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על סדר היום:
.1

בקשה לכינוס ע"י  5חברי מועצה.
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גב' הגר פרי יגור:

ערב טוב .אני מבקשת להתחיל את ישיבת המועצה
שלא מן המניין .אבל בטרם אנחנו נתחיל 2 ,דברים
לסדר .אחד – אני מחלקת לכם עכשיו נושא של ועדת
תמיכות ,שיבוא לדיון של מן המניין שבוע הבא.
אנחנו צריכים להפיץ את החומר שבוע קודם ,ולכן
לינוי תחלק לכם עכשיו .דבר שני ,אני מבקשת
אישור ,יש נושא של עדכון תעריפי חוק עזר לסלילה
שאנחנו צריכים לעדכן ,נדמה לי אחת ל  5 -שנים,
נכון ,זה משהו בחוק .בעיקרון אנחנו צריכים להפיץ
את זה  10ימים לפני ישיבה .היום אנחנו עומדים על
פחות יומיים .אז אני מבקשת את ההסכמה של כל
החברים לחלק את זה עכשיו ולדון בזה בישיבה שמן
המניין בשבוע הבא ,כדי שלא נמתין לנובמבר ,כי
באוקטובר אין לנו ישיבות ,וגם א חרי אישור עדכון
התעריפים,

זה

עוד

3-4

חודשים

מול

משרדי

הממשלה ,לקבל אישורים וכן הלאה ,ובינתיים
אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בבעיה .אז אני
מבקשת ,אם יש לכם שאלות ,אנחנו נשמח להסביר.
אני מבקשת את אישורכם לקבל את הזימון היום.
שאלות?
מר אייל כגן:

כן ,שאלות .אחד – לגבי הנושא של השבוע ,אין
בעיה .לגבי הנושא של ה  10 -ימים ,אני מבקש
שתתכבדי ותעמדי בהוראות החוק.

גב' הגר פרי יגור:

אז אתה מתנגד?

מר אייל כגן:

כן.

עו"ד עופר שפיר :

עו"ד כגן ,אני מבקש ממך .זה באמת לא עניין
פוליטי .התיקון הזה זה תיקון שמשרד הפנים מצווה
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עליו ,ומה שיובא לעיונכם זה לא איזשהו שינוי
רדיקאלי .בסך הכל עדכון שמבוסס על תחשיב
שמשרד הפנים מצווה לעשות ,והוא גם נתן לו פרה -
רולינג.
מר אייל כגן:

מה המשמעויות של הדחייה לנובמבר?

מר אלדד בר כוכבא:

אייל ,אנחנו מתנגדים .שיתנהלו כמו שצריך.

עו"ד עופר שפיר :

אני רק אענה לך על השאלה ,אחר כך אם תחליט
שאתה לא רוצה -

מר אלדד בר כוכבא:

זה מראה על התנהלות המועצה.

עו"ד עופר שפיר :

ואם לא תסכים ,אז הישיבה תידחה .אבל בשים לב
לעובדה שבגלל החגים זה עלול להידחות הדיון
אפילו לחודשיים ,אז עלול להיווצר מצב ש ...של
משרדי הממשלה ,שע ד שהם דנים בתיקון הזה ,פשוט
ככל ש ...משום הבירוקרטיה .גם משרד הפנים ,גם
משרד המשפטים ,אחר כך מחכים בתור לפרסם את
זה ברשומות ,אז עלול להיווצר מצב שאנחנו נמצא
את עצמנו איזה חודש בלי תעריפים ,ואז לכאורה לא
נוכל להטיל את החיוב .זו תוצאה לא סימפטית.

מר טל דנטס :

לא ,אני שואל שאלה הפוכה .יכול להיות שאתה
צודק ,הכל בסדר .לפני יומיים חילקתם לנו את
הדבר הזה ,איפה הייתם ,למה לא חילקתם לנו ביחד
את החומר .חילקתם כבר?

מר יוני חכימי:

זה סימפטום של התנהלות.

עו"ד עופר שפיר :

אני לא יודע לבדוק מה היה אז .אני יכול לבקש ממך
ה יום ,מי שמכיר ובקיא במטריה ,אבקש מכם
להתגמש קצת .כי זה לא שזורקים לכם את זה יום
לפני .יש לכם את זה  8ימים לפני.
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גב' הגר פרי יגור:

בסדר ,אתם לא רוצים ,לא צריך .זה בסדר גמור .אני
מבינה שאתם מתנגדים?

מר טל דנטס:

אני לא מתנגד.

גב' הגר פרי יגור:

אתה לא מתנגד ? אז בואו נקיים הצבעה .מי בעד?
ירים את ידו.

מר טל דנטס:

מספיק שאחד ,זה לא משנה.

גב' הגר פרי יגור:

בסדר ,נעשה הצבעה .מי בעד? ירים את ידו .תודה.
מי נגד?

מר אלדד בר כוכבא:

זה לא על סדר היום .מה קרה לכם? רבותיי ,ככה לא
מנהלים ישיבה.

גב' הגר פרי יגור:

אני רק שואלת.

מר אייל כגן:

אבל זה לא על סדר היום.

מר אלדד בר כוכבא:

ככה לא מנהלים ישיבה .איפה היועץ המשפטי?
פותחים ישיבה ,מבקשים לשנות את סדר היום .זה
לא הנושא.

גב' הגר פרי יגור:

טוב ,הבנתי אתכם.

מר אלדד בר כוכבא:

רבותיי ,ככה לא מנהלים ישיבה .אני מאוד מצטער.

גב' הגר פרי יגור:

בסדר גמור.

מר אלדד בר כוכבא:

איפה היועץ המשפטי פה?

גב' הגר פרי יגור:

אני שואלת עוד פעם ,האם למישהו יש התנגדות
לקבל היום את התיקון לחוק העזר?

מר אייל כגן:

עופר ,זה לא על סדר היום בכלל.

עו"ד עופר שפיר :

זה נכון .פורמאלית תשמע ,עו"ד כגן  ,פורמאלית
אתה צודק .אתה יכול ולומר 'אני לא מוכן לדון בזה
היום ,כי זה לא על סדר היום'.

גב' הגר פרי יגור:

אנחנו לא דנים בזה.

עו"ד עופר שפיר :

לכן ,הפנייה היא פנייה -
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מר אייל כגן:

לפנים משורת הדין.

עו"ד עופר שפיר :

מחוץ לפרוטוקול ,כדי לא להביא את זה ליום חמ ישי
הבא ,ואז תבואו ותגידו 'אנחנו מתנגדים.'...

מר טל דנטס:

אני מציע להעביר את ההחלטה לסוף הישיבה פה,
ונראה .בואו נראה אם אתם תלכו לקראתנו ,אנחנו
נלך לקראתכם .אני מציע להעביר את זה לסוף
הישיבה.

גב' הגר פרי יגור:

אני שואלת עכשיו אם למישהו יש התנגדות ,ואם יש
למישהו התנגדות -

מר אייל כגן:

זה לא על סדר היום.

גב' הגר פרי יגור:

מה?

מר אלדד בר כוכבא:

זה לא על סדר היום.

גב' הגר פרי יגור:

זה לא עניין של סדר יום .אני מדברת אתכם ,צאו
קצת מהקופסא .אני שואלת אתכם שאלה פשוטה.

מר אייל כגן:

אנחנו נצא מהקופסא כשאת תצאי מהקופסא.

מר אלדד בר כוכבא:

כשתעזבי את התפקיד ,נוכל לצאת מהקופסא ,כי את
פשוט מטרידה פה .את לא מתאימה ואת יושבת פה.

גב' הגר פרי יגור:

גם על שאלה פשוטה ,רשמתי לי שאתם לא יודעים
לענות.

מר יוני חכימי:

אנחנו יודעים לענות ,אנחנו יודעים לענות.

מר אלדד בר כוכבא :

רשמנו שאת לא מתאימה.

.1

בקשה לכינוס ע"י  5חברי מועצה.

גב' הגר פרי יגור:

הישיבה הזאת מתקיימת לבקשתכם .אני רק אגיד
כמה מילים להתחלה ,ואז אני אעביר לכם את רשות
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הדיבור .לכל אחד כמובן  10דקות לדבר .אני רק
רוצה להקדים ולומר "מירוץ פרדס רצה כרכור" היה
אירוע תרבות ספורטיבי קהילתי ,תקדימי ,איכותי,
מקצועי ומוצלח מאין כמותו .מוצלח מאוד  -מאוד.
הוא יצא לפועל לטובת הקהילה אחרי שנת קורונה
קשה שלא היו בה בכלל אירועים המוניים ולא
אירועי תרבות .היוזמה הייתה של קבוצת אנשים,
תושבים שלנו ,מתנדבים ,מועדון רוטרי המקומי
פרדס חנה כרכור ,שלקחו גם חלק בארגון והיו
באמת  in to itבכל רוחם בהתנדבות מלאה .וזו פעם
ראשונה שנערך מירוץ כזה בפרדס חנה כרכור .זה
מירוץ שהפך להיות גם דוגמא לערים אחרות.
הצלחתו הרבה ,ו הייתה לו הצלחה מקיר לקיר ,חוצה
יישוב וחוצה מעבר ליישוב ,מעידה על זה שהוא
הראשו ן במסורת יפה שאנחנו פתחנו .ואני יכולה רק
לקוות שהדיון הזה יהיה ענייני ,ושלא תכתימו
אירוע תרבותי וספורטיבי ,גם לא תחת הפוליטיקה
והרצון לנגח אותי אישית .עכשיו נעבור אליכם,
בבקשה.
מר אייל כגן:

תודה רבה .בראשית דבריי אני אגיד שאנחנו לא
מנסים להכתים שום דבר ,א נחנו פשוט מנסים לנהוג
על פי לשון החוק .א' – אני מאוד  -מאוד מופתע שאת
יושבת בראש הישיבה הזאת ,וכמו גם שאורי פרץ
משתתף בישיבה הזאת .אני אפנה בעניין הזה לפני,
זאת אומרת ,אני קודם אסקור את הנושא המשפטי
שממנו אני סבור שגם את וגם אורי פרץ נמצאים
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בניגוד עניינים ,ו אחרי זה אני מניח שאם עו"ד שפיר
נמצא כאן ,הוא ייתן גם את חוות דעתו בעניין הזה
לפי סעיף  5לחוק הרשויות המקומיות ייעוץ משפט,
שבו כאשר חבר מועצה מבקש חוות דעת בעניין ,אז
יועץ משפטי בדרך כלל נותן גם חוות דעת בעניין.
אני מופתע ,משום שיש את הוועדה למניעת ניגוד
עניינים ,והיא קובעת באופן מאוד  -מאוד ברור את
הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור
ברשויות מקומיות .זה התפרסם בילקוט הפרסומים
תשמ"ד , 3114 ,זה הפרסום .ועל מנת שנהיה כולנו
בתוך התיחום הזה ,אז בסימן הראשון של הפרשנות,
כאשר מתייחסים לחבר מועצה ,הכוונה כמוב ן לרבות
לראש

מועצה,

סגניו,

ומי

שמכהן

בוועדה של

המועצה ,מי שנבחר כחבר המועצה.
ולכן ,גם ראש המועצה וגם חבר המועצה אורי פרץ,
לשיטתי ,אם קוראים את סימן ב' ,סעיף  , 2מילוי
תפקיד באמון וללא משוא פנים שאומר בצורה הזאת
"חבר מועצה ינהג במילוי תפקידו באמון וללא משו א
פנים ,תוך גישה הוגנת כלפי הכל ,ובלי שיהיה לו
עניין אישי בהחלטותיו ופעולותיו אף למראית עין".
בסעיף  3יש את החובה למנוע ניגוד עניינים .חבר
מועצה ,ואני מזכיר ,כולל ראש מועצה ,ינהל את
עניינו כך שלא יהיה ניגוד עניינים בין תפקידיו כחבר
המועצה לבין תפקיד אחר או עניין אישי שלו".
עכשיו

הולכים

ובודקים

מה

הם

באמת,

למה

מתכוונים כאשר מדברים על עניין אישי .בסעיף , 8
הכלל בדבר ניגוד עניינים בין תפקידים בסעיף א( ) 1
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רשום באופן מפורש" :חבר מועצה" ,ושוב פעם
הכוונה זה לאורי פרץ ולראש המועצה " ,יימנע
מהשתתפות בדיון ומהצבעה ביש יבות המועצה עם
הנושא הנדון ,עלול לו לגרום להימצא במישרים
ובעקיפין במצב של ניגוד עניינים ,בין תפקידו כחבר
המועצה לבין תפקיד אחר .חבר מועצה לא יטפל
בנושא כאמור ,גם מחוץ לישיבות המועצה".
בעניין הזה ,אם כבר מדברים על נושא התמורה ,אז
אין ויכוח שזה דברים שנעשו בהתנגדות ,אבל אחת
היא מינוי התפקיד האחר הוא בתמורה או שלא
בתמורה .ואני פונה לסימן ד' לסעיף ( 11א)(  ,) 1שגם
שם נאמר "חבר מועצה יימנע מהשתתפות בדיון
בהצבעה בישיבות המועצה אם הנושא הנדון עלול
לגרום לו להימצא ,במישרין או בעקיפין ,במצב של
ניגוד עניינים בין תפקיד ו כחבר מועצה לבין עני י ניו
האישיים".
אני סבור ,שבמקרה הספציפי הזה ,אם באמת לשון
החוק ,זה לא איזושהי פרפר א זה ,הייתה עומדת ,או
שלטון החוק לנגד עיניכם ,גם אורי וגם הגר ,הייתם
פשוט נמנעים מלהשתתף בדיון הזה ,משום שהדיון
הזה עוסק באופן ישיר במה שאנחנו רואים כתמי כה
אסור במועדון רוטרי .ולראיה ,בתקופת המירוץ,
נשיא המועדון ,ואם אני מבין עכשיו ,מי שהוא נשיא
המועדון זה עמית יגור ,שזה בעלה של ראש המועצה,
ולכן יש לך עניין אישי בעניין הזה.
הבקשה שלנו היא כמובן כל הדיון שתיכף ניכנס
אליו ,אם וכאשר אחרי שתתקבל החלטה ,ואני
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מקווה שההחלטה תהיה נכונה ,זה האם נעשתה פה
תמיכה אסורה ,כאשר ברור לכולנו ,וזה לא עניין של
פוליטיקה ,וזה לא עניין של אופוזיציה ,יש חוות
דעת מפורשת של יועץ משפטי דאז ,יועץ משפטי
מכובד שבא ואומר שמירוץ רוטרי נחזה להיות מירוץ
של רוטרי ,ולכן הוא מהווה תמיכה אסור ה ,והוא לא
מאשר

בצורה ואופן כל תמיכה בעניין הזה .אבל

תיכף נגיע גם לשם.
מה שיותר חשוב ,זה שבחוות דעת הוועדה למניעת
ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות,
נאמר כי כאשר ,עוד פעם ,חוזרים שם על סעיפים 2
ו  3 -שקראתי אותם עכשיו ,של מילוי התפקידים,
שזה ע קרונות הכלל ועקרונות ברזל של השיטה.
וכאשר מדובר בעניין

אישי ,החשש הוא שעובד

ציבור במקרה זה עובד ציבור גם נבחרי ציבור
נכללים בתוך ההגדרה הזאת של סעיף  34לחוק
העונשין ,הועבד לא יוכל להתעלם מעניינו האישי או
מעניינו של אדם אחר הקרוב אליו .הוא

עלול

להעדיף את עניינו האישי על פני מילוי תפקידו
בצורה הטובה ביותר ,ועל פני חובתו לדאוג אך ורק
לענייניו של הציבור אותו הוא אמור לשרת במסגרת
תפקידו .מדובר על כלל יסוד שהוא כלל עצמאי.
חשוב להדגיש כי זה לא חשוב אם העובד או הנבחר,
טוב ככל שיהיה ,ישר ככל שיהיה ,נאמן ככל שיהיה,
חשוב שהוא אובייקטיבי .הוא לא יכול להימצא
בכלל במצב שבו הוא נמצא ,שהוא צריך לקבל
החלטה על משהו שיש לו עניין בו ,ואין שום ספק,
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שאתה כנשיא מועדון ספציפי של רוטרי ,ואת כמי
שבעלך שימש כמזכיר המועדון ,והיום הוא נשיא
המועדון ,עם כל הכבוד ,לא יכולים לקבל את
ההחלט ות הנכונות.
עכשיו אני מזכיר ,מדובר בכסף ציבורי וסכומים
גדולים של  300,000שח .וכאן נאמר כאילו כדלקמן,
עיקר האחריות להתנהגות אתית מוטלת על בחרי
הציבור עצמם .כל עוד ראשי רשויות מקומיות,
סגנים וחברי המועצה אינם פועלים לפי הוראות
החוק וכללים אתיים מקובלים ,הם משמשים דוגמא
להתנהגות אזרחית לא נאותה לתושבי יישוביהם,
ולא עומדת להם הזכות המוסרית לדרוש מהתושבים
לציית להוראות החוק" .על נבחרי הציבור" ,אני
מדגיש" ,ברשויות המקומיות לבחון את צעדיהם
מעת

שהם

נבחרים

לכהונותיהם,

ולהקפיד

על

התנהגות אתית נכונה".
אני חושב שבמ קרה הספציפי הזה ,ואין כאן שום
ויכוח ל גבי מועדון רוטרי ,שמה שאני קולט ומה
שאני בודק ,ומה שראיתי ,זה מועדון מאוד  -מאוד
משפחתי .זאת אומרת ,נמצאים שם בחלק מה...
ראיתי את אורי ,ראיתי את נתנאל ,וראיתי את אח
של ראש המועצה ,ואת בעלה של ראש המועצה ,ואת
ראש המועצה ב עצמה.
שוב אני בא ואומר ,אין לי שום בעיה עם מועדון
רוטרי ,אין לי שום בעיה עם פעילות תרבותית,
יתכבדו מועדון רוטרי ,רוצים לעשות אירוע ,רוצים
לעשות מירוץ? סבבה ,על חשבונם ,וזה גם מה ש...
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את חוות הדעת .לא על חשבון המועצה .זו תמיכה
אסורה ,בטח ובטח כאשר -
מר טל דנטס:

רגע ,אתה נכנס לדיון.

