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 חברי מועצה.  5בקשה לכינוס ע"י  .1

 

חברים, ערב טוב. אני מתכבדת לפתוח את מליאת המועצה  ר פרי יגור:גגב' ה

חברי מועצה,  5. לבקשת 4.3.21-שלא מן המניין. היום ה

 , בבקשה. 3נמצאים פה 

 רגע, צריך לציין שטל במילואים ומור בשמירה.  :מר יוני חכימי

לא, היא לא בשמירה, אבל היא לא רוצה להגיע לישיבות  :כגן מר אייל

 צפופות. 

 הכוונה נשארת בבית. :מר יוני חכימי

אנחנו נתחיל ברשותכם. אני מבקש לאור הישיבות האחרונות  :מר אייל כגן

לא להפריע לי, תודה. מן הראוי שנושא כזה יידון בכובד ראש 

חד, קבלת דיווח ובלי הפרעות, בבקשה. על סדר היום נושא א

 על התפטרות/עזיבת מנכ"ל המועצה. 

בראשית דבריי אני רוצה לשאול, איה קובי? אתם מכירים 

כולכם את ספר הילדים הידוע 'איה פלוטו', זאת אומרת, 

מנכ"ל המועצה מן הראוי, מנכ"ל אני מזכיר של המועצה הכי 

 50,000גדולה, המועצה המקומית הכי גדולה בארץ, כמעט 

, מן הראוי שהיה מגיע לישיבה לפחות האחרונה שלו, תושבים

ויגן או לראשונה הוא לא הופיע.  עד כמה שאני זוכר גם

שיסביר את נסיבות התפטרותו, את סיבות התפטרותו. אבל 

כנראה שזו דרישה מידיי, ממנכ"ל שהקפיד להתחמק כל 

ישיבות המועצה שלא מן המניין, מלתת הסברים להתנהגות, 

 עד כמה היא הייתה נלוזה. ותיכף נפרט 

, נפל דבר במועצה המקומית פרדס חנה 18.2.21-ביום רביעי, ה

כרכור, כשנודע לנו, כמו גם לראש המועצה, על עזיבתו של 
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מנכ"ל המועצה את תפקידו. ההודעה הלקונית שיצאה 

מהמועצה למחרת לפיה מנכ"ל המועצה קובי אלון יסיים את 

לטה משותפת עם ראש ל, בהחתפקידו במהלך חודש אפרי

המועצה המקומית מודה לקובי על  –המועצה גר פרי יגור 

עשייתו למען היישוב ומאחלת תלו הצלחה בהמשך הדרך. 

הודעה לקונית, רבותיי וגבירותיי או גברתי, הינה בבחינת לעג 

לרש. והמשך מסע יחסי הציבורי הבלתי נגמר של ראש 

ובצדק את הסיבות  המועצה, וזריעת חול בעיני הציבור שדורש

 האמיתיות להתפטרות המנכ"ל. 

במהלך החודשים האחרונים, למעשה אנחנו נזכיר רק, כי 

 5-מסכמים עכשיו שנה שלנו באופוזיציה, כינסנו לא פחות מ

ישיבות שלא מן המניין וזו הישיבה השישית. לא הייתה מעולם 

בפרדס חנה כרכור אופוזיציה כזאת. לא הייתה מעולם בפרדס 

ה כרכור אופוזיציה כזאת, אני אגיד את זה עוד פעם ועוד חנ

 פעם. 

 לא הייתה אופוזיציה כזאת? הצחקת.  :מר אפרים מעודה

הישיבות עסקו בין היתר בתפקוד המנכ"ל, החל מהתעמרות  :מר אייל כגן

 בעובדים, דרך מעקב אחר עובדים. 

 . האופוזיציה לא נמדדת בצעקות, נמדדת במעשים :מר יוני חכימי

 אבל לא להגיד שלא הייתה.  :מר אפרים מעודה

 לא, לא הייתה אופוזיציה כזאת.  :מר יוני חכימי

 לא הייתה כזאת.  :מר אייל כגן

 לא הייתה? :מר אפרים מעודה

 לא הייתה. למעט אפרים מעודה.  :מר אייל כגן

 האופוזיציה שהיום היא הי –כל המשפט הזה צריך לרדת. יגיד  :מר אפרים מעודה

 חזקה. 
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  -ידידי, חברי, יש הבדל בין לצעוק, שאני מכבד, לבין :מר יוני חכימי

 תשאל את שכנך אם הייתה אופוזיציה כזאת.  :דובר

 זה מעליב.  :מר אפרים מעודה

תודה, רבותיי, הבנו. נזכיר כי במהלך החודשים האחרונים  :מר אייל כגן

בין היתר ישיבות שלא מן המניין שעסקו  5-כינסנו לא פחות מ

בתפקוד המנכ"ל. החל מהתעמרות בעובדים, דרך מעקב אחר 

עובדים שלצערנו, אנחנו עדיין, עקב שמירתה של ראש המועצה 

על זכות השתיקה, אנחנו עדיין לא יודעים מי נתן את ההוראה. 

