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השתתפו ה"ה:

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 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 ברדה – מ"מ חברה) חברי ועדת הכספים

טל אל על
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
אבי פוגל  -מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
אמנון יוסף  -דובר העירייה
רו"ח צביה סעדון  -מנהלת אגף חשבות
רו"ח יוסי זזון  -חשב מינהל תפעול
ירון בסטיקר  -מנהל מחלקת תקציבי פיתוח
רו"ח טל בודרהם סנטו  -מנהלת כספים אגף מינהל ומשאבי אנוש מערכות מידע וביטחון
רו"ח ערן רוזנטל – מנהל אגף כספים ,חב' כיוונים

נעדרו ה"ה:

רוביק דנילוביץ'  -יו"ר (התנצל)
יוסי דדוש (עו"ד מינה קלמן חדד – מ"מ חבר) (התנצל)
יסמין סקס פרידמן (התנצל) -חברי ועדת הכספים

עופר כרדי  -מוזמנים קבועים
אדר' תמר פוריה  -מהנדסת העיר

היו זמינים להצטרף עפ"י הצורך:

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
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 אגף 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 מנהל תכנון ופיתוח (חל"ד)
רו"ח חגית קראדי – מנהלת חשבונות ראשית
עו"ס ורד ששון  -יועצת לקידום מעמד האישה
עו"ס דניאלה דרורי  -יועצת לענייני אזרחים ותיקים
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 עומרי יוסף  -חשב החברה הכלכלית
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ריכוז הנושאים על סדר היום
א .אישור מענקים
ב .תב"רים במימון הקרן לעבודות פיתוח /הלוואת פיתוח
ג .מענקים במסגרת התקציב השוטף
ד .העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף עפ"י פירוט מצ"ב.
ה .פרוטוקול ועדת השקעות:
ו .הארכת תוקף ערבויות עבור משרד התמ"ת עפ"י הפירוט המצ"ב.

ז .אישור מסגרות אשראי לעיריית באר-שבע לשנת .2021
ח .ערבות למסגרות אשראי חח"ד לחברת כיוונים לשנת .2021
ט .הנפקת כרטיסי אשראי נטענים לגננות לשנה"ל תשפ"א עפ"י הפירוט המצ"ב
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לאור משבר נגיף הקורונה בוצע באמצעות Microsoft Teams Meeting

ד"ר חפצי זוהר:
ערב טוב ,אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת כספים מספר .30/584

רו"ח תומר ביטון:
לפני כן אני מבקש להתייחס לתוספת שצורפה לסדר יום .אני מבקש לאשר גם את התוספת
חפצי.
ד"ר חפצי זוהר:
אז אני מעלה לאישור את העלאת התוספת מחוץ לסדר .מישהו מתנגד ? אז כולם בעד,
אושר פה אחד .בבקשה תומר.
רו"ח תומר ביטון:
או קיי .אז אני אעבור במקביל עם התוספת ועם הסדר יום .אני מתחיל עם אישור מענקים.

אושר
א .אישור מענקים

 .1מענק משרד הבינוי והשיכון בסך של  ₪ 535,797במסגרת הסכם הגג  -מוסדות ציבור
עבור הפרויקטים הבאים (: )1758010/2020
שם הפרויקט

מספר תב"ר

סכום המענק בש"ח

מועדון נוער – פארק ניר דוד 8229
(עבור שינוי תב"ע)

150,000

בניית בית הספר יסודי  +חט"צ 8208
מגרש שכ' כלניות השלמה מגרש
920

108,964

בניית גן ילדים דו כיתתי מגרש 8209
 922שכ' כלניות השלמה

25,295

בניית גן ילדים  4כיתות מגרש 40051 56
שכ' סיגליות השלמה

50,591

בניית מעון יום תלת כיתתי 8230
מגרש  53שכ' סיגליות השלמה

100,000
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בניית בית הספר יסודי  +חט"צ 8206
 28כיתות מגרש  59שכ' סיגליות
השלמה

34,527

בניית מרכז משולב מגרש 8233 805
שכ' הפארק השלמה

66,420

אושר
 .2מענק רמ"י בסך של  ₪ 1,488,749עבור תכנית העיר העתיקה שלב ב'.

אושר

.3תקציב בסך  ₪ 491,400עבור רכישת ערכות מחוברים עפ"י הפירט הבא :
מענק מפעל הפיס

₪ 491,400

השתתפות הרשות

₪ 75,000

עלות נוספת עבור חבילת גלישה לרשות לשנים  2022-2023בסך של .₪ 72,000
סה"כ השתתפות הרשות לשנים  2020-2023בסך של .₪ 147,000
*מותנה בחתימה על התחייבות.

אושר

 .4מענק משרד הבינוי והשיכון בסך של  ₪ 19,792,077במסגרת הסכם הגג  -מוסדות
ציבור עבור הפרויקטים הבאים (: )1594837/2015
שם הפרויקט

מספר תב"ר

סכום המענק בש"ח

תכנון וביצוע פארק המחצבה

8316

₪ 2,066,610

מובל ניקוז מקס נורדאו

8322

₪ 6,692,077

חתך כביש דרך נאוי

8327

₪ 3,000,000

קווי קולחין על פי תכנית אב

8328

₪ 1,000,000

שצ"פ יגאל אלון

8313

₪ 5,033,390
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השלמת פיתוח בשכונת נאות לון 8326
עד לסיום השכונה עפ"י מטלות
התב"ע

₪ 2,000,000

(*)אושרו כסל במסגרת שינוי מספר  14במועצה מספר  27מיום 03.03.2020

אושר

ד"ר חפצי זוהר:
טוב חבר'ה ,שאלות ? הערות ? התייחסויות לגבי סעיף א' – אישור מענקים ? אז אני מביאה
לאישור ,מישהו מתנגד ? אושר פה אחד ,תודה רבה.

הצבעה לסעיף א'  -אישור מענקים
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ב .תב"רים במימון הקרן לעבודות פיתוח /הלוואת פיתוח

 .1תקציב בסך של  1מלש"ח עבור הצללות ומתקני משחק תוספת לתב"ר  40084סה"כ
תקציב בתב"ר לאחר תוספת  2מלש"ח.

