מספרנו293943:

פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס'  6לשנת 2020

מיום ראשון ,28/06/2020 ,ו' תמוז ,תש"ף ,בשעה 16:00
נוכחים – חברי ועדת כספים:
 ראש העירייה ,יו"ר ועדת כספיםמשה פדלון
 ס' ומ"מ רה"ע ,חברת ועדהאיה פרישקולניק
 סגן רה"ע  ,חבר ועדהעפר לוי
 חבר מועצה ,חבר ועדהאייל פביאן
 חבר מועצה ,חבר ועדהמשה ועקנין
 חבר מועצה ,חבר ועדהיהונתן יסעור
 חברת מועצה ,חברת ועדהדנה אורן ינאי
 חבר מועצה ,חבר ועדהרונן סרמן
מוזמנים קבועים:
יהודה בן עזרא
ג'ו (יוסף) נסימוב
אהוד לזר ,עו"ד
ענת בהרב קרן ,עו"ד
רוני חדד ,רו"ח
הילה רוזן
אורנה גולדפרנייד
יעל טבצניק
שלומי אסולין
איילת גרמה
איבון בן צור
מישל עצמון
שמואל עקרב
רוני גאון
בועז מייזל
יעקב נחום ,ד"ר
אמיר זיו
רינה זאבי
טלי שרפסקי
איילה ממן
עמי סילמן
אולגה לוקינסקי
איתי לבנון
בוריס נדורז
רינה זאבי
ליטל אזרד

-

מנכ"ל העירייה
סמנכ"ל בכיר לעירייה
סמנכ"ל פרויקטים
יועצת משפטית לעירייה
גזבר העירייה
ס' גזבר העירייה ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה
מנהלת אגף תב"רים
חשבת העירייה
ראש אגף הכנסות העירייה
מנהלת מח' ריכוז משאבים ,אגף תיקצוב וכלכלה
חשבת המנהל הכספי והמנהל הכללי
מנהלת ועדות עירוניות ובקרת תהליכים ,מרכזת הוועדה
ראש אגף תבל
ראש אגף שאיפה
ראש אגף בטחון וסד"צ
ראש אגף החינוך
ראש אגף תקשוב ומערכות מידע
מנהלת מחלקת ארגון ותיאום
חשבת אגף תבל ובטחון
חשבת אגף שאיפה
חשב החברה הכלכלית
ס' ראש אגף החינוך ,מנהל וכספים
מנהל תפעול וחשב מינהל הנדסה
מנהלת מחלקת תחזוקה ,אגף תב"ל
מנהלת מחלקת תיאום ובקרה
חשבת אגף תקשוב ומערכות מידע

נעדרו מהדיון
יוסי קוממי
צבי וייס
אלעד צדיקוב
מאיה כץ
חנה חרמש

-

חבר מועצה ,חבר ועדה
חבר מועצה ,חבר ועדה
חבר מועצה ,חבר ועדה
חברת מועצה ,חברת ועדה
ראש מנהל הנדסה
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על סדר היום :
 .1אישור קיום ישיבת הוועדה ב " "zoomבשל המגבלות הקבועות בתקנות שעת חירום
תש"ף.2020-
 .2אישור תב"רים  -לאשר עדכון תקציב פיתוח  2020של תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח
השנתית המעודכנת  2020בסכום כולל של  ₪ 4,610,000ממקורות המימון כדלקמן :
מקור מימון

סכום

קרן עבודות פיתוח

3,350,000

קרן עודפי תקציב רגיל

1,000,000

אחרים

260,000

סה"כ

4,610,000

 מצ"ב קובץ .
סגירת תב"רים  : 2020 -לאשר סגירת  6תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת  2020והחזרת
עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של .₪ 38,802
 מצ"ב קובץ .
תוספת לסדר היום :
לאשר עדכון תקציב פיתוח  2020של תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית המעודכנת
 2020בסכום כולל של  ₪ 1,000,000ממקורות המימון כדלקמן :



מקור מימון

סכום

קרן עבודות פיתוח

1,000,000

סה"כ

1,000,000

מצ"ב קובץ .

 .3הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ו.
 .4אישור הסכם פשרה מנהל מקרקעי ישראל רמ"י נ' עיריית הרצליה ,מצ"ב.
 .5נוהל השקעות חדש של משרד הפנים.
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ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר  6לשנת : 2020
 .1אישור קיום ישיבת הוועדה ב " "zoomבשל המגבלות נגיף הקורונה

בשל המגבלות הקבועות בתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום
התפשטות נגיף הקורונה החדש) ,תש"ף ,2020-הישיבה מתקיימת ללא התכנסות בפועל אלא
באמצעות אפליקציית " ."zoomניהול שיחת הועידה מבוצע באופן שחברי הוועדה ויתר המוזמנים
יכולים לראות ולשמוע את כולם ,וכי ההחלטות שיתקבלו תהיינה בהתאם לכך.
ראש העיר  :האם מאשרים קיום הישיבה ב זום ?
החלטה  :מאושר פה אחד.

