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השתתפו ה"ה:

ד"ר חפצי זוהר– מ"מ יו"ר
יוסף בן עמי ( אורטל פרלמן שמואלי -מ"מ)
יוסי דלויה (הרב גדי מזוז -מ"מ)
אילנה גינזבורג ווקנין (עו"ד מינה קלמן חדד  -מ"מ)
עופר כרדי -מ"מ שמעון טובול -חברי ועדת הכספים
רו"ח תומר ביטון  -גזבר העירייה
עו"ד חיים טורקל  -היועץ המשפטי או ג'ף גודמן סגן היועץ המשפטי
דימיטרי פיגלאנסקי  -מהנדס העירייה
אבי פוגל  -מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
אמנון יוסף  -דובר העירייה
זהבה הראל  -ראשת מינהל החינוך
אתי כהן  -מנהלת אגף הרווחה
אבי ביטון  -מנהל אגף אחזקה
עו"ד סופיה רווח  -סגנית גזבר ומנהלת אגף התקציבים
רו"ח צביה סעדון  -מנהלת אגף חשבות
עמית ריינגולד  -מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירום
דודי ליפשיץ  -ראש מערך הספורט והבנייה הציבורית
חיים קפלן  -סגן מנהל אגף גזברות לחינוך ורווחה
רו"ח ליבנת קדוש  -חשבת מינהל תכנון ופיתוח
רו"ח יוסי זזון  -חשב מינהל תפעול
ירון בסטיקר  -מנהל מחלקת תקציבי פיתוח
אולגה גרצנשטיין  -מנהלת כספים באגף הרווחה
יוסי בן ישי  -מנהל תחום פרויקטים
ליאור דיעי  -חשב חברת "כיוונים" וראש מינהל כספים מש"א ותפעול

נעדרו ה"ה:
רוביק דנילוביץ'– יו"ר (התנצל)
עו"ד יגאל אובשייביץ (משה בורוכוב -מ"מ)
יוסי דדוש (מרדכי בן יהודה-מ"מ)
משה ינאי (יסמין סקס פרידמן  -מ"מ)
גיל שטכמן (עדי טרבס -מ"מ)
אביעד שמלה (רוסט קרפמן  -מ"מ)
טל אל על – מוזמן קבוע
אבישג אבטובי  -מנכ"ל העירייה
ניר גורליצקי  -מנהל אגף משאבי אנוש
בני מגרלשוילי -מנהל אגף הפיקוח
מלכה גל  -מנהלת אגף רישוי עסקים
נועם יחיאל  -מנהל אגף לאיכות הסביבה
עודד ברויאר  -מנהל אגף גנים ונוף
מירב תורג'מן  -סגנית גזבר העירייה
רו"ח פזית פוקס  -סגנית גזבר העירייה
יחיאל חמו  -מנהל אגף גבייה ומנהל הארנונה
עמוס אבו  -מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויות (התנצל בחופשה)
יהוד מרסיאנו  -מנהל אגף חדשנות מערכות מידע ותקשורת
שאול כהן  -מנהל אגף הביטחון
עו"ד דורית קקון דנון -מנהלת מחלקת התקשרויות וביטוח (התנצלה בהשתלמות)
עו"ס ורד ששון  -יועצת לקידום מעמד האישה
עו"ס דניאלה דרורי  -יועצת לענייני אזרחים ותיקים
ליז אביסדריס עובדיה  -עוזרת ראש העיר למעקב ובקרה
 מנהל/ת כספים אגף מינהל ומשאבי אנוש חדשנות מערכות מידע ותקשורתחיים ברדה  -מנהל כספים מנהל החינוך והתנ"ס
מרינה כהן  -מנהלת תחום בקרה תקציב רגיל
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ריכוז הנושאים על סדר היום
א .מענקים
ב .אישור תב"רים במסגרת הקרן לעבודות פיתוח
ג .אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף
ד .עדכון התקציב השוטף
ה .תקצוב ארנונה בסך של  ₪ 25,882לשנת  2018עבור נכס ברחוב ההסתדרות 73/4
המשמש כמשרדים לחברת כיוונים.
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ד"ר חפצי זוהר:
ערב טוב ,אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת כספים מספר .56/1513
רו"ח תומר ביטון:
מבקש להביא לאישור הכנסת התוספת מחוץ לסדר היום.

אושר
א .מענקים
 .1תקציב בסך  ₪ ₪ 6,301,500עבור בניית מעון יום שיקומי לילדים על הרצף האוטיסטי
השתתפות הביטוח הלאומי וקרן שלם בסך של (₪ 2,450,000 )39%
השתתפות משרד העבודה והרווחה בסך של ( ₪ 3,221,350 )51%
₪ 630,150

השתתפות הרשות ממקורותיה בסך של ( )10%

הערה :מימוש פרויקט זה מותנה בקבלת הרשאות בכתב

אושר
 .2תקציב בסך  ₪ 551,579עבור הצטיידות הבית הקבוצתי
מענק קרן של"ם בסך של ( ₪ 441,263 )80%
₪ 110,316

השתתפות הרשות ממקורותיה בסך של ( )20%

הערה :מימוש פרויקט זה מותנה בקבלת הרשאות בכתב

אושר
 .3תקציב תלת שנתי על פני השנים  2017-2019בסך של  ₪ 4,860,000עבור הפעלת מנהלת עירונית
להתחדשות עירונית
מענק משרד הבינוי והשיכון בסך של (₪ 2,430,000 )50%
השתתפות הרשות ממקורותיה בסך של ( ₪ 2,430,000 )50%

אושר
 .4מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 212,000עבור נגישות פיזית פרטנית בביה"ס גולדה מאיר.

