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השתתפו ה"ה:
רוביק דנילוביץ'  -יו"ר
ד"ר חפצי זוהר  -מ"מ יו"ר
יוסי דדוש (מרדכי בן יהודה-מ"מ)
יוסי דלויה (הרב גדי מזוז -מ"מ)
טל אל על  -מוזמן קבוע
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
זהבה הראל  -ראשת מינהל החינוך
אתי כהן  -מנהלת אגף הרווחה
מלכה גל  -מנהלת אגף רישוי עסקים
נועם יחיאל  -מנהל אגף לאיכות הסביבה
אבי ביטון  -מנהל אגף אחזקה
עודד ברויאר  -מנהל אגף גנים ונוף
עו"ד סופיה רווח  -סגנית גזבר ומנהלת אגף התקציבים
רו"ח פזית פוקס  -סגנית גזבר העירייה
עמוס אבו  -מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויות
יהוד מרציאנו  -מנהל אגף חדשנות מערכות מידע ותקשורת
דודי ליפשיץ  -ראש מערך הספורט והבנייה הציבורית
חיים קפלן  -סגן מנהל אגף גזברות לחינוך ורווחה
עמית ריינגולד  -סגן מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירום
רו"ח יוסי זזון  -חשב מינהל תפעול
שמחה שבת  -מנהלת כספים אגף מינהל ומשאבי אנוש חדשנות מערכות מידע ותקשורת
אולגה גרצנשטיין  -מנהלת כספים באגף הרווחה
חיים ברדה  -מנהל כספים מנהל החינוך והתנ"ס
מרינה כהן  -מנהלת תחום בקרה תקציב רגיל
ליאור דיעי  -חשב חברת "כיוונים" וראש מינהל כספים מש"א ותפעול ,ערן רוזנטל שלומי נומה
מנכ"ל כיוונים
נעדרו ה"ה:
עו"ד יגאל אובשייביץ (משה בורוכוב -מ"מ)
יוסף בן עמי (אורטל פרלמן שמואלי -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)
גיל שטכמן (אביעד שמלה -מ"מ)( -התנצל) חברי ועדת הכספים
דימיטרי פיגלאנסקי  -מהנדס העירייה
ניר גורליצקי  -מנהל אגף משאבי אנוש
בני מגרלשוילי  -מנהל אגף הפיקוח (חופשה)
מירב תורג'מן  -סגנית גזבר העירייה
יחיאל חמו  -מנהל אגף גבייה ומנהל הארנונה (חופשה)
רו"ח צביה סעדון  -מנהלת אגף חשבות (התנצלה)
אדמונד אוזן ,אינג' ומשפטן -ממונה על הנכסים
עו"ד דורית קקון דנון  -מנהלת מחלקת התקשרויות וביטוח
רו"ח ליבנת קדוש  -חשבת מינהל תכנון ופיתוח
ירון בסטיקר  -מנהל מחלקת תקציבי פיתוח
עו"ס עדנה סבאג קריבוי  -יועצת לקידום מעמד האישה
עו"ס דניאלה דרורי  -יועצת לענייני אזרחים ותיקים
ליז אביסדריס עובדיה  -עוזרת ראש העיר למעקב ובקרה
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ריכוז הנושאים על סדר היום
א .מענקים
ב .אישור תקציבים במסגרת הקרן לעבודות פיתוח
ג .אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף
ד .אישור פתיחת סעיף הכנסה והוצאה בהתאמה עבור תקצוב ביה"ס יסודי
חדש בפלח .5
ה .אישור העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף ( עפ"י הפירוט
המצ"ב).
ו .עדכון תקציב  - 2017הגדלת הכנסות שכר חינוך כנגד הגדלת הוצאות
שכר חינוך בהתאמה.
ז .אישור פתיחת חשבונות בנק למוסדות חינוך חדשים ( עפ"י הפירוט
המצ"ב ).
ח .אישור פרוטוקול וועדת השקעות מיום .04.07.2017
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מר רוביק דנילוביץ':
ערב טוב ,אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת כספים מספר .49/1358
מבקש לאשר הכנסת התוספת מחוץ לסדר היום.

אושר
א .מענקים

 .1מענק המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל בסך של  ₪ 3,500,000הוספת
קומה למבנה שירות פסיכולוגי חינוכי.

אושר
 .2תקציב בסך  ₪ 1,100,000עבור חידוש מבנים בביה"ס אורים:
מענק משרד החינוך והתרבות בסך של ₪ 800,000
השתתפות הרשות מהקרן לעבודות פיתוח בסך של ₪ 300,000

אושר

 .3מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 409,169עבור חידוש מבנים בביה"ס אור
מרגלית.

אושר
 .4מענק המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל בסך של  ₪ 1,930,000עבור השלמת
שיפוץ ושיקום תשתיות עירוניות וחידוש מרכזים מסחריים בעיר העתיקה.
הערה :מימוש מענק זה מותנה בקבלת הרשאה בכתב.

אושר
 .5מענק משרד הבינוי והשיכון בסך של  ₪ 3,175,000במסגרת תקציב מבנה ציבור
עבור  182יח"ד בשכונת רמות הרכס  -הסכמי הגג עבור הפרויקטים הבאים:
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שם הפרויקט
תוספת למרכז קהילתי חרדי (כולל
הצטיידות)
חידוש ושיפוץ מתנ"סים בשכונות וותיקות
הצללות במוסדות חינוך
פיתוח מתחם חניה ברמות בסמוך לבה"ס
"יפה נוף" והתאמות בביה"ס

סה"כ תקציב
350,000
1,000,000
825,000
1,000,000
3,175,000

הערה :מימוש מענק זה מותנה בקבלת הרשאה בכתב.

