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השתתפו ה"ה:
רוביק דנילוביץ'  -יו"ר
ד"ר חפצי זוהר  -מ"מ יו"ר
יוסי דדוש (מרדכי בן יהודה-מ"מ)
גיל שטכמן (אביעד שמלה -מ"מ) -חברי ועדת הכספים
אבישג אבטובי
רו"ח תומר ביטון
עו"ד חיים טורקל
דימיטרי פיגלאנסקי
אבי פוגל
עודד ברויאר
עו"ד סופיה רווח
עמוס אבו
רו"ח צביה סעדון
חיים קפלן
עמית ריינגולד
ליאור דיעי

 מנכ"ל העירייה גזבר העירייה היועץ המשפטי או ג'ף גודמן סגן היועץ המשפטי מהנדס העירייה מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור מנהל אגף גנים ונוף סגנית גזבר ומנהלת אגף התקציבים מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויות מנהלת אגף חשבות סגן מנהל אגף גזברות לחינוך ורווחה סגן מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירום -חשב חברת "כיוונים" וראש מינהל כספים מש"א ותפעול (מחליף ערן רוזנטל)

נעדרו ה"ה :
עו"ד יגאל אובשייביץ (משה בורוכוב -מ"מ)
יוסף בן עמי ( אורטל פרלמן שמואלי -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
 דובר העירייה (התנצל)אמנון יוסף
 מנהל אגף משאבי אנושניר גורליצקי
 ראשת מינהל החינוךזהבה הראל
 מנהלת אגף הרווחהאתי כהן
 מנהל אגף הפיקוחבני מגרלשוילי
 מנהלת אגף רישוי עסקיםמלכה גל
 מנהל אגף לאיכות הסביבה (התנצל)נועם יחיאל
 מנהל אגף אחזקהאבי ביטון
 סגנית גזבר העירייהמירב תורג'מן
 סגנית גזבר העירייהרו"ח פזית פוקס
 מנהל אגף הגביה ומנהל הארנונהיחיאל חמו
 מנהל אגף חדשנות מערכות מידע ותקשורתיהוד מרציאנו
 ראש מערך הספורט והבנייה הציבורית (התנצל)דודי ליפשיץ
אדמונד אוזן ,אינג' ומשפטן -ממונה על הנכסים
עו"ד דורית קקון דנון  -מנהלת מחלקת התקשרויות וביטוח (התנצלה)
 חשבת מינהל תכנון ופיתוחרו"ח ליבנת קדוש
 חשב מינהל תפעולרו"ח יוסי זזון
 מנהל מחלקת תקציבי פיתוחירון בסטיקר
עו"ס עדנה סבאג קריבוי  -יועצת לקידום מעמד האישה
 יועצת לענייני אזרחים ותיקיםעו"ס דניאלה דרורי
ליז אביסדריס עובדיה -עוזרת ראש העיר למעקב ובקרה
 מנהלת כספים אגף מינהל ומשאבי אנוש חדשנות מערכות מידע ותקשורתשמחה שבת
 מנהלת כספים באגף הרווחהאולגה גרצנשטיין
 מנהל כספים מנהל החינוך והתנ"סחיים ברדה
 מנהלת תחום בקרה תקציב רגילמרינה כהן
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ריכוז הנושאים על סדר היום
א .מענקים
ב .אישור תב"רים במימון הקרן לעבודות פיתוח
ג .אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף
ד .אישור העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף (עפ"י הפירוט המצ"ב)
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ד"ר חפצי זוהר:
ערב טוב ,אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת כספים מספר .48/1334
ד"ר חפצי זוהר:
מבקשת לאשר הכנסת התוספת מחוץ לסדר היום.

אושר
א .מענקים

 .1תקציב בסך  ₪ 8,078,616עבור בניית מרכז לגיל הרך בפלח : 5
מענק משרד השיכון בסך

₪ 4,770,754

מענק הרשות לפיתוח הנגב בסך ₪ 2,500,000
מימון ביניים מהקרן לעבודות פיתוח עד לקבלת הרשאה ממשרד השיכון במסגרת מוסדות
ציבור בסך ₪ 807,862
הערה :מימוש מענק זה מותנה בקבלת הרשאות בכתב

אושר
 .2מענק המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל בסך של  ₪ 20,000,000עבור הקמת
מתחם ספורטק בפארק נחל ב"ש.