אושר
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 .5מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 100,000עבור חידוש מבנים בביה"ס בנות חייל.

אושר
 .6מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 150,000עבור חידוש מבנים בביה"ס אוצר החיים מעורב.

אושר
 .7מענק משרד הבריאות בסך של  ₪ 4,250,000עבור בניית טיפת חלב לאם ולילד ברחוב הוברמן.

אושר

הצבעה לסעיף א'  -מענקים
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ב .אישור תב"רים במסגרת הקרן לעבודות פיתוח

 .1אישור תקציב בסך של  ₪ 150,000עבור בניית קיוסק בביק פארק.

אושר
 .2תקציב בסך  ₪ 458,297עבור שדרוג מערכות הטמ"ס ברחבי העיר.

אושר
 .3תקציב בסך  ₪ 195,000עבור תיקון קונסטרוקציה והחלפת מצלמות בגשר הצינורות  ,גן
הפעמון וטיילת אימבר.

אושר

הצבעה לסעיף ב'  -אישור תב"רים במסגרת הקרן לעבודות פיתוח
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
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ג .אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף

 .1מענק הרשות לפיתוח הנגב בסך של  ₪ 380,000עבור הטמעת תהליכי תכנון אסטרטגיים.

אושר
 .2מענק הרשות לפיתוח הנגב בסך של  ₪ 139,185עבור תוכנית אסטרטגית לפיתוח כלכלי
עסקי בעיר באר שבע.

אושר
 .3תקציב בסך  ₪ 634,300עבור שותפות עם עמידר החדשה
השתתפות חברת עמידר בסך של ₪ 574,300
השתתפות הרשות במסגרת התקציב הרגיל בסך של ₪ 60,000

אושר
 .4הגדלת המענק של משרד המדע והטכנולוגיה בסך של  ₪ 127,353עבור סל המדע .

אושר
 .5מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 90,000עבור השתתפות בשכר מנהל יחידת הנוער ברשות.

אושר
 .6מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 274,351עבור הצטיידות טכנולוגית למקיף ו'.

אושר
 .7מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 214,520עבור הצטיידות טכנולוגית  -שדרוג המגמות
קיימות במוסדות החינוך השונים עפ"י הפירוט הבא:
תיכון מקיף ג' הנדסת תוכנה
תיכון רבין

עיצוב

₪ 33,500
₪ 33,500

תיכון טוביהו תחזוקת מערכות מכניות ₪ 80,520
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תיכון מקיף ו' הנדסת תוכנה

₪ 33,500

תיכון רגר הנדסת תוכנה

₪ 33,500

אושר
 .8מענק משרד החינוך מנהל חברה ונוער בסך של  ₪ 100,000עבור התוכנית "דרך חדשה".

אושר

הצבעה לסעיף ג'  -אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד

ד .עדכון התקציב השוטף

 .1עדכון התקציב הרגיל לשנת  2018בגין התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון עפ"י
הפירוט המצ"ב.
רו"ח תומר ביטון:
בתוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון יש פער של  .₪ 10,915.00אנחנו מעבירים לסעיף
.1817903120

אושר
 .2העברות תקציביות עפ"י פירוט מצ"ב.
רו"ח תומר ביטון:
העברה תקציבית בסך  ,₪ 18,750.00העברה מסעיף השתלמויות לסעיף החזר הוצאות
פסיכולוגים ,בתוך סעיפי השכר.

אושר
 .3העברות תקציביות עפ"י פירוט מצ"ב.
רו"ח תומר ביטון:
 600,000.00מסעיף תקציב הרזרבה הכללית ,העברה לסעיף הוצאות בלתי נצפות לשנת
 2017לטובת שיקום נזקי שריפה במקיף ו'.
תוספת תקציבית לאירועי עצמאות  ,2018ע"ס  ₪ 163,000.00לטובת גידול בהוצאות
אחזקה ,ניקיון ,במות ,תאורה ודגלים.
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אושר
הצבעה לסעיף ד'  -עדכון התקציב השוטף
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד

ה .תקצוב ארנונה בסך של  ₪ 25,882לשנת  2018עבור נכס ברחוב ההסתדרות 73/4
המשמש כמשרדים לחברת כיוונים.

רו"ח תומר ביטון:
סכום החיוב השנתי מוערך ב  .₪ 25,882.00הגדלת השתתפות תקציב החברה כנגד הגדלת הכנסות
מארנונה .תחילת החיוב מ.15.2.18 -

אושר

הצבעה לסעיף ה'  -תקצוב ארנונה בסך של  ₪ 25,882לשנת  2018עבור נכס ברחוב
ההסתדרות  73/4המשמש כמשרדים לחברת כיוונים.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד

הישיבה ננעלה

_________________________
ד"ר חפצי זוהר
מ"מ יו"ר ועדת כספים

רשמה :גלית יפרח ,מנהלת לשכת גזבר העירייה
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