אושר
 .6מענק משרד הבינוי והשיכון בסך של  ₪ 13,779,568במסגרת ישן מול חדש -
הסכמי הגג עבור הפרויקטים הבאים:
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שם הפרויקט

סה"כ תקציב

פארק הילדים

2,000,000

השלמות פיתוח ברחוב אברהם אבינו

1,800,000

השלמת פיתוח בבית אלי"ע

280,000

רחוב המוכתר ( רמב"ם)

630,000

הצללות ומתקני משחק בשצפ"ים

2,049,258

שדרוג מתקן משחקים ברמב"ם

1,000,000

בניית אולם באולפנת בני עקיבא

1,000,000

שדרוג כבישים ומדרכות בשכונות ותיקות

2,080,310

גינות כלבים

290,000

פיתוח שצ"פ בסמוך לפרויקט נגבה בשכונה
ד'

2,050,000

השלמת פיתוח למסוף בית העלמין

250,000

השלמת מגרש 23

350,000
סה"כ

13,779,568

אושר
 .7תקציב בסך  ₪ 149,215עבור סימון כבישים והתקני בטיחות 2017
תקציב משרד החינוך בסך של ()70%

₪ 104,451

השתתפות הרשות מהקרן לעבודות פיתוח בסך של ( 44,764 )30%

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

ב .אישור תקציבים במסגרת הקרן לעבודות פיתוח.
 .1תקציב בסך  ₪ 684,000עבור השלמת העתקת קו ביוב במגרש  705מוסכי העיריה
( סך עלות הפרויקט  ₪ 3,306,282במסגרת תב"ר  3470עבור פיתוח מתחמים).

אושר

 .2תקציב בסך  ₪ 310,000עבור חיבורי חשמל לביתני שמירה במוסדות חינוך ( סך
עלות הפרויקט לאחר הגדלה  ₪ 700,000במסגרת תב"ר .)4716

אושר

 .3בקשה להעברת יתרות בסך של  ₪ 398,564מהתב"רים הבאים:
תב"ר  - 7130שצ"פ גן סוקולוב בסך ₪ 221,433
תב"ר  - 7124שצ"פ גן השלושה בסך ₪ 177,131
לטובת תב"ר  7135בגין פיתוח שצ"פ אמנון בנחל עשן ושצ"פ פאול בן חיים ונחל
בקע.

אושר

 .4תקציב בסך  ₪ 250,000עבור הצטיידות מעון יום חדש במשה קהירי.

אושר

 .5תקציב בסך  ₪ 500,000עבור שיפוץ וחידוש בית המדרש בישיבת אמי"ת:
מענק רשת אמי"ת בסך

₪ 250,000
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השתתפות הרשות מהקרן לעבודות פיתוח בסך

₪ 250,000

אושר

 .6תקציב בסך  ₪ 600,000עבור שיפוץ בניין המדעים לצורך תוכנית חדשנית-מח"ר
באולפנת אמי"ת:
מענק רשת אמי"ת בסך

₪ 300,000

תקציב הרשות במסגרת תב"ר עיר דיגיטלית ₪ 100,000
השתתפות הרשות מהקרן לעבודות פיתוח בסך ₪ 200,000

אושר

 .7תקציב בסך  ₪ 250,000עבור שיפוץ מגרשי ספורט ומוסדות כיוונים.

אושר

 .8תקציב בסך  ₪ 110,000עבור סימון חניה באצטדיון טוטו טרנר.

אושר
הצבעה לסעיף ב'  -אישור תקציבים במסגרת הקרן לעבודות פיתוח
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

ג .אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף.

אושר פה אחד
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 .1מענק המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל בסך של  ₪ 100,000עבור אירוע
אקסטרה פארק לשנת .2017

אושר

 .2מענק הרשות לפיתוח הנגב בסך של  ₪ 528,000עבור תוכנית "מצוינגב " לשנת
תשע"ז.

אושר

 .3מענק משרד התרבות והספורט בסך  ₪ 200,000עבור אירוע אתנה.

אושר
הצבעה לסעיף ג' אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד

ד .אישור פתיחת סעיף הכנסה והוצאה בהתאמה עבור תקצוב ביה"ס יסודי חדש בפלח .5

אושר

הצבעה לסעיף ד'  -אישור פתיחת סעיף הכנסה והוצאה בהתאמה עבור תקצוב ביה"ס יסודי
חדש בפלח .5
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד

ה .אישור העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף ( עפ"י הפירוט המצ"ב).
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אושר

הצבעה לסעיף ה'  -אישור העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף ( עפ"י הפירוט
המצ"ב).

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד

ו .עדכון תקציב  - 2017הגדלת הכנסות שכר חינוך כנגד הגדלת הוצאות
שכר חינוך בהתאמה.

אושר

הצבעה לסעיף ו'  -עדכון תקציב  - 2017הגדלת הכנסות שכר חינוך כנגד הגדלת הוצאות
שכר חינוך בהתאמה.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד
ז .אישור פתיחת חשבונות בנק למוסדות חינוך חדשים ( עפ"י הפירוט המצ"ב ).

אושר
הצבעה לסעיף ז'  -אישור פתיחת חשבונות בנק למוסדות חינוך חדשים ( עפ"י הפירוט
המצ"ב ).
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד

ח .אישור פרוטוקול וועדת השקעות מיום .04.07.2017
אושר
הצבעה לסעיף ח'  -אישור פרוטוקול וועדת השקעות מיום .04.07.2017
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד
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הישיבה ננעלה

_______________________
מר רוביק דנילוביץ'
יו"ר ועדת כספים

רשמה :גלית יפרח ,מנהלת לשכת הגזבר