משה ינאי:
לאיפה זה הולך ?
רו"ח תומר ביטון:
הצללות ומתקני משחק במוסדות חינוך.
ד"ר חפצי זוהר:
מוסדות חינוך משה.
משה ינאי:
רגע ,רגע .לאט ,לאט .אתה מדבר על ההצללות ,נכון ?
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ד"ר חפצי זוהר:
ומתקני משחק.
רו"ח תומר ביטון:
הצללות ומתקני משחק.
משה ינאי:
לא הבנתי.
ד"ר חפצי זוהר:
גם הצללות וגם מתקני משחק משה ,זה לא רק הצללות.
משה ינאי:
יפה .ההצללות האלה איפה שמים אותן בבקשה ?
ד"ר חפצי זוהר:
במוסדות חינוך ,גני ילדים ,בתי ספר.
משה ינאי:
את זה הבנתי .אפשר פירוט איזה מוסדות חינוך ,איזה בתי ספר ? כי אני יודע למשל בבית
ספר יוסף קארו ,פירקו את ההצללה ולא הרכיבו אחרת.
ד"ר חפצי זוהר:
אני אגיד ככה משה ,מי שקובע את סדר העבודה זה אגף אחזקה יחד עם מינהל החינוך .יש
מיפוי של כלל המוסדות ,קובעים את סדר הקדימויות על ידי גורמי המקצוע .אם
תרצה – אפשר יהיה לעדכן לגבי תוכנית העבודה של אגף אחזקה ,בסדר ? אגב ,כדי להשלים
את רוב המוסדות ,לכן התבקשה הגדלה ותוספת ,מפאת הבנה , -
משה ינאי:
חפצי ,לאט – לאט ,זאת אומרת , -
ד"ר חפצי זוהר:
זאת אומרת שאני לא יודעת להשיב לך משה לגבי מוסד זה או אחר , -
משה ינאי:
זאת אומרת חפצי ,תיקחי אוויר .חפצי ,תיקחי אוויר רגע ,לאט – לאט .לאט – לאט מאמי.
לאט – לאט .זאת אומרת שלהיום אין לך בעצם את המפרט לאיזה מוסדות ,יש תקציב
כללי של מחלקת האחזקה ,יש לה בקנה מקומות מסוימים לעשייה .אני מבין נכון ?
ד"ר חפצי זוהר:
כן .הבנת נכון .אני יכולה להגיד שהעבודה הזו היא עבודה שדורשת הרבה מאוד משאבים,
היא תוכנית רב שנתית.
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משה ינאי:
הכל בסדר ,הבנתי את הרעיון .חפצי ,הבנתי את הרעיון ,תודה.
ד"ר חפצי זוהר:
יופי ,תודה רבה.
משה ינאי:
ראש העיר התחייב שכשיהיה תקציב – יבנו שם את ההצללה חזרה .אז יש תקציב עכשיו,
יופי .תרשמי לך בסוגריים אצלך בית ספר יוסף קארו.
ד"ר חפצי זוהר:
משה היקר ,הסברתי שבתי ה  , -סדר קדימויות הטיפול והעבודה קובעים גורמי המקצוע,
אגף אחזקה .אני אבדוק אבל את הסיפור הזה .אתה יודע שאנחנו מטפלים בכולם באופן
הגון ,מקצועי.
משה ינאי:
אני אמרתי תרשמי בסוגריים בית ספר קארו .מפה קדימה.
רו"ח תומר ביטון:
אין בעיה .אבל לא אמרת איזה סוגריים משה.
ד"ר חפצי זוהר:
בדיוק .סוגריים מרובעים או עגולים משה ?
משה ינאי:
חפצי ,מאחר ואצלך הכל מרובע אז תעשי סוגריים מרובעות אצלך.
ד"ר חפצי זוהר:
סגור ,סגרנו מוישה ,סגור .אתה יודע מה ?! בסוגריים אני מוכנה עגולים .נתפשר.

אושר
 .2תקציב בסך של  242,015ש"ח עבור תכנון ושיווק מלון בוטיק מתחם הדסה – קצין
העיר לשעבר.

משה ינאי:
רגע חפצי .כן בבקשה.
ד"ר חפצי זוהר:
כן ,בבקשה משה.
משה ינאי:
כשאתה אומר לי תקציב  ₪ 242,015עבור תכנון ושיווק מלון בוטיק מתחם הדסה .האם זה
יהיה שייך לעיריית באר שבע או של יזם כזה או אחר ?
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רו"ח תומר ביטון:
הנכס עצמו הוא נכס של עיריית באר שבע .אנחנו כרגע מבצעים את התוכנית התב"עית,
וצריך להגיע לוועדה ולאחר מכן לוועדה המחוזית .ובעיקרון לאחר מכן אנחנו נשווק אותו
במכרז כאשר נשקלות מס' אופציות ,לרבות זיכיון או בהפעלה של אותו מלון .כרגע עוד אין
החלטה לגבי אופן השיווק .או במכירה של הנכס עצמו.
אבישג אבטובי:
ינאי ,לשאלתך התשובה היא כן ,זה נכס שלנו.
משה ינאי:
או קיי .זאת אומרת שמכינים אותו ,מכינים לו תב"ע ,מכינים הכל בשביל להשביח אותו
ובשביל למכור אותו או להשכיר אותו ,או לשווק אותו ביותר יקר .ככה אני מבין.
ד"ר חפצי זוהר:
נכון.
משה ינאי:
או קיי ,תודה.
ד"ר חפצי זוהר:
יופי.

