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השתתפו ה"ה:
ד"ר חפצי זוהר -מ"מ יו"ר
יוסף בן עמי
עופר כרדי
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 יפים לוסטיקמן נציגו
אמנון יוסף  -דובר העירייה
ניר גורליצקי  -מנהל אגף משאבי אנוש
זהבה הראל  -ראשת מינהל החינוך
אתי כהן -מנהלת אגף הרווחה
נועם יחיאל  -מנהל אגף לאיכות הסביבה
עו"ד סופיה רווח -מנהלת אגף תקציבים ותקציבי פיתוח במינהל כספים
רו"ח פזית פוקס  -סגנית גזבר העירייה
רו"ח צביה סעדון  -מנהלת אגף החשבות
חיים קפלן -סגן מנהל אגף גזברות לחינוך ורווחה
עו"ד דורית קקון דנון -מנהלת מחלקת התקשרויות וביטוח (התנצלה)
יהודה מרסיאנו  -חשב מינהל תכנון ופיתוח
רו"ח יוסי זזון -חשב מינהל תפעול
ירון בסטיקר -מנהל מחלקת תקציבי פיתוח
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)
יוסי דלויה (הרב גדי מזוז -מ"מ)
אילנה גינזבורג (עו"ד מינה קלמן חדד -מ"מ)
משה ינאי (יסמין סקס פרידמן  -מ"מ)
עדי טרבס (רוסט קרפמן – מ"מ)
טל אל על – מוזמן קבוע
בני מגרלשוילי  -מנהל אגף הפיקוח
מלכה גל  -מנהלת אגף רישוי עסקים (התנצלה)
יניב שילון  -מנהל אגף אחזקה
מירב תורג'מן  -סגנית גזבר העירייה (לימודים)
יחיאל חמו -מנהל אגף גבייה ומנהל הארנונה
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עמוס אבו  -מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויות
עמית ריינגולד -סגן מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירום
אדמונד אוזן  -ממונה על הנכסים
עו"ס עדנה סבאג קריבוי  -יועצת לקידום מעמד האישה
עו"ס דניאלה דרורי  -יועצת לענייני אזרחים ותיקים)
שמחה שבת  -מנהלת כספים אגף מינהל ,משאבי אנוש ופיקוח (התנצלה)

 .1מענקים

ריכוז הנושאים על סדר היום

 .2אישור מענקים במסגרת הסכמי גג
 .3אישור תב"רים במימון הקרן לעבודות פיתוח
(כחלק מתוכנית הפיתוח של עיריית באר שבע לשנת )2016

 .4אישור הלוואה לפיתוח בסך של  ₪ 30,000,000עבור פרויקטים
 .5אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף
 .6בקשה לפתיחת חשבון נפרד עבור מפעל הפיס
 .7אישור והארכת ערבויות
 .8בקשה לאישור רישום משכון
(על הקרקע עליה נבנה המקלט לנשים מוכות ברחוב אבנר )4
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ד"ר חפצי זוהר:
ערב טוב ,אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת כספים מספר .30/609
גב' אבישג אבטובי:
מבקשת להציג את מנהל אגף איכות הסביבה ,מר נועם יחיאל.
ד"ר חפצי זוהר:
ברוך הבא ובהצלחה.
מבקשת לאשר הכנסת התוספת מחוץ לסדר היום.

אושר
א .מענקים
 .1תקציב בסך  ₪ 1,091,000במסגרת "קול קורא" עבור " ענן חינוכי" במוסדות חינוך שונים עפ"י
רשמה מצ"ב:
מענק משרד החינוך (המנהל לתקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע) בסך ₪ 872,800
השתתפות הרשות מהקרן לעבודות פיתוח בסך

₪ 218,200

אושר
 .2מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 79,342עבור שינויים והתאמות למבנים בחווה החקלאית.

אושר
 .3מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 850,000עבור שיפור תנאי שהייה בכיתות לימוד במוסדות חינוך
שונים עפ"י רשמה מצ"ב.

אושר
 .4מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 35,200עבור פינות עבודה בביה"ס יסודי שד' צה"ל במסגרת "אופק
חדש".

אושר
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 .5מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 25,000עבור נגישות פיזית פרטנית (ראייה) בביה"ס חזון עובדיה.

אושר
 .6מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 46,000עבור נגישות פיזית פרטנית (ראייה) בביה"ס אשכול.

אושר
 .7מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 52,000עבור נגישות פיזית פרטנית (ראייה) בביה"ס היובל.

אושר
 .8תקציב בסך  ₪ 750,000עבור החלפת פנסים ללדים בשבעה צמתים מרומזרים
מענק משרד התשתיות הלאומיות אנרגיה ומים בסך
השתתפות הרשות מהקרן לעבודות פיתוח בסך

₪ 300,000

₪ 450,000

הערה :מימוש מענק זה מותנה בחתימה על ההסכם עם משרד התשתיות.

