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השתתפו ה"ה:
ד"ר חפצי זוהר– מ"מ יו"ר
יוסי דלויה ,הרב גדי מזוז -מ"מ
אילנה גינזבורג
גיל שטכמן -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
זהבה הראל  -ראשת מינהל החינוך
אתי כהן  -מנהלת אגף הרווחה
מלכה גל  -מנהלת אגף רישוי עסקים
עו"ד סופיה רווח  -סגנית גזבר ומנהלת אגף התקציבים (מחליף יוסי בן ישי)
מירב תורג'מן  -סגנית גזבר העירייה
רו"ח פזית פוקס  -סגנית גזבר העירייה
יחיאל חמו  -מנהל אגף גבייה ומנהל הארנונה
עמוס אבו  -מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויות
רו"ח צביה סעדון  -מנהלת אגף חשבות
חיים קפלן  -סגן מנהל אגף גזברות לחינוך ורווחה
עמית ריינגולד -סגן מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירום
לבנת קדוש  -חשבת מינהל תכנון ופיתוח
רו"ח יוסי זזון  -חשב מינהל תפעול
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:
רוביק דנילוביץ' -יו"ר (התנצל)
עו"ד יגאל אובשייביץ (משה בורוכוב -מ"מ) (התנצל)
יוסף בן עמי ( יחיאל דהן  -מ"מ) (התנצל)
יוסי דדוש (מרדכי בן יהודה-מ"מ) (התנצל)
שמעון טובול (עופר כרדי -מ"מ) (התנצל)
משה ינאי (יסמין סקס פרידמן  -מ"מ) (אירוע)
עדי טרבס (רוסט קרפמן  -מ"מ) (חו"ל)
טל אל על  -מוזמן קבוע
ניר גורליצקי  -מנהל אגף משאבי אנוש
בני מגרלשוילי  -מנהל אגף הפיקוח
נועם יחיאל  -מנהל אגף לאיכות הסביבה
יניב שילון  -מנהל אגף אחזקה
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אדמונד אוזן ,אינג' ומשפטן -ממונה על הנכסים
עו"ד דורית קקון דנון -מנהלת מחלקת התקשרויות וביטוח (התנצלה)
ירון בסטיקר -מנהל מחלקת תקציבי פיתוח (בחופש)
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)

ריכוז הנושאים על סדר היום
א .מענקים
ב .אישור תב"רים מהקרן לעבודות פיתוח
ג .אישור גיוס הלוואה בסך של  15.5מיליון  ₪נוספים לצורכי פיתוח לשנת  2016בהתאם
לרשימת פרויקטים המצ"ב .

ד .אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף
ה .העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף עפ"י רשימה מצ"ב.
ו .ערבות למסגרת אשראי חח"ד לחברת כיוונים לשנת  2017עד לסכום של  2.5מיליון . ₪
ז .הארכת תוקף ערבויות עפ"י רשימה מצ"ב .
ח .אישור מסגרות אשראי לזמן קצר בבנקים לשנת  2017עפ"י רשימה מצ"ב .

ט .העברת ניהול חשבונות בנק של גנים מבנק מסד לבנק יהב ופתיחת חשבונות לגנים חדשים
עפ"י רשימה מצ"ב.
3

עיריית באר שבע
ועדת כספים מס'  38/1089מיום 25.10.16

י .אישור דוח רבעוני לשנת  2016לתקופה :רבעון  ,2שנת .2016
יא .אשרור הנושאים הבאים אשר נדונו ואושרו בוועדת כספים מספר  36/1065מיום
 29.8.2016אך בטעות נשמטו מהפרוטוקול:
 .1אישור פרוטוקול וועדת השקעות מיום .14.7.16
 .2פתיחת חשבונות בנק למוסדות חינוך עפ"י רשימה מצ"ב.
 .3אישור להשלמת גיוס הלוואה לצורכי פיתוח לשנת  2016עפ"י פירוט מצ"ב .

ד"ר חפצי זוהר:
ערב טוב ,אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת כספים מספר .38/1089
אני מבקשת לאשר את הכנסת התוספת מחוץ לסדר היום.

אושר
א .מענקים
 .1מענק קרן הידידות בסך של  ₪ )$ 400,000 ( 1,509,520עבור שיפוץ מבנה-סדנא לבני הקהילה
האתיופית.

אושר
 .2מענק משרד הבינוי והשיכון במסגרת הסכמי הגג בסך  ₪ ₪ 8,632,180עבור תכנון
מוסדות חינוך ( רשימת המוסדות מצ"ב).

