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 1  חנה כרכור-פרדס ה מקומיתפרוטוקול ישיבת מועצ

 2  80/00' שלא מן המניין מס

 3 /200 דצמברב 11מיום 

 4 

 5 

 6 

יש . רן ודניאל, חגי: שלושת הבכירים, הנושא הבא הוא שכר הבכירים :חיים געש 7 

חגי הגיש היום בקשה לצו מניעה בבית הדין לעבודה . הסתייגות אחת 8 

בעניין העלאת השכר , לו צו בעניינו לא ניתן. למנוע את הדיון היום בערב 9 

 10 . שלו

ולצערי חגי לא מצא לנכון , השופטת החליטה שהיא לא נותנת לו צו מניעה  11 

אז . ובראן'להעביר לי לא את הבקשה ולא את ההחלטה והוא העביר לג 12 

 13 .ובראן יקריא את ההחלטה של השופטת'ג

ו זכות בפתח הדיון יש לתת ללפי ההחלטה של השופטת , לחגי יש גם :ובראן'ד ג"עו 14 

יש שלושה ... אז הוא גם יסביר את . להעלות את טענותיו והשגותיו 15 

 16  .הליכים בבית משפט מתנהלים בעניין השכר של חגי

... הוגשה בקשה מטעם חגי שהוא גם יכול , בקשר לדיון שעל סדר היום  17 

אבל בגוף . אבל לא נתן צו, אמנם הוא קבע דיון. בית המשפט לא נתן צו 18 

לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה "ואני מקריא , ה בית הדין קבעההחלט 19 

, שזה מר בירן, טרם הדיון בהעלאת שכרו של המבקש: הנני מורה כדלקמן 20 

יובהר לנוכחים כי לטענת המבקש המועצה כבר נתנה בעניין העלאת השכר  21 

להכרעה שיפוטית בפני בית דין החלטה קיימת ששאלת תוקפה תלוי ועומד  22 

 23 .זה

בקש תינתן הזכות בפתח הדיון להעלאת השכר להעלות כל טענותיו למ. 2  24 

 25 . ...". והשגותיו באשר לעצם הדיון בנושא הזה

בקדנציה הקודמת התקיימה ישיבת מועצה שלטענתנו הייתה ישיבה לא   26 

שבפועל לא קוימו התקבלו בה מספר החלטות . חוקית מבחינת המנין שלה 27 

שנתנה , זאת לממונה על המחוזגם פנינו בעניין ההחלטה ה...  משום  28 

. ... אני אומר הוא לא נתן התייחסות סופית ... התייחסות לא סופית  29 

. שההחלטות ששם הנטייה היא שהן לא חוקיות אבל הוא לא הביע דעה 30 
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אבל בכל מקרה חגי הגיש ... אבל אם אתה רוצה לראות את המכתב  1 

