עיריית באר שבע

פרוטוקול ועדת כספים מס' 7/42
מיום שני ,ח' בשבט תשע"ט14.1.19 ,

עיריית באר שבע
ועדת כספים מס'  7/42מיום 14.1.19

השתתפו ה"ה:
רוביק דנילוביץ' – יו"ר
חפצי זוהר – מ"מ יו"ר
משה בן זקן (שמעון טובול – מ"מ חבר)
יוסי בן עמי (עו"ד שירלי נגר כהן – מ"מ חבר)
אילנה גיזנבורג (מרדכי בן יהודה – מ"מ חבר)
יוסי דלויה (גדי מזוז – מ"מ חבר)
אברהם וינברגר (פנינה פחימה – מ"מ חבר)
משה ינאי
רוסט קרפמן (גיל שטכמן – מ"מ חבר)
ויאצ'סלב רוזנברג
לאה שובייב (שיר אלימלך – מ"מ חברה)  -חברי ועדת הכספים
עופר כרדי
שמעון בוקר  -מוזמנים
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
אבי פוגל  -מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
ניר גורליצקי  -מנהל אגף משאבי אנוש
זהבה הראל  -ראשת מינהל החינוך
אתי כהן  -מנהלת אגף הרווחה
בני מגרלשוילי  -מנהל אגף הפיקוח
עו"ד סופיה רווח  -סגנית גזבר ומנהלת אגף התקציבים
רו"ח פזית פוקס  -סגנית גזבר העירייה
יחיאל חמו  -מנהל אגף גבייה ומנהל הארנונה
עמוס אבו  -מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויות
רו"ח צביה סעדון  -מנהלת אגף חשבות
שאול כהן  -מנהל אגף הביטחון
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
עו"ס ורד ששון  -יועצת לקידום מעמד האישה
ליז אביסדריס עובדיה  -עוזרת ראש העיר למעקב ובקרה
רו"ח טל בודרהם  -מנהלת כספים אגף מינהל ומשאבי אנוש מערכות מידע וביטחון
אולגה גרצנשטיין -מנהלת כספים באגף הרווחה
חיים ברדה  -מנהל כספים מנהל החינוך והתנ"ס
מרינה כהן  -מנהלת תחום בקרה תקציב רגיל
יוסי בן ישי -מנהל תחום פרויקטים
ליאור דיעי  -חשב חברת כיוונים וראש מינהל כספים מש"א ותפעול ,שלומי נומה מנכ"ל חב'
כיוונים
נעדרו ה"ה:
יוסי דדוש (עו"ד מינה קלמן חדד – מ"מ חבר)
יסמין סקס פרידמן  - -חברי ועדת הכספים
אמנון יוסף -דובר העירייה (התנצל)
מלכה גל  -מנהלת אגף רישוי עסקים (חו"ל)
מנהל אגף לאיכות הסביבה
אבי ביטון  -מנהל אגף אחזקה
מירב תורג'מן  -סגנית גזבר העירייה (התנצלה)
עמית ריינגולד  -מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירום (חו"ל)
יהוד מרסיאנו  -מנהל אגף חדשנות מערכות מידע ותקשורת (חו"ל)
עו"ד דורית קקון דנון -מנהלת מחלקת התקשרויות וביטוח (התנצלה)
עו"ס דניאלה דרורי  -יועצת לענייני אזרחים ותיקים
רו"ח עומרי יוסף  -חשב החברה הכלכלית
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ריכוז הנושאים על סדר היום
א .מענקים
ב .אישור תב"רים מהקרן לעבודות פיתוח
ג .הלוואה לפיתוח  2019ע"ס  45.0מיליון  ₪עפ"י פירוט העבודות המצ"ב.
ד .מענקים במסגרת התקציב השוטף
ה .העברות תקציביות .2018

עיריית באר שבע
ועדת כספים מס'  7/42מיום 14.1.19

מר רוביק דנילוביץ':
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת כספים מספר .7/42
רו"ח תומר ביטון:
טוב ,אנחנו מבקשים לאשר תוספת מחוץ לסדר .אנחנו מביאים תוספת של מענק משרד החינוך
בסך  110אלף  ₪עבור הנגשת בית הספר אולפנת אמי"ת ,אני מבקש שתאשרו אותה מחוץ לסדר.
רוביק דנילוביץ':
או קיי ,אנחנו מאשרים רק להביא את זה לדיון ,תודה .כן ?

