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ישיבת מועצה לא מן המניין מס'  )5/18( 71מתאריך  - 31.5.18ועדת בדיקה בנושא תלונות
בביה"ס החקלאי  ,הצגת נתונים וקבלת החלטות להמשך פעילות
פ ר ו ט ו ק ו ל
הישיבה התקיימה ביום חמישי י"ז בסיון תשע"ח , 31.5.18 ,בשעה  19:00בבניין המועצה
בחדר הישיבות.
משתתפים  :אלדד בר כוכבא ,מיכה מגידש  ,אלי אטיאס ,חיה בן צבי ( 20:20עזיבה) ,רינה רונן ,
שרון בן צור ,הגר פרי יגור ( 19:50עזיבה)  ,רון לירם ,אפרים מעודה ( 20:20עזיבה)  ,אבי כאכון
( 19:50עזיבה)
נעדרים  :חיים געש  ,יעקב צדקה ,נחמיה מנצור ,יואב קעטבי  ,איציק לב .
נוכחים  :רו"ח רן גלר – גזבר ומזכיר  ,עו"ד ג'ובראן ג'ובראן – יועמ"ש  ,אילנה זגול – מנהלת אגף
החינוך ,אלי יוספין – מבקר המועצה  ,צילה כהן – מנהלת לשכה.
הישיבה מוקלטת  ,מתומללת ,מצולמת ומשודרת בשידור חי באתר האינטרנט של המועצה.
על סדר היום:
ועדת בדיקה בנושא תלונות בביה"ס החקלאי  ,הצגת נתונים וקבלת החלטות להמשך פעילות
(הצעה לסדר מוגשת ע"י  6חברי מועצה – יואב קעטבי ,הגר פרי יגור ,אבי כאכון ,איציק לב,
אפרים מעודה ,רון לירם).
אלדד בר כוכבא  :פותח את הישיבה .חבר המועצה כאכון ביקשני להעלות דבר מסוים בתחילת
הישיבה אז בבקשה אבי.
אבי כאכון  :למרות שאני זה שגם חתם על הבקשה לקיום הישיבה לבקשת רון לירם .האם
מדברים באופן אישי על המנהל? אם כן ,אני מבקש דלתיים סגורות .ציבור ישפוט בן אדם?
אלדד בר כוכבא  :בטח שידברו ,אנשים יגלשו .אז אם ככה אני חושב שכדאי לקיים הדיון
בדלתיים סגורות.
הגר פרי יגור  :למה? איש חינוך זה איש ציבור לכל דבר.
אבי כאכון  :שאלה שניה ,האם אנחנו כצוות שלא מקצועי ,דירקטורים ,יכולים לדון מנהל בית
ספר?
אלדד בר כוכבא  :זה לא על הפרק.
הגר פרי יגור  :אז מה על הפרק?
אלדד בר כוכבא  :נשמע מה אתם אומרים .ביקשתם לקבל דיווח.
עו"ד ג'ובראן  :ברמת העיקרון הדרישה לקיום ישיבה שלא מן המניין צריכה להתנסח בצורה כזו
שיש בה הצעת החלטה .כאן למעשה יש לנו הצעת החלטה  1ו .2 -כלומר ,לכל היותר המועצה
בישיבה הזו יכולה ללכת על הצעה  2 , 1שאין בה כלום למעשה .אבל ראש המועצה כיבד את
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דרישתכם והנה התכנס הדיון .אי אפשר לקבל החלטה יותר ממה שכתוב בסעיף  1ו.2-
אלדד בר כוכבא  :נשמע מה אתם אומרים .ביקשתם לקבל דיווח .אז רון בבקשה מאחר שאתה
עומד בראש סדר הדוברים ,אפילו אפשר לומר כראש הועדה.
רון לירם  :ההצעה הראשונה זה לבטל לאלתר את מכתבי הגביה שהוצגו ע"י עו"ד דן ארטן מטעם
המועצה .אני הקראתי אותן פעם קודמת בהצעה לסדר .שמעתי שהנושא לא היה חד מספיק ואני
מבקש לחדד אותו ולבטל לאלתר.
אלדד בר כוכבא  :ככה אתה חושב.
אתה צריך להיצמד להצעה שהגשתם .קיבלתי את ההצעה היא לא רצינית .ככה לא מגישים הצעה
לסדר היום .אתם מציעים שהמועצה תכנס לניהול של בית הספר .זו לא הצעת החלטה ,זה בעצם
