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 לכבוד

 חברי מועצת העיר
 

 שלום רב, 
 

 הזמנה לישיבת מועצת העיר שלא מן המניין לאישור מינוי גזבר עירייההנדון:  

הישיבה תתקיים . אישור מינוי גזבר עירייהמוזמנים לישיבת מועצת העיר שלא מן המניין להנכם 

, כפר סבאאשר ברש, , רח' באולם הספורט "כצנלסון" תש"ף,'באלול ה ז"כ, 16.9.2020ביום רביעי, 

אלימות מינית וחינוך מיגור  מיוחד בנושא  לדיון  מן המניין  לא  ותחל עם נעילת ישיבת מועצת העיר ש

 .למיניות בריאה בקרב בני נוער בכפר סבא

 

 על סדר היום

 .מינוי צביקה דוידי כגזבר העירייה ואישור שכרו

 

 קו"ח של צביקה דוידי.מצ"ב 

 

 הצעת החלטה

על פי חוזה אישי לנושא משרה סק שיועצביקה דוידי כגזבר העירייה, מאשרים את מינויו של 

 משכר מנכ"ל, בכפוף לאישור משרד הפנים. 90%בשכר של 

 

 

 
    

ברכה,ב                                                                                      
      

 איתי צחר
 סבא -עיריית כפרמנכ"ל 
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 צביקה דוידי 

    |       |   4,  נשוי + 1969מתגורר במושב נחושה,  יליד  

 : תמצית

  היקפים תקציביים גדולים. ב ארגוניות פעילויות עסקיות וניסיון עשיר בהובלת ראיה מערכתית רחבה עם 

  ח.ופיתו יוליכי שינ פי פעולה בין מגזריים לקידום תה שיתוהובלת  רתימה ו     

 ותוכניות הבראה.    ארגון-רהליכי רכישה, תהתכניות מיזוג וניות אסטרטגיות ועסקיות,  הליכי שינוי, תכת הובלת תכנון ו 

 ה, קידום שינויי חקיקה ורגולציה.  קומוניקצי לים בשוק הטל פתיחת מונופו, מסורתיות לתחרות  תיחת תעשיותפ   

  ם אינטגרטיבייהובלת תהליכים  , בדרג בכיר עסקי מ "ומריים.  סחמו יים עסקציבוריים,   םתחומי הכרה לעומק של . 

  אופטימיותים ועבודה בצוות ה להנעת עובד גבוה בינאישית  ת יכול  , יצירתיתחדשנית ו  חשיבה   ,אחריות ו מקצועיות ,.   

 : תעסוקתי יוןניס

 

 קריית מלאכי  ערייתגזבר   : 021.20 -  2014.4

   .ת חברתית כלכליהתווית מדיניות חבר הנהלה,   •

 .  (  ₪מ'  220יקף תקציב כ ה) של הרשות  פיוניהול כס תקציבאחריות על  •

 לשיקום וייצוב הרשות.   תכנית הבראה מורכבת ה ויישום הובל •

 . נוספות יותרשושלוש ם יחד עתף  ומש  תאגידל  ת רשוה  שלם מיזוג משק המית תהליך הובלויזום   •

     ת טווח.ת ארוככלכלי  ותאהחותרת לעצמה" א רלהמ "מהבראה  תוף משרד הפנים ת תוכנית חדשנית בשיבלו תכנון וה •

 . עסקי מגזר ו  מגזר שלישי , גופים ציבורייםום ממשלתיים  י משרד פרוייקטים בשיתוף  הובלת  •

   .( עובדים 21) שונים ק  יסו ע  י מתחוב  צוות עובדיםופיתוח הובלה  •

   . כן ומימון לפעילותויציקת תועסקית בניית תוכנית ,  הקמת חברה כלכלית  •

 , יזמות פרויקטיםאסטרטגי עסקי יועץ      :4.2014 -10.209

בצוות    חבר -(  ₪ מ'  400)כ  לים ש ובעריית ירלבניית תשתיות מחזור והפקת אנרגיה    BOTפרויקט  מכרז פיננסי ביועץ  •

   . אחריות על התחום הכלכלי והפיננסיהפרוייקט ו  ל ש  יע מקצוה

   .ופיתוח  ליצירת תהליכי השבחהינטגרציה  פעולה וא יפהובלת שיתו – ן "ונדל יםננספי  ימבתחויעוץ ויזמות ילות עפ •

 ותכנוניים.  ,  וריים טיים, רגולטפ שקידום הליכים פיננסיים, מ

   תת הפחול  ,ת תיחת שוק המלט לתחרוטנברג שהובילה לפטרכ במסגרת ועדת יה ורגולצ חקיקה  לשינויי מה  יוז : בנוסף

 . מותגי יבוא םובתח  מחירים 

 אלקטריק -קבוצת טרנס, CFO םיסמנכ"ל כספ    : 7.2008-8.2010

   .( ₪ ' מ 250ר כ )מחזו  , תעשיה, חשמל ונדל"ן תקשורת  ם, יצוא מארזי יביבוא ושיווק רכי חברות בתחומי   5הקבוצה מונה 

וצמצום  יכים  תהל  ל ייעו וייצור,ול  יהנ י כראיחוד מע  ,מיזוג ואינטגרציה, סקיע מיקוד  שכלל   יבארגון מאסי-ובלת רה ה ✓