אנחנו יודעים מי חתם על ההסכם, ומי לא התייעץ עם יועץ 

ת ההוראה לעקוב אחר משפטי, אבל אנחנו לא יודעים מי נתן א

עובד. ואני מאמין שבסופו של דבר גם האמת הזאת תצא 

 לאור. 

סכסוך עבודה עם ועד העובדים. נזכיר שמנכל המועצה שהגיע, 

ואין לי דרך להגדיר את זה, אני זוכר גם אגב את הישיבה 

הראשונה שלו עם העניבה האדומה, עם כל עובדי המועצה, עם 

וד אמירות, אחרי שראש המועצה הרבה מאוד תקוו, הרבה מא

בכירים ונבחרים את מנכ"ל המועצה  12בחרה לבדה מתוך 

שהגיע אלינו מכפר קאסם, ואני מבין שהוא ממשיך לבאקה אל 

גרבייה. אני זוכר היטב את הישיבה הזאת עם העניבה, עם 

 הרצון להראות שיש שינוי במועצה. 

, סכסוך אז לצערי השינוי הזה התבטא במעקב אחרי עובדים

עבודה עם ועד העובדים, הפקעת סמכויות של ועדת מכרזים, 

אי תפקוד של ועדת מכרזים במשך כמעט כשהמנכ"ל לא ממנה 

מישהו אחר במקום זיוה דסקל שהיתה מנהלת מחלקת 

מכרזים. נושא ההתקשרויות עם ספקים שעדיין עומד לבחינה 

יש  של משרד הפנים, ולא רק שעומד לבחינה של משרד הפנים,
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גם בקשה לחיוב אישי של חברי לאופוזיציה. נותני שירותים 

  -שאנחנו לא יודעים מה בדיוק המצב המשפטי לגבי

 חיוב אישי על מה? :דובר

חיובי אישי לגבי התקשרות בלתי חוקית עם ספקים. ככה זה  :מר אייל כגן

עובד. ובכל הישיבות האלה נשאלה על ידינו ראש המועצה 

זכו למענה. וזאת כחלק ממדיניות שאלות קשות, שלא 

ההסתרה הבלתי פוסקת שלה. מדיניות שעומדת בניגוד לכל 

כללי מינהל תקין, בניגוד לחוק, ובניגוד להבטחות הריקות 

 לנהוג בשקיפות.

לשיטתנו, מנכ"ל שעוקב אחרי עובדים הוא לא מנכ"ל ראוי. 

לשיטתנו, מנכ"ל שמתעמר בעובדים הוא לא מנכ"ל ראוי. 

, מנכ"ל שמפקיע ומעביר סמכויות ועדת מכרזים לשיטתנו

ל כי הוא חושב ששם יקבלו שירות יותר טוב בשלטון למשכ"

 המקומי, הוא לא מנכ"ל ראוי.

חמור מכך, לאורך כל הישיבות... נעדר באופן קבוע מנכ"ל 

המועצה. מנכ"ל של מועצה שנעדר מישיבות, על מנת שלא לתת 

ראש המועצה את המנכ"ל, את הדין על מחדליו. חזרה וגיבתה 

שהינו כמובן משרת אמון שלה ויד ימינה. חזרה 'אני מגבה את 

המנכ"ל, אני מגבה את המנכ"ל, אני נותנת גיבוי למנכ"ל'. 

חזרת גברתי וגיבית אותו משום שהוא שלוחך ואת עומדת 

בראש המערכת, והינך האחראית הראשית לפעולותיו. וזאת 

גרמים למערכת ולשמה הטוב מבלי להבין כלל את הנזקים הנ

 של המועצה, מה שמלמד על אוזלת היד הניהולית שלך. 

ואני מצטט פה במקרה הזה את אחד מגדולי המנהלים שאמר 

, גברתי ראש המועצה, בוחרים מנהלים Aמנהלים מסוג  –

. את Cבוחרים מנהלים מסוג  B. מנהלים מסוג Aמסוג 
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י לא וטין, ולכן אנלשיטתך, לשיטתי גם, חסרת כושר ניהול לחל

יודע איזה סוג של מנהלים שבחרת, אבל הראיה היא, 

פעמים בשעה בדלת  6שהמנכ"ל, המנכ"ל הבובה, שיצא ונכנס 

 אינו פה.  –שלך, כי הוא לא יכול היה לקבל החלטה אחת לבד 

נזכיר, כי הצעד הזה של המנכ"ל, נתפס בעינינו ובעיני הציבור 

לון הוא שלך. אמרנו את זה כהבעת אי אמון ישירה בך. הכיש

מהיום הראשון, הכישלון הוא שלך והוא יתום במקרה הזה. 

 בחרת לבד, הוא עזב לבד. הכישלון הוא שלך. 