אושר
הערה :ראש העיר מר רוביק דנילוביץ' ,התנצל ,נאלץ לצאת מהישיבה .דר' חפצי זוהר ,מ"מ יו"ר
תנהל את הדיון.
א .מענקים

 .1מענק משרד השיכון במסגרת הסכמי הגג בסך של  ₪ 11,124,012עבור תשתיות על עפ"י
רשימת הפרויקטים הבאה:
שם הפרויקט

מובל ניקוז בן
גוריון עד וינגייט
שצ"פ לאורך
כביש  25הגובל
עם שכ' נווה
מנחם
הקמת גשר
להולכי רגל מעל
תוואי נחל ב"ש
מובל ניקוז בין
הרחובות מקס
נורדאו-רוטשילד
סה"כ

מס'
תב"ר
8300

תקציב מאושר

הרשאה בגין
 410יח"ד

₪20,825,125

₪5,874,012

₪0

₪750,000

8314

₪5,000,000

₪500,000

8322

₪4,000,000

₪4,000,000

₪29,825,125

₪11,124012

הערות

אושר
 .2מענק מפעל הפיס בסך של  ₪ 52,000עבור גן ילדים שכונת כלניות (סמל מוסד .)5021737
אושר
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 .3מענק מפעל הפיס בסך של  ₪ 95,889עבור ביה"ס יסודי מ"מ חדש פלח ( 5סמל מוסד
.)612069
אושר
 4מענק מפעל הפיס בסך של  ₪ 78,000עבור גן ילדים שמואל הוגו (סמל מוסד .)5021238
אושר
 .5תקציב הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית בסך  ₪ 2,392,237.31עבור תכנון וניהול
מתחם אורות במסלול רשויות (מצ"ב הסכם חתום).
אושר
 .6תקציב הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית בסך  ₪ 62,478עבור מתחם אורות במסלול
רשויות תשלום חד פעמי למיון שני (מצ"ב הסכם חתום).
אושר
 .7מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 650,000עבור תכנית תקשוב בהתאם לחלוקה המצ"ב.
אושר
 .8מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 110,000עבור הנגשת ביה"ס אולפנת אמי"ת (סה"כ תב"ר
 4935לאחר הגדלה .) ₪ 438,532
אושר
הצבעה לסעיף א'  -מענקים.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד
ב .אישור תב"רים מהקרן לעבודות פיתוח
 .1תקציב בסך  ₪ 550,000עבור כשל בטיחותי בתקרת מובל ניקוז מתחת לגן שפריר החלפה
והחזרת המצב לקדמותו.
אושר
הצבעה לסעיף ב'  -אישור תב"רים מהקרן לעבודות פיתוח
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד
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ג .הלוואה לפיתוח  2019ע"ס  45.0מיליון  ₪עפ"י פירוט העבודות המצ"ב.

רו"ח תומר ביטון:
אנחנו מבקשים שלא להתעכב ולאשר כבר עם אישור התקציב ותכנית הפיתוח לשנת 2021 – 2019
 ,את ההלוואה לפיתוח לשנת  ,2019יש לכם פירוט של כל התב"רים שאנחנו מביאים לאישור
במסגרת ההלוואה בהיקף של  45מיליון  ₪בעמוד  39ועמוד  . 40תעברו בבקשה על הסעיפים ,אם
יש הערות ,שאלות.
אושר

הצבעה לסעיף ג'  -הלוואה לפיתוח  2019ע"ס  45.0מיליון  ₪עפ"י פירוט העבודות המצ"ב.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד

ד .מענקים במסגרת התקציב השוטף

 .1מענק בסך של  ₪ 96,000עבור העסקת עובד קהילתי בחצי משרה לשכונה ג' ע"פ הפרוט
הבא:
א .מימון הרשות להתחדשות עירונית בסך של  ₪ 84,000לשנה.
ב .מימון הרשות בסך של  ₪ 12,000לשנה.
הערה :ההסכם לשנתיים עם אופציה להארכה לשנה נוספת.

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

עיריית באר שבע
ועדת כספים מס'  7/42מיום 14.1.19

ה .העברות תקציביות .2018

רו"ח תומר ביטון:
דבר אחרון ,אנחנו מבקשים לאשר העברה תקציבית במסגרת התקציב לשנת  2018לטובת תקציב
לאיסוף מלוות בהסעות בסך  700אלף  ₪מהרזרבה הכללית בשנת  2018כחלק מסיום תקציב שנת
.2018
אושר
הצבעה לסעיף ה'  -העברות תקציביות .2018
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הישיבה ננעלה

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

רשמה :גלית יפרח ,מנהלת לשכת הגזבר

אושר פה אחד