 .2אישור תב"רים.
ראש העיר  :הנכם מתבקשים לאשר עדכון תקציב פיתוח  2020של תב"רים ,מעבר לתוכנית הפיתוח
השנתית המעודכנת  ,2020בסכום של ₪ 4,610,000
מבקש ממנכ"ל וגזבר להסביר לחברי הוועדה.
אורנה גולדפריינד :מפרטת את הבקשה ,כפי שהועברה לעיון מוקדם של חברי הוועדה .העבודות
מקרן עבודות פיתוח ,עודפי תקציב רגיל וקרן ייעודית (אחרים) עבור :
 המשך ביצוע הספורטק (שלב ג') ,כולל דשא סינטטי ,במבנה הקט-רגל.
 תב"ר שיפוצים שונים של אגף תב"ל – לקראת פתיחת שנה"ל ,לבתיה"ס הנדיב ויד גיורא.
 פיר מעלית – שינוי מימון.
 שיקום חזיתות מבנה דיור – מבנה שחייבים לשפץ ,פורסים את השיפוץ על פני שנתיים.
 תב"ע בחוף הים של החברה לתיירות – אושר מיליון  ,₪נדרש תקציב נוסף עד סוף השנה על
מנת להמשיך בתכנון התב"ע בין היתר בגין דרישת הותמ"ל  .נדרש עוד .₪ 950,000
אייל פביאן :מבקש שיאושר כי הבין נכון את הרעיון ,בישיבת חודש מאי אושר קיצוץ פרויקטים שלא
התבצעו בשנת  2020בסך של כמאה מלש"ח ועתה מוסיפים למעלה מ  4מלש"ח לצרכים נוספים
חדשים.
מנכ"ל  :בעת הקיצוץ אמרנו שככל שיכנסו הכנסות נשוב לבצע עבודות מתב"רים.
אייל פביאן  :מבין ומקבל .שאלתי ,לאור התנאים המיוחדים בשל נגיף הקורונה והקיצוץ שנעשה.
האם הדברים המובאים כעת לאישורנו עומדים במבחן התקופה ? האם דחופים וחשובים בנסיבות
עת זו ? לדוגמא – תוספת  ₪ 950,000לחוף.
גזבר  :כן .במקרה הספציפי של חוף הים  -התוכנית בשלב מתקדם מאד .חייבים להגיש דוח תכנון
תוך חודשיים.
אהוד לזר  :אנו במסגרת של לוחות זמנים ,אם התוכנית לא תאושר זמנה יפוג ועלולה להידחות
ועלולה ליצור הפרה של האיזונים.
מנכ"ל  :מדובר בפרויקטים שלא ניתן לדחות ,לדוגמא הקמת שירותים בחוף הכוכבים ,שפועל
שנתיים ללא שירותים וטיפול במצוקים.
אייל פביאן  :התשובות מספקות ,תודה.
החלטה  :מאושר פה אחד למעט תב"ר  1519תב"ע חוף הים העולה להצבעה.
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הצבעה לאישור תב"ר : 1519
משה פדלון
איה פרישקולניק
משה ועקנין
עופר לוי
דנה אורן ינאי
יהונתן יסעור
רונן וסרמן
אייל פביאן

בעד
בעד
בעד
בעד
בעד
בעד
נמנע
נגד

תב"ר  1519אושר ברוב של  6קולות ,יעלה לאישור המועצה

סגירת תב"רים
ראש העיר :הנכם נדרשים לאשר סגירת  6תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת  2020והחזרת עודפי
תקציב קרנות הרשות בסכום של .₪ 38,802
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה

תוספת לסדר היום :
גזבר  2 :תב"רים  ₪ 500,000כל תב"ר .עבור  2בתי ספר שז"ר וגליל ים .מעבר לתקציב הפיתוח השנתי
המעודכן  2020 ,בסכום כולל של  ₪ 1,000,000מקרן עבודות פיתוח.
יהונתן יסעור :מבקש הבהרה ,האם לשנת  ,2021פתאום התגלה ?
גזבר  :הסכום לתכנון ,הוצאות ראשוניות.
אהוד לזר  :זה לא פתאומי אלא בהתאמה לתהליכי פיתוח עירוני והתאמת בתי"ס .התוספת הנדרשת
הינה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית ,בסכום כולל של מיליון  .₪התכנון מתבצע כעת וביצוע עוקב
בשנת הכספים הבאה ,לתכנון הכיתות ל .2020
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה

 .3הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ו.
אייל פביאן  :עמוד  – 26מבקש הבהרה לסכום של  – 95,000אירועי תרבות ברחוב סוקולוב .מדובר
על קיצוץ קדימה או על פעילויות שלא בוצעו ?
מנכ"ל  :יש  2סוגי קיצוצים ,הראשון בעבור פרויקטים שלא התבצעו עקב משבר הקורונה ,לדוגמא
לא התקיימו אירועי יום העצמאות ועדלאידע ועוד .והשני ,קיצוץ רוחבי עליו החלטנו של  5%לכלל
האגפים וכן לאירועים עתידיים כגון אירועי קיץ (קונצרטים בפארק וגן בן שפר).
אייל פביאן  :מבין וחוזר על בקשת ההבהרה.
ס' גזבר העירייה :אירועי פסח ושבועות שתוקצבו ובגלל תקופת הקורונה התקיימו בהיקפים נמוכים
מאד.
אייל פביאן  :רוצה לוודא כי התמיכה בעסקים במרכז העיר לא תיפגע ושיהיה ברור כי זה תקציב
שנשמר ומנוצל בדרך אחרת למען עסקים במרכז העיר.
מנכ"ל  :מדובר על אירועים וכיוון שיש איסור על התקהלות ואנו מקפידים להימנע מאירועים
שימשכו קהל רב ,נעשה הקיצוץ .יחד עם זאת משקיעים בפרסום ,פעילויות ,פיתוח אתר "הרצלייניים
קונים הרצליה" .הקיצוץ לא יפגע בעסקים במרכז העיר.
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אייל פביאן  :חשוב להסביר על מנת שיהיה חשוב שזה תקציב שנשמר ומנוצל בדרכים אחרות למען
עסקים בעיר .בנוסף ,ראיתי קיצוץ במצילים וניקיון בחוף הים .אבקש הסבר.
מנכ"ל  :על מנת לעמוד בהוראות ה"תו הסגול" הגדלנו תקציב בחינוך ובתקציב הניקיון .כל קיצוץ
בחוף הים נעשה עקב דחיית פתיחת עונת הרחצה בחודש .מצילים לא נפגעים בימים ובשעות עבודה.
דנה אורן ינאי  :האם צמצום עלויות עובדים כתוצאה מחל"ת או צמצום עתידי בשכר ?
גזבר  :צמצום השכר נובע מקיצוץ רוחבי של  2%במקדם שכר ,לא כולל חינוך ורווחה וזאת בהנחה
שאין שדרוגי שכר השנה ,הקפאת תקנים וכד' ,כל אלה מסתכמים לקיצוץ כולל של כ  5מלש"ח בשכר,
ביחס לכל התקציב השנתי.
יהונתן יסעור  :בנושא עדלאידע ,מדוע הסעיפים לא נמחקו ? שהרי האירוע לא התקיים.
מנכ"ל  :נכון שהעדלאידע לא התקיימה אך בעת ההכנות עבדו כ  4חודשים לקראת האירוע ויש לשלם
שכר על העבודה.
יהונתן יסעור :קיצוץ לתמיכות – מבקש להחריג את תנועות הנוער ,הכסף הולך ישירות לפעילויות.
מנכ"ל  :אנחנו לא בעד קיצוץ אך לאור התקופה ,בה גם תנועות הנוער לא עבדו ,התקבלה החלטה
על קיזוז גורף של  15%לכלל העמותות ואנו שלמים עם החלטה זו .לגבי תנועות הנוער ,באם בסוף
השנה יסתבר כי קיימת בעיה תקציבית נביא את הנושא בפני ועדת התמיכות לבחינה מחודשת.
יהונתן יסעור  :חוזר ומבקש לבחון החרגה זו למען תנועות הנוער ,גם אם לא עבדו חלק מהזמן.
ראש העיר  :כפי שאמר מנכ"ל העירייה ,הנושא יבחן בסוף השנה ונסייע לתנועות הנוער אם תהיה
בעיה.

