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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 ווקנין (מרדכי בן יהודה – מ"מ חבר)
יוסי דדוש (עו"ד מינה קלמן חדד – מ"מ חבר)
יוסי דלויה (גדי מזוז – מ"מ חבר)
אברהם וינברגר (פנינה פחימה – מ"מ חבר)
משה ינאי
יסמין סקס פרידמן
רוסט קרפמן (גיל שטכמן – מ"מ חבר)
ויאצ'סלב רוזנברג
לאה שובייב (שיר אלימלך ברדה – מ"מ חברה)  -חברי ועדת הכספים
טל אל על
עופר כרדי
שמעון בוקר – מוזמנים קבועים
אבישג אבטובי  -מנכ"ל העירייה
רו"ח תומר ביטון  -גזבר העירייה
עו"ד חיים טורקל  -היועץ המשפטי או ג'ף גודמן סגן היועץ המשפטי
אדר' תמר פוריה  -מהנדסת העיר
אבי פוגל  -מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
אמנון יוסף  -דובר העירייה
ניר גורליצקי -מנהל אגף משאבי אנוש
זהבה הראל  -ראשת מינהל החינוך
אתי כהן  -מנהלת אגף הרווחה
בני מגרלשוילי  -מנהל אגף הפיקוח
מלכה גל  -מנהלת אגף רישוי עסקים
אריק יעקב  -מנהל אגף לאיכות הסביבה
אבי ביטון  -מנהל אגף אחזקה
עו"ד סופיה רווח  -סגנית גזבר ומנהלת אגף התקציבים
מירב תורג'מן  -סגנית גזבר העירייה
רו"ח פזית פוקס  -סגנית גזבר העירייה וממונה על הנכסים
יחיאל חמו  -מנהל אגף גבייה ומנהל הארנונה
עמוס אבו  -מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויות
רו"ח צביה סעדון  -מנהלת אגף חשבות
עמית ריינגולד  -מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירום
יהוד מרסיאנו  -מנהל אגף חדשנות מערכות מידע ותקשורת
שאול כהן  -מנהל אגף הביטחון
דודי ליפשיץ  -ראש מערך הספורט והבנייה הציבורית
ורד גושן – מנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי
גל עטר -מנהלת מעקב ובקרה לפרוייקטים
שחר דניאל – מ"מ מנהל אגף גנים ונוף
חיים קפלן  -סגן מנהל אגף גזברות לחינוך ורווחה
עו"ד דורית קקון דנון  -מנהלת מחלקת התקשרויות וביטוח
רו"ח ליבנת קדוש  -חשבת מינהל תכנון ופיתוח
רו"ח יוסי זזון  -חשב מינהל תפעול
ירון בסטיקר  -מנהל מחלקת תקציבי פיתוח
רו"ח חגית קראדי – מנהלת חשבונות ראשית
עו"ס ורד ששון  -יועצת לקידום מעמד האישה
עו"ס דניאלה דרורי  -יועצת לענייני אזרחים ותיקים
רו"ח טל בודרהם סנטו  -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
שלומי נומה – מנכ"ל חברת כיוונים
ליאור דיעי – מנכ"ל חברת יעדים
רו"ח ערן רוזנטל – מנהל אגף כספים ,חב' כיוונים
רו"ח עומרי יוסף  -חשב החברה הכלכלית
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לאור הנחיות משרד הבריאות הוחלט לקיים את הועדה במתכונת של אישור טלפוני ,כאשר כל חבר ועדה
קיבל לידיו את סדר היום המצ"ב ,חברי הועדה הופנו לשאול שאלות אצל גזבר העיריה ובסוף נתבקשו
להצביע על הנושאים שעמדו על סדר היום.

על סדר היום:
א .מענקים:
 .1תקציב בסך של  ₪ 843,000עבור תכנון רחוב המלאכה
מענק רשות מקרקעי ישראל בסך של ( ) 76%

₪ 640,680

עיריית באר שבע ממקורותיה ( )24%

₪ 202,320

 .2מענק משרד השיכון בסך של  ₪ 76,677,308במסגרת הסכמי הגג  -תשתיות על עפ"י הפירוט
הבא:
שם הפרויקט

