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   2ישיבה מס'   –פרוטוקול ועדת כספים  
 15:00, בשעה "ט אדר א, תשפ"בי  20/02/2022מיום ראשון, 

 
 

 : ת כספים חברי ועד –נוכחים 
 ועדת כספיםראש העירייה, יו"ר  -  משה פדלון 

 
 מוזמנים קבועים: 
 עירייה מ"מ מנכ"ל ה -  ג'ו )יוסף( נסימוב
 יועצת משפטית לעירייה  -  ענת בהרב, עו"ד 

 גזבר העירייה  -  רו"ח , רוני חדד
 מנהלת אגף חוזים ותב"רים  -  פריינד דאורנה גול

 חשבת העירייה  -  יעל טבצניק 
 מרכזת הוועדה יועל"ן וועדות עירוניות, אגף מנהלת  -  מישל עצמון 

 
 מוזמנים נוכחים: 

 סמנכ"לית העירייה  -  מאיה אלדר
 חשבת העירייה מ"מ  -  ליאת גמליאל 
  חשבת אגף תב"ל טלי שרפסקי

  חשב החברה לפיתוח הרצליה  עמי סלמן
   

   נעדרו מהדיון
 מ"מ וסגנית רה"ע, חברת ועדה  -  איה פרישקולניק 

 סגן רה"ע, חבר ועדה  -  עפר לוי 
 חבר מועצה, חבר ועדה  -  צבי וייס

    חבר מועצה, חבר ועדה -  דרור בן עמי 
 משנה לראש העיר חבר ועדהחבר מועצה,  -  ועקנין משה 

 חבר מועצה, חבר ועדה  -  אלעד צדיקוב
 חבר ועדהמשנה לרה"ע, חבר מועצה,  -  יוסי קוממי 

 חברת מועצה, חברת ועדה  -  דנה אורן ינאי
 חברת מועצה, חברת ועדה  -  מאיה כץ

   ועדהחבר מועצה, חבר  -  רונן סרמן 
 מועצה, חבר ועדה חבר  -  אייל פביאן

 מנכ"ל העירייה  -  עו"ד אהוד לזר 
 

 על סדר היום : 
 :  1202 -אישור תב"רים  .1

 כדלקמן :  1202תב"ר מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית  2של   2021לאשר עדכון תקציב פיתוח 
 סכום  מקור מימון

 ₪ (228,668)  עבודות פיתוחקרן 
 ₪  228,668 אחרים 
  סה"כ

 

 : 2202 - תוספת תב"ר
, בסכום של  2022של  תב"ר  מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית  2022לאשר עדכון תקציב פיתוח 

 כדלקמן : ₪ מקורות מימון  787,600
 סכום  מקור מימון

 ₪  240,000 עבודות פיתוחקרן 
 ₪  220,000 קרן עודפי תקציב רגיל 

 ₪ 327,600 אחרים 
 ₪ 787,600 סה"כ

 
 א'  -)העברות מסעיף לסעיף( ותוספות )מילואים( שינויים הצעות שינויים  .2
 פתיחת חשבונות בנק ע"ש עיריית הרצליה, גביית קנסות .3
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 : 2202לשנת  2 מספרראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים  
 

 : אישור תב"רים .1

 
 :  חוזים ותב"רים, מנהלת אגף פריינדדגול אורנה 
לקרן    382בתב"ר    :  2021תב"ר   .א הסכום  החזרת  לטובת  הירקון,  ניקוז  מרשות  החזר  קיבלנו 

 עבודות פיתוח. 

 :   2022תב"רים  .ב
לפיתוח  ,  2205תב"ר   .1 היובל –החברה  תיכון  החינוך    עבור  ממשרד  תקבול  קדם בגין 

 .₪אלפי  327  , ע"ס תכנון
 . ₪אלפי  460 עבור "מרכז מטרה", ע"ס   לב העיר -התאמת מבנה  , 20049תב"ר  .2

 
 יועלה לאישור המועצה.  ,אושר פ"א החלטה:

 
 

 א'  -הצעות שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות )מילואים( שינויים  .2
 

 :  הילה רוזן, ס' גזבר
ותקצוב    2022יש שינוי במסגרת התקציב, תקצוב של נאמני קורונה בבתיה"ס היסודיים וגנ"י עד מרץ

 תרומה מעזבון. 
 

 שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע.יש  :  הצהרת הגזבר
 

 פה אחד, יעלה לאישור המועצהאושר 
 
 

 עו"ד פרנקל את קורן -ע"ש עיריית הרצליה, גביית קנסותוקוד מוטב  פתיחת חשבונות בנק   .3
 

ומנהליים עירוניים  קנסות  לגביית  משפטיים  שירותים  במכרז מתן  זכה  קורן  פרנקל את  עו"ד  .  משרד 

עו"ד פרנקל    -  קנסות  גבייתהרצליה,    עירייתע"ש    בנק  נותחשבו   שניפתיחת  יש צורך ב  התקבולים  הפקדתל

קורן   המסמכים    ופתיחתאת  כל  על  לחתום  החתימה  מורשי  את  ולהסמיך   , הדואר  בבנק  מוטב  קוד 

 הנדרשים והכל בהתאם לנוסח ולתנאים המקובלים בבנק וכפי שיסוכמו עמו. 

 
 

 פה אחד, יעלה לאישור המועצהאושר 
 
 

 *  הישיבה נעולה*

 

 בכבוד רב,
 

 משה פדלון
 ראש העירייה 

 יו"ר ועדת כספים


