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פרוטוקול ועדת כספים מס' 16/333
מיום שני ,כ' בחשוון תש"פ18.11.19 ,
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השתתפו ה"ה:
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)
אברהם וינברגר (פנינה פחימה  -מ"מ חבר)
לאה שובייב (שיר אלימלך  -מ"מ חברה)  -חברי ועדת הכספים
שמעון בוקר  -מוזמנים קבועים
רו"ח תומר ביטון  -גזבר העירייה
ג'ף גודמן סגן היועץ המשפטי
אדר' תמר פוריה  -מהנדסת העיר
אבי פוגל  -מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
אמנון יוסף  -דובר העירייה
זהבה הראל  -ראשת מינהל החינוך
עו"ד סופיה רווח  -סגנית גזבר ומנהלת אגף התקציבים
עמוס אבו  -מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויות
רו"ח צביה סעדון  -מנהלת אגף חשבות
עמית ריינגולד  -מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירום
שאול כהן  -מנהל אגף הביטחון
חיים קפלן  -סגן מנהל אגף גזברות לחינוך ורווחה
רו"ח ליבנת קדוש  -חשבת מינהל תכנון ופיתוח
ירון בסטיקר  -מנהל מחלקת תקציבי פיתוח
אולגה גרצנשטיין  -מנהלת כספים באגף הרווחה
רו"ח ערן רוזנטל – מנהל אגף כספים ,חב' כיוונים

נעדרו ה"ה:
יוסי דדוש (עו"ד מינה קלמן חדד  -מ"מ חבר)
יוסי דלויה (גדי מזוז  -מ"מ חבר)
משה ינאי
יסמין סקס פרידמן
רוסט קרפמן (גיל שטכמן  -מ"מ חבר)
ויאצ'סלב רוזנברג  -חברי ועדת הכספים
טל אל על
עופר כרדי  -מוזמנים קבועים
אבישג אבטובי  -מנכ"ל העירייה
ניר גורליצקי -מנהל אגף משאבי אנוש
אתי כהן  -מנהלת אגף הרווחה
בני מגרלשוילי  -מנהל אגף הפיקוח
מלכה גל  -מנהלת אגף רישוי עסקים  -התנצלה חולה
מנהל אגף לאיכות הסביבה
אבי ביטון  -מנהל אגף אחזקה
מירב תורג'מן  -סגנית גזבר העירייה
רו"ח פזית פוקס  -סגנית גזבר העירייה וממונה על הנכסים
יחיאל חמו  -מנהל אגף גבייה ומנהל הארנונה
יהוד מרסיאנו  -מנהל אגף חדשנות מערכות מידע ותקשורת
דודי ליפשיץ  -ראש מערך הספורט והבנייה הציבורית
שחר דניאל – מ"מ מנהל אגף גנים ונוף
ורד גושן – מנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי
עו"ד דורית קקון דנון  -מנהלת מחלקת התקשרויות וביטוח  -התנצלה
רו"ח יוסי זזון  -חשב מינהל תפעול
עו"ס ורד ששון  -יועצת לקידום מעמד האישה
עו"ס דניאלה דרורי  -יועצת לענייני אזרחים ותיקים
רו"ח טל בודרהם  -מנהלת כספים אגף מינהל ומשאבי אנוש מערכות מידע וביטחו
חיים ברדה  -מנהל כספים מנהל החינוך והתנ"ס
מרינה כהן  -מנהלת תחום בקרה תקציב רגיל  -חל"ד
יוסי בן ישי  -מנהל תחום פרויקטים
שלומי נומה – מנכ"ל חברת כיוונים
ליאור דעי – מנכ"ל חברת יעדים
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רו"ח עומרי יוסף  -חשב החברה הכלכלית

ריכוז הנושאים על סדר היום
א .מענקים
ב .תב"רים במימון הקרן לעבודות פיתוח
ג .מענקים במסגרת בתקציב השוטף
ד .העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף עפ"י הפירוט המצ"ב.
ה .עדכון התקציב השוטף לשנת  2019עפ"י הפירוט המצ"ב( .הנושא הוסר
מסדר היום).
ו .פרוטוקול וועדת השקעות מיום .30/10/2019
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רוביק דנילוביץ':
ערב טוב ,אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת כספים מספר .16/333
מבקש לאשר הכנסת התוספת מחוץ לסדר היום.