נו טוענים בהסתמכו על ההחלטה הזו שאנחתביעה כספית לתוספת השכר  2 

 3 . שהיא לא חוקית

. עדיין לא התחיל הדיון בו. וזה תיק שנדון בבית הדין לעבודה וטרם הוכרע  4 

 5 . הוגשה הגנה ועדיין אין דיון, הוגשה תביעה

, השופט. אבל יש החלטה אחרת של בית המשפט שהמועצה צריכה לדון :חיים געש 6 

כי לפי . כראבל רק לדון בהעלאת הש, שופטת לא אמרו מה צריך להחליט 7 

וזה מותנה באישור  הסכם העבודה בזמן מסוים צריך להעלות שכר 8 

 9 . המועצה

להזמנות שנשלחו אליכם ביקשתי שתצורף ההחלטה של בית הדין וצורפה  :ובראן'ד ג"עו 10 

ובעצם . החלטת בית הדין שמורה למועצה לדון בהעלאת השכר של חגי 11 

כרגע  .סדר היום אנחנו מחויבים להעלות את זה עלבהתאם להחלטה הזו  12 

 13 . ואחר כך נקיים דיון, אנחנו מבחינת הסדר נצטרך לשמוע את חגי בעצם

אני רק רוצה להוסיף לדברים פה שכל החלטה שתתקבל צריכה להיות גם  :חגי בירן 14 

אני הגשתי את הבקשה כמו כל הבקשות . אני לא עושה פרשנות .מנומקת 15 

 16 .הדין האזורי לעבודהולא מתוך אהבת בית , האחרות שלפניה מלית ברירה

אחוז  80. אחוז 80-התחלתי ב. אני עובד כבר קרוב לשבע שנים במועצה  17 

בשנתיים הראשונות בגלל שמצב . אחוז שכר 80, אחוז משרה 100. שכר 18 

אני שומר , אני החלטתי לעצמי שאני לא מבקש העלאה, המועצה היה קשה 19 

 20 . לעצמי את הזכות אבל לא מבקש אותה

 21 10אחוז ולא  8בטעות ביקשתי . ביקשתי את ההעלאה ובחלוף ארבע שנים 

בגלל שחשבתי שזה לא נומינלי אלא מתוך השכר , אחוז כפי שמגיע לי 22 

 23 .ומאז זה כךאחוז  88-אז השכר שלי הועלה ל. המקורי שאני מקבל

הראשונה הייתה . בפברואר הייתה אמורה להיות העלאה שלישית 2008-ב  24 

כירים יכול להעלות רק בהתקיים שני כמו שאתם יודעים שכר הב. 2006-ב 25 

 26 .והשני אישור המליאה במועצה. אחד אישור תקציבי: תנאים

אז הנושא לא עלה , היו מעט מאוד ישיבות מועצה 2008מאחר ובשנת   27 

והויכוח הגדול הוא כרגע האם ישיבת המועצה שהייתה בתחילת . לדיון 28 
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 1 .יולי היא ישיבה שזומנה כדין ובה התקבלה כבר החלטה

בעצם הטענה שלי הייתה שהמועצה היום יכולה לכל היותר לאשרר את   2 

אבל אני רק מזכיר לפורום שלא . שזה לא נורא, שכבר התקבלהההחלטה  3 

ואנחנו בשבוע . היא צריכה להיות מנומקת, משנה מה ההחלטה שתתקבל 4 

 5 .הבא נחזור לבית הדין ונראה

י "סכם הבכירים אושר עה. כי הייתה פה שאלה, רק לרקע תמונת המצב :חיים געש 6 

, ל"בעניין של חגי אושר הסכם למנכ. כל אחד בזמנו, מליאת המועצה 7 

 8  . יש לזה משמעויות גם אחרות. למרות שהוא נבחר במשרה כמזכיר

. ל"אחוז משכר מנכ 80-ב, 1.8.04-דניאל ארז התחיל לעבוד פה ב, בכל אופן  9 

עלה שכרו  1.8.06-ב. י משרד הפנים"זה מה שאושר אז למליאת המועצה ע 10 

היה  2007באוגוסט , ובעצם ביולי היה. ל"אחוז משכר מנכ 85-אחוז ל 5-ב 11 

 12 רן גלר התחיל לעבוד .צריך לעלות פעם נוספת

 13 (מדברים ברקע)

אבל ההסכם אומר מותנה באישור , ההסכם שחתמנו. בגלל ההסכם :חיים געש 14 

 15 . זה לא אוטומטי. מליאה

היא תנאי להעלאה ... טת מועצה החל. המועצה היא לא חותמת גומי :דובר 16 

 17 .אחרת לא היו כותבים הסכם. כמובן

 18 (מדברים ברקע)

תיכף אנחנו נגיע , דקה. ש לנסות לחייב אותי לקיים דיון"חגי הלך לביהמ :חיים געש 19 

, 2004רן גלר התחיל לעבוד בדצמבר . אני רק רוצה לתת את הנתונים. לדיון 20 

וזה בעצם  2006ז בדצמבר אחו 5קיבל . ל"אחוז משכר מנכ 75-התחיל ב 21 

 22 .המועד שהוא צריך לקבל עכשיו דרגה

לא , מסיבות כאלה ואחרות כן העלו למליאה. 1.2.02-חגי התחיל לעבוד ב  23 

 24 2/06-ב. ל"אחוז משכר מנכ 80-הוא התחיל ב. לא מעניין, העלו למליאה

חשבתי שהוא , וקיבלתי את מה שהוא אמר, י המלצתו"י הצעתו ועפ"עפ 25 

אני אומר , וחלק גדול היו פה, הביא הצעה למליאה, א עוסקבמה שהומבין  26 

, אחוזים 8הוא הביא בבת אחת , ן אדםבכנות במועד הזה חשבתי שזה ב 27 

הקפיצות , תקן אותי אם אני טועה, כאשר בכל מקרה הקפיצות לא יכולות 28 



 04-8666313, חברת איגמי                                                                                                                         

                                                                                                                                                         11.12.08 

 

