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השתתפו ה"ה:
ד"ר חפצי זוהר  -מ"מ יו"ר
יוסף בן עמי
יוסי דלויה
חברי ועדת הכספיםהרב גדי מזוז
טל אל על

 -מוזמן קבוע

אבישג אבטובי -מנכ"ל העירייה
רו"ח תומר ביטון -גזבר העירייה
עו"ד חיים טורקל -היועץ המשפטי
דימיטרי פיגלאנסקי -מהנדס העירייה
אמנון יוסף -דובר העירייה
זהבה הראל -ראשת מינהל החינוך
בני מגרלשוילי -מנהל אגף הפיקוח
אמנון כהן -מנהל אגף לאיכות הסביבה
יחיאל חמו-מנהל אגף גבייה ומנהל הארנונה
עמוס אבו  -מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויות
עו"ד סופיה רווח -מנהלת אגף תקציבים ותקציבי פיתוח במינהל כספים
רו"ח פזית פוקס -מ"מ מנהלת אגף החשבות
אתי כהן -סגנית מנהלת אגף הרווחה
עמית ריינגולד -סגן מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירום
יהודה מרסיאנו -חשב מינהל תכנון ופיתוח
ירון בסטיקר -מנהל מחלקת תקציבי פיתוח
שמחה שבת -מנהלת כספים אגף מינהל ,משאבי אנוש ופיקוח
אולגה גרצנשטיין -מנהלת כספים באגף הרווחה
חיים ברדה  -מנהל כספים באגף החינוך
מרינה כהן -מנהלת תחום בקרה תקציב רגיל
ליאור דיעי -חשב חברת כיוונים
נעדרו ה"ה:
רוביק דנילוביץ'– יו"ר (התנצל)
עו"ד יגאל אובשייביץ (משה בורוכוב – מ"מ)
יוסי דדוש מרדכי בן יהודה-מ"מ)
אילנה גינזבורג (עו"ד מינה קלמן חדד – מ"מ)
שמעון טובול (עופר כרדי -מ"מ)
משה ינאי (יסמין סקס פרידמן  -מ"מ)
רוסט קרפמן (עו"ד כרמית אהרון אמונה-מ"מ) (התנצל)
גיל שטכמן (אביעד שמלה -מ"מ) (חולה מתנצל)
אבי פוגל  -מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור (מתנצל)
ניר גורליצקי  -מנהל אגף משאבי אנוש
מלכה גל -מנהלת אגף רישוי עסקים
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יניב שילון -מנהל אגף אחזקה
דניאל טויזר -מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירום
מירב תורג'מן  -סגנית גזבר העירייה (התנצלה)
חיים קפלן-סגן מנהל אגף גזברות לחינוך ורווחה
אדמונד אוזן  -ממונה על הנכסים
רו"ח יוסי זזון -חשב מינהל תפעול
עו"ד דורית קקון דנון -מנהלת מחלקת התקשרויות וביטוח (התנצלה)
עו"ס עדנה סבאג קריבוי  -יועצת לקידום מעמד האישה
עו"ס דניאלה דרורי  -יועצת לענייני אזרחים ותיקים)

א .אישור מענקים

ריכוז הנושאים על סדר היום

ב .אישור תקציבים במסגרת הקרן לעבודות פיתוח
ג .אישור מענקים ותקציבים במסגרת התקציב השוטף
ד .העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף
ה .בקשה למימוש בכספי מקרקעין לטובת הקמת האצטדיון החדש.
ו .פרוטוקול ועדת השקעות מיום .12.04.2015
ז .דו"ח רבעוני לשנת  2014לתקופה :רבעון  ,4שנת 2014
ח .שונות
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פרוטוקול
ד"ר חפצי זוהר:
חברים יקרים ,אנחנו רוצים להתחיל ,בבקשה .אנחנו פותחים את ועדת הכספים מספר .20/403
תומר בבקשה .אולי קודם נביא לאישור את התוספת.
רו"ח תומר ביטון:
יש פה תוספת מחוץ לסדר ,שאנחנו מבקשים לאשר לדון בה.
ד"ר חפצי זוהר:
או קיי ,אני מביאה לאישור .מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד ,בבקשה.