למרבה הפרדוקס, למרות הבעת אי האמון שלו, את מצהירה 

שאת נותנת בו אמון, מה שקצת מוזר לי, כי אפילו את הזימון 

 ך. לישיבה לא נתת לו לכתוב והוצאת בעצמ

עכשיו אני רוצה להסביר לך, גברתי ראש המועצה המתעקשת 

על תוארך זה. משרת מנכ"ל היא המשרה הניהולית הכי בכירה 

עובדים ועובדות, משרתים יישוב  600בארגון שלך. עובדים בו 

איש. ההתפטרות של המנכ"ל, מעבר  50,000-של קרוב ל

חד לא להבעת אי אמון באופן הניהול שלך, מה שאומר שאף א

יכול לעבוד איתך, הינה בעלת השלכות משמעותיות להמשך 

הניהול התקין של המועצה, ומעוררת שאלות כבדות משקל 

 לגבי עתידו של היישוב. 

אנחנו לא מאושרם מזה שמנכ"ל המועצה עוזב, למרות שזה 

ניצחון גמור ומוחלט של האופוזיציה. אנחנו ממש לא 

כי אנחנו חושבים שאת רים, מאושמבסוטים, אנחנו ממש לא 

לא מבינה בכלל מה המשמעויות של עזיבת מנכ"ל. ולראיה, 

הפסקה, איך נגדיר אותה, הפסקה החסרת כל שחר וכל פשר 

 עזיבה משותפת.  –שהוצאת 

נזכיר לך כי בחירתך לתפקיד של ראש מועצה טומנת בחובה 
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אחריות ציבורית כבדת משקל. לא מספיק להצטלם כל היום 

את חבה בחובת דיווח כלפי חברי המועצה וכלפי לפייסבוק. 

ציבור. אנחנו שיושבים כאן מייצגים אלפי ואלפות ותושבים 

וציבורים שונים. את חבה בחובת דיווח לציבור. לא מדובר 

 בשלטון יחיד. 

כחברי מועצה אחראיים מה חשבת, שאנחנו נעבור על זה לסדר 

זה שאת  היום? שתוציאי לנו איזושהי ידיעה ממוחזרת על

מקימה תיכון? הרי את יודעת היטב שאת ממחזרת ידיעות על 

תיכון שמי שמגיע לו הקרדיט זה אריה שהוא מהנדס המועצה, 

וחיים... זכרונו לברכה. את גם לא תזכי לגזור את הסרט. אז 

 . 2017-חזרים ידיעות? את ממחזרת ידיעות ממאנחנו מ

ירוע בסדר אאנחנו לא יכולים לא לעבור לסדר היום על ה

הגודל הזה. זו תהיה מעילה בתפקיד שלנו. זוהי חובתנו 

כשליחי הציבור לברר את העובדות להווייתן, להבין את 

ההשלכות ולהסביר זאת לציבור. צר לנו שאת לא מבינה את 

 תפקידך, ולראיה גם ההודעה הלקונית בראשית דברנו. 

לנו  לאור האמור, את והמנכ"ל 'איה קובי?', נדרשים לדווח

כחברי המועצה ולציבור, על סיבות ההתפטרות, נסיבות 

ההתפטרות, מועד סיום תפקידו של המנכ"ל, אופן העסקתו 

בתקופה הקרובה ואופן סיום עסקת המנכ"ל, לרבות עלות 

 סיום העסקתו.

האם יצאה הודעה מוקדמת? האם אדון מנכ"ל הולך לקבל 

ידעת לדווח  פיצויי פיטורין? זה כסף ציבורי אני מזכיר לך,

לציבור על העסקתו בעוד מילים ועוד מילים ועוד מילים. אבל 

כשזה מגיע לנסיבות סיום העסקתו, משום מה המילים 

נגמרות, משום מה המילים לא עובדות שם. ומדובר בכסף 
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מה ₪.  10,000-ציבורי, אבל את כמובן זאת שמזלזלת ב

הבעיה? בואי נברר כמה הודעה מוקדמת מקבל המנכ"ל 

 שהתפטר ועזב למרבה הפתעתך. 

בין אם נקבל דיווח מצידך, דבר שיפתיע אותנו מאוד, כי אנחנו 

מודעים למדיניות ההסתרה שלך, ובין אם לא נקבל לפי 

, להתפטרות 1דרישתנו את הדיווח שאנחנו מבקשים בסעיף 

המנכ"ל כמו שאת מבינה, יש השלכות מעשיות כמי שעומד 

ים אלה נמצאת המועצה בראש המערכת הביצועית. בימ

בסכסוך עבודה עם ועד העובדים, ונדרשת כמובן לקבל 

 החלטות כבדות  משקל והרות גורל לגבי מכרזים מהותיים. 

אני מזכיר שכרגע עומדים על הפרק בחירתו של יועץ משפטי 

עתידי למועצה. אתמול או שלשום, אני כבר לא זוכר מתי 

ל את הגבייה. אבל הייתה ועדת מכרזים, נבחרה החברה שתנה

עדיין יש בחירה של מנהלת אגף חינוך. יש לנו מכרזי כוח אדם 

במכרזים אלה, ואני אסביר לכם רגע מה קורה נוספים. 