4 

 

 1 .5הן של 

אני אומר בכנות כשהוא העלה את . 2006אחוז בפברואר  88הוא קיבל   2 

 3 .לא בדקתי אחריו, אחוז ואמר שזה מה שמגיע לו לשנתיים 8-הדרישה ל

. ולאחר מכן קרה מה שקרה ומכאן ואילך אני נותן ליועץ המשפטי לדבר 4 

 5 .אחרי זה אני אביע את דעתי לגבי כל אחד מהשלושה

ההסכמים הם לא הסכמים , ההסכם הזה. אני רוצה להגיד עוד דבר  6 

שרק צד אחד מקבל , סכםזה שלא שיש שמה רק צד אחד בה. אוטומטיים 7 

זאת אומרת בשביל זה . העלאת משכורת והוא לא נותן שום דבר לצד השני 8 

 9 .מביאים את זה לאישור המליאה

זה , אני לא נכנס לשיקול אם כן לתת או לא לתת, אני רוצה לתת את הרקע :ובראן'ד ג"עו 10 

מידי שנתיים , בעצם שלושת הבכירים במועצהלפי החוזה של . לא מענייני 11 

 12 . החלטת מועצה ויכולת תקציבית: אחוז בשני תנאים 5קבלו העלאה של י

 13 2004-בעצם במלוא שנתיים ב, לעבוד 2002-עכשיו כשחגי התחיל ב 

המועצה הייתה בעיצומה של תוכנית הבראה ולא הייתה יכולת תקציבית  14 

הוא לא  2004-ב, שהוצגה גם לבית הדין, לפי העמדה שלנוכלומר . לשלם 15 

אחוז לפעם הראשונה שהמועצה  5לא שהיא נצברה  .לאההיה זכאי להע 16 

 17 .הוא לא זכאי להעלאה 2004-ב. יכולה

יש יכולת . שנתיים אחרי. 2006-ב? מתי לראשונה הוא היה זכאי להעלאה  18 

המועצה סיימה תוכנית הבראה או הייתה לקראת יציאה ויש , תקציבית 19 

 20 . ובמועצה אישרו לו את ההעלאה. יכולת תקציבית

הוא לא היה  2004-עכשיו ב. 2002-הוא התחיל ב, 2004-ילו בהם התח  21 

המצב  2004-גם הוא לא הגיש את הבקשה אגב להעלאה משום שב. זכאי 22 

 23 . הכלכלי של המועצה לא איפשר זאת

המועצה בטעות נתנה לו שתי העלאות . הוא הגיש העלאה כפולה 2006-ב  24 

 25 .רצופות

 26 ?למה זה טעות :דובר

זה ניתן . וזאת העמדה, קודם כל משום שאין צבירה. ני אגיד לכם למהא :ובראן'ד ג"עו 27 

 28 . בטעות
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 1 (מדברים ברקע)

ומשרד הפנים היה צד , הסוגיה הזו הועלתה בבית הדין באחד הדיונים :ובראן'ד ג"עו 2 

בתוך הטווח אני מבהיר כי , לשאלת בית הדין .לדיון והוא מודיע במפורש 3 

התפקידים הסטטוטוריים את  להעלות לכל אחד מבעלי המותר לרשות 4 

את ההעלאה אחת לשנתיים בכפוף לאישור מועצה אנחנו מתירים , השכר 5 

אחוז פעם  5-אך לא מאשרים להעלות ביותר מ, ויכולת תקציבית 6 

 7 . בשנתיים

הזכאות כי . כלומר העמדה שלהם גם מצודדת בעמדה שלנו שאין צבירה  8 

-לא ששמים לו את ה זה. נבחנת במלאות שנתיים יש זכאות או אין זכאות 9 

 10 .אז מוסיפים אחר כך, אחוז בצד עד שתהיה יכולת תקציבית 5

. לכן ההעלאה הכפולה שניתנה לחגי הייתה לא במקום מבחינת החוזה  11 

אבל זה לא , גם נדון בבית הדין. שגם הוא טעה. ... אחוז 8עדיין הוא קיבל  12 

 13 90-מה, 80-אחוז מה 5אחוז זה  5-הוא חשב ש. הוא טעה. המחלוקת כרגע

זה לא נבדק . אחוז 88לכן הוא אמר , אחוז 10זה  5ועוד  5כלומר . אחוז 14 

צריכה , וזאת הייתה טעות. שתי העלאות רצופות, אחוז 8הוסיפו לו . בכלל 15 

 16 .אחוז 85-להינתן לו העלאה אחת בלבד ל

 17 (מדברים ברקע)

