עיריית באר שבע

פרוטוקול ועדת כספים מס' 24/513
מיום שני ,ו' בחשון תשע"ו19.10.15 ,

עיריית באר שבע
ועדת כספים מס'  24/513מיום 19.10.15

השתתפו ה"ה:
רוביק דנילוביץ' -יו"ר
ד"ר חפצי זוהר -מ"מ יו"ר
יוסף בן עמי
יוסי דלויה
משה ינאי
גיל שטכמן  -חברי ועדת הכספים
אבישג אבטובי  -מנכ"ל העירייה
רו"ח תומר ביטון  -גזבר העירייה
עו"ד חיים טורקל -היועץ המשפטי
דימיטרי פיגלאנסקי -מהנדס העירייה
אבי פוגל  -מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
אמנון יוסף  -דובר העירייה
ניר גורליצקי  -מנהל אגף משאבי אנוש
זהבה הראל  -ראשת מינהל החינוך
אתי כהן  -מנהלת אגף הרווחה
בני מגרלשוילי -מנהל אגף הפיקוח
אמנון כהן  -מנהל אגף לאיכות הסביבה
יניב שילון  -מנהל אגף אחזקה
עו"ד סופיה רווח  -מנהלת אגף תקציבים ותקציבי פיתוח במינהל כספים
עמוס אבו  -מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויות
רו"ח צביה סעדון -מנהלת אגף החשבות
חיים קפלן -סגן מנהל אגף גזברות לחינוך ורווחה
עמית ריינגולד -סגן מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירום
יהודה מרסיאנו -חשב מינהל תכנון ופיתוח
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
מרינה כהן  -מנהלת תחום בקרה תקציב רגיל
נעדרו ה"ה:
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)
עדי טרבס (רוסט קרפמן –מ"מ)  -התנצלו
טל אל על – מוזמן קבוע
מלכה גל
יחיאל חמו

 מנהלת אגף רישוי עסקים (התנצלה) מנהל אגף גבייה ומנהל הארנונה2
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 מ"מ מנהלת אגף חשבות (חופשת לידה)רו"ח פזית פוקס
 סגנית גזבר העירייהמירב תורג'מן
 ממונה על הנכסיםאדמונד אוזן
 מנהלת מחלקת התקשרויות וביטוח (התנצלה)עו"ד דורית קקון דנון
עו"ס עדנה סבאג קריבוי  -יועצת לקידום מעמד האישה
 יועצת לענייני אזרחים ותיקים)עו"ס דניאלה דרורי
 חשב חברת כיוונים (התנצל)ליאור דיעי

ריכוז הנושאים על סדר היום  -אוקטובר 2015
א .אישור מענקים
ב .אישור תקציבים במסגרת הקרן לעבודות פיתוח
ג .אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף
ד .העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף
ה .הסכמי גג
ו .אישור ערבויות ומסגרות אשראי
ז .שונות
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מר רוביק דנילוביץ'
טוב ,שלום לכולם .ברוכים הבאים .אני מתכבד לפתוח את ועדת הכספים מספר  24/513במסגרת התוכנית השנתית.
על סדר היום שלנו מענקים ,אישור תקציב במסגרת הקרן לעבודות פיתוח ,אישור תקציב במסגרת התקציב השוטף,
העברות תקציב במסגרת התקציב השוטף ,הסכמי גג ואישור ערבויות ומסגרות אשראי.
יש גם דברים מחוץ לסדר שאנחנו מבקשים להכניס .הגזבר ,קדימה.
רו"ח תומר ביטון:
שלחנו לחברי הוועדה נושאים מחוץ לסדר היום .קודם כל תאשרו את תוספת הנושאים מחוץ לסדר היום.
רוביק דנילוביץ':
חבר'ה ,אנחנו מביאים לאישור את התוספות.
כפי שהוגשו על שולחנכם .מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד.

