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השתתפו ה"ה:

חפצי זוהר – מ"מ יו"ר
יוסי בן עמי (עו"ד שירלי נגר כהן – מ"מ חבר)
גדי מזוז – מ"מ חבר יוסי דלויה
אברהם וינברגר (פנינה פחימה – מ"מ חבר)
יסמין סקס פרידמן
רוסט קרפמן (גיל שטכמן – מ"מ חבר)
ויאצ'סלב רוזנברג
לאה שובייב (שיר אלימלך – מ"מ חברה)  -חברי ועדת הכספים
אבישג אבטובי  -מנכ"ל העירייה
רו"ח תומר ביטון  -גזבר העירייה
עו"ד חיים טורקל  -היועץ המשפטי או ג'ף גודמן סגן היועץ המשפטי
אבי פוגל  -מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
אמנון יוסף  -דובר העירייה
אתי כהן  -מנהלת אגף הרווחה
בני מגרלשוילי  -מנהל אגף הפיקוח
מלכה גל  -מנהלת אגף רישוי עסקים
אבי ביטון  -מנהל אגף אחזקה
עו"ד סופיה רווח  -סגנית גזבר ומנהלת אגף התקציבים
רו"ח פזית פוקס  -סגנית גזבר העירייה
עמוס אבו  -מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויות
רו"ח צביה סעדון  -מנהלת אגף חשבות
שאול כהן  -מנהל אגף הביטחון
רו"ח יוסי זזון  -חשב מינהל תפעול
ירון בסטיקר  -מנהל מחלקת תקציבי פיתוח
רו"ח טל בודרהם  -מנהלת כספים אגף מינהל ומשאבי אנוש מערכות מידע וביטחון
אולגה גרצנשטיין  -מנהלת כספים באגף הרווחה
יוסי בן ישי  -מנהל תחום פרויקטים
ליאור דיעי  -חשב חברת כיוונים וראש מינהל כספים מש"א ותפעול מחליף שלומי נומה ,מנכ"ל חב'
כיוונים

נעדרו ה"ה:

רוביק דנילוביץ' – יו"ר (התנצל)
משה בן זקן (שמעון טובול – מ"מ חבר)
אילנה גיזנבורג (מרדכי בן יהודה – מ"מ חבר) (התנצלה)
יוסי דדוש (עו"ד מינה קלמן חדד – מ"מ חבר) (חו"ל)
משה ינאי  -חברי ועדת הכספים
דימיטרי פיגלאנסקי  -מהנדס העירייה
ניר גורליצקי  -מנהל אגף משאבי אנוש
זהבה הראל  -ראשת מינהל החינוך
מנהל אגף לאיכות הסביבה
עודד ברויאר  -מנהל אגף גנים ונוף
מירב תורג'מן  -סגנית גזבר העירייה (התנצלה)
יחיאל חמו  -מנהל אגף גבייה ומנהל הארנונה
עמית ריינגולד  -מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירום (התנצל)
יהוד מרסיאנו  -מנהל אגף חדשנות מערכות מידע ותקשורת
דודי ליפשיץ  -ראש מערך הספורט והבנייה הציבורית
חיים קפלן  -סגן מנהל אגף גזברות לחינוך ורווחה
עו"ד דורית קקון דנון  -מנהלת מחלקת התקשרויות וביטוח
רו"ח ליבנת קדוש  -חשבת מינהל תכנון ופיתוח
עו"ס ורד ששון  -יועצת לקידום מעמד האישה
עו"ס דניאלה דרורי  -יועצת לענייני אזרחים ותיקים
ליז אביסדריס עובדיה  -עוזרת ראש העיר למעקב ובקרה
חיים ברדה  -מנהל כספים מנהל החינוך והתנ"ס
מרינה כהן  -מנהלת תחום בקרה תקציב רגיל
רו"ח עומרי יוסף  -חשב החברה הכלכלית
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ריכוז הנושאים על סדר היום
א .דוח רבעוני לשנת  2018לתקופה :רבעון ( 2018 , 2סקור)

עיריית באר שבע
ועדת כספים מס'  3/22מיום 24.12.18

ד"ר חפצי זוהר:
אנחנו פותחים את וועדת כספים מס'  , 3/22בבקשה.

אושר

א .דוח רבעוני לשנת  2018לתקופה :רבעון ( 2018 ,2סקור)

רו"ח תומר ביטון:
כן ,הדוח הרבעוני החצי שנתי ,למעשה מדובר פה בדוח שכבר הוא קודם יותר לדוח
שהצגנו כרגע לסוף רבעון . 2018 ,3
יוסי בן עמי:
איפה ?
ד"ר חפצי זוהר:
זה המצורף ,מספר .2
רו"ח תומר ביטון:
אני מדבר על וועדת כספים  , 3/22הישיבה השנייה .יש פה את הדוח הסקור על ידי רואה
החשבון מטעם משרד הפנים ,הדוח הזה הוא ליום ה – , 30.06
ד"ר חפצי זוהר:
רק שניה .בשביל מי שלא יודע ,הוועדה הנפרדת מספר  , 3/22זה דפים נפרדים ,יש לכם על
השולחן ,בסדר ? סליחה תומר ,בבקשה.
רו"ח תומר ביטון:
אוקיי .אז אם מסתכלים בסך הכל גם על הגירעון לסוף ה 30.06.2018 -בהיקף של כ10.5 -
מיליון  ,₪אז רואים שבאופן יחסי אם אנחנו לוקחים שלושה חודשים קדימה ,אז יש
צמצום מסוים בהיקף הגירעון ,כי אנחנו דיברנו עכשיו על ה . 30.09 -ובסך הכל הנתונים
הם דומים רק לחצי השנה שהסתיימה ביום ה . 30.06.2018 -אם יש שאלות לגבי הדוח
הזה אז אני גם כן אשמח לענות.
ד"ר חפצי זוהר:
שאלות ,הבהרות ,הערות ? הכל ברור ? אז נביא לאישור ?
רו"ח תומר ביטון:
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כן.

אושר

הצבעה לסעיף א'  -דוח רבעוני לשנת  2018לתקופה :רבעון ( 2018 ,2סקור)
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הישיבה ננעלה

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

אושר פה אחד

