פרוטוקול ישיבת מליאה (טלפונית) מן המניין מס' 12-21
מתאריך18/10/21 :
חברי מליאת המועצה:
מר יצחק קשת – ראש המועצה
גיל פישר -חבר מליאה
שלמה קליין -חבר מליאה ,מ.מ ראש המועצה
יוסי גולדמן – חבר מליאה
עידית ינטוב – המשנה לראש המועצה
שני גרינברג – סגנית ראש המועצה
פרח קוזחי – חברת מליאה
יוחאי פרג'י – חבר מליאה
שלמה פרץ – חבר מליאה
סדר היום  -נושאים:
אישור מינוי גזבר המועצה ושכרו
דיון:
אישור מינוי גזבר המועצה ושכרו
לאחר מינויו של גזבר הרשות הקודם ,מר שלומי צדרבוים למנכ"ל הרשות ,מונה סגן הגזבר ,רו"ח
יפתח נפש ,לתפקיד ממלא מקום הגזבר.
בהתאם להנחיית מנכ"ל משרד הפנים מס' " 3/11העסקת ממלא מקום ברשויות מקומיות" ,מינויו
של רו"ח יפתח נפש כממלא מקום הוגבל בזמן ,והרשות נדרשה לפרסם מכרז פומבי לבחירת גזבר
קבוע לרשות.
בהתאם לכך ,הרשות פרסמה מכרז פומבי לתפקיד גזבר קבוע .בפני וועדת המכרזים רואיינו 12
מועמדים .לאחר הליך מיון וקיום ראיונות של המועמדים ,כאשר וועדת המכרזים שהרכבה היה
בהתאם לאמור בסעיף  5.9לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות) ,התש"ם-
( 1979עדכון מיום  )1.5.21ובליווי נציג מטעם משרד הפנים ,החליטה וועדת המכרזים להמליץ לחברי
המליאה על בחירתו של רו"ח יפתח נפש כגזבר המועצה.
חברי המליאה מתבקשים לאשר את המלצת וועדת המכרזים מיום  17.10.21ולבחור ברו"ח יפתח
נפש לתפקיד גזבר הרשות בשכר של  85%משכר מנכ"ל רמה .4
החלטה :מאושר פה אחד
יובא לידיעת חברי המליאה כי ברשות עובדת בת זוגתו של רו"ח יפתח נפש ,הגב' אושרת נפש
המשמשת כרכזת רישום ושיבוץ גני ילדים באגף חינוך.

יובהר כי אין כל סמיכות או ממשקים כספיים בין התפקידים ובכל מקרה ,היועץ המשפטי כתב
והחתים את רו"ח יפתח נפש והגב' אושרת נפש על הסדר למניעת ניגוד עניינים.
יחד עם זאת ,בהתאם להנחיות משרד הפנים ,היות ומדובר בקרבה משפחתית של עובד בכיר עם
עובדת אחרת ברשות ,עולה הצורך להעלות את העניין בפני וועדת מנהל השירות במשרד הפנים
ולקבל את אישורם כתנאי להעסקתו של רו"ח יפתח נפש בתפקיד גזבר המועצה.
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