לכל  אז, אם המועצה תחליט שהוא זכאי להעלאה והיא רוצה להעלות :ובראן'ד ג"עו 18 

 19 .זה מה שרציתי להגיד. 5-השלמה ל, אחוז 2-היותר הוא זכאי ל

 20 (מדברים ביחד)

אחוז היו מתוך רמת אמון שהבן  8-ה. בוא נדבר על העובדות ונדייק בהן :חיים געש  21 

 22 הוא גם רדף את צביקה אפרת. אדם יודע על מה הוא מדבר

 23 . זה לא רלוונטי עכשיו... אל תכניס  :דובר

 24 .מה שאתה אומר לא רלוונטי, לא. דקה :חיים געש

 25 .רלוונטי מאוד :דובר

התמונת מצב . אני לדעתי מה אתה אומר לא רלוונטי. מאוד לא רלוונטי :חיים געש 26 

של והנייר . לא חשוב למה. לא ביקש, הבן אדם לא הגיש 2004-היא שב 27 

כל שנתיים . הזכויות האלה אינן נצברות, משרד הפנים הוא חד משמעי 28 
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 1 . אחוז 20שנים לתת לו  4אתה לא יכול אחרי . וזאח 5אתה יכול 

 2 (מדברים ברקע)

אני הייתי , לו אני הייתי יודע שחגי מטעה אותי. אני לא מגמתי בשום דבר :חיים געש 3 

כשהוא בא . שני דברים', א, אומר את זה למליאה אז שהוא לא רשאי 4 

 5 .אחוז 8מגיע לי , אחוז 80אני מקבל . אחוז 10-אני זכאי ל, ואומר לי לא

גם את זה הוא . 80-לא מ, אחוז 100-אחוז מ 10ובפועל זה היה צריך להיות  6 

 7 .לא ידע

אני קיבלתי את מה שהוא . הוא גם לא אמר לי שלא ניתן לתת פעמיים  8 

, מה פתאום, יוסי היה אז באופוזיציה. היו פה טענות מהאופוזיציה. אמר 9 

אני , הסכםבתנאים ההם אמרתי זה הואז אמרתי . 2006-ב, כן פתאום 10 

 11 .מעלה את זה פה לאישור

הייתי , 80ולא מתוך  100אחוז מתוך  10זה ' א-לו אני הייתי יודע ש  12 

היועץ המשפטי , ולו הייתי יודע או מישהו היה מיידע אותי. מתייחס לזה 13 

 14 .גם לזה הייתי מתייחס, ובהסכם כתוב כל שנתיים וזה לא נצבר, או הוא

אבל אני גם  ,לה בו הרבה דבריםעכשיו דרך אגב משרד הפנים אני תו  15 

למי שנבחר במכרז כמזכיר , כי גם כשאישרו פה הסכם, ממעט לתלות בו 16 

 17 ל "והמועצה אישרה הסכם כמנכ

 18 . אין דבר כזה ברשויות :דובר

 19 (מדברים ברקע)

אז בואו . יש פה כל מיני רעיונות, אני מודה לאפרים על הכיוון, ה'חבר :חיים געש 20 

. יש לו הרבה חובות ויש לו זכויות, הוא דו צדדיהסכם העבודה . נעשה סדר 21 

 22 .אני מתנגד להעלאת שכרו של חגי

יוצא לחופשות ללא , עובד לא ממושמע, חגי מתריס מולי תקופה ארוכה  23 

מוציא מכתבים למשרדי ממשלה וגורמי . אישור או מדווח לי בדיעבד 24 

ממשלה ללא ידעתי למרות הוראה מפורשת שלי שלא יצא שום מכתב  25 

 26 .ע לעבודת המועצה בלי שאני יודע עליו למשרדי ממשלהשנוג

הוא מסרב להעביר אותם , גם אחרי שמתברר לי שיצאו מכתבים כאלה  27 

צריך הייתי למצוא דרכים אחרות כדי להביא את המכתבים  .לרשותי 28 



 04-8666313, חברת איגמי                                                                                                                         

                                                                                                                                                         11.12.08 

 

7 

 