אושר
 .3מענק משרד השיכון והבינוי בסך  3.0מיליון  ₪נוספים עבור פיתוח פארק נחל
ב"ש ( סה"כ המענק לאחר הגדלה  6.5מיליון ) ₪

אושר
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 .4מענק מפעל הפיס בסך  ₪ 3,226,000נוספים עבור בניית מרכז טוטו -פיס ברמות (אולם ספורט) .
סך היקף המענק לאחר הגדלה . ₪ 10,807,384

אושר
 .5מענק מפעל הפיס בסך  ₪ 970,000נוספים עבור בניית מרכז טוטו-פיס בנווה נוי
(אולם ספורט במענית ) סך היקף המענק לאחר הגדלה . ₪ 4,206,000

אושר
 .6תקציב בסך  ₪ 1,252,041עבור ביצוע מעגל תנועה בצומת דקר/רבקה
₪ 876,429

מענק משרד התחבורה בסך ()70%

השתתפות העירייה מהקרן לעבודות פיתוח בסך ()30%

₪ 375,612

אושר
 .7תקציב בסך  ₪ 500,000עבור התקנת לדים ברמזורים ב 5 -צמתים בדרך מצדה
מענק משרד התחבורה בסך (₪ 350,000 )70%
השתתפות העירייה מהקרן לעבודות פיתוח בסך (₪ 150,000 )30%

אושר
 .8תקציב בסך  ₪ 563,570עבור תכנון הסדרי בטיחות בסמילנסקי  -מההסתדרות
לחטיבת הנגב
מענק משרד התחבורה בסך (₪ 394,499 )70%
השתתפות העירייה מהקרן לעבודות פיתוח בסך (₪ 169,071 )30%

אושר
 .9תקציב בסך  ₪ 100,000עבור ביצוע הסדרי בטיחות בצומת דוד
אלעזר/רודנסקי/אצל
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מענק משרד התחבורה בסך (₪ 70,000 )70%
השתתפות העירייה מהקרן לעבודות פיתוח בסך (₪ 30,000 )30%

אושר
 .10תקציב בסך  ₪ 150,000עבור תכנון הסדרים בטיחותיים ברמזורים בשדרות טוביהו
מענק משרד התחבורה בסך (₪ 105,000 )70%
השתתפות העירייה מהקרן לעבודות פיתוח בסך ()30%

₪ 45,000

אושר
 .11תקציב בסך  ₪ 100,000עבור ביצוע הסדרי בטיחות בצומת אצל/השופטים /דקלה
₪ 70,000

מענק משרד התחבורה בסך ()70%

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

אושר
 .12תקציב בסך  ₪ 350,000עבור ביצוע הסדרי בטיחות בצומת סקולסקי/שמאלי/פרישמן.
מענק משרד התחבורה בסך (₪ 245,000 )70%
השתתפות העירייה מהקרן לעבודות פיתוח בסך (105,000₪ )30%

אושר
 .13אישור מענק במסגרת קול קורא בסך  ₪ 287,000עבור שילוב מדע ,טכנולוגיה
ואומנות.
מענק מפדרציית מונטריאול בסך  50,000דולר קנדי

(₪ 142,000 )2.84

השתתפות הרשות מהקרן לעבודות פיתוח בסך

₪ 145,000

אושר
 .14מענק קרן של"ם בסך של  1.0מיליון  ₪עבור השתתפות בבניית מעון יום שיקומי אלי"ע.
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אושר
 .15מענק משרד הבינוי והשיכון בסך של  1.5מיליון  ₪עבור הסדרת נחל בקע.

אושר
 .16מענק משרד הבינוי והשיכון בסך של  2.0מיליון  ₪עבור הסדרת נחל כובשים.

אושר
ד"ר חפצי זוהר:
אז אני מביאה לאישור את סעיף א'  ,מי בעד ? מי נגד ? מי נמנע ? אושר פה אחד ,תודה רבה.
הצבעה לסעיף א'  ,מענקים.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד

ב .אישור תב"רים מהקרן לעבודות פיתוח.
 .1תקציב בסך  ₪ 200,000עבור חידוש מגרש ארסנל במשעול סוכות.

אושר
 .2תקציב בסך  ₪ 375,135עבור תשלום בוררות לדירות נ.שקד בשל בניית מתנ"ס נווה מנחם .

אושר
ד"ר חפצי זוהר:
אני מביאה לאישור את סעיף ב'  ,מי בעד ? מי נגד ? מי נמנע ? אושר פה אחד ,תודה רבה.

הצבעה לסעיף ב'  ,אישור תב"רים מהקרן לעבודות פיתוח.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד

ג .אישור גיוס הלוואה בסך של  15.5מיליון  ₪נוספים לצורכי פיתוח לשנת  2016בהתאם לרשימת
הפרוייקטים המצ"ב
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ד"ר חפצי זוהר:
אני מביאה לאישור את סעיף ג'  ,מי בעד ? מי נגד ? מי נמנע ? אושר פה אחד ,תודה רבה.

אושר
הצבעה לסעיף ג'  ,אישור גיוס הלוואה בסך של  15.5מיליון  ₪נוספים לצורכי פיתוח לשנת 2016

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד

ד .אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף

 .1מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 2,283,054עבור מענק למורים בשל הישגים.