 לדוגמא בנושא היועץ המשפטי. 

בנושא היועץ המשפטי, גזברית על פי הנוהל חוזר מנכ"ל, 

הגזברית של המועצה צריכה לרשום את חוות דעתה לגבי 

איזה אופן של ייעוץ משפטי נקבל. אותו דבר גם  הנושא של

מנכ"ל המועצה, ואז מוגש לראש המועצה שצריכה לקבל או 

 לא לקבל את חוות הדעת ולהגיש את זה למשרד הפנים. 

יוצא מכאן שמנכ"ל המועצה שעוזב את תפקידו, אם אני מבין 

נכון בתחילת חודש אפריל ואולי עוד קודם לך או קצת בסמוך, 

ייתן חוות דעת לגבי אופן הייעוץ המשפטי שאנחנו יושב ו

צריכים לקבל במועצה. מי שמך, ידידי? לא מספיק שהגעת 

והתנהגת כפיל בחנות חרסינה במשך שנתיים וברוך ה' וברוך 
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שפטרנו. אז עכשיו אתה גם תקבע לנו איזה ייעוץ משפטי יהיה 

לנו בעתיד? איפה זה נשמע הדבר הזה. אתה תקבע מי תהיה 

 הלת אגף חינוך, אתה קובע מי חברת הגבייה? מנ

הלכת, סיימת את תפקידך בבושת פנים, אתה הולך מכאן, 

תתקדם, הכל בסדר, נא להפקיע את סמכויותיו. זה לא עניין 

כללי מינהל ברורים, של חוקי או לא חוקי, זה פשוט עניין של 

כללי מינהל תקין. זה שיקולים ציבוריים צריכים להנחות 

וניהוליים. לא יעלה על הדעת בשום ארגון של מנכ"ל אותנו 

שמחליט לעזוב, ימשיך ויקבל החלטות שמתייחסות לשנים 

 הקרובות. 

גבייה רבותיי, יועץ משפטי, מנהלת אגף חינוך, זה שנים 

קדימה. לשמחתנו הוא כבר לא פה ויש לנו עוד אנשים אחרים 

 שגם לא יהיו פה בהמשך. אבל אנחנו נשארים. 

 מה הקשר לגבייה רק? לא הבנתי.  ר פרי יגור:גגב' ה

 לא הבנת? :מר אייל כגן

 לא.  ר פרי יגור:גגב' ה

 מי יושב בוועדת איכות של הגבייה, גברתי?  :מר אייל כגן

 מה הקשר? ואתה יושב בוועדת מכרזים.  ר פרי יגור:גגב' ה

יושב  מה זה קשור? אני נבחר ציבור ועדיין לא התפטרתי. הוא :מר אייל כגן

 בוועדת איכות, הוא לא יכול לדרג. 

 אפשר לקבל את ההמלצות.  ר פרי יגור:גגב' ה

 הוא לא יכול לדרג, מה, את לא מבינה?  :מר אייל כגן

 אפשר לקבל את ההמלצות, ואפשר לא לקבל את ההמלצות.  ר פרי יגור:גגב' ה

 מה זה אפשר לקבל? :מר אייל כגן

 תמול. כמו שעשיתם א ר פרי יגור:גגב' ה

  -הוא לא יכול לשבת :מר אייל כגן
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 לא קיבלתם את ההמלצה.  ר פרי יגור:גגב' ה

 שנייה, הוא לא יכול לשבת מבחינה מקצועית בוועדה.  :מר אייל כגן

 בניגוד לכל היגיון, אגב.  ר פרי יגור:גגב' ה

תדברי עם חברי ההנהלה שלך, הם הצביעו נגד. אבל אל תסיטי  :מר אייל כגן

 מהדיון. אותנו 

 זה לא עומד בניגוד להיגיון.  :מר יוני חכימי

עזוב, שתתמודד עם ההחלטה של ועדת מכרזים. שתתמודד עם  :מר אייל כגן

 חברי ההנהלה שלה. 

 תבדקו את המחיר, ואחר כך נגיד אם זה הגיוני או לא.  :מר יוני חכימי

מנכ"ל לא יכול לשבת, הוא לא יכול לתת חוות דעת לגבי אופן  :מר אייל כגן

הייעוץ המשפטי שיהיה פה בעתיד. סורי, הוא מחוץ ליישוב 

כבר. הוא לא נמצא. אוקיי? את מבינה את זה או לא מבינה 

את זה? זה נורא ברור. זאת אומרת, בסיסי. כל מנהל מבין את 

 זה.

ף בקבלת לא יעלה על הדעת שהמנכ"ל העוזב יהיה שות

החלטות הנוגעות להמשך הניהול של המועצה בשנים 

הקרובות. הוא בחוץ. נדמה לנו שהנקודה הזאת ברורה כשמש 

באור היום. אולם, לאור המחדלים הרבים שאנחנו נוכחים 

בהם ועליהם עמדנו, אנחנו דורשים בצורה המפורשת ביותר, 

 כי החל מתום ישיבה זו, וטוב היה אף מרגע קבלת הדרישה

שלנו, מה שלא כובד, לישיבה שלא מן המניין, תופסק לאלתר 

חברותו של המנכ"ל בכל פורום בו נדרשת התערבותו 

 המקצועית. 