אושר

 .3תוספת תקציב בסך  ₪ 4,448,000עבור שיקום גג האצטדיון טוטו טרנר שלב א' כמימון
ביניים מהקרן לעבודות פיתוח עד לאישור ההלוואה .תב"ר  71002סה"כ תקציב לאחר
הגדלה .₪ 6,298,000

אברהם וינברגר:
יש לי שאלה.
ד"ר חפצי זוהר:
רגע .שאלה ,מישהו רצה לשאול ? כן ,בבקשה אברהם.
אברהם וינברגר:
יש נושא כאוב להרבה תושבי באר שבע בקשר לאצטדיון טוטו טרנר .אנחנו מאשרים
הרבה פעמים תקציב נוסף ועוד נוסף .מישהו יכול להסביר לנו ? הרבה תושבים מתקשרים
אלי כי אני קרוב קצת לספורט ,מה קורה עם האצטדיון ? מתי יסתיימו כל העבודות שם ?
אבישג אבטובי:
אני חושבת שראש העיר במועצה הקודמת העביר את הפרטים הידועים .אברהם ,אנחנו
בהחלט נעביר גם את הבקשה הזאת על מנת שראש העיר יידע את כל חברי המועצה לגבי
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הסטטוס הנוכחי של שיקום גג האצטדיון ,מה הולכים לעשות בשלב א' ,ומה ייעשה בשלבים
האחרים .כל חברי המועצה י עודכנו ,אנחנו נבקש מראש העיר שידאג לעדכן את כולם
בסטטוס.
אברהם וינברגר:
או קיי.
ד"ר חפצי זוהר:
תודה אבישג.
משה ינאי:
אברהם ידידי ,אתה מבין שבתקופה שכזאת של קורונה ,אי אפשר לקבוע שום תאריך ושום
יעד .מחר בבוקר מטילים עוד הפעם הסגר של חודש ,אז הכל משתנה .לפי מה שאני הבנתי
מראש העיר ,במהירות האפשרית ,הרי כולנו רוצים שהאצטדיון יעבוד .ואת זה תודיע
לאנשים שלך גם .יש מאמץ גדול של ראש העיר ועיריית באר שבע להאיץ את העניין ,לכן
גם מקציבים כספים נוספים.
ד"ר חפצי זוהר:
או קיי משה ,תודה .אני חושבת שכפי שאמרה אבישג – מנכ"לית העירייה ,בכל זאת גם אם
זה יהיה טנטטיבי וכפוף ,ונתון לשינויים בהתאם לרוח התקופה כפי שאמרת משה ,אז
נבקש את ראש העיר בכל זאת לתת את העדכון הכולל.

אושר
ד"ר חפצי זוהר:
אז תודה לכולם ,ואני מביאה לאישור את סעיף ב' – תב"רים במימון הקרן לעבודות פיתוח
כולל התוספת ,יש למישהו התנגדות ? אני מביאה את זה לאישור ,אושר פה אחד ,תודה
רבה.

הצבעה לסעיף ב'  -תב"רים במימון הקרן לעבודות פיתוח/הלוואת פיתוח
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד
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ג .מענקים במסגרת התקציב השוטף

 .1תקציב בשנת  2021להפעלת מבנה מרכז מצוינות ע"י קק"ל ,בסך  ₪ 11,250כנגד הגדלת
הכנסות מארנונה בסך ( .₪ 11,250צפי לתחילת הפעלה .)1.10.2021

אושר
 .2מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 60,072עבור תכנית נגינה בבתי ספר עדכון תקציב.

אושר
 .3מענק משרד החינוך עבור תכניות הישובים לתקופת ינואר – אוגוסט  2020בהתאם לחלוקה:
א .רווחה חינוכית תקציב בסך של .₪ 757,263
ב .שיקום שכונות שכונה ד' תקציב בסך של .₪ 37,185
ג .שיקום שכונות שכ' דרום תקציב בסך של .₪ 13,957

משה ינאי:
אני מאוד סקרן לדעת ,כשאתה אומר לי בשיקום שכונות  37אלף  ₪בנקודה מסוימת ,שזה
בשכונה ד' .ובדרום  .₪ 13,000מה עושים ב 13 -אלף  ₪בשיקום שכונות ? למה זה מיועד ?
רו"ח תומר ביטון:
לצערנו המדינה רק מורידה את התקציבים לשיקום שכונות ,זה כבר משהו ש , -
משה ינאי:
לא ,אבל מה עושים איתו ? כשהייתי פעם בדבר הזה אז זה סכומים כל כך זניחים ,מה כבר
אפשר לעשות עם  ₪ 37,000או  ? 13,000האם זה לפיזי ? האם זה לרווחה ? האם זה לחינוך
? למה זה ?

אבישג אבטובי:
כתוב משה רווחה חינוכית.
ד"ר חפצי זוהר:
זה בנוסף .זה גם וגם ,וגם .משה ,מסתכלים על הכל ביחד .יש תקציב של רווחה חינוכית
שהולך למוסדות החינוך ,יש את הנושא של שיקום שכונות שהולך לפרויקטים קטנים.
היינו שמחים שהתוכנית תהיה יותר גדולה .כפי שאתה יודע ,ממה שאתה מכיר  , -רגע
משה .כפי שאתה יודע יש ועדה שמתכנסת ויושבת ביחד ,וקובעים סדרי עדיפויות .להגיד
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שזה תקציבים אידאליים ? לא .אם תרצה – ניתן לך פירוט .משתדלים לעשות את
המקסימום ואת המירב והמיטב ,ולקבוע סדרי עדיפויות .נזכור שאלה תקציבים
תוספתיים ,הם לא לבד ,הם באים על עוד .עיקר התוכניות לשאלתך זה לא שיקום שכונות
פיזי ,אלא יותר תוכניות .תוכניות שמגיעות לאנשים .ואם תרצה – אני אשמח לפרט
ולהרחיב בפניך.
משה ינאי:
אני מכיר את זה .עכשיו אני רוצה להגיד משהו.
ד"ר חפצי זוהר:
כן ?
משה ינאי:
השאלה מי מחזיק בתיק שיקום שכונות היום בעיריית באר שבע ? אף אחד לא יודע.
ד"ר חפצי זוהר:
ראש העיר מחזיק .מהתיקים שלא הואצלה סמכותם למישהו אחר – הם אצל ראש העיר.
משה ינאי:
הבנתי .זאת אומרת שעכשיו ,אני יודע שבזמנו כשהייתי אז לפני  10שנים זה היה ? כמה?!
כן ,בערך 8,9,10 ,שנים ,הייתי בתיק שיקום שכונות ,ובממשלה ניסו לגנוב מאיתנו את
הכסף .האם יש מישהו במעכב על העניין ? האם מה שמגיע מקבלים באמת – לא מקבלים
באמת ? האם שיקום שכונות הפיזי שהמצאנו אותו אז עם התשע מיליון  ₪קיים/לא קיים
? איפה הדוברים עומדים בכלל ? אף אחד לא יודע.
אבישג אבטובי:
ינאי ,שיקום שכונות כבר מקרטע מזמן ,הוא כבר גוסס מזמן .זה הפירורים האחרונים של
תקציב המדינה .המדינה ,משרד השיכון לא נותן לדברים שהוא מתוקצב עליהם ואמור
לתת עליהם כסף .זה כבר לא השיקום שכונות שאתה מכיר מהתקופה שלך ,זה גם לא
מהתקופה שלי שאז הוזרמו מיליונים רבים מאוד לטובת השיקום שכונות .הם כבר שינו
מזמן תפיסה לצערי הרב .אתה צודק לגמרי ,הם מטפטפים את הגרושים האלה .אם אתה
שואל אותי ,זו בטח תהיה או שנה אחרונה או לפני אחרונה לכל תקציבי שיקום שכונות.
משה ינאי:
ומה קורה עם  , -אני מבין שדיברת ,מה שדיברה עכשיו זאת אבישג.
אבישג אבטובי:
אבישג ,נכון.
יופי .בזמנו היה תקציב של  ,₪ 9,000,000שזה היה אז נמוך בפיזי .האם זה עוד קיים ?

