עיריית באר שבע

פרוטוקול ועדת כספים מס' 54/1426
מיום שני ,כ"ג בכסלו תשע"ח11.12.17 ,

השתתפו ה"ה:
רוביק דנילוביץ'  -יו"ר
ד"ר חפצי זוהר -מ"מ יו"ר
יוסי דלויה (הרב גדי מזוז -מ"מ)
עו"ד מינה קלמן חדד – מ"מ אילנה גינזבורג
משה ינאי (יסמין סקס פרידמן  -מ"מ)
אביעד שמלה -מ"מ גיל שטכמן -חברי ועדת הכספים
טל אל על – מוזמן קבוע
אבישג אבטובי  -מנכ"ל העירייה
רו"ח תומר ביטון  -גזבר העירייה
עו"ד חיים טורקל  -היועץ המשפטי או ג'ף גודמן סגן היועץ המשפטי
דימיטרי פיגלאנסקי  -מהנדס העירייה
 מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבוראבי פוגל
 דובר העירייהאמנון יוסף
 מנהל אגף משאבי אנושניר גורליצקי
 ראשת מינהל החינוךזהבה הראל
 מנהלת אגף הרווחהאתי כהן
בני מגרלשוילי  -מנהל אגף הפיקוח
 מנהלת אגף רישוי עסקיםמלכה גל
 מנהל אגף לאיכות הסביבהנועם יחיאל
 מנהל אגף אחזקהאבי ביטון
 מנהל אגף גנים ונוףעודד ברויאר
עו"ד סופיה רווח  -סגנית גזבר ומנהלת אגף התקציבים
 מנהל אגף גבייה ומנהל הארנונהיחיאל חמו
 מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויותעמוס אבו
רו"ח צביה סעדון  -מנהלת אגף חשבות
עמית ריינגולד  -מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירום
 מנהל אגף הביטחוןשאול כהן
 ראש מערך הספורט והבנייה הציבוריתדודי ליפשיץ
 סגן מנהל אגף גזברות לחינוך ורווחהחיים קפלן
עו"ד דורית קקון דנון  -מנהלת מחלקת התקשרויות וביטוח
רו"ח ליבנת קדוש  -חשבת מינהל תכנון ופיתוח מחליף יוסי בן ישי מ"מ
 חשב מינהל תפעולרו"ח יוסי זזון
 מנהל מחלקת תקציבי פיתוחירון בסטיקר
ליז אביסדריס עובדיה  -עוזרת ראש העיר למעקב ובקרה
 מנהלת כספים אגף מינהל ומשאבי אנוש חדשנות מערכות מידע ותקשורתשמחה שבת
אולגה גרצנשטיין  -מנהלת כספים באגף הרווחה
 מנהל כספים מנהל החינוך והתנ"סחיים ברדה
 מנהלת תחום בקרה תקציב רגילמרינה כהן
 חשב חברת "כיוונים" וראש מינהל כספים מש"א ותפעול  ,שלומי נומה מנכ"ל כיווניםליאור דיעי

נעדרו ה"ה :

עו"ד יגאל אובשייביץ (משה בורוכוב -מ"מ)
יוסף בן עמי ( אורטל פרלמן שמואלי -מ"מ)
יוסי דדוש (מרדכי בן יהודה-מ"מ)
שמעון טובול (עופר כרדי -מ"מ)
עדי טרבס (רוסט קרפמן  -מ"מ)

 סגנית גזבר העירייה (לימודים)מירב תורג'מן
רו"ח פזית פוקס  -סגנית גזבר העירייה (התנצלה)
 מנהל אגף חדשנות מערכות מידע ותקשורתיהוד מרציאנו
עו"ס ורד ששון  -יועצת לקידום מעמד האישה
עו"ס דניאלה דרורי  -יועצת לענייני אזרחים ותיקים

ריכוז הנושאים על סדר היום
א .מענקים
ב .העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף עפ"י פירוט המצ"ב.
ג.
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ד .מענקים במסגרת התקציב השוטף

רוביק דנילוביץ':
ערב טוב ,אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת כספים מספר .54/1426
רוביק דנילוביץ':
מבקש לאשר הכנסת התוספת מחוץ לסדר היום.