אושר
א .אישור מענקים

 .1תקציב בסך  ₪ 4,669,695עבור בניית  874מ"ר בביה"ס מענית
4,06,604₪

מענק משרד החינוך בסך

מימון ביניים עד לקבלת תוספות הנדסיות ממשרד החינוך בסך
השתתפות הרשות מהקרן לעבודות פיתוח בסך

609,091₪

472,237₪

אושר
 .2תקציב בסך  ₪ 6,512,995עבור בניית  1219מ"ר עבור בניית תורני נווה זאב של ב'
מענק משרד החינוך בסך

5,663,474₪

מימון ביניים עד לקבלת תוספות הנדסיות ממשרד החינוך בסך

849,521₪

אושר
 .3מענק משרד החינוך בסך  ₪ 684,449עבור בניית ספריה בביה"ס יסודי ברמות שד' צה"ל .
מענק משרד החינוך בסך

538,936₪

מימון ביניים עד לקבלת תוספות הנדסיות ממשרד החינוך בסך
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אושר
 .4מענק משרד החינוך בסך  ₪ 260,000עבור מעלית בביה"ס יוסף קארו.
 .5מענק משרד החינוך בסך  ₪ 171,000עבור הנגשה פרטנית בביה"ס יוסף קארו.
 .6תקציב בסך  ₪ 630,000עבור שדרוג שירותים בעיר העתיקה:
מענק החברה הממשלתית לתיירות בסך של

₪ 441,000

השתתפות הרשות במסגרת שדרוג תשתיות בעיר העתיקה בסך

₪ 189,000

אושר
 .7מענק משרד החינוך בסך  ₪ 104,000עבור הצטיידות  4כיתות גן לחינוך מיוחד במשה
קהירי.

אושר
 .8תקציב בסך  ₪ 15,006,000עבור בניית שלושה מגרשי כדורגל דשא טבעי בשכונת נאות לון
מענק הטוטו בסך

6,903,000₪

השתתפות העירייה מתרומות או ממקורותיה בסך8,103,000₪
הערה :מימוש מענק זה מותנה בקבלת הרשאה בכתב מהטוטו.

אושר

 .9אישור וועדת התמיכות של הקרן לשמירה על הניקיון במשרד להגנת הסביבה להסבת מענק

בסך של  2.5מיליון  ₪מכלי אצירה זרם רטוב ( תב"ר  )5134לפרסום והסברה ( תב"ר )5127
.

אושר
 .10מענק קרן העיזבונות במשרד החינוך בסך  ₪ 32,000עבור שיפוץ אולם ספורט בביה"ס
גבים.

אושר
 .11תרומת קרן  P.E.Fבסך של  $ 60,000עבור הצטיידות ספריה בביה"ס אוריין.

אושר

5

עיריית באר שבע
ועדת כספים מס'  20/403מיום 28.04.15

 .12תרומת קרן  P.E.Fבסך של  $ 60,000עבור הצטיידות ספריה בביה"ס מצפה.

אושר
 .13מענק בסך  ₪ 750,000עבור התאמת שטחים ציבוריים במתחם בית כהן:
₪ 375,000

מענק הביטוח הלאומי בסך ()50%

מענק אגודת עמי בסך (150,000₪ )20%
מענק קרן של"ם בסך ₪ 225,000

אושר
ד"ר חפצי זוהר:
חברים ,אני רוצה להביא את סעיף א' לאישור ,מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד .תודה.

ב .אישור תקציבים במסגרת הקרן לעבודות פיתוח
 .1הגדלת תב"ר  3159עבור תכנון מוזיאון אנז"ק בסך של  ₪ 800,000כמימון ביניים עד לקבלת
התרומה ( סך התב"ר לאחר הגדלה יהיה ) ₪ 1,150,000

אושר
 .2תקציב בסך  ₪ 100,000עבור רכישת  6קטנועים למחלקת הביטחון.

אושר
 .3תקציב בסך  1.5מיליון  ₪עבור הארת האצטדיון החדש בתאורת לדים.

אושר
 .4תקציב בסך  ₪ 350,000עבור קרצוף וריבוד השוק העירוני מטעמי בטיחות.