עיריית באר שבע
ועדת כספים מס'  30/584מיום 19.10.20

ד"ר חפצי זוהר:
לא.
אבישג אבטובי:
לא ,לא קיים .אם אני מזכירה לך שאז ניתנו התקציבים זה היה חלק מהם ,זה היה סיום
השיקום שכונות כנגד התחייבות .אתה זוכר את זה שעם זה גומרים את כל המחויבות .אין
היום בכלל תקציבים לשיקום שכונות פיזי.
משה ינאי:
לא ,לא .שלא תביני לא נכון .אני לא מדבר על שיקום שכונות הארצי .אנחנו בתקופה
של , -
אבישג אבטובי:
אז על מה ?
משה ינאי:
אנחנו המצאנו את השיקום שכונות שלנו ,ואז ראש העיר אמר – או יי ,אני אקציב
 ₪ 3,000,000לכל שנה .את זוכרת ? זה היה  9מיליון  ,₪משהו כזה.
אבישג אבטובי:
כן ,כן ,אני זוכרת .תומר ,משה ינאי מדבר על התקציב שקראנו אז שכונות ותיקות ,שיקום
שכונות .הפריסה הרב שנתית שהייתה.
רו"ח תומר ביטון:
זה לא קשור ,זה בא מתקציב העירייה בכלל.
אבישג אבטובי:
הוא אומר תקציב העירייה ,נכון.
משה ינאי:
איפה זה ? מהעירייה אני שואל איפה זה ? האם זה קיים בכלל או שזה נמחק ?
רו"ח תומר ביטון:
אני אסביר .היום אנחנו את כל התקציבים האלה לשכונות הוותיקות מקבלים במסגרת
ישן מול חדש ממשרד השיכון במסגרת הסכם הגג .אנחנו הבאנו מדי פעם בפעם לפה את
הפרויקטים שנפתחו בשכונות הוותיקות ,כולל פארקים וכולל כל מה שנעשה בשכונות
הוותיקות .אחד מהפארקים היותר יפים שנעשו במסגרת הפרויקטים האלה זה הפארק
בשכונה ב' .ויש עוד הרבה דוגמאות לעבודות שבוצעו בשכונות הוותיקות לצד הפיתוח של
השכונות החדשות.
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משה ינאי:
מה אני אגיד לך ? זה לא נראה בשטח .לא נראה בשטח.
ד"ר חפצי זוהר:
טוב ,אני מציעה משה שנקדיש את זה , -
משה ינאי:
זה כבר לדיון אחר כך.

אושר
 .4מענק המשרד לחיזוק וקידום קהילתי בסך של  ₪ 98,750קרן חילוט בהתאם לחלוקה:
א .הפעלת תכנית טיפול ושיקום למכורים לסמים ,אלכוהול והימורים בסך של .₪ 45,750
ב .הפעלת תכניות והכשרות תעסוקתיות עבור צעירים במצבי סיכון בסך של .₪ 38,000
ג .פעילות מניעה ואכיפה קהילתית עירונית משמר שכונתי בסך של .₪ 15,000

אושר
.5

תרומות אגף הרווחה והשירותים בסך של  ₪ 992,840לשנת  2020בהתאם לרשימה
המצ"ב.

אושר
 .6עדכון תקציב בסך של  ₪ 537,000מענק משרד הפנים עבור הצטיידות להקמת מתחמי
תפילה בשטחים פתוחים.

אושר
 .7עדכון תקציב בסך של  ₪ 128,035מענק המשרד לביטחון פנים עבור עיר ללא אלימות.

אושר
 .8עדכון תקציב בסך של  ₪ 69,031מענק המשרד לביטחון פנים עבור דרך חדשה.

אושר
.9עדכון תקציב תמיכות לגופי תרבות  2020בהתאם למפורט במסמך.

אושר
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 .10עדכון תקציב בסך של  ₪ 6,344,080מענק משרד החינוך עבור עוזרי חינוך לתקופה 09-
12/2020

אושר
ד"ר חפצי זוהר:
שאלות הערות ,התייחסויות ? אז אני מביאה לאישור את סעיף ג' – מענקים במסגרת
התקציב השוטף .מישהו מתנגד ? אושר פה אחד .בבקשה תודה.
הצבעה לסעיף ג'  -מענקים במסגרת התקציב השוטף
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ד .העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף עפ"י פירוט מצ"ב

