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 על סדר היום:

 אישור גזבר העירייה .1
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  אישור גזבר העירייה  .1

 

ערב טוב לכולם, אני רוצה לפתוח ישיבת מועצה שלא מן המניין   :גב' שירה אבין

לאשר את גזבר  . היה חשוב לי לזמן כמה שיותר מהר את הישיבה, כדי שאנחנו נוכל19מס' 

 העירייה. 

אנחנו כבר תקופה מאוד ארוכה עובדים ללא גזבר. אני מזכירה לכם שגם סגנית הגזבר 

הצטרפה אחרי מספר חודשים שאנחנו עבדנו כאן ללא שני  לסיימה את תפקידה, ורוויט

 הגורמים המאוד חשובים.

ת, ואני חייבת ככה, קיימנו ועדת מכרזי כוח אדם, היו הרבה מאוד אנשים שהגיעו לראיונו

באמת, לבשר שהייתה החלטה פה אחד של כל חברי הוועדה לבחור בגידי להיות הגזבר הבא 

גידי, אני אתן לך, ספר על עצמך.   של עיריית רמת השרון. 

 ערב טוב. קודם כל אני שמח ונרגש,  :מר גידי טביב

 )מדברים ביחד( 

 נמצא כאן, תנו לו לדבר.  הבן אדם הגיע, פעם ראשונה שהוא  גב' שירה אבין:

כמו  זה בסדר. רק להקלטה, הבנתי, מאה אחוז. בכל אופן,  :מר גידי טביב

שאמרתי אני שמח להיות פה, אני מודה על הכבוד שנפל בחלקי, שנבחרתי ואני גם שומע 

 עכשיו שנבחרתי פה אחד, להצטרף לצוות הניהולי, אגף הגזברות של רמת השרון.

בר, שתי בנות באוניברסיטה, רואה חשבון במקצועי ומסיים בעוד חודש , נשוי לשע51אני בן 

שנות כהונה כגזבר העירייה. בינתיים, מה שאני יכול להגיד לכם  16חודשיים בנס ציונה,  -

שנים היא הייתה במצב קשה. מפאת כבודה, לא נפרט מה היה  16לגבי נס ציונה, לפני 
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ניכויים. והיום, אנחנו כבר שנה שנייה המצב הקשה, כולל עיקולים של מס הכנסה, 

ברציפות בנס ציונה, מקום ראשון בתור העיר בעלת היציבות הפיננסית הגבוהה ביותר על 

 , שנה שנייה ברציפות. BDIפי סקר 

 יפה.   גב' פרח מלך:

כל השנים קיבלנו את פרסי הניהול הכספי התקין. פיתחנו את   :מר גידי טביב

ום ממה שהיא הייתה בעבר. הגיעה, מבחינתי, לרמת מיצוי העיר, היא פי שתיים הי

 וחיפשתי את האתגר הבא ואני שמח להיות פה. תודה רבה. 

הישיבה, כמו שאתם מבינים, תהיה קצרה. אם יש בבקשה.    גב' שירה אבין:

למישהו מהחברים, רוצה לשאול שאלה את גידי, אז הוא מוזמן, לגבי הדברים הכלליים. כן 

 איריס? 

לא ממש שאלה, אבל זו ככה הזדמנות להכיר אותך. רציתי   :"ר איריס קלקאד

לשמוע ממך, אם אפשר, מעבר לדברים הפורמאליים, לפי כל ההוראות שצריך להגיש 

וכל הדברים האלה שאתה בקיא בהם, יש כאן כמה חברי מועצה שמאוד מתעניינים  דו"חות

גם משתלב עם האופן שבו גם מטפלים  בנושא של חיזוק המימד של השקיפות, שזה לעיתים

השונים, גם הצעת התקציב על כל הרובריקות השונות שלהם, שהם יתאימו בדו"חות 

לאיזשהו סטנדרט, שאנחנו נוכל להשוות את ההוצאה שלנו לזו של ערים אחרות, אם בכלל 

תתאפשר השוואה עם ערים אחרות. אם אתה יכול לומר על הניסיון שלך שיש עם זה, אז 

 נשמח לשמוע. 

