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השתתפו ה"ה:
רוביק דנילוביץ'– יו"ר
ד"ר חפצי זוהר– מ"מ יו"ר
יוסף בן עמי ( יחיאל דהן - -מ"מ)
יוסי דלויה (הרב גדי מזוז -מ"מ) -חברי ועדת הכספים
אבישג אבטובי  -מנכ"ל העירייה
רו"ח תומר ביטון  -גזבר העירייה
עו"ד חיים טורקל  -היועץ המשפטי או ג'ף גודמן סגן היועץ המשפטי
דימיטרי פיגלאנסקי  -מהנדס העירייה
אבי פוגל  -מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
אמנון יוסף  -דובר העירייה
אתי כהן  -מנהלת אגף הרווחה
נועם יחיאל  -מנהל אגף לאיכות הסביבה
עו"ד סופיה רווח  -סגנית גזבר ומנהלת אגף התקציבים
מירב תורג'מן  -סגנית גזבר העירייה
רו"ח פזית פוקס  -סגנית גזבר העירייה
יחיאל חמו  -מנהל אגף גבייה ומנהל הארנונה
רו"ח צביה סעדון  -מנהלת אגף חשבות
עמית ריינגולד  -סגן מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירום
לבנת קדוש  -חשבת 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" וראש מינהל כספים מש"א ותפעול
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)
משה ינאי (יסמין סקס פרידמן  -מ"מ)
עדי טרבס (רוסט קרפמן  -מ"מ)
גיל שטכמן (אביעד שמלה -מ"מ) (התנצל) -חברי ועדת הכספים
טל אל על – מוזמן קבוע
ניר גורליצקי  -מנהל אגף משאבי אנוש
זהבה הראל  -ראשת מינהל החינוך
בני מגרלשוילי -מנהל אגף הפיקוח
מלכה גל  -מנהלת אגף רישוי עסקים
יניב שילון  -מנהל אגף אחזקה
עמוס אבו  -מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויות
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חיים קפלן  -סגן מנהל אגף גזברות לחינוך ורווחה
אדמונד אוזן ,אינג' ומשפטן  -ממונה על הנכסים
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
ליז אביסדריס עובדיה  -עוזרת ראש העיר למעקב ובקרה
שמחה שבת  -מנהלת כספים אגף מינהל לוגיסטיקה וחירום ומשאבי אנוש (התנצלה)

על סדר היום:
א .אישור מענקים.
ב .אישור תב"רים מהקרן לעבודות פיתוח.
ג .אישור תקציבים ומענקים במסגרת התקציב השוטף.
ד .העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף עפ"י רשימה מצ"ב.
ה .אישור פרוטוקול ועדת השקעות מיום .14.7.16
ו .שונות.
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ד"ר חפצי זוהר:
ערב טוב ,אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת כספים מספר .36/1065
מבקשת לאשר הכנסת התוספת מחוץ לסדר היום .בבקשה תומר.

אושר
א .מענקים

 .1תקציב בסך  ₪ 1,881,645עבור ביצוע מסוף תח"צ בשכ' רמות כולל חדר נהגים:
₪ 1,599,398

מענק משרד התחבורה בסך ( )85%

השתתפות הרשות מהקרן לעבודות פיתוח בסך (₪ 282,247 )15%

אושר
 .2תקציב בסך  ₪ 1,180,835עבור ביצוע מסוף תח"צ בשכ' נווה זאב כולל חדר נהגים:
₪ 1,003,710

מענק משרד התחבורה בסך ( )85%

השתתפות הרשות מהקרן לעבודות פיתוח בסך (₪ 177,125 )15%

אושר
 .3מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 102,900עבור הצטיידות ביה"ס מענית.

אושר
 .4הגדלת מענק הטוטו בסך של  ₪ 608,400נוספים עבור הקמת מגרש ספורט סינטטי סך המענק
לאחר הגדלה . ₪ 2,889,900

אושר
 .5מענק משרד החינוך בסך  ₪ 70,000עבור רכישת מבנה יביל בביה"ס יובלים.

אושר
 .6מענק משרד השיכון והבינוי בסך  22.0מיליון  ₪עבור השלמת שלב א' של פארק
מרכזי ברמות ( סה"כ היקף המענק לאחר הגדלה  40.0מיליון . )₪

אושר
 .7תקציב בסך  ₪ 290,000עבור שיפוץ מועדון אקי"ם
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מענק קרן שלם בסך של

₪ 80,000

השתתפות חברת כיוונים בסך ₪ 30,000
השתתפות אגף הרווחה במסגרת התקציב השוטף בסך ₪ 30,000
השתתפות הרשות מהקרן לעבודות פיתוח בסך ₪ 150,000

אושר
 .8מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 24,000עבור נגישות פיזית פרטנית בביה"ס אילנות.

אושר
 .9תקציב בסך  ₪ 6,940,770עבור בניית אולם ספורט בנווה נוי
מענק הטוטו בסך

₪ 3,704,770

מענק מפעל הפיס בסך ₪ 3,236,000

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

ב .אישור תב"רים מהקרן לעבודות פיתוח

 .1תקציב בסך  ₪ 545,763עבור התאמת מתקני כושר ציבוריים ברחבי העיר.

אושר
 .2תקציב בסך  ₪ 184,052עבור התקנת מתקני ספורט במגרשי השצ"פ אשר הוסרו
מטעמי בטיחות.

אושר
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 .3תקציב בסך  ₪ 390,000עבור חיבור חשמל לביתני שמירה במוסדות חינוך.

אושר
 .4תקציב בסך  ₪ 250,000עבור שיפוץ מוסדות ציבור.

אושר
 .5תקציב בסך  ₪ 190,000עבור ביצוע עבודות בטיחות שיפוץ ושדרוג מועדון השחמט.

אושר
 .6תקציב בסך  ₪ 650,000עבור סריקת תיקי ארכיב רישוי בניה.

אושר
 .7תקציב בסך  ₪ 320,000עבור ביצוע גלאים בצמתים מרומזרים.

אושר
 .8הגדלת תב"ר  3474בסך של  3.0מיליון  ₪נוספים בגין פיתוח שכונת
האצטדיון  -קריית גנים ( סה"כ היקף התב"ר לאחר הגדלה .) ₪ 7,559,036

אושר
הצבעה לסעיף ב' ,אישור תב"רים מהקרן לעבודות פיתוח.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד
ג .אישור תקציבים ומענקים במסגרת התקציב השוטף.

 .1הגדלת תקציב בסך  ₪ 7,356עבור תקצוב ארנונה לעמותת קרן עזריאלי ( ישראל) כנגד זיכוי
סעיף הכנסות מארנונה.

אושר
 .2מענק משרד המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל בסך  ₪ 330,000עבור הפעלת
תכנית פנאי וקהילה לשנת  2016כחלק מהערכות להשארה ולקליטה של משפחות
צעירות אנשי קבע.
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אושר
 .3מענק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול בסך של  ₪ 100,000עבור
השתתפות בשכר עובדי הפרויקט והוצאות שונות הקשורות לשיקום.

אושר
הצבעה לסעיף ג' ,אישור תקציבים ומענקים במסגרת התקציב השוטף.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד

ד .העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף עפ"י הרשימה מצ"ב.

אושר

הצבעה לסעיף ד' ,העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף ע"פ רשימה מצ"ב.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד
ה .אישור פרוטוקול וועדת השקעות מיום 14.7.16

אושר
הצבעה לסעיף ה' ,אישור פרוטוקול וועדת השקעות מיום 14.7.16
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד

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