אושר
א .מענקים

 .1מענק מפעל הפיס בסך של  ₪ 254,310עבור רכישת ציוד וריהוט לביה"ס יסודי
וחט"צ בשכונת כלניות.

אושר

 .2מענק מפעל הפיס בסך של  ₪ 294,565עבור רכישת ציוד וריהוט לתיכון חדש
ברמות.

אושר

 .3תקציב בסך של  ₪ 422,029עבור שיפוץ אולם הקונכיה:
מענק משרד התרבות והספורט בסך של

₪ 295,420

השתתפות הרשות מהקרן לעבודות פיתוח בסך של

₪ 126,609

אושר

 .4תקציב בסך של  ₪ 20,475עבור לוח שעונים באולם ספורט ברמות הרכס:
מענק משרד התרבות והספורט בסך של

₪ 12,285

השתתפות הרשות מהקרן לעבודות פיתוח בסך של

₪ 8,190

אושר
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 .5תקציב בסך של  ₪ 829,448עבור החלפת תאורה ,דשא סינטטי ושדרוג מערכות
השקיה באצטדיון טוטו טרנר:
מענק משרד התרבות והספורט בסך של

₪ 497,669

השתתפות הרשות מהקרן לעבודות פיתוח בסך של

₪ 331,779

אברהם וינברגר:
לי יש שאלה.
רוביק דנילוביץ':
בבקשה.
אברהם וינברגר:
יש פה מענק יפה להפועל באר שבע ,לעמותת הפועל באר שבע ,כאילו חלק מהמענק
ממשרד התרבות והספורט וחלק מענק עצמי.
רו"ח תומר ביטון:
מה זה ? איזה מענק ? זה לאצטדיון.
אברהם וינברגר:
האצטדיון.
רו"ח תומר ביטון:
האצטדיון הוא אצטדיון עירוני.
רוביק דנילוביץ':
האצטדיון הוא עירוני ,מה זאת אומרת ?
אברהם וינברגר:
אבל השאלה שלי ,הרי העמותה של הפועל באר שבע מקבלת מוועדת התמיכות  1מיליון ₪
  2מיליון .₪רוביק דנילוביץ':
הנכס הוא נכס של כולנו.
יוסי בן עמי:
הנכס הוא של העירייה.
רו"ח תומר ביטון:
היא משלמת גם דמי שימוש.
רוביק דנילוביץ':
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הם משלמים דמי שימוש על האצטדיון ,כמו שכדורסל משלם דמי שימוש על הקונכייה.
אנחנו רשאים לעשות כל פעילות שאנחנו רוצים ,ואנחנו עושים לפעמים פעילויות שם ,כל
מיני דברים קהילתיים.

אברהם וינברגר:
ובכספים שמקצים להם בוועדת תמיכות אי אפשר להחליף את הדשא הסינטטי ,את
הכיסאות ? מהכספים שהם מקבלים.
רוביק דנילוביץ':
לא ,קודם כל יש בהסכם מה האחריות שלנו ומה האחריות שלהם .יש אחריות מאוד מאוד
ברורה .פיזי ,הדברים זה שלנו.
רו"ח תומר ביטון:
אנחנו בעלי הבית ,הם משלמים עבור השימוש באצטדיון.

אושר

 .6תקציב בסך של  ₪ 680,000עבור עבור שיפוץ מקלט בבית מיטשל
השתתפות הרשות מהקרן לעבודות פיתוח בסך של

₪ 80,000

לטובת ביצוע עבודות שבאחריות העירייה ,חלקו של משרד הביטחון בסך של
 ₪ 600,000יבוצע ישירות ע"י משרד הביטחון

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

אושר פה אחד

ב .תב"רים במימון הקרן לעבודות פיתוח
 .1רכישת גנרטור חירום בסך של  ₪ 200,000עבור מתחם באר אברהם עפ"י דרישה
של כבאות אש.
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אושר

הצבעה לסעיף ב'  -תב"רים במימון הקרן לעבודות פיתוח
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ג .מענקים במסגרת התקציב השוטף
 .1מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 63,800עבור תוכנית נגינה בבתי ספר.