כן. ראיתי את הצעת התקציב שלכם, כפי שפורסמה באינטרנט,   :מר גידי טביב

ואת מידת הפירוט שמופיעה בה. אני מניח שאם זה מה שמופיע באינטרנט לכלל הציבור, אז 

זה גם מה שקיבלו חברי המועצה. נתחיל, ניכנס, נלמד, נעבוד על פי החוק בכל מה שקשור 

עירייה והעומד, או העומדת בראשה. אם את שואלת אותי יניות הלשקיפות, על פי מד

 כתפיסת עולם? אני בעד שקיפות. אני לא חושב שיש מישהו שהוא נגד. 
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נורית?   גב' שירה אבין:  כן, 

 ? 2016האם עיריית נס ציונה כבר הכינה את התקציב שלה לשנת   :גב' נורית אבנר

ב  :מר גידי טביב וועדת הכספים, אחר כך זה יובא כן. אנחנו מחר מאשרים 

 להנהלה, למליאה,

 מה, הם חיים כמונו?   גב' שירה אבין:

 מעצמה. כי העיר מתנהלת אבל זה מתאפשר אצלנו,  :מר גידי טביב

 זו הסיבה שהוא בא לפה.   מר יעקב קורצקי:

אני חייבת להזכיר לכם, ששנה כמעט אין גזבר בעיריית רמת   גב' שירה אבין:

גידי לפי החוק, לכן היה חשוב גם לעשות את זה כמה שיותר אור כל מה שעברנו והשרון, ל

, מהר, כדי שיוכל להיכנס כמה שיותר מהר לתפקיד, הוא מחויב גם לסיים תפקיד, כמובן

לישיבות כאן, ולעזור, כדי לבנות את התקציב בצורה בנס ציונה. ביקשתי ממנו שיצטרף 

 נכונה וראויה. 

.? כי הוא אמר חודש ז  :מר עידן למדן  -את אומרת שמתי פורמאלית הוא רק..

 , 16חודשיים, אתה מסיים 

 יש שישים יום פורמאלית,   גב' שירה אבין:

 בעוד שישים יום,   :מר עידן למדן

יפה. אבל אני עדיין אומרת, ברגע שהדברים מאושרים, אנחנו   גב' שירה אבין:

שכך, אני ביקשתי מגידי, שמאחר וזה גם  מתוךחייבים, כמובן, שהדברים יאושרו. רק 

, נכון שהוא יצטרף ויעזור בכל התהליכים 2016תקציב שהוא כבר יהיה אמון עליו בשנת 

  בתוך התקציב הנוכחי.
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אתה מאמין שתוכל באמת לעשות ולסייע את מה שאנחנו   :מר עידן למדן

 מבקשים כרגע. 

 נשתדל.   :מר גידי טביב

 טרם סיימת פורמאלית שם, תוכל לסייע כפי ש,  למרות ש  :מר עידן למדן

עידן, יש לו עכשיו חודשיים עד הבחירות, בחודשיים האלה אי   מר אבי גרובר:

 אפשר באמת לדון על שום דבר רציני. 

 אבל עדיין הוא עובד,   :מר עידן למדן

אז הוא קיבל חודשיים ללמוד את הנושא, יש לך עכשיו, כי יש   מר אבי גרובר:

בחירות, אז עד שאנחנו עושים את הבחירות, אי אפשר לקבל החלטות משמעותיות.  לנו

אחרי זה, יכנס או לא יכנס ראש עיר חדש, מן הסתם תהיה עבודה איתו והכול. אז יש לך 

 איזו חצי שנה עד שהוא יתחיל, בגדול. 

 שנייה, שנייה,   גב' שירה אבין:

, אין דיון 2.11 -ל השולחן. עד הלא, בואו נשים את הדברים ע  מר אבי גרובר:

 תקציב, מה לעשות? 