אושר
 .9תקציב בסך  ₪ 207,781עבור הסדרי בטיחות בצומת סנהדרין/בעלי התוספות/רש"י
מענק משרד התחבורה בסך ()70%

₪ 145,447

השתתפות העירייה מהקרן לעבודות פיתוח בסך ()30%

₪ 62,334

אושר
 .10תקציב בסך  ₪ 250,000עבור תכנון שינוי גאומטרי ופרוגרמת רמזורים בציר רגר
מענק משרד התחבורה בסך ()70%

₪ 175,000
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השתתפות העירייה מהקרן לעבודות פיתוח בסך ()30%

₪ 75,000

אושר
 .11תקציב בסך  ₪ 200,000עבור תכנון שינוי גאומטרי ופרוגרמת רמזורים בשזר/דרך חברון
מענק משרד התחבורה בסך ()70%

₪ 140,000

השתתפות העירייה מהקרן לעבודות פיתוח בסך ()30%

₪ 60,000

אושר
 .12תקציב בסך  ₪ 3,033,647עבור שבילי אופניים ברחוב אברהם אבינו משד' רגר עד רח' שפריצק
מענק משרד התחבורה בסך ()70%

₪ 2,213,553

השתתפות העירייה מהקרן לעבודות פיתוח בסך ()30%

₪ 820,094

אושר
 .13תקציב בסך  ₪ 250,000עבור תכנון הסדרת בטיחות בצומת רוזנבלום /הרצל /מ.חיים
מענק משרד התחבורה בסך ()70%

₪ 175,000

השתתפות העירייה מהקרן לעבודות פיתוח בסך ()30%

₪ 75,000

אושר
 .14תקציב בסך  ₪ 4,657,627עבור שבילי אופנים ברחוב אברהם אבינו בין רחוב שפריצק לרח' דוד
המלך ( שלב ב')
מענק משרד התחבורה בסך ()70%

₪ 3,260,339

השתתפות העירייה מהקרן לעבודות פיתוח בסך ()30%
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אושר
 .15תקציב בסך  ₪ 250,000עבור תכנון הסדרת צומת יוסף שטרן  /משה פריבס
מענק משרד התחבורה בסך ()70%

₪ 175,000
₪ 75,000

השתתפות העירייה מהקרן לעבודות פיתוח בסך ()30%

אושר
 .16תקציב בסך  ₪ 500,000עבור התקנת לדים ברמזורים ב 5 -צמתים בדרך המשחררים
מענק משרד התחבורה בסך ()70%

₪ 350,000
₪ 150,000

השתתפות העירייה מהקרן לעבודות פיתוח בסך ()30%

אושר
 .17מענק משרד הפנים במסגרת צוק איתן  2015בסך של  ₪ 4,390,000עבור הפרויקטים הבאים:
₪ 210,000

א .ביצוע דרכי גישה לביה"ס שחר בסך

ב .הצללות ומתקני משחק במוסדות חינוך בסך של

₪ 2,000,000

ג .הנגשת מוסדות רווחה ברחבי העיר בך של

₪ 2,180,000

הערה :מימוש מענקים אלו מותנה בקבלת הרשאות בכתב ממשרד הפנים.

אושר
 .18תקציב בסך  ₪ 2,884,017עבור השלמות פיתוח בשכונה ג' במסגרת "ישן מול חדש"
₪ 1,701,570

מענק משרד הבינוי והשיכון בסך ()59%

השתתפות העירייה מהקרן לעבודות פיתוח בסך של ()41%

₪ 1,182,447

אושר
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 .19תקציב בסך  ₪ 3,510,000עבור מיגון שישה מרכזי יום עפ"י רשימה מצ"ב:
מענק משרד הרווחה בסך של (₪ 3,159,000 )90%
השתתפות הרשות מהקרן לעבודות פיתוח בסך של (₪ 351,000 )10%

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

ב .אישור מענקים במסגרת הסכמי גג
 .1מענק משרד הבינוי והשיכון בסך  6.0מיליון  ₪עבור השתתפות במימון מנהלת הסכמי הגג.

אושר
 .2מענק משרד הבינוי והשיכון בסך של  ₪ 91,322,366עבור קדם מימון לתכנון וביצוע שלב א' במבואה
המערבית ( שכונת סיגליות).

אושר
הצבעה לסעיף ב' מענקים במסגרת הסכמי גג.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד
ג .אישור תב"רים במימון הקרן לעבודות פיתוח

(כחלק מתוכנית הפיתוח של עיריית באר שבע לשנת )2016

 .1תקציב בסך  3.0מיליון  ₪עבור אחזקת כבישים ומדרכות ברחבי העיר.

אושר
 .2תקציב בסך  ₪ 850,000עבור תשלום אגרת ניקוז שיקמה בשור לשנת .2016

אושר
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 .3תקציב בסך  ₪ 400,000עבור ביצוע שמאויות לשם גביית היטלי השבחה.

אושר
 .4תקציב בסך  500,000ש"ח עבור חיבורי חשמל ותשתיות למוסדות חינוך וציבור חדשים.

אושר
 .5תקציב בסך  1.0מיליון  ₪עבור תכנון פרויקטים עירוניים.

