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עיריית באר שבע
ועדת כספים מס'  9/106מיום 18.3.19
השתתפו ה"ה:
רוביק דנילוביץ' – יו"ר
משה בן זקן (שמעון טובול – מ"מ חבר)
אברהם וינברגר (פנינה פחימה – מ"מ חבר)
יסמין סקס פרידמן
ויאצ'סלב רוזנברג  -חברי ועדת הכספים
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
דימיטרי פיגלאנסקי -מהנדס העירייה
אבי פוגל  -מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
אמנון יוסף  -דובר העירייה
זהבה הראל  -ראשת מינהל החינוך
אתי כהן  -מנהלת אגף הרווחה
מלכה גל  -מנהלת אגף רישוי עסקים
מנהל אגף לאיכות הסביבה מחליף יניב שטיוי סגן מנהל אגף איכה"ס
אבי ביטון  -מנהל אגף אחזקה
רו"ח פזית פוקס  -סגנית גזבר העירייה וממונה על הנכסים
עמוס אבו  -מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויות
רו"ח צביה סעדון  -מנהלת אגף חשבות
עמית ריינגולד  -מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירום
דודי ליפשיץ  -ראש מערך הספורט והבנייה הציבורית
רו"ח ליבנת קדוש  -חשבת מינהל תכנון ופיתוח
ירון בסטיקר  -מנהל מחלקת תקציבי פיתוח
אולגה גרצנשטיין  -מנהלת כספים באגף הרווחה
חיים ברדה  -מנהל כספים מנהל החינוך והתנ"ס
ליאור דיעי  -חשב חברת כיוונים וראש מינהל כספים מש"א ותפעול מחליף ערן רוזנטל מנהל א .כספים חב' כיוונים
נעדרו ה"ה:
חפצי זוהר – מ"מ יו"ר
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)
משה ינאי
רוסט קרפמן (גיל שטכמן – מ"מ חבר) (התנצל)
לאה שובייב (שיר אלימלך – מ"מ חברה)  -חברי ועדת הכספים
טל אל על
עופר כרדי  -מוזמנים קבועים
ניר גורליצקי  -מנהל אגף משאבי אנוש
בני מגרלשוילי  -מנהל אגף הפיקוח
עו"ד סופיה רווח  -סגנית גזבר ומנהלת אגף התקציבים (בחופשה)
מירב תורג'מן  -סגנית גזבר העירייה
יחיאל חמו  -מנהל אגף גבייה ומנהל הארנונה
יהוד מרסיאנו  -מנהל אגף חדשנות מערכות מידע ותקשורת
שאול כהן  -מנהל אגף הביטחון
חיים קפלן  -סגן מנהל אגף גזברות לחינוך ורווחה
עו"ד דורית קקון דנון -מנהלת מחלקת התקשרויות וביטוח
רו"ח יוסי זזון -חשב מינהל תפעול
עו"ס ורד ששון  -יועצת לקידום מעמד האישה
עו"ס דניאלה דרורי  -יועצת לענייני אזרחים ותיקים
ליז אביסדריס עובדיה -עוזרת ראש העיר למעקב ובקרה
רו"ח טל בודרהם  -מנהלת כספים אגף מינהל ומשאבי אנוש מערכות מידע וביטחון
מרינה כהן  -מנהלת תחום בקרה תקציב רגיל
יוסי בן ישי  -מנהל תחום פרויקטים
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 .עדכון הלוואה לפיתוח 2019
ד .מענקים במסגרת התקציב השוטף
ה .העברות תקציביות  ( 2019עפ"י פירוט המצ"ב).
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רוביק דנילוביץ':
ערב טוב ,אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת כספים מספר  .9/106מבקש לאשר הכנסת התוספת מחוץ
לסדר היום.

אושר
א .מענקים

 .1תקציב בסך של  1.8מיליון  ₪עבור הפעלת מנהלת התחדשות עירונית לשנים : 2019-2020
מענק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית בסך של ₪ 900,000
השתתפות הרשות ממקורותיה בסך של

₪ 900,000

אושר
 .2תקציב בסך של  ₪ 96,000עבור העסקת עובד סוציאלי במסגרת קידום תוכנית
מתאר להתחדשות עירונית בשכונה ג' לשנים : 2019-2020
מענק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית בסך של ₪ 84,000
השתתפות הרשות ממקורותיה בסך של

₪ 12,000

אושר
 . 3מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 30,000עבור נגישות אקוסטית/חושית לכיתה לליקויי
שמיעה בביה"ס אוצר החיים מעורב .

אושר
 .4מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 30,000עבור נגישות אקוסטית/חושית לכיתה לליקויי
שמיעה במקיף ע"ש יצחק רבין

אושר
 .5מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 30,000עבור נגישות אקוסטית/חושית לכיתה
לליקויי שמיעה בביה"ס נווה מנחם ע"ש מנחם בגין.

אושר
 .6מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 30,000עבור נגישות אקוסטית/חושית לכיתה
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לליקויי שמיעה באולפנת בנ"ע חן במדבר

אושר
 .7מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 122,000עבור נגישות פיזית פרטנית (השלמה)
בביה"ס יובלים

אושר
 .8מענק רשת "מעיין החינוך התורני " בסך  ₪ 100,000עבור עבודות בטיחות
בביה"ס משכן מאיר.