 אבי, שנייה. זה מאוד קשור, בואו רגע שנייה,   גב' שירה אבין:

 )מדברים ביחד( 

  שום דיון כספים לא יכול להתקיים במהלך בחירות.  מר אבי גרובר:

אני רק מזכירה לכם שני דברים. אפשר להגיד רגע, לפני שמיכה   גב' שירה אבין:

 ..  נכנס לענות, אפשר.

גידי, אתה מתחרט? יש לך עכשיו אפשרות עוד להתחרט, כי ככה   גב' רות גרונסקי:
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 זה. אני אומרת לך. זה עוד, הם מנומסים היום. 

כמו בשנים קודמות,  טוב, אני רוצה להסביר משהו. קודם כל,  גב' שירה אבין:

לשבת עם כל המחלקות, כמו שעשינו יושבים עובדי העירייה, יחד עם פרח ועם רויטל, כדי 

 בכל השנים כשלב ראשוני של בניית התקציב.

 )מדברים ביחד( 

שנייה, שנייה, אפשר לסיים את המשפטים? עכשיו, ואני מזכירה   גב' שירה אבין:

לכם, זה התהליך שעשינו תמיד. מעבר לזה, כל מנהל אגף או מנהל מחלקה יושב, פורט 

 גם את החזון שלו ואת הראייה שלו את הדברים. מעבר לדרישות הכספיות שלו

עכשיו, לאחר מכן, מה שאנחנו עשינו, אני מזכירה לכם, שנה שעברה, ישבנו כולנו ביחד 

בישיבות מסודרות כדי להתקדם. כרגע, מאחר ואנחנו כרגע יוצאים לחודשיים, או טיפה 

ימשיכו להיות הדיונים, כי אנחנו מבינים בעיניי לא נכון ולא הגיוני ש פחות, של בחירות,

שבעידן הזה לקבל החלטה מושכלת, אני לא בטוחה שהיא תהיה, בגלל כל העניינים שקורים 

 בתוך העיר.

לכן, אנחנו נפנה למשרד הפנים, ואני אשאל את משרד הפנים מה ההחלטה שלהם לגבי זה, 

פו של יום, הנושא של תקציב, כי אנחנו צריכים, כמובן, לקבל את ההנחיות שלהם, כי בסו

יש תהליכים ויש דברים סגורים. אנחנו נשאל, נקבל את ההנחיות שלהם ובהתאם לזה 

  נעבוד, כמו כל דבר אחר.

 

אבל אפשר להתקדם בחודשיים האלה, לנצל את זה שבאמת     :???

 אנחנו, 

ולכן ברור, אנחנו מתקדמים. אני אומרת שוב,  אנחנו מתקדמים   גב' שירה אבין:

 ביקשתי גם, 
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 )מדברים ביחד( 

מה יהיה? ולכן ביקשתי מגידי שיצטרף לישיבות העבודה של   גב' שירה אבין:

האנשים שעומלים כרגע על הנושא, כדי שיוכל לעזור, גם מהניסיון שלו, וגם מהראיה שלו, 

 . כן אבי? 2016כדי שנוכל לקדם ולעשות את הכי טוב שאפשר, למען התקציב של 

שלום גידי, קצת ניסו להפחיד אותך פה ולגרום לך, אולי,   גרובר: מר אבי

Second thoughts אני אישית, בתור חבר מועצה מישהו שגדל בעיר הזאת, אני רוצה ,

להגיד לך, הגעת לעיר מדהימה, עם פוטנציאל מדהים, שהולכת לעבור מהפיכה גדולה. אני 

רים, אז ככה מי שמסתכל על קורות חושב שזה אתגר אדיר, ובאת ממקום שעשית כמה דב

החיים שלך, רואה מישהו שיכול מאוד לתרום לנו. אני רוצה מהמקום הזה, לאחל לך המון 

 בהצלחה.

