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 8ישיבה מס'  –כספים פרוטוקול ועדת 
 16:00, בשעה "ח אב, תשע"זכ , 20/08/2017, ראשוןמיום 

 
20/08/2017
246795/17מספרנו:

 נוכחים : -חברי ועדה
הוועדהראשהעירייהויו"ר- מרמשהפדלון

ועדהתוחברסגניתרה"ע-גב'איהפרישקולניק
וחברתועדהסגניתומ"מרה"ע-גב'מאיהכץ
סגניתרה"עוחברתועדה -גב'עופרהבל

ועדההוחברמועצהוחבר-מריוסףלונדון
ועדההוחברמועצהוחבר - מרמשהוקנין
חברמועצהוחברהוועדה-מרצביוייס

חברמועצהוחברועדה-מריוסיקוממי

 
 מוזמנים קבועים :
מנכ"להעירייה-מריהודהבןעזרא

סמנכ"לבכירלעירייה-סימובירג'ונמ
גזברהעירייה-מררוניחדד

חשבתהעירייהגב'יעלטבצ'ניק
יםמנהלתמח'חוזיםותב"ר-גב'ארנהגולדפריינד

מ"מסגניתגזברומנהלתמח'תקצובוכלכלה-ב'איילתגרמהג
ייהמ"מיועמ"שלעיר-עו"דאיילרייך
מנהלתועדותעירוניותומרכזתהוועדה-גב'מישלעצמון

 
 

 : מוזמנים נוכחים
מנהלאגףהרווחה-מראהרוןסלצברג

חשבתאגףהרווחה-גב'ענתלזרוביץ
מנהלאגףתב"לס'-ליאורקורנפלדמר

חשבתאגףהנדסה-גב'טובהסלס

מנהלאגףשאיפהמררוניגאון
מנהלאגףבטחון,סדרציבורי-יזלמרבועזמי

מנהלאגףהחינוך-מריעקבנחום
רכזתפיקוחתקציבים,גזברות-גב'איבוןבןצור

מנהלמח'הספורט,אגףהתנו"ס-מרמיקיגורנשטיין
עוזרתמנהלאגף,לשכתסמנכ"לבכיר-גב'רינהזאבי
חשבהחברההפיתוחהרצליה-מרעמיסלמן

 
 דרו מהדיון :נע

חברתמועצהוחברתועדה-גב'איריסאתגר
חברתמועצהוחברתועדהגב'ליאתתימור
ועדההוחברמועצהוחבר-מרתוםסטרוגו
אנושלמשאביל"למנכמשנה-מרחייםשגיא
יועצתמשפטיתלעירייה-עו"דענתבהרב
יתהגזברמנהלתמח'תקצובוכלכלהוסגנ-גב'הילהרוזן

חשבתאגףתנו"ס-גב'עדיזיוחדד
חשבתאגףתב"ל-גב'טלישרפסקי

חשבתאגףהחינוך-גב'אולגהלוקינסקי
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 סדר היום :

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

 הזזה ט'–שינויים  -

 ה למועצה הדתית כפי שאושרה במסגרת אישור אישור מועצת העיר לאישרור ההקצב

 2017תקציב 

 .תב"רים + תוספת לסדר היום 

 העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל 

 בקשה לעדכון מורשי חתימה בחשבונות גני ילדים 

 

 8מספר  תכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספיםראש העיר מ

יף( ותוספות הצעת שינויים )העברות מסעיף לסע -  2017התקציב הרגיל לשנת  .א

 הזזה ט'–שינויים  -  )מילואים(

יוסף לונדון : 

צד1 חזות שיפור על הכספים, ועדת פורום במסגרת המקצועי, ומהצוות לרה"ע להודות מבקש .

מזרחיבדרךירושלים,העבודההושלמהוהתוצאהיפה.

2 ס.ת. 1842206840. רחוב לדיירי ארציות והאםהטיפול–מס. לשםהחשבון רחובהסבר בדרי

וקבצניםהינוראוי?

