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השתתפו ה"ה:
רוביק דנילוביץ' -יו"ר
ד"ר חפצי זוהר -מ"מ יו"ר
יוסף בן עמי
גיל שטכמן  -חברי ועדת הכספים
אבישג אבטובי  -מנכ"ל העירייה
רו"ח תומר ביטון  -גזבר העירייה
עו"ד חיים טורקל  -היועץ המשפטי
דימיטרי פיגלאנסקי -מהנדס העירייה (מחליף – יפים גלוסטיקמן)
אבי פוגל  -מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
זהבה הראל  -ראשת מינהל החינוך
בני מגרלשוילי -מנהל אגף הפיקוח
יניב שילון  -מנהל אגף אחזקה
יחיאל חמו  -מנהל אגף גבייה ומנהל הארנונה
עמוס אבו  -מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויות
עו"ד סופיה רווח  -מנהלת אגף תקציבים ותקציבי פיתוח במינהל כספים
אתי כהן  -מנהלת אגף הרווחה
רו"ח פזית פוקס  -מ"מ מנהלת אגף החשבות
עמית ריינגולד  -סגן מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירום (מחליף -שמעון קריאף)
שמחה שבת  -מנהלת כספים אגף מינהל ,משאבי אנוש ופיקוח
אולגה גרצנשטיין -מנהלת כספים באגף הרווחה
ליאור דיעי -חשב חברת כיוונים
נעדרו ה"ה:
עו"ד יגאל אובשייביץ (משה בורוכוב – מ"מ)
יוסי דדוש (מרדכי בן יהודה-מ"מ)
יוסי דלויה (הרב גדי מזוז -מ"מ)
אילנה גינזבורג (עו"ד מינה קלמן חדד – מ"מ)
שמעון טובול (עופר כרדי -מ"מ)
משה ינאי (יסמין סקס פרידמן  -מ"מ)
עדי טרבס (רוסט קרפמן –מ"מ)  -התנצלו
אמנון יוסף  -דובר העירייה
ניר גורליצקי  -מנהל אגף משאבי אנוש
מלכה גל  -מנהלת אגף רישוי עסקים
אמנון כהן  -מנהל אגף לאיכות הסביבה
מירב תורג'מן  -סגנית גזבר העירייה
חיים קפלן -סגן מנהל אגף גזברות לחינוך ורווחה
אדמונד אוזן  -ממונה על הנכסים
יהודה מרסיאנו  -חשב מינהל תכנון ופיתוח
רו"ח יוסי זזון -חשב מינהל תפעול
ירון בסטיקר -מנהל מחלקת תקציבי פיתוח
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עו"ד דורית קקון דנון -מנהלת מחלקת התקשרויות וביטוח
עו"ס עדנה סבאג קריבוי  -יועצת לקידום מעמד האישה
עו"ס דניאלה דרורי  -יועצת לענייני אזרחים ותיקים)
חיים ברדה  -מנהל כספים באגף החינוך
מרינה כהן  -מנהלת תחום בקרה תקציב רגיל

ריכוז הנושאים על סדר היום  -יולי 2015
א .אישור מענקים
ב .אישור תקציבים במסגרת הקרן לעבודות פיתוח
ג .מענקים במסגרת התקציב השוטף
ד .העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף
ה .עדכון התקציב השוטף לשנת 2015

ו .פרוטוקול וועדת השקעות מיום .5.7.15

ז .דוח רבעוני לשנת  2015לתקופה :רבעון  ,1שנת .2015
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ד"ר חפצי זוהר
ערב טוב ,אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת כספים מספר .23/450
אנחנו רוצים להתחיל ,תומר בבקשה .אולי קודם נביא לאישור את התוספת.
רו"ח תומר ביטון:
יש פה תוספת מחוץ לסדר ,שאנחנו מבקשים לאשר לדון בה.
ד"ר חפצי זוהר:
או קיי ,אני מביאה לאישור .מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד ,בבקשה.