אושר
 .5העברת תקציב בסך  ₪ 500,000מתב"ר אחזקת כבישים ומדרכות (תב"ר  )7120לטובת
קרצוף וריבוד כבישים ( תב"ר .)7113
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אושר
 .6מימון ביניים בסך של  ₪ 176,400עבור הצטיידות  6כיתות לימוד בביה"ס חדש בשד' צה"ל ו-
 6כיתות לימוד חדשות בביה"ס הרצוג שלב ג' עד לקבלת ההרשאות ממשרד החינוך.

אושר
 .7שיפוץ מרכז יום טיפולי אורן בסך של .₪ 300,000

אושר
 .8תקציב בסך  ₪ 410,000עבור שחרור מערכת עשן בבית יד לבנים.

אושר

 .9מימון ביניים בסך של  ₪ 160,000עבור ביצוע כביש גישה זמני לכפר האירוסים עד לקבלת
ההלוואה לפיתוח.

אושר
ד"ר חפצי זוהר:
כולל התוספת ,מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד ,תודה.
ג .אישור מענקים ותקציבים במסגרת התקציב השוטף
 .1תקציב בסך ₪ 236,000עבור רכישת תוכנית ניהול התערבות ( מעבר לתיק פונה ממוחשב)
₪ 212,400

מענק משרד הרווחה בסך ()90%

השתתפות הרשות במסגרת התקציב השוטף בסך (23,600₪ )10%

אושר
 .2אישור תקציב בסך  ₪ 1,929,568עבור תוספות תקציביות לאגף הרווחה ( עפ"י פירוט מצ"ב)
מענק משרד הרווחה בסך ₪ 1,543,654
השתתפות הרשות במסגרת התקציב השוטף בסך ₪ 385,914

אושר
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 .3תקציב בסך  ₪ 25,120עבור תשלום ארנונה בגין חודשים  7-8/2014לנכס ברחוב החלוץ
המשמש כמשרדי חברת כיוונים.

אושר
 .4הגדלת תקציב סעיף הכנסה שירות תליית מסרים עירוניים (  )1.281200.490בסך של
 ₪ 30,000והגדלת תקציב שעות נוספות במחלקת שילוט ואכיפה ( )1.781200.130בהתאמה.

אושר
ד"ר חפצי זוהר:
סעיף ג' כולל התוספת מחוץ לסדר שאישרנו אותה .או קיי? חברים ,מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה
אחד ,תודה רבה.

ד .העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף
ד"ר חפצי זוהר:
או קיי ,חברים .שאלות? הערות לגבי סעיף ד'? אני מביאה אותו לאישור כפי שהקריא הגזבר .מי בעד? מי
נגד? מי נמנע? אושר פה אחד ,תודה.

אושר

ה .בקשה למימוש בכספי מקרקעין לטובת הקמת האצטדיון החדש

אושר
ד"ר חפצי זוהר:
טוב ,חברים יקרים .שאלות נוספות? הבהרות נוספות? יפה .אני מביאה לאישור כפי שהציג הגזבר .מי בעד?
מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד ,תודה רבה .סעיף ו' ,בבקשה.
ו .פרוטוקול וועדת השקעות מיום 12.04.2015
רו"ח תומר ביטון:
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פרוטוקול ועדת השקעות מיום  12/4/2015שמוצג בפניכם ,אני מבקש לאשר אותו.
ד"ר חפצי זוהר:
תודה רבה .אני מביאה לאישור כפי שהוצג הפרוטוקול וכפי שהובא .מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה
אחד ,תודה רבה .סעיף ז' ,דו"ח רבעוני ,בבקשה.

אושר
ז .דו"ח רבעוני לשנת  2014לתקופה :רבעון  ,4שנת 2014
ד"ר חפצי זוהר:
יופי .תודה רבה .אני רוצה להביא לאישור את הדו"ח הרבעוני כפי שהציג הגזבר וכפי שהובא לפניכם .מי
בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד ,תודה רבה.

הישיבה ננעלה
_________________________
ד"ר חפצי זוהר
מ"מ יו"ר ועדת כספים
רשמה :נילי סולומון ,לשכת הגזבר
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