ביצוע הדבר.
רק סעיף  2יכול להיות רלוונטי .מבקש להיכנס למסגרת שהצעת אותה ,ככה החוק אומר .החלטה
תתכנס למה שאתה הצעת .להבא תכין החלטה כמו שצריך.
עכשיו תגיד את הדברים מפני שאנחנו עושים דיון .לקבל החלטה יהיה במסגרת החוק.
כי בינתיים אני שומע רק סיסמאות.
רון לירם  :אין פה סיסמאות .ההצעה השנייה במסגרת ההצעה המדוברת ,לא נאריך את חוזה
העסקת המנהל.
אלדד בר כוכבא  :זה לא בסמכותך.
רון לירם  :ושלוש ,נודיע לברנקו וייס שאיננו ממשיכים עימם בהתקשרות לשנה נוספת.
אלדד בר כוכבא  :זו לא הצעה לסדר .מותר לך להגיד אבל זו לא הצעה לסדר.
רון לירם  :עכשיו אפשר לדון בהצעתו של אבי כאכון.
אבי כאכון  :אם הולכים לדבר על המנהל באופן אישי אני מבקש שזה יהיה בדלתיים סגורות .אי
אפשר לפגוע בבן אדם באשר הוא.
אלדד בר כוכבא  :אם תדברו באופן אישי  ,זה לא ההצעה לסדר שהוגשה לפנינו .אתם יכולים
לדבר את דעתכם אבל לא תהיה הצבעה עליהם כי הם לא הוגשו מלכתחילה .וזה בנוסף לגדר
הסמכות שזה לא בסמכותנו לפטר מישהו.
אתם ביקשתם לדון בממצאי ועדת הביקורת וזה חשוב לשמוע ועל זה התכוונתי לדיון.
אם אתה תגרור את הדיון למקום אחר ,אני מפעיל את סמכותי וסוגר את הדיון .אתה לא יכול
לעבוד בחוסר סמכות.
אני גם חושב שזה לא צריך להיות בדיון פתוח לציבור.
מיכה מגידש  :בדלתיים סגורות.
שרון בן צור  :ועדת הבדיקה עשתה עבודה יסודית ועדיין לא סיימה את בדיקתה כי היא עדיין לא
ישבה עם מנהל בית הספר ,לא עם הגזברית למרות שישבה איתה מנהלת אגף החינוך.
לדון דיני נפשות במנהל בית ספר או בכל דבר הקשור בבית הספר לפני שהסתיימה הבדיקה ,גם
אם אתם רוצים לשמוע מה היה בבדיקה ומה הועדה חושבת ,לא ראוי שייצא לדפי הפייסבוק או
דומיו .זאת הסיבה היחידה לסגור את הדיון הזה ,לא משום סיבה אחרת.
אלדד בר כוכבא  :מי רוצה שזה יהיה בדלתיים סגורות?
מיכה מגידש  :בדלתיים סגורות
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הגר פרי יגור  :מה זה בדלתיים סגורות? השאלה אם עושים דיון או לא.
אלדד בר כוכבא  :עושים דיון.
הגר פרי יגור  :על מה?
אלדד בר כוכבא  :על הדיווח של הועדה.
הגר פרי יגור  :איזה דיווח? דיווח על מי?
אלדד בר כוכבא  :אתם ביקשתם ,רבותי.



צעקות והפרעות להמשך הישיבה ובגינן הכרזת ראש המועצה על  5דקות הפסקה.
חוזרים למליאה בתום  5דקות הפסקה.

אלדד בר כוכבא  :אני מעלה להצבעה ,מי בעד דיון בדלתיים סגורות?

בעד –

הצבעה

( 8אלדד בר כוכבא ,מיכה מגידש ,אלי אטיאס ,חיה בן צבי ,שרון בן צור ,רינה רונן ,אפרים מעודה ,אבי
כאכון)
נגד – ( 1הגר פרי יגור)

רון לירם נוכח ולא הצביע

החלטה
הדיון יתקיים בדלתיים סגורות





מתקיים דיון בדלתיים סגורות
 19:50הגר פרי יגור ואבי כאכון עוזבים את הישיבה.
 20:20חיה בן צבי ואפרים מעודה עוזבים את הישיבה.

 20:23ישיבה נעולה

_______________
רן גלר
מזכיר וגזבר המועצה

_________________
עו"ד ד"ר אלדד בר כוכבא
ראש המועצה