אושר
 .3מענק המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל בסך של  ₪ 32,000,000עבור שיקום
ושיפוץ תשתיות עירוניות וחידוש רחובות מרכזיים בעיר העתיקה.

אושר
 .4עדכון תב"ר  4669בגין בניית  2כיתות גן בגדודים  -מגרש  601ג' לסך של
 ₪ 2,374,542עפ"י הפירוט הבא:
מענק מפעל הפיס בסך של ₪ 1,451,838
מענק משרד השיכון במסגרת הסכמי הגג בסך של
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מימון ביניים מהקרן לעבודות פיתוח עבור תוספות הנדסיות בסך

₪ 188,739

השתתפות הרשות מהקרן לעבודות פיתוח בסך של ₪ 287,755

אושר
 .5עדכון תב"ר  4670בגין בניית  2כיתות גן בגדודים  -מגרש  601ד' לסך של
 ₪ 2,605,336עפ"י הפירוט הבא:
מענק מפעל הפיס בסך של ₪ 1,451,838
מענק משרד השיכון במסגרת הסכמי הגג בסך של

₪ 453,004

מימון ביניים מהקרן לעבודות פיתוח עבור תוספות הנדסיות בסך

₪ 188,739

השתתפות הרשות מהקרן לעבודות פיתוח בסך של ₪ 511,755

אושר
 .6תקציב בסך  ₪ 2,569,753עבור בניית גן ילדים תלת כיתתי ברחוב שמואל הוגו
מענק מפעל הפיס בסך של

₪ 2,177,757

מימון ביניים מהקרן לעבודות פיתוח עבור תוספות הנדסיות בסך

₪ 391,996

אושר
 .7תקציב בסך  ₪ 1,713,169עבור בניית גן ילדים דו כיתתי בשכונת כלניות
מענק מפעל הפיס בסך של

₪ 1,451,838

מימון ביניים מהקרן לעבודות פיתוח עבור תוספות הנדסיות בסך ₪ 261,331

אושר
 .8תקציב בסך  ₪ 12,632,183עבור בניית ביה"ס יסודי חדש שלבים א+ב כולל חט"צ
בשכונת כלניות
מענק מפעל הפיס בסך של

₪ 10,705,240

מימון ביניים מהקרן לעבודות פיתוח עבור תוספות הנדסיות בסך ₪ 1,926,943

אושר
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 .9מענק משרד החינוך והתרבות בסך של  ₪ 60,000עבור הנגשת שתי כיתות לליקויי
שמיעה במקיף יצחק רגר.

אושר
 .10מענק המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל בסך של  ₪ 370,000ביצוע חניות
בסמוך למבנה גן ילדים בגדודים.

אושר
 .11מענק משרד החינוך והתרבות בסך של  ₪ 30,000עבור הנגשת שתי כיתה
לליקויי שמיעה בביה"ס נאות אברהם.

אושר
 .12מענק משרד החינוך והתרבות בסך של  ₪ 30,000עבור הנגשת שתי כיתה
לליקויי שמיעה בביה"ס מקיף ע"ש יצחק רבין.

אושר
 .13מענק משרד החינוך והתרבות בסך של  ₪ 30,000עבור הנגשת שתי כיתה
לליקויי שמיעה בביה"ס רמב"ם.

אושר
 .14מענק משרד החינוך והתרבות בסך של  ₪ 30,000עבור הנגשת שתי כיתה
לליקויי שמיעה בביה"ס בארי.

אושר
 .15מענק משרד החינוך והתרבות בסך של  ₪ 30,000עבור הנגשת שתי כיתה
לליקויי שמיעה בביה"ס מגן.

אושר
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 .16מענק משרד החינוך והתרבות בסך של  ₪ 30,000עבור הנגשת שתי כיתה
לליקויי שמיעה בביה"ס חזון עובדיה.