אושר

א .אישור מענקים
 .1תקציב בסך  ₪ 7,348,214עבור הקמת אולם ספורט בינוני ברחוב שומרון פינת הולצברג שמחה:
מענק הטוטו בסך

₪ 3,735,580

השתתפות הרשות מהקרן לעבודות פיתוח בסך ₪ 3,612,634

אושר
 .2מענק מפעל הפיס בסך של  ₪ 300,000נוספים עבור בניית קומה שניה בבת-דור (סה"כ היקף התב"ר
 4273לאחר הגדלה .) ₪ 8,440,000

אושר
 .3מענק מפעל הפיס בסך של  ₪ 336,000נוספים עבור השלמת הסקייט פארק
( סה"כ היקף התב"ר  3330לאחר הגדלה .) ₪ 7,836,000

אושר
 .4מענק מפעל הפיס בסך של  ₪ 600,000עבור השלמת תחנת הרכבת הטורקית
( סה"כ היקף התב"ר  3366לאחר הגדלה .) ₪ 26,530,032

אושר
בשלב זה ראש העיר נאלץ לצאת מהדיון.

ב .אישור תקציבים במסגרת הקרן לעבודות פיתוח
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 .1פתיחת תב"ר בסך של  ₪ 590,000עבור רכישת מערכת קשר עירונית בחירום (בהמשך לתוכנית
הפיתוח שאושרה בשנת .) 2014

אושר
 .2הגדלת תב"ר  3580בסך של  ₪ 400,000נוספים עבור השלמת כביש גישה לכפר האירוסים ( סה"כ
היקף התב"ר לאחר הגדלה .) ₪ 2,900,000

אושר
 .3העברה תקציבית בסך של  ₪ 500,000מתב"ר  ( 7120אחזקת כבישים ומדרכות) לתב"ר ( 7114שיפור
חזות העיר ושדרוג המרחב הציבורי ).

אושר
 .4פתיחת תב"ר בסך  ₪ 400,000עבור החלפת רמזורים והחלפת תאורה בצמתים.

אושר
 .5פתיחת תב"ר בסך  ₪ 250,000עבור יעוץ למערכות מידע.

אושר
 .6פתיחת תב"ר בסך  ₪ 400,000עבור שיפוץ מוסדות ציבור.

אושר
 .7תקציב בסך  ₪ 300,000עבור סימון כבישים ברחבי העיר.

אושר
 .8תקציב בסך  ₪ 189,797עבור רכישת נכס ברחוב החלוץ  – 32גוש  ,38004חלקה  ,172תת חלקה .1

אושר
 .9פתיחת תב"ר בסך  ₪ 300,000עבור רכישת מזגנים למוסדות חינוך ברחבי העיר.
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אושר

ג .אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף
 .1תקציב בסך  ₪ 30,000עבור יוזמה חינוכית לטובת " חידון באר-שבע שלי ".

אושר
 .2עדכון תוכנית לאומית לילדים בסיכון לשנת  2015עפ"י פירוט המצ"ב.

אושר
 .3מענק המשרד לפיתוח הנגב והגליל בסך של  ₪ 86,777עבור תפעול תוכניות בסטארט אפ.

אושר
 .4מענק אשל י-ם מפעל הזנה לקשישים וגלמודים בסך של ₪ 1,872,000
סך של  ₪ 936,000בגין החודשים  7-12/2015כאשר השתתפות הרשות היא בהיקף
של  10%בסך של . ₪ 93,600

אושר
ד .העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף (ראה פירוט מצ"ב)

אושר

ה .עדכון התקציב השוטף לשנת 2015

 .1הקטנת סך ההוצאות בסך של  ₪ 4,143,112והקטנת סך ההכנסות בסך זהה ( עפ"י פירוט מצ"ב).
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אושר
 .2פתיחת סעיפי תקציב של הכנסה והוצאה בהתאמה עבור ביה"ס יסודי חדש ברמות (שד' צה"ל ).

אושר
ו .אישור פרוטוקול של ועדת השקעות מיום 5.7.15

אושר
ז .דו"ח רבעוני לשנת  2015לתקופה  :רבעון  ,1שנת 2015
אושר

הישיבה ננעלה

_________________________
ד"ר חפצי זוהר
מ"מ יו"ר ועדת כספים
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רשמה :גלית יפרח ,לשכת הגזבר
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