סיכום פרוטוקול ישיבה  17מיום 24.9.19

נושא  :1אישרור בחירת גזבר – עמרם לסרי
ליאורה ויחיאל מציגים את תהליך בחירת הגזבר והמלצת הועדה לבחירת גזבר.
מוצע לאשרר את בחירת עמרם לסרי כגזבר שערי תקווה .דודי מזרחי מציג עמדתו המתנגדת
לתהליך ולבחירה.
 8בעד  1נגד.
נושא  :2אישור הגזבר החדש עמרם לסרי כמורשה חתימה.
לאחר אישור בחירת הגזבר החדש ,מתקיימת הצבעה לאשרו כמורשה חתימה לוועד ולעמותת מעון
הישוב 8 .בעד  1נגד.

עדכונים:



פגישה עם הממונה על הישובים במשרד הפנים.
סיכום ערב מתנדבים.

כתבה :יעל שפיצר סטפ
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נוכחים :ליאורה טושינסקי ,חיים פלזנר ,דגנית לוי ,נטע קוממי ,צביקה באר ,חיימון בלומנפלד ,חלי
ביטון ,גדעון עידן (הגיע באיחור) ,דוד מזרחי.
נוכחים :צביקה פרלמוטר ,יחיאל קאפח.
כתבה :יעל שפיצר סטפ

דודי :עדיין לא קיבלתי עותק מההקלטה של הישיבה הקודמת ,מבקש לקבל.
ליאורה :ביקשתי לקיים ישיבה שלא מן המניין בשביל לאשרר את בחירת הגזבר כדי שיוכל להיכנס
לתפקידו כמה שיותר מהר ,וננצל את ההזדמנות להרים כוסית לשנה החדשה.
ליאורה מתארת את תהליך בחירת הגזבר :נבחרה וועדה לבחירת גזבר ,פורסם מכרז אליו הוגשו 13
קו"ח ,שלושה לא עמדו בתנאי הסף ,אחד הסיר מועמדות .ראיינו בשני ימי ראיונות את תשעת
המועמדים הנותרים .נבחרו  4מועמדים סופיים מולם בוצעו שיחות עם ממליצים ,בשלב זה ירד
מועמד אחד ,ושלושה הגיעו לשלב השני והגיעו לשיחה נוספת עם צוות מצומצם – יחיאל ,יוסי
וליאורה .נבחרו שני מועמדים סופיים ,ולאחר סבב שיחות מעמיק עם ממליצים ,מועמד אחד קיבל
המלצות עומק פחות טובות ,ולבסוף נבחר עמרם לסרי .שלושת המועמדים הסופיים בעלי רקע
בשלטון המקומי ,עמרם עצמו היה  20שנים גזבר ,לפני כן היה בצה"ל באגף כספים.
היה חשוב לנו למצוא גזבר שמוכן לעבוד ב 50%משרה כפי שמתאים לישוב ,ועל זה נפלו חלק
מהמועדים.
(עמרם מצטרף).
עמרם :מציג את עצמו ואת הרקע המקצועי שלו ,ומציג רעיונות ראשוניים לבניית תוכנית התייעלות
כלכלית לישוב( ,עמרם עוזב).
דודי :יש לי כמה שאלות .1 :מה השכר שלו?
ליאורה :מדובר על  90%משכר בכירים ,ל 50%משרה.
דודי .2 :מתנגד להצבעה כי לא הייתי חבר בוועדה ,לא עבדתם לפי חוק המכרזים .קיבלנו סיכום של
עבודת הוועדה ,ביקשתי לדעת אם יש הקלטות ,הבנתי שיש סיכום של נטע של שיחות הממליצים .אי
אפשר לקבל את עמרם לעבודה כי הוא מעל גיל  ,64בוועדה לא היה איש מקצוע מתחום הכספים ,לא
היה גזבר או רו"ח.
ליאורה :לכל אנשי הוועדה יש ניסיון עשיר במיון עובדים ,מנהלים וידע עמוק בנושא .אני ליוויתי לא
מעט מכרזים ,כולל בתחום הכספים ורבים אחרים.
דודי :יש למישהו מהמועמדים ניגוד עניינים עם מישהו בוועד או למישהו שקשור אליו?
ליאורה :כל אחד מחברי הוועד חתם על מסמך ניגוד עניינים ,עדכנתי כי אני מכירה את עמרם
מתפקידים קודמים אך מעולם לא עבדנו יחד.
דודי :היו כמה מועמדים עם הסמכות מקצועיות הולמות יותר לתפקיד ,שלא עלו לשלבים המתקדמים
וחבל .להערכתי יש מועמדים ראויים יותר .הוא מבוגר וזה לא מתאים מבחינת יכולות טכנולוגיות ,הוא
לא יעמוד בקצב.
ליאורה :התהליך היה חוקי ,ציבורי ,מקצועי וראוי .רוצה להודות לחברי וחברות הוועדה על העבודה
המאומצת שנעשתה בתהליך .בסוף ,כשאתה בוחר מועמד ,זה על פי מכלול של דברים .אין מועמד
מושלם ,בוחרים את המועמד המיטבי .מבקשת לאשר את הבחירה בעמרם לסרי כגזבר.

