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מיום שני ,ב' בכסלו תשע"ח20.11.17 ,

עיריית באר שבע
ועדת כספים מס'  52/1408מיום 20.11.17

השתתפו ה"ה:
רוביק דנילוביץ'  -יו"ר
ד"ר חפצי זוהר -מ"מ יו"ר
יוסף בן עמי ( אורטל פרלמן שמואלי -מ"מ)
יוסי דלויה (הרב גדי מזוז -מ"מ)
שמעון טובול (עופר כרדי -מ"מ)
גיל שטכמן (אביעד שמלה -מ"מ)-חברי ועדת הכספים
טל אל על  -מוזמן קבוע
 מנכ"ל העירייהאבישג אבטובי
 גזבר העירייהרו"ח תומר ביטון
 היועץ המשפטי או ג'ף גודמן סגן היועץ המשפטיעו"ד חיים טורקל
 מהנדס העירייהדימיטרי פיגלאנסקי
 מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבוראבי פוגל
 דובר העירייהאמנון יוסף
 ראשת מינהל החינוךזהבה הראל
 מנהלת אגף רישוי עסקיםמלכה גל
 מנהל אגף גנים ונוףעודד ברויאר
 סגנית גזבר ומנהלת אגף התקציביםעו"ד סופיה רווח
 סגנית גזבר העירייהרו"ח פזית פוקס
 מנהל אגף גבייה ומנהל הארנונהיחיאל חמו
 מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויותעמוס אבו
 מנהלת אגף חשבותרו"ח צביה סעדון
 סגן מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירוםעמית ריינגולד
 מנהל אגף ביטחוןשאול כהן
 מנהל מחלקת תקציבי פיתוחירון בסטיקר
ליז אביסדריס עובדיה -עוזרת ראש העיר למעקב ובקרה
 מנהלת כספים אגף מינהל ומשאבי אנוש חדשנות מערכות מידעשמחה שבת
ותקשורת
 מנהלת כספים באגף הרווחהאולגה גרצנשטיין
 מנהל כספים מנהל החינוך והתנ"סחיים ברדה
 מנהלת תחום בקרה תקציב רגילמרינה כהן
 חשב חברת "כיוונים" וראש מינהל כספים מש"א ותפעולליאור דיעי
נעדרו ה"ה:
עו"ד יגאל אובשייביץ (משה בורוכוב -מ"מ)
יוסי דדוש (מרדכי בן יהודה-מ"מ)
אילנה גינזבורג (עו"ד מינה קלמן חדד  -מ"מ)
משה ינאי (יסמין סקס פרידמן  -מ"מ)
עדי טרבס (רוסט קרפמן  -מ"מ) -חברי ועדת הכספים
ניר גורליצקי
אתי כהן
בני מגרלשוילי
נועם יחיאל
אבי ביטון
מירב תורג'מן
יהוד מרציאנו
דודי ליפשיץ
חיים קפלן
עו"ד דורית קקון דנון
רו"ח ליבנת קדוש
רו"ח יוסי זזון
עו"ס ורד ששון
עו"ס דניאלה דרורי

 מנהל אגף משאבי אנוש מנהלת אגף הרווחה מנהל אגף הפיקוח מנהל אגף לאיכות הסביבה מנהל אגף אחזקה סגנית גזבר העירייה מנהל אגף חדשנות מערכות מידע ותקשורת ראש מערך הספורט והבנייה הציבורית סגן מנהל אגף גזברות לחינוך ורווחה מנהלת מחלקת התקשרויות וביטוח חשבת מינהל תכנון ופיתוח מ"מ יוסי בן ישי חשב מינהל תפעול יועצת לקידום מעמד האישה -יועצת לענייני אזרחים ותיקים
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ריכוז הנושאים על סדר היום
 .1מענקים
 .2מימון תב"רים מהקרן לעבודות פיתוח
 .3עדכון הלוואה לפיתוח 2017
 .4מענקים במסגרת התקציב השוטף.
 .5העברות תקציביות  -עפ"י הפירוט המצ"ב.
 .6שונות
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ד"ר חפצי זוהר:
ערב טוב ,אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת כספים מספר .52/1408
מבקש לאשר תוספת מחוץ לסדר היום

