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השתתפו ה"ה:

רוביק דנילוביץ'  -יו"ר
חפצי זוהר  -מ"מ יו"ר
אברהם וינברגר (פנינה פחימה  -מ"מ חבר)
ויאצ'סלב רוזנברג  -חברי ועדת הכספים
שמעון בוקר  -מוזמנים קבועים
רו"ח תומר ביטון  -גזבר העירייה
עו"ד חיים טורקל  -היועץ המשפטי או ג'ף גודמן סגן היועץ המשפטי
אמנון יוסף  -דובר העירייה
ניר גורליצקי -מנהל אגף משאבי אנוש
זהבה הראל  -ראשת מינהל החינוך
אתי כהן  -מנהלת אגף הרווחה
אבי ביטון  -מנהל אגף אחזקה
עו"ד סופיה רווח  -סגנית גזבר ומנהלת אגף התקציבים
רו"ח פזית פוקס  -סגנית גזבר העירייה וממונה על הנכסים
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
חיים קפלן  -סגן מנהל אגף גזברות לחינוך ורווחה
ירון בסטיקר  -מנהל מחלקת תקציבי פיתוח
אולגה גרצנשטיין  -מנהלת כספים באגף הרווחה
שלומי נומה  -מנכ"ל חברת כיוונים
ליאור דיעי  -מנכ"ל חברת יעדים ,מ"מ גבי דנה כספים והתקשוריות ביעדים
רו"ח ערן רוזנטל  -מנהל אגף כספים ,חב' כיוונים

נעדרו ה"ה:

משה בן זקן (שמעון טובול  -מ"מ חבר)
יוסי בן עמי (עו"ד שירלי נגר כהן  -מ"מ חבר)  -התנצל
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)  -התנצל
משה ינאי
יסמין סקס פרידמן
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
אבישג אבטובי  -מנכ"ל העירייה
אדר' תמר פוריה  -מהנדסת העיר
אבי פוגל  -מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
בני מגרלשוילי  -מנהל אגף הפיקוח
מלכה גל  -מנהלת אגף רישוי עסקים
מנהל אגף לאיכות הסביבה
מירב תורג'מן  -סגנית גזבר העירייה
יחיאל חמו  -מנהל אגף גבייה ומנהל הארנונה
עמוס אבו  -מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויות
רו"ח צביה סעדון  -מנהלת אגף חשבות
שחר דניאל  -מ"מ מנהל אגף גנים ונוף
ורד גושן -מנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי
עו"ד דורית קקון דנון  -מנהלת מחלקת התקשרויות וביטוח
רו"ח ליבנת קדוש  -חשבת מינהל תכנון ופיתוח
רו"ח יוסי זזון  -חשב מינהל תפעול
רו"ח חגית קראדי  -מנהלת חשבונות ראשית
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 וביטחון
חיים ברדה  -מנהל כספים מנהל החינוך והתנ"ס
מרינה כהן  -מנהלת תחום בקרה תקציב רגיל  -חל"ד
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 במסגרת הקרן לעבודות פיתוח
ג .אישור הלוואה לפיתוח בסך  45.0מיליון  ₪לשנת  2020במסגרת תוכנית
הפיתוח לשנת  2020עפ"י פירוט המצ"ב.

ד .אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף
ה .העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף לשנת .2019
ו .פתיחת חשבון בנק לביה"ס מקיף ג' סמל מוסד .640193

ז .אישור מורשה חתימה בביה"ס אלומות.
ח .סגירת תב"רים 2019
במועצת העיר  23מיום  1.1.2020אושרה סגירת תב"רים לשנת  2019והושמט בטעות
עמוד  3ברשימת התב"רים לסגירה מצ"ב בשנית עמוד  3לאישור .
ט .אישור פרוטוקול וועדת השקעות מיום .15/01/2020
י .דוח רבעוני לשנת  2019לתקופה  :רבעון  ,3שנת . 2019
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רוביק דנילוביץ':
ערב טוב ,אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת כספים מספר .19/390
מבקש לאשר הכנסת התוספת מחוץ לסדר היום.