הצהרת הגזבר :

לאחר השינויים בתקבולים ובתשלומים יש שינוי במסגרת התקציב ,התקציב מאוזן ובר ביצוע.
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה

 .4אישור הסכם פשרה מנהל מקרקעי ישראל רמ"י נ' עיריית הרצליה ,מצ"ב.
אייל פביאן  :מבין שהושגה פשרה ,ומאמין מסיבות טובות ,אנא הסבר לוועדה.
שלומי אסולין :ההסכם עבר ועדת פשרות המדובר החיוב של שלושה נכסים של רמ"י ,לגבי 2
מהנכסים הבנו ,לאחר דין ודברים ,שאפשר להתפשר כי זה שטחים שהופקעו ו/או בחלק משטח קרקע
שעשינו בו הפקעה .החיוב המלא הינו בגין הנכס השלישי כך שאין כמעט פשרה אלא מדובר בנכס
אחד שהחיובים שלו הם בסדר גודל תואם לגובה הפשרה.
משה ועקנין :האם הפשרה שהושגה מותנת באישור המועצה ?
גזבר :בדר"כ מובא לוועדת כספים ומועצה אישור למחיקת חובות ,לאחר שעברו וועדות ודיונים
משפטיים .במקרה זה ביקשה השופטת שהפשרה תובא לאישור המועצה ,תהליך הפוך מתהליך רגיל
ומוכר.
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה.
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 .5נוהל השקעות חדש של משרד הפנים.
ראש העיר  :משרד הפנים פרסם את חוזר מנכ"ל  2/2020המחליף את חוזר  .4/2008החוזר הובא
לעיונכם המוקדם .ועדת ההשקעות דנה בחוזר והחלטותיה מובאות לאישורכם ולאישור מועצת
העיר.
משה ועקנין :מי מקים את הוועדה?
גזבר :הוועדה קיימת ואושרה במועצה .משרד הפנים הוציא עדכון ,לגבי עודפים שהצטברו בקרנות
לפיתוח ועודפים זמניים אחרים .וכאן בעצם מעבר לנושאים פרוצדורליים בחוזר ,למעשה החלק
המרכזי זה אופציות הרשות להשקיע בתחומים בהם לא יכולנו להשקיע בעבר ,לדוגמא השקעה
במניות עד .10%
יועמ"ש :מבקשת מהגזבר להתמקד במה שמובא לאישור ועדת הכספים ,שהרי לא מאשרים את
חוזר מנכ"ל.
גזבר :להלן הנושאים לאישור לפי החוזר :
 .1ועדת השקעות תמליץ בפני ועדת כספים והמועצה על קביעת מדיניות השקעות העירייה.
ומבחינתנו ההשקעות תהיינה בגבולות עליהן המליץ חוזר מנכ"ל .2/2020
 .2החלטות ועדת השקעות יובאו לידיעת ועדת כספים ומועצת העיר.
 .3הסמכת חשבת העירייה או מי מטעמה לביצוע פיקדונות ,במגבלות הקבועות בחוזר וזאת
באמצעות ציטוטים מול הבנקים זאת תבצע החשבת.
ראש העיר  :מי בעד אישור  3ההחלטות שהציג הגזבר ?
החלטה :אושר פה אחד ,יועלה לאישור המועצה
ראש העיר  :ישיבת הוועדה לאישור הנושאים שבסדר היום הסתיימה.
רשות הדיבור לחברת הוועדה והמועצה דנה אורן ינאי ,לבקשתה.
דנה אורן ינאי :נושא הארנונה נמצא על השיח ,מבקשת להעלות רעיון  -לאורך שנת פעילותי בוועדת
הכספים ,בנושא הארנונה ,הבנו שמחויבים לצו הארנונה ובמידה ומבקשים שלא להעלות את
הארנונה זה לא בהחלטת הרשות אלא צריך לפנות לאישור משרד הפנים.
מנכ"ל :מבקש לדייק ,הכל נכון ואמרנו שאנחנו לא רוצים להעלות ארנונה.
דנה אורן ינאי :יודעת ושאלתי הכי מדויקת ,האם הפחתה ו/או אי העלאה של הארנונה ,זו החלטה
של העירייה או של שר הפנים?
גזבר :זה חוק ,שר הפנים ושר האוצר צריכים לאשר כל הפחתה או העלאה של ארנונה  ,גם אי העלאה
זה בגדר הפחתה .רשות המבקשת לא להעלות ארנונה או להפחית חייבת להביא לאישור משרד הפנים
והאוצר.
מנכ"ל :חלק גדול מראשי ערים שיצאו בהצהרה ו/או העבירו החלטה במועצת העיר ,חלקם הגדול