מר אייל כגן:

לא ,לא נכנס עוד לדיון ,צודק .עכשיו אני חוזר
ואומר שוב פעם ,במסגרת חוות הדעת של הוועדה
למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות
מקומיות ,שבטח עו"ד שפיר מכיר אותה וגם עו"ד
גור ,מדובר על קיום של ניגוד עניינים שזו שא לה
משפטית אובייקטיבית.
בית המשפט חזר וקבע לא פעם ,כי המבחן לקיומו
של ניגוד עניינים הוא מבחן אובייקטיבי .די בכך
שמבחינת

הנתונים

האובייקטיבים

ועל

סמך

שיקולים המבוססים על ניסיון החיים והשכל הישר,
עלול להיווצר מצב של ניגוד עניינים .די בכך שעלול
להיווצר מצב ש ל ניגוד עניינים ,על מנת שלא להיכנס
למצב הזה.
בפסק הדין בעניין סיעת הליכוד ,הסביר כבוד
השופט ברק בתוארו דאז ,ואני מצטט "האיסור אינו
רק על שיקול הדעת עצמו בביצוע הפעולה בתפקיד.
האיסור על הימצאות במצב בו עלול להיות ניגוד
עניינים .מטרת הכלל היא למנוע את הרע בטעם
יירע .הכלל צופה פני עתיד .אין זה מעלה ואין זה
מוריד אם בפועל שיקול הדעת הוא ראוי .מטרת
הכלל היא למנוע פיתוי מאדם ישר והגון" כב' ראש
המועצה "ובבחינת אל תביאונו לידי ני סיון" .גברתי,
הייתי מציע שתקשיבי ,למרות שהדברים קשים.
גב' הגר פרי יגור:

אני מק שיבה לכל מילה.
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מר אייל כגן:

תקשיבי ותקשיבי לי טוב.

גב' הגר פרי יגור:

אני מקשיבה ,אני עושה...

מר אייל כגן:

"על כן ,אין צורך להוכיח בפועל קיומו של ניגוד
עניינים .די בכך שקיימת אפשרות ממשית של ניגוד
עניינים ,אפשרות ממשית זו נמדדת באמות מידה
אובייקטיביות ,ו לא על פי חששותיו הסובייקטיביים
של צד זה או אחר .לפיכך ,העובדה שעובד ציבור
לכאורה ,או נבחר ציבור במקרה הזה מסוים ,סבור
שהוא מצוין או אינו מצוי במצב של ניגוד עניינים,
איננה מעלה ואיננה מורידה .לאור האמור לעיל,
ברור גם כי שאלת קיומו של חשש לניגוד עניינים,
אינ ה תלויה באופיו של העובד" כפי שאמרתי, ,או
ברקורד הציבורי שלו .גם האדם הישר וההגון
ביותר" ,אני אשמור לעצמי מה שאני חושב בעניין
הזה לגביך" ,אינו רשאי להיות נתון במצב בו קיים
חשש אובייקטיבי לניגוד עניינים .בנוסף לכך ,אין גם
חשיבות לזהותו של הגורם המבקש לבדוק א ם אדם
אחר נתון במצב כמוהו".
ולכן אני בא וחוזר ואומר בשנית ,אני חושב שיש לנו
פה ,כבוד היועץ המשפטי החדש של המועצה ולא של
ראש המועצה  .קליר קאט ,יש פה מצב ברור ,מובהק
של ניגוד עניינים ,כאשר שני החברים הנכבדים,
החברה הנכבדה והחבר הנכבד ,לא יכולים להשתתף
בדיון  .אני אשמח מאוד ,אני חושב שיש גם חוות דעת
בעניין הזה שאומרת את הדברים נכוחה ,מבלי
להיכנס כרגע למהות הדיון ,שזה יעשו חבריי.
בשלב הזה ,אני מבקש ממך לפסוק ששני החברים
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הנכבדים ,כב' ראש המועצה וחבר המועצה אורי
פרץ ,שאני מאוד מעריך אותו ,יו"ר ועדת מכרזים
בין ה יתר ,ייאלצו לצאת מהדיון .תודה רבה.
גב' הגר פרי יגור:

טוב ,הדובר הבא.

מר אייל כגן:

לא ,אי אפשר הדובר הבא .אני מבקש לפי סעיף  5אל
חוות דעתו של היועץ המשפטי בעניין הזה.

עו"ד עופר שפיר :

אני מניח שנצטרך להרחיב קמעא בכל הפרשה.

מר יוני חכימי:

תגביר את קולך ,ב בקשה.

עו"ד עופר שפיר :

אני מניח שאני אצטרך להרחיב קמעא בהתייחסות
לגופם של דברים .אבל כיוון שיש קשר בל יינתק בין
הבקשה שלך לבין הטענות לגופו של עניין ,אז אני
מקדים ואומר שאני חושב שבעיית ניגוד העניינים
כאן

היא,

שבנסיבות

אם

בכלל,

האלה,

בעיה

כאשר

מינורית.

נטענות

ובוודאי

טענות

כאלו

ואחרות גם ברמה הפרסונאלית ,אני חושב שלא
הגיוני וגם לא נכון ,על פי כל אמת מידה גם
משפטית ,לא לאפשר לראש המועצה ולאורי להשתתף
בדיון כדי להציג עת עמדתם ואת דעתם בנושא הזה.
לגבי ההצבעה שאלה אחרת .זאת אומרת ,אתם
מבקשים בסופו של דבר בפני יה לכינוס ישיבה שלא
מן

המניין,

אתם

מגישים

כאן

הצעת

החלטה

אופרטיבית לא לשלם את הכסף.
אז אם נגיע למסקנה שיש להם בעניין הזה ניגוד
עניינים ,ואני כבר מקדים ואומר ,אני לא חושב ככה,
ואני אסביר גם למה עוד מעט .אז בכלל אין בעיה
שיצביעו.
מר אייל כגן:

זאת אומרת ,ל א רק שישתתפו בדיון?
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עו"ד עופר שפיר :

ואם המסקנה תהיה אחרת ,אז הם יצטרכו לצאת.
אבל בוודאי ובוודאי שבשלב הזה של הדיון ,שאנשים
דוברים ונטענות טענות כלפי התנהלות לא ראויה
לשיטתכם של ראש המועצה ושל אורי ושל המועצה
בכלל ,אני חושב שלא רק שלא נכון להוציא אותם,
אלא חשוב שהם יהיו כאן.

מר אייל כגן:

לא ,אבל ידוע לך שגם במסגרת של שקלא וטריא,
וגם הוועדה אומרת שאת זה וגם ...אומרת ברגע שפה
צריכה להתקבל החלטה לגבי חיוב של מועדון
ספציפי שפועל ,שנחזה בעיני היועץ המשפטי דאז
כמי שנהנה מהתמורה הזאת או מהתשלומים עבור
המירוץ הזה ,יש פה התחייבות של  300,000שח...

מר דוד כמוס:

אבל זה לספקים ,לא ל...

מר אייל כגן:

מה זה לספקים?

מר דוד כמוס:

הפרסום שרוטרי היה...

מר אייל כגן:

אתה מפריע לי באמצע טיעון .איך יכול להיות? שוב
פעם אני בא ואומר .הרי בסופו של דבר ,התוצאה של
הדיון הזה תהיה חי וב ,או בקשה שלנו לחיוב של
המועדון הזה ,שאורי הנשיא שלו דאז ,וראש
המועצה ,בעלה הוא מזכיר המועדון .איך יכול להיות
שהם יכולים להשתתף בכלל בדיון הזה ,כאשר בעצם
הדיון הם יכולים לפעול ולקבוע או להש פיע על חוות
הדעת של שאר החברים .רק בעניין הזה להזכיר,
ישנם פסקי ד ין שבהם התבטלו החלטות של מועצה
שלמה ,שבהן חבר מועצה ישב בהחלטה ומכיר את זה
והיה בניגוד עניינים .אם אתה אומר כרגע בשלב הזה
ש לשיטתך הם לא נמצאים בניגוד עניינים .אני חלוק
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עליך.
עו"ד עופר שפיר :

לגיטימי .זה בסדר .אתה לא חייב להסכים איתי.

מר אייל כגן:

אני חלוק עליך מאוד.

עו"ד עופר שפיר :

רק עו"ד כגן ,ביקשת ממני את חוות דעתי בשלב זה.

מר אייל כגן:

נכון.

עו"ד עופר שפיר :

אני אומר לך ברמה של שורה תחתונה ,שאני לא
חושב ...ניגוד אינטרסים ,אם בכלל יש כאן משהו,
זה סוג של נראות ,לא משהו שהוא...

מר טל דנטס:

איך? בעלה של ראש המועצה.

עו"ד עופר שפיר :

אם אתם מבקשים ממני חוות דעת ...תן לגמור
לדבר.

מר אייל כגן:

אני מקשיב ,בבקשה.

עו"ד עופר שפיר :

כדי להבין למה אני מגיע למסקנה הזאת ,אז אני
צריך אולי להציג בפניך את העובדות כפי שאנחנו,
יניר ואני ,למדנו אותן ,בעקבות התעוררות הפרש ה.
אני מוכן גם להסביר את דבריי .

מר אייל כגן:

דבר דבור על אופניו.

עו"ד עופר שפיר :

אני מציע לעשות הפוך ,משום שאני מכבד מ אוד את
חברי המועצה .אני חושב שמן הראוי ,מכיוון שאתם
כינסתם ישיבה שלא מן המניין ,שאתם תדברו.

מר אייל כגן:

נכון ,אנחנו נעשה את זה.

עו"ד עופר שפיר :

ואחר כך יהיו תגובות מפי האנשים המעורבים ואני
גם אומר את חוות דעתי ,אני אציג את חוות דעתי הן
לגופו של עניין ,וגם ברמה האופרטיבית לגבי עצם
ההחלטה שאנחנו מבקשים לקבל ברמה המשפטית.
אם בכלל אפשר לקבל החלטה כזאת וכו' .לכל זה יש
לי תשובות ויש לי עמדות והנמקות.
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מר טל דנטס:
עו"ד עופר שפיר :

 ...יש מי שייצג את החברים.
דווקא מחמת כבודם של חבריך ,שאתם תדברו
קודם.

מר אייל כגן:

הכל בסדר .רק לגמור את הנקודה הזאת .אני בשלב
הזה שוב אומר ,אני סבור באופן ברור ומובהק שיש
פה קליר קאט ,אני חושב שטוב היה אם שני החב רים
הנכבדים ,החברה והחבר היו עוזבים את הדיון בשלב
הזה ,כי אני חושב שהם יכולים להשפיע על הדיון.
אני חושב שאתם תצטרכו ככל הנראה ,להגן על
ההחלטה הזאת בבית המשפט.
אני מעריך ויודע ,אני מניח שהייעוץ המשפטי שלכם
בחוות הדעת נכתב .קחו בחשבון שהנסיבות קרו
קודם שהי יתם .הנסיבות וגם חוות הדעת שנכתבה
דאז ,הייתה קרובה לאירוע.
אתם מגיעים בדיעבד ,זה עשוי להיתפס בצורה שאיך
נאמר את זה בעדינות ,זה ניסיון של שינוי לרעה .אני
הייתי נזהר מאוד בלשנות חוות דעת של יועץ משפטי
שעבד פה  15שנה.
חבריי ,זאת ההחלטה של היועץ המשפטי כר גע,
שהוא מאפשר גם לכבוד ראש המועצה ,וגם למר
אורי פרץ להשתתף בדיון שבעיניי הוא דיון שלא היה
מקום עבורם להשתתף בו ,כי הם נמצאים בניגוד
עניינים חמור ומובהק .זאת הדעה שלהם ,מה אתם
מציעים בשלב הזה ,להמשיך את הדיון כאילו לגופו?
קדימה .יוני ,תתכבדו.

מר יוני חכימ י:

אני אקדים ואומר שאין לנו שום דבר נגד אירועי
תרבות ,ככל שיהיו מוצלחים או מוצלחים פחות .ומי
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כמונו שעשו בחייהם אירועים ביישוב ,מעריכים
ומוקירים גם אירועי ספורט וגם אירועי תרבות ,שיש
לזה חשיבות גדולה .ובטח ובטח אין לנו שום דבר
נגד ארגון רוטרי ,ההיפך הוא הנכ ון.
אבל אנחנו רואים במשך כל הקדנציה התנהלות
בעייתית ,לא תקינה ,לא לפי הנוהל ,מכספי ציבור,
במאות אלפי שקלים – תמיכה אסורה .ורק אני
אזכיר לכם ,ותסלחו לי שאני מזכיר את זה עוד פעם,
מה עשיתם ומה גרמתם לתמיכה שדרשתי ,ביקשתי
לכנפיים של קרמבו .שאין תקציב וזה נדו ן ,ולא
יכולים להכניס את זה .ופתאום יש  400,000שח לתת
לעמותה ,לקבוצה ,שאני מכבד ומעריך .לא דרך ועדת
תמיכות ,תשלומים לא דרך ועדת רכש.
מר אייל כגן:

הטעיה של יועץ משפטי.

מר יוני חכימי:

הטעיה של יועץ משפטי .עבירה פלילית לכל דבר.

רו"ח אורלי ירדן:

יוני ,תדייק .כשאתה אומר 'עבירה פלילית' -

מר אייל כגן:

לכאורה.

מר יוני חכימי:

לכאורה ,לכאורה.

רו"ח אורלי ירדן:

יש דברים שאתה אומר והם ממש לא מדויקים.

מר אייל כגן:

לכאורה.

רו"ח אורלי ירדן:

אף אחד לא העביר לרוטרי...

(מדברים ביחד)
גב' הגר פרי יגור:

למה את עוזרת לו?

מר דוד כמוס:

שאלה ,יוני ,שאלה .הכסף שאתה מדבר עליו ,הועבר
לרוטרי או שהוא עבר ישירות לספקים?

מר אייל כגן:

הוא עוד לא עבר לאף אחד כי...

מר דוד כמוס:

לא ,אבל הם צריכים לשלם את זה לספקים?
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מר אייל כגן:

כן.

מר דוד כמוס:

המועצה צריכה לשלם לספקים .אין פה שום טובו ת
הנאה.

מר אורי פרץ :

לא מפריע לו להגיד את זה ... .זה לא מדויק.

(מדברים ביחד)
גב' הגר פרי יגור:

חברים ,ליוני יש  10דקות.

מר אייל כגן:

תעצרי את הדיון בבקשה.

גב' הגר פרי יגור:

לא ,אני לא עוצרת את הדיון.

מר אייל כגן:

הוא לוקח את הזמן.

גב' הגר פרי יגור:

אתם תשמרו על...

מר אייל כגן:

מה זאת אומרת אנחנו נשמור? את היו"ר.

מר יוני חכימי:

זה מישהו מהקואליציה .אין לי בעיה שהוא יפריע
לי ,למרות שזה מוציא אותי מריכוז ,אבל את לא
תיקחי לי את הזמן .אין בעיה.

גב' הגר פרי יגור:

בבקשה.

מר יוני חכימי:

א' – חלילה ,לא אמ רנו...

מר דוד כמוס:

 ...חס ושלום ,הוא אדם ישר והגון .וגם ראשת
המועצה ישרה והגונה.

מר יוני חכימי:

אף אחד לא אמר שמישהו...

מר דוד כמוס:

הם לא קיבלו לכיסם.

מר יוני חכימי:

אף אחד גם לא אמר.

מר דוד כמוס:

גם לא לעמותה.

