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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)
יוסי דלויה (הרב גדי מזוז -מ"מ)
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
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
אבי ביטון  -מנהל אגף אחזקה
עודד ברויאר  -מנהל אגף גנים ונוף
עו"ד סופיה רווח  -סגנית גזבר ומנהלת אגף התקציבים
רו"ח פזית פוקס  -סגנית גזבר העירייה
עמוס אבו  -מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויות
יהוד מרציאנו  -מנהל אגף חדשנות מערכות מידע ותקשורת
דודי ליפשיץ  -ראש מערך הספורט והבנייה הציבורית
חיים קפלן  -סגן מנהל אגף גזברות לחינוך ורווחה
עמית ריינגולד  -סגן מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירום
רו"ח יוסי זזון  -חשב מינהל תפעול
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
מרינה כהן  -מנהלת תחום בקרה תקציב רגיל
ליאור דיעי  -חשב חברת "כיוונים" וראש מינהל כספים מש"א ותפעול ,ערן רוזנטל שלומי נומה מנכ"ל כיוונים
נעדרו ה"ה:
עו"ד יגאל אובשייביץ (משה בורוכוב -מ"מ)
יוסף בן עמי (אורטל פרלמן שמואלי -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)
גיל שטכמן (אביעד שמלה -מ"מ)( -התנצל) חברי ועדת הכספים
דימיטרי פיגלאנסקי  -מהנדס העירייה
ניר גורליצקי  -מנהל אגף משאבי אנוש
בני מגרלשוילי  -מנהל אגף הפיקוח (חופשה)
מירב תורג'מן  -סגנית גזבר העירייה
יחיאל חמו  -מנהל אגף גבייה ומנהל הארנונה (חופשה)
רו"ח צביה סעדון  -מנהלת אגף חשבות (התנצלה)
אדמונד אוזן ,אינג' ומשפטן -ממונה על הנכסים
עו"ד דורית קקון דנון  -מנהלת מחלקת התקשרויות וביטוח
רו"ח ליבנת קדוש  -חשבת מינהל תכנון ופיתוח
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
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ריכוז הנושאים על סדר היום
א .דו"ח כספי שנתי מבוקר ,הדו"ח הכספי ליום  31לדצמבר  2016בעיריית באר שבע.
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מר רוביק דנילוביץ':
ערב טוב ,אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת כספים מספר .50/1359

אושר
א .דו"ח כספי שנתי מבוקר ,הדו"ח הכספי ליום  31לדצמבר  2016בעיריית באר שבע

רו"ח תומר ביטון:
אנחנו פותחים את הישיבה לגבי הדו"ח הכספי המבוקר לשנת  , 2016אנחנו כבר אישרנו את הדו"ח הזה במסגרת
הדוחות הרבעוניים .דיווחנו על תוצאות הפעילות לשנת  , 2016במסגרת הנכסים של העירייה יש גרעון שהוא גרעון
מצטבר שעומד על  161,865,000ש"ח .בשנת הדוח סיימנו בעודף של  ,₪ 1,910,000שהוא עודף קל .בסה"כ הגרעון קטן
ל  ₪ 161,865,000 -סך הכול המאזן בצד הנכסים  655מיליון  ₪ובצד ההתחייבויות  655מיליון  ₪זה מאזן העירייה.
כמו שאתם יודעים המאזן לא כולל את יתרות החייבים בארנונה שמפורטים לכם בעמוד  822 ,4מיליון  ₪וכן את עומס
המלוות  385,519מאות אלפי . ₪
אני עובר לתקציב הרגיל ,סך הכול הביצוע בתקציב רגיל הסתכם בצד התקבולים  ₪ 1,482,711ובצד התשלומים
 ₪ 1,480,801והעודף כאמור הוא  .₪ 1,910,000זה לגבי התקציב הרגיל.
לגבי התקציב הבלתי רגיל סיימנו את השנה בביצוע של  ₪ 281,000,000שזה גידול של כ –  ₪ 50,000,000לעומת הביצוע
של שנת  . 2015אנחנו מקווים שהשנה יהיה גידול אף יותר גדול .זה בסך הכול הדו"חות העיקריים יש פה גם את
הדו"חות ופירוטים הנוספים אם יש שאלות הערות.
רוביק דנילוביץ':
להמשיך במגמה של מסיימים מאוזן ולהמשיך לפתח את העיר במאות מיליונים ,זאת המגמה שצריכה להימשך.
הצבעה לאישור הדו"ח כספי שנתי מבוקר ,הדו"ח הכספי ליום  31לדצמבר  2016בעיריית
באר שבע
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אושר פה אחד

הישיבה ננעלה

_______________________
מר רוביק דנילוביץ'
יו"ר ועדת כספים
רשמה :גלית יפרח ,מנהלת לשכת הגזבר

