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השתתפו ה"ה:
ד"ר חפצי זוהר -מ"מ יו"ר
יוסף בן עמי
יוסי דלויה (הרב גדי מזוז -מ"מ)
עופר כרדי -מ"מ ,שמעון טובול
 חברי ועדת הכספיםגיל שטכמן
רו"ח תומר ביטון  -גזבר העירייה
עו"ד חיים טורקל  -היועץ המשפטי או ג'ף גודמן סגן היועץ המשפטי
 דובר העירייהאמנון יוסף
 ראשת מינהל החינוךזהבה הראל
 מנהלת אגף הרווחהאתי כהן
רו"ח פזית פוקס  -סגנית גזבר העירייה
 ראש מערך הספורט והבנייה הציבוריתדודי ליפשיץ
עמית ריינגולד  -סגן מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירום
ירון בסטיקר  -מנהל מחלקת תקציבי פיתוח
אולגה גרצנשטיין -מנהלת כספים באגף הרווחה
 מנהלת תחום בקרה תקציב רגילמרינה כהן
נעדרו ה"ה:
רוביק דנילוביץ'– יו"ר (התנצל)
עו"ד יגאל אובשייביץ (משה בורוכוב -מ"מ)
יוסי דדוש (מרדכי בן יהודה-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
אבישג אבטובי -מנכ"ל העירייה (התנצלה)
דימיטרי פיגלאנסקי  -מהנדס העירייה
אבי פוגל  -מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור (התנצל חולה)
ניר גורליצקי  -מנהל אגף משאבי אנוש
בני מגרלשוילי  -מנהל אגף הפיקוח
מלכה גל  -מנהלת אגף רישוי עסקים
נועם יחיאל  -מנהל אגף לאיכות הסביבה
מנהל אגף אחזקה
עו"ד סופיה רווח  -סגנית גזבר ומנהלת אגף התקציבים (התנצלה)
מירב תורג'מן  -סגנית גזבר העירייה (התנצלה)
יחיאל חמו  -מנהל אגף גבייה ומנהל הארנונה
עמוס אבו  -מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויות (התנצל)
רו"ח צביה סעדון  -מנהלת אגף חשבות
חיים קפלן  -סגן מנהל אגף גזברות לחינוך ורווחה
אדמונד אוזן ,אינג' ומשפטן -ממונה על הנכסים
עו"ד דורית קקון דנון  -מנהלת מחלקת התקשרויות וביטוח (התנצלה)
רו"ח ליבנת קדוש  -חשבת מינהל תכנון ופיתוח
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 ומשאבי אנוש חדשנות מערכות מידע ותקשורת (התנצלה)
חיים ברדה  -מנהל כספים מנהל החינוך והתנ"ס
ליאור דיעי  -חשב חברת "כיוונים" וראש מינהל כספים מש"א ותפעול
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ריכוז הנושאים על סדר היום
 .1מענקים
 .2אישור תקציבים במסגרת הקרן לעבודות פיתוח
 .3עדכון הלוואה לפיתוח לשנת 2017
 .4סגירת תב"רים לשנת  ( 2016עפ"י רשימת תב"רים המצ"ב).
 .5אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף
 .6הארכת תוקף ערבויות

ד"ר חפצי זוהר:
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ערב טוב ,אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת כספים מספר .42/1196
רו"ח תומר ביטון
מבקש לאשר הכנסת התוספת מחוץ לסדר היום.

אושר
א .מענקים

 .1מענקי משרד החינוך והתרבות בסך של  ₪ 2,198,840עבור חידוש מבנים במסגרת מרחבי
למידה חדשניים – עיר דיגיטלית לשנת  2016עפ"י רשימת מוסדות החינוך המצ"ב.

אושר
 .2מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 6,142,500עבור הצטיידות מרחבי חדשנות וכיתות במסגרת עיר
דיגיטלית.

אושר
 .3מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 600,000עבור הצטיידות תומכת חינוך לטובת
קהילת המורים במרכז מורים.