אהרון סלצברג : יש–שםהסעיף כי מסביר לשאלתחברהמועצה, רחוב. מסגרותארציותלדרי

באגףהרווחהיחידהקטנהאשרעברההכשרהלטיפולבאוכלוסיהזוובראשהעומדחנוךקאופן.אנו

ותומדוברבבודדיםבשנה.רובלאחושביםשישצורךבדיורומסתייעיםבמעוןהחוסיםבנתניההי

דריהרחובבהרצליה,בשונהמעריםאחרות,מתרציםעםהזמןלקבלתסיועעירוני.מדוברבתופעה

.75%קטנהוהסעיףמתקשרלכאלהשמשתפיםפעולהכאשרמשרדהרווחהמסייעב

האםמדוברהסכוםשנתי?אהרון:כן,מכסהשנתיתעבוראדםאחד.משה וקנין :

יעמודעלתקציבההמבוקשת,תוספתהלאחראבטחתבניןהעירייהבקבלנות,1611300750ס.ת..3

₪.מעללמליון

למאבטחיםראש העיר : צומצםעםהמעבר העיר, פיזורמאבטחיםברחבי היה לבנין למעבר עד

במבנההעירייה.

ה,בסופ"שוחגים.להבלייוםבשנה.בעברלאהיתהאבטח365,24/7הבניןמאובטחבועז מייזל : 

אשבעםחברהמועצהבנפרדלמתןהסברמפורט.מנכ"ל :

.תוספתלטובתלסימוןכבישים,מבקשהסבר.3

מדוברבשדרוגעבודתסימוןהכבישים.הכשרנועובדיםורכשנומכונתצבעועתהצביעתמאיה כץ :

מינהויעילהיותר.הכבישיםמתבצעתבאמצעותעובדיהמחלקהבצורהטובהיותר,ז

4 ס.ת. הלשכה1732000750. הגדלת אפשרות נשקלה האם הסבר, מבקש חיצוני, משפטי ייעוץ

המשפטית?
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השנהמתמודדתהעירייהעםבעיותמשפטיותלדוגמאהמטווחהאולימפי,הקאנטריראש העיר : 

חבתהייעוץהמשפטיקלאבודירותהנופשבמרינה.סוגיותהמחייבותעבודהמשפטיתנרחבתוכןהר

פרויקטים(.120בעקבותתנופתהבנייהבעיר)למעלהמ

מנכ"ל :  של בתוספת שמדובר כך בחסר זו בשנה תוקצב זה כן500תקציב כמו בלבד. אלש"ח

עורכותדיןובקרובתוספתשלעודעו"דוזאתעלמנת2ארגון,נקלטו-הלשכההמשפטיתעוברתרה

המשפטיהחיצוני.לצמצםאתהוצאותהייעוץ

גזבר :  משפטיות הוצאות לצפי קושי קיים הואיל התוצאותוהביצוע במועד ,המשפטיותמותנה

התנודתיות.ה מכאן וכו', בפסיקות משפטיותבפהמדובר הוצאות ממומנותמשקההנדסה, אשר

.הפיתוחקרנותמ

סכסףממיחזור?בקשהלתוספת.לאאמורלהכנ–איסוףניירלמחזור1712000754.ס.ת.5

ישגידולבכמותבתיאבהממחזרים.מאיה כץ :

מטרמביתהתושב,200פינותמיחזורברחביהעיר,ברדיוסשלעד120מדוברבהקמתכרוני גאון :

כאשרהמגמההיאלהקיםפינותמיחזורמרכזיותואסטטיות.

האםישהכנסותממיחזור?יוסי קוממי :

ודעלנקובבסכום,ייבדקותשובהתינתןלחברהמועצה.כן,לאירוני גאון : 

עיקורוטיפולבחתולירחובוכלבים.מצדאחדמעקריםומצדשניישעמדות–1714000980.ס.ת.6

האכלה.

ישהגדלהבהכנסותממשרדהחקלאות.איילת גרמה :

בעירישהאכלתחתוליםמרוכזתבעמדותהאכלה.מאיה כץ : 

שעםהעמותהלמעןהחתולבהרצליהבהשתתפותהווטרינר,העירייהמבצעתאתנפגראש העיר : 

הבאהנשקולהגדלתתקציבלעיקור.העיקורולאמחלקתמזון.בשנה

 רוני חדד : יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע.