בשום גוף ציבורי שאמור לפעול לפי כללי מינהל תקין, לא 

ייתכן מצב בו המנכ"ל, והוא נדרש לעשות זאת כמו שהסברתי 

שפטי הדרוש לכם, ייתן את חוות דעתו לגבי אופי ייעוץ המ
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למועצה, שעה שמחר בבוקר הוא כבר לא פה. כך גם לגבי הגוף 

שאמור לנהל את שירותי הגבייה שהוא כבר עשה את זה 

 לשנים הבאות, או את זהות האחראית על החינוך. 

ושוב נזכיר, לנו, כל חברי המועצה שיושבים סביב השולחן 

 הזה, יש אחריות ציבורית. אנחנו אלה שמקבלים החלטות

שנוגעות לגורלם של רבבות תושבים ובמקרה הזה סביב הערפל 

 האופף את נסיבות העזיבה של המנכ"ל, קל וחומר. 

ורגע לפני שאנחנו קוראים את הצעת ההחלטה, ובטח חבריי 

ירצו, אני רוצה להגיד תודה לחבריי לאופוזיציה. אני מוריד 

זו  זו אופוזיציה לוחמת,את הכובע בפני חבריי לאופוזיציה. 

ישיבות  6אופוזיציה עניינית, זו אופוזיציה שהגישה עד היום 

שלא מן המניין, עשרות הצעות החלטה. זו אופוזיציה שבצעד 

, הביאה בסופו יסיסטמאתאחר צעד, דרך אחרי דרך, באופן 

 של דבר לעזיבה של מנכ"ל. 

ואני חוזר ואומר, אנחנו לא שמחים. הוא לא היה צריך להגיע 

, וטוב שהוא עוזב. אבל הכישלון הוא שלך כמי לפה מלכתחילה

שבחרה בו. אנחנו כחברי אופוזיציה השגנו את ההישג הזה, 

 לצערי אני אומר, לצערי, אבל טוב שהוא קרה. 

ומפה אני בא ואומר, מי שרוצה להצטרף לשורות האופוזיציה 

הזאת, מוזמן. מי שעתידו הפוליטי חשוב לו, מי שהשם שלו 

רוצה להיות שותף לפיאסקו זה, למועצה  חשוב לו, מי שלא

הזאת שהולכת ומדרדרת מדחי אל בכי, מוזמן. אנחנו נחבק 

את כל מי שיגיע, זה המקום שממנו צריך לפעול בקדנציה 

 נוראית שכזו. 

האגרונום עזב, מנהלת משאבי אנוש כרגע לא מתפקדת, מנכ"ל 

 עזב, אני לא אמנה כאן את כל אלה שעזבו קודם. אתם רוצים
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להיות שותפים, בבקשה. כרגע לפחות תקבלו החלטה הגיונית 

וחוקית ונכונה מנהלית, שלא לאפשר למנכ"ל בזמן הקצר 

שנותר לו להישאר בשום ועדה ולקבל שום החלטה. אין לו 

סמכויות. ומעבר לזה, תדרשו בדיוק כמונו את נסיבות העזיבה 

 שלו, את הסיבות שהוא עזב, זה כסף ציבורי. 

 להוסיף משהו לפני שקוראים את הצעת ההחלטה? אתה רוצה

אני חושב שזו אחריות של כולם, זה לא העתיד הפוליטי, אני  :מר יוני חכימי

אתקן את חברי, זה לא עתיד פוליטי של אף אחד, זה עתיד 

היישוב. ועתיד היישוב חשוב לכולנו, לכן הוא צריך להיות 

שב שרוב אני חומנותק מכל ההחלטה מהרגע שהוא יתפטר. 

חברי הקואליציה חושבים כמונו. אז תגלו בגרות ותצביעו 

 איתנו. כן, מעודה, עם האופוזיציה זו לא בושה להצביע. 

במיוחד שידועה אהבתך למר מנכ"ל המועצה שלא נזכיר כיצד  :מר אייל כגן

 כינית אותו לאורך השנים במסדרונות. טל, יש לך מה להגיד? 

 ן מאליו. לא, לא... מוב :מר טל דנטס

ה להסביר לנו בהזדמנות הזאת, לנצל את הבמה גברתי רוצ :מר אייל כגן

הזאת ולהסביר לנו את סיבות ההתפטרות, נסיבות 

ההתפטרות, כמה כסף זה הולך לעלות לנו, מתי המנכ"ל הולך 

 הביתה?

 אנחנו ממתינים להצעת ההחלטה שלך.  ר פרי יגור:גגב' ה

שומע. גברתי ממשיכה לשמור על זכות עוד פעם, אני לא  :מר אייל כגן

 השתיקה כמו שהיא שמרה בעבר? 