אושר

א .מענקים
 .1מענק משרד השיכון והבינוי במסגרת שיווק שכונת הפארק בסך של ₪ 74,000,000
עבור ביצוע הבאים:
חלוקת תקציבים עבור תשתיות על בגין שיווק של  1951יח"ד בשכ' הפארק

פרויקט

מס'
תב"ר

תקציב מצטבר
מאושר ע"י
משהב"ש

תקציב צפוי

השלמות פיתוח
בשכונת נאות לון
עד לסיום
השכונה עפ"י
מטלות התב"ע
מובל ניקוז בן-
גוריון עד וינגייט

-

0

₪1,000,000

8300

₪ 2,861,875

₪ 10,000,000

חתך כביש דרך
חברון (נאווי)

-

₪0

₪ 10,000,000

שינוי חתך בשד
בן גוריון

8306

₪ 9,000,000

₪ 10,000,000

שד' טוביהו/דוד
חכם/דרך אילת

8309

₪ 20,211,875

₪ 31,515,000

שצ"פ יגאל אלון

8313

₪ 2,000,000

₪ 10,000,000

הסדרת מובל
ניקוז בין
רחובות הדעת-
אורי צבי
גרינברג

8307

₪ 6,900,000

₪ 1,485,000

₪42,873,750

₪74,000,000

סה"כ

הערות

עבור טוביהו20:
מלש"ח ,עבור
דוד חכם11.5 :
מלש"ח

הערה :מימוש מענק זה מותנה בקבלת הרשאה בכתב.

אושר
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 .2תקציב בסך  ₪ 4,682,317עבור בניית ביה"ס יסודי בפלח  - 5שלב ג'
מענק מפעל הפיס בסך

₪ 4,036,480

מימון ביניים מהקרן לעבודות פיתוח עד לקבלת תוספות הנדסיות בסך ₪ 645,837

אושר

 .3מענק מפעל הפיס בסך  2.0מיליון  ₪עבור שיפוץ תיאטרון פרינג' לילדים.

אושר
 .4מענק מפעל הפיס בסך של  ₪ 85,000עבור שיפוץ מרכז הצעירים ( סה"כ היקף
תב"ר  4683לאחר הגדלה .) ₪ 485,000

אושר
 .5מענק מפעל הפיס בסך של  ₪ 500,000עבור השלמת בניית מועדון פיס לנוער
בשכונה ה ( סה"כ היקף תב"ר  3700לאחר הגדלה .) ₪ 2,655,200

אושר
 .6מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 30,000עבור נגישות אקוסטית /חושית בגן ילדים
פסטוק.

אושר
 .7מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 30,000עבור נגישות אקוסטית /חושית במקיף
ע"ש נוימן.

אושר
 .8מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 30,000עבור נגישות אקוסטית /חושית בביה"ס
יסודי הרצוג.
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אושר
 .9מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 30,000עבור נגישות אקוסטית /חושית בביה"ס
יסודי יפה נוף.

אושר
 .10מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 30,000עבור נגישות אקוסטית /חושית במקיף
ע"ש טוביהו.

אושר
 .11מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 30,000עבור נגישות אקוסטית /חושית במקיף
ע"ש יצחק רבין.

אושר
 .12מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 42,000עבור מרחבי למידה חדשניים – רשות
דיגיטלית בביה"ס יסודי בן גוריון.

אושר
 .13מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 67,500עבור מרחבי למידה חדשניים – רשות
דיגיטלית בסמינר בית יעקב חדש.

אושר
 .14מענק מפעל הפיס בסך  ₪ 402,000עבור השלמת עבודות במתחם הקטר ( סה"כ
היקף תב"ר  26,932,032ש"ח )
הערה :מימוש מענק זה מותנה בקבלת הרשאה בכתב.