מר יוני חכימי:

זה לא משנה ,זו תמיכה.

מר טל דנטס:

 ...לא קיבל ,הוא ישב בכלא.

מר אפרים מעודה:

תנו לו לדבר ,חבר'ה.

מר יוני חכימי:

דוד ,אם אתה תקבל לבית הכנסת -

מר דוד כמוס:

תרחץ את השיניים לפני שאת המדבר על...
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מר טל דנטס:

מה אתה אומר?

מר אייל כגן:

חברים ,חבל ,חבל על ה -

גב' הגר פרי יגור:

יוני  ,בבקשה,

מר יוני חכימי:

דוק ,אם אתה תקבל כסף לבית הכנסת ,זה לא
לכיסך .אם תקבל את זה לא דרך ועדת תמיכות ,זו
עבירה ,אין מה לעשות ,זה לא חוקי.

מר דוד כמוס:

אבל הם לא קיבלו את זה.

מר נחום גנצרסקי:

הם לא קיבלו ,העמותה לא קיבלה.

מר דוד כמוס:

זה ישירות לספקים .

מר נחום גנצרסקי:

אתם מדברים בלי שאתם יודעים על מה אתם
מדברים.

מר אייל כגן:

הם לא קיבלו רק בגלל ש...

מר נחום גנצרסקי:

היה אירוע של המועצה...

מר אייל כגן:

לא ,זה לא היה אירוע של המועצה.

מר נחום גנצרסקי:

הספקים נבחרו לפי חוק .מה אתם זה?

(מדברים ביחד)
גב' הגר פרי יגור:

חברים.

מר נחום גנצרסקי:

אתם יודעים מה זה מועדון רוטרי?

מר אייל כגן:

הדר ,חברים שלך רוצים לדבר? שידברו ,אנחנו
שומרים על הזכות שלנו ,על הזמן שלנו.

גב' הגר פרי יגור:

פשוט הם רוצים לגוון ,לא רק לשמוע אותך .יוני,
בבקשה .יש לך עוד  8דקות.

מר יוני חכימי:

נחום ,אני מציע לך ,אל תזלזל בידע שלנו ובמה
שאנחנו חושבים ובמה שאנחנו אומרים .לעצם
העניין ,האירוע לפי כל הפרסומים ,לא שלנו ,זה
אירוע של רוטרי .אפילו לפי דבריו של אורי בריאיון
רדיו שלו .זה אירוע של רוטרי .ואני אלך לשיט ת כ ם.
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אתם אומרים לא אירוע של רוטרי ,אירוע של
המועצה? זה מה שאתם רוצים להגיד? אני רוצה
לשמוע.
מר אייל כגן:

כן ,זה מה שאומרים.

מר יוני חכימי:

אירוע של המועצה? האם הכל עבר דרך ועדת רכש?
האם היה תקציב לפני כן? האם הייתה איזושהי
הצעת תקציב? אני ביקשתי מהמנכ"ל -

גב' הגר פרי יגור:

אתה טוען שלא?

מר אייל כגן:

הוא לא יודע .תשובות לא קיבלנו.

מר יוני חכימי:

אני גם קיבלתי איזשהו מסמך ,איזשהו מייל שהיועץ
המשפטי הקודם כותב .קיבלתם את זה ,יש לכם את
זה.

מר אייל כגן:

נספח ג' לבקשה שלנו .נספח ג' ,בבקשה.

גב' הגר פרי יגור:

בבקשה ,יוני ,תמשיך.

מר יוני חכימי:

במפורש" :בהמשך לשיחתי עם אורלי ,אני לא
מאשר ,ומסתייג מכל הוצאת המירוץ ,כפי שזה נחזה
להיות ,המירוץ אינו של המועצה ,אלא של עמותת
רוטרי" .זה לא אני אומר ,זה היועץ המשפטי אומר.

מר אייל כגן:

תמשיך:

המועצה

אלא

הפרסומים .שם המירוץ,

נותנת

חסות

לפי

כל

מירוץ רוטרי .תשלום

העלויות מהווה תמיכה אסורה בעמותה .הערה זו
תופיע

בכל

ההזמנות

הקשורות

בעת

אישור

ההתקשרות עם חברת שוונג לוועדת הרכש .נכון
לעכשיו ,ולמרות שאתם חושבים שלא ניתן שום
סכום ,יש התחייבות כלפי חברת שוונג של 100,000
שח ,יש התחייבות פה כלפי שאול של  4,200שח.
שולמו עשרות אלפי שח למשטרה .כנראה שיש עוד
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סכומים ,זה אנחנו יודעים מהבדיקה שלנו.
מר יוני חכימי:

יש עוד סכומים .רק אתמול קיבלתי טלפון מאותה
גברת שעשתה הגברה ,ועד היום לא שילמו לה .אז
אם הכל בסדר ,למה לא שילמו לה  4,200שח? שהיא
כבר היה לה את ההוצא ות.

גב' הגר פרי יגור:

אז לשלם או לא לשלם?

מר יוני חכימי:

זה את תחליטי.

מר אייל כגן:

רוטרי תשלם.

מר יוני חכימי:

לא ,למה לא שילמת לה עד עכשיו?

מר אייל כגן:

כי היא פוחדת מה...

מר יוני חכימי:

למה לא שילמת לה עד עכשיו? כי זה לא עבר ועדת
רכש .יש פה בעיה ,ואני אלך לשיטתכם ,לא רוטרי.
תמשיכי לצחוק ,תמשיכי לזלזל בשלטון החוק.
תמשיכי לתת הנחיות למעודה להעביר תחנה בלי
שום כללים.

מר אפרים מעודה:

סליחה ,זה אני עשיתי ,היא לא נתנה הנחייה ,ואל
תערבב פה דיון ,יוני.

מר אייל כגן:

מצוין .תודה על ההודעה.

מר אפרים מעודה:

אני עשיתי את זה על דעתי .מי שיש לו בעיה ,שילך
לערוץ  , 90אדון יוני ,של החברים שלך ,שאתה משדר
איתם כל שבוע.

מר יוני חכימי:

למה לא?

מר אפרים מעודה:

לבריאות ,אבל אל תערב אותי .ובמיוחד לא אתה,
היא לא יודעת מהעניין.

מר אייל כגן:

מאה אחוז .היא ראש מועצה שלא יודעת מה?...

מר אפרים מעודה:

לא ,לא .אבל יש לי סמכויות לעשות בלי לשאול
אותה אם לנשק מזוזה .הבנת ,אדון?

22

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
ישיבת מועצה מן המניין מיום 26.8.21

מר יוני חכימי:

אז מצבה יותר גרוע.

מר אייל כגן:

נכון.

מר יוני חכימי:

מצבה יותר גרוע.

מר אפרים מעודה:

בסדר.

מר יוני חכימי:

אני חשבתי ש...

גב' הגר פר י יגור:

בבקשה ,יש לך עוד  4דקות ,כן.

מר יוני חכימי:

לעצם העניין ,אנחנו רואים פה את התנהלות
שמנוגדת לכל מינהל תקין .לכן ,אנחנו דורשים שלא
יהיה תשלום של המועצה לשום הוצאה של המירוץ
הזה .המירוץ הזה ,לפי כל הפרסומים ,לא שייך
למועצה.

גב' הגר פרי יגור:

אוקיי.

מר יוני חכימי:

יש לכם משהו להוסיף?

מר אייל כגן:

כן ,בטח .טל.

מר טל דנטס:

( ...לא ברור)

מר אייל כגן:

על מנת ש הדברים יהיו מסודרים ,מכיוון שנראה
שחברי המעוצה פה לא לגמרי מודעים למה שקרה,
אז אנחנו נקרא את חוות הדעת .אני מבקש ממור
לקבל.
הנדון :כינוס ישיבה שלא מן המניין ,תמיכה אסור
בניגוד עניינים חמור של חבר המועצה אורי פרץ
וראש המועצה הגר פרי יגור – מירוץ רוטרי פרדס
רצה כרכור .אנו החתומים מטה חברי המעוצה
דורשים את כינוסה של ישיבת המועצה שלא מן
המניין בהתאם להוראות החוק בנושא מירוץ רוטרי
פרדס רצה כרכור ,המע לה חשדות חמורים לכאורה,
בדבר התנהלות בלתי תקינה ,ניגוד עניינים חמור של
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ראש המועצה הגר פרי יגור וחבר המועצה אורי פרץ,
בניגוד לכללים  2ו  3 -לכללים למניעת ניגוד עניינים,
שאותם העליתי מקודם ,של נבחרי ציבור ברשויות
מקומיות ,וכן תמיכה אסור המצד המועצה בעמותה.
רקע:
בתאריך  27.5.21התקיים בפרדס חנה כרכור מירוץ
רחובות.
בכל הפרסומים שנועדו לקדם את המירוץ ,הן על ידי
המועצה (פרסום חוצות שצילומו מצורף כנספח א'
לדרישה זו) ,ואתם יכולים לראות שזה פרסום של
שוונג ,כתוב למעלה 'פרדס רצה כרכור ,נייט ראן,
מירוץ רוטרי ,על שם א יתי יפה ז"ל' ,עם לוגו של
רוטרי ,שם אין אפילו כאילו לוגו של המועצה .והן
על ידי החברה שנשכרה למיטב ידיעתנו כמארגנת
המירוץ .צוין במפורש שם המירוץ "פרדס רצה
כרכור ,מירוץ רוטרי על שם איתי יפה ז"ל".
בפרסומים מסוימים מופיעה המועצה כנותנת חסות
לאירוע לצד גופים נ וספים ,שלא ברור עד לרגע זה
מה התמיכה שניתנה על ידם ,והאם התמיכה שניתנה
על ידם עברה תהליך מסודר במסגרת נוהל תמיכות.
למיטב ידיעתנו ,בתהליך שקדם למירוץ ,במסגרת
נוהל קבלת הזמנת רכש ,התקבלה הצעת המחיר של
חברת שוונג ,שנבחרה לארגן את המירוץ,ף בהיקף
של  100,000ש ח .למרבה ההפתעה ,מגיש הבקשה היה
בכלל המתנ"ס המקומי ,כאשר משום מה ,ועדת
הרכש של המועצה ,היא שדנה בבקשה ואישרה
אותה.
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יותר מכך ,לחברי ועדת הרכש ,ביניהם היועץ
המשפטי למועצה ,לא הוצג כלל שמדובר במירוץ
שמאורגן על ידי רוטרי ,שהינו ארגון וולונטארי ו/או
עמותה .מח דל זה יבוא לידי ביטוי בהמשך כפי
שנראה ,ויש בו כדי הטעיה של חברי ועדת הרכש.
במסגרת ראיון רדיו ,התברר כי בין חברי מועדון
רוטרי פרדס חנה כרכור שיזמו את המירוץ ודחפו
לקיומו ,חברים מר אורי פרץ שהינו יו"ר רוטרי
המקומי וחבר מועצה בסיעתה של ראש המעוצה
המכהנת ומר עמית יגור ,המשמש כמזכיר המועדון
והינה בעלה של ראש המועצה המכהנת ,הגב' הגר
פרי יגור.
עוד התברר ,כי מר עמית יגור השתתף בישיבות
ההכנה שקדמו למירוץ ,זאת לצד מנכ"ל המועצה
ועובדי המועצה.
בקשות שהוגשו על ידי מר יוני חכימי חבר המועצה
לקבלת פרוטוקולים לקבל ישי בות ההכנה למירוץ,
מהן ניתן ללמוד לגבי אופן קביעת תקציבו ,מידת
המעורבות של בעלה של ראש המועצה בקביעת
התכנים והתקציב של המירוץ ,לא התקבלו עד עצם
הדרישה לקיום ישיבה זו.
ככל הידוע ,על פי פרסומים ,עמד תקציב המירוץ על
 300,000שח ,כאשר חלק מהעלויות היו אמורות
ל היות מכוסות על ידי דמי השתתפות .נתונים לגבי
סיכום

סופי

של

ניהול

הכספים

הכוללים

את

ההוצאות וההכנסות של המירוץ ,לא נמצאים בידינו,
הגם שהוגשה דרישה לקבלתם.
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יחד עם זאת ,למיטב ידיעתנו ,דרישות תשלום
נוספות

שהגיעו

לאחר

המירוץ,

ביניהן

תשלום

למשטרת ישראל ,לא קיבל ו את אישורו של היועץ
המשפטי דאז ,בשל העובדה שגם בעיניו נחזה
המירוץ להיות מירוץ של רוטרי ולא מירוץ של
המועצה .היועץ המשפטי דאז עו"ד ג'ובראן ,אף קבל
על כך שהמידע כפי שנזכר בסעיף  , 3כלומר שמדובר
במירוץ של רוטרי ,לא הובא לפניו במלואו.
מצורפת בזאת חוות דעתו ש ל היועץ המשפטי דאז,
המצורפת כנספח ג' לדרישה זו ,ומהווה חלק בלתי
נפרד ממנה .יוני הקריא אותה ,וכפי שניתן ללמוד
ממנה ,הוא אומר לה בצור המפורשת ,שהמירוץ נחזה
להיות המירוץ של עמותת רוטרי ,והוא מסתייג מכל
הוצאות המירוץ ,כי הוא חושב שזו תמיכה אסורה.
הטענות:
ה רקע העובדתי כפי שתואר לעיל ,מעלה שורה של
כשלים ניהוליים ועבירות לכאורה של מינהל בלתי
תקין ,כפי שיפורטו להלן.
תמיכה בלתי חוקית בארגון רוטרי – אין כל ספק
שהמירוץ שנקרא מירוץ רוטרי ,שלגביו בוצע תשלום
למשטרת ישראל למיטב ידיעת החתומים מטה,
בגובה עשרות אלפי שח  ,וכבר קיימת התחייבות של
המועצה בסך  100,000שח ,מהווים תמיכה אסורה
המנוגדת לכללי מינהל תקין ולהוראות משרד הפנים.
לא למותר לציין כי התמיכה הנ"ל כלל לא עברה את
ועדת התמיכות ,וככל הנראה הייתה נפסלת על הסף.
ניגוד עניינים חמור – עצם המעורבות של חבר
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המועצה אור י פרץ ,כמו גם של בבעלה של ראש
המועצה ,ככל הנראה בין היתר בארגון המירוץ,
שכזכור נקרא מירוץ רוטרי ונחזה בידי ה יועץ
המשפטי כמירוץ של ארגון רוטרי ולא של המועצה,
קביעת תכניו ,והשתתפותו של מר יגור בישיבות
עבודה עם עובדי המועצה ,שחשים שאינם יכולים
להביע את דעתם ב חופשיות ,כמו גם את התנגדותם
לעצם קיום המירוץ ו/או מחויבים לקיים דרישות
כאלה ואחרות ,מחשש לכאורה כי יבולע להם ,מהווה
מצב בלתי תקין ,שהחוק והפסיקה ביקשו למונעו
ולא בכדי.
ואין שום קשר ליושרה או לאי יושרה ,זה פשוט
מראש מצב בלתי אפשרי .זה מצב שלו אני הייתי
עו מד בראש המועצה הזאת ,הייתי אומר לבת זוגתי
להתרחק  5שנים מהיישוב הזה ,פשוט לא להיות פה.
אני לא מבין בכלל איך אתם בכלל עוד לא מבינים עד
כמה הדבר הזה חמור .על דברים פחותים מזה ראשי
מועצות הלכו הביתה.
הישיבה הזאת היא תחילת הסוף למעשה .וכבר
אמרתי בישיבות אחרו ת בהן קיבלתן החלטות לעקוב
אחרי עובדים ,שיש חוק מרפי ,מה שמתחיל רע,
ייגמר עוד יותר רע ,ומה שייגמר עוד יותר רע ,ייגמר
ממש  -ממש גרוע .קחו את זה בחשבון.
הסתרת מידע וניהול חשבונאי לא תקין – כלל לא
ברורה לנו מערכת היחסים החשבונאית והכספית בין
המתנ"ס לבין המועצה

המקומית

בסוגיה הזו.

העובדה שנוהל הצעת רכש הגיעה מיוזמתו של
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המתנ"ס והונח לפתחה של המועצה המקומית –
תמוה בעינינו .כמו גם לקיחת התחייבויות כספיות
מצד המועצה בגין פעולות של המתנ"ס ,שמאוחר
יותר התברר כי מדובר בכלל בפעילות של רוטרי.
הנסיבות מלמדות ,כי למיטב יד יעתנו לא הוצג
לחברי ועדת הרכש המדובר במירוץ שמאורגן על ידי
רוטרי ,שהינו גוף חיצוני הן למתנ"ס והן למועצה.
לסיכום:
מן המקובץ עולה כי שורה של כשלים מינהליים ליוו
את מירוץ פרדס רצה כרכור .אני לא מדבר כבר על
הפקקים.