אושר
 .4סה"כ תקציב בסך  ₪ 7,456,044עבור בנייה והצטיידות ביה"ס יסודי בפלח  5שלב א' (1,233
מ"ר):
מענק משרד החינוך עבור הצטיידות בסך של
מענק משרד החינוך עבור בניה בסך

₪ 132,300
₪ 5,782,770

מימון ביניים מהקרן לעבודות פיתוח
בגין תוספות הנדסיות בסך

₪ 1,040,899

מענק משרד השיכון במסגרת הסכמי הגג בסך

₪ 500,075

אושר
 .5תקציב בסך  ₪ 9,032,231עבור בנייה והצטיידות ביה"ס מקיף חדש ברמות שלב א' (1,574
מ"ר):
₪176,400
מענק משרד החינוך עבור הצטיידות בסך של
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₪ 7,382,060

מענק משרד החינוך עבור בניה בסך
מימון ביניים מהקרן לעבודות פיתוח

₪ 1,473,771

בגין תוספות הנדסיות בסך

אושר

 .6תקציב בסך  ₪ 5,040,517עבור בנייה והצטיידות ביה"ס יסודי יפה נוף בשד' צה"ל שלב ג' (866
מ"ר)
₪ 102,900
מענק משרד החינוך עבור הצטיידות בסך של
₪ 4,061,540

מענק משרד החינוך עבור בניה בסך
מימון ביניים מהקרן לעבודות פיתוח

₪ 876,077

בגין תוספות הנדסיות בסך

אושר
 .7תקציב בסך  ₪ 3,837,874עבור בנייה והצטיידות חט"צ ביה"ס היסודי הדו לשוני דגניה (470
מ"ר)
מענק משרד החינוך עבור הצטיידות בסך של ₪ 58,800
מענק משרד החינוך עבור בניה בסך ₪ 2,204,300
מימון ביניים מהקרן לעבודות פיתוח
בגין תוספות הנדסיות בסך ₪541,774
תרומת ₪ 1,178,000 EDUCATION FOR ALL –USAID
(  )3.8* $ 310,000מימוש המענק מותנה בחתימה על ההסכם.

אושר
 .8תקציב בסך  ₪ 800,000עבור תכנון חניון לילה (דיפו) לתח"צ בעמק שרה
₪ 680,000

מענק משרד התחבורה בסך של ()85%

השתתפות הרשות מהקרן לעבודות פיתוח בסך (₪ 120,000 )15%

אושר
 .9תקציב בסך  ₪ 800,000עבור ביצוע שביל אופניים ברחוב יהודה הלוי
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מענק משרד התחבורה בסך של (₪ 560,000 )70%
השתתפות הרשות מהקרן לעבודות פיתוח בסך ()30%

₪ 240,000

אושר
 .10תקציב בסך  ₪ 250,000עבור תכנון רחוב האורגים שלב ג'
מענק משרד התחבורה בסך של (₪175,000 )70%
השתתפות הרשות מהקרן לעבודות פיתוח בסך ()30%

₪ 75,000

אושר
 .11מענק קק"ל בסך  2.0מיליון  ₪עבור השלמת מבנה אנז"ק ( מתוך סכום זה  1.0מיליון  ₪הינם
תרומת  JNFאוסטרליה אשר יועברו באמצעות קק"ל )
סה"כ היקף התב"ר  3519לאחר ההגדלה הינו . ₪ 17,296,000

אושר
 .12תקציב בסך  ₪ 1,620,000עבור הפעלת מנהלת עירונית להתחדשות עירונית:
מענק משרד הבינוי והשיכון בסך של ()50%

₪ 810,000

השתתפות הרשות מהקרן לעבודות פיתוח בסך של (₪ 810,000 )50%

אושר
 .13מענק הטוטו בסך של  ₪ 600,000עבור מגרש דשא סינטטי לקהילה בשד'
בן -גוריון.

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

אושר פה אחד

ב .אישור תקציבים במסגרת הקרן לעבודות פיתוח
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 .1תקציב בסך  2.8מיליון  ₪עבור השלמת פארק הילדים ( סה"כ היקף התב"ר 3393
לאחר הגדלה הינו .) ₪ 38,150,000

אושר
 .2תקציב בסך  1.0מיליון  ₪עבור ביצוע שצפ"ים ברחבי העיר.

אושר
 .3תקציב בסך  1.2מיליון  ₪עבור תכנון שכונת מבואה דרומית.

אושר
 .4תקציב בסך  ₪ 1,269,385עבור מימון עסקת חליפין מול רמ"י בגין רצועת דרך
במגרש  - 705מוסכי העירייה.