אושר
 .6תקציב בסך  ₪ 500,000עבור החלטות וועדת תנועה.

אושר
 .7תקציב בסך  ₪ 150,000עבור הריסת מבנים מסוכנים.

אושר
 .8הגדלת תב"ר  3584בסך של  ₪ 200,000עבור אספקת עמדות כיבוי אש בסמוך למוסדות ציבור (
סה"כ היקף התב"ר לאחר הגדלה .) ₪ 300,000

אושר
 .9הגדלת תב"ר  3359בסך של  ₪ 500,000עבור השלמת פיתוח שצ"פ המניפה וקפלן בשכונה א (
סה"כ היקף התב"ר לאחר הגדלה.) ₪ 3,950,000

אושר
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 .10הגדלת תב"ר  1176בסך  ₪ 834,000עבור שיפוץ חזית יד לבנים השלמה למענק רמ"י בסך של
 ( ₪ 666,216סה"כ היקף התב"ר לאחר הגדלה  1.5מיליון .) ₪

אושר
 .11השתתפות העירייה בסך של  ₪ 460,000עבור ליווי הנדסי וקשרי קהילה בגין שדרוג ופיתוח
עמק שרה א-ד ( השדרוג והפיתוח ממומנים בסך של כ 40.0 -מיליון ש"ח ע"י משרד הכלכלה).

אושר
 .12תקציב בסך  ₪ 330,000עבור סלילת דרך שירות זמנית בפנחס החוצב.

אושר
 .13אישור תקציב מהקרן לעבודות פיתוח ( קרן שצ"פים ) בסך של  ₪ 3,304,375עבור פיתוח
שצ"פים עפ"י רשימה מפורטת המצ"ב.

אושר
הצבעה לסעיף ג' אישור תב"רים במימון הקרן לעבודות פיתוח.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד
ד .אישור הלוואה לפיתוח בסך של  ₪ 30,000,000עבור הפרויקטים הבאים

 .1השתתפות בפרויקטים תחבורתיים בסך

₪ 4,000,000

 .2סימון כבישים ומדרכות בסך

₪ 2,000,000

אושר

אושר
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₪ 1,500,000

 .3קרצוף וריבוד כבישים בסך

אושר
₪ 1,000,000

 .4שיפור חזור המרחב הציבורי בסך

אושר
 .5שיפוץ מוסדות העירייה ותיקון ליקויי בטיחות בסך ₪ 2,500000

אושר
 .6חדשנות תקשורת ומערכות מידע בסך

₪ 1,500,000

 .7תכנון מוסדות חינוך בסך

₪ 1,000,000

אושר

אושר
 .8שיפוץ מוסדות חינוך שונים בסך ₪ 6,000,000

אושר
 .9שיפוץ בתי ספר יסודיים בסך

₪ 1,000,000

 .10הצטיידות מוסדות חינוך בסך

₪ 1,000,000

אושר

אושר
₪ 1,000,000

 .11שדרוג מגרשי ספורט במוסדות חינוך בסך

אושר
 .12נגישות מוסדות חינוך בסך

₪ 5,000,000

 .13נגישות מוסדות כיוונים בסך

₪ 2,000,000

אושר

אושר
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₪ 500,000

 .14שיפוץ הווטרינריה העירונית בסך

אושר
הצבעה לסעיף ד' אישור הלוואה לפיתוח בסך של  ₪ 30,000,000עבור הפרויקטים.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד
ה .אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף

 .1מענק במסגרת קול קורא בסך  ₪ 17,844עבור חינוך לבריאות בגני ילדים
סך מענק משרד החינוך בסך

₪

12,746

השתתפות הרשות במסגרת התקציב השוטף בסך ₪ 5,098

אושר
 .2מענק במסגרת קול קורא בסך  ₪ 27,549עבור חינוך לבריאות בחווה החקלאית
סך מענק משרד החינוך בסך

₪

19,678

השתתפות הרשות במסגרת התקציב השוטף בסך ₪ 7,871

אושר
הצבעה לסעיף ה' ,אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד
ו.

העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף עפ"י פירוט מצ"ב

בהתאם למכתב המצורף של עו"ד ג'ף גודמן.
הצבעה לסעיף ו'  ,העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד
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ז .בקשה לפתיחת חשבון נפרד מפעל הפיס

וזאת בהתאם לתיקון  50לחוק יסודות התקציב הקובע שרשות מקומית תנהל את ההקצבות לפיתוח שיעביר לה
מפעל הפיס בחשבון בנק נפרד שיפתח בתאגיד בנקאי המיועד אך ורק למטרה זו.

אושר
הצבעה לסעיף ז' ,בקשה לפתיחת חשבון נפרד עבור מפעל הפיס
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד

ח .אישור והארכת ערבויות עפ"י מכתב מפורט המצ"ב

אושר
הצבעה לסעיף ח' ,אישור והארכת ערבויות
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד

ט .בקשה לאישור רישום משכון על הקרקע עליה נבנה המקלט לנשים מוכות ברחוב אבנר 4

אושר
הצבעה לסעיף ט' ,בקשה לרישום משכון
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד

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