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השתתפו ה"ה:
ד"ר חפצי זוהר– מ"מ יו"ר
יוסף בן עמי ( אורטל פרלמן שמואלי -מ"מ)
יוסי דלויה (הרב גדי מזוז -מ"מ)
משה ינאי (יסמין סקס פרידמן  -מ"מ)
גיל שטכמן (אביעד שמלה -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
זהבה הראל  -ראשת מינהל החינוך
אתי כהן  -מנהלת אגף הרווחה
בני מגרלשוילי  -מנהל אגף הפיקוח
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
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
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 (מחליף ערן רוזנפלד)
נעדרו ה"ה:
רוביק דנילוביץ' -יו"ר
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)
טל אל על – מוזמן קבוע
ניר גורליצקי -מנהל אגף משאבי אנוש
מלכה גל  -מנהלת אגף רישוי עסקים
מנהל אגף אחזקה
אדמונד אוזן ,אינג' ומשפטן -ממונה על הנכסים
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עו"ד דורית קקון דנון -מנהלת מחלקת התקשרויות וביטוח (התנצלה)
רו"ח יוסי זזון  -חשב מינהל תפעול
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 במימון הקרן לעבודות פיתוח
ג.

השלמת הלוואה לפיתוח 2016

ד .מענקים במסגרת התקציב השוטף
ה .העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף עפ"י רשימה מצ"ב
ו.

אישור פרוטוקול וועדת השקעות מיום  6לנובמבר .2016

ז.

פתיחת חשבון בנק מיוחד בבנק דקסיה בגין הכנסות במסגרת הסכן הגג ממשרד נגב גליל.

ח .רישום משכנתא ראשונה לטובת וועדת התביעות בגין מרכז יום לקשיש ברחוב עזריאלי פינת
יהודה הלוי (גוש ,38615חלקה ( 1חלק))
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ד"ר חפצי זוהר:
שלום לכולם .אני מתכבדת לפתוח את וועדת הכספים מספר .39/1111
אני מבקשת להביא לאישור מחוץ לסדר היום את התוספת
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר

א .מענקים

 .1מענק משרד החינוך והתרבות בסך של  ₪ 132,300עבור רכישת ציוד לכיתות
חדשות בביה"ס תורני נווה זאב " מעיינות".

אושר
 .2תקציב בסך  ₪ 258,883בגין תוספות הנדסיות עבור בניית אולם ספורט בנווה נוי ( סך מענק
מפעל הפיס .) ₪ 4,464,880

אושר
 .3תקציב בסך  ₪ 1,860,663עבור הקמת תחנות אוטובוס לתחבורה ציבורית ברחבי העיר
₪ 1,581,564

מענק משרד התחבורה בסך ()85%

השתתפות העירייה מהקרן לעבודות פיתוח בסך ()15%

₪ 279,099

אושר
 .4תקציב בסך ₪ 1,603,933עבור ביצוע מסוף אוטובוסים ברח' בנימין בן אסא
₪ 1,363,343

מענק משרד התחבורה בסך ()85%

השתתפות העירייה מהקרן לעבודות פיתוח בסך ()15%

₪ 240,590

אושר
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 .5תקציב בסך  ₪ 420,337עבור מתקן התעמלות באולם ספורט במקיף טוביהו
מענק הטוטו בסך ₪ 294,235
השתתפות העירייה מהקרן לעבודות פיתוח בסך

₪ 126,102

אושר
 .6מענק רשות מקרקעי ישראל בסך  ₪ 111,250עבור תכנון מתחם  11בפארק נחל באר-שבע.

אושר
 .7תקציב בסך של  ₪ 600,000עבור סיוע במימון קמפיין שיווקי בשיתוף עם מועצה אזורית בני
שמעון
מענק משרד השיכון בסך ₪ 300,000
השתתפות העירייה מהקרן לעבודות פיתוח בסך ₪ 150,000
השתתפות מועצה אזורית בני שמעון ₪ 150,000

אושר
 .8תקציב בסך  ₪ 112,200עבור רכישת דפיברילטורים ( מכשירי החייאה) ל  22 -מוסדות חינוך על
יסודיים
השתתפות ארגון המורים (  50%עבור  8מוסדות חינוך )

₪ 20,400

השתתפות הרשות מהקרן לעבודות פיתוח ₪ 91,800

אושר
 .9תקציב בסך  ₪ 240,000עבור שיפוץ וריהוט למרחב חדשנות במקיף אמ"ית
השתתפות רשת אמ"ית בסך של ₪ 120,000
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השתתפות הרשות מהקרן לעבודות פיתוח ₪ 120,000

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

אושר
החלטה  :הוחלט לאשר סעיף א’  -אישור מענקים.
אושר פה אחד

ב .אישור תב"רים במימון הקרן לעבודות פיתוח

 .1תקציב בסך  ₪ 375,000עבור תכנון וביצוע של מזנונים בשלושה פארקים
עירוניים.

אושר
 .2הסבת סך של  ₪ 520,000מתב"ר  4532בניית ביה"ס אורים לטובת תב"ר 8711
שיפוץ בית אריאל.
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אושר
 .3מימון תקציבי בתב"ר  3292בניית מרכז מבקרים אברהם אבינו בסך של
 ₪ 645,000בשל פערי שער הדולר שנוצר מתרומת .JNF

אושר
 .4מימון תקציבי בתב"ר  3350בניית אמפיתיאטרון בפארק נחל ב"ש בסך של
 ₪ 485,000בשל פערי שער הדולר שנוצר מתרומת .JNF

אושר
 .5תקציב בסך  ₪ 550,000עבור הצטיידות והתאמת משרדי יחידת סיירת פארקים.