אושר

 .2מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 1,793,660עבור רווחה חינוכית לשנת .2019

אושר

 .3מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 115,715עבור שיקום שכונות בשכונה ד' לשנת
.2019

אושר

 .4מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 43,433עבור שיקום שכונות בשיכון דרום לשנת
.2019

אושר

 .5מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 12,500עבור נוער שוחר מדע  FTCאילן רמון

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

אושר פה אחד

ד .העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף עפ"י הפירוט המצ"ב.
הצבעה לסעיף ד'  -העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף עפ"י הפירוט המצ"ב.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד

ה .עדכון התקציב השוטף לשנת  2019עפ"י הפירוט המצ"ב( .הנושא הוסר
מסדר היום).

רו"ח תומר ביטון:
לגבי סעיף ה' אנחנו לבקשתו של חיים קפלן אנחנו רוצים לתקן שם כמה דברים ועדיין לא
הספקנו .אנחנו מבקשים להביא את העדכון,
רוביק דנילוביץ':
לישיבת המועצה ?
רו"ח תומר ביטון:
לא ,להביא את העדכון לוועדת הכספים הבאה ,בסדר ?
רוביק דנילוביץ':
היא תהיה לפני המועצה ?
רו"ח תומר ביטון:
לא ,היא לא תהיה לפני המועצה הקרובה ,אבל היא תהיה למועצה שלאחר מכן.
רוביק דנילוביץ':
בסדר ,או קיי .אז אנחנו מורידים את זה בעצם מסדר היום ,נכון ? סעיף ד'.
רו"ח תומר ביטון:
כן.

ו .פרוטוקול וועדת השקעות מיום .30/10/2019

רוביק דנילוביץ':
צביה ,את רוצה להגיד כמה מילים על ועדת השקעות ?
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רו"ח תומר ביטון:
הכל בעיקרון מפורט בפרוטוקול.
רוביק דנילוביץ':
זה מופיע כאן ,אבל אם יש משהו.
רו"ח תומר ביטון:
אם יש איזשהן שאלות.
רו"ח צביה סעדון:
יש בפרוטוקול .אנחנו משקיעים את עודפי המזומנים של הרשות שמרביתם נובעים
מתקציבים של קרנות הפיתוח .יש חלוקה לאיזה פיקדונות לטווח ארוך לבין ניהול הכספים
במסגרת מנהלי תיקי השקעות .היו לנו שלושה מנהלי תיקים ,והשנה נכון להיום התשואה
היא תשואה מאוד חיובית שקצת הדביקה ,כיסתה למעשה את מה שהיה בשנה קודמת
ומעבר לזה .אנחנו מדברים על ממוצע תשואה של  5%לשנה הזו ,נכון למועד זה .בפיקדונות
אנחנו מדברים על סדר גודל של  1.5%תשואה לשנה ,כשיש לנו שם מרווחי יציאה בכל
תקופה מסוימת על מנת לאפשר לנו מבחינה תזרימית להתנהל .מצורף פה הפרוטוקול.
בנוסף לזה אנחנו מנהלים עוד קרן כספית שהיא למעשה כמו פיקדון יומי במח"מ מאוד
מאוד קצר ,שזה לאפשר מבחינת נזילות ככל שנצטרך בדברים שצצים .זהו ,שאלות ?
רוביק דנילוביץ':
שאלות ,הערות ,התייחסויות ? כל הכבוד .תודה ,אושר פה אחד ,ערב טוב לכם.

הצבעה לסעיף ו' – פרוטוקול וועדת השקעות מיום .30/10/2019
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הישיבה ננעלה

_________________________
רוביק דנילוביץ'
יו"ר ועדת כספים

אושר פה אחד
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רשמה :סמדר אביעוז ,לשכת גזבר