אושר
א .מענקים

 .1מענק מפעל הפיס בסך של  ₪ 60,000עבור בניית הנגב ( ZOOסה"כ היקף תב"ר
 4840לאחר הגדלה .( ₪ 130,000

אושר
 .2הגדלת מענק חברת  CPMבסך של  ₪ 974,573עבור השלמת עבודות עפר וקירות
תומכים בשכונת כלניות ( סה"כ היקף תב"ר  8607לאחר הגדלה .) ₪ 5,021,078

אושר
 .3מענק משרד הבינוי והשיכון במסגרת הסכמי הגג בסך של  1.5מיליון  ₪עבור
הפעילות השוטפת של מנהלת הסכמי הגג ( סה"כ היקף תב"ר 8500לאחר הגדלה
.) ₪ 25,500,000

אושר
 .4מענק משרד הבינוי והשיכון במסגרת הסכמי הגג בסך של  ₪ 35,505,371.98עבור
השלמת פיתוח לאכלוס החלק המערבי בשכונת הפארק ותעלת ניקוז בכביש .40

אושר
 .5מענק עמותת אק"ים בסך של  1.2מיליון  ₪עבור השתתפות במימון בניית מועדון
חברתי במתנ"ס שכונת הפארק.

אושר
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 .6תקציב בסך  ₪ 7,824,317עבור בנייה והצטיידות מקיף רמות שלב ה:
מענק משרד החינוך בגין הצטיידות

₪ 147,000

מענק משרד החינוך בגין בינוי

₪ 6,397,764

מימון ביניים של הרשות בגין תוספות הנדסיות

₪ 1,279,553

אושר
 .7תקציב בסך  ₪ ₪ 3,310,772עבור בנייה והצטיידות גן תלת כיתתית בשכונת
סיגליות :
מענק משרד החינוך בגין הצטיידות

₪ 78,000

מענק משרד החינוך בגין בינוי

₪ 2,263,515

מימון ביניים של הרשות בגין תוספות הנדסיות

₪ 294,257

השתתפות הרשות במסגרת מענקי משרד הבינוי

₪ 675,000

והשיכון הסכמי הגג ( מותנה בקבלת הרשאה)

אושר
 .8תקציב בסך  ₪ 432,000עבור רכישת מכשירי החייאה למוסדות חינוך
מענק משרד החינוך בסך

₪ 84,000

השתתפות הרשות בסך

₪ 348,000

אושר
 .9מענקי משרד החינוך בסך של עבור עיצוב מרחבי למידה  21Mעפ"י הפירוט הבא:
שם המוסד

סכום המענק

ביה"ס יחדיו

₪ 80,000

ביה"ס בן גוריון

₪ 80,000

ביה"ס חזון עובדיה

₪ 80,000

ביה"ס מצפה

₪ 80,000

גן חדשני נוי

₪ 100,000

גן חדשני דולב

₪ 100,000

סה"כ

₪ 520,000
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אושר
 .10מענקי משרד החינוך בסך של  ₪ 510,000עבור מרחבי הכלה עפ"י הפירוט הבא:
שם המוסד

סכום המענק

ביה"ס נאות לון

₪ 70,000

ביה"ס שובו מעורב

₪ 70,000

ביה"ס רמות הרכס

₪ 50,000

ביה"ס מקיף דתי אמי"ת

₪ 70,000

ביה"ס ישיבת אמי"ת

₪ 70,000

ביה"ס מקיף א'

₪ 50,000

ביה"ס מקיף ע"ש יצחק רבין

₪ 70,000

ביה"ס תיכון חדש רמות

₪ 60,000

סה"כ

₪ 510,000

אושר
 .11מענקי משרד החינוך בסך של  ₪ 750,000עבור שיפוץ חדרי מורים עפ"י הפירוט
הבא:
שם המוסד

סכום המענק

ביה"ס מקיף ע"ש יצחק רגר

₪ 150,000

ביה"ס מקיף דתי אמי"ת

₪ 150,000

ביה"ס תומר

₪ 150,000

ביה"ס מולדת

₪ 100,000

ביה"ס מגן

₪ 100,000

ביה"ס בן גוריון

₪ 100,000

סה"כ

₪ 750,000

אושר
 .12מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 10,518עבור נגישות פיזית פרטנית – רכישת מנוף
הרמה לביה"ס יחדיו.