רו"ח תומר ביטון:
יש פה העברה תקציבית במסגרת סעיפי השכר של אגף הפיקוח ,מסעיפי שכר לסעיף שעות
נוספות בהיקף של .₪ 165,000
משה ינאי:
תיתן לי הסבר ,לא ברור .תחזור ,תחזור .תן הסבר תומר ,לא ברור.
רו"ח תומר ביטון:
אמרתי ,₪ 165,000
משה ינאי:
תחזור ,תחזור ,תן לראות את זה רגע ,לא הבנתי .תומר תעזוב את הדף נו .תעזוב את הדף
רגע.
משה ינאי:
תשמע ,אתה כותב לי שכר קובע ,למה הכוונה פה כשאתה אומר שכר קובע ,סך הכל , -
רו"ח תומר ביטון:
אני אומר היו משרות שתכננו לקלוט ,במקום אותן משרות שלא נקלטו ,אנחנו כרגע רוצים
לייעד את התקציב הזה לשעות נוספות באגף הפיקוח עבור המאמץ שנעשה בכל מה שקשור
לפיקוח על הנושא של המאבק בקורונה.
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משה ינאי:
ברור.
יוסי דלויה:
מכובד ,כל הכבוד.
ד"ר חפצי זוהר:
או קיי ,תודה .הלאה תומר.
רו"ח תומר ביטון:
יש פה העברות תקציביות שאנחנו במסגרת עדכון התקציב ,אחרי שעדכנו את התקציב יש
מס ' סעיפים שהם סעיפים קשיחים ,שאנחנו מבקשים להעביר גם לאחזקת רשת תאורה
וגם לאחזקת רמזורים ,מסעיפים שהם סעיפים יותר גמישים .אז יש פה את פירוט הסעיפים
שמהם אנחנו מעבירים .נושא של שמאות ,יעוץ ,עבודות קבלניות ועוד כל מיני סעיפים
לטובת סעיפים של אחזקת רשת תאורה ,שזה מחויב ,ואחזקת רמזורים בסך .₪ 314,600
כנ"ל עוד העברות תקציביות במסגרת המינהל הכללי מסעיפים שאנחנו לא מבצעים אותם
לסעיפים שהם כרגע מחויבים כמו שירותי ניקיון ,תחזוקת מזגנים שהם בחסר ,בסך
.₪ 273,000
משה ינאי:
לטובת מה זה הולך ?
רו"ח תומר ביטון:
אחזקת מזגנים וביצוע פעולות ניקיון.
ד"ר חפצי זוהר:
ניקיון .או קיי ,שאלות ,הערות ?
רו"ח תומר ביטון:
עד כאן העברות תקציביות.
ד"ר חפצי זוהר:
שאלות ,הערות ,התייחסויות ? אני מביאה לאישור את סעיף ד' ,מישהו מתנגד ? אושר פה
אחד ,תודה רבה.

הצבעה לסעיף ד'  -העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף עפ"י פירוט מצ"ב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד
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ה .פרוטוקול ועדת השקעות