עינינו

הרואות

כי

המרוויח

העיקרי

מהמירוץ הי נו ארגון רוטרי שזכה לפרסום חינם
ובאופן אסור ,כמו גם לתמיכה כלכלית בהיקף של
מאות אלפי שח  .הנושא מתחדד שבעתיים ,לאור
העובדה שבארגון זה חברים בעלה של ראש המועצה
וחבר מועצה מסיעתה.
כאן אני שוב חוזר ואומר שאני לא מצליח להבין
כיצד ניתנת חוות דעת שאין פה ניגוד עניינים או
מינורי ...בהמשך ,עו"ד שפיר.
בשורה התחתונה עולה כי מועצת פרדס חנה כרכור,
אולי צריך לקרוא לה פרדס רצה כרכור לצורך
הישיבה הזאת ,מתעתדת להוציא סכומים של מאות
אלפי שקלים עבור אירוע שנחזה על ידי כל מי שעיניו
בראשו ,להיות חיצוני למועצה .נדגיש כי מדוב ר
בכסף ציבורי שאינו הפקר.
יותר מכך ,בעקבות חוות דעתו של היועץ המשפטי
לשעבר ,עו"ד ג'ובראן ,נשלח כבר ב  4.7.21 -מכתב
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לאגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות ,על ידי
המועצה חכימי ודנטס ,המפרט את כל השתלשלות
העניינים ובו דרישה מפורטת לעצירת כל מתן אישור
לדרישות תשל ום נוספות ועוד תשלומים בגין המירוץ
הנ"ל .וזאת התשובה לך ,נחום ,זאת הסיבה שלא
שולמו תשלומים ,משום שאנחנו כבר הוצאנו מכתב
למשרד הפנים ,שבו אנחנו מבקשים שלא יצאו
תשלומים ,לא מאיזושהי סיבה אחרת.
מר יוני חכימי:

עם חיוב אישי.

מר אייל כגן:

והשתת חיוב אישי על כל מי שפעל ואישר ו/או יפעל
ויאשר את הוצאת הכספים הבלתי חוקית לכאורה
במקרה דנן.
לא רק זאת ,אלא שבעקבות חשיפת הפרשה ועדכונים
לגביה על ידי איתמר רותם ,כתב רדיו  , 90הוגשה
ביום  31.7.21תלונה למשטרת ישראל על ידי אזרח
מן היישוב ,שעניינה למיטב ידיעת החתומים מטה,
נ יגוד עניינים של ראש המועצה ותמיכה אסורה
בעמותה .גם צילום התלונה מצורף.

מר יוני חכימי:

ויותר מזה ,זה כבר חקירה .זה לא רק תלונה.
הסטטוס של התלונה הזאת ,אותו תושב העביר לי
שזה בחקירות כבר.

מר אייל כגן:

הצעת חלטה:
לאור הדברים החמורים המפורטים לעיל ,המעלים
ח שש כבד לניגוד עניינים ותמיכה אסורה בעמותת
רוטרי ,לצד חוות דעתו הברורה של היועץ המשפטי
למועצה דאז  ,כן ,זו פשוט סיטואציה מאוד לא נוחה
ולא נעימה ,וחבל שאת גוררת אותנו לתוך המצב
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הזה.
המועצה מחליטה שלא לשלם כל תשלום ו/או דרישת
תשלום בגין מירוץ רוטרי .ואני חו שב שכל מי שעיניו
בראשו ושכלו בראשו ,וידיו אינו בכיסו ומבין ויש לו
שכל ישר ,לא יתנגד לעניין הזה ולא יאשר תשלומים
בסך של  300,000שח או  400,000שח או מאות אלפי
שח לגוף שזכה פה לפרסום ,וזה בטח ובטח לא אירוע
של המועצה.
הסעיף הבא ,המועצה מחליטה לפנות למועדון רוטרי
פרדס חנה כרכור ,לשאת בהוצאות המירוץ.
ואני אגיד פה משהו קטן ואישי .כשעשיתי את טוב
ברחוב

הראשון

והשני,

הפקתי

עבור

המועצה

אירועים ,חיים געש ולשכתו היו מוכנים לבטל
יומיים לפני היציאה לאירוע ,רק בגלל שכביכול זה
נחזה בצורה כזאת או אחרת שזה לא אירוע חס
וח לילה של המועצה .המועצה התעקשה על קוצם של
יודים במקרה הספציפי הזה ,שהלוגו של המועצה
יופיע ,שזה יהיה מועצת פרדס חנה כרכור מציגה .לא
הייתה שום בעיה אם המירוץ הזה היה נקרא מירוץ
פרדס כרכור הראשון על שם חיים געש .לא הייתה
לנו שום בעיה בעניין הזה ,ואז זה באמת הי ה נחזה
להיות אירוע של המועצה.
זה לא אירוע של המועצה .תבינו את זה .זה פשוט
אורי .זה ממש פשוט .זה אירוע של רוטרי ,הכל טוב.
התנדבתם ,הכל סבבה .אבל זה לא אירוע של
המועצה .אני אומר את זה עוד פעם.
מר אורי פרץ :

זה מה שאתה חושב.
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מר אייל כגן:

זה אירוע שבו ראש מ ועצה וחבר מועצה עומדים
כאן ,ושאר המועצה ,חברי מועצה ,לאשר ככל
הנראה ,או לא לקבל את הדרישה שלנו ,לאשר
תשלומים לעמותה עבור מירוץ.

מר אורי פרץ :

איזה עמותה בראש שלך? איזה עמותה?

עו"ד עופר שפיר :

רגע ,תן לו לגמור ,ואז תגיב בצורה מסודרת.

מר אייל כגן:

לאשר תשלו מים ,אני מדבר לעניין לגמרי.

מר אורי פרץ :

לספקים...

מר אייל כגן:

תענה אחרי זה מה שאתה רוצה ,אורי ,אני מכבד את
דעתך .אני רק אומר לך ,זה מפתיע אותי שאתה לא
מצליח לקלוט.

מר אורי פרץ :

 ...עובדות...

מר אייל כגן:

אלה העובדות .לא אני ,לא אייל כגן אומר שזה
מירו ץ שנחזה להיות מירוץ של רוטרי .עו"ד ג'ובראן,
שגם אני וגם אתה מכבדים .עזוב אותי.

מר אורי פרץ :

אני כבר לא.

מר אייל כגן:

אז אתה לא ...הגורם הזה .וגם הוא אומר שזה זה.
לא יכול להיות מצב שבו מועצת פרדס חנה כרכור
תאשר  300,000או  400,000שח למירוץ רוטרי.

גב' הגר פרי יגור:

טוב ,נגמר הזמן.

מר אייל כגן:

תני לי רגע לסיים.

גב' הגר פרי יגור:

נגמר הזמן.

מר אייל כגן:

אז אני אקח את הזמן של טל.

גב' הגר פרי יגור:

נגמר הזמן .של מי ,של טל?

מר אייל כגן:

אז אני אקח את הזמן של טל.

גב' הגר פרי יגור:

בבקשה.

מר אייל כגן:

לא יכול להיות מצב שבו מועצת פרדס חנה כרכור
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תיקח כספים שהם בתקציב של אירועים ותשים
אותם -
מר יוני חכימי:

השידור נפל.

מר אייל כגן:

לא משנה השידור ,השידור לא משנה בכלל.

גב' הגר פרי יגור:

זה בסדר גמור .אתם יכולים להפסיק להרוויח זמן,
בבקשה.

מר אייל כגן:

זה לא מ שנה השידור.

גב' הגר פרי יגור:

כן .אה ,לא?

מר אייל כגן:

לא ,לא משנה השידור .מה שיותר חשוב ,אני
מתפלא ,את יודעת מה ,אני פשוט לא מבין אותך,
אני באמת לא מבין אותך .את ראש מועצה ,זה כספי
ציבור ,אני לא מצליח להבין

את זה .זאת הצעת

ההחלטה שלנו ,אם תשתחררו רגע.
אגב ,בעניין הזה אני פונה אליך שוב ,עו"ד שפיר ,גם
בישיבת ההנהלה לשיטתי ,מכיוון שזו ועדה שמוקמת
על פי חוק ,שנערכה שעה לפני שהגענו לפה בשעה
 , 18:00בהשתתפות ראש המועצה ובהשתתפות חבר
המועצה ,גם שם הם נמצאים עדיין בניגוד עניינים.
ולכן ,אני מבקש ממך ,בהנחה שאת ה סבור שיש פה
ניגוד עניינים ,ותיכף תביע את חוות דעתך ,לשחרר
את החברים מחובת ההסכמים הקואליציוניים,
שכובלת אותם ,מכיוון שהישיבה בעיניי היא בטלה
מעיקרה .לא יכול להיות ש  2 -החברים הנכבדים
יישבו בישיבה של ועדת הנהלה ,זו ועדה שמוקמת על
פי חוק .לא יכול להיות שהם יישבו פה ,לא יכול
להיות שבעקבות ההסכמים הקואליציוניים ,אתם
תתנו יד ותאשרו תשלום בלתי חוקי .תודה רבה.
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גב' הגר פרי יגור:

בבקשה .מי רוצה עוד לדבר? בבקשה ,אלדד.

מר אלדד בר כוכבא:

רבותיי ,מדובר בניגוד עניינים מהותי לכל ספק .אני
לא עושה בירור כרגע מה נכון ומה לא נכון ,זה פשוט
חשוב כרגע...

גב' הגר פרי יגור:

אנחנו לא שומעים.

מר אלדד בר כוכבא:

מדובר ביגוד עניינים מהותי ,והחברים לא יכולים
להשתתף לא במהלך הדיון ובוודאי שלא בהצבעה.
לכן ,זו דעתנו ,עמדתנו ,והיא מתבקשת על פי
הפסיקה.
מה שאני רוצה לומר ,ניגוד העניינים הזה כל כך חזק
במקרה זה ,מפני שמדובר פה בעניין אישי .אם לא
היה עניין אישי ,אז לא היה מתקיים המירוץ כמו
שהוא .והוכחה שרואים את הפרסונות שעומדות
מאחורי זה.
אני כרגע לא נכנס אם זה טוב או לא טוב ,אני מדבר
כרגע על המהות של ניגוד העניינים .לכן עדיף
שהדיון ייעש ה בלעדיהם ,כי אחרת אנחנו גם נותנים
משמעויות אחרות למשמעות של ניגוד עניינים .זה
מקרה קלאסי של ניגוד עניינים .אפילו ניגוד עניינים
מהותי.
נניח את ניגוד העניינים בצד ,עכשיו נלך לדבר עצמו.
מדובר פה על תמיכה אסורה בכל קנה מידה .זה לא
אני אומר את זה ,אמרו את זה החברים ,מי שאומר
את זה  ,זה היועץ המשפטי בשעתו ,שהוא כתב את זה
בפירוש.
בכל זאת ספקים נתנו עבודה ,והשאלה מי ישלם
להם .השאלה היא לא פשוטה ,אבל מצד שני יועץ
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משפטי אומר – אני לא מאשר ,ומסתייג מ כל
הוצאות המירוץ .אני רק אומר ,המירוץ אינו של
המועצה .הוא כותב עוד דבר – תשלום העלויות
מהווה תמיכה אסורה בעמותה .אז מה יש לנו אם
אין לנו חוות דעת היועץ המשפטי שכתובה? והוא
אומר בכל המקומות – הערה זו תופיע בכל ההזמנות
הקשורות ...התקשרות ,וזה לא היה ידוע לוועדת
הרכש.
יש פה פלונטר .אין ספק שמדובר בתמיכה אסורה,
ולכן אני חושב שבוודאי המועצה לא צריכה לשלם.
אבל מה ,מצד שני ,אני גם רוצה לומר את דעתי .בכל
זאת ספקים עשו איזושהי עבודה מסוימת .אני חושב
שפה צריך להעביר את הנושא הזה בכל זאת לממונה
על המחוז לבדיקת הנושא הזה .ולא נורא לפעמים
אם מקבלים 'נו ,נו ,נו' ומשתפרים אחר כך  ,לעומת
זה שמתנגדים לחוק ונותנים לו פרשנות הזויה או
פרשנות מסולפת.
אני מוכן להכיר בטעות של אנשים ,אבל שמודים
בטעות .אפילו לבוא לקראתם .אני אבל לא מוכן
שיפרשו את החוק לא נכון .אגב ,זה אפשרי גם בבית
משפט לפרש לא נכון .כי רשות מקומית כל מה
שכתוב שמותר לה – מותר לה .לא כתוב שמותר לה –
אסור לה .ופה גם כתוב שאסור בפירוש.
לכן אני אומר כזה דבר ,לפעמים מודים ,הייתה
טעות ,הטעות לפעמים גם נעשית ,מ ר צון כל כך
לעשות פעילויות תרבותיות מסוימות ,ולא שמים לב
לדרך שהיא צריכה להתנהל.
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אז צריך להכיר בזה ,לבקש כנראה במקרה ז ה,
מאחר שאנחנו חושבים שהמועצה לא צריכה לאשר,
וזה נכון שהיא לא תאשר .אבל מצד שני ,אני מציע
גם פתרון ,שבכל זאת להביא את הסוגיה הזאת בפני
הממונה על המחוז ,שייתן את דעתו ,ויכול להיות
שהממונה על המחוז ימצא את הדרך במקרה הזה,
בגלל שזה כבר נעה וכולם למדו את הלקח ,ו...
לעבוד בזהירות ,יגיד 'במקרה הזה ,יצאתי בהנחה
שפה המקום היה זה'.
זה עדיף מאשר להגיע למצב של החלטה סותרת,
שתביא לבדיקה .כי אם אתם לא מכירים בטעות ,זה
הרבה יותר חמ ור מהדברים .מזה אני מוטרד .אני פה
בשירות הציבורי בשביל יכירו בטעות שאי אפשר
לעשות את זה ,רבותיי .זו תמיכה אסורה .וגם לא
הייתי מציע ליועץ משפטי לבוא ולנסות להביא מן
הגורן ומן היקב טענות לא נכונות .אני חשוב שצריך
ללכת לכיוון אחר לגמרי .הייתה פה טעות ,תמיכה
אסורה ,כמו שאמר היועץ המשפטי ,אבל למצוא דרך
בסופו של דבר מלווה בחוות דעת של גורמים
מוסמכים ש הייתה פה תקבלה ,וספקים לא צריכים
להיות ניזוקים בסופו של דבר ,ובתכלית הכללית
בסופו של דבר גם תושבים נהנו ואז מאשרים את זה.
אבל לא ללכת ,אני מציע ,נגד לשון החוק ונגד
הפרשנויות ,כי זה מדרון חלקלק .תודה רבה לכם.
דובר:

אני גאה בך.

גב' הגר פרי יגור:

מור?

ג ב' מור כהן עמר:

לא...
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גב' הגר פרי יגור:

בבקשה ,מישהו רוצה להתייחס?

מר אלדד בר כוכבא:

אתם רוצים התייעצות כמה דקות? בואו נעשה
הפסקה של התייעצות.

גב' הגר פרי יגור:

לא ,לא .ממש לא ,שום הפסקה .אתה רוצה בבקשה
להתייחס? בבקשה.

עו"ד עופר שפיר :

קודם כל ,העובדות כפי שהוצגו בפניי ,ואני נדרש
להן ,המסקנה שלנו היא שתמיכה אסורה אין כאן.
יותר מזה ,אין כאן בכלל תמיכה ,ואני אסביר גם
מדוע.
העובדות כפי שהוצגו לפניי הן כדלקמן :מועדון
רוטרי ,אני מדגיש את המילה 'מועדון רוטרי'
המקומי ,פנה בשלב מסוים למועצה והציע לקיים
מירוץ .מלכתחילה דובר על כך אולי שמועדון רוטרי
מביא כסף .הוצג מצ'ינג של המועצה .בשורה
התחתונה אני...

מר אלדד בר כוכבא:

אני יוצא ,אני לא יכולה לשמוע את זה.

עו"ד עופר שפיר :

שורה תחתונה מועדון רוטרי ,אנשיו סייעו בארגון,
סייעו בהיבטים לוגיסטיים כאלה ואחרים בהתנדבות
ולא מעבר לזה.
כאן המקום לעשות פאוזה ולהבהיר מי זה מועדון
רוטרי המקומי ,בשונה ממועדוני רוטרי במקומות
אחרים .המועדון כאן איננו יישות משפטית ...הוא
אסופה של מתנדבים ש לא ברור לי מה הקשר שלהם
לרוטרי העולמית ,זה גם לא כל כך חשוב .אבל
מבחינתי פחות חשוב השם ,יותר חשוב המהות.
המהות היא ,ואני פונה למשפטנים שביניכם ,היא
שמדובר בעצם באוסף של מתנדבים ,שאין להם שום
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טייטל משפטי פורמאלי .כלומר ,אם אתם תתבעו או
תחייבו גורם בשם מוע דון רוטרי לשלם ,אין חיה
כזאת.
מר יוני חכימי:

אז יש מושג של חיוב אישי של ראש המועצה .יש
חיוב אישי.