אושר
 .9עדכון תקציב עבור שיפוץ בית העיוור  -סה"כ תקציב בסך ₪ 3,190,005
מענק הביטוח הלאומי בסך של ()76.8%

₪ 2,450,000

השתתפות הרשות ממקורותיה בסך של ( ₪ 740,000 )23.2%

אושר
 .10הסבת סך של  ₪ 690,000במסגרת מענק המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל
משיפוץ ושיקום תשתיות עירוניות לחידוש רחובות מרכזיים בעיר העתיקה
(תב"ר  8701ע"ס  ₪ 36,448,000לאחר הקטנה ) לטובת הוספת קומה שניה
בשירות הפסיכולוגי החינוכי (  8715ע"ס  ₪ 4,190,000לאחר הגדלה)

אושר
 .11תקציב בסך של  ₪ 3,304,687.68עבור קדם מימון לשחרור השטח ופיקוח של
רשות העתיקות בשכונת רקפות.

אושר
 .12מענקים במסגרת מפעל הפיס לשנים  2019-2020בסך של  ₪ 61,700,000לפי הפירוט
המצ"ב.
הערה :מותנה בקבלת הרשאות תקציביות ממפעל הפיס
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אושר
 .13מענק משרד החינוך בסך  ₪ 200,000עבור ביצוע התאמות ,עיצוב ורהוט מגמת הסייבר.
הערה :מימוש המענק מותנה בקבלת הרשאה בכתב

אושר
 .14הסבת מענק מפעל הפיס  508/2018עבור מגרש קט רגל טאובל תב"ר  3739ע"ס 1,300,000
 ₪לטובת שיפוץ המשכן לאומנויות הבמה.

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

ב .אישור תב"רים מהקרן לעבודות פיתוח

 .1תקציב בסך  ₪ 300,000עבור בדיקת קונסטרוקציה במוסדות חינוך.

אושר
 .2תקציב בסך של  ₪ 821,000עבור רכישת טלפונים ניידים לעובדי הרשות.

אושר
 .3תקציב בסך  ₪ 640,000עבור תכנון וביצוע חניה בשטח ביה"ס אשכול.

אושר
 .4תקציב בסך של  ₪ 170,000עבור רכישה והתקנה של מתקני כושר במסגרת
טיפולית – קשב לנוער.

אושר
 .5תקציב בסך  ₪ 90,000עבור הגדלת תב"ר  3565בגין הרפורמה בהנדסה ( סה"כ
היקף התב"ר לאחר הגדלה ) ₪ 5,090,000

אושר
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 .6תקציב בסך  ₪ 101,000עבור תשלום דמי חכירת קרקע לתחנת מוניות בשכונה ב'.

אושר
 .7בקשה לביטול תב"ר  – 7129פיתוח שצ"פ בתל-חי פינת בזל על סך של ₪ 70,000
והסבת תקציב זה לטובת פיתוח שצ"פ ברחבת התלמוד.

אושר
 .8הגדלת תב"ר  8603עבור פיתוח פארק בפלח  5בסך של  ( ₪ 610,000סה"כ היקף
התב"ר לאחר הגדלה .) ₪ 28,800,083

אושר
 .9הגדלת תב"ר  4664עבור נגישות מוסדות חינוך בסך של  ( ₪ 1,500,000סה"כ היקף התב"ר
לאחר הגדלה .) ₪ 6,500,000

אושר
 .10הגדלת תב"ר  6226עבור עבודות בטיחות במוסדות הרווחה בסך של  ( ₪ 600,000סה"כ
היקף התב"ר לאחר הגדלה .) ₪ 1,400,000

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

ג .עדכון הלוואה לפיתוח 2019
הצטיידות משחקיה באולם ספורט נווה נוי

₪ - 100,000

הצטיידות מרכז מידע תיירותי בסמילנסקי

₪ - 380,000

אושר פה אחד
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רכישה והתקנת גשר למסכים באצטדיון

₪ 200,000

שדרוג מזרקות ברחבי העיר ₪ 280,000

אושר
הצבעה לסעיף ג'  -עדכון הלוואה לפיתוח .2019
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד

ד .מענקים במסגרת התקציב השוטף

 .1מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 127,000עבור הפעלת תוכנית "מלקויות ללמידה".

אושר
 .2מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 17,744עבור מגשרים חינוכיים דוברי אנגלית.

אושר
 .3מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 6,692עבור תוכניות בית ספריות למניעת שימוש
בסמים וסמינרי עמיתים שנה"ל תשע"ט.

אושר
 .4תקציב בסך  ₪ 2,477,544עבור פרויקט עיר ללא אלימות לשנת :2019
מענק המשרד לביטחון פנים בסך של ₪ 1,858,158
השתתפות הרשות במסגרת התקציב השוטף בסך של ₪ 619,386

אושר
 .5מענק המשרד לביטחון פנים בסך של  ₪ 535,139עבור דרך חדש ( טיפול בקהילה
האתיופית).

אושר
 .6מענק הרשות לפיתוח הנגב בסך של  ₪ 30,000עבור פעילות פנאי חינוכית לנוער
בסיכון בימי פורים.

אושר
 .7מענק משרד התרבות בסך של  ₪ 70,000עבור סולני המנדולינה הישראלים
הערה :מימוש מענק זה מותנה בקבלת הרשאה בכתב

אושר
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 .8מענק משרד לביטחון פנים בסך של  ₪ 105,000עבור הקצאת קרן החילוט לפי הפרוט
המצ"ב.

אושר
 .9תקציב משרד החינוך בסך של  ₪ 452,465.27עבור הכלה ושילוב תלמידים בחינוך הרגיל
יסודי וחט"ב בהתאם לפירוט המצ"ב.

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

אושר פה אחד

ה .העברות תקציביות  ( 2019עפ"י פירוט המצ"ב).

הצבעה לסעיף ה'  -העברות תקציביות ( 2019עפ"י הפירוט המצ"ב)
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הישיבה ננעלה
_________________________
מר רוביק דנילוביץ'
יו"ר ועדת כספים

רשמה :סמדר אביעוז ,לשכת הגזבר

אושר פה אחד