 .  יקף הפעילותהו  ברוחיותי שיפור מהות חיובי לתזרים מעבר  ם. דא וח המשמעותי במצבת כ
 

 ח.   תוק ומכירות, ייצור ופישיוו  טה הקבוצה ואגפי תומכת החלטה עבור מ כלכלית ל יח' ו היסוד ונימ •

רים מזומנים, מערך  ל אשראי, תזו ה, תכניות עבודה, ניקציברת תנון ובקתכ ים, : דו"חות כספית פיננסיתמערכ  לוניה •

   . דאיות ורווחיות, מודלים כלכלייםניתוחי כתמחור, וספקים,  ת לקוחו

    . זיהוי הזדמנויותו כי פיתוח להובלת תהלי ותפעולית פיננסית   תיצירת תשתי •

 . דיווח כר, גזברות, הנהלת חשבונות, חשבות שמתחומי  של עובדים   אישי ופיתוח מקצועי ניהול   •

   .עסקיים גופים ו  ותוניציפלי רשויות מ משרדי ממשלהשיתופי פעולה עם  •
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 שראל פיננסים  ,עסקי אסטרטגי יועץ     : 199911-6.2008.

 .  ברות אחזקה חם, יתעשייה, מסחר, פיננסיתשתית, ה  תחומימחברות ותאגידים בפיננסי עסקי ליכי שינוי תהליווי  •

 יתוח.  פוארגון  -רה  בראהה ,אסטרטגיות ת תכניות  במסגר דרך בני  ועמידה באגת יעדים שהל ליווי  •

 ל גופים פיננסים.  מווסגירת חוזי מימון  גיוס מימון ,  לעסקאות מימון מגוונות  מודלים פיננסים מורכבים וח ויישום יתפ •

 . נוהלי עבודההטמעת שיטות ול  יםמקצועי  רב ים ת צוותיהול והדרכנ •

 : מחויות ופרויקטים הת

 .  ר, חשמלמים, מחזותשתיות  -  BOTבמתכונת  ן פרויקטים ומימ •

   .נס טכנולוגיות לפני הנפקה לבעלי מניות ב  זכויות ת הקצא  100%מימון  •

   .מוטורולה בשיתוף חברת   טק נתי לעובדי ענף ההי ש מיסוד סקר אופציות  •

 . פיננסים  ה"ת, ברמן תעשיות, כור המז צינורות  - ת עסקאות רכישה בגאון אחזקומבנה הון ו  ארגון •

   .ייר ק גרין  -ה ברת ביואינפורמטיקבח ת משקיעים וקרנותהובלה של קבוצ •

 . CFOים פורום מנהלי כספים ראשי,  סדנה לביצוע עסקאות ופרויקטים ממונפים  •

 
 nceporate Fina(Cor ,ERNST & YOUNG)חברות  מנהל תחום מימון      :  .19998 -.19992

  (₪ )כמיליארד  אי. אס  , קומפרו, גלעד, אס. טכם, קונתהל זוג החברות יומ ה רכיש – טכנולוגיותנס  קבוצת מימון הקמת   •

 . קבוצת מנורהרכישת כור פיננסים וקופות הגמל נתיב עבור  ; בתחום התיירות  גנדן השקעותקבוצת  רגון ב א-רה •

   ( ₪  מ' 100)כל  ק ן ח י והצפת ערך בתיק השקעות נדל"ן ביכרה ארגון  •

 
 דיסקונט  בנק , הלה ראשיתהנ ,  ת כלן בכיר במחלקה הכלכלילכ    : 2.1995-91.199

 . של בזק לתחרות מול קווי זהב וברק ות מיפול השיחות הבינלאומונו פתיחת  •

 . ות מול סלקום ופרטנר חר לת  וןפא של פל פתיחת מונופול שוק הסלולר  •

   .חת התחרות מול שידורי הלוין ופתי מיזוג חברות הכבלים תכנית  •

  ופיננסים קשורת ת  ,רכישת חברות אחזקה ל  ת עסקאו •

 : לההשכ

    . מרכז השילטון המקומימשרד הפנים בשיתוף , וציבוריים ם בתאגידים מוניציפאליי קורס דירקטורים :  7.19 – 5.19

   HBS ,רה"ב בבית ספר למנהל עסקים בהרווארד אות גמנהי שבוע     : 2018מרץ 

   מעוז רשת  , י במרחב המקומי ובילת שינומת מנהיגות תודע –"מקום"  ית  כנת: 2017-2018

 וה למנהל כספי בית ספר גב, קורס גזברים  : 2015-2014

 עברית. ה אוניברסיטה ה ,ניהול ויישוב סכסוכים קר ח  ( M.A)  : תואר שני2005-2004

 לן. יוניברסיטת בר א א  ,מוסמך מנהל עסקים ( M.B.A)  תואר שני: 1997-1996

 .  יון בבאר שבע גור-טת בן אוניברסי, כלכלה (B.A)  שון רא  רתוא: 1994-1991

 

 .  (8012 -2016נחושה )מושב  – פלי מוניצי"ר ועד מקומי יו   התנדבות:

 (2008 – 1998ראשונה נפשית )עזרה   –  ן"ער                     

 . ( 8819-1199) מפקד טנק בחיל שריון   :איצב שרות

 

     .  ה גבוהה רמ –ית שפת אם; אנגל  –עברית            : תופש 

 

 -  י דרישהפ"ע המלצות יינתנו -                                                                         