אושר

א .אישור מענקים

 .1מענק משרד הרווחה בסך  ₪ 198,625עבור הצטיידות מועדונים חברתיים לקשישים עפ"י הפירוט
הבא:
מועדון פיס לקשיש בשכונה א' בסך

₪ 41,504

מועדון פיס לקשיש שכונה ב' בסך

₪ 38,539

מועדון לקשיש הבית שלנו בסך

₪ 38,539

מועדון פיס כלניות  -מתנ"ס י"א בסך

₪ 38,539

מועדון מעיין מקסים שכ' ה' בסך

₪ 41,504

אושר
 .2מענק משרד השיכון בסך  7.2מיליון  ₪עבור תכנון מפורט של  3,714יח"ד ( שכונת האצבעות – רמות
).
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אושר
 .3מענק משרד החינוך בסך  ₪ 31,000עבור נגישות פיזית (ראייה) בבית ספר נווה מנחם ע"ש מנחם
בגין.

אושר
 .4מענק משרד הכלכלה בסך של  ₪ 933,333עבור הרחבת מעון יום יוצאי אירופה .

אושר
 .5מענק משרד הכלכלה בסך של  ₪ 850,000עבור הסבת מעון יום פטריה .

אושר
 .6תקציב בסך  ( ₪ 630,000כולל מע"מ ) עבור שדרוג שירותים בעיר העתיקה:
מענק החברה הממשלתית לתיירות בסך ₪ 441,000
השתתפות הרשות ממסגרת תקציב העיר העתיקה בסך ₪ 189,000

אושר
 .7תקציב בסך  ( ₪ 400,000כולל מע"מ ) עבור רשת אינטרנט אלחוטי במתחם רחובות העיר העתיקה:
מענק החברה הממשלתית לתיירות בסך ₪ 350,000
השתתפות הרשות ממסגרת תקציב העיר העתיקה בסך ₪ 50,000

אושר
 .8תקציב בסך  5.0מיליון  ₪עבור הרחבה ובנייה של מרכז יום יותם:
מענק הביטוח הלאומי וקרן של"ם בסך ₪ 4,000,000
השתתפות הרשות מהקרן לעבודות פיתוח בסך ₪ 1,000,000
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אושר

 .9תקציב בסך  6.0מיליון  ₪עבור בניית מרכז יום טיפולי למבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותי:
מענק הביטוח הלאומי וקרן של"ם בסך ₪ 4,400,000
השתתפות הרשות מהקרן לעבודות פיתוח בסך

₪ 1,600,000

הערה :מענקים  1-2מותנים בקבלת הרשאות בכתב מהביטוח הלאומי ומקרן של"ם.

אושר
 .10תקציב בסך  ₪ 112,147עבור הצטיידות ביה"ס רימונים
מענק הביטוח הלאומי וקרן של"ם בסך ₪ 89,718
השתתפות הרשות מהקרן לעבודות פיתוח בסך ₪ 22,429
הערה :המענק מותנה בקבלת הרשאה בכתב מהביטוח הלאומי .

אושר
 .11תרומת עמותת "דרכי נוער ב"ש " בסך של  3.0מיליון  ₪עבור בניית מעון יום במגרש  3גוש  38108חלקה
.14-15

אושר
רוביק דנילוביץ':
או קיי ,אז מענקים סיימנו .אנחנו נעבור לסעיף ב' .אנחנו נאשר את סעיף א' מענקים .הערות? התייחסויות?
שאלות? מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד ,תודה.

אושר ,פה אחד

ב .אישור תקציבים במסגרת הקרן לעבודות פיתוח
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רוביק דנילוביץ':
סעיף ב' אישור תקציב במסגרת הקרן לעבודות פיתוח .בבקשה.
 .1תקציב בסך  ₪ 1,300,000עבור השלמת בנייה בביה"ס רעים.

אושר
 .2תקציב בסך  ₪ 489,070עבור התאמות והשלמת בנייה בביה"ס אורים.

אושר
 .3תקציב בסך  ₪ 1,441,719עבור השלמת בנייה וקירוי מגרש ספורט ביסודי נווה זאב

אושר
 .4תקציב בסך  ₪ 255,038עבור השלמת בנייה בביה"ס מענית.

אושר
 .5תקציב בסך  ₪ 650,000עבור השלמת בנייה ופיתוח בגן ילדים תלת כיתתי בנחום שריג.

אושר
 .6תקציב בסך  ₪ 450,000עבור השלמת בנייה בגן ילדים דו כיתתי ברמב"ם.

