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לכבוד
חברי מועצת העיר
שלום רב,
הנדון :הזמנה לישיבת מועצת העיר שלא מן המניין לאישור מינוי גזבר עירייה
הנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר שלא מן המניין לאישור מינוי גזבר עירייה .הישיבה תתקיים
ביום רביעי ,16.9.2020 ,כ"ז באלול ה'תש"ף ,באולם הספורט "כצנלסון" ,רח' אשר ברש ,כפר סבא,
ותחל עם נעילת ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין לדיון מיוחד בנושא מיגור אלימות מינית וחינוך
למיניות בריאה בקרב בני נוער בכפר סבא.
על סדר היום
מינוי צביקה דוידי כגזבר העירייה ואישור שכרו.
מצ"ב קו"ח של צביקה דוידי.
הצעת החלטה
מאשרים את מינויו של צביקה דוידי כגזבר העירייה ,שיועסק על פי חוזה אישי לנושא משרה
בשכר של  90%משכר מנכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנים.

בברכה,
איתי צחר
מנכ"ל עיריית כפר-סבא

רח' ויצמן  ,135כפר-סבא  | 44100טל09-7649119 .
פקסitayt@ksaba.co.il | 09-7649389 .
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תמצית:
 ראיה מערכתית רחבה עם ניסיון עשיר בהובלת פעילויות עסקיות וארגוניות בהיקפים תקציביים גדולים.
 רתימה והובלת שיתופי פעולה בין מגזריים לקידום תהליכי שינוי ופיתוח.
 תכנון והובלת תהליכי שינוי ,תכניות אסטרטגיות ועסקיות ,תכניות מיזוג ורכישה ,תהליכי רה-ארגון ותוכניות הבראה.
 פתיחת תעשיות מסורתיות לתחרות ,פתיחת מונופולים בשוק הטלקומוניקציה ,קידום שינויי חקיקה ורגולציה.
 הכרה לעומק של תחומים ציבוריים ,עסקיים ומסחריים .מו"מ עסקי בדרג בכיר ,הובלת תהליכים אינטגרטיביים.
 מקצועיות ואחריות ,חשיבה חדשנית ויצירתית ,יכולת בינאישית גבוהה להנעת עובדים ועבודה בצוות ,אופטימיות.
ניסיון תעסוקתי:
 :1.2020 - 4.2014גזבר עריית קריית מלאכי
• חבר הנהלה ,התווית מדיניות חברתית כלכלית.
• אחריות על תקציב וניהול כספי של הרשות (היקף תקציב כ  220מ' . )₪
• הובלה ויישום תכנית הבראה מורכבת לשיקום וייצוב הרשות.
• יזום והובלת תהליך מיזוג משק המים של הרשות לתאגיד משותף יחד עם שלוש רשויות נוספות.
• תכנון והובלת תוכנית חדשנית בשיתוף משרד הפנים "מהבראה להמראה" החותרת לעצמאות כלכלית ארוכת טווח.
• הובלת פרוייקטים בשיתוף משרדים ממשלתיים וגופים ציבוריים ,מגזר שלישי ומגזר עסקי.
• הובלה ופיתוח צוות עובדים בתחומי עיסוק שונים ( 21עובדים).
• הקמת חברה כלכלית  ,בניית תוכנית עסקית ויציקת תוכן ומימון לפעילות.
 :4.2014 -9.2010יועץ אסטרטגי עסקי ,יזמות פרויקטים
• יועץ פיננסי במכרז פרויקט  BOTלבניית תשתיות מחזור והפקת אנרגיה בעריית ירושלים (כ  400מ'  - )₪חבר בצוות
המקצועי של הפרוייקט ואחריות על התחום הכלכלי והפיננסי.
• פעילות יעוץ ויזמות בתחומי פיננסים ונדל"ן – הובלת שיתופי פעולה ואינטגרציה ליצירת תהליכי השבחה ופיתוח.
קידום הליכים פיננסיים ,משפטיים ,רגולטוריים ,ותכנוניים.
בנוסף :יוזמה לשינויי חקיקה ורגולציה במסגרת ועדת טרכטנברג שהובילה לפתיחת שוק המלט לתחרות ,ולהפחתת
מחירים בתחום מותגי יבוא.
:8.2010-7.2008

סמנכ"ל כספים  ,CFOקבוצת טרנס-אלקטריק

הקבוצה מונה  5חברות בתחומי יבוא ושיווק רכיבים ,יצוא מארזי תקשורת ,תעשיה ,חשמל ונדל"ן (מחזור כ  250מ' .)₪
✓

הובלת רה-ארגון מאסיבי שכלל מיקוד עסקי ,מיזוג ואינטגרציה ,איחוד מערכי ניהול וייצור ,ייעול תהליכים וצמצום