אושר
 .5תקציב בסך  ₪ 760,000עבור ביצוע עבודות שיפוץ בקריית הספורט.

אושר
 .6תקציב בסך  ₪ 1,259,378עבור תשלום אגרת ניקוז לרשות הניקוז שקמה-בשור
לשנת .2017

אושר

הצבעה לסעיף ב' אישור תקציבים במסגרת הקרן לעבודות פיתוח
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

ג .עדכון הלוואה לפיתוח לשנת 2017
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 .1הקטנת נגישות מרחב ציבורי בסך של ₪ 1,200,000

אושר
 .2הגדלת שדרוג מערכות מחשוב בסך של ₪ 800,000

אושר
 .3תקצוב ביצוע עבודות בטיחות במוסדות רווחה בסך של ₪ 400,000

אושר

הצבעה לסעיף ג' עדכון הלוואה לפיתוח לשנת 2017
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד

ד .סגירת תב"רים לשנת  ( 2016עפ"י רשימת תב"רים המצ"ב).

הצבעה לסעיף ד' סגירת תב"רים לשנת  ( 2016עפ"י רשימת תב"רים המצ"ב).
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

ה .אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף

 .1מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 400,000עבור פרויקט אקוסיסטם עירוני עיר של
למידה במסגרת עיר דיגיטלית ( הרשאה .)1000882851

אושר
 .2מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 400,000עבור פרויקט מפגשי תמיכה ועידוד
לחדשנות בחינוך במסגרת עיר דיגיטלית ( הרשאה .)1000882829

אושר
 .3מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 500,000עבור פרויקט ליווי פדגוגי בבתי ספר
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במסגרת עיר דיגיטלית ( הרשאה .)1000882853

אושר
 .4מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 200,000עבור פרויקט קידום יוזמות חינוכיות
לחדשנות בתמיכה טכנולוגית במסגרת עיר דיגיטלית ( הרשאה .)1000882854

אושר
 .5מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 300,000עבור מוביל דיגיטלי עירוני במסגרת עיר
דיגיטלית ( הרשאה .)1000882850

אושר
 .6מענק משרד החינוך בסך של  ₪ 1,000,000עבור חברת ליווי ואסטרטגיה במסגרת
עיר דיגיטלית ( הרשאה .)1000882852

אושר
הערה :מימוש מענקים  1-6מותנה בקבלת הרשאות חתומות ממשרד החינוך.
 .7תקציב בסך  ₪ 3,446,100עבור פרויקט מיזם לביטחון תזונתי:
מענק אשל ירושלים בסך ₪ 3,136,100
השתתפות הרשות במסגרת התקציב השוטף בסך

₪310,000

( סך של  ₪ 182,838כבר מתוקצבים בבסיס התקציב לשנת )2017

אושר

 .8עדכון תוכנית לאומית לנוער בסיכון עפ"י הפירוט המצ"ב .

אושר
 .9מענק המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל בסך של  ₪ 360,000עבור הפעלת תכנית פנאי
וקהילה לשנת .2017
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אושר
 .10מענק המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל בסך של  ₪ 222,973עבור פעילות במרכז הצעירים
לשנת .2017

אושר
 .11מענק משרד החינוך במסגרת קול קורא  6762בסך של  ₪ 963,483עבור הצטיידות
להנגשה פרטנית.

אושר
 .12מענק משרד המדע והחלל בסך של  ₪ 1,250,000עבור תכנית אוריינות דיגיטלית .

אושר
 .13תרומת קרן נורד בסך של  $ 5,000עבור הפעלת המרכז למשפחה.

אושר
הצבעה לסעיף ה' אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

ו.

אושר פה אחד

הארכת תוקף ערבויות

 .1הארכת תוקף ערבות בסך  ₪ 4,087,500עבור חברת פזגז בע"מ

אושר
 .2הארכת תוקף ערבות בסך  ₪ 4,087,500עבור חברת אמישרגז החברה האמריקאית בע"מ.

אושר
 .3הארכת תוקף ערבות מכרז בסך  ₪ 7,000עבור לשב"ס .
אושר
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הצבעה לסעיף ו' הארכת תוקף ערבויות
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר פה אחד

הישיבה ננעלה

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