אושר
 .13מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 10,518עבור נגישות פיזית פרטנית – רכישת מנוף
הרמה ומנוף לביה"ס רימונים.

אושר
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 .14מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 211,248עבור שינויים והתאמות במסגרת "אופק
חדש" בביה"ס אפיקים בנגב.

אושר
 .15מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 211,248עבור שינויים והתאמות במסגרת "אופק
חדש" בביה"ס אור ע"ש זבולון המר.

אושר
 . 16מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 334,476עבור שינויים והתאמות במסגרת "אופק
חדש" בביה"ס מולדת.

אושר
 .17מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 200,000עבור מתחם כושר גופני בחצר מקיף ג'.

אושר
 .18מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 42,500עבור הצטיידות ספריה בביה"ס יחדיו.

אושר
 .19מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 1,312,025עבור שינויים והתאמות בביה"ס ברנקו
וייס.

אושר
 .20מענק משרד הבינוי והשיכון במסגרת הסכמי הגג בסך של  ₪ 15,255,090עבור
שיפוץ מוסדות חינוך וציבור עפ"י הפירוט הבא:
שכונה

שם המוסד

מספר
מגרש/תב"ר

סכום מבוקש

הפארק

גן ילדים  4 -כיתות גן

803

₪ 600,000

הפארק

ביה"ס יסודי  18כיתות 804
 3+חט"צ

הפארק

806

גן ילדים  4 -כיתות גן

₪ 1,025,869
₪ 779,936
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הפארק

תיכון  42כיתות

812

₪ 6,000,000

קריית גנים

מעון יום תלת כיתתי

301

₪ 300,000

נווה זאב

השלמה לתיכון רגר שלב 4867
ה

₪ 1,400,000

קריה חרדית

השלמה למתנ"ס בקריה 8325
החרדית

₪ 250,000

שיפוץ מבנה אודטוריום 1208
וחזיתות ביד לבנים

₪ 4,899,285

סה"כ

₪ 15,255,090

אושר
 .21מענק משרד הבינוי והשיכון במסגרת הסכמי הגג בסך של  ₪ 8,861,998עבור ישן
מול חדש עפ"י הפירוט הבא:
שכונה

מהות העבודה

נווה נוי

תכנון רחוב אירוס הנגב 8196

₪ 236,279

א'

שדרוג רחובות בורכוב 8120-8121
כצנלסון

₪ 2,637,364

ד'

הסדרת שצ"פ בכיכר 3698
הקינזי

₪ 300,000

רמות

השלמת ביצוע פארק 3511
רמות

₪ 3,000,000

כבישים 8174
בשכונות

₪ 2,688,355

בהתאם
לרשימה

שדרוג
ומדרכות
ותיקות
סה"כ

מספר תב"ר

סכום מבוקש

₪ 8,861,998

הערה :מימוש מענקים במסגרת סעיפים  20-21מותנה בקבלת הרשאות ממשרד הבינוי
והשיכון.

אושר

 .22מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 977,500עבור חידוש מבנים בביה"ס ת"ת משכן
מאיר.
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אושר
 .23מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 80,000עבור עיצוב מרחבי למידה במקיף ג'

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

אושר פה אחד

ב .אישור תב"רים במסגרת הקרן לעבודות פיתוח
 .1תקציב בסך  ₪ 156,000עבור רכישת מזרקי אפינפרין (אפיפן) למוסדות החינוך
והציבור ברחבי העיר.

אושר
 .2תקציב בסך  ₪ 315,000עבור תכנון גשר המחבר בין הסינמה סיטי לשכונת
המבואה הדרומית.

אושר
 .3מענק בסך  ₪ 2,250,000עבור גיזום עצים מסוכנים ברחבי העיר.

אושר
 .4תקציב בסך  ₪ 300,000עבור הקמת מזנון ברחוב יצחק למדן.

אושר
 .5אישור מימון ביניים מהקרן לעבודות פיתוח בסך של  ₪ 2,637,364עבור השלמת
פרויקט בורכוב כצנלסון עד לקבלת הרשאה ממשרד הבינוי והשיכון במסגרת
הסכמי הגג.