אין סיכוי שמשרד הפנים יאשר כי הם עיריות גרעוניות.
רונן וסרמן :והעיר הרצליה לא עיר גירעונית.
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דנה אורן ינאי :עומדת מאחורי ההצבעה שלי ועם זאת ,אם היינו בטוחים שמשבר הקורונה מאחורינו
היה אחרת .משפחות רבות לא חזרו לעבוד .גם אלה שהובילו את העיר לעיר איתנה .מבקשת לבחון
האם ניתן לדחות את העלאת הארנונה במספר חודשים לאור המצב הכלכלי הקשה של התושבים
בעיר .לא ארצה ליצור תקדים של לא להעלות אלא לדחות.
ראש העיר  :הכנסת אישרה לגבות אגרת שמירה של  .2.5%עיריית הרצליה הינה בין הבודדות שלא
גובה אגרת שמירה ,כלומר ויתרנו מראש על  16מלש"ח .ראי מה קרה ביום חמישי האחרון – "בית
הספר של החופש הגדול" ,רשויות  1-6לא משלמות והרצליה תספוג  .₪ 800,000במשבר הקורונה כל
הרשויות קיבלו מענקים לעניין חופי הים חוץ מהרצליה .אנחנו "נענשים" על היותנו רשות איתנה
ויהיו עוד "עונשים" .אנחנו לקראת בניית בתי"ס וגנ"י ,משרד החינוך לא נותן לנו הרשאות ,כל כסף
שנכנס הולך לחינוך.
יועמ"ש :מזכירה כי גם על מנת שנוכל לתת הנחה שנתנו ,פטור  3חודשים ,היה צריך שיתוקנו
התקנות ,לא רשאים לתת הנחות שלא מעוגנות בחקיקה ולוותר על ארנונה ביוזמתנו .נתנו פטור ב"גל
ראשון"  3חודשים בארנונה.
אייל פביאן  :מבקש להגיד לפרוטוקול  :עיריית הרצליה צריכה לכנס את המועצה ,לבטל את
ההחלטה לפנות למשרד הפנים לביטול העלאה בארנונה .זו דעתי .היום יש כ 10,000 -מובטלים בעיר,
להעלות להם את הארנונה זה אקט לא נכון ! כעניין עקרוני לא היה צריך לבוא ולדרוש העלאה ,גם
אם זה  ₪ 7בחודש.
ראש העיר  :כל כסף שנכנס גם יוצא לטובת התושבים ,על מה נוותר? ניקיון ,צביעת בתיה"ס ,בטיחות
בגני" וברמזורים ?
אייל פביאן  :אז מצפה שהעירייה תוציא  7מלש"ח פחות.
יועמ"ש :מצד אחד חבר המועצה מבקש להטיל המון מטלות על העירייה ,שתדאג ותממן ,ומצד שני
לקצץ.
מנכ"ל :רק עתה הוצגו בפניכם הקיצוצים לאישורכם .יש לי כבוד גדול לתושבי העיר ,מתוקף
תפקידנו אנו עושים הכל לצמצם הוצאות ועובדים למענם  .24/7יש לנו בעירייה צוות מנהלים מדהים,
יש לנו החלטות ,כגון רכישת ציוד מיגון דחוף ,ניקוי אשפה ,גם העודפים מתחילים להיגמר והכל
מושקע בחינוך ,שיפוץ תיכון ראשונים ,משקיעים .מזמין את חברי הוועדה דנה ואייל לשבת איתי.
רונן וסרמן  :מבקש לשאול לגבי "בית הספר של החופש הגדול" .אני מבין שהמדינה לא משתתפת,
אך ההורים משלמים .₪ 500
ראש העיר  :נכון ,רק התשלום לסייעות זה מאות אלפי שקלים וזה על חשבון הקופה העירונית בעיקר
לכ"א .דברים מתחילים להצטבר – לא קיבלנו את המענק לים 8 ,מלש"ח היטלי הטמנה מחקו
להרצליה .עלינו לקבל החלטות על רכישת ציוד מיגון ,פינוי אשפה סדירה ,מדובר במאות אלפי
שקלים מהקופה העירונית ,כל כסף שנכנס מיד יוצא ובעדיפות לחינוך .מתחילים "לאכול" את
החסכונות שלנו ,הכל מושת על העיר.
חוזר על דברי מישיבת המועצה  -יש ועדת הנחות והיא תבחן ותקבל כל בקשה ותדון בה בצורה
רצינית ובטוחה ,נבוא לקראת כל מי שידו אינה משגת .נסייע בכל הגופים העירוניים למען תושבי
העיר.
תודה רבה לכולם* .הישיבה נעולה *

בכבוד רב,
משה פדלון
ראש העירייה
יו"ר ועדת כספים
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