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 2019/9מס'  הנהלהפרוטוקול דיון 

 מתאריך  25.9.19

 

פלג , גולן אילנה, , שילה אמירויצלבסקי גיא, בר סלע יואב , אביחי מיכל,  השתתפו

, פאר אהובה, יוכבד מרגלית דביר שרון,  , אלי,נטע ארשמיל,   

כלפון מידד , ברי גדעון, פאר אהובה      התנצלו  

, מדליה הדס, עיני הילה, דביר שרון, יעריב, רון קינן לא השתתפו  

ראשת המועצה-ד"ר גלית שאול בנוכחות  

סגן ראשת המועצה -עו"ד גיא ויצלבסקי  

מנכ"ל המועצה -עו"ד עמית בן צבי   

גזבר המועצה -מנשה דוד  

ע. ראשת המועצה -אלדד גוטלון  

ע. מנכ"ל המועצה -מורן בן דרור   
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 18:07בשעה:  נפתחההישיבה 

 

 ישיבת הנהלה שלא מן המניין 

 

אבקש עדכון שכרו של גזבר המועצה.    יין בנושאישיבה שלא מנמדובר ב:    בן צבי, מנכ"ל  עמית
מנשה גזבר  בשם המועצה מו"מ מול  יכשלושה חודשים ניהלתבמשך להביא לידיעתכם, כי 

, שמנשה יפרוש מתפקידו כגזבר המועצה. אני מבקש לציין, כי הוסכםהמועצה, שבסופו 
המו"מ נוהל באופן מכובד ומקצועי מצד שני הצדדים. בסופו של המו"מ גובש הסכם שנחתם 

 –אוצר  וצג בפניכם. ההסכם נדרש אישור משרד המ  שהעתק ממנו  19.9.19בין הצדדים ביום  
ואישור שכזה התקבל. עוד אבקש לציין, כי ההסכמות בין הצדדים הן חלק מתוכנית לעידוד 
פרישה שהציע משרד הפנים לבכירים בשלטון המקומי. ע"פ אותה תוכנית, על העובד לפרוש 

. אני מציין מראש, כי המועד המוכתב לנו כאמור הוא קרוב ובהחלט אנו 31.10.19-עד ליום ה
לדחות אותו בכדי לאפשר העברת התפקיד באופן נכון וראוי. דחייה שכזו מחייבת מעוניינים  

אישור משרד האוצר ועל פי המידע שקיבלנו, קיים סיכוי טוב שהמועד יידחה לתחילת שנת 
 בסופו של הדיון אבקש אישור ההנהלה להסכם.. 2020

ככלל, לא  הבעתיות בשכר היא העלאת שכר לפני פרישה. :שאול, ראשת המועצה גלית
 מאושרת העלאת שכר טרם פרישה. 

 ים, בין היתר,שכולל התוכניתתנאי : אנחנו מחויבים לעמוד בכל יתר בן צבי, מנכ"לעמית 
אבקש ממנשה, טרם שיעזוב את אולם הדיונים  המליאה בדבר עדכון העלאת  שכר.אישור 

 לומר מספר דברים לחברי ההנהלה. –ים דיון בעניינו האישי נוכח העובדה, כי אנו נקי
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שנים. החלטנו  36אכן ניהלנו משא ומתן ובסופו גיבשנו הסכם. אני עובד  :דוד, גזבר מנשה
, אני י לא נפרדאנ. אני שלם עם ההחלטה. כל מה שיבקשו ממני אשמח לסייע. יחד שאפרוש

ולמרות הקשיים, עברנו דרך ארוכה  ההסדר הוא מיטיב והוא הסכם מקובל .    פורש בלב שלם.
 אני מודה לכולם.

 

 מנשה יוצא מאולם הדיונים

 

ון. אנו כיום לידע שקיים בארגרבה נכנסתי לתפקיד בהערכה : שאול, ראשת מועצה גלית
במשך שנים גזבר חשוב לדעת, כי ה. אך אנחנו נעבור גם את ז ,התקופה לא פשוטנמצאים ב

כפי שמקובל  בפרישה 95%שבעת פרישה מגיע לו המועצה לא קיבל העלאה ולכן אני חושבת 
 .וכפי שאישר משרד האוצר

נבקש אישור למנות את סגנית הגזבר רו"ח לירז במליאת המועצה  :בן צבי, מנכ"ל עמית
 קופר כמ.מ. זמנית לגזבר המועצה.

  

 : החלטההצעת 

 95% -שכר בכירים ל 86%מ עדכון שכר גזבר המועצההמועצה מאשרת  הנהלת .1

 לצרכי פנסיה.

מועצה מר המועצה מאשרת את הסכם הפרישה בין המועצה לבין גזבר ה הנהלת .2

 כפי שהונח בפניה. 19.9.19מנשה דוד מיום 

 אין :יםמתנגד

 נמענים: אין 

 פה אחד.בהצעת ההחלטה התקבלה 

 .18:48הישיבה ננעלה בשעה: 

 
 ריכוז החלטות הנהלת המועצה, מתאריך ה-  25.09.19: 

 

 החלטה נושא מס'

שכר  86% -הנהלת המועצה מאשרת עדכון שכר גזבר המועצה מ .1 אישור תקציב גזבר המועצה  1

 לצרכי פנסיה. 95%-בכירים ל

המועצה מאשרת את הסכם הפרישה בין המועצה לבין גזבר   הנהלת .2

 כפי שהונח בפניה. 19.9.19המועצה מר מנשה דוד מיום 

 

       

________________________          _______________________ 

 , ראשת המועצהר גלית שאול"ד          , מנכ"ל המועצה                                      עו"ד עמית בן צבי