אושר
 .6תקציב בסך  ₪ 530,000עבור שיקום גגות רעועים ברביע ג' ו -ב' בשוק העירוני .

אושר

 .7מימון ביניים בסך  ₪ 750,000עבור גידור ופינוי אסבסט ממתחם ורד בעיר
העתיקה עד לקבלת הכספים מרמ"י.

אושר
 .8תקציב בסך  ₪ 200,000עבור פיתוח שצ"פ בשכונה ו' החדשה.

אושר

 .9תכנון ביניים מהקרן לעבודות פיתוח עד לקבלת הרשאה ממשרד החינוך בסך
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של  ₪ 19,944,000עבור בניית  2,772מ"ר (שלבים א+ב ) בתיכון חדש ברמות

אושר
 .10מימון ביניים מהקרן לעבודות פיתוח עד לקבלת הרשאה ממשרד החינוך בסך
של  ₪ 5,773,975עבור בניית  1006מ"ר (שלב ב ) בביה"ס יסודי חדש בפלח 5
מגרש .901

אושר
 .11מימון ביניים מהקרן לעבודות פיתוח עד לקבלת הרשאה ממשרד החינוך בסך
של  ₪ 6,101,226עבור בניית 866מ"ר (שלב ג ) בביה"ס יסודי יפה נוף בשד'
צה"ל ברמות.

אושר
 .12מימון ביניים מהקרן לעבודות פיתוח בסך של  ₪ 547,250עבור תכנון ומדידות
בגין שדרוג גני ילדים ותיקים עד לקבלת המענק ממפעל הפיס.

ד"ר חפצי זוהר:
כן .מי בעד ? מי נגד ? מי נמנע ? אושר פה אחד ,תודה רבה.
החלטה :הוחלט לאשר סעיף ב  -אישור תב"רים מהקרן לעבודות פיתוח.
אושר פה אחד

ג .השלמת הלוואה לפיתוח 2016
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 .1הגדלת תב"ר  3565עבור הרפורמה בבניה בסך של  ₪ 3,000,000נוספים ( סך
היקף התב"ר לאחר הגדלה  ) ₪ 5,000,000במסגרת השלמת הלוואה לפיתוח .2016

אושר
ד"ר חפצי זוהר:
אני מביאה אותו לאישור ,מי בעד ? מי נגד ? מי נמנע ? אושר פה אחד.

החלטה  :הוחלט לאשר סעיף ג' – השלמת הלוואה לפיתוח לשנת .2016
אושר פה אחד

ד .מענקים במסגרת התקציב השוטף
 .1עדכון תקציב משרד החינוך בסך של  ₪ 2,165,796עבור בית הספר של החופש

הגדול בסעיף הוצאה והכנסה בהתאמה.

אושר
 .2הגדלת סעיף הכנסה והוצאה בהתאמה בגין קבלת מענק ממכון הרטמן בסך של
 ₪ 254,500עבור תוכנית "בארי" בבתי הספר התיכוניים.

אושר
 .3עדכון תקציב משרד המדע התרבות והספורט בסך של  ₪ 361,500עבור פרחי
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ספורט בסעיף הוצאה והכנסה בהתאמה.
ד"ר חפצי זוהר:
אני מביאה לאישור ,מי בעד ? מי נגד ? מי נמנע ? אושר פה אחד ,תודה רבה.

אושר
החלטה :הוחלט לאשר סעיף ד'  -מענקים במסגרת התקציב השוטף.
אושר פה אחד

ה .העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף עפ"י רשימה מצ"ב

ד"ר חפצי זוהר:
שאלות ? הערות לגבי סעיף ה' ? מי בעד ? מי נגד ? מי נמנע ? אושר פה אחד ,תודה רבה.

אושר
החלטה :הוחלט לאשר סעיף ה' – העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף על פי רשימה.
אושר פה אחד

ו .אישור פרוטוקול וועדת השקעות מיום  6לנובמבר .2016

רו"ח תומר ביטון:
סעיף ו' אני מבקש לאשר .נבחן את ההצעה של משה ינאי ,סעיף ו' אני מבקש לאשר אותו בבקשה.
ד"ר חפצי זוהר:
קדימה ,הערות ? שאלות ? מי בעד ? מי נגד ? אושר פה אחד ,תודה רבה.

אושר
החלטה :הוחלט לאשר סעיף ו'  -וועדת השקעות.
אושר פה אחד
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ז .פתיחת חשבון בנק מיוחד בבנק דקסיה בגין הכנסות במסגרת הסכם הגג ממשרד נגב גליל.

ד"ר חפצי זוהר:
שאלות ? הערות ? אושר פה אחד ,תודה רבה.

אושר
החלטה :הוחלט לאשר סעיף ז'  -פתיחת חשבון בנק מיוחד בבנק דקסיה.
אושר פה אחד

ח .רישום משכנתא ראשונה לטובת וועדת התביעות בגין מרכז יום לקשיש ברחוב עזריאלי פינת
יהודה הלוי (גוש ,38615חלקה ( 1חלק))

ט.

ד"ר חפצי זוהר:
אני מביאה לאישור ,אושר פה אחד ,תודה רבה.
החלטה :הוחלט לאשר סעיף ח'  -רישום משכנתא ראשונה לטובת וועדת התביעות בגין מרכז יום
לקשיש ברחוב עזריאלי פינת יהודה הלוי (גוש ,38615חלקה ( 1חלק))

אושר פה אחד

ד"ר חפצי זוהר:
אני סוגרת את וועדת הכספים ,תודה רבה לכולם.

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