עיריית באר שבע

פרוטוקול ועדת כספים מס' 43/1224
מיום שני ,כ"ד בשבט תשע"ז20.2.17 ,

עיריית באר שבע
ועדת כספים מס'  43/1224מיום 20.2.17

השתתפו ה"ה:
רוביק דנילוביץ'– יו"ר
ד"ר חפצי זוהר– מ"מ יו"ר
יוסף בן עמי ( אורטל פרלמן שמואלי -מ"מ)
עופר כרדי -מ"מ ,שמעון טובול -חברי ועדת הכספים
טל אל על – מוזמן קבוע
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
זהבה הראל  -ראשת מינהל החינוך
אתי כהן  -מנהלת אגף הרווחה
בני מגרלשוילי  -מנהל אגף הפיקוח
מלכה גל  -מנהלת אגף רישוי עסקים
אבי ביטון  -מנהל אגף אחזקה
עודד ברויאר  -מנהל אגף גנים ונוף
רו"ח פזית פוקס  -סגנית גזבר העירייה
יחיאל חמו  -מנהל אגף גבייה ומנהל הארנונה
רו"ח צביה סעדון  -מנהלת אגף חשבות
דודי ליפשיץ  -ראש מערך הספורט והבנייה הציבורית
עמית ריינגולד  -סגן מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירום
רו"ח ליבנת קדוש  -חשבת מינהל תכנון ופיתוח
רו"ח יוסי זזון  -חשב מינהל תפעול
ירון בסטיקר  -מנהל מחלקת תקציבי פיתוח
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
אולגה גרצנשטיין  -מנהלת כספים באגף הרווחה
חיים ברדה  -מנהל כספים מנהל החינוך והתנ"ס
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)
יוסי דלויה (הרב גדי מזוז -מ"מ)
אילנה גינזבורג (עו"ד מינה קלמן חדד – מ"מ)
משה ינאי (יסמין סקס פרידמן  -מ"מ)
עדי טרבס (רוסט קרפמן  -מ"מ)
גיל שטכמן (אביעד שמלה -מ"מ)-חברי ועדת הכספים
אמנון יוסף  -דובר העירייה (התנצל)
ניר גורליצקי  -מנהל אגף משאבי אנוש (התנצל)
נועם יחיאל  -מנהל אגף לאיכות הסביבה
עו"ד סופיה רווח  -סגנית גזבר ומנהלת אגף התקציבים (חופשה)
מירב תורג'מן  -סגנית גזבר העירייה (התנצלה)
עמוס אבו  -מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויות (התנצל)
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)
מרינה כהן  -מנהלת תחום בקרה תקציב רגיל (חופשת מחלה)
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ריכוז הנושאים על סדר היום
א .מענקים.
ב .אישור תקציבים במסגרת הקרן לעבודות פיתוח.
ג .אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף.
ד .אישור פרוטוקול ועדת השקעות מיום .26לינואר . 2017
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ד"ר חפצי זוהר:
ערב טוב ,אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת כספים מספר .43/1224
ד"ר חפצי זוהר:
מבקשת לאשר הכנסת התוספת מחוץ לסדר היום.

אושר

א .מענקים
 .1מענק משרד השיכון בסך של  ₪ 100,000רכישת ציוד עבור פרויקט שיקום
שכונות חוזר בתחום הילדים והנוער.

אושר
 .2מענק משרד לשרותיי דת בסך של  550,000עבור בניית בית הכנסת בשכונה ו'.

אושר
 .3תקציב בסך של  8,400,647עבור בניית אולם ספורט בישיבת בני עקיבא:
מענק ספורט טוטו בסך של .₪ 4,115,440
מענק מפעל הפיס בסך של .₪ 4,285207
הערה :מענק מפעל הפיס מותנה בקבלת הרשאה.

אושר
 .4מענק המשרד לפיתוח הפריפריה נגב גליל בסך  .₪ 2,500,000עבור בניית מרכז
לגיל הרך תוספת לתב"ר  8200סה"כ תקציב בתב"ר .₪ 6,738,471
הערה :מענק נגב גליל מותנה בקבלת הרשאה תקציבית.

אושר
 .5מענק מפעל הפיס בסך של  ₪ 3,000,000עבור הקמת מועדון פיס לנוער בטבנקין
שכונה ה' עבור תנועת נוער עזר"א.
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אושר
 .6מענק מפעל הפיס בסך של  ₪ 8,000,000עבור שיפוץ והצטיידות  32גנ"י (ע"פ
הרשימה המצ"ב).

אושר
 .7מענק מפעל הפיס בסך של  ₪ 400,000עבור אייפד לכל מורה לחינוך מיוחד
במסגרת תכנית מחשב נייד לכל מורה.