אושר
 .2מענק משרד הרווחה בסך של  ₪ 302,333עבור "תוכנית הלב" לחודשים .9-12/2016

אושר
ד"ר חפצי זוהר:
אני מביאה לאישור את סעיף ד'  ,מי בעד ? מי נגד ? מי נמנע ? אושר פה אחד ,תודה רבה.

הצבעה לסעיף ד'  ,אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד
ה .העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף עפ"י רשימה מצ"ב.

אושר
הצבעה לסעיף ה'  ,העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף עפ"י רשימה מצ"ב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד
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ו.

ערבות למסגרת אשראי חח"ד לחברת כיוונים לשנת  2017עד לסכום של  2.5מיליון ₪

רו"ח תומר ביטון:
כל שנה אנחנו מאשרים מסגרת אשראי לחברות בנות ,אנחנו מבקשים את אישורכם כדי להגיש בקשה להיתר.
ד"ר חפצי זוהר:
הערות התייחסויו ת ,אני מביאה לאישור את סעיף ו'  ,מי בעד ? מי נגד ? מי נמנע ? אושר פה אחד ,תודה רבה.

אושר
הצבעה לסעיף ו',ערבות למסגרת אשראי חח"ד לחברת כיוונים לשנת  2017עד לסכום של  2.5מיליון ₪

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד

ז .הארכת תוקף ערבויות עפ"י רשימה מצ"ב.

אושר

הצבעה לסעיף ז' ,הארכת תוקף ערבויות עפ"י רשימה מצ"ב .
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד

ח .אישור מסגרות אשראי לזמן קצר בבנקים לשנת  2017עפ"י רשימה מצ"ב.

אושר
רו"ח תומר ביטון:
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אני מציין שאנחנו לא מנצלים כרגע וגם אין צפי לניצול של מסגרות האשראי ,יש לנו עודפי מזומנים ,אבל בכל זאת
אנחנו מבקשים לאשר את זה כדי שככל שנדרש בטווח של השנה הקרובה לפתוח חלק ממסגרת האשראי כולה או
חלקה ,אנחנו נוכל לפעול בהתאם .סה"כ  66מיליון  ₪מחולקים לבנקים השונים לפי הרשימה המצורפת לכם.
ד"ר חפצי זוהר:
שאלות הערות ,אני מביאה לאישור את סעיף ח'  ,מי בעד ? מי נגד ? מי נמנע ? אושר פה אחד ,תודה רבה.

אושר
הצבעה לסעיף ח'  ,אישור מסגרות אשראי לזמן קצר בבנקים לשנת  2017עפ"י רשימה מצ"ב.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד

ט .העברת ניהול חשבונות בנק של גנים מבנק מסד לבנק יהב ופתיחת חשבונות לגנים חדשים
עפ"י רשימה מצ"ב
רו"ח תומר ביטון:
מבקשים להעביר החשבונות עקב התייקרות העמלות בבנק מסד הייתה לנו התנהלות ארוכת שנים מול בנק מסד
לאחרונה הייתה התייקרות דרסטית של העמלות ולאחר משא ומתן של צביה הוחלט להעביר החשבונות לבנק יהב.
ד"ר חפצי זוהר:
שאלות הערות ,אני מביאה לאישור את סעיף ט'  ,מי בעד ? מי נגד ? מי נמנע ? אושר פה אחד ,תודה רבה.

אושר
הצבעה לסעיף ט'  ,העברת ניהול חשבונות בנק של גנים מבנק מסד לבנק יהב ופתיחת חשבונות לגנים חדשים
עפ"י רשימה מצ"ב.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד

י .אישור דו"ח רבעוני לשנת  2016לתקופה :רבעון  ,2שנת .2016
ד"ר חפצי זוהר:
אני מביאה לאישור את סעיף י'  ,מי בעד ? מי נגד ? מי נמנע ? אושר פה אחד ,תודה רבה.
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אושר
הצבעה לסעיף י'  ,אישור דוח רבעוני לשנת  2016לתקופה :רבעון  ,2שנת .2016
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד

יא .אשרור הנושאים הבאים אשר נדונו ואושרו בוועדת כספים מס'  36/1065מיום
 29.08.2016אך בטעות נשמטו מהפרוטוקול

 .1אישור פרוטוקול וועדת השקעות מיום .14.7.16

אושר
 .2פתיחת חשבונות בנק למוסדות חינוך עפ"י רשימה מצ"ב.

אושר

 .3אישור להשלמת גיוס הלוואה לצורכי פיתוח לשנת  2016עפ"י פירוט מצ"ב .

אושר
ד"ר חפצי זוהר:
אני מביאה לאשרור את סעיף יא'  ,מי בעד ? מי נגד ? מי נמנע ? אושר פה אחד ,תודה רבה.

הצבעה לסעיף יא'  ,אשרור הנושאים הבאים אשר נדונו ואושרו בוועדת כספים מספר  36/1065מיום
 29.8.2016אך בטעות נשמטו מהפרוטוקול.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד

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