 ושר פה אחד, יועלה לאישור המועצההחלטה: א

למועצה הדתית כפי שאושרה במסגרת  אישור מועצת העיר לאישרור ההקצבה .ב

 2017אישור תקציב 

 של בסך הדתית למועצה הקצבה העיר במועצת 4,716,444אושרה הפרסומים₪. ילקוט עפ"י

המועצההדתיתפנתה₪.4,359,965נקבעשהעירייהתשתתףבסכוםשל14.03.2017שפורסםביום

כפ ולהשאירה העירייה השתתפות את להפחית שלא בבקשה בשנת שתוקצב של2017י בסך

4,716,444 ישלהביאלמועצהלאישרורההחלטהשהתקבלה₪. לכן עפ"יהחלטתמשרדהפנים,.

.25%-75%הינו2017לשנתההשתתפותיחס

ישהתחייבותעבורימי31.12.2016אצביעבעדאךמבקשלדעת,במאזןהמועצהליוםיוסף לונדון : 

חופשהשלאנוצלו,האםישהנחייהלאלאפשרצבירתימיחופשה?האםלאראוילבצעבקרהע"י

הרשות?

גזבר:מניחומעריךכיהצבירההינהעפ"יהקבועבחוק.זוהיהתחייבותעתידיתלניצולאופדיון

התאגידמחויבלצייןבדוחותהכספייםאתההתחייבותבגיןימיהחופשה..צבוריםמיחופשהי

לאנצברוולבסוףיגיעולבקשסיועמהעירייה.₪נראהשסכוםשלמעלמליוןיוסף לונדון : 
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אזמןאתראשהמועצההדתיתלבדיקתהנושא.ראש העיר : 

 החלטה: אושר פה אחד, יועלה אישרור המועצה

 ריםתב" .ג

  רחוב החרש )החברה לפיתוח הרצליה בע"מ( – 1765שינוי מימון תב"ר מס'   .1
מסגרת תקציב  מסגרת  תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    11/2016אושר 
2,100,0002,100,00031.12.2016עד

700,000700,0002017
2,800,0002,800,000סה"כ


מקורותמימון

 (500,000)2,300,0002,800,000פיתוחקרןעבודות
 500,000500,000השתתפותמשרדהתחבורה

2,800,0002,800,000סה"כ
 הבקשה: 

 מקרן עבודות פיתוח להשתתפות משרד התחבורה.₪  500,000לאשר שינוי מימון בסכום של 
 

בחרש1,100,000התחייבותלמימוןקיבלנומאיה כץ : 
כשתתקבלהואתקבוליםבגיןהדיווח.₪500,000הסכוםשלוקטתבמשנהזהירות,נאורנה גולדפרנד :

.נעגןתקציביתהיתרה
 החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה



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

 מבוקשת 
 נוישי

  11/2016אושר 
 1,800,0001,800,00031.12.2016עד

 1,410,0001,410,0002017
 3,210,0003,210,000סה"כ

 
 מקורותמימון

 (546,459)1,122,9551,669,414קרןעבודותפיתוח
 400,000400,000קרןעודפיתקציברגיל

 546,4591,687,0451,140,586השתתפותנתיביישראל
 3,210,0003,210,000סה"כ

 
 מקרן עבודות פיתוח להשתתפות נתיבי ישראל.₪  546,459הבקשה: לאשר שינוי מימון בסכום של 

 
 החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

 
 שדרוג גן אשרמן )אגף ש.א.י.פ.ה( – 2006תב"ר חדש מס'   .3

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 שת מבוק

 שינוי

    
 980,000980,0002017
980,000980,000סה"כ




 980,000980,000קרןעבודותפיתוח
980,000980,000סה"כ

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



  סירות מועדון ימי  )תנו"ס( –     1890ר מס'  תוספת  ועדכון שם תב" .4
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    11/2016אושר 
600,000600,00031.12.2016עד

 200,000200,0002017
200,000800,000600,000סה"כ


2017מקורותמימון

 200,000200,000קרןעודפיתקציברגיל
200,000200,000סה"כ

 
 הבקשה: 

