתבאמצעותעובדיהמחלקהבצורהטובהיותר,זמינהויעילהיותר .
 .4ס.ת . 1732000750ייעוץ משפטי חיצוני ,מבקש הסבר ,האם נשקלה אפשרות הגדלת הלשכה
המשפטית? 
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ראש העיר  :השנהמתמודדתהעירייהעםבעיותמשפטיותלדוגמאהמטווחהאולימפי,הקאנטרי
קלאבודירותהנופשבמרינה.סוגיותהמחייבותעבודהמשפטיתנרחבתוכןהרחבתהייעוץהמשפטי
בעקבותתנופתהבנייהבעיר(למעלהמ120פרויקטים) .
מנכ"ל  :תקציב זה תוקצב בשנה זו בחסר כך שמדובר בתוספת של  500אלש"ח בלבד .כמו כן
הלשכההמשפטיתעוברתרה-ארגון,נקלטו2עורכותדיןובקרובתוספתשלעודעו"דוזאתעלמנת
לצמצםאתהוצאותהייעוץהמשפטיהחיצוני .
גזבר  :קיים קושי לצפי הוצאות משפטיות הואיל והביצוע מותנה במועד התוצאות המשפטיות,
הפסיקות וכו' ,מכאן התנודתיות .פה מדובר בהוצאות משפטיות במשק ההנדסה ,אשר ממומנות
מקרנותהפיתוח .
.5ס.ת.1712000754איסוףניירלמחזור–בקשהלתוספת.לאאמורלהכנסכסףממיחזור? 
מאיה כץ :ישגידולבכמותבתיאבהממחזרים .
רוני גאון :מדוברבהקמתכ 120פינותמיחזורברחביהעיר,ברדיוסשלעד200מטרמביתהתושב,
כאשרהמגמההיאלהקיםפינותמיחזורמרכזיותואסטטיות .
יוסי קוממי :האםישהכנסותממיחזור? 
רוני גאון  :כן,לאיודעלנקובבסכום,ייבדקותשובהתינתןלחברהמועצה .
.6ס.ת. 1714000980–עיקורוטיפולבחתולירחובוכלבים.מצדאחדמעקריםומצדשניישעמדות
האכלה .
איילת גרמה :ישהגדלהבהכנסותממשרדהחקלאות .
מאיה כץ  :בעירישהאכלתחתוליםמרוכזתבעמדותהאכלה. 
ראש העיר  :נפגשעםהעמותהלמעןהחתולבהרצליהבהשתתפותהווטרינר,העירייהמבצעתאת
העיקורולאמחלקתמזון.בשנההבאהנשקולהגדלתתקציבלעיקור .

רוני חדד  :יש שינוי במסגרת התקציב ,התקציב מאוזן ובר ביצוע.
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה

ב .אישור מועצת העיר לאישרור ההקצבה למועצה הדתית כפי שאושרה במסגרת
אישור תקציב 2017
אושרה במועצת העיר הקצבה למועצה הדתית בסך של  4,716,444 .₪עפ"י ילקוט הפרסומים
שפורסםביום 14.03.2017נקבעשהעירייהתשתתףבסכוםשל 4,359,965.₪המועצההדתיתפנתה
בבקשה שלא להפחית את השתתפות העירייה ולהשאירה כפי שתוקצב בשנת  2017בסך של
 4,716,444.₪לכן ישלהביאלמועצה לאישרורההחלטהשהתקבלה. עפ"יהחלטתמשרדהפנים,
יחסההשתתפותלשנת2017הינו75%- .25%
יוסף לונדון  :אצביעבעדאךמבקשלדעת,במאזןהמועצהליום31.12.2016ישהתחייבותעבורימי
חופשהשלאנוצלו,האםישהנחייהלאלאפשרצבירתימיחופשה?האםלאראוילבצעבקרהע"י
הרשות? 
גזבר:מניחומעריךכיהצבירההינהעפ"יהקבועבחוק.זוהיהתחייבותעתידיתלניצולאופדיון
ימיחופשהצבורים.התאגידמחויבלצייןבדוחותהכספייםאתההתחייבותבגיןימיהחופשה .
יוסף לונדון  :נראהשסכוםשלמעלמליון₪לאנצברוולבסוףיגיעולבקשסיועמהעירייה .
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ראש העיר  :אזמןאתראשהמועצההדתיתלבדיקתהנושא .
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה אישרור המועצה