מספר
תב"ר

סך תוספת
תקציבית

סה"כ התב"ר לאחר
הגדלה

מובל ניקוז מבן גוריון עד וינגייט

8300

₪ 665,445

₪ 36,700,000

שיוני חתך לרבות מובל ניקוז בין רח'
אורי צבי גרינברג לרח' הדעת

8307

₪ 11,000,000

₪ 19,385,000

עבודות פיתוח ותשתיות בשד'
טוביהו/דוד חכם/דרך אילת

8309

₪ 18,896,326

₪ 93,075,000

שצ"פ פארק הסופרים בין רחובות
איינשטיין לתשרניחובסקי (*)

8310

₪ 465,900

₪ 20,615,900

פיתוח טייל נווה נוי

8312

₪ 800,000

₪ 4,100,000

שצ"פ יגאל אלון

8313

₪ 19,916,247

₪ 27,916,247

תכנון וביצוע פארק המחצבה

8316

₪ 17,733,390

₪ 24,933,390

תכנון וביצוע הנגשת המרחב הציבורי

8317

₪ 6,200,000

₪ 14,684,612

טיפול ופינוי במתחם חוות הגז (*)

8318

₪ 1,000,000

₪ 17,576,250

סה"כ

₪ 76,677,308

(*) אושרו כסל במסגרת שינוי מספר  10שאושר במועצה מספר  13מיום .5.6.2019
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 .3מענק משרד השיכון בסך של  ₪ 3,679,430במסגרת הסכמי הגג – ישן מול חדש עפ"י הפירוט
הבא:
שם פרויקט
שדרוג כבישים ומדרכות
בשכונות ותיקות
הסדרת שצ"פ כיכר הקנזי

מספר
תב"ר

הגדלת תקציב

תקציב תב"ר
מעודכן

8171

2,688,355

3,360,903

3698

300,000

1,000,000

8196

236,279

436,279

-

454,796

-

תכנון רחוב אירוס הנגב
סל עבודות שטרם אושר
סה"כ
3,679,430

 .4הסטות תקציביות במסגרת מענקי המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל עפ"י הפירוט
הבא:
מהות ההרשאה

מספר
תב"ר

תקציב קיים הסטה
תקציבית

תקציב
מעודכן

שיפוץ ושיקום תשתיות
עירוניות וחידוש רחובות
מרכזיים בעיר העתיקה

8701

36,448,000

- 75,000

36,373,000

הכנת תיקי תיעוד לשימור
מבנים בעיר העתיקה

8706

1,000,000

75,000

1,075,000

הערה :מימוש הסטה זו תלויה באישור המשרד בכתב.
 .5מענק קרן העיזבונות בסך של  ₪ 200,000עבור רכישת ציוד למרכז יום אורפז -מערך
שירותים לקשישים.
 .6מענק משרד הבינוי והשיכון במסגרת הסכמי הגג בסך של  4.5מיליון  ₪עבור הפעלת מנהלת
הסכם הגג לחודשים .3-11/2020
הערה :מימוש מענק זה מותנה בקבלת הרשאה בכתב.

ב .תב"רים במימון הקרן לעבודות פיתוח:
 .1תקציב בסך של  ₪ 295,000עבור התאמת האמפי פארק בנחל באר-שבע למופעים קטנים.

ג .מענקים במסגרת התקציב השוטף:
 .1מענק משרד החקלאות בסך של  ₪ 250,000עבור עיקור וסירוס חתולי רחוב.
 .2מענק משרד החקלאות בסך של  ₪ 67,000עבור עיקור וסירוס כלבי רחוב.
 .3מענק משרד החקלאות בסך של  ₪ 36,000עבור קיום ימי אימוץ.
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 .4מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 100,000עבור יוזמות חינוכיות לשנת תש"פ עפ"י הפירוט
הבא:
שם המוסד

מהות היוזמה

סכום המענק

ביה"ס אשכול

חינוך לבריאות

₪ 14,200

ביה"ס דגניה

תרבות ואומנות

₪ 10,800

גן פיסטוק

תרבות ואומנות

₪ 15,000

גן מיתר

מדעים

₪ 15,000

גן צאלה

מדעים

₪ 15,000

גן פולג

תרבות ואומנות

₪ 15,000

גן שבלול

תרבות ואומנות

₪ 15,000

ד .העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף עפ"י הפירוט שלהלן:

חברי ועדת הכספים נתבקשו לאשר את הנושאים  .שעל סדר היום
החלטה :חברי הועדה אישרו פה אחד את הנושאים שהיו על סדר היום.
לאור התפרצות נגיף הקורונה האישור התקבל במייל וטלפונית.

הישיבה ננעלה

_________________________
רוביק דנילוביץ'
יו"ר ועדת כספים
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נערך ע"י לשכת גזבר