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

 

האםנבדקנושאתחזוקתהסירותוניהולתקיןבשניםהאחרונות?יוסף לונדון : 

מתקציבעירונילטיפול₪100,000מתקציבבניהרצליהו₪100,000תוספתשל: מיקי גורנשטיין
בבעיותתחזוקהותיקונים.ישלמצואפתרונותאחסון,לשםכךהוקמהועדהשאףכברהגישה

פתרונות.
מלש"ח.3מדוברבתקציבשלמאיה כץ :

כעתנכתביםנוהליעבודהבליוויד"רחנהאופק.עופרה בל :

ההנחיההיאלהורידליםסירותתקניותובטיחותיותבלבד.מנחהאתמנכ"ללקבלתהעיר : ראש
אישורבטיחותלמתחם.

 

 החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה



 תוספת תב"רים לסדר היום  :

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

סגרת תקציב מ מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    
    7/2017 –אושר ב 

 43,913,00043,913,00031.12.2016עד
 8,800,00010,000,0001,200,0002017
 1,200,0001,200,000ואילך2018
10,000,00055,113,00045,113,000סה"כ


2017מקורותמימון

 6,000,0006,000,000קרןעבודותפיתוח
 2,800,0004,000,0001,200,000קרןתאגידהקבורה

8,800,00010,000,0001,200,000סה"כ
 הבקשה: 

. מימון קרן 2017לביצוע בשנת ₪  8,800,000מתוכו ₪  10,000,000הגדלת היקף בסכום של לאשר 
 עבודות פיתוח ותאגיד בית העלמין.



 

6 

 
 ההחלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצ

  (בי"ס חדש מתחם אלתרמן )החברה לפיתוח הרצליה בע"מ – 1825  תב"ר מס'שינוי מימון  .2
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    11/2016אושר 
    
 700,000700,00031.12.2016עד

 14,000,00014,000,0002017
 20,300,00020,300,000ואילך2018
35,000,00035,000,000סה"כ


2017מקורותמימון

 7,982,1609,520,8401,537,850קרןעבודותפיתוח
 (7,982,160)4,479,16012,462,150השתתפותמשרדהחינוך

14,000,00014,000,000סה"כ
 הבקשה: 

 יתוח.קרן עבודות פלהשתתפות משרד החינוך מ₪  7,982,160שינוי מימון בסכום של לאשר 

 החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

 

החברה לפיתוח התיירות ) פיתוח ותשתיות חוף הכוכבים  –     1934  תב"ר מס'תוספת   .3
  (בהרצליה בע"מ

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    11/2016אושר 
    
 1,300,0001,300,00031.12.2016עד

 2,000,0002,000,0002017
2,000,0003,300,0001,300,000סה"כ


2017מקורותמימון

 2,000,0002,000,000קרןעודפיתקציברגיל
2,000,0002,000,000סה"כ

 הבקשה: 

. מימון קרן עבודות 2017לביצוע בשנת ₪  2,000,000הגדלת היקף  פרויקט בסכום של לאשר 
 פיתוח.

 

מבקשהסברלתב"רמשה וקנין : 

במסגרתעבודותהפיתוחעלוצרכיםלהשלמתהתהליךופיתוחעתידי.מאיה כץ : 

 החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה
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 עברת יתרת עודפים לתקציב הרגילה .ד

מלש"חמיתרתהעודפיםבתקציבהרגיל5מועצתהעירמתבקשתלאשרהעברהשלרוני חדד : 
לתקציבהפיתוח.


 חלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצהה

 

 בקשה לעדכון מורשי חתימה בחשבונות גנ"י .ה

מבקשיםלשנותהחלטהשהבאתםלאישורבמועצה.מאיה כץ :

הליךתקין,בעברהחשבוןהיהפרטישלהגננת,עתהמדוברבפתיחתחשבוןעירונייעקב נחום :

הגננת.באחריות



 אישור המועצההחלטה: אושר פה אחד, יועלה ל

 
 

 
 .נעולההישיבה 

 



 כבוד רב,ב
 

 משה פדלון
 ראש העירייה
ויו"ר הוועדה