ועדת האיתור בחרה, מביאים את זה אלינו, הוא נראה לי בן אדם רציני שקצת עשה בדיקה 

ה בעיר מסודרת כמו שנה של עבוד 16פני שהוא בא לכאן, אז הוא כנראה... אתה לא עוזב ל

  באיזשהו מקום...נס ציונה. מדברים עליה, לעבור לעיר, 

 )מדברים ביחד( 

.  מר אבי גרובר: .  סוף, סוף אני מקבל מישהו עם חיוך, אתם.

 טוב, יעקב רוצה לומר עוד משהו.   גב' שירה אבין:

נה אני חייב עוד מילה. אני לא כל כך מצליח להבין למה עברה ש  מר אבי גרובר:

 שלא היה לנו גזבר. אני חושב שהתבזבז המון זמן על כל מיני, 

 אני אענה לך תשובה.   גב' שירה אבין:

אני אומר שהיו, בשנתיים האלה היה אפשר לקדם גם דברים   מר אבי גרובר:

 וחבל שבזבזנו שנה בעניין הזה. 
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 היה כאן בן אדם,   גב' שירה אבין:

התנהלות שלו, היה צריך ללכת הביתה הרבה המישהו הזה, על ה  מר אבי גרובר:

 יותר מוקדם. 

 אבל זה לא רלוונטי, יש הליכים בחוק.   גב' שירה אבין:

 היה צריך להיות פה גזבר ממזמן.   מר אבי גרובר:

 בסדר. אני חושבת שאני,   גב' שירה אבין:

אנחנו נמצאים בערב בחירות, מיכה, אנחנו נמצאים בערב   מר אבי גרובר:

רות. ברמת העיקרון, החלטה כזאת בכלל לא אמורה להתקבל עכשיו. עכשיו לא אמורים בחי

למנות תפקידים כאלה בכירים בממשלה, כשממשלה הולכת לבחירות, לא ממנים תפקידים 

 בחירים רגע לפני. 

 זה לא תפקיד אמון.   גב' רות גרונסקי:

א ממנים תפקידים לא ממנים יועץ משפטי לממשלה רגע לפני, ל  מר אבי גרובר:

 בכירים רגע לפני. 

 תצביע נגד.   עו"ד מיכה בלום:

..  לא מצביע נגד, אני מאחל לו בהצלחה. הסיבה,  מר אבי גרובר: שאיכשהו, אני.

 עוד פעם, אני לא, 

 )מדברים ביחד( 

חבר'ה, צריך להגיד את זה לפרוטוקול, מה אנחנו משחקים   מר אבי גרובר:

בדים? ההרכב הזה, הקואליציה, אופוזיציה, מה שזה לא, צפוי משחקים? על מי אנחנו עו

להשתנות אוטוטו. ברמת העיקרון, שבעה התפקידים, אם אני זוכר נכון את הפירוט, 
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בפקודת העיריות יש כמה? שבעה תפקידים בכירים. אלה האנשים שלמעשה מובילים את 

ייה, יועץ משפטי, גזבר, העשייה. יחד עם הנבחרים, הם מובילים את העשייה. מבקר העיר

אלו התפקידים הבכירים. זה לפעמים חלק מתוך פרורגטיבה של קואליציה, מתוך הוועדה 

 שבוחרת, יש רוב קואליציה, אופוזיציה.

במצב כזה, ברמת העיקרון, רגע לפני בחירות, יהיו הרבה שיגידו שזה לא הזמן הנכון לבחור 

וועדה כנראה תישאר פחות או יותר אותו תפקידים בכירים. אבל פה יש מצב מיוחד, שה

הדבר, גם אחרי אותן בחירות לרשות, ובגלל זה אני אומר, עוד פעם, המצב הזה, אני כן 

מתכוון להצביע בעד, גם לאור הבן אדם, אני מתכוון להצביע בעד. אבל אני חושב שהיה 

כל מיני צריך לעשות את הדברים הרבה יותר מוקדם. ועיר שלמה, לא צריכה לחכות ל

 עניינים פוליטיים שהיו מסביב לשולחן הזה. 

עיר שלמה לא הייתה צריכה לחכות להרבה דברים והיא חיכתה,   גב' שירה אבין:

 כי זה לא היה תלוי בעיר וגם לא בחברי המועצה. 

