עיריית באר שבע
לשכת גזבר העירייה

פרוטוקול ועדת כספים מס' 22/428
מיום חמישי ,י"ז בסיון תשע"ה04.06.15 ,

עיריית באר שבע
ועדת כספים מס'  22/428מיום 04.06.15

השתתפו ה"ה:
רוביק דנילוביץ'  -יו"ר
ד"ר חפצי זוהר  -מ"מ יו"ר
 מ"מ שמעון טובולעופר כרדי
חברי ועדת הכספיםגיל שטכמן
טל אל על

 -מוזמן קבוע

אבישג אבטובי  -מנכ"ל העירייה
רו"ח תומר ביטון  -גזבר העירייה
עו"ד חיים טורקל -היועץ המשפטי
אבי פוגל  -מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
זהבה הראל  -ראשת מינהל החינוך
בני מגרלשוילי -מנהל אגף הפיקוח
מלכה גל -מנהלת אגף רישוי עסקים
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
אתי כהן -מנהלת אגף הרווחה
רו"ח פזית פוקס -מ"מ מנהלת אגף החשבות
רו"ח יוסי זזון -חשב מינהל תפעול
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
ליאור דיעי -חשב חברת כיוונים
דייזי אור -מנהלת מחלקת שומא
עו"ד אורטל שריג -מנהלת תחום השגות ,עררים כינוסי נכסים ופש"ר
נעדרו ה"ה:
עו"ד יגאל אובשייביץ (משה בורוכוב – מ"מ)
יוסי בן עמי (יחיאל דהן-מ"מ)
יוסי דדוש (מרדכי בן יהודה-מ"מ)
יוסי דלויה (הרב גדי מזוז-מ"מ)
אילנה גינזבורג (עו"ד מינה קלמן חדד – מ"מ)
משה ינאי (יסמין סקס פרידמן  -מ"מ)
רוסט קרפמן (עו"ד כרמית אהרון אמונה-מ"מ)
דימיטרי פיגלאנסקי -מהנדס העירייה
אמנון יוסף  -דובר העירייה (התנצל)
ניר גורליצקי  -מנהל אגף משאבי אנוש
אמנון כהן  -מנהל אגף לאיכות הסביבה
יניב שילון  -מנהל אגף אחזקה
מירב תורג'מן  -סגנית גזבר העירייה (התנצלה)
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חיים קפלן -סגן מנהל אגף גזברות לחינוך ורווחה
עמית ריינגולד -סגן מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירום (התנצל)
אדמונד אוזן  -ממונה על הנכסים
יהודה מרסיאנו -חשב מינהל תכנון ופיתוח (התנצל)
עו"ד דורית קקון דנון -מנהלת מחלקת התקשרויות וביטוח
עו"ס עדנה סבאג קריבוי  -יועצת לקידום מעמד האישה
עו"ס דניאלה דרורי  -יועצת לענייני אזרחים ותיקים)
עו"ד רעות קרמר -הלשכה המשפטית (ג'ף גודמן – מחליף)

ריכוז הנושאים על סדר היום
א .אישור תקציבים במסגרת הקרן לעבודות פיתוח
ב .אישור תקציבים במסגרת התקציב השוטף
ג .העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף
ד .אישור ערבות לחברת כיוונים
ה .אישור לפתיחת חשבונות בנק
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פרוטוקול
מר רוביק דנילוביץ'
אני מתכבד לפתוח את ועדת הכספים מספר .22/428
א .אישור תקציבים במסגרת הקרן לעבודות פיתוח:

 .1תקציב בסך  ₪ 500,000עבור הצטיידות למשרדי חברת כיוונים החדשים.

אושר
 .2תקציב בסך  ₪ 170,000עבור איטום ושיפוץ מרכז יום לקשיש בבית צ'רטקוף.

אושר
 .3פתיחת תב"ר ע"ס של  ₪ 600,000עבור ביצוע שינויים באזור מעגל תנועה בר' יהודה הלוי
אצ"ל לטובת הסדרי תנועה קבועים באצטדיון.

אושר
ב.

אישור תקציבים במסגרת התקציב השוטף

 .1תקציב בסך  ₪ 600,000עבור ביה"ס של החופש הגדול כיתות ג'-ה במסגרת התקציב הרגיל
כנגד קיצוץ רוחב.

אושר
 .2הגדלת תקציב אגף הרווחה בהתאם להכנסות ממשרד הרווחה עד סוף מאי  2015בסך של (
ראה פירוט מצ"ב) :
סה"כ השתתפות משרד הרווחה בסך

₪ 2,649,576

סה"כ השתתפות הרשות בסך

₪ 680,019

אושר
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ג .העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף

מר רוביק דנילוביץ':
אוקי ,אז אנחנו מביאים את הפירוט שהציג גזבר העירייה לאישור.

אושר
ד .אישור ערבות לחברת כיוונים

סך של  ₪ 5,000לשנת  2015לצורך השתתפות במכרז להפעלת קייטנות בעיר.
מר רוביק דנילוביץ':
אוקי ,על פי חוק חייבים לעשות את זה .אז אנחנו מביאים את זה לאישור.

אושר
ה .אישור לפתיחת חשבונות בנק
 .1אישור לפתיחת חשבון בנק למרכז הטכנולוגי  ,סמל מוסד .660142

מר רוביק דנילוביץ':
הבנו? סעיף  1אנחנו מביאים לאישור מי בעד? מי נגד ? מי נמנע? אושר פה אחד תודה.

 .2אישור לפתיחת חשבון בנק עבור ביה"ס יסודי חדש ברמות (שד' צה"ל).

שאלות? הערות? התייחסויות? אושר פה אחד תודה רבה ,ערב טוב לכם.

הישיבה ננעלה
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_________________________
רוביק דנילוביץ'
יו"ר ועדת כספים
רשמה :אסתי זילברמן ,לשכת הגזבר
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