ג .תב"רים
 .1שינוי מימון תב"ר מס'  – 1765רחוב החרש (החברה לפיתוח הרצליה בע"מ)
מסגרת תקציב
מסגרת תקציב
פרטים
מבוקשת
אושר 11/2016

 2,100,000
 2,100,000
עד 31.12.2016

 700,000
 700,000
 2017

 2,800,000
 2,800,000
סה"כ 







מקורותמימון 
()500,000
 2,300,000
 2,800,000
קרןעבודותפיתוח 
500,000
 500,000

השתתפותמשרדהתחבורה 

 2,800,000
 2,800,000
סה"כ 
שינוי

הבקשה:
לאשר שינוי מימון בסכום של  ₪ 500,000מקרן עבודות פיתוח להשתתפות משרד התחבורה.
מאיה כץ  :קיבלנוהתחייבותלמימון1,100,000בחרש 
אורנה גולדפרנד :נוקטתבמשנהזהירות,הסכוםשל500,000₪הואתקבוליםבגיןהדיווח.כשתתקבל
היתרהנעגןתקציבית .

החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה


 .2שינוי מימון תב"ר מס'  – 1772מיזוג אולמות ספורט (אילנות רעות) לפיתוח הרצליה בע"מ)
שינוי
מסגרת תקציב מסגרת תקציב
פרטים
מבוקשת


אושר 11/2016
 1,800,000
 1,800,000
עד 31.12.2016
 1,410,000
 1,410,000
 2017
 3,210,000
 3,210,000
סה"כ 





מקורותמימון 
()546,459
 1,122,955
 1,669,414
קרןעבודותפיתוח 
 400,000
 400,000
קרןעודפיתקציברגיל 
546,459
 1,687,045
 1,140,586
השתתפותנתיביישראל 
 3,210,000
 3,210,000
סה"כ 
הבקשה :לאשר שינוי מימון בסכום של  ₪ 546,459מקרן עבודות פיתוח להשתתפות נתיבי ישראל.

החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
 .3תב"ר חדש מס'  – 2006שדרוג גן אשרמן (אגף ש.א.י.פ.ה)
מסגרת תקציב מסגרת תקציב
פרטים
מבוקשת
 2017
סה"כ 


קרןעבודותפיתוח 
סה"כ 








 980,000
 980,000


 980,000
 980,000

שינוי
980,000
 980,000


980,000
 980,000

הבקשה :לאשר תב"ר חדש בסכום של  .₪ 980,000מימון קרן עבודות פיתוח.
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החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה


 .4תוספת ועדכון שם תב"ר מס'  – 1890סירות מועדון ימי (תנו"ס)
מסגרת תקציב מסגרת תקציב
פרטים
מבוקשת
אושר 11/2016
 600,000
 600,000
עד 31.12.2016
 200,000

 2017
 800,000
 600,000
סה"כ 





מקורותמימון 2017
 200,000

קרןעודפיתקציברגיל 
 200,000

סה"כ 

שינוי

200,000
 200,000


200,000
 200,000

הבקשה:
לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של  ₪ 200,000לביצוע בשנת  .2017מימון קרן עודפי תקציב רגיל.
לאשר עדכון שם ל  :סירות ומתקנים מועדוןימי.

