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* * *

על סדר ה יום :

.1

מינוי גרשון טוסק כמ"מ גזבר המועצה עד להשלמת הליך בחירת גזבר למועצה
וכמורשה חתימה.

.2

אישור שכר בשיעור  95%משכר מנכ"ל לתקופת מילוי המקום.
***

סרג ' קורשיא  -ראש המועצה  -היו " ר :
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ערב טוב לכולם ,אני פותח את ישיבה מס'  20שלא מן המנין.
סדר היום הוצג בפניכם.
א .מינו י גרשון טוסק כמ"מ גזבר המועצה עד להשלמת הליך בחירת ג זבר למועצה וכמורשה חתימה.
ב .אי שור שכר בשיעור  95%משכר מ נכ" ל לתקופת מילו י המקום
להלן דברי ההסבר :
•

גזברית המועצה הודיעה על סיום עבודתה במועצה ,בהתאם פורסם מכרז פומבי כדין ,כאשר
הליכי המכרז צפויים להסתיים תוך  30יום וסביר שתידרש תקופה נוספת של לפחות  30יום עד
איוש המשרה על ידי מי שייבחר; יובהר ש אם נבחר מישהו שהוא לא גזבר כיום  -ייארך  30יום,
אבל אם הוא משמש כגזבר  -זה ייקח רק שלושה חודשים.

•

לאור האמור ,מבקשים למנות מ"מ גזבר לתקופת הביניים ,תוך ויתור על יתרת תקופת ההודעה
המוקדמת שנותרה לגזברית.

•

הגזברית תהיה זכאית לתשלום יתרת תקופת ההודעה המוקדמת כדין במס גרת גמ"ח שייערך.

להלן קורות החיים של גרשון טוסק :
השכלה
▪

תואר . B.A
המכללה למ נהל מיסודה של הסתדרות הפקידים.
מגמה ראשית  :חשבונאות.
מגמה משנית  :מ ימון.
קבלת התואר :יוני . 1989

▪

תואר . M.A
אוניברסיטת בר אילן.
מגמה  :מ נהל ציבורי כספי.
קבלת התואר :יולי . 2002

ניסיון בעבודה:
▪

 : 2016-2019גזבר עיריית רמת גן

▪

 : 1996-2015גזבר עיריית קריית או נו.

▪

 : 1989-1996גזבר המועצה המקומ ית מזכרת בתיה.