 היה תלוי, בטח שזה כן.   מר אבי גרובר:

 בסדר אבי. טוב שאמרת לפרוטוקול.   גב' שירה אבין:

ברור שזה היה תלוי בחברי המועצה. זה לא משמים נפל. זה לא   גרובר: מר אבי

 נפל משמים. 

טוב, נגמר הסשן. יעקב רצה להגיד עוד מילים בודדות ואנחנו   גב' שירה אבין:

 עולים להצבעה.  

 מעניין מה יהיה קודם, הפרוטוקול מתומלל, או הבחירות.   מר טל עזגד:

לם, וברוך הבא לגידי. אני אמרתי לכם שאנחנו עוד ערב טוב לכו  מר יעקב קורצקי:

ניפגש הרבה. אנחנו ראיינו קרוב לארבעים מועמדים, ובאמת, היו ביניהם כמה שבאמת הם 

היו אנשים שאני חושב שגם היו ראויים. אבל אני חייב להגיד לגידי, זה משהו אחד, מיכה 
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לה, עשה, באמת, עשה עבודה קרע פה את כולם, כולל את גידי, לא השאיר לאף אחד פה מי

 מיכה, כל רגע אני זורק לו ככה, תעזוב את האנשים. 

משהו שקנה אותי מגידי, שחשוב לי שאתם תשמעו, ושבאמת פה יאמר לפרוטוקול, שגידי 

שנה אתה בבית שלך,  16בא ממקום, מחממה ושאל אותו מיכה, תשמע, מה אתה עושה? 

 ים, שתדעו, אמר את זה בהתחלה, נכון?בבסיס איתן, חוץ מזה שהוא חובב אופנוע

מה שאהבתי אצל גידי, שהוא ענה תשובה, קודם כל הוא בא מוכן, והוא אומר שאנחנו אותו 

. ומה שגידי אומר לי,  סדר גודל של נס ציונה, פחות או יותר, מבחינת תושבים, מבחינת..

. וזו בנס ציונה, יצא לנו ריר מהפיתוח, ₪ מיליון  310שהתקציב שלהם הוא  מהאולמות..

, 9, אנחנו דרגה 7עיר היום ברמה באמת, באמת ש... אמנם הם סוציו אקונומי זה נקרא 

 ואנחנו תשע.  9.5אבל אני חושב שאפשר לקרוא לזה שהם 

ואנחנו רואים ₪ מיליון  380ומה שהוא ענה תשובה, הוא אמר, מסקרן אותי, אנחנו עיר עם 

יודע כמה  נסיים את השנה הזאת. הוא אומר, מעניין אותי, יש שלא מאוזן כל כך, אני לא 

שאני רוצה לבדוק איך אנחנו משתדרגים ואהבתי את התשובה הזאת. ₪ מיליון  70פה 

גוזל לנו את הזמן, כי הוא היה המועמד הראשון  ובאותו רגע אני מה אמרתי לך? אתה 

חנו עוד ניפגש וחוץ באותו בוקר, זה אמנם בסט השני, אבל אמרתי לו, גידי, תודה רבה, אנ

מזה שאמרתי לו שיש איזה חיסרון גדול, שהשם משפחה שלו זה טביב, אבל זה כבר בינינו. 

 תצליח.

מאשרים את בחירתו של גידי טביב כגזבר העירייה ואת גובה   גב' שירה אבין:

שכרו בהתאם לאישור משרד הפנים. מי בעד? פה אחד, תודה רבה, הישיבה סגורה, ערב 

 טוב.

 

את בחירתו של גידי טביב כגזבר העירייה ואת הוחלט לאשר פה אחד : 37מס'  לטההח

 .גובה שכרו בהתאם לאישור משרד הפנים
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 קובץ החלטות

 

 

  אישור גזבר העירייה .1

 

 

ר העירייה ואת את בחירתו של גידי טביב כגזבפה אחד הוחלט לאשר : 73מס'  החלטה

 .גובה שכרו בהתאם לאישור משרד הפנים