 .1פרוטוקול ועדה מיום .23.09.2020

אושר
 .2פרוטוקול ועדה מיום .13.10.2020

אושר
רו"ח תומר ביטון:
אז יש לנו את ועדת ההשקעות שהתכנסה ביום  ,23.09.2020כמו שאתם יודעים ,בעקבות
המשבר התשואות בתיקים שמוחזקים על ידי העירייה ,התשואות האלה נפגעו ,ומתחילת
השנה יש ירידה בתיקים שמנוהלים .אני מזכיר עוד הפעם ,אנחנו מנהלים תיקים שהם
בעיקרם מושקעים באג"ח ממשלתיים וקונצרנים .היקף הירידה הממוצעת בשלושת
התיקים כ –  , 1.5%למרות שאנחנו מדברים על תשואה שהיא תשואה חיובית מתחילת
ההשקעה בתיקים הללו .אנחנו כרגע לא ממשים את התיקים מכיוון שהנפילה כבר הייתה
יותר חזקה ,ואנחנו לאט – לאט מצמצמים את הפער ,ועל פי המלצת יועצי ההשקעות אנחנו
משאירים כרגע את ההשקה בתיקים .זה ביחס להשקעה בתיקים .מעבר לזה יש פיקדונות
בהיקף של .₪ 120,000,000
ד"ר חפצי זוהר:
תומר שניה ,יש לינאי שאלה .כן בבקשה.
משה בבקשה.
רו"ח תומר ביטון:
כן מוישה.
משה ינאי:
כמה כסף זה תומר ? זה ? ₪ 247,000,000
רו"ח תומר ביטון:
 ₪ 247,000,000זה סך הכל עודפי המזומנים שיש לנו.
משה ינאי:
כן ,כן אני הבנתי .רגע תומר.
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רו"ח תומר ביטון:
ובחשבונות הבנקים , -
משה ינאי:
רגע ,רגע .קח אוויר רגע ,תומר בסדר .אני חוזר על הדבר שדיברתי איתך בעבר .היום במצב
הקורונה אין לאנשים כסף ,לכל הספקים שלך ,לכל הקבלנים שלך ,הם ינשקו לך ת היד,
יורידו לך  5%מהעלות לשלושה חודשים .תורידו  5%מ ,₪ 247,000,000 -נגיד 250,000,000
 ,₪זה  ₪ 12,000,000יש לך ₪ 12,000,000 .אתה מקבל בכל שלושה חודשים .אני לא מבין
אותך למה אתה לא עושה את זה.
רו"ח תומר ביטון:
משה ,קודם כל בעניין הזה סיכמנו שאנחנו נשב ,ועדיין לא ישבנו ,זה אחד.
משה ינאי:
אבל אנחנו מדברים על זה כבר חודשיים – שלושה כבר.
רו"ח תומר ביטון:
אתה מוזמן תמיד .דבר שני ,לגבי ההיקף של היתרות שיש לנו בעו"ש .סך הכל ההיקף של
היתרות שיש לנו בעו"ש ופיקדונות כ .₪ 250,000,000 -והתקציב ,המחזור של העירייה הוא
בערך  2.5מיליארד  ,₪בסדר ? היום אנחנו לא נמצאים במצב שאנחנו יכולים להרשות
לעצמנו להקדים תשלומים מאחר וכמו שאתם יודעים ,אנחנו נמצאים גם במצב שבו אנחנו
מבקשים הלוואה מהמדינה כדי לכסות את הגירעון בתקציב השוטף .וכמובן יש לנו לא
מעט קשיים בגבייה ,כמו שאתם מבינים ,ובחלק מהתשלומים שנדחו לתושבים ולעסקים,
וכן הלאה .לכן זה לא הזמן כרגע להקדים תשלומים.
יוסי דלויה:
אבל הוא לא אומר לך להקדים ,הוא אומר לך למכור כסף ,זה כסף טוב .הוא לא אומר לך
להקדים.
רו"ח תומר ביטון:
מה הוא אומר ?
יוסי דלויה:
תיתן  5%כסף ,אנשים בבנק לא יכולים לקבל גם ב.8% -
(מדברים ביחד)
ד"ר חפצי זוהר:
חבר'ה אחד – אחד ,לא כולם ביחד.
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משה ינאי:
אני רוצה להגיד משפט רבותיי ,תתנו לי להשלים אותו למלא .שניה .אני כל חודש מתשלומי
המזומן שאני משלם ,אני מכסה שתי משכורות אצלי גבוהות .כל חודש .האמן לי ,אני היום
בתקופת הקורונה חגיגת אלוהים אני עושה .זו ההזדמנות הכי גדולה .אני חושב שעכשיו
אנשים מתים למזומנים .אתה יודע מה ? יותר מזה ,אני אתן לכם תשריט קטן אחר .לך
לבנק ותגיד לו אני רוצה הלוואה מאה מיליון  ,₪הוא יגיד לך אני נותן לך את זה בפריים
פלוס  .1%כמה זה ?  2.5%לשנה ,נכון ?  3%לשנה ,עד כאן בסדר ? עכשיו תבוא לספקים
שלך ותגיד להם – חבר'ה אני רוצה לקבל הנחת מזומן .הם יתנו לך רק  3%לשלושה
חודשים ,כפול  4זה  ,12%פחות  - 3%מה ששילמת לבנק ,נשאר לך  9%רווח .שתבין כמה
כסף זה .ואני לא אומר לך להשתמש בכסף הנזיל שלך .לך תיקח הלוואה של כסף ותשתמש
בשיטה הזאת .אתה עושה כסף.
רו"ח תומר ביטון:
משה ,מה שחל על גורמים פרטיים – הוא לא חל על העירייה .העירייה לא רשאית לקחת
אשראי כדי להעביר אותו כתשלומים לספקים .היא יכולה לקחת אשראי למטרות
מסוימות.
יוסי דלויה:
אבל אפשר לעשות את זה כהוראת שעה ,המצב קשה לעצמאים .הוראת שעה לעזור
לעצמאים.
משה ינאי:
עיריית באר שבע,
רו"ח תומר ביטון:
יוסי ,אי אפשר לקחת אשראי כדי להעביר אותו , -
יוסי דלויה:
אמרתי הוראת שעה ,לא אמרתי מה מקובל .אני אומר הוראת שעה .אם ניתן לעזור לאנשים
– זה יפה .תשמע ,באה עיריית באר שבע ועושה הוראת שעה על סמך ביטחונות שלה ,היא
נותנת אנשים ,וואו ,אתה יודע מה אתם מקבלים ? אתם נהיים משה רבנו אתם נהיים.
רו"ח תומר ביטון:
לא הבנתי על איזו הוראת שעה אתה מדבר יוסי .אני לא ירדתי לסוף דעתך.
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יוסי דלויה:
לא הבנת .אני אומר אם אתה באמת יכול לקחת כמו שאומר משה ,הלוואה של  100מיליון
 ₪בפריים מינוס חצי ,ולקבל הנחה לספקים ב 3% -לחודש ,וזה יפה מאוד ,אתה מרוויח
הרבה כסף .אתה גם מרוויח וגם עוזר.
רו"ח תומר ביטון:
כמו שאמרתי ,לא ניתן לקחת הלוואות ,צריך לייעד למטרה שניתנה ההלוואה .אני לא יכול
לקחת הלוואה,
(מדברים ביחד)
רו"ח תומר ביטון:
לא להשתמש בהלוואה הזאת לתשלומים לספקים.
יוסי דלויה:
אני אמרתי הוראת שעה .לא ניתן ? אני חושב שכן ניתן ,אפשר לעשות .תהיה ראשון ,תהיה
חלוץ .אתה גזבר הגזברים ,תציע הצעה.
רו"ח תומר ביטון:
טוב.
ד"ר חפצי זוהר:
טוב.
יוסי דלויה:
יפה.
ד"ר חפצי זוהר:
הלאה תומר.
רו"ח תומר ביטון:
עד כאן זה ועדת ההשקעות חפצי.
ד"ר חפצי זוהר:
או קיי ,אז אני רוצה להביא לאישור את סעיף ה' – פרוטוקולים של ועדת ההשקעות .יש
למישהו הערות ,התייחסויות ?
משה ינאי:
רגע חפצי .רגע .תומר שומע אותי ?
רו"ח תומר ביטון:
כן.
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משה ינאי:
אני אשמח מאוד תומר שתעשה פגישה מסודרת בנושא הזה איתי ,ואני אראה לך איך אתה
יכול כן לקחת את ההלוואות ,כן לעשות את העבודה שצריך לעשות אותה ,וכן לעשות
הכנסה יפה ומכובדת לעירייה ,וכן כתוצאה מכך לעזור לכל תושבי העסקים בבאר שבע.
הכל אפשרי.
יוסי דלויה:
אני אבוא איתך.
משה ינאי:
בשמחה רבה .בשמחה רבה ,ואני רוצה להגיד לך שאין דבר כזה אי אפשר .הכל אפשר אם
אנחנו יודעים איך לעשות את זה .הרי איך הוא אמר עכשיו ? הרי אתה גזבר הגזברים ,איך
אתה אומר לי לא יכול ? אמא של היכול אם אתה רוצה.
רו"ח תומר ביטון:
בסדר.
משה ינאי:
אז תזמין אותנו בבקשה.
רו"ח תומר ביטון:
בסדר ,אמרתי משה ,אמרתי שאנחנו קבענו ,אבל לא תיאמנו עד עכשיו.
יוסי דלויה:
תקבע ליום חמישי.
משה ינאי:
תתאם איתנו והכל בסדר.
רו"ח תומר ביטון:
טוב.
ד"ר חפצי זוהר:
חברים ,כפי שאמר תומר ,תיקבע פגישה ומשם ניתן יהיה להתקדם.
יוסי דלויה:
שיבוא גם יוסי ,יוסי בן עמי ,גם הוא אלוף ,כלכלן.
יוסי בן עמי:
נבוא בכבוד.
רו"ח תומר ביטון:
בשמחה רבה.
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ד"ר חפצי זוהר:
חברים יקרים ,מישהו מתנגד ? אז הובא לאישור פה אחד ,תודה רבה.
הצבעה לסעיף ה' – פרוטוקולים של ועדת השקעות
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ו .הארכת תוקף ערבויות עבור משרד התמ"ת עפ"י הפירוט המצ"ב

