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 עיריית כפר סבא
 36/18-13/20 פרוטוקול מס'

 ( 16/09/20רביעי, כ"ז באלול ה'תש"ף )שיבת מועצה שלא מן המניין, מיום מי

 

 

 ראש העיר רפי סער   משתתפים )לפי א"ב(:

 חבר המועצה, משנה לראש העיר אורן כהן 

 חבר המועצה אמיר סילבר 

 חבר המועצה אמיר קולמן 

  המועצה חברת  ד"ר אסנת ספורטה  

  חבר המועצה עו"ד יוסי סדבון  

  חברת המועצה  הדר לביא 

 חבר המועצה, סגן ראש העיר דני הרוש 

  חברת המועצה  לירית שפיר שמש  

 חבר המועצה מאיר מנדלוביץ'  

  חברת המועצה  עו"ד עדי לוי סקופ  

 חבר המועצה, סגן ראש העיר הנדין -עילאי הרסגור 

  חבר המועצה פינחס כהנא 

  חברת המועצה  פליאה קטנר 

 חברת המועצה  עו"ד קרן גרשון חגואל  

  חבר המועצה ד"ר רפי קובי  

  חברת המועצה  רו"ח תהילה מימון  

 חבר המועצה   עו"ד אהוד יובל לוי  :חסרים

 חבר המועצה, סגן ומ"מ ראש העיר עו"ד איתן צנעני  

 חבר המועצה ממה שיינפיין 

 חבר המועצה צביקה צרפתי 

 מנכ"ל העירייה   צחר איתי :נוכחים

 יועמ"ש העירייה   עו"ד אלון בן זקן  

 מנהלת לשכת מנכ"ל  טין יקיאליסה נ 

 יועמ"ש עו"ד בתיה בראף  

 מבקר העירייה  דוד ציון תורג'מן  

 סגן ומ"מ גזבר העירייה  צבי אפרת 

  צביקה דוידי  
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 16.09.2020 -ישיבת מועצה שלא מן המניין 

 :על סדר היום

 .ואישור שכרומינוי צביקה דוידי כגזבר העירייה  .1
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  .מינוי צביקה דוידי כגזבר העירייה ואישור שכרו .1

 

טוב, ערב טוב. אנחנו פותחים ישיבת נוספת שלא מן  ראש העיר:

ינוי לאישור מ ,המניין. הישיבה הזאת היא ישיבה מיוחדת

צביקה כאן? אז אנחנו, לפני כחודשיים  גזבר העירייה.

ויוצא לדרך  הודיע שגיא רוכל, גזבר העירייה, שהוא פורש 

חדשה אחרי שנים רבות של עבודה טובה מאוד שעשה כאן 

במערכת, והוא התמנה להיות גזבר עיריית נתניה. אנחנו 

ישר יצאנו במכרז ויצאנו לדרך למציאת תפקיד מאוד מאוד 

ליך היו לא מעט מועמדים מאוד בתה .משמעותי ומרכזי

טובים, אבל מי שזכה במכרז זה צביקה דוידי שנמצא איתו 

עשה שורה של תפקידים  והוא יציג את עצמו. צביקה ,כאן

היה גזבר קריית  בכירים מאוד. בתפקידו האחרון הוא

 מלאכי. צביקה, אתה מוזמן להציג את עצמך בפני המועצה. 

ערב טוב לכולם, שמחתי גם להיות נוכח בדיון האחרון  צביקה דוידי:

 שהתקיים, 

 צביקה, לא מבינים, תוריד את המסכה בבקשה.  איתי צחר:

שומעים יותר טוב? אז ערב טוב לכולם, שמחתי להשתתף  צביקה דוידי:

ן בדיון האחרון שהתקיים פה. הייתה לי הזדמנות כמאזי

קצת להתרשם מהרוח של הדברים. אז לי קוראים צביקה 

אבא לארבעה ילדים, נשוי דוידי, אני גר במושב נחושה, 

לאביגיל, ובאמת מביא כמו שאמר ראש העיר, דרך ארוכה, 

אני מודה על  הציבורי.גם במגזר העסקי וגם במגזר 

, ועל הבעת האמון שניתנה בבחירה האפשרות, ועל המינוי

שלי. אני מתכוון באמת לקחת גם את היכולות, את 

והתושבים  סבא הניסיון, ולהעמיד אותם לרשות העיר כפר

, ולראות איך דואגים להמשך של חוסן כלכלי לעיר, שלה
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 ריכוז החלטות 

 מינוי צביקה דוידי כגזבר העירייה ואישור שכרו .1

 

מאשרים פה אחד את מינויו של צביקה דוידי כגזבר  :312החלטה מס' 

משרה , על פי חוזה אישי לנושא 11.10.2020-העירייה החל מיום ה

 בכפוף לאישור משרד הפנים. ,משכר מנכ"ל 85%בשכר של 