אושר
א .מענקים

 .1מענק משרד השיכון והבינוי במסגרת שיווק  85יח"ד בשכונת כלניות בסך של
 ₪ 1,084,612עבור ביצוע הפרויקטים הבאים:
תכנון חידוש גני ילדים בשכונות וותיקות ₪ 800,000
שדרוג תשתיות והנגשת המרחב הציבורי בשכונות וותיקות בסך

₪ 284,612

הערה :מימוש מענק זה מותנה בקבלת הרשאה בכתב.

אושר
 .2מענק משרד השיכון והבינוי במסגרת תקצוב מוסדות ציבור בסך של ₪ 1,160,890
עבור ביצוע הפרויקטים הבאים:
גן ילדים דו כיתתי לחינוך מיוחד בפלח  5בסך של
תקציבית לבניית ביה"ס יסודי  +חט"צ בכלניות בסך של

 ₪ 988,192תוספת
₪ 172,698

הערה :מימוש מענק זה מותנה בקבלת הרשאה בכתב.

אושר
 .3מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 300,000עבור עיצוב חזות ביה"ס נתיבות יורם.

אושר

 .4מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 507,000עבור נגישות פרטנית בביה"ס דגניה.

אושר

 .5מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 734,000עבור נגישות פרטנית בביה"ס אשכול.

אושר

 .6מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 30,000עבור הנגשת גן לליקויי שמיעה בביה"ס
דוגית.

אושר
 .7תקציב בסך  ₪ 380,000עבור רכישת נכונית למועדון רוטרי
תרומת מועדון רוטרי בסך של

₪ 320,000

השתתפות הרשות ממקורותיה בסך של

₪ 60,000

אושר

 .8מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 54,200עבור אופק חדש בביה"ס יסודי ממ פלח .5

אושר
 .9מענק רשות מקרקעי ישראל בסך של  3.0מיליון  ₪עבור הספורטק בנחל ב"ש
הערה :מימוש מענק זה מותנה בחתימה על החוזה עם רמ"י.

אושר

 .10מענק משרד השיכון בסך של  1.0מיליון  ₪נוספים עבור תכנון תב"ע חדשה
בשכונת נחל בקע ( סה"כ היקף תב"ר  3625לאחר הגדלה  5.8מיליון .) ₪

אושר

 .11מענק משרד התרבות והספורט בסך של  1.2מיליון  ₪עבור הקמת שני מגרשי

דשא סינטטי "שחבק" במתנ"ס י"א ובשכונת רמות בשד' זאב וניה הדרי.

אושר

 .12מענק משרד השיכון בסך של  6.0מיליון  ₪נוספים עבור הפעלת מנהלת הסכמי
הגג ( סה"כ היקף תב"ר  8500לאחר הגדלה  18.0מיליון ) ₪

אושר
הצבעה לסעיף א'  -מענקים
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד

ב .העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף עפ"י פירוט המצ"ב.

אושר

הצבעה לסעיף ב' -העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף עפ"י פירוט המצ"ב.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ג .דוח רבעוני לשנת  2017לתקופה :רבעון  , 3שנת .2017

אושר

הצבעה לסעיף ג'  -דוח רבעוני לשנת  2017לתקופה :רבעון  , 3שנת .2017
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

ד .מענקים במסגרת התקציב השוטף

אושר פה אחד

 .1מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 50,000עבור תחרות "רחפנים" בתיכון מקיף ו'
והטכני של חיל האוויר.

אושר

 .2מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 581,494עבור השלמה לסל מדע .2017

אושר

 .3מענק הפדרציה בסך של  $ 50,000קנדי עבור הפעלת חוגים במדע משולב אומנות ל-
 200תלמידי רשות.

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

הישיבה ננעלה

_________________________
רוביק דנילוביץ'
יו"ר ועדת כספים

רשמה :גלית יפרח ,מנהלת לשכת גזבר העירייה

אושר פה אחד