משמעותי במצבת כוח האדם .מעבר לתזרים חיובי שיפור מהותי ברוחיות והיקף הפעילות.
• מיסוד וניהול יח' כלכלית תומכת החלטה עבור מטה הקבוצה ואגפי שיווק ומכירות ,ייצור ופיתוח.
• ניהול מערכת פיננסית :דו"חות כספיים ,תכנון ובקרת תקציב ,תכניות עבודה ,ניהול אשראי ,תזרים מזומנים ,מערך
לקוחות וספקים ,תמחור ,ניתוחי כדאיות ורווחיות ,מודלים כלכליים.
• יצירת תשתית פיננסית ותפעולית להובלת תהליכי פיתוח וזיהוי הזדמנויות.
• ניהול אישי ופיתוח מקצועי של עובדים מתחומי הנהלת חשבונות ,חשבות שכר ,גזברות ,דיווח.
• שיתופי פעולה עם משרדי ממשלה רשויות מוניציפליות וגופים עסקיים.
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:6.2008-11.1999

יועץ אסטרטגי עסקי ,שראל פיננסים

• ליווי תהליכי שינוי עסקי פיננסי בחברות ותאגידים מתחומי התשתית ,תעשייה ,מסחר ,פיננסיים ,חברות אחזקה.
• ליווי להשגת יעדים ועמידה באבני דרך במסגרת תכניות אסטרטגיות ,הבראה רה-ארגון ופיתוח.
• פיתוח ויישום מודלים פיננסים מורכבים לעסקאות מימון מגוונות ,גיוס מימון וסגירת חוזי מימון מול גופים פיננסים.
• ניהול והדרכת צוותים רב מקצועיים להטמעת שיטות ונוהלי עבודה.
התמחויות ופרויקטים:
• מימון פרויקטים במתכונת  - BOTתשתיות מים ,מחזור ,חשמל.
• מימון  100%הקצאת זכויות לפני הנפקה לבעלי מניות בנס טכנולוגיות.
• מיסוד סקר אופציות שנתי לעובדי ענף ההי טק בשיתוף חברת מוטורולה.
• ארגון מבנה הון ועסקאות רכישה בגאון אחזקות  -צינורות המזה"ת ,ברמן תעשיות ,כור פיננסים.
• הובלה של קבוצת משקיעים וקרנות בחברת ביואינפורמטיקה  -גרין קייר.
• סדנה לביצוע עסקאות ופרויקטים ממונפים ,פורום מנהלי כספים ראשיים .CFO
 : 8.1999 -2.1999מנהל תחום מימון חברות (ERNST & YOUNG ,(Corporate Finance
• מימון הקמת קבוצת נס טכנולוגיות – רכישה ומיזוג החברות טכם ,קונתהל ,קומפרו ,גלעד ,אס .אי .אס (כמיליארד )₪
• רה-ארגון בקבוצת גנדן השקעות בתחום התיירות; רכישת כור פיננסים וקופות הגמל נתיב עבור קבוצת מנורה.
• רה ארגון והצפת ערך בתיק השקעות נדל"ן ביכין חקל (כ 100מ' )₪
 :1.1999-2.1995כלכלן בכיר במחלקה הכלכלית ,הנהלה ראשית ,בנק דיסקונט
• פתיחת מונופול השיחות הבינלאומיות של בזק לתחרות מול קווי זהב וברק.
• פתיחת מונופול שוק הסלולר של פלאפון לתחרות מול סלקום ופרטנר.
• תכנית מיזוג חברות הכבלים ופתיחת התחרות מול שידורי הלוין.
• עסקאות לרכישת חברות אחזקה ,תקשורת ופיננסים
השכלה:
 : 7.19 – 5.19קורס דירקטורים בתאגידים מוניציפאליים וציבוריים ,משרד הפנים בשיתוף מרכז השילטון המקומי.
מרץ :2018

שבוע מנהיגות בבית ספר למנהל עסקים בהרווארד ארה"בHBS ,

 :2017-2018תכנית "מקום" – עתודת מנהיגות מובילת שינוי במרחב המקומי ,רשת מעוז
 :2015-2014קורס גזברים ,בית ספר גבוה למנהל כספי
 :2005-2004תואר שני ( )M.Aחקר ניהול ויישוב סכסוכים ,האוניברסיטה העברית.
 :1997-1996תואר שני ( )M.B.Aמוסמך מנהל עסקים ,אוניברסיטת בר אילן.
 :1994-1991תואר ראשון ( )B.Aכלכלה ,אוניברסיטת בן-גוריון בבאר שבע.
התנדבות :יו"ר ועד מקומי מוניציפלי – מושב נחושה (.)2018 -2016
ער"ן – עזרה ראשונה נפשית ()2008 – 1998
שרות צבאי :מפקד טנק בחיל שריון (.)1991-1988

שפות:

עברית – שפת אם; אנגלית – רמה גבוהה.
 -המלצות יינתנו עפ"י דרישה -