אושר
 .8מענק מפעל הפיס בסך של  ₪ 1,500,000עבור רכישת מזגנים למוסדות חינוך.

אושר
 .9מענק מפעל הפיס בסך של  ₪ 1,000,000עבור רכישת מחשבים למוסדות חינוך
(ע"פ הרשימה המצ"ב).

אושר
 .10מענק מפעל הפיס בסך של  ₪ 2,000,000עבור החלפת דשא סינטטי במגרשי
אימונים בקרית הספורט.

אושר
 .11מענק מפעל הפיס בסך של  ₪ 1,500,000עבור הקמת מרכז קהילתי לתרבות
ומורשת יהדות אתיופיה.

אושר
 .12מענק מפעל הפיס בסך של  ₪ 1,900,000עבור הקמת מתקן קט רגל בדרך בן
גוריון מגרש טאובל תוספת לתב"ר  3677סה"כ תקציב בתב"ר .₪ 2,500,000
הערה :מימוש מענקים  5-12מותנה בקבלת הרשאה בכתב ממפעל הפיס.

אושר
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 .13תקציב בסך  348,351עבור עבודות פיתוח ברחבת רד"ק:
.₪ 176,375
פדרציות לקידום הנגב
.₪ 50,000
ג'וינט אשלים
.₪ 121,976
השתתפות העירייה
הערה :מותנה בחתימה על ההסכמים.

אושר
 .14תקציב בסך  6,000,000עבור בניית מרכז יום טיפולי דורי  -בוגלה:
.₪ 2,450,000
ביטוח לאומי
.₪ 2,000,000
קרן שלם
.₪ 1,550,000
השתתפות העירייה
הערה :מותנה בקבלת הרשאה תקציבית מקרן שלם וחתימה על הסכם עם
הביטוח הלאומי.

אושר

הצבעה לסעיף א' מענקים.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד
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ב .אישור תקציבים במסגרת הקרן לעבודות פיתוח

 .1תקציב בסך  ₪ 500,000עבור עבודות נוספות בגשר להולכי רגל ( סה"כ היקף
התב"ר  3372לאחר הגדלה הינו .) ₪ 32,554,178

אושר
 .2תקציב בסך  ₪ 869,680עבור רכישת סככות אוטובוס והעתקת תחנות קיימות.

אושר

 .3מימון ביניים מהקרן לעבודות פיתוח עד לקבלת הרשאה ממשרד החינוך בסך
של  ₪ 6,724,643עבור בניית  1,165מ"ר והצטיידות (שלב ב ) בתיכון חדש ברמות.

אושר
 .4מימון ביניים מהקרן לעבודות פיתוח עד לקבלת הרשאה ממשרד החינוך בסך
של  ₪ 5,830,005עבור בניית  1,006מ"ר והצטיידות (שלב ב ) יסודי חדש בפלח 5
מגרש .901

אושר

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

אושר פה אחד
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ג .ג .אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף
 .1תקציב בסך  ₪ 36,750.06עבור פרויקט מגשר חינוכי דובר צרפתית:
מענק משרד החינוך בסך

₪ 27,562.5

השתתפות הרשות במסגרת התקציב השוטף בסך ₪ 9,187.56

אושר
 .2תקציב בסך  ₪ 73,500עבור פרויקט מגשר חינוכי דובר ספרדית:
מענק משרד החינוך בסך

₪ 55,125

השתתפות הרשות במסגרת התקציב השוטף בסך ₪ 18,375

אושר
 .3תקציב בסך  ₪ 55,125עבור פרויקט מגשר חינוכי דובר פורטוגזית:
מענק משרד החינוך בסך ₪ 31,644
השתתפות הרשות במסגרת התקציב השוטף בסך ₪ 23,481

אושר
 .4מענק משרד החינוך בסך  ₪ 45,500עבור פרויקט רכז חינוכי דובר רוסית.

אושר
 .5מענק משרד החינוך בסך  ₪ 290,000עבור הצטיידות טכנולוגית – שדרוג מגמות
(ע"פ פירוט המוסדות המצ"ב)
הערה :מותנה בקבלת התחייבות חתומה.

אושר

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

אושר פה אחד
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ד .ד .אישור פרוטוקול ועדת השקעות מיום  26לינואר 2017

אושר

ה .הצבעה לסעיף ד' אישור פרוטוקול ועדת השקעות מיום  26לינואר 2017
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הישיבה ננעלה

_________________________
רוביק דנילוביץ'
יו"ר ועדת כספים

רשמה :גלית יפרח ,לשכת הגזבר

אושר פה אחד