עו"ד עופר שפיר :

סליחה רבותיי ,סליחה .עכשיו אני מבקש לדבר עד
הסוף .ביקשתם שאני אחווה את דעתי .אתם לא
חייבים להסכים למה שאני אומר ,אבל אני הולך
ומציג בפניכם -

מר טל דנטס:

אנחנו רק מזכירים ,ברשותך רק שנייה אחת ,אנחנו
מזכירים שאתה יועץ משפטי של המועצה ,אנחנו
מדגישים את זה שוב פעם ,ולא של ראש המועצה,
ולא של הקואליציה .אתה יועץ משפטי של המועצה
כולה .אני רק מדגיש את זה ,סתם אומר ככה,
במקרה יצא לי.

עו"ד עופר שפיר :

כ ן ,אני את ההערה הזאת כבר שמעתי.

מר טל דנטס:

כנראה שנשמע אותה עוד הרבה ממך ,יש לי הרגשה
כזאת.

עו"ד עופר שפיר :

יכול להיות .עם כל זה כיוון שאני בינתיים היועץ
המשפטי של המועצה ,אתה צודק ,ולא של ראש
המועצה ,וגם לא של אף אחד מחברי המועצה .אז על
פי החוק שאתם טו ענים ודוגלים בקיומו ,את היודע
שהיועץ המשפטי יכול להתערב בכל שלב של הדיון
ולחוות דעתו ,על אחת כמה וכמה ,שעה שאחד
מחבריך ביקש שאני אחווה דעתי ,ואני עושה את זה.
אז אני חושב שכדאי שתשמע את חוות הדעת עד
הסוף .את הלא חייב להסכים לה .זכותך שלא
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להסכים לה ,אבל כדא י שתשמע אותה.
מר יוני חכימי:

אתה שמעת את ראיון הרדיו של אורי? אני שואל
אותך שאלה.

עו"ד עופר שפיר :

תראו רבותיי ,אני לא מתעקש .אם אתם לא תתנו לי
להשלים את עמדתי ,אני לא מתעקש להשמיע אותה.
אז יצביעו כאן.

גב' הגר פרי יגור:

אפשר לעבור להצבעה אם אתם רוצים.

מ ר אייל כגן:

אנחנו חושבים שבמקרה הספציפי הזה ,אני מניח
שיש חוות דעת מסודרת .אתם תצטרכו להגן עליה
איפה שצריך.

עו"ד עופר שפיר :

תראה ,זה לא פייר ,כי אתה -

מר אייל כגן:

לא ,אני אגיד לך מה העניין.

עו"ד עופר שפיר :

זה לא פייר .אתם רוצים אולי לשמוע מה שאתם
רוצים לשמוע.

גב' הגר פרי יגור:

בדיוק ככה.

עו"ד עופר שפיר :

יכול להיו ת שמה שאני אומר ,זה לא מתיישב עם
התפיסה שלכם .אני הקשבתי לכם היטב ,לא שיסיתי
אתכם במילה אחת ,גם כשחשבתי שאתם לא
צודקים ,כי אני חושב שמן הראוי בתרבות דיון
מסודרת שאני קודם כל אקשיב ,אבין מה אתם
טוענים ,ואז אוכל להשיב לכם ,בין אם אני מסכים
ובין אם לא מסכים .אני חושב שנכון יהיה שאתם
תקשיבו עד הסוף ,זה ייקח הרבה פחות מ  10 -דקות,
זה ייקח אולי  2-3דקות ,עם איזושהי מסקנה בסוף,
שאתם לא חייבים להסכים לה.
אז אנא ,תנו לי את הזכות לדבר ,אני חושב שזו
חובה ,ואני אשמיע את מה שאני חושב ומה שמצאתי
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במסגרת הבדיקות שיניר ואני עשינו.
אז כפי שאמרתי מקודם ,מדובר באסופת מתנדבים.
למה הדבר דומה? אנחנו מכירים למשל התארגנות
ספור א דית של קבוצות ספורט כאלה שקוראות
לעצמן לפעמים בשם ומשחקות ביחד ,ולא מתאגדות
לא כעמותה ולא כחב רה ,ולא כאגודה שיתופית ,ולא
בשום דרך כזו .מדובר בפרטיים ,חוברים באופן
וולונטרי כדי לבצע פעולות מסוימות.
גב' הגר פרי יגור:

יוני ,אתם רציתם שנקשיב לכם ,תכבדו את היועץ
המשפטי.

מר טל דנטס:

תחת ארגון עולמי.

עו"ד עופר שפיר :

אני לא נעלב .גם אם זה תחת ארגון עול מי ,ברגע
שהם לא מאוגדים ,אז למעשה מדובר כאן באסופה
של אנשים פרטיים שרוצים לקדם רעיון .במצב
דברים זה ,דומה העובדה שיש איזשהו טייטל של
רוטרי ,שאולי אורי יסביר מדוע וכו' ,אני לא יודע.
אותי כמשפטן זה לא מעניין .מה שמעניין אותי האם
יש כאן יישות משפטית.

מר אייל כגן:

אני מנסה רגע להבין ,עו"ד שפיר.

מר אפרים מעודה:

תן לו לדבר.

עו"ד עופר שפיר :

זה לא בסדר ,זה לא בסדר.

מר אפרים מעודה:

תן לו לדבר.

מר אייל כגן:

שנייה רגע אחד.

גב' הגר פרי יגור:

לא ,אל תגיד 'שנייה' ,תכבד אותו.

מר אייל כגן:

שנייה רגע.

גב' הגר פר י יגור:

תכבד אותו.

מר אייל כגן:

את צריכה להיות מחוץ לדיון.
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גב' הגר פרי יגור:

אל תרים עליי...

מר אפרים מעודה:

הקשבתי לך ,תן לי להקשיב לו .אתה מפריע לי.

מר אייל כגן:

הוא בניגוד...

עו"ד עופר שפיר :

שמעתי את זה...

(מדברים ביחד)
מר אפרים מעודה:

אני רוצה לה בין ,באמת.

מר יוני חכימי:

אז אני ...לשיטתכם.

מר אפרים מעודה:

אבל הוא עוד לא גמר לדבר ,תנו לו לדבר.

מר יוני חכימי:

מותר לנו גם להעיר.

מר אפרים מעודה:

אבל אני רוצה לשמוע ,אני לא יודע מה הוא אומר.

עו"ד עופר שפיר :

אתם כבר בפעם הרביעית משסים אותי אחרי חצי
דקה וזה לא בסדר.

מר אייל כגן:

אפשר?

גב' הגר פרי יגור:

תן לו לדבר.

עו"ד עופר שפיר :

תראה ,עו"ד כגן -

מר יוני חכימי:

מה את צועקת בכלל?

מר אפרים מעודה:

לא ,לא ,לא ,באמת.

גב' הגר פרי יגור:

תנו לו לדבר.

מר אפרים מעודה:

לא רוצה לשמוע אותך ,רוצה אותו קודם.

עו"ד עופר שפיר :

 ...די טוב ,גם כשלא מסכימים לי ,לא מכיר אף אחד
שבא ואמר שדיברתי שטויות .אז אולי תקשיבו לי?
חכה רגע .זה אחד קשור לשני.

מר אייל כגן:

בבקשה.

עו"ד עופר שפיר :

וזה לא ייקח רבע שעה ,וזה גם לא ייקח  7דקות.

מר אייל כגן:

בבקשה עו"ד שפיר ,בבקשה.

ע ו"ד עופר שפיר :

תודה .אני מעריך את זה ,ולא בציניות אני אומר.

מר אייל כגן:

לא ,לא ,גם אני לא .אני לא ציני .בסדר גמור .עכשיו
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בשורה התחתונה מכל מיני סיבות ,שבעיניי לא
רלוונטיות ,מועדון המתנדבים שמונה ,אני כבר
מקדים ואומר ,גם את אורי וגם את בן זוגה של הגר,
לא הצליח להביא את הסחורה וגלגל בסופו של דבר
את הכדור ,כיוון שהרכבת כבר כנראה יצאה והרעיון
מצא חן בעיני המועצה ,היא לקחה על עצמה את זה.
יכולה להעיד הגזברית ,שוב פעם ,אני חי מפי
האינפורמציה שנמסרה לי ,שהמועצה החליטה בשלב
מסוים לפני די הרבה זמן ,לקחת את זאת אומר ת ,על
עצמה ,ולהריץ מירוץ ,מה שעושות לא מעט רשויות
מקומיות .אני אישית ליוויתי  2רשויות מקומיות
במיזם כזה .ומהמידע שהוצג בפניי ,כל ההתקשרויות
שכרוכות בהרמת המירוץ הזה והוצאתו לפועל ,היו
דרך ועדות הרכש .כלומר ,המועצה לקחה על
עצמה...
מר יוני חכימי:

אז מה אתה אומר שהיועץ המשפטי הקודם שיקר?
מה אתה אומר פה?

עו"ד עופר שפיר :

זה שאתה צועק ומתפרץ עליי ,זה לא יהפוך את
הדברים ליותר נכונים.

מר יוני חכימי:

אתה מסלף דברים .אתה מסלף דברים.

רו"ח אורלי ירדן:

יוני ,הוא לא מסלף ,אני אסביר...

רו"ח אורלי ירדן:

הוא לא מסלף שו ם דבר.

עו"ד עופר שפיר :

רגע ,אורלי ,אורלי.

(מדברים ביחד)
מר אפרים מעודה:

הוא יודע לענות.

גב' הגר פרי יגור:

בסדר ,זה לא נוח להם לשמוע את הדברים האלה.
בסדר.
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מר יוני חכימי:

 ...נוח ,זה סילוף דברים שכתובים על ידי היועץ
המשפטי.

עו"ד עופר שפיר :

זה לא בסדר ש אתה מרים את הקול וצועק עליי .לא
קיללתי ,לא אמרתי שום דבר בלע.

מר יוני חכימי:

גם אני לא קיללתי.

עו"ד עופר שפיר :

אתה מדבר לא יפה.

מר יוני חכימי:

אני מדבר יפה מאוד.

עו"ד עופר שפיר :

לא.

מר יוני חכימי:

זה שאני מרים את קולי ,זה לא אומר שאני לא מדבר
יפה.

עו "ד עופר שפיר :

קודם כל אתה מפריע לי לגמור לדבר ,ואני נטו...

מר יוני חכימי:

אתה קודם תחזור בך .אל תגיד שקיללתי.

עו"ד עופר שפיר :

אני אמרתי? לא אמרתי שקיללת.

גב' הגר פרי יגור:

מאיפה אתה שומע?

עו"ד עופר שפיר :

אמרתי שדיברת לא יפה והרמת את הקול.

מר יוני חכימ י:

אני דיברתי יפה ,אתה תחזור בך.

גב' הגר פרי יגור:

הוא לא יחזור בו ,ואתה באמת מדבר לא יפה.

עו"ד עופר שפיר :

אתה צועק ,מרים עליי את הכל .מפריע לי באמצע.

מר יוני חכימי:

 ...חבר מועצה...

עו"ד עופר שפיר :

אני מרשה לעצמי למחות ,בכל הכבוד.

גב' הגר פרי יגור:

תכב דו את היועץ המשפטי גם כשזה לא נוח לכם.

עו"ד עופר שפיר :

לא אמרתי שאתה ,אמרתי שאני לא ...ולכן לא מגיע
לי יחס כזה .עכשיו בשורה התחתונה.

מר יוני חכימי:

אתה מאבד את הקרדיט עוד לפני ש...

עו"ד עופר שפיר :

המועצה זה פרויקט שלה .מועדון רוטרי ,שזו אסופה
של מתנדבים  ,עזרו בלוגיסטיקה .מותר להם לעזור
בלוגיסטיקה ,כמו שכל אזרח מותר לו לעזור
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בלוגיסטיקה של מירוץ של המועצה.
מר אלדד בר כוכבא:

תגיד את זה לג'ובראן.

עו"ד עופר שפיר :

אין בזה שום בעיה .נשאר עניין הפרסום.

מר אלדד בר כוכבא:

תגיד את זה לג'ובראן ,מה אתה ...לא לענ יין ,בחייך.
בגלל ששמעת מהם? תגיד למי ששפט אותו רגע .איך
אתה יכול לדבר...

עו"ד עופר שפיר :

שימו לב ...אני כבר לא אומר שום דבר .שום דבר אני
לא אומר.

מר אורי פרץ :

אין מה לעשות.

גב' הגר פרי יגור:

אין מה לעשות ,כן.

מר יוני חכימי:

אז אני אשאל את המנכ"ל ,איך ה וא לא נותן לסגן
ראש המועצה לתת הוראות לעובדי מועצה ,ולבעלה
של ראש המועצה ,הוא יושב איתו בישיבות עבודה
עם עובדי מועצה?

עו"ד עופר שפיר :

גברתי ראש המועצה ,אני מבקש שתתני לי להשלים
את הדברים.

מר יוני חכימי:

שיסביר המנכ"ל.

עו"ד עופר שפיר :

אני מבקש ,יש לי עוד  4משפטים לומר.

גב' הגר פרי יגור:

אני מאוד שמחה שהדיון הזה מוקלט ,ושאמרת
דברים בלי המילה 'לכאורה' ,תודה.

מר אייל כגן:

כן ,עו"ד שפיר.

עו"ד עופר שפיר :

עכשיו כך ,נשאר עניין הפרסום .הפרסום היה 'מירוץ
רוטרי'.

מר יוני חכימי:

יש הקלטות שהוא ישב...

גב' הגר פרי יגור:

תנו לו לדבר.

מר אלדד בר כוכבא:

שישכנע את ג'ובראן ,שג'ובראן יחזור בו ואין בעיה.

מר אייל כגן:

הם מפילים את עצמם.
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גב' הגר פרי יגור:

באמת ,תרבות הדיון שלהם היא מתחת לכל ביקורת .

מר יוני חכימי:

את מדברת? את מדברת על תרבות?

מר אייל כגן:

אני עכשיו שו מר על זכותו של עו"ד שפיר לדבר ,הכל
בסדר .בבקשה ,עו"ד שפיר.

מר יוני חכימי:

מי שמדברת.

עו"ד עופר שפיר :

תוך כדי שנקטעתי בפעם השמיני ת  ,מדייק יניר
ואומר שהפרסום המדויק על גבי החולצות ועל גבי
חלק מהפרסומים באינטרנט ,היה מירוץ פרדס -

מר אייל כגן:

פרדס רצה כרכור על שם מועדון רוטרי -

עו"ד עופר שפיר :

על שם רוטרי .עכשיו תראו ,בוא נאמר ככה ,אני
הייתי מנסח את זה אחרת.

מר אייל כגן:

תודה .גם אני.

עו"ד עופר שפיר :

זה יכול אולי להטעות .אני יכול כן לומר שבדקתי
בחדרה למשל -

גב' הגר פרי יגור:

עכשיו הם עושים .שם יש שיתוף פעו לה דומה,
למירוץ שאמור לצאת בעוד מספר שבועות .שם נתנו
קרדיט לרוטרי כגורם מסיי ע ,שזה לגיטימי.

מר אלדד בר כוכבא:

תשכנע את ג'ובראן.

עו"ד עופר שפיר :

אני כבר אומר ,יכול להיות שהיה אפשר לנסח את זה
קצת אחרת .מפה ועד להציג את זה כפגם חיצוני,
איך אומרים בלשון המעט ה – רב המרחק .וכאן אני
מגיע להחלטה שאתם מבקשים...

גב' מור כהן עמר:

אבל אתה אפילו לא טוען שזה פגם.

עו"ד עופר שפיר :

בסופו של דבר אתם לא מבקשים לגנות מישהו ,אתם
מבקשים החלטה אופרטיבית שיש לה  2חלקים :א' –
לא לשלם לנותני השירותים .ב' – להורות -

מר יוני חכימי :

היה תיקון של החבר שלנו .תתייחס לחבר שלנו
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שהגיש תיקון.
מר אייל כגן:

רגע ,עו"ד שפיר ,שנייה אחת .אתה באמצע משפט,
בבקשה .אני במקומך לא הייתי מחייך.

עו"ד עופר שפיר :

תודה .ב' – להורות ,שהמועצה תפעל כדי לגבות את
זה מרוטרי.

מר אייל כגן:

מארגון רוטרי ,נכון.

ע ו"ד עופר שפיר :

על זה אני אומר  3דברים :ראשית...

(מדברים ביחד)
מר יוני חכימי:

אלדד הציעה הצעה ,למה אתה לא מתייחס להצעה?

מר אלדד בר כוכבא:

 ...יועץ משפטי ,רבותיי .שיתווכח עם ג'ובראן ,לא
איתנו .אנחנו לוקחים את חוות הדעת המשפטית של
ג'ובראן .הוא אומר שלא טוב ה ,שיכתוב 'לא נכונה,
הוא טעה'.