אושר
 .7תקציב בסך  1.0מיליון  ₪לתכנון שלב ב' להנגשת כ 20 -מוסדות חינוך.

אושר
 .8תקציב בסך  2.8מיליון  ₪עבור ביצוע הנגשת שלב א' במוסדות חינוך.
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אושר
 .9תקציב בסך  ₪ 500,000עבור רכישת מזגנים למוסדות חינוך.

אושר
 .10תקציב בסך  1.5מיליון  ₪עבור תיקון נזקי שריפה במרכז מורים כנגד קבלת שיפוי מחברת הביטוח
וכנגד השתתפות העירייה בסך  ₪ 50,000מקרן הביטוח.

אושר
 .11תקציב בסך  ₪ 320,000עבור קירוי פטיו בביה"ס בית חיה ורבקה.

אושר
 .12תקציב בסך  ₪ 204,000עבור פסל בכיכר מנדלסון  /יהודה הלוי .

אושר
 .13תקציב בסך  ₪ 61,000עבור מדידה במחצבה – פארק גאולוגי.

אושר
 .14פתיחת תב"ר מהקרן לעבודות פיתוח בסך  3.0מיליון  ₪עבור הקמת מרכז חדשנות בבאר-שבע.

אושר
 .15הגדלת תב"ר  3474בסך  3.0מיליון  ₪עבור פיתוח שכונת האצטדיון ( סה"כ היקף התב"ר לאחר
הגדלה .) ₪ 4,370,000
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אושר
רוביק דנילוביץ':
סיימנו את סעיף ב' .אני מביא לאישור את סעיף ב' .אישור תקציב במסגרת הקרן לעבודות פיתוח .מי בעד?
מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד ,תודה רבה.

אושר פה אחד
ג .אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף
 .1מענק החברה למתנ"סים בסך  ₪ 287,000עבור פרויקט עמיתים ( פתיחת סעיף הכנסה והוצאה
בהתאמה).

אושר
 .2שינויים תקציביים ברווחה חינוכית ובשיקום שכונות לפי הפירוט המצ"ב.

אושר
 .3הגדלת תקציב שעות נוספות של אגף הפיקוח לטובת הפעלת פקחים במשחקי כדורגל ( משחקי בית )
הגדלת סעיף הוצאה  1781000130בסך של  ₪ 70,000והגדלת סעיף הכנסות מקנסות חוקי עזר
 1281000490בהתאמה.

אושר
 .4תקציב בסך  ₪ 4,278,100סעיפי הכנסה והוצאה לשכר בנושא סייעת שניה והעשרה בגני ילדים בגין
חודשים ספטמבר-דצמבר . 2015

אושר
 .5מענק משרד החינוך עבור תוספת תקציבית בסך של  ₪ 414,579לרווחה חינוכית כנגד השתתפות
העירייה בסך של  ₪ 103,645במסגרת התקציב הקיים.

אושר
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רוביק דנילוביץ':
יפה .סעיף ג' הערות ,שאלות ,התייחסויות? אני מביא לאישור .מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד ,תודה רבה.

אושר ,פה אחד
ד .העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף

אושר

ה .הסכמי גג
 .1אישור הסכם הגג.
 .2אישור פתיחת  5חשבונות בנק יעודים במסגרת הסכמי הגג עפ"י הפירוט הבא:
א .חשבון פיתוח
ב .חשבון מוסדות חינוך וציבור
ג .חשבון ישן מול חדש
ד .חשבון תשתיות ראש שטח
ה .חשבון מנהלת
רוביק דנילוביץ':
אנחנו רוצים לאשר את ההסכם .אנחנו גם נביא אותו למועצה בצורה מסודרת וכולל כל פתיחת חמשת החשבונות
כפי שהציג הגזבר .מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד ,בהצלחה.

אושר ,פה אחד
ו .אישור ערבויות ומסגרות אשראי
רוביק דנילוביץ':
או קיי .שאלות? הערות? התייחסויות? אושר פה אחד ,תודה.
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אושר ,פה אחד
רוביק דנילוביץ':
חבר'ה ,אנחנו סוגרים את הישיבה.

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