רו"ח תומר ביטון:
אז יש לנו קול קורא של פליטת גזי חממה באמצעות התקנת פנסי לדים ברמזורים.
וצריך לחדש שם את הערבות בפרויקט הזה בסך  .₪ 10,342כן חפצי.

אושר
ד"ר חפצי זוהר:
סליחה .הערות ,התייחסויות ? הייתי עם מיקרופון סגור ,אני מתנצלת .מישהו מתנגד ?
אושר פה אחד ,תודה רבה.
הצבעה לסעיף ו' – הארכת תוקף ערבוית עבור משרד התמ"ת עפ"י הפירוט המצ"ב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד

ז .אישור מסגרות אשראי לעיריית באר שבע לשנת 2021

רו"ח תומר ביטון:
אנחנו מבקשים לאשר לשנת  2021בהיקף של  5%מהיקף התקציב מסגרת אשראי של
 ₪ 83,000,000לפי הפירוט בבנקים כפי שמצורף בזה .כרגע אנחנו לא ממשים את מסגרת
האשראי ,אבל אנחנו בהחלט מתכוננים לזה שייתכן ונצטרך לממש את מסגרת האשראי
בעקבות המשבר הנוכחי.

אושר
ד"ר חפצי זוהר:
שאלות ,הערות ,התייחסויות ? מישהו מתנגד ?
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הצבעה לסעיף ז'  -אישור מסגרות אשראי לעיריית באר שבע לשנת 2021
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ח .ערבות למסגרות אשראי חח"ד לחברת כיוונים לשנת 2021

רו"ח תומר ביטון:
אז כפי שמוצג פה ,אנחנו מבקשים לאשר היקף ערבות לחברת כיוונים של .₪ 5,000,000
הגדלת הערבות למעשה לשנת .2021
משה ינאי:
במקום הערבות תעביר לו כסף .תומר ?
רו"ח תומר ביטון:
זה עדיין לא מספק אותם כי הם מתנהלים מול ספקים שלהם ,והם רוצים לקדם את
התשלומים עוד לפני שאנחנו מעבירים להם כספים .ואני לא יכול להעביר כספים לחברת
בת בלי שיש להם יעוד בתקציב .אז זה נועד לגשר על פערי התשלום.
משה ינאי:
הבנתי.
יוסי בן עמי:
תומר ,אפשר שאלה ?
יוסי דלויה:
מה אסור לך לעשות ? סליחה תומר .אסור לך לתת לה כסף ?
רו"ח תומר ביטון:
אני לא יכול לתת הלוואה לחברת הבת.
יוסי דלויה:
אתה לא יכול לתת הלוואה לחברת בת ?
רו"ח תומר ביטון:
לא.
יוסי דלויה:
מה ? ולשלם ריבית לבנק מותר לך ? כשהחברה בתור חברה.
רו"ח תומר ביטון:
כן.
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יוסי דלויה:
אין היגיון .לנו יש חברות בת ואנחנו , -
ד"ר חפצי זוהר:
טוב ,מי רצה לשאול ?
משה ינאי:
תומר ,למה אתה קורא לזה לתת הלוואה או משהו ? תגדיל להם את התקציב ,יותר פשוט.
תביא עכשיו לאישור הגדלת תקציב כיוונים עקב הקורונה ,מה יותר פשוט מזה?
רו"ח תומר ביטון:
קודם כל הגדלנו את התקציב משה .החברה צריכה גמישות משל עצמה להתנהל במסגרת
הזה ,ולא כל פעם לבוא לעירייה להעביר תשלום או לא להעביר תשלום ,ואז
צריך להבין על מה התשלום ניתן .אנחנו לא יכולים להוציא מקופת העירייה מבלי
שלתשלומים האלה יש יעוד מסוים.
משה ינאי:
אבל אתה מבין שהחברה הזאת עושה את מה שעיריית באר שבע הייתה אמורה לעשות.
למשל אם אני לוקח לימים אחורה קצת ,היה מדור נוער ,מדור ספורט ,מדור תרבות ,מדור
אמו .כולם נעלמו .איפה התקציב שלהם אמור להיות ?
רו"ח תומר ביטון:
נכון .אבל זו המשמעות של ישות משפטית נפרדת ,בשביל זה הקמנו את החברה והיא
מתנהלת באופן עצמאי.
יוסי דלויה:
משה ,בעיות משפטיות – הם מבינים .תומר הוא מבין ,אנחנו לא מבינים .אתה צודק,
קדימה.
משה ינאי:
אבל רגע ,רגע .אני עוד לא קיבלתי תשובה מתומר למה אני לא יכול בעקבות הקורונה,
בעקבות המצב להגדיל לחברות הבת שלי את התקציב בתקצוב מיוחד ? הרי יש לך רזרבות
שאתה משקיע אותן .תן להן עכשיו את , -

