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השתתפו ה"ה:
רוביק דנילוביץ'  -יו"ר
ד"ר חפצי זוהר  -מ"מ יו"ר
יוסף בן עמי
שמעון טובול
משה ינאי
גיל שטכמן -חברי ועדת הכספים
אבישג אבטובי  -מנכ"ל העירייה
רו"ח תומר ביטון  -גזבר העירייה
עו"ד חיים טורקל  -היועץ המשפטי
אבי פוגל  -מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
אמנון יוסף  -דובר העירייה
זהבה הראל  -ראשת מינהל החינוך
אתי כהן  -מנהלת אגף הרווחה
מלכה גל -מנהלת אגף רישוי עסקים
נועם יחיאל  -מנהל אגף לאיכות הסביבה
עו"ד סופיה רווח  -סגנית גזבר ומנהלת אגף התקציבים
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
עו"ד דורית קקון דנון  -מנהלת מחלקת התקשרויות וביטוח
אולגה גרצנשטיין  -מנהלת כספים באגף הרווחה
ליאור דיעי  -חשב חברת כיוונים וראש מינהל כספים מש"א ותפעול
עו"ד ג'ף גודמן -סגן היועץ המשפטי
עו"ד אורטל שריג  -מנהלת תחום השגות עררים כינוסי נכסים ופש"ר

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)
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
יניב שילון  -מנהל אגף אחזקה
מירב תורג'מן  -סגנית גזבר העירייה
עמית ריינגולד -סגן מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירום
אדמונד אוזן ,אינג' ומשפטן -ממונה על הנכסים
חשב מינהל תכנון ופיתוח
רו"ח יוסי זזון  -חשב מינהל תפעול
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ירון בסטיקר  -מנהל מחלקת תקציבי פיתוח
עו"ס עדנה סבאג קריבוי  -יועצת לקידום מעמד האישה
עו"ס דניאלה דרורי  -יועצת לענייני אזרחים ותיקים
שמחה שבת  -מנהלת כספים אגף מינהל לוגיסטיקה וחירום ומשאבי אנוש
חיים ברדה  -מנהל כספים באגף החינוך
מרינה כהן  -מנהלת תחום בקרה תקציב רגיל

ריכוז הנושאים על סדר היום

 .1אישור מענקים.
 .2אישור תב"רים במימון הקרן לעבודות פיתוח.
 .3מענקים במסגרת התקציב השוטף.
 .4העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף.
 .5אישור מתן ערבות.
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רוביק דנילוביץ' -יו"ר:
ערב טוב ,אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת כספים מספר  .34/1026אנחנו מבקשים להביא לדיון את כל התוספת
מחוץ לסדר היום .תודה.

אושר
א .אישור מענקים
ב.
 .1תקציב בסך  130,000דולר קנדי שהם ( ₪ 383,500לפי  ₪ 2.95לדולר קנדי ) עבור
מרחב ייחודי במרכז הטכנולוגי :
פדרציית מונטריאול סך של

₪ 147,500

עמותת קדימה מדע סך של

₪ 147,500

עיריית ב"ש ממקורותיה סך של

₪ 88,500

אושר
 .2מענק מפעל הפיס בסך של  ₪ 850,000עבור שיפוץ התחנה לגמילה מסמים  -חוסן.

אושר
 .3מענק מפעל הפיס בסך  2.0מיליון  ₪עבור שיפוץ הגן הזואולוגי.

אושר
 .4מענק מפעל הפיס בסך  4.0מיליון  ₪עבור שיפוץ הצלמנייה בעיר העתיקה.

אושר

 .5מענק מפעל הפיס בסך  2.0מיליון  ₪עבור שיפוץ המשכן לאומנויות הבמה.

אושר

 .6מענק מפעל הפיס בסך  ₪ 7,797,627עבור בניית אולם ספורט ברמות ( השלמה לתקציב
הספורטוטו בסך .) ₪ 5,208,000

אושר
4

עיריית באר שבע
ועדת כספים מס'  34/1026מיום 07.06.16

 .7מענק מפעל הפיס בסך  ₪ 400,000עבור שיפוץ מרכז הצעירים.

אושר
 .8מענק מפעל הפיס בסך  ₪ 200,000עבור שיפוץ מוזיאון העצמאות.

אושר
 .9מענק מפעל הפיס בסך  ₪ 250,000עבור שיפוץ בית הספר למשחק.

אושר
 .10מענק מפעל הפיס בסך  ₪ 650,000עבור השלמת פיתוח בקונכייה.

אושר

 .11מענק מפעל הפיס בסך  1.0מיליון  ₪עבור רכישת מזגנים למוסדות חינוך.

אושר

 .12מענקי מפעל הפיס ( ) 433-452בסך  ₪ 9,750,000עבור שיפוץ גני ילדים עפ"י רשימה מפורטת
המצ"ב.

אושר
 .13מענקי מפעל הפיס ( )454-466,474-475,483,590בסך  ₪ 1,059,840עבור רכישת מחשבים
לגני ילדים ובתי ספר עפ"י רשימה מפורטת המצ"ב.

