פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 9
מיום ראשון ,17/09/2017 ,כ"ו אלול ,תשע"ז ,בשעה 16:00
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  -

ראשהעירייהויו"רהוועדה 
חברתמועצהוחברתועדה 
חברמועצהוחברהוועדה 
חברמועצהוחברהוועדה 
חברמועצהוחברועדה 

מוזמנים קבועים :

  מנכ"להעירייה מריהודהבןעזרא 
  סמנכ"לבכירלעירייה מרג'וניסימוב 
  יועמ"שלעירייה עו"דענתקרןבהרב 
מררוניחדד -  גזברהעירייה 
 חשבתהעירייה 
גב'יעלטבצ'ניק 
  מנהלתועדותעירוניותומרכזתהוועדה גב'מישלעצמון 
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מרשלומיאסולין 
מרעמיסלמן 

  מנהלהכנסותהעירייה  - חשבהחברההפיתוחהרצליה 

נעדרו מהדיון :
גב'עופרהבל 
גב'איהפרישקולניק 
גב'מאיהכץ 
גב'איריסאתגר 
מריוסףלונדון 
גב'הילהרוזן 

סגניתרה"עוחברתועדה 

  סגניתרה"עוחברתועדה סגניתומ"מרה"עוחברתועדה 
   חברתמועצהוחברתועדה   חברמועצהוחברהוועדה  - מנהלתמח'תקצובוכלכלהוסגניתהגזבר 

על סדר היום :
 מחיקת חובות לפי סעיף 339
 אישור פתיחת חשבון בנק – פרויקט בניית  3יחידות דיור במגרש 109
 תיקון לנוסח ס'  5לפרק המבוא בצו הארנונה לשנת "( 2018הגדרת "מטר מרובע")
 דוח כספי רבעוני של משרד הפנים לתקופה רבעון  ,2שנת  2017כולל תקציר מנהלים
מחוץ לסדר היום :
 אישור הארכת מסגרת האשראי של החברה לפיתוח הרצליה בע"מ
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ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 9
א .מחיקת חובות לפי סעיף 339
שלומיאסולין  :מונחתלפניכםבקשהלמחיקתחובותאישיים,שלנכסימגוריםפרטיים לפיסעיף
339לפקודתהעיריות(נוסחחדש).סךהחובותלמחיקההינובסך108,251.₪עיקרהבקשותמקורן
בהנחות להם היו זכאים בעבר והוחל הזיכוי רטרואקטיבי או הנחות שהם זכאים בהווה וניתנות
בגיןהעבר. 
ליאתתימור:האםתושביםיכוליםלפנותבבקשהלזיכוירטרו? 
שלומיאסולין:עפ"ינוהלשלמשרדהפנים למחיקתחובותמתןהנחהעלפיזכאותלבעלחובבגין
שניםקודמות,מהווהמחיקתחוב. 
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
ב .אישור פתיחת חשבון בנק – פרויקט בניית  3יחידות דיור במגרש 109
גזבר :אנונדרשיםלפתוח חשבוןנפרדלפרויקטבנייהבולעירייהיש  3יחידותדיורבמגרש,109
שאושרבמועצה .
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
ג .תיקון לנוסח ס'  5לפרק המבוא בצו הארנונה לשנת "( 2018הגדרת "מטר מרובע")
שלומיאסולין:בחודשמאיהשנהאושרצוהמיסיםלשנת.2018לעניןשיטתחישובמטריםעלפי
פסיקת העליון צוינה הבהרה בסעיף  5לצו באשר למדידה מדויקת .יצא תיקון חקיקה ויש לערוך
שינויבנוסחסעיף 5למבואלצוהארנונה("הגדרתמטרמרובע"),לפיוכלחלקמ– 0.51מ"ריעוגל
כלפימעלהוייחשבלצורךהמסכמטרמרובעשלםוכלחלקשלמטרעדוכולל0.50יעוגלכלפימטה.
הנוסחהמוצעחוסךטרדהלתושביםועלויותלרשות,בכךשהחיוב יעשהעפ"ישיטתהחיובשהיתה
נהוגהבעברבעירייהעדלפסיקה .
ראשהעיר:האםמדוברבשינויממהשנהוג? 
יועמ"ש  :ביהמ"ש העליון קבע בזמנו שיטה מדויקת למדידה .המחוקק התערב ותיקן את החוק
בהגדרת מ"ר כפי שהיה קבוע בעבר ,זאת גם נוכח הקושי של הרשויות לעמוד בחקיקת ביהמ"ש
העליון.יצויןכיבאישורהצונאמרשנעדכןבהתאם .
משהוקנין:מבקשלהעלותבעיההנוצרתלתושביםמולתאגידהמיםבעקבותהמדידות .
צביוייס:חושבומציעשהשנהלאיעשומדידות .
מנכ"ל:הענייןמטופל,אנומגבשיםהחלטהעםהגזברותאותהנציעלראשהעירייה .
גזבר:תיקון,עקבטעותסופרבנוסחהמוצע:"הכלכאמורבסעיף8ב1(")2
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
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ד .דוח כספי רבעוני של משרד הפנים לתקופה רבעון  ,2שנת  2017כולל תקציר מנהלים
גזבר:סוקראתהדוחותהכספייםלרבעוןשנישלשנת2017שנסתייםביום30.6.2017 
ראשהעיר:האםהדוחמתייחסמחודשינואר? 
גזבר:אכן,הדוחמצטברמחודשינוארעדלחודשיוני.2017
הדוח יועלה לידיעת המועצה

תוספת מחוץ לסדר היום :
ה .אישור הארכת מסגרת האשראי של החברה לפיתוח הרצליה בע"מ
גזבר:החברהלפיתוחהרצליהמבקשתלאריךאתמסגרתהאשראיבגובה5מלש"חמבנקמזרחי,
לתקופהשלשלושעדחמששניםנוספות,אופרקזמןקצריותרכפישיאושרע"ימשרדהפנים,
בערבותהעירייה .
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה

הישיבה נעולה.
בברכת שנה טובה ופורייה


בכבוד רב,
משה פדלון
ראש העירייה
ויו"ר הוועדה 
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