יוסף לונדון  :האםנבדקנושאתחזוקתהסירותוניהולתקיןבשניםהאחרונות? 
מיקי גורנשטיין :תוספתשל100,000₪מתקציבבניהרצליהו100,000₪מתקציבעירונילטיפול
בבעיותתחזוקהותיקונים.ישלמצואפתרונותאחסון,לשםכךהוקמהועדהשאףכברהגישה
פתרונות .
מאיה כץ :מדוברבתקציבשל3מלש"ח. 
עופרה בל :כעתנכתביםנוהליעבודהבליוויד"רחנהאופק .
ראש העיר :ההנחיההיאלהורידליםסירותתקניותובטיחותיותבלבד.מנחהאתמנכ"ללקבלת
אישורבטיחותלמתחם .
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה


תוספת תב"רים לסדר היום :
 .1תוספת תב"ר מס'  – 576בית העלמין החדש (החברה לפיתוח הרצליה בע"מ)
פרטים

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

אושר ב – 7/2017
עד 31.12.2016
8,800,000
 2017
1,200,000
2018ואילך 
 10,000,000
סה"כ 



מקורותמימון 2017
6,000,000
קרןעבודותפיתוח 
2,800,000
קרןתאגידהקבורה 
 8,800,000
סה"כ 
הבקשה:
לאשר הגדלת היקף בסכום של  ₪ 10,000,000מתוכו  ₪ 8,800,000לביצוע בשנת  .2017מימון קרן
עבודות פיתוח ותאגיד בית העלמין.
 43,913,000
 1,200,000

 45,113,000



 1,200,000
 1,200,000

 43,913,000
 10,000,000
 1,200,000
 55,113,000


 6,000,000
 4,000,000
 10,000,000
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החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
 .2שינוי מימון תב"ר מס'  – 1825בי"ס חדש מתחם אלתרמן (החברה לפיתוח הרצליה בע"מ)
מסגרת תקציב מסגרת תקציב שינוי
פרטים
מבוקשת
אושר 11/2016
 700,000
 14,000,000
 20,300,000
 35,000,000


 1,537,850
 12,462,150
 14,000,000

 700,000
 14,000,000
 20,300,000
 35,000,000


 9,520,840
 4,479,160
 14,000,000

עד 31.12.2016
 2017
2018ואילך 

סה"כ 



מקורותמימון 2017
7,982,160
קרןעבודותפיתוח 
()7,982,160
השתתפותמשרדהחינוך 

סה"כ 
הבקשה:
לאשר שינוי מימון בסכום של  ₪ 7,982,160מהשתתפות משרד החינוך לקרן עבודות פיתוח.
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
 .3תוספת תב"ר מס' 1934
בהרצליה בע"מ)
פרטים

– פיתוח ותשתיות חוף הכוכבים (החברה לפיתוח התיירות
מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

אושר 11/2016
 1,300,000

 1,300,000





 1,300,000
 2,000,000
 3,300,000


 2,000,000
 2,000,000

עד 31.12.2016
2,000,000
 2017
 2,000,000
סה"כ 



מקורותמימון 2017
2,000,000
קרןעודפיתקציברגיל 
 2,000,000
סה"כ 
הבקשה:
לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של  ₪ 2,000,000לביצוע בשנת  .2017מימון קרן עבודות
פיתוח.
משה וקנין  :מבקשהסברלתב"ר 
מאיה כץ  :במסגרתעבודותהפיתוחעלוצרכיםלהשלמתהתהליךופיתוחעתידי .
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
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ד .העברת יתרת עודפים לתקציב הרגיל
רוני חדד  :מועצתהעירמתבקשתלאשרהעברהשל5מלש"חמיתרתהעודפיםבתקציבהרגיל
לתקציבהפיתוח .

החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה

ה .בקשה לעדכון מורשי חתימה בחשבונות גנ"י
מאיה כץ :מבקשיםלשנותהחלטהשהבאתםלאישורבמועצה .
יעקב נחום :הליךתקין,בעברהחשבוןהיהפרטישלהגננת,עתהמדוברבפתיחתחשבוןעירוני
באחריותהגננת .

החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה

הישיבה נעולה.


בכבוד רב,
משה פדלון
ראש העירייה
ויו"ר הוועדה 
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