גב' הגר פרי יגור:

זו לא חוות דעת ,סליחה.

מר אייל כגן:

זו חוות דעת...

מר אלדד בר כוכבא:

תתמודד עם יועץ משפטי ,לא איתנו.

עו"ד עופר שפיר :

לא תגררו אותי להתעמת ...עם מישהו שאני מאוד
מכבד אותו.

מר אלדד בר כוכבא:

אנחנו לא הנוש א.

עו"ד עופר שפיר :

אני יודע לתת לכם חוות דעת לפי מיטב הבנתי.

מר אלדד בר כוכבא:

אז תיתן ליועץ המשפטי ,לא לנו.

עו"ד עופר שפיר :

מה שאמרו אחרים ,כבודם במקומם מונח.

מר אלדד בר כוכבא:

לג'ובראן ,ג'ובראן...

עו"ד עופר שפיר :

אני מבקש עכשיו להגיע לשורה התחתונה.

מר אלדד בר כוכבא:

אתה מבייש את עצמך לפי דעתי.

עו"ד עופר שפיר :

ואני מבקש בהקשר הזה לומר  3דברים 3 ,משפטים.

מר אלדד בר כוכבא:

אתה לא ראוי להיות יועץ משפטי של המועצה.
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עו"ד עופר שפיר :

ראשית ,על פי פסק דינו של בית המשפט העליון
לעניין ו ו חידי שניתן לפני  30שנ ה ,למועצת רשות
מקומית בכלל אין סמכות לקהל החלטה מהסוג הזה.
לא משום שהיא לא ראויה וכו' ,אין לה סמכות.
הסמכות של מליאת מועצה היא לגבי נושאים
ספציפיים שהחוק קבע במפורש שמליאת המועצה
מוסמכת לדון .למשל חוקי עזר .בכל מה שנוגע
לתשלומים שוטפים ,החלטה כזאת המועצה א יננה
מוסמכת לקבל בכלל .אתם יכולים ללכת ולהתלונן,
אתם יכולים לטעון שהתשלום הוא איננו חוקי .יש
מגוון של פעולות שאפשר לעשות אם אתם סבורים
כחברי מועצה.

מר אייל כגן:

עשינו.

עו"ד עופר שפיר :

רק רגע אחד .אבל המועצה כגוף משפטי ,לא יכולה
לקבל החלטה כזאת .גם אם תקב לו החלטה כזאת
ויהיה לכם רוב ,ראש המועצה לא חייב לאמץ את
ההחלטה הזאת ,כי פורמאלית אין לכם סמכות.

מר אייל כגן:

שלא תאמץ.

עו"ד עופר שפיר :

זאת ההערכה .אני לא אומר את זה לגנאי ,אני
מסביר את זה.

מר אייל כגן:

הכל בסדר.

עו"ד עופר שפיר :

 ...רק רגע ,זה לגיטימי ,אוקיי .לא אמרתי שלא.
עניין שני ,לא לשלם לקבלנים במיוחד בנסיבות
שתיארתי עכשיו ,זה איך לומר את זה בעדינות,
מעבר לזה ,זה לא מוסרי כלפיהם ,זה כישלון משפטי
בטוח ,ואני הייתי בסרטים האלו .היו מקרים שבהם,
שלא כמו במקרה הזה ,אני מייצג הרבה רשויות,
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נפלו פגמים בשכירת ם של נותני שירותים .אני מדבר
על מקרים ששכרו נותני שירותים בלי מכרז ,למרות
שהיו

חייבים

וכו'.

כל

אימת

שלא

נפל

פגם

בהתנהלותו של נותן השירות ,כלומר ,הוא פעל בתום
לב ,תמיד בית המשפט בא ואמר 'הוא את כפו אתם
תצטרכו לשלם ,אחר כך בתוך המערכת צריך לבדוק
מה לעשות ,וא ולי צריך לתקן ,ולפעמים היו טענות
לחיובים אישיים כאלה ואחרים.
מר אייל כגן:

יהיו גם.

עו"ד עופר שפיר :

לא ...לענייננו ,אבל בוודאי ובוודאי שכאופוזיציה
אחראית ,אני אומר לכם ,החלטה...

מר אייל כגן:

יוני ,רגע ,רגע...

(מדברים ביחד)
מר יוני חכימי:

לא ,הוא חייב להת ייחס...

עו"ד עופר שפיר :

אף אחד לא מאשים אותו...

מר יוני חכימי:

הוא לא יכול לדבר על דברים שהוא כבר...

מר אייל כגן:

הוא מסיים את זכות הדיבור שלו...

מר יוני חכימי:

 ...חברנו אלעד בר כוכבא הציע הצעת פשרה ,ואתה
מתעלם ממנה .אתה מתעקש ,כי יש לך משהו כתוב
מראש.

עו"ד עופר שפיר :

אני לא חלק מהשיח הפוליטי.

מר יוני חכימי:

ואתה מנסה להכניס לנו דברים ש -

עו"ד עופר שפיר :

רבותיי ,סליחה רגע ,אני קורא את הצעת ההחלטה
שלכם ככתבה וכלשונה ...עניין אחר.

מר יוני חכימי:

אתה הקשבת אבל ל?...

עו"ד עופר שפיר :

אני הקשבתי ,ואתה תיתן לי לסיים.

מר יוני חכימי:

לא ,אני לא אתן לך לסיים.
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מר אלדד בר כוכבא:

אם אין לנו סמכות...

(מדברים ביחד)
מר יוני חכימי:

 ...הצעת פשרה.

עו"ד עופר שפיר :

אני את דבריי סיימתי .אני רק אוסיף עוד ,שלאור
המהות הבלתי משפטית -

מר אייל כגן:

אתה מאפשר להם לדון.

עו"ד עופר שפיר :

שרוטרי ,אה ,והחלק השני של ההצעה שלכם הוא
ודאי לא אפקטיבי עד כמה שהבנתי.

מר אייל כגן:

עופר ,רק שאלה ,עו"ד שפיר -

עו"ד עופר שפיר :

יכול להיות שלא ידעתם את זה ,באמת .כי אתם
דיברתם עליהם כעמותה ,והיא לא עמותה ,עו"ד כגן.

מר אייל כגן:

 ...רשמתי ארג ון ו/או עמותה ,גם אני לא הייתי...
אבל אני רוצה ממך ברשותך  2דברים.

עו"ד עופר שפיר :

בבקשה.

מר אייל כגן:

הבנתי .רשמת לשיטתך ,אנחנו לא יכולים ,המועצה
לא יכולה כביכול לדון ,ובמצב שנגיע לבית משפט,
סביר מאוד להניח שבית משפט ...כנגד המועצה.
רשמתי לפניי את  2ההח לטות שלך .לא ענית לי
לעניין ניגוד העניינים...

עו"ד עופר שפיר :

אתה צודק ,אתה צודק .אבל תיתן לי לדב.

מר אייל כגן:

רק עוד דבר אחד ברשותך ,הציע פה ד"ר בר כוכבא
הצעה אופרטיבית .בא ואמר – תתכבד המועצה,
תבוא ותגיד טעינו ,תפנה למשרד הפנים ,בגלל
המקור ,תגיד  -המי רוץ היה מירוץ של רוטרי ,ויחד
עם זאת אנחנו טעינו ואנחנו מבקשים ,היות ולנגד
עיניו עמדו גם הספקים שאמורים או יקבי by the
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 way, this way or another wayאת הכסף .הציע
גם החלטה שגם היא יושבת על השולחן .אחת – אני
מבקש ממך עדיין שתיתן את ההחלטה לגבי הנושא
של ניגוד העניינים .שנית – אנחנו מוכנים לאור מה
שאתה אומר ,ולאור מה שאלדד הציע ,לשנות את
הזה ,בתנאי שתהיה פה הכר והבנה שהמירוץ הוא
מירוץ של רוטרי ,ונחזה ככזה ,כפי שאמר עו"ד
ג'ובראן שהיה קרוב בצל האירועים ,אני מזכיר את
זה .עו"ד הרבה מאוד שנים .בדרך כלל עם המערכת.
אני גם מזכיר לראש המועצה -
עו"ד עופר שפיר :

עו"ד כגן ,הבנתי.

מר אייל כגן:

רק שנייה .שמה שנכתב בנספח הזה זו חוות דעת .זה
לא נאמר ,זה לא רק עניין בתוך המערכת הפנימית
של ה  EPR -שהוא נדרש לאשר את זה כחלק מוועדת
הרכש .אלא חוות דעת של ג'ובראן .יש לי את המייל.

רו"ח אורלי ירדן:

אני יכולה רגע לדייק את הדברים שאמרתם?

מר אייל כגן:

 ...על ניגוד העניינים.

עו"ד עופר שפיר :

אני רוצה להבין .אתה ביקשת שאני אחווה דעתי ל 2 -
עניינים ,נכון?

מר אייל כגן:

כן ,כן.

עו"ד עופר שפיר :

אם כן ,אז אני מדבר עכשיו.

מר אייל כגן:

בבקשה.

עו"ד עופר שפיר :

כי זה מה שהוא ביקש .אני הקשבתי טוב ולא
הפסקתי.

מר אייל כגן:

נכון ,ולא הפסקתי אותך.

עו"ד עופר שפיר :

 2סוגיות העלית .האחת – האם לא ראוי לפנות

49

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
ישיבת מועצה מן המניין מיום 26.8.21

למשרד הפנים ,זו השנייה .הראשונה – האם אין כאן
בעיה של ניגוד עניינים.
מר אייל כגן:

שלשיטתנו זה קליר  -קאט .

עו"ד עופר שפיר :

לא ,לא ,ברור לי ,אני יודע .אני אתחיל דווקא
בראשונה ,ניגוד עניינים ,כי אני רואה שזה בוער
בעצמותיך ואני מבין את זה .אני חושב שלאור
העובדות ,כפי שתיארתי ,או מתוך העובדות כפי
שתיארתי וכפי שאני למדתי אותך בהינתן שהן
נכונות ,בעיית ניגוד ענייני ם אמיתית אין כאן .ואני
אסביר למה .עו"ד כגן ,אנחנו לא חייבים להסביר,
אבל אני את דבריי משתדל לנמק.

גב' מור כהן עמר:

השאלה אם מתי שהוא כן נסכים?

עו"ד עופר שפיר :

מה?

גב' מור כהן עמר:

השאלה אם מתי שהוא הצד הזה ואתה כן נסכים.

מר אייל כגן:

עו"ד כהן מור עמר.

גב' מור כהן עמר:

לא נראה לי.

מר אייל כגן:

יש פה הרבה עורכי דין על השולחן.

עו"ד עופר שפיר :

אני מודה שאני לא הצלחתי להבין את המשפט
שאמרת.

גב' מור כהן עמר:

אמרת שאנחנו לא נסכים כנראה בנושא ניגוד
העניינים .אז שאלתי אותך באופן כללי ,אם מתישהו
אתה כן תסכים עם מה שנאמר פה בצד הזה,
מתישהו.

עו"ד עופר שפיר :

לא זיהיתי שכתוב עליי ,לא ישעיהו ,לא ירמיהו ,ולא
יחזקאל ,כלומר אני לא נביא.

גב' מור כהן עמר:

כן.

עו"ד עופר שפיר :

אני יכול לומר לך מהרקורד שלי -
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גב' מור כהן עמר:

אז אני נביאה .לי לא כתוב נביאה ,ואני חותמת לך
שבשנתיים שעוד נשאר לנו ,אנחנו כנראה לא נסכים.

מר אייל כגן:

אני רק אגיד בעניין שלה ,היא לא נביאה ,אבל היא
לביאה.

עו"ד עופר שפיר :

על זה אני לא אתווכח .אני רק אומר שאני יכול
להעיד על עצמי ,ויש לי כבר לא מעט רקורד ,שהיו
מקרים לא מעטים ,שאני בדרכי הערתי ,כביכ ול
לקליינטים שלי .גם אתם קליינטים .לראש המועצה,
לפקידות בכירה ,שמה שאומרים זה לא בסדר .אז
היו כבר דברים כאלה לא מעט.
כיוון שאת הערת הערה קצת סרקסטית ,אבל אני
מתייחס לגמרי ברצינות למה שאת אומרת ,אני לא
יועץ משפטי מטעם .אם ראש המועצה תטעה ,אני
אגיד לה את ז ה בפנים.

מר אייל כגן:

זה המקרה.

עו"ד עופר שפיר :

אני לא חושב.

מר אלדד בר כוכבא:

תגיד לג'ובראן.

מר יוני חכימי:

אז תרשה לי לשאול אותך שאלה.

עו"ד עופר שפיר :

תרשום לעצמך שלא נותנים לי לענות לך .אני לא
מתעקש.

מר אייל כגן:

הבנתי .אני מבין שלשיטתך אין ניגוד עניינים,
והתשובה השנייה שאין כאן תמיכה אסורה -

עו"ד עופר שפיר :

רצית גם הסבר למה ,לא?

מר אייל כגן:

אני אשמח.

מר אלדד בר כוכבא:

 ...הייעוץ המשפטי שאתה נותן לנו.

עו"ד עופר שפיר :

אם אתה מעוניין לשמוע.

מר אלדד בר כוכבא:

להכיר בטעות ...כנראה שאתה עו"ד מטעם.
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מר אייל כגן:

הוא טוען שהוא לא.

(מדברים ביחד)
מר יוני חכימי:

אז אני אוסיף שאלה .ענית לנו ,ענית .ונלך לשיטתכם
שזה לא מירוץ רוטרי ,אלא ...של המועצה .האם
קיבלת פרוטוקול של ועדת רכש? האם יש בוועדת
רכש את היועץ המשפטי הקודם?

רו"ח אורלי ירדן:

כן ,אז תן לי לדייק  ,בסדר? אני אכנס בדיוק ל...

מר אלדד בר כוכבא:

לא את ,לא את ...אותו.

רו"ח אורלי ירדן:

בוועדת הרכש...

גב' הגר פרי יגור:

חברים ,מי שמנהל את הדיון זה אני .שאלת שאלה
במקומה ,והגזברית תענה .בבקשה.

רו"ח אורלי ירדן:

טוב ,אז אני אסכם .ככה ,הוצאות המירוץ הסתכמו
לכדי  267,000שח .מתוך ההוצאות האלה ,על ידי
ג'ובראן אושרו  2/3מההוצאות .זאת אומרת ,רק
 100,000שח נעצרו .הוא לא אישר כ  100,000 -שח
מתוך ההוצאות .מתי הוא לא אישר? בדיעבד .זאת
אומרת ,אחרי שבנינו את הבית ,אי אפשר את הגג לא
לאשר .יש מירוץ ,פתאום בדיעבד...

(מדברי ם ביחד)
גב' הגר פרי יגור:

שאלה טובה .זאת שאלה מאוד טובה.

מר אייל כגן:

ג'ובראן ,האורים והתומים ,ג'ובראן שרצית שהוא
יישאר ,ג'ובראן שליווה אותך במשך  15שנה -

רו"ח אורלי ירדן:

נכון ,נכון ,הכל בסדר.

(מדברים ביחד)
רו"ח אורלי ירדן:

 ...כפי שהם היו.

מר יוני ח כימי:

למה כשביקשתי את הפרוטוקול של ועדת רכש לא
קיבלת ?
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רו"ח אורלי ירדן:

אתם תקבלו .ממי ביקשת?

מר יוני חכימי:

תשאלי את יוסי ,את המנכ"ל.

רו"ח אורלי ירדן:

יש פרוטוקול.

מר יוני חכימי:

יוסי ,כמה מיילים קיבלת ממני?

רו"ח אורלי ירדן:

לא ,אבל תתנו לי רגע לסיים .בסדר?

גב' הגר פרי יגור:

אתה לא צריך לשלוח מייל ,אתה יכול לבוא לעיין
בכל שלב.

מר אייל כגן:

אוי ,די כבר עם ההסברים...

מר יוני חכימי:

לא קיבלתי שום דבר.

מר אייל כגן:

את לא עונה למייל אחד .שנתיים שלוש במועצה ,לא
ענית על מייל אחד .די ,די כבר ,די ,מספיק .מס פיק
לזרות חול.

רו"ח אורלי ירדן:

ההזמנות יצאו מהמועצה כדת וכדין .אנחנו חייבים
לשלם לספקים האלה .השירותים ניתנו למועצה,
המירוץ היה של המועצה .הבסיס שלו...

מר אייל כגן:

שרוטרי ישלמו .שרוטרי ישלמו.

גב' הגר פרי יגור:

תגיד ,אתה לא מקשיב? מי זה רוטרי?

רו"ח אור לי ירדן:

 ...ההפקה של האירוע ...אושרה על ידינו ,על ידי
ועדת הרכש.

מר אלדד בר כוכבא:

תגידי את זה לג'ובראן .ג'ובראן כתב אחרת.

מר דוד כמוס:

 ...לפני שהוא עזב הוא כתב את זה.