 היא לא אמרה את זה...  :עו"ד ג'ובראן ג'ובראן

( סמכויות מנכ"ל 1לפיכך, תתבקש הצעת ההחלטה הבאה.  :מר אייל כגן

( המנכ"ל 2המועצה יישללו לאלתר, וזאת עד לסיום תפקידו. 

ועדה מקצועית בה לא יישב עד לסיום תפקידו בכל פורום או 
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נדרשת קבלת חוות דעת ו/או הצבעה מטעמו וזאת בהתקשרות 

עם ספקים ו/או נותני שירותים למועצה, וכן במכרזי כוח אדם. 

 חברי מועצה. תודה רבה.  5נזכיר שעל החתום חתומים 

אני רוצה לומר משהו לפני שנצביע. כל מה שאתה טענת כאן,  :מר יואב קעטבי

את ההצעה מהסדר מסיבה פשוטה, כי  אייל, אנחנו נוריד

אנחנו כבר החלטנו בהנהלה שהמנכ"ל הוא לא יושב בפורום 

  החלטות. של

יפה, יפה. אתם לוקחים את הקרדיט? סבבה. אותה תוצאה,  :מר יוני חכימי

 זה לא משנה. 

 זה לא משנה.  :מר טל דנטס

  -יוני, אבל שכגן יוריד את הכובע ל :דובר

 קעטבי אין לי בעיה.  ליואב :מר אייל כגן

 די. הצבעה מי בעד, מי נגד, די, באמת.  :מר אפרים מעודה

 את זה... בישיבת ההנהלה.  :מר יואב קעטבי

 מצדיע לך.  :מר יוני חכימי

 כן.  :מר יואב קעטבי

  -יפה, כל הכבוד. אז הגענו לאותה :מר יוני חכימי

צא באופוזיציה, זאת אומרת, שסוף סוף אחרי שנה שכגן נמ :מר אייל כגן

ישיבות שלא מן המניין ועשרות הצעות לסדר,  6סוף סוף אחרי 

קיבלתם את ההצעה החשובה ביותר? אני מאוד גאה בכם, 

סוף הכרתם בזה שהאופוזיציה היא -החלטתם את זה. סוף

 אופוזיציה עניינית ולוחמנית.

 כל הכבוד, באמת.  :מר יוני חכימי

 אז בואו תצביעו.  :מר אייל כגן

 אתם לא יכולים להוריד את זה מהסדר, זו הצעה שלנו.  :מר טל דנטס

 לא, בואו תצביעו איתנו.  :מר אייל כגן
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 זו ישיבה שלא מן המניין. מה זאת אומרת? :מר טל דנטס

בסדר גמור. אני מבקשת להצביע. מי בעד הצעת האופוזיציה?  ר פרי יגור:גגב' ה

 ירים את ידו? תודה. 

 ע, רגע, הוא רוצה להגיד. רג :מר יוני חכימי

תראו, רבותיי, אנחנו הגשנו כהצעה משותפת, אבל אני רוצה  :מר אלדד בר כוכבא

לומר כזה דבר, שאני חושב שיש פה בעיה הרבה יותר מורכבת. 

עזבו כרגע את הקטע הפוליטי. כל מנכ"ל שלא יבוא לפרדס 

חנה כרכור, מעבר לאופוזיציה, הוא יהיה.... גם בקואליציה. 

אקונומי של קצוות ביישוב, דרישות. יש פה -יש פה חתך סוציו

 ניגודי אינטרסים. 

וקא כאיש אני אומר את זה עכשיו כמשהו כללי ולאו דו

, כדי שהדברים האלו גם ייכתבו. ואני צופה שכל מי אופוזיציה

שיבוא כמנכ"ל פה, יהיה לו קשה לשרוד, ולא בהכרח דווקא 

עושה את דרכה, גם בגלל  בגלל האופוזיציה. האופוזיציה

שהתפקוד שלה בגלל המשיכות הקואליציה. בגלל הקואליציה 

של כל הצדדים השונים. לכם יש זמן עד הבחירות, עוד שנתיים 

וחצי, שלוש. עזבו את זה וגם הציבור יחליט, שיחליט מה 

 שטוב לו. 

אבל אני חושב, לא יודע מי התקבל, אני היה מעניין אותי 

הוא עזב. בלי כל קשר כרגע אם הוא אוהב לדעת באמת למה 

את זה או לא אוהב את זה. אני חושב שזה הרבה יותר 

 מורכב... 