אושר
 .17מענק משרד החינוך והתרבות בסך של  ₪ 30,000עבור הנגשת שתי כיתה
לליקויי שמיעה בביה"ס מקיף ע"ש נוימן.

אושר
 .18מענק משרד החינוך והתרבות בסך של  ₪ 30,000עבור הנגשת שתי כיתה
לליקויי שמיעה בביה"ס מקיף דתי אמי"ת.

אושר
 .19מענק משרד השיכון והבינוי במסגרת הסכמי הגג בסך של  ₪ 73,800,795עפ"י
הפירוט הבא:
פיתוח רח' מגידו בסך

₪ 4,100,000

פיתוח שד' בן גוריון בסך

₪ 6,000,000

פיתוח שד' טוביהו בסך

₪ 29,912,670

פיתוח שצ"פ הסופרים בסך

₪ 18,000,000

פיתוח טיילת נווה נוי בסך

₪ 2,000,000

פיתוח פארק המחצבה בסך

₪ 6,000,000

פינוי חוות הגז בסך

₪ 7,788,125

אושר
 .20מענק משרד השיכון והבינוי במסגרת הסכמי הגג בסך של  ₪ 29,377,222עפ"י
הפירוט הבא:
₪ 5,600,000

סלילת רחוב אפיקים בנגב בסך
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פיתוח דרך נאווי בסך

₪ 5,000,000

פיתוח שצ"פ יגאל אלון בסך

₪ 5,000,000

פיתוח שצ"פ כביש  25כלניות בסך

₪ 2,000,000

שינויים בדרך שמשון ,אחימאיר ,ששת הימים בסך

₪ 1,000,000

מובל ניקוז ברחוב אורי צבי גרינברג בסך ₪ 1,485,000
בניית מתנ"ס חרדי בסך

₪ 2,000,000

פינוי חוות הגז בסך

₪ 1,000,000

מובל ניקוז בן גוריון עד וינגייט בסך

₪ 6,292,222

הערה :מימוש המענקים במסגרת סעיפים  19-20מותנה בקבלת הרשאות בכתב ממשרד
הבינוי והשיכון

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

ב .אישור תקציבים במסגרת הקרן לעבודות פיתוח

 .1תקציב בסך  ₪ 500,000עבור תיקון ליקויי בטיחות במוסדות רווחה.

אושר
 .2תקציב בסך  ₪ 530,000עבור ביצוע עבודות בטיחות במוסדות כיוונים.

אושר

הצבעה לסעיף ב' ,אישור תקציבים במסגרת הקרן לעבודות פיתוח
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
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ג .אישור מענקים במסגרת התקציב השוטף

 .1מענק המשרד לביטחון פנים בסך של  ₪ 271,136עבור תוכנית "דרך חדשה"
לשילוב הני הקהילה האתיופית.

אושר
 .2תקציב בסך  ₪ 150,000עבור סיוע למאבק בסמים:
מענק הרשות למלחמה בסמים בסך

₪ 100,000

השתתפות הרשות במסגרת התקציב השוטף בסך

₪ 50,000

אושר
 .3תקציב בסך  ₪ 269,577עבור  ₪עבור אירוע אקסטרה פארק במסגרת
תמיכה באירועי תרבות ,אומנות וספורט עבור אוכלוסיות המיעוטים ,החרדים ועולים
חדשים.
מענק המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל בסך ₪ 84,200
השתתפות הרשות במסגרת התקציב השוטף בסך

₪ 185,377

אושר
 .4מענק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול בסך של  ₪ 20,000עבור
פעילות קיץ למאבק בסמים ובאלכוהול.

אושר
 .5מענק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול בסך של  ₪ 25,000עבור
תוכנית למאבק בסמים ליוצאי אתיופיה.

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

אושר פה אחד

ד .אישור העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף (עפ"י הפירוט המצ"ב)
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אושר
הצבעה לסעיף ד' אישור העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף (עפ"י הפירוט
המצ"ב)
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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