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השתתפו ה"ה:
רוביק דנילוביץ'– יו"ר
ד"ר חפצי זוהר– מ"מ יו"ר
יוסף בן עמי ( אורטל פרלמן שמואלי -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
אבי פוגל  -מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
אמנון יוסף  -דובר העירייה
זהבה הראל  -ראשת מינהל החינוך
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
יחיאל חמו -מנהל אגף גבייה ומנהל הארנונה
רו"ח צביה סעדון  -מנהלת אגף חשבות
דודי ליפשיץ -ראש מערך הספורט והבנייה הציבורית
חיים קפלן -סגן מנהל אגף גזברות לחינוך ורווחה
רו"ח ליבנת קדוש  -חשבת מינהל תכנון ופיתוח
ירון בסטיקר  -מנהל מחלקת תקציבי פיתוח
שמחה שבת  -מנהלת כספים אגף מינהל ,משאבי אנוש חדשנות מערכות מידע ותקשורת
אולגה גרצנשטיין  -מנהלת כספים באגף הרווחה
חיים ברדה  -מנהל כספים מנהל החינוך והתנ"ס
מרינה כהן -מנהלת תחום בקרה תקציב רגיל
ליאור דיעי  -חשב חברת "כיוונים" וראש מינהל כספים מש"א ותפעול ,ערן רוזנטל מחליף
יוסי בן ישי  -מנהל תחום פרויקטים

נעדרו:
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)
שמעון טובול (עופר כרדי -מ"מ)
משה ינאי (יסמין סקס פרידמן  -מ"מ)
עדי טרבס (רוסט קרפמן  -מ"מ) -חברי ועדת הכספים
טל אל על – מוזמן קבוע
דימיטרי פיגלאנסקי -מהנדס העירייה
ניר גורליצקי  -מנהל אגף משאבי אנוש
בני מגרלשוילי -מנהל אגף הפיקוח
מלכה גל  -מנהלת אגף רישוי עסקים
מנהל אגף אחזקה
רו"ח פזית פוקס  -סגנית גזבר העירייה (התנצלה)
עמוס אבו  -מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויות
עמית ריינגולד  -סגן מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירום
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אדמונד אוזן ,אינג' ומשפטן -ממונה על הנכסים
עו"ד דורית קקון דנון -מנהלת מחלקת התקשרויות וביטוח
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

ריכוז הנושאים על סדר היום
א .מענקים
ב .אישור תב"רים מהקרן לעבודות פיתוח
ג .אישור הלוואה לפיתוח בהיקף של  45.0מיליון  ₪במסגרת תוכנית
פיתוח לשנת 2017
ד .העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף עפ"י רשימה מצ"ב.
ה .אישור דוח רבעוני לשנת  2016לתקופה :רבעון  ,3שנת .2016
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רוביק דנילוביץ':

ערב טוב ,אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת כספים מספר  ,41/1136אני מבקש לאשר הכנסת התוספת
מחוץ לסדר היום.
אנחנו מעלים לאישור ,מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר .תודה .תיכף נדון בזה .קדימה ,תומר.

אושר
א .מענקים
ב.
 .1מענק משרד החינוך והתרבות בסך של  ₪ 30,000עבור הנגשת גן חובה לליקויי שמיעה מי-
מרום.

אושר
 .2מענק משרד החינוך והתרבות בסך של  ₪ 30,000עבור הנגשת גן לליקויי שמיעה פסטוק.

אושר
 .3מענק משרד החינוך והתרבות בסך של  ₪ 30,000עבור הנגשת גן לליקויי שמיעה גן גירית.

אושר

 .4מענק משרד החינוך והתרבות בסך של  ₪ 30,000עבור הנגשת גן לליקויי שמיעה ורד  -אור.

אושר
 .5מענק משרד הכלכלה והתעשייה בסך של  ₪ 6,200,000עבור ביצוע עבודות פיתוח באזור
התעשייה הצפוני בבאר-שבע ( סה"כ היקף התקציב לאחר הגדלה  8.2מיליון ש"ח ).

אושר
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 .6השתתפות הרשות בסך של  ₪ 779,622עבור השלמת בניית מקוואות כנגד המענקים הבאים:
משרד הדתות עבור בניית מקווה ברמות ( תב"ר  )3385בסך ₪ 1,227,658
משרד השיכון עבור בניית מקווה בשכ' ו' ( תב"ר  )949בסך ₪ 1,058,326
משרד השיכון עבור בנית מקווה ברמות (תב"ר  )3141בסך ₪ 1,338,229

אושר
 .7תקציב בסך  ₪ 4,563,000עבור בניית בית קבוצתי לצעירים עם מוגבלות
שכלית התפתחותית:
מענק הביטוח הלאומי בסך של ₪ 2,450,000
מענק קרן שלם בסך של 613,000₪
מענק מגבית קנדה בסך של

₪ 1,000,000

מענק האגודה לתכנון ופיתוח שרותי
מגורים בקהילה למפגר בשכלו בסך של

₪ 500,000

אושר
רוביק דנילוביץ':
טוב ,מביא לאישור .מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד.

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

ב .אישור תב"רים מהקרן לעבודות פיתוח
 .1תקציב בסך  1.0מיליון  ₪עבור שיפוץ מוסדות חינוך ( מימון ביניים עד לאישור
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הלוואה לפיתוח )2017

רוביק דנילוביץ':
אישור ,תב"רים הערות? התייחסויות? מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד ,תודה רבה.

אושר

הצבעה לסעיף ב'  ,אישור תב"רים מהקרן לעבודות פיתוח
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד
ג .אישור הלוואה לפיתוח בהיקף של  45.0מיליון  ₪במסגרת תוכנית פיתוח לשנת 2017

 .1אישור תב"רים בהיקף של  30.0מיליון  ( ₪עפ"י רשימה מפורטת
המצ"ב) במסגרת הלוואה לפיתוח לשנת .2017

רוביק דנילוביץ':
שאלות? הערות? התייחסויות? אנחנו מאשרים פה אחד ,תודה .קדימה.

אושר
הצבעה לסעיף ג'  ,אישור הלוואה לפיתוח בהיקף של  45.0מיליון  ₪במסגרת תוכנית פיתוח
לשנת 2017
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד

ד .העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף עפ"י רשימה מצ"ב.
רוביק דנילוביץ':
הערות? שאלות? התייחסויות? אנחנו מביאים לאישור .מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד ,תודה.

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

ה .אישור דו"ח רבעוני לשנת  2016לתקופה  :רבעון  ,3שנת .2016

רוביק דנילוביץ':
שאלות? הערות? התייחסויות? אנחנו מביאים לאישור ,אושר פה אחד ,תודה רבה.

אושר

הצבעה לסעיף ה'  ,אישור דוח רבעוני לשנת  2016לתקופה :רבעון  ,3שנת .2016
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד

רוביק דנילוביץ':
ערב טוב לכולם.

הישיבה ננעלה

_________________________
רוביק דנילוביץ'
יו"ר ועדת כספים
רשמה :אסתי זילברמן ,לשכת הגזבר
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