קורות חיים

א.

פרטים אישיים
שם
תאריך לידה

ב.

השכלה
-

ג.

תואר  B.A.בחוג לכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים . 6751-6755
תואר  M.B.A.ב 6775-6776 Thames Valley University London -
 Certified Internal Auditorנובמבר 5225

ניסיון בעבודה
-

ד.

 8דב כץ
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ניהול מערכות מטה וריכוז מטלות.
מערכות בקרה ודיווח כספיים ,תמחור ותפעול פרויקטים,
עבודת ביקורת בנוגע לפעולות עובדים ,הוראות ניהול ,פרויקטים ,הנה"ח,
מבדקים ותשאול.
שת"פ ומו"מ עסקי -מסחרי עם חברות בינלאומיות
ניתוח מאזנים ודוחות רווח הפסד ,דגמי עלות.
בדיקות כדאיות ,ניהול מכרזים ומו"מ מול ספקים מקומיים ומחו"ל.
תקצוב ותמחור ברמת פרויקט ומפעל והפעלת מדידות בקרה ופריון.

תעסוקה ותפקידים
מבקר העירייה
5222
בודק באם פעולות העירייה ,לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה –  ,6743נעשו כדין ,בידי המוסמך לעשותם ,תוך שמירת טוהר
המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
בודק את פעולות עובדי העירייה.
בודק באם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים
קיום הוראות כל דין.
מבקר את הנהלת חשבונות העירייה ובודק באם דרכי החזקת כספי
העירייה ושמירת רכושה והחזקתו מניחים את הדעת.
6776-6777

גזבר עירית נתניה
ניהול כל מערך הכספים בעירייה וייעוץ שוטף לראש העירייה בנושאים
הכספיים.

6764-6766

חשב ומנהל כספים במפעל להב ,תע"א.
ניהול מערך הכספים של המפעל תוך הקמה והפעלה של מערכות בקרה
ודיווח כספיים .הכנת מאזנים כספיים  ,בדיקות כדאיות ,הכנת דגמי עלות
והצעות מחיר .במקביל מכהן כמנהל הכספים של מינהלת ייצור מטוס
הלביא .עיקרי המטלות היו תכנון מערך התפעול והבקרה ,בדיקת כדאיות
ייצור המטוס ,הכנת דגמי עלות למטוס והכנת תקציבים שנתיים ורב
שנתיים לגורמים הממנים.

6761-6763

עוזר לסמנכ"ל לתכנון מערכות מידע ,תע"א.
עיצוב תפיסה מערכתית בנושאי זרימת מידע  ,ניתוחה והפצתה תוך תאום
בין גורמי המטה הכפופים לסמנכ"ל .ריכוז משימות שונות והכנת ניירות
עמדה לדיונים תוך בקרה ופקוח על מטלות מטה .ייצוג מחלקות הארגון
בשיתוף עם גוף הביקורת תוך יישום עבודת הביקורת הפנימית והחיצונית
גם יחד.

ה.

מינויים לתפקידים שונים
חבר בועדת חקירה לתפקוד מועצה מקומית כפר כנא מטעם מנכ"ל
- 5221
משרד הפנים.
יו"ר איגוד המבקרים ברשויות המקומיות
- 5221
-5222

נציג מרכז השלטון המקומי בוועדת ארידור לבחינה מחדש של סיוע המדינה
לעמותות.

 5224 - 5266חבר ועדה ממונה למילוי תפקידי המועצה בעיריית בקה-גת
 5265- 5261חבר בוועדה ממונה למילוי תפקידי המועצה מקומית ג'יסר א' זרקא.

ו.

- 5262

חבר בוועדת השירות לעיריות מטעם משרד הפנים.

-5263

חבר דירקטוריון באיגוד המבקרים הפנימיים בישראל

-5263

מ"מ יו"ר ועדת הביקורת בחבר הנאמנים של המכללה האקדמית נתניה

שונות
6766
6764
6771
5262
5262

תעודת הוקרה על השתתפות בפתוח המזל"ט שזיכה את התעשייה
האווירית בפרס בטחון ישראל.
תעודת הוקרה על תרומה ליצור מטוסי הכפיר.
תעודת הוקרה על תרומה בהשגת חוזה אספקת מערכות מל"ט (מטוס ללא
טיס) עבור הממשל האמריקאי.
 חבר בוועדת אתיקה עירונית. -מנהל אס"לים בשעת חרום נתניה