רו"ח תומר ביטון:
משה ,אנחנו מעבירים לחברות הבנות גם כספים כנגד הזמנות גם טרם אישור החשבונות.
אבל אני לא יכול להעביר להן כספים שהם לא מיועדים כנגד חשבונות או כנגד הזמנות ,או
כנגד משהו שיש לו בסיס בתקציב .עדיין החברה רוצה שיהיה לה את הגמישות לבצע
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תשלומים במסגרת העצמאות שלה כחברה .זו המשמעות של יצירת תאגיד משפטי נפרד
שהוא ישות משפטית נפרדת .יש לזה משמעות ,אחרת כל דבר היא תבוא לעירייה.
ד"ר חפצי זוהר:
או קיי ,משה ? משה קיבלת תשובה לשאלתך ?
משה ינאי:
לא ,לא .רגע חפצי ,אל תמהרי .רגע מאמא.
ד"ר חפצי זוהר:
אני לא ממהרת .להיפך ,אני שואלת אותך.
משה ינאי:
רגע חפצי .תומר ,בשנה נורמלית אתה יודע מה ? אתה צודק ,שילמדו להסתדר עם התקציב
נכון ,ויכוונו את עצמם .בשנה לא נורמלית שכל יום שני ורביעי ראש העיר מנחית עליהם
משהו אחר ,אין ! מאיפה מביאים את הכסף הזה ? פתאום אין הכנסות
גם .מוזיאון לא מכניס כסף ,גן החיות לא מכניס כסף ,הצהרונים לא מכניסים כסף .אין
כלום ! אז מאיפה אתה רוצה שהם ינשמו שם ? אז מה ? אתה נותן להם עכשיו לקחת
הלוואה ?
יוסי דלויה:
לשלם ריביות.
משה ינאי:
אני לא מבין את זה .תחשבו רגע איך עושים ,איך מחלצים אותם .אתם הקמתם חברה,
חברה לתפארת ,באמת אין בארץ דבר שכזה .טוב יאללה ,אל תתנו להם לטבוע .אני מציע
אדון תומר שבוועדת הכספים הבאה ,אתה רוצה שאני אגיש לך את הבקשה ? אני מבקש
ממך תגיש בבקשה בשמי להביא עכשיו סיוע כספי זמני  ₪ 5,000,000לטובת כיוונים,
תפתור את כל הבעיות שלהם בקורונה הזאת .אתה מוכן לרשום את הבקשה הזאת ?
יוסי דלויה:
יש עמותות של כדורגל ,של ספורט שהכל מת .אפילו המפעילים הולכים הביתה .חבל.
רו"ח תומר ביטון:
משה ,במסגרת התקציב אנחנו אישרנו תוספת תקציבית לחברת כיוונים .כל הדברים האלה
נלקחו בחשבון כבר .אם אתה זוכר כשעדכנו את התקציב ,אישרנו גם תוספת תקציבית
בגלל המצב שאתה מדבר עליו .אנחנו כרגע מדברים על היכולת שלהם להיות גמישים
מבחינת היכולת תשלומים מבלי להזדקק כל רגע להגיע לעירייה ולבקש עוד העברה כספית
ועוד העברה כספית .ודברים כאלה מטבע הדברים נבדקים ,לוקח להם זמן .הם צריכים גם
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את הגמישות שלהם להתארגן ולהמשיך להיות מתופעלים כחברה עצמאית מבלי להזדקק
בכל נקודת זמן להגיע לגזבר העירייה ולבקש ממנו תקדים לי תשלום כזה או תקדים לי
תשלום אחר.
משה ינאי:
אבל תומר חבר שלי ,אתה צודק בכל מה שאתה אומר בשנה נורמלית ,בשוטף רגיל .כולנו
מבינים ,זאת לא שנה נורמלית .אין הכנסות לחברה משום גורם שבעולם .מה אתה רוצה?
איך הוא יחזיק את העובדים האלה ? איך הוא יחזיק את המערכת ?
רו"ח תומר ביטון:
אבל משה ,אני לא אמרתי ש ...היחיד .אני אמרתי כך ,אנחנו הגדלנו את התקציב לחברת
כיוונים במסגרת אישור התקציב המעודכן של העירייה .העירייה מעבירה גם מקדמות
לחברה על בסיס הפעילות השוטפת שלה .העירייה גם מקדימה לה תשלומים בגין חשבונות
שהוגשו .העירייה גם נענית כמעט כל חודש לבקשות שיש לחברת כיוונים מבחינת תזרים
המזומנים שלה .מעבר לכך החברה גם צריכה שתהיה לה מסגרת מסוימת שהיא תוכל
להיות בה עצמאית ולקבל החלטות פנימיות אצלה .זה הכל ,זה כל מה שאנחנו אומרים.
משה ינאי:
טוב ,זה וויכוח שאנחנו נצטרך לעשות אותו אני ואתה ראש בראש ,לא בכל הסיפור הזה.
אני חושב שצריך לתת להם תוספת בשלב זה לצאת מהברוך שהם קיימים בו .ואני יודע
שהם קיימים בברוך וצריך לעזור להם.
ד"ר חפצי זוהר:
טוב .אני מציעה משה שאם יש דברים נוספים – ישירות בשיח מול תומר .תומר פירט את
כל מרחב הפעולות ,מגוון הפעולות שהעירייה עשתה כדי לסייע לחברת הבת כיוונים .אם
יש דברים נוספים אז נא מול תומר.
ד"ר חפצי זוהר:
טוב ,אז חברים יקרים ,אני רוצה להביא לאישור את סעיף ח' ,מישהו מתנגד ? אושר פה
אחד.

אושר

הצבעה לסעיף ח'  -אישור מסגרות אשראי חח"ד לחברת כיוונים לשנת 2021
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד
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ט .הנפקת כרטיסי אשראי נטענים לגננות לשנה"ל תשפ"א עפ"י הפירוט המצ"ב

רו"ח תומר ביטון:
אז כפי שאתם יודעים ,במקום הקופה הקטנה יש כרטיסים נטענים ,מוגבלים בסכומם
שאנחנו מנפיקים לגננות .אני מבקש לאשר את זה כי זו פעילות של כרטיס אשראי והיא
טעונה אישור של המועצה.

אושר
ד"ר חפצי זוהר:
שאלות ,הערות ? מישהו מתנגד ? אושר פה אחד ,תודה רבה .משהו נוסף ? מישהו מחברי
הוועדה ? תומר ? אז תודה רבה לכולם .אני סוגרת את ישיבת הוועדה ,תודה לכולם .ערב
טוב.

הצבעה לסעיף ט'  -הנפקת כרטיסי אשראי נטענים לגננות לשנה"ל תשפ"א עפ"י הפירוט
המצ"ב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד

הישיבה ננעלה

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