▪

 : 1986-1090משרד רו"ח קרמזין
התמחות בתחום רשו יות מקומיות

גרשון יליד  ' 56ויש לו נ יסיון רב  .גרשון הביע נכונותו לבוא לעבוד לתקופה של עד שימונה גזבר.
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נתנאל ה ירשנזון :
האם הוא גם ייגש למכר ז?
סרג ' קורשיא  -ראש המועצה  -היו " ר :
אינני יודע .אולם על פי מה שהב נתי ממ נו עתה ,הוא לא רוצה לגשת למכרז .אני היית י שמח אם ה יה
ניגש למכרז.
נתנאל ה ירשנזון :
איך הגעת אליו?
סרג ' קורשיא  -ראש המועצה  -היו " ר :
דברתי עם אנשים שאני מ כיר וגם דברתי עם משרד הפנים ש המליצו ל י על יו.
נתנאל ה ירשנזון :
מה זה ההודעה המוקדמת של הג זברית?
סרג ' קורשיא  -ראש המועצה  -היו " ר :
אציין שהגזברית הגישה מכתב פיטורים ב  19.9 -לפני כשלושה חודשים ,וגם הודיעה השבוע שלא
תגיע ל מספר ימים בשבוע הבא .ב נוסף ,לא הסכימה לחתום על מסמכים מסוימים.
יש עבודה לפנינו ועלינו להכין תקצ יב ולהגישו .תחושתי היא שהיא לא ת שתף פעולה בנושא התקצ יב
ות ידרש עזרה בענין.
אניק זבליק :
לעניין החפיפה  -מישהו צריך לחפוף מישהו ,שצריך לחפוף מישהו ,גם אם הוא זמנ י.
סרג ' קורשיא  -ראש המועצה  -היו " ר :
מבחינת נו ,זה הפתרון הכי טוב שיש.
כרמ ית נופך מוזס :
למעשה ,יעל כרגע תחפוף ?
סרג ' קורשיא  -ראש המועצה  -היו " ר :
למעשה ,יעל תחפוף עם גרשון ,אם תרצה לחפוף ,הגם שאינני יודע.
נתנאל ה ירשנזון :
ומה עכש יו? האם היא ' שובתת ' ?
עו " ד דן שווץ:
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בסך הכל יש רצון כאשר זה בסמכות שלנו לקצר את תקופת ההודעה המוקדמת של שלושת החודשים
ולבקש לעשות 'סוויץ' ,כי מבחינה ניהול ית ,מבחינת האוו ירה ,מבחי נת ההרג שה של כולם  -טובת
המערכת היא להגיד ל יעל ' -יש לך שלושה חודשים שאת מחויבת להודיע לנו ,ואם הודעת לנו  -הרי
שזכות נו לקצר את התקופה ,לשלם לך את ההפרש כמובן ולמ נות מ"מ' .בעיני ,זו החלטה סב יר ה,
לגיטימית בסיטואצ יה שנוצרה ואשר קיימת.
ניתן לראות שהמ"מ הנבחר על פ י קורות החיים ידע מהר להיכנס לעניינים ,כ י בסך הכל יש עניינים
על הפרק והמטרה היית ה להביא מישהו לתקופה קצובה ,לתקופה חפיפה קצרה ועל מ נת שניכנס ישר
לעניינים .זו הסיטואציה וא ין כאן מבחי נה זו מניעה כלשה י ,כפי שגם נע שה במקומות אחרים.
סרג ' קורשיא  -ראש המועצה  -היו " ר :
גם ממשרד הפנים  -הממונה על המחוז אישר לנו את המהלך הזה.
יונתן גלפנד :
האם תהיה אפשרות לחפיפה?
עו " ד דן שווץ:
בהחלט שננסה לעשות מספר ימים של חפיפה ,כי ממילא אנחנו מ שלמים את יתרת ההודעה
המוקדמת .נקווה שזה יצלח ,וגם אם לא  -אנחנו נדע להתגבר ,גם בזכות המועמד שראש המועצה
ממליץ ,שאני מניח שמהר מאד ייכנס לעניינים.
יונתן גלפנד:
אני רוצה להב ין ,אם אנחנו מחליטים שתה יה חפ יפה ואנחנו דורשים שתהיה חפיפה ,האם זה כאילו
לא תלוי בנו ,אם זה לא יצליח?
כרמ ית נופך מוזס :
יש להדגיש שזה עניי ן פרסונלי רגשי.
עו " ד דן שווץ:
למעשה ,יעל אמורה לבצע חפיפה באופן טבע י ולהעב יר את המו שכות בצורה מסודרת .אנחנו רוצ ים
לקוות שהכל יעבור בצורה חלקה .אנחנו לא הולכים נגד אלא מסתכלים על אינטרס המועצה ואפ ילו
גם על האינטרס שלה ,שכן לפעמים זה טוב לכולם .לפעמים באוויר ה כזאת ,מעדיפים 'לקצר' את
התקופה ולא למשוך אותה עוד חודש ,שהרי היא התפטרה .בסופו של דבר ראש המועצה שוקל לטובת
כלל המערכת ונ יהול המערכת ו זה מה שנעשה פה ,כאשר זה גם לווה תוך התייעצות ובתיאום עם
משרד הפנים.
יונתן גלפנד:
אם כך ,זה זמנ י עד להגעת הגזבר החדש.
יונתן גלפנד:
ולא תהיה בע יה להפסיק את זה?
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אניק זבליק :
עדין נצטרך שיהיה זמן חופף ,כי גם הוא יצטרך לחפוף את הבא בתור.
כרמ ית נופך מוזס :
הכל תחת חו זה.
אניק זבליק :
אני רוצה לחזור ללוחות הזמנים ואיפה אנחנו עומדים מבחינת מכר ז לגזבר קבוע?
משה שוהם :
הועדה אמורה להתכנס ב  20.11 -לבח ירה .רא יונות העבודה יתקי ימו ב . 20.11 -
אניק זבליק :
כלומר שכבר עברו את הסינונים הראשונים ואת העיון על פרטי קורות החיים.
סרג ' קורשיא  -ראש המועצה  -היו " ר :
ההגשה עד ליום ה  14.11 -ובין ה  14 -ל  20 -לחודש ייערך הסי נון ,כאשר ב  20.11 -תתכנס הועדה.
אניק זבליק :
מי החברים בוועד ה ?
סרג ' קורשיא  -ראש המועצה  -היו " ר :
על פי הנחיית ה יועץ המשפטי ,הועדה תורכב מראש המועצה ,נצ יג ציבור ,נציג משרד הפנים וגזבר
מר שות אחרת .בכל מקרה ,הועדה לא תהיה מורכבת מחברי המועצה .נציג הציבור שזומן לעניין ה זה
וגם ק יבל אישור הוא מר דורון גודר.
עו " ד דן שווץ:
המועצה בוחרת את נציג הציבור שלה על פי תק נות משרד הפנים ועל פ י הוועדות הקבועות ,שניתן על
פי חוק.
סרג ' קורשיא  -ראש המועצה  -היו " ר :
בטרם אקריא את הצעת ההחלטה אני מבקש להעלות את מר עמיקם כהן ואת גב' אמ יר ה
זוכוביצקי ברוך לשמוע את הצעת ההחלטה כד י להצביע עליה.
▪