 היא לא מוכנה לענות.  :מר אייל כגן

 לא משנה. אני רוצה אותו לשמוע, לא אותה.  :מר אלדד בר כוכבא

 הוא גם לא עונה, הוא מסרב להגיב, הוא ברח.  :מר אייל כגן

 עזוב שנייה. אני רוצה לומר כמה מילים שיש בהן תובנות.  :אמר אלדד בר כוכב



 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור 
 4.3.21מיום  39ישיבת מועצה שלא מן המניין 

 

 16 
 

 בבקשה.  :מר אייל כגן

כי מעבר, אני אומר לך, הבחירות עוד רחוקות, וכל אחד כבר  :מר אלדד בר כוכבא

יש לו איזושהי מסגרת מסוימת. וזו לא מציאה, שלא תחשבי, 

להיות ביישוב כזה מאוד בעייתי. ולגיטימי שכל אחד רוצה 

יות סגן, רוצה להיות בנקודת השפעה. אנחנו כנראה לא לה

נמצא את המכנה המשותף כרגע של איך מסתדרים, שכל אחד 

 מוצא את הפינה שלו בלי להפריע. 

אלא מאי, אני רואה פה בעיה הרבה יותר יסודית ליישוב 

מבחינת המנכ"ל. הייתי רוצה לשמוע ממנו את הסיבה, מה 

יהודי לעומת -ותו יישוב ערביההבדל בין איפה שהוא עבד בא

פה? במה הוא נתקל? האם הוא נתקל בחוסר כבוד הדדי בסיסי 

של המערכת? בלי כל קשר לאופוזיציה. אופוזיציה היא קנה 

אתם מידה אחד. מנכ"ל לא עוזב רק בגלל אופוזיציה, רבותיי. 

צריכים להבין שהתהליכים הרבה יותר עמוקים. הוא עוזב גם 

ם עם ראש רשות. אני לא אומר כרגע... אני בגלל מערכת היחסי

לא יודע אותה. מערכת יחסים עם הקואליציה, מערכת יחסים 

עם עובדים. וגם ההבנה שלו שהיישוב הזה אין לו תקנה. הלא 

 למה שיעזוב יישוב כזה?

עכשיו בלי כל קשר רבותיי, בואו נדבר עכשיו נהיה חברים, בלי 

קוטית ליישוב. אם אדם קואליציה, יש פה בעיה א-אופוזיציה

בא ממקום אחר שהיה מוצלח שם והוא מוצא את עצמו פה, 

הוא רואה שהוא לא יכול פה לעשות שום דבר והוא עוזר 

 מיוזמתו, סימן שיש לנו בעיה יותר עמוקה. 

זה מה שאני רוצה ומר. ברור שההצעה שלנו היא משותפת. אני 

בר, אני רוצה לומר שצריך להסתכל מי שיבוא הלאה. כי מע

רוצה גם שיהיה מנכ"ל, גם אם מחר אני לא מסכים עם ראש 
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רשות או לא מסכים אתכם, אני רוצה שיהיה מי שירים אליו 

טלפון ולהגיד לו 'תשמע, למה הישיבה הזאת עשית כך וכך?', 

-מישהו שאני יכול לדבר איתו', בלי כל קשר לאופוזיציה

עכשיו  קואליציה. אנחנו כבר לא בגיל שאנחנו מחפשים

קריירה. ואם לא יהיה לנו, אז לא יקרה שום דבר. לא הרגשתי 

שיש אחד כזה. ... הייתי מבחינה בריאותית לא יכול, אבל 

 עכשיו אני חוזר לעצמי. 

הייתי רוצה שייבחר מישהו שמקובל כי זו משרת אמון. אבל 

שגם הקואליציה, לא רק האופוזיציה, האופוזיציה תעשה את 

אליציה צריכה להבין גם, שאם מביאים עבודתה, אבל הקו

מנכ"ל לפה, איך אנחנו כיישוב מצטיירים? הוא לא בורח רק 

בגלל מערכת יחסים עם ראש רשות או מערכת יחסים. הוא 

בורח מהסתכלות כללית, כי בכל זאת זה תפקיד בכיר. זה מה 

שאני חושב שצריך לשים לנו אותו באוזן, בלי כל קשר לדברים 

ב גם את מי שנקבל, שהוא באמת יכול האחרים. לחשו

להתאים לעבודה הזאת, והוא יודע לקראת מה הוא בא. כי זה 

 יישוב דיכוטומי עם בעיות, אין ספור בעיות. 

אני חושבת שאמרת דברי טעם. תנוח דעתכם שזה ממש לא  ר פרי יגור:גגב' ה

, זה לא בא 100%עניינים ביני לבינו. רמת האמון היא 

 מהמקום הזה. 

 לא אמרתי את זה.  :מר אלדד בר כוכבא

וההחלטה היא משותפת, זה אני חייבת להגיד לפרוטוקול. אבל  ר פרי יגור:גגב' ה

אמרת דברי טעם ואני מודה לך עליהם. אני מבקשת לקיים 

 הצבעה. 

יש פה עוד סעיף אחד לפני ההצבעה, סעיף אחד הוא חשוב.  :מר טל דנטס

ם הוא מנכ"ל מועצה, זה לא אפשר לדעת למה הוא עזב? שנתיי
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, למה הוא עזב? מתי הוא עוזב? האם יש הסכם לגבי -דבר ש

העזיבה שלו? יש פה שאלות שגם אנחנו כחברי דירקטוריון של 

היישוב הזה, צריכים לקבל ונשמח לקבל, רגע לפני שעוברים 

לטכני שהוא די מובן מאליו אני מבין, שגם מוסכם. אבל יש פה 

 שאלות. 