אושר
 .14מענק רמ"י בסך של  ₪ 739,316עבור תכנון כיכר הנגב בצומת אלי כהן.

אושר
הצבעה לסעיף א'  ,מענקים.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד
ג .אישור תב"רים במימון הקרן לעבודות פיתוח
ד.
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 .1הגדלת תב"ר  3585בסך  ₪ 700,000עבור השלמת בניית אולם ספורט בנאות לון
( סה"כ היקף התב"ר לאחר הגדלה .) ₪ 8,048,214

אושר
 .2תקציב בסך  ₪ 100,000עבור ניהול בוררות ת.ג.י .בגין בניית המשכן לאומנויות הבמה.

אושר
 .3תקציב בסך  70,000ש"ח עבור רכישת מזרנים לשעת חירום.

אושר
 .4תקציב בסך  ₪ 200,000עבור ביצוע שינוי גאומטרי בחתך הרחוב בשכונה ו' לטובת הגדלת חניות
למועדון אלי"ע.

אושר

 .5מימון ביניים מהקרן לעבודות פיתוח עד לקבלת מענק בסך של  ₪ 390,000עבור הגדלת תב"ר
 6215לבניית מעון יום תלת כיתתי ביהושע יבין
( סה"כ היקף התב"ר לאחר הגדלה .) ₪ 3,526,000

אושר
 .6מימון ביניים מהקרן לעבודות פיתוח עד לקבלת מענק בסך של  ₪ 640,000עבור הגדלת תב"ר
 6213לבניית מעון יום תלת כיתתי ביעלים
( סה"כ היקף התב"ר לאחר הגדלה .) ₪ 3,776,000

אושר
 .7מימון ביניים מהקרן לעבודות פיתוח עד לקבלת מענק בסך של  ₪ 300,000עבור הגדלת תב"ר
 6214לבניית מעון יום תלת כיתתי במשה קהירי
(סה"כ היקף התב"ר לאחר הגדלה .) ₪ 3,572,754

אושר
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 .8מימון ביניים מהקרן לעבודות פיתוח עד לקבלת מענק ממשרד השיכון בסך של  ₪ 500,000עבור
השתתפות העירייה בשיפוץ והתאמת בית לקידום נוער כנגד תרומתה של משפחת רובנזדה בסך של
. ₪ 600,000

אושר
 .9פתיחת תב"ר בסך  ₪ 330,000עבור שדרוג מערך מצלמות בעמק שרה.

אושר
 .10פתיחת תב"ר בסך  ₪ 300,000עבור שיפוץ מבנה השירותים בשוק העירוני.

אושר
 .11פתיחת תב"ר בסך  ₪ 120,000עבור החלפת מערכת השקיה במגרש מתנ"ס נירים בשכונה ד'.

אושר
 .12פתיחת תב"ר בסך  ₪ 125,000עבור רכישת נכס מדייר  -קלימו חכמון ברחוב הרצל  53באר-שבע.

אושר
 .13הגדלת תב"ר בסך של  1.8מיליון  ₪עבור בניית קומה נוספת בבית האגודות ( סה"כ היקף
התקציב לאחר הגדלה  2.8מיליון .) ₪

אושר

הצבעה לסעיף ב'  ,אישור תב"רים במימון הקרן לעבודות פיתוח
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד

ג .מענקים במסגרת התקציב השוטף
ה.
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 .1מענק משרד הרווחה בסך של  ₪ 617,000במסגרת תוכנית חומש – תוכנית
ממשלתית לקידום ושילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית

אושר
 .2תקציב בסך  ₪ 1,200,000עבור תוכנית התקשוב בבתי הספר השונים ( עפ"י רשימה מצ"ב):
מענק משרד החינוך בסך ()75%

₪ 900,000

השתתפות הרשות במסגרת התקציב השוטף בסך ()25%

₪ 300,000

הערה :מימוש מענק זה מותנה בקבלת הרשאה בכתב ממשרד החינוך לשנת .2016

אושר
 .3תקציב בסך  ₪ 2,740,324עבור פרויקטים בנושא קליטה עפ"י רשימה מצ"ב:
מענק משרד הקליטה בסך ₪ 2,132,544
השתתפות הרשות במסגרת התקציב השוטף בסך 607,780₪

אושר
הצבעה לסעיף ג'  ,מענקים במסגרת התקציב השוטף
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד
ד .העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף

אושר

הצבעה לסעיף ד'  ,העברות תקציביות במסגרת התקציב השוטף
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד
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ה .אישור למתן ערבות
מתן ערבות למשטרת ישראל בסך של  ₪ 7,500בגין מכרז המטווח העירוני.

אושר
הצבעה לסעיף ה'  ,אישור למתן ערבות
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד

הישיבה ננעלה

________________________
רוביק דנילוביץ'
יו"ר ועדת כספים

רשמה :גלית יפרח ,מנהלת לשכת הגזבר
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