מליאת המועצה מאשרת את מינו י מר גרשון טוסק לתפקיד מ"מ גזבר המועצה.

▪

מליאת המועצה מאשרת את מר גרשון טוסק ת.ז 054265350 .כמורשה חת ימה בחשבונות בנק
של המועצה.
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▪

מליאת המועצה מבטלת את זכו יות החת ימה של רו"ח יעל לוי כמור שת חת ימה של המועצה.

▪

חתימת מר גרשון טוסק בצירוף חת ימת ראש המועצה וחותמת המועצה יחייבו את המועצה
לכל דבר ועניין.

▪

מליאת המועצה מאשרת תשלום שכר בשיעור  95%משכר מ נכ"ל למר גרשון טוסק בכפוף
לאישור משרד הפנים.

אמירה זוכוביצקי ברוך :
אני מאשרת.
עמיקם כהן :
אני מאשר
אניק זבליק :
שאלה:מת י נכנס לתוקף אפקטיב י ביטול זכו יות החתימה של יעל והאם זה לא סותר את החפיפה
שהיא תעשה למר גרשון טוסק?
סרג ' קורשיא  -ראש המועצה  -היו " ר :
לא  ,כ י גרשון אמור להג יע לפה במידה שנאשר לו את המינו י ביום ראשון וכבר ביום ראשון נעשה
את כל המהלך.
סרג ' קורשיא  -ראש המועצה  -היו " ר :
אני מעלה להצבעה את ההצעה.
מי בעד?
הצבע ה
בעד  -פה אחד
גב' אמירה זוכוביצקי ברוך ו מר עמ יקם כהן מאשר ים ומצביעים טלפונית בעד ההצעה .

החלטה
פה אחד מאשרת המועצה את ההחלטה שלהלן( :אמירה ועמיקם כהן הצביעו טלפונית ביחד ע ם
חברי המועצה הנוכחים.
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▪

מליאת המועצה מאשרת את מינו י מר גרשון טוסק לתפקיד מ"מ גזבר המועצה.

▪

מליאת המועצה מאשרת את מר גרשון טוסק ת.ז 054265350 .כמורשה חת ימה בחשבונות בנק
של המועצה.

▪

מליאת המועצה מבטלת את זכו יות החת ימה של רו"ח יעל לוי כמור שת חת ימה של המועצה.

▪

חתימת מר גרשון טוסק בצירוף חת ימת ראש המועצה וחותמת המועצה יחייבו את המועצה
לכל דבר ועניין.

▪

מליאת המועצה מאשרת תשלום שכר בשיעור  95%משכר מ נכ"ל למר גרשון טוסק בכפוף
לאישור משרד הפנים.

***

הישיבה נעולה * * *

סיכום החלטות מהישיבה:
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א .מינו י גרשון טוסק כמ"מ גזבר המועצה עד להשלמת הליך בחירת ג זבר למועצה וכמורשה חתימה.
ב .אי שור שכר בשיעור  95%משכר מ נכ" ל וזאת לתקופת מילו י המקום

החלטה
פה אחד מאשרת המועצה את ההחלטה שלהלן( :אמירה ועמיקם כהן הצביעו טלפונית ביחד ע ם
חברי המועצה הנוכחים.
▪

מליאת המועצה מאשרת את מינו י מר גרשון טוסק לתפקיד מ"מ גזבר המועצה.

▪

מליאת המועצה מאשרת את מר גרשון טוסק ת.ז 054265350 .כמורשה חת ימה בחשבונות בנק
של המועצה.

▪

מליאת המועצה מבטלת את זכו יות החת ימה של רו"ח יעל לוי כמור שת חת ימה של המועצה.

▪

חתימת מר גרשון טוסק בצירוף חת ימת ראש המועצה וחותמת המועצה יחייבו את המועצה
לכל דבר ועניין.

▪

מליאת המועצה מאשרת תשלום שכר בשיעור  95%מ שכר מ נכ"ל למר גרשון טוסק בכפוף
לאישור משרד הפנים.
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