סגני וממלא , באחד המקרים הוא שלח לי מכתב שרק בגלל שיואב. האלה 1 

 2 .רק אז הוא העביר לי, ופנה אלי, מקומי בקדנציה הקודמת

, גם חובות וגם זכויות, ולכן מאחר ואני חושב שלחוזה יש שני צדדים  3 

גם , אני ממליץ לא להעלות את שכרו, ותיו הוא איננו עומדובחלק מחוב 4 

 5 . בשביל זה מתקיים הדיון. מ"אם הגיע הפז

, אחוז כאל חוסר ידע מקצועי שלו 8-אני יכול להתייחס ל, ואני לא מתייחס  6 

לא הלכתי . אחוז הייתה שלו ואני לא בדקתי אותה אז בכלל 8-כי ההצעה ל 7 

היו לי איתו . קיבלתי את הדברים שהוא יודע את מלאכתו. בכלל לבדוק 8 

ולכן אני אומר ההצעה שלי היא לא  .ויכוחים אחרים, ויכוחים כאלה 9 

 10 . להעלות את השכר

 11 (מדברים ברקע)

אני חושב שחובות . חד וחלק. גוריםאני לא צריך פה סנ, ה דקה'חבר :חיים געש 12 

אתה העלית כל מיני . פירטתי קצת מן הדברים. וזכויות הולכות ביחד 13 

אני אפילו לא רוצה להגיב לך כי ראיתי שאתה עושה , אתה יודע. נושאים 14 

 15 . אחר כך שימוש בזה בבית דין לעבודה אחר

כולל , תנתתי פה מעט דוגמאו. לכן אני אומר אני אינני שבע רצון מעבודתו  16 

מכתבים . חופשה לפני יומיים שהבקשה לחופשה הגיעה אלי אחרי יומיים 17 

מכתבים , מכתבים שהוא מסרב להעביר לי אותם, שיוצאים ללא אישורי 18 

אישי שלי בתהליך שהוא היה ... שבהם הוא דורש ממשרד הפנים לבדוק  19 

 20 .מעורב בו וכהנה וכהנה

תפקודו במספר רב של אני חושב שלאור ההתנהגות ואי שביעות רצוני מ  21 

ואני מבקש להעמיד את זה . הוא לא זכאי להעלאת השכר, נושאים 22 

 23 . להצבעה

 24 (מדברים ברקע)

אנחנו מדברים עכשיו על חגי ואני . אני רוצה הצבעה בנפרד לכל אחד מהם :חיים געש 25 

 26  . ת שכר לחגיאאני מתנגד להעל. מבקש להעלות להצבעה

 27 (מדברים ברקע)

אני מתנגד להעלאת שכרו של , חד וחלק יש את ההצעה שלי ,אני מתנגד :חיים געש 28 
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 1 . נגד 4? מי נגד. בעד ההצעה 9? מי בעד. חגי

אני מאוד בעד . הגזבר גלראחוז של רן  5-אני עובר עכשיו להעלאת השכר ב  2 

 3 .מ"אני חושב שהוא עושה עבודה יוצאת מן הכלל והגיע הפז. ההעלאה

מאוד דברים וגם לפי מעבר להיותו גזבר הוא יד ימיני בהרבה  4 

-מ... עברתי עליהם לצורך העניין , הפרוטוקולים שאני רואה של המועצה 5 

אני חושב שהוא נכס למועצה והוא זכאי בזכות ולא בחסד להעלאה ', 88 6 

פה ? מי בעד העלאה בשכר לרן גלר . אני מעמיד להצבעה. אני בעד. בשכר 7 

 8 . העלאה בשכר לרן גלר אושרה. תודה רבה. אחד

אני לא מתכוון . העלאת השכר שלו הייתה צריכה להיות באוגוסט... ל דניא  9 

לא הובא לדיון בגלל אותן סיבות שאי אפשר . לאשר אותה רטרואקטיבית 10 

אני חושב שהוא עושה ? מי בעד להעלות לו את השכר. היה לקיים דיון 11 

. שנים שהוא פה היו חסרות תקדים בתולדות המושבה 24... , עבודה לבד 12 

אני חושב שסך הכול התמונה שהוא הציג . ... ה כמעט ללא עזרהעשה את ז 13 

 14  .היא טובה מאוד ואני מאוד מצדד בהעלאת השכר

 15 . אני מצטרף לדבריך :דובר

 16 (מדברים ברקע)

 17  .תודה רבה. פה אחד? מי בעד העלאת השכר של דניאל :חיים געש