מר אייל כגן:

מה זה משנה?

מר אלדד בר כוכבא:

אני לא אומר לא לשלם .אני אמרתי לשלם ,לא שמת
לב .אבל בדרך אחרת.

מר דוד כמוס:

 ...לפני כן הוא אישר הכל.

מר אלדד בר כוכבא:

לא אמרתי את זה .כמוס ,לא אמרתי לא לשלם.

מר דוד כמוס:

כולנו בני אדם.
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רו"ח אורלי ירדן:

תנו לי לסיים.

מר אייל כגן:

אתה נגוע בעניין אישי.

מר דוד כמוס:

גם אתה בן אדם.

מר אייל כגן:

אז אתה לא צריך להיות פה.

מר דוד כמוס:

גם אני בן אדם ,כולנו בני אדם .ויש את כל
האישורים שלו גם לפני...

מר אלדד בר כוכבא:

אני לא אומר לא לשלם ,רק אני אומר ...אין כזה
דבר ,ספק...

רו"ח אורלי ירדן:

ביום שאחרי המירוץ ,הוא...

מר דוד כמוס:

 ...הרבה לפני ש הוא עזב הוא אישר.

רו"ח אורלי ירדן:

עכשיו זה לא שהוא לא אישר...

מר אלדד בר כוכבא:

אני לא אומר לא לשלם ,להכיר שזה לא בסדר.

(מדברים ביחד)
מר טל דנטס:

הטענה שלו ,שלא הציגו לו את הדברים.

מר דוד כמוס:

הוא עשה פה פוליטיקה ,זה הכל.

רו"ח אורלי ירדן:

רגע ,רגע.

מר דוד כמוס:

יומיים לפני שהוא עז ,הוא...

רו"ח אורלי ירדן:

רגע ,זה ...מה שג'ובראן כתב זאת שאלה לוועדת
רכש ,זה מסמך פנימי .זאת שאלה שלא הייתה לה
אז ,לא היה זמן אפילו לקבל תשובה ,כי הוא עזב.
אוקיי?

מר אייל כגן:

אוקיי.

רו"ח אורלי ירדן:

זה כל הסיפו ר .איך אתם קיבלתם את זה ,אין לי
מושג...

מר אייל כגן:

אנחנו קיבלנו את זה לפני...

מר אורי פרץ :

 ...קיבלו את זה...

מר אייל כגן:

לא ,מי שקיבל זה לא אחד מאיתנו...
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(מדברים ביחד)
מר אייל כגן:

מועצת פרדס חנה כרכור הגיעה לשפל ,אנחנו לא
מופתעים.

מר אלדד בר כוכבא:

טוב ,יאללה ,תהיו בריאים.

מר אייל כגן:

תעלי בבקשה להחלטה.

רו"ח אורלי ירדן:

קיבלו- ...

מר אורי פרץ :

אני רוצה רגע להתייחס .אני לא אשאיר את הדברים
בצורה כזאת.

מר נחום גנצרסקי:

אני חושה שאתם שוגים במהות היחסים.

מר אייל כגן:

עם מי?

מר נחום גנצרסקי:

תן לי רגע לגמור.

מר אייל כגן:

בבקשה.

מר נחום גנצרסקי:

במהות היחסים

בין

מועדוני

רוטרי

לשלטונות

המק ומיים בכל העולם.
מר אייל כגן:

זה לא אנחנו.

מר נחום גנצרסקי:

זה כן אתם.

מר אורי פרץ :

תן לי ,אני רוצה להגיד כמה מילים.

מר נחום גנצרסקי:

אין לכם מושג מה שיתוף הפעולה בין רוטרי וזה .כי
אם הייתם מודעים לזה ,לא הייתם מכניסים בכלל
את כל הסיפור הזה.

מר טל דנטס :

זה מבורך .מה זה קשור? מה הקשר?

מר נחום גנצרסקי:

זה קשור.

מר טל דנטס:

מה הקשר בין התנהלות תקינה לחברות בארגון
רוטרי? זה ארגון מבורך ,אין שום בעיה עם הארגון,
הארגון מבורך ,עושה דברים .אין שום קשר ,ואל
תציגו את זה שיש לנו איזושהי בעיה עם רוטרי או
עם המירו ץ .זה נוח לכם.
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גב' הגר פרי יגור:

לא ,זה נוח לך .זה נוח לך ,יקירי.

מר טל דנטס:

לא ,לא נוח לי...

גב' הגר פרי יגור:

זה נוח לך .אתם בשם הפוליטיקה ביישוב -

מר אייל כגן:

די כבר.

מר טל דנטס:

כל הדיון הזה ...תנהלי את היישוב כמו שצריך.

גב' הגר פרי יגור:

חברים ,ביישוב -

(מדברים ביחד)
מר אורי פרץ :

 ...טענות ש...

גב' הגר פרי יגור:

אני מכירה אותך איזה יום  -יומיים.

מר טל דנטס:

מה הקשר? מה הקשר?

מר נחום גנצרסקי:

הקשר הוא שאין פה ניגוד עניינים ,זה הקשר.

מר אייל כגן:

ידידי ,נחום גנצ'רסקי ,מהרגע שהגעת למועצה אתה
מצב יע כמו אצבע .אני מצפה ממך...

מר נחום גנצרסקי:

אין לך תשובות ,אז אתה מתחיל באופן אישי?

מר אייל כגן:

 ...לא תקין.

מר נחום גנצרסקי:

זה אתה טוען שזה לא תקין.

מר אייל כגן:

היועץ המשפטי טוען את זה.

מר נחום גנצרסקי:

מה שלא תקין זה מה שאתם עושים .זה מה שלא
תק ין.

(מדברים ביחד)
מר אורי פרץ :

תן לי שנייה.

מר אייל כגן:

בבקשה אורי ,תביע את דעתך.

גב' הגר פרי יגור:

איזה מזל שאתה נותן לו רשות.

מר אורי פרץ :

אתם ...לחבוט בארגון רוטרי ובי באופן אישי -

מר יוני חכימי:

לא ,זה לא נכון ,אורי .זה לא נכון.

מר אייל כגן:

לא חבטנו בך.

מר אורי פרץ :

תנו לי כמה מילים בשקט ,עשו טובה.
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מר אייל כגן:

בבקשה אורי ,ברשותך.

מר אורי פרץ :

אני באמת עובד ,אני ברוטרי כבר  6שנים .התחלתי
בזיכרון ,עשינו שם דברים יפהפיים במועצה ,עם
ראש המועצה ,ואני לא הייתי חבר מועצה ולא קשור,
וכל הפעילות שלי עוד נעשתה בכלל בלי קשר לחברות
פה במועצה .מה זה ארגון רוטרי אתם יודעים?
כנראה שלא.

מר יוני חכימי:

יודעים.

מר אורי פרץ :

לא ,אתם לא יודעים ,אולי עכשיו אתה התחלת
ללמוד .אבל אני לא אעשה על זה מונולוג ,ולא אעשה
על זה עכשיו הרצאה מה זה רוטרי.

מר אייל כגן:

מה זה קשור?

גב' הגר פרי יגור:

תנו לו לדבר.

מר אורי פרץ :

זה קודם כל ארגון של אנשים שעושים את הכל
באופן התנדבותי ,מכספם הפרטי.

מר אייל כגן:

אוקיי.

מר אורי פרץ :

מממנים את הפעילות שלהם ,משלמים על כל דבר
שהם עושים ,ומוציאים כספים לטובת הציבור .אז
בניגוד לכל מה שאתם אמרתם.

מר אייל כגן:

אנחנו לא אמרנו את זה.

מר אורי פרץ :

לא משנה .כשהתחיל הרעש הזה סביב המירוץ,
האמת ,חשבתי שאני פה באיזה סוג של אי הבנה.
אמרתי – רגע ,רגע ,אני אסביר להם מה זה רוטרי,
מה אנחנו עושים ,מה אנחנו עושים לטובת הציבור.
איפה פה הבעיה? מי בכלל עושה פה את הרעש הזה?
וככל שיותר אני בתוך הסיפור הזה ,רעיונות,
סיפורים עניינים ,האמת שאין פה ,זה לא משנה מה
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אני אסביר ,זה הכל פוליטי .הרי מצאתם הזדמנות,
מעורב פה בעלה של ראש המועצה ,מעורב חבר
מועצה ,וואלה ,יש הזדמנות לנגח ,למ ה לא? ועל
הדרך להקריב מפעל יפה ,ארגון יפה .מה רע? בואו
נכניס.

ומתחילים

לספר

סיפורים,

ומאמינים

לשקרים שלכם ,ומאמינים לדברים שאתם אומרים.
מר אייל כגן:

אל תגיד שקרים שלנו.

מר אורי פרץ :

לעובדות הלא נכונות שלכם.

מר אייל כגן:

אל תגיד שקרים שלנו.

מר אורי פרץ :

וממציאים סיפורים.

מר אייל כגן:

בסדר.

גב' הגר פרי יגור:

תנו לו לדבר .אנחנו הקשבנו לכם קשב רב .עכשיו
אתם תהיו בשקט ותנו לו לדבר.

מר אייל כגן:

אני מקשיב לאורי.

גב' הגר פרי יגור:

כי אי אפשר כל הזמן רק לשמוע אתכם .אתם לא
היחידים פה בעולם.

מר א ייל כגן:

זו ישיבה שאנחנו כינסנו.

גב' הגר פרי יגור:

אתם כינסתם ,יש לכם  10דקות והוא ידבר גם .הזמן
שלך תם.

מר אורי פרץ :

בכל רשות ובכל עיר ,ויש  60כאלה בארץ ,יש
מועדונים יש יפהפיים .הקשר בין המועצה לבין
מועדון הרוטרי הוא קשר הדוק .זה לא משנה אם יש
בו חברי מ ועצה או יש בו אנשי חינוך או רופאים או
משפטנים .בסופו של דבר מה מהות רוטרי? זו עבודה
למען הציבור .והרשות עובדת למען הציבור .יש פה
לא ניגוד עניינים ,יש פה שיתוף עניינים .יש פה ווין -
ווין סיטואיישן .זה בכל מקום בעולם פועל ככה ,עד
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שזה מגיע לפוליטיקה .ברגע שהפול יטיקה נכנסת,
הכל מתחרבש ,וזה בדיוק מה שקרה פה.
מר טל דנטס:

לא ,ברגע שפועלים תקין ,אז אין שום בעיה.

מר אורי פרץ :

האפשרות להקים פה מועדון לשמחתי צלחה אחרי
שנה של עבודה .באתי מזיכרון ,הבאתי לפה את
הרעיון ,והצלחתי להרכיב סביבי  20חבר'ה ,חדורי
מוטיבציה ,שאכפת להם מה שקורה פה ,מוכנים
לתרום מהזמן ומהכסף שלהם ,וזה הרעיון שעומד
מאחורי כל העניין .אז כשמדברים על הרעיון הזה,
ומדברים על ארגון של מיזמים תרבותיים ,חברתיים,
כשמסתכלים על זה ברציונאל הזה ,מבינים איפה
התחיל כל האירוע .עשינו אירועים בבתי הספר,
עשינו תחרות הנ ואם הצעיר ,אנחנו מממנים את נוער
שותה מים ודעת בבית ספר חקלאי ,כסף שאנחנו
מביאים מהבית .לא ביקשנו מחיאות כפיים ,לא
ביקשנו רשות מהמועצה .עשינו את זה כי חשבנו שזה
חשוב וזה נכון .וכשהגינו את המירוץ עוד בשנת 2019
בתחילת הדרך ,חשבנו באמת שנוכל לקחת אותו
ולהפיק א ותו אנחנו ,ולהרים פה אירוע .ולצערי
הסתבר שלא כל כך זה אפשרי בהיקפי העבודה.
ולכן ,כשבאנו למוע צה ,המועצה נרתמה ולקחה את
זה על עצמה והרימה את האירוע הזה .אני לא רואה
איפה פה הבעיה .כך זה התחיל וכך זה נגמר .אין
הפה שום בעיה .רוטרי לא קיבל שקל .הועברו
כספים ,תנ ו לי לסיים .אמרתי הועברו כספים,
התקבלו כספים...

מר אייל כגן:

לא ,לא ,לא.
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מר יוני חכימי:

חס וחלילה ,אורי .חס וחלילה.

מר אייל כגן:

לא ,לא.

מר אורי פרץ :

זה בין השורות נאמר .זכינו בפרסום ,אוקיי .רוטרי
זכה לפרסום .מה אנחנו עושים עם הפרסום הזה,
ריבונו של עול ם?

מר אייל כגן:

מה זה קשור ,אורי?

מר אורי פרץ :

זה כן קשור ,חשוב שהציבור יבין את זה גם ,לא רק
אתם .אתם זה כבר לא רלוונטי ,אבל אני מדבר
עכשיו גם על הציבור.

מר אייל כגן:

אתה מפיל את עצמך.

מר אורי פרץ :

הכל בסדר .אני מוכן ,תאמין לי ,הכל בסדר .אני
מוכן גם ש בסוף הישיבה הזאת ,אם יוצא שאני
דיברתי משהו לא תקין או עשיתי מעשה לא תקין,
אני קם והולך ,לוקח אחריות על מה שאני  ,לקחתי
כל החיים שלי ואני אעשה את זה גם הפעם.

מר אייל כגן:

מעולה .לא היית צריך להשתתף בישיבה.

מר אורי פרץ :

אין לי שום בעיה.

מר אייל כגן:

סבבה.

מר אורי פרץ :

איך אני לא אשתתף בישיבה כשכל הישיבה היא על
זה? מי ישיב לכם?

(מדברים ביחד)
מר אורי פרץ :

שמעתם את חוות דעתו של היועץ המשפטי.

גב' הגר פרי יגור:

וגם לו לא נתנו לדבר.

מר אורי פרץ :

אני רוצה להמשיך ,כמה דקות ואני משחרר אתכם,
אתם לא חייבים לסבול.

מר אייל כגן:

לא ,מקשיבים לך .לא סובלים.

מר אורי פרץ :

מה עושים עם הפרסום הזה? במקרה הטוב אנשים

60

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
ישיבת מועצה מן המניין מיום 26.8.21

יתעניינו ויבינו מה זה רוטרי וירצו להשתתף ,להיות
חברים במועדון.
מר אייל כגן:

פרסום חינם.

מר אורי פרץ :

אז לקחתי עוד  2חברים ,ועוד פעילות שנצליח
לעשות .וואלה ,א סון גדול קרה פה ,באמת .ואתה
יודע מה ,אני אומר גם ,אם טעינו במשהו ,אין בעיה,
טעינו .אני לא מנסה לייפות ,כי אני יודע שהכל
ביושר ובאמת שלי ושל הארגון שלי ,של לעשות טוב
פה לתושבי המועצה .זה העניין המהותי פה .כספי
ציבור ,כספי ציבור ,כ ספי ציבור .כל הזמן טרחתי
ל עדכן .מה מכספי הציבור הזה לא הגיע לציבור?
שקל אחד שלא הגיע לציבור .כל כספי הציבור הגיעו
לציבור .לא יודע איפה הבעיה שלכם עם כספי ציבור,
שאתם ממשיכים לטעון 'כספי ציבור ,כספי ציבור'.
תתאפקו בסבלנות .שמעתם את המישור העובדתי
ושמעתם מה קרה ,ואני רוצה להגיד לכם מ ילה
עכשיו על הסיפור של ג'ובראן .אמרה לכם אורלי -

מר אייל כגן:

הוא לא פה להגן.

מר אורי פרץ :

אני לא בא להגן ,גם נאמרו פה דברים שציטטו אותו,
אז אני יכול להגיד בחזרה מה שאני חושב .איש רכל
הדרך ,היה שותף לוועדות הרכש ,אישר ,אישר,
אישר .פתאום הסתבר שהוא לא יכול להמשיך
במועצה ,לא התאים לו המכרז פה ,לא משנה מה.

מר אייל כגן:

אני בשלב הזה הייתי עוצר...

מר אורי פרץ :

אני לא עוצר .תגיד מה שאתה רוצה .אני אדבר
באחריותי ,על אחריותי ,לא על אחריותך.

מר אייל כגן:

קח בחשבון .
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מר אורי פרץ :

אני לוקח הכל בחשבון .ויום לפני שה וא עוזב ,הוא
החליט פתאום לא לאשר הזמנה מסוימת או חלק
מההזמנות .חלק הוא כן אישר ,חלק לא אישר .אי
אפשר שלא לתהות על הסיטואציה שבה הוא נמצא,
על המעורבות הפוליטית שלו ,ובזה אני מלין ,לא על
ה  15 -שנות שירותי במועצה.

מר אייל כגן:

אה ,פתאום השירות שלו לציבור לא?.. .

מר אורי פרץ :

לא ,עובדה שהוא עזב ,ועזב בסוג של טריקת דלת.
לא בדיוק בא לו מה שנקרא לעשות את החיים קלים
למועצה בדקה האחרונה שהוא פה .זה מה שאני
חושב.