טוב, אז אני עוברת להצבעה. מי בעד הצעת האופוזיציה? ירים  פרי יגור:ר גגב' ה

 את ידו. 

 רגע, רגע, אני לא הבנת.  :מר טל דנטס

 מי ירים את ידו?  ר פרי יגור:גגב' ה

  -רגע, עכשיו :מר טל דנטס

 שמעתי אותך, אני עוברת להצבעה.  ר פרי יגור:גגב' ה

 הייתה אווירה טובה.  :מר טל דנטס

 שמענו אותך.  ר פרי יגור:גגב' ה

את מתעלמת לחלוטין ממה שנאמר פה על ידי ארבעתנו וממני  :מר טל דנטס

 בנועם. 

 התייחסתי לדברים.  ר פרי יגור:גגב' ה

ואת מתעלמת לחלוטין. זאת אומרת, את שומרת על זכות  :מר טל דנטס

השתיקה שוב ושוב ושוב, למרות שהבטחת שקיפות. אז יש פה 

וכיח שוב את אותה שקיפות שאת מתהדרת בה הזדמנות לה

בצילומים היפים שלך והנהדרים. אז יש פה פשוט מאוד להגיד 

את האמת לציבור ולנו כחברי דירקטוריון, אני מזכיר לך, יש 

 לנו אחריות ציבורית.

אני שמח בזלזול שלך, את ידועה בזלזול שלך, גם המחיר יהיה 

רדר בגלל אותו זלזול יקר, והמחיר של היישוב הזה הולך ומד

שלך. אם לא היית מזלזלת בסביבה שלך ובחברים שלך לא רק 

מהאופוזיציה, אז היישוב היה במצב הרבה יותר טוב. אבל 
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תמשיכי לזלזל, זה יגיע. אבל עדיין, גם כשאת מזלזל, את 

צריכה פה לענות על שאלות פשוטות. כן, רואים את זה, אנחנו 

גם המועצה משדרת את זה,  גם משדרים את זה בקיר שלנו.

אוד -ואין שום סיבה בעולם שלא תעני פה על שאלות מאוד

פשוטות. האם יש הסכם כלכלי מתי הוא עוזב ולמה הוא עוזב? 

מאוד פשוטות שכל ראש רשות מחויב אליהן -זה שאלות מאוד

ומחויב לציבור. ואת יכולה להמשיך להיתמם ולעשות ככה 

 שבים בדשבורד. בראש, כמו הכלבלבים האלה שיו

 אל תתבטא כלבלבים. באמת, דרך ארץ.  :מר אפרים מעודה

אז עם הזלזול הזה באנו, אני לא רוצה לרדת לרמה הזו ואתה  :מר טל דנטס

 צודק. אני מתנצל על זה, אבל ככה זה נראה מהצד שלנו. 

 אני לא מבין, אתם תוכלו להצביע מה שהחלטתם?   :מר יוני חכימי

 . אם הם לא יצביעו איתנו... כן :מר אייל כגן

 הוחלט כבר, יוני.  :מר אביעד סיני

 מה זה הוחלט? יש הצעת החלטה, תרים את היד.  :מר אייל כגן

 תתקדמו.  :מר אביעד סיני

 אל תגיד לנו 'תתקדמו', תרים את היד. תרימו את היד איתנו...  :מר אייל כגן

 פור. נעלה את זה להצבעה ונגמר הסי ר פרי יגור:גגב' ה

 ... תרים את היד כבר. ועדת בדיקה לא היית פה.  :מר אייל כגן

 כגן, תתעסק בעיקר.  :מר אביעד סיני

 אני מתעסק בעיקר.  :מר אייל כגן

 אביעד, די, אביעד מספיק.  :מר אלדד בר כוכבא

קודם כל, יש גם ישיבה לא מהמניין, וחלק מהדברים כבר פה.  ר פרי יגור:גגב' ה

יים הצבעה. מי בעד הצעת האופוזיציה? ירים אני מבקשת לק

 את ידו. תודה. מי נגד? ירים את ידו. תודה. הישיבה נעולה. 

 ז מה החלטתם? שאתם לא שוללים לו סמכויות? הבנו. א :מר אייל כגן
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 מה החלטתם?  :מר יוני חכימי

 אז בואו נעשה את זה ישיבה הבאה, נו.  :מר אלדד בר כוכבא

 

 הצבעה:

 (, יוני חכימי, אלדד בר כוכבאייל כגן, טל דנטס)א 4 – בעד

, ם מעודה, יעקב צדקה, אביעד סיני, אורי פרץ)הגר פרי יגור, יואב קעטבי, אפרי 9 – נגד

 נתנאל קסטן, דוד כמוס, נחום גנצרסקי(

 חברי המועצה. 5מליאת המועצה דוחה את הצעתם לסדר של 
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