דודי :הערה אחרונה לפני ההצבעה כי זה קשור להצבעה – אני מבקש שחיימון לא יצביע כי הוא נמצא
בניגוד עניינים  ,הוא חייב כסף לוועד ולפי ועדה סטוטורית אם הוא מצביע למינוי הגזבר דעתו נטויה
חיימון :על מה ניגוד עניינים?
דודי  -כי אתה חייב כסף לוועד כ  ₪ 400.000לפי ועדה סטטוטורית
חיימון :אני מבקש שזה ירשם לפרוטוקול  ,כי זה עוזר לי בתהליך מסויים שדודי מזרחי ציין שאני חייב
לוועד ₪ 400.000
ליאורה :זה לא נושא הפגישה ,מבקשת להעלות להצבעה את הבחירה.
דוד :אני מתנגד ואני מציין שחיימון הצביע בעד מינוי עמרם לסרי לגזבר כשהוא נמצא בניגוד עניינים.
 8בעד ,דודי נגד.
חיימון :חיימון  :אני רוצה להגיד משהו לפרוטוקול  ,הסיפור של  ₪ 400.000שנכתב בבדוח המבקר,
הרי מה חשבתם שזה יכתב ואף אחד לא ילך לדרוש את הכסף  ,חלקכם יודע או שלא ,רצנו עם זה
לממונה על השכר באוצר והוא הוציא מכתב להתחיל לבדוק מה קרה ומהר מאוד הוא התקפל הוא הבין
שהאמירה הזו אמירה לא נכונה  ,אמירה שקרית  ,עכשיו לאור הנתון שאתה שומע אם לא ידעת אותו
לפני כן אני מבקש מיד שתתנצל לאור מה שאמרתי  ,ואם לא תתנצל יכול להיות לזה איזה שהוא
המשך.
דודי :יש לך מסמך של מה שאמרת עכשיו? לי יש את דו"ח הביקורת.
חיימון :בואו נתקדם הלאה.
ליאורה :מבקשת להעלות להצבעה את אישורו של עמרם כמורשה חתימה.
 8בעד ,דודי נמנע בעקבות ההתנגדות שלו למינוי.
עדכונים :הייתה לנו פגישה עם הממונה על הישובים במשרד הפנים ,דיברנו איתה בעיקר על נושא
מחזור ההלוואות והאשראי ,ביקשנו הגדלה של מסגרת האשראי .הממונה מבינה ששערי תקווה
חריגה בגודל שלה כוועד מקומי ,ובודקת במספר אפיקים מה ניתן לעשות בנושא האשראי .היא תסייע
בקידום מיחזור ההלוואות.
התקיים השבוע ערב מתנדבים ,הגיעו כ 100מתנדבים ,הייתה הרצאה מרגשת של אלמנתו של
עמנואל מורנו ,היה ערב מאד מרגש ,מודה לכל המתנדבים על עשייה מרשימה.
מסתמן שכרמל מעודה תגיע למעצר בית בישוב ,אין לנו מה לעשות מבחינה חוקית נכון לכרגע.