אושר
 .6תקציב בסך  ₪ 296,034עבור מיגון ואבטחת אנדרטת חטיבת הנגב.

אושר
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 .7תקציב בסך  ₪ 500,000עבור פינוי נכסים עירוניים.

אושר
 .8אישור תב"רים במימון הקרן לעבודות פיתוח במסגרת תוכנית הפיתוח לשנת 2020
עפ"י הפירוט המצ"ב.

אושר
 .9הסבת סך של  ₪ 350,000במסגרת תב"ר  6246מהצטיידות מרכז התחלות  60פלוס
לטובת שיפוץ המקום ( היתרה בסך של  ₪ 430,00תשמש להצטיידות).

אושר

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

אושר פה אחד

ג .אישור הלוואה לפיתוח בסך  45.0מיליון  ₪לשנת  2020במסגרת תוכנית
הפיתוח לשנת  2020עפ"י פירוט המצ"ב.
הצבעה לסעיף ג'  -אישור הלוואה לפיתוח בסך  45.0מיליון  ₪לשנת  2020במסגרת תוכנית
הפיתוח לשנת  2020עפ"י פירוט המצ"ב.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד

ד .אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף

 .1מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 25,000עבור השתתפות בתחרות  FRCשל
מקיף ו'.

אושר
 .2תקציב בסך  ₪ 440,000עבור סיוע בייעוץ ומימון שני מרחבים עסקיים ושני
פורומים לקידום עסקים בעיריית באר-שבע

עיריית באר שבע
ועדת כספים מס'  19/390מיום 20.01.2020

מענק משרד הכלכלה והתעשייה בסך של ₪ 220,000

תקצוב הרשות ממקורותיה בסך של

₪ 220,000

אושר
 .3תקציב לשנתיים בסך  ₪ 582,378עבור מיזם מדברים הורות בקהילה

מענק הביטוח הלאומי וקרן אדלר לשנתיים ()85%

השתתפות הרשות במיזם לשנתיים ()15%

₪ 506,416

₪ 75,962

הערה :מימוש מענק זה מותנה בקבלת הרשאות מהביטוח הלאומי וקרן אדלר.

אושר
 .4מענק הרשות לפיתוח הנגב בסך של  ₪ 1,130,960עבור פרויקט מצוינגב לשנת
הפעילות תש"פ.

אושר
 .5מענק משרד ראש הממשלה בסך של  ₪ 590,820למשך שנתיים 2020-2021
עבור תוכנית ממשלתית לשילוב יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית.

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

עיריית באר שבע
ועדת כספים מס'  19/390מיום 20.01.2020

ה .העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף לשנת .2019

הצבעה לסעיף ה'  -העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף לשנת .2019
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ו .פתיחת חשבון בנק לביה"ס מקיף ג' סמל מוסד .640193

הצבעה לסעיף ו'  -פתיחת חשבון בנק לביה"ס מקיף ג' סמל מוסד .640193
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ז .אישור מורשה חתימה בביה"ס אלומות.

הצבעה לסעיף ז'  -אישור מורשה חתימה בביה"ס אלומות.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ח .סגירת תב"רים 2019
במועצת העיר  23מיום  1.1.2020אושרה סגירת תב"רים לשנת  2019והושמט בטעות עמוד 3
ברשימת התב"רים לסגירה מצ"ב בשנית עמוד  3לאישור
הצבעה לסעיף ח'  -סגירת תב"רים 2019
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

עיריית באר שבע
ועדת כספים מס'  19/390מיום 20.01.2020

ט .אישור פרוטוקול וועדת השקעות מיום .15/01/2020
הצבעה לסעיף ט'  -אישור פרוטוקול וועדת השקעות מיום .15/01/2020
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

י .דוח רבעוני לשנת  2019לתקופה :רבעון  ,3שנת .2019
הצבעה לסעיף י'  -דוח רבעוני לשנת  2019לתקופה :רבעון  ,3שנת .2019
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד

הישיבה ננעלה

_________________________
רוביק דנילוביץ'
יו"ר ועדת כספים

רשמה :סמדר אביעוז ,לשכת גזבר