אושר
 .15מענק קק"ל בסך של  ₪ 3,150,000עבור ביצוע שביל אופנים בדרך מצדה
הערה :מימוש מענק זה מותנה בקבלת הרשאה בכתב.
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אושר
 .16תקציב בסך  ₪ 3,056,711עבור שיפוץ בית העיוור
מענק הביטוח הלאומי בסך של

₪ 2,445,369

השתתפות הרשות ממקורותיה בסך של

₪ 611,342

הערה :מימוש מענק זה מותנה בקבלת הרשאה בכתב.

אושר
 .17הסבת יתרות בסך של  ₪ 724,652לטובת פיתוח פרויקטים חדשים עפ"י רשימה
מצ"ב וזאת ממענק משרד השיכון והבינוי במסגרת הסכמי גג שכונות וותיקות (ישן
מול חדש)

אושר
הצבעה לסעיף א' מענקים.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ב .מימון תב"רים מהקרן לעבודות פיתוח

 .1מימון ביניים מהקרן לעבודות פיתוח עד לקבלת מענק ממשרד החינוך בסך של
 ₪ 535,262בגין תוספות ההנדסיות עבור בניית ביה"ס יסודי חדש בכלניות עפ"י
הפירוט הבא:
תוספת נגישות (  2%מהמענק)

₪ 214,105

תוספת שיפועים ( 3%מהמענק)

₪ 321,157

אושר

 .2תקציב בסך  ₪ 120,000עבור מתן שירותים משפטיים להכנה וליווי מכרז
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מקרקעין במתחם מוסכי העירייה מגרשים .701-703

אושר

 .3תקציב בסך  ₪ 500,000עבור התקשרות עם שמאים לשם ביצוע שומות להיטלי
השבחה ( סה"כ היקף תב"ר  3618לאחר הגדלה .) ₪ 1,200,000

אושר
 .4תקציב בסך  ₪ 500,000עבור תכנון מרכז ספורט עירוני ( קנטרי קלאב).

אושר
 .5תקציב בסך  ₪ 70,000עבור מרכז קפלן.

אושר
הצבעה לסעיף ב'  -מימון תב"רים מהקרן לעבודות פיתוח.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד

ג .עדכון הלוואה לפיתוח 2017
 .1הגדלת תקציב עבור עבודות בטיחות ושיפוץ מוסדות כיוונים בסך של ₪ 560,000
נוספים במסגרת ההלוואה לפיתוח לשנת  ( 2017סה"כ היקף התקציב לאחר הגדלה
.) ₪ 1,060,000

אושר
הצבעה לסעיף ג'  -עדכון הלוואה לפיתוח .2017
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד
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ד .מענקים במסגרת התקציב השוטף
 .1מענק משרד החינוך בסך  6.0מיליון  ₪עבור תוכנית ניצנים עפ"י הפירוט המצ"ב.

אושר

 .2מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 2,151,110עבור רווחה חינוכית.

אושר
 .3מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 200,000עבור שיקום שכונות.

אושר

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

ה .העברות תקציביות עפ"י הפירוט המצ"ב.

אושר
הצבעה לסעיף ה'  -העברות תקציביות עפ"י הפירוט המצ"ב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד

ו .שונות.
 .1אישור פרוטוקול וועדת השקעות מיום .24.10.2017

אושר
 .2אישור מסגרת אשראי של חברת כיוונים לשנת  2018ע"ס .₪ 2,500,000

אושר
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 .3ערבות למסגרת חח"ד לחברת כיוונים לשנת  2018ע"ס .₪ 2,500,000

אושר

 .4ריענון הוראות לפתיחת חשבונות בנק.

אושר
 . 5אישור מתן ערבות בסך של  ₪ 12,500למשרד האנרגיה בגין פרויקט התייעלות
אנרגטית.

אושר

הצבעה לסעיף ו'  -שונות
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

