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השתתפו ה"ה:

רוביק דנילוביץ'  -יו"ר
חפצי זוהר  -מ"מ יו"ר
אברהם וינברגר (פנינה פחימה  -מ"מ חבר)
ויאצ'סלב רוזנברג  -חברי ועדת הכספים
שמעון בוקר  -מוזמנים קבועים
רו"ח תומר ביטון  -גזבר העירייה
עו"ד חיים טורקל  -היועץ המשפטי או ג'ף גודמן סגן היועץ המשפטי
אמנון יוסף  -דובר העירייה
ניר גורליצקי -מנהל אגף משאבי אנוש
זהבה הראל  -ראשת מינהל החינוך
אתי כהן  -מנהלת אגף הרווחה
אבי ביטון  -מנהל אגף אחזקה
עו"ד סופיה רווח  -סגנית גזבר ומנהלת אגף התקציבים
רו"ח פזית פוקס  -סגנית גזבר העירייה וממונה על הנכסים
עמית ריינגולד  -מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירום
יהוד מרסיאנו  -מנהל אגף חדשנות מערכות מידע ותקשורת
שאול כהן  -מנהל אגף הביטחון
דודי ליפשיץ  -ראש מערך הספורט והבנייה הציבורית
חיים קפלן  -סגן מנהל אגף גזברות לחינוך ורווחה
ירון בסטיקר  -מנהל מחלקת תקציבי פיתוח
אולגה גרצנשטיין  -מנהלת כספים באגף הרווחה
שלומי נומה  -מנכ"ל חברת כיוונים
ליאור דיעי  -מנכ"ל חברת יעדים ,מ"מ גבי דנה כספים והתקשוריות ביעדים
רו"ח ערן רוזנטל  -מנהל אגף כספים ,חב' כיוונים

נעדרו ה"ה:

משה בן זקן (שמעון טובול  -מ"מ חבר)
יוסי בן עמי (עו"ד שירלי נגר כהן  -מ"מ חבר)  -התנצל
אילנה גיזנבורג ווקנין (מרדכי בן יהודה  -מ"מ חבר)
יוסי דדוש (עו"ד מינה קלמן חדד  -מ"מ חבר)
יוסי דלויה (גדי מזוז  -מ"מ חבר)  -התנצל
משה ינאי
יסמין סקס פרידמן
רוסט קרפמן (גיל שטכמן  -מ"מ חבר) – התנצל
לאה שובייב (שיר אלימלך  -מ"מ חברה)  -חברי ועדת הכספים
טל אל על
עופר כרדי  -מוזמנים קבועים
אבישג אבטובי  -מנכ"ל העירייה
אדר' תמר פוריה  -מהנדסת העיר
אבי פוגל  -מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
בני מגרלשוילי  -מנהל אגף הפיקוח
מלכה גל  -מנהלת אגף רישוי עסקים
מנהל אגף לאיכות הסביבה
מירב תורג'מן  -סגנית גזבר העירייה
יחיאל חמו  -מנהל אגף גבייה ומנהל הארנונה
עמוס אבו  -מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויות
רו"ח צביה סעדון  -מנהלת אגף חשבות
שחר דניאל  -מ"מ מנהל אגף גנים ונוף
ורד גושן -מנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי
עו"ד דורית קקון דנון  -מנהלת מחלקת התקשרויות וביטוח
רו"ח ליבנת קדוש  -חשבת מינהל תכנון ופיתוח
רו"ח יוסי זזון  -חשב מינהל תפעול
רו"ח חגית קראדי  -מנהלת חשבונות ראשית
עו"ס ורד ששון  -יועצת לקידום מעמד האישה
עו"ס דניאלה דרורי  -יועצת לענייני אזרחים ותיקים
רו"ח טל בודרהם  -מנהלת כספים אגף מינהל ומשאבי אנוש מערכות מידע וביטחון
חיים ברדה  -מנהל כספים מנהל החינוך והתנ"ס
מרינה כהן  -מנהלת תחום בקרה תקציב רגיל  -חל"ד
יוסי בן ישי  -מנהל תחום פרויקטים
רו"ח עומרי יוסף  -חשב החברה הכלכלית
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ריכוז הנושאים על סדר היום
א .אישור דו"חות כספיים מבוקרים ליום  31לדצמבר 2018
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רוביק דנילוביץ':
ערב טוב ,אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת כספים מספר .20/391

תומר ביטון:
מובא לעיונכם הדו"ח הכספי המבוקר לשנת  .2018אנחנו למעשה הצגנו את תמצית הדו"ח הזה
כדו"ח רבעוני לפני כשנה וזה הדו"ח לאחר ביקורת רו"ח מטעם משרד הפנים ואין בו שינויים
מהותיים .הדוח מצביע על עודף של כ –  2.3מלש"ח  ,סה"כ הכנסות בתקציב הרגיל הסתכמו בכ
–  1,743מלש"ח  ,סה"כ מחזור העירייה לשנת  2018מסתכם בכ –  2,172מלש"ח.
רוביק דנילוביץ':
שאלות ,אין שאלות .מי בעד ,מי נגד?

אושר
א .אישור דו"חות כספיים מבוקרים ליום  31לדצמבר 2018

הצבעה לסעיף א'  -אישור דו"חות כספיים מבוקרים ליום  31לדצמבר 2018
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הישיבה ננעלה
_________________________
רוביק דנילוביץ'
יו"ר ועדת כספים

אושר פה אחד
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רשמה :סמדר אביעוז ,לשכת גזבר