מר אייל כגן:

אוקיי.

מר אורי פרץ :

לא חייבים להסכים איתי.

מר אייל כגן:

תודה.

מר אורי פרץ :

ואני רוצה לה גיד לכם משהו לסיכום ברמה האישית.
הרי מה זה בסוף אנשים מתנדבים? מה הם
מרוויחים מכל הסיפור הזה? סך הכל איזה ,אתה
יודע ,הערכה קטנה ,תחושה אישית .החיו ך של אלה
שמקבלים ממך את ההתנדבות ,התלמידים ששמחים
אחרי האירוע ,ההורים שלהם.

מר אייל כגן:

אנחנו באים משם.

מר א ורי פרץ :

אתם לא באים משם .אם הייתם באים משם ,לא
הייתם מתנהגים ככה.

מר אייל כגן:

סליחה?

מר אורי פרץ :

סליחה ,סליחה.

מר טל דנטס:

אנחנו יושבים פה.

מר אייל כגן:

אנחנו יושבים פה.

62

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
ישיבת מועצה מן המניין מיום 26.8.21

מר אורי פרץ :

יש הבדל ,הכל בסדר .כל הכבוד ,ניתן לכם גם תעודת
הצטיינות בחוץ.

מר טל דנטס:

אנחנו כבר רוצים...

מר אורי פרץ :

תן לי לסיים את המשפט שלי.

מר אייל כגן:

בבקשה ,תסיים.

מר אורי פרץ :

זה לא רק אני ,יש מסביבי עוד  20חברים שרוצים
לתרום ורוצים לעשות .שומעים את כל הרעש.

מר אייל כגן:

לא על חשבון המועצה.

מר אורי פרץ :

אף אחד לא לקח שק ל מהמועצה .שקל לא לקח.

מר אייל כגן:

הארגון שלך מכספים של המועצה...

גב' הגר פרי יגור:

איך אתה אומר דבר כזה?

מר אורי פרץ :

מה אתה מקשקש? תודה רבה לכם.

מר אייל כגן:

מה שמפתיע אותי זה שאתה לא מבין עדיין.

מר אורי פרץ :

אני עם האמת שלי ,חביבי .והאמת שלי תמשיך ,ואני
אמשיך לפעול למרות הביקורת שלכם ,ול מרות...

מר אייל כגן:

הכל בסדר.

מר אורי פרץ :

תודה רבה לכם.

מר יוני חכימי:

אורי ,תרשה לי ,תרשה לי לענות לך.

מר אורי פרץ :

אתה לא חייב.

מר יוני חכימי:

לא ,לא ,אני רוצה לענות לך ,אני רוצה לענות לך
בצורה אמיתית וחברית  .אנחנו לרגע לא דיברנו או
לא...

מר אורי פרץ :

שמעתי אותך ברדיו ...לקחנו כספים .לרגע ,לא לרגע,
ל  2 -דקות .לא אמרת שחשד לכספים לזה? איזה
כספים? אנחנו לקחנו כספים?

מר יוני חכימי:

אף -

מר אורי פרץ :

אתה אמרת את זה....
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מר אייל כגן:

אף אחד לא אמר...

מר יוני חכי מי:

אתה יודע מה ,אם אתה חוזר לראיון ,אתה אמרת
שזה מירוץ רוטרי ורוטרי...

מר אורי פרץ :

פרדס רצה כרכור ,אמרתי את זה...

מר יוני חכימי:

ורוטרי יביאו כסף .אבל לא משנה.

מר אורי פרץ :

נכון .בזמנו ,אגב ,גם עכשיו הבאנו כסף ,לא מספיק
לצערנו.

מר יוני חכימי:

בסדר ,א בל זה לא העניין.

מר אורי פרץ :

זה כן העניין.

מר אייל כגן:

אורי ,אתה לא מבין מינהל תקין ,זה מפתיע אותי.

גב' הגר פרי יגור:

טוב ,חברים ,אתם אל תטיפו לנו על מינהל תקין.

מר אייל כגן:

גם את לא מבינה מינהל תקין ,שזה עוד יותר גרוע.

גב' הגר פרי יגור:

הוא סיכם את הדברים האלה .חברים ,הדיון הזה
מתארך ,הזמן שלכם תם והדיון הזה עומד על סף -

מר אייל כגן:

תעלי בבקשה להצעת החלטה.

גב' הגר פרי יגור:

אתה לא מנהל את הדיון הזה .אבל אם אתה ממהר,
אתה יכול ללכת ,זה בסדר.

מר אייל כגן:

אני לא ממהר .תעלי להצעת החלטה .זו ישיבה
שאנחנ ו כינסנו.

גב' הגר פרי יגור:

בסופו של דבר ,בסופו של דבר -

מר יוני חכימי:

אנחנו לא רוצים לשמוע אותך .אתם לא רוצים
לשמוע ,אנחנו לא רוצים לשמוע אותך גם.

מר אורי פרץ :

דיברתם חצי שעה ,מי הפריע לכם?

מר יוני חכימי:

אני רציתי לענות לך בצורה חברית אפילו ,בצורה
הכ י ,להבהיר את הדברים ,אם לא הבנת ,וזה מה
שלוקה בחסר ,שגם עכשיו ,אחרי ש...

מר דוד כמוס:

אני אגיד לך את האמת ,גם אני לא הבנתי.
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מר אייל כגן:

בסדר ,אז לא הבנתם .. .לא יכולים להיות חברי
מועצה אם אתם לא מבינים...

מר יוני חכימי:

לא ,זה לא העניין.

גב' מור כהן עמ ר:

רגע ,רגע ,יש לי שאלה .כשהתנהלה ועדת תכנון
ובנייה ,הוציאו את כל חברי המועצה שקיבלו,
שהסיעה שלהם קיבלה  3,000שח תמיכה.

גב' הגר פרי יגור:

זה לא אותו דבר בכלל.

גב' מור כהן עמר:

 2,000שח ,כן ,זה לא משנה .למה? בחשד לניגוד
עניינים .מה ההבדל?

גב' הגר פרי יגו ר:

יש המון הבדל.

גב' מור כהן עמר:

אני מקבלת מהקבלן בית?

מר נחום גנצרסקי:

אין פה ניגוד עניינים ,אתם לא מבינים את מהות
השיתוף.

גב' מור כהן עמר:

לא ,אתה לא מבין.

מר נחום גנצרסקי:

אמר לכם אורי .לא ,אתם לא מבינים .אתם לא
יודעים מה זה מועדון רוטרי .אתם לא מב ינים מה
קורה.

מר יוני חכימי:

 ...זה לא מועדון רוטרי...

מר נחום גנצרסקי:

אני מבקש תדברו לעניין.

מר אייל כגן:

דיברנו לעניין.

מר נחום גנצרסקי:

אתה לא מדבר לעניין .אתם לא יודעים מה זה
רוטרי.

מר אייל כגן:

מה זה קשור?

גב' מור כהן עמר:

מדברים על מינהל תקין ,מינהל תקין.

מר נחום גנצרסקי:

אם הייתם יודעים מה זה מועדון רוטרי והפעילות,
הייתם מבינים שיש פה שיתוף פעולה ולא ניגוד
עניינים.
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מר אייל כגן:

לא היה שיתוף פעולה.

מר נחום גנצרסקי:

זה שיתוף פעולה.

מר טל דנטס:

אתה מבין שזה?...

מר אייל כגן:

לא ,הוא לא מבין.

מר נחום גנצרסקי:

זו מהות של שיתוף פעולה .הוא לא מבין שיתף
פעולה.

(מדברים ביחד)
גב' הגר פרי יגור:

דוד ,אתה לא מבין וזה לא מבין וזה לא מבין.

מר דוד כמוס:

מה זה הרוטרי? הוא לא קיבל כסף ,הוא אמר לך...

(מדברים ביחד)
מר אייל כגן:

מי בעד הצעת החלטה שלנו? בואו נרים את היד.

גב' הגר פרי יגור:

חברים ,אני מבקשת לסיים את הדיון.

(מדברים ביחד)
מר יוני חכימי:

למה

אין

פה

פרוטוקולים

של

ועדת...

איפה

הפרוטוקולים? שיביאו...
גב' הגר פרי יגור:

מי זה שרק?

מר אייל כגן:

אני שורק ,מה הבעיה?

גב' הגר פרי יגור:

זה נראה לך ראוי?

מר אייל כגן:

לא ,נראה לי יותר ראוי שאת מקללת אותי ואת
אומרת לנו כאילו שאנחנו...

גב' הגר פרי יגור:

אני קיללתי אותך?

מר אייל כגן:

כן...

גב' הגר פרי יגור:

לא אמרתי ...זה ממש לא נכון וזו גם לא קללה.

מר יוני חכימי:

 ...תביאי איתך את הפרוטוקול .עכשיו תביאי .אתה
רואה ש...

רו"ח אורלי ירדן:
(מדברים ביחד)

אני אביא אותו.
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גב' הגר פרי יגור:

זה מה שאתה הבנת.

מר אייל כגן:

לפני  3שנים הבנתי עם מי יש לי עסק.

(מדברים ביחד)
דובר :

זו לא בעיה שלך ,שבי.

רו"ח אורלי ירדן:

יוני ,יש.

גב' הגר פרי יגור:

השורה התחתונה של הד יון הזה ,זה שאתם בשם
הניגוח הפוליטי -

מר יוני חכימי:

זה לא ניגוח פוליטי.

גב' הגר פרי יגור:

חוסר היכולת -

מר יוני חכימי:

זה לא ניגוח פוליטי .זה לא ניגוח פוליטי .זה מינהל
תקין.

מר אייל כגן:

גב' הגר פרי יגור ,את לא מבינה מינהל תקין .את לא
היית צריכה להשתתף ב ישיבה .הבאת את מועצת
פרדס חנה כרכור לשפל חדש ,תודה.

גב' הגר פרי יגור:

טוב .להתראות.

מר אייל כגן:

הצעת החלטה חברים ,מי בעד הצעת ההחלטה שלנו?

גב' הגר פרי יגור:

אדוני היקר.

מר אייל כגן:

תודה רבה ...טל ,תרים יד ,תרים יד.

גב' הגר פרי יגור:

ההצבעה הזאת לא נר שמת .ואת הסימפוזיון הזה
תעשה ...ברחוב.

מר אייל כגן:

תודה רבה.

גב' הגר פרי יגור:

להתראות ,שלום ,רשמנו שאתם יוצאים.

מר אייל כגן:

תתביישו.

גב' הגר פרי יגור:

רשמנו שאתם יוצאים מהדיון ,והדיון הזה נמשך.

מר דוד כמוס:

אצל ...יש ניהול תקין...

מר אייל כגן:

 ...לקבל חוות דעת כתובה...

גב' הגר פרי יגור:

אתה לא בדיון הזה ,כבר יצאת ,רשמנו לנו שיצאת.
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להתראות ,שלום.
מר אייל כגן:

תרימו את היד ...שאתם מאשרים כסף לא חוקי
לעמותה.

גב' הגר פרי יגור:

להתראות ,ערב טוב ,שלום רב .תודה לכם.

מר נחום גנצרסקי:

זה מראה שאתה לא הב נת כלום.

גב' הגר פרי יגור:

אבי ,תסגור את הדלת בבקשה.

*** אלדד בר כוכבא עזב את אולם המליאה בשעה *** 20:20
*** אייל כגן ,טל דנטס ,יוני חכימי ,מור כהן עמר עזבו את אולם המליאה
בשעה *** 20:24

מר אורי פרץ :

זה לא רלוונטי מה הוא מבין .הרי זה לא קשור מה
הוא יב ין.

גב' הגר פרי יגור:

חברים ,הדיון הזה עדיין נמשך ,וגם לציבור צריך
להגיד כמה מילים .הדיון הזה רק מוכיח באמת את
חוסר היכולת שלם ,של חברי האופוזיציה לצערי ,א'
– לקיים דיון ותרבות דיון .ב' – לקבל תשובות שלא
עולות בקנה אחד עם מה שהם חושבים או עם
העובדות עצמן.
אני חייבת להגיד ,כן ,היו תיקונים שאנחנו נפיק
לקחים להמשך ,והיו דברים שאולי אפשר היה לנסח
אחרת ,וחבל שהם לא שומעים את זה .אבל אני
חושבת ,ביישוב שהוא באמת ,ובזמן הקורונה זה
היה שיא השיאים ,הייתה

כזאת התגייסות של

הציבור ,כל כך הרבה רוח של התנדבות וערבות
ה דדית.
אין עוד יישוב כזה בארץ ,אני אומרת לכם באחריות
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רבה 1,000 .מתנדבות ומתנדבים בזמן הקורונה ,שעד
ימינו אנו היום ,שהקורונה עדיין פה ,נשארים,
דואגים לשכנים ,קונים תקופות ,מביאים אוכל
כשצריך ,דואגים אחד לשני .יש פה צבא שלם שנקרא
פרדס חנה כרכור של ערבות הדד ית ונתינה ותרומה
לקהילה.
אין ארגון כמו רוטרי כדי באמת ,ברמה בינלאומית -
לאומית והמועדון המקומי שלנו ,של פרדס חנה
כרכור ,שאני גאה שקם ,וכל הכבוד לאורי שהקים
אותו ,באמת ,וייסד אותו לעילא ולעילא .וצריך
להגיד לכל אחד שנמצא שם ,מבין כמה 20 ,חברים
שנמצאים שם ,אנ שי צבא ,שהם מזמנם וממרצם
ומכספים תורמים לקהילה ,תרומות דם ,גיוס ,יש
לכם את האירוע הזה של נואם צעיר של בתי הספר,
של נוער ,של נאומים ,כמו דיבייטים כאלה.
כל כך הרבה אירועים ,הם באו עם יוזמה נהדרת
להרים מירוץ אחרי שנה של קורונה ,שלא היו פה
אירועים ,לא יום ע צמאות ולא שום אירוע אחר
המוני .נסגרנו כולנו בבתים .האירוע הזה היה צריך
להיות שיאו של שיאה של היציאה מהקורונה.
הקורונה עוד פעם ,אבל כל כך נהנינו .הרישום היה
 1,000איש שנרשמו ,והאיכונים של הטלפונים פה
מהמשטרה ,אני יודעת בזמן שיא של המירוץ ,היה
מעל  2,000איש שרצו ,ואני לא מדברת על אלה
שעמדו בצדדים והריעו לקהל ,ועל בעלי העסקים
שפה במרכז המושבה באמת עבדו לתוך הלילה ,וכמה
קהל שהגיע ,ואיזה באז זה עושה.
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ופרדס חנה היום לא נמצאת באותה נקודה שהייתה
לפני  3שנים .יש לנו רוח ספורטיבית .המירוץ הזה
היה ראשון ויהיה גם בשנ ה הבאה ,יהיה גם בשנה
שאחריה .זו מסורת חדשה שאנחנו ייסדנו פה .זה
כמו שביל 'שביל סובב פרכור' שחנכנו השבוע כולנו,
והיינו שם באלון הבודד .איזה יופי זה לראות את כל
ההולכים והרצים ורוכבי האופניים וה  4 X 4 -וכל
הטרקים האלה שעושים שם .באמת ,פרדס חנה
כרכור עולה על מסל ול חדש.
זה עצוב לי ,עצוב לי ,באמת ברמה האישית ,ואני
אומר את זה ,המצלמה פתוחה ,אבל אני אומרת את
זה עכשיו מליבי .לא יעלה על הדעת ששמים את
בעלי ,שכל מה שהוא ביקש לעשות זה להתנדב למען
הקהילה ,ובשם הפוליטיקה הזולה והרדודה ,חסרת
כל קשר לעובדות ,הכל רק בשם הפול יטיקה ,למשוך
את השטיח מתחת לרוח של התנדבות ועשייה של
אנשים שנתנו את הנשמה שלהם למדינה .ואני
מדברת על אנשים שהם יוצאי צבא .כל המועדון הזה
מורכב מאנשים שנתנו את החיים שלהם למדינה
הזאת.
ועכשיו הם באים ונותנים את החיים שלהם לקהילה,
ואנחנו נאמץ אותם אל ליבנו ,וככה זה ימשיך ,כי
פרדס חנה כרכור היא לא כמו כל יישוב אחר ,היא
מאמצת את ליבה אנשים שרוצים לתרום.
הם יצאו ,כי זה לא מעניין אותם .הם את שלהם
אמרו ,השמיעו לפרוטוקול ובא לציון גואל .ככה זה
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נראה דיון מבחינתם ,אבל אנחנו אחראים .הוגשה
לנו הצעת החלטה ואנח נו צריכים להצביע .אז אני
מבקשת ברגע זה שנקיים הצבעה .אמנם הם יצאו ,זו
החלטה שלהם .אני מבקשת להצביע ,ולהצביע נגד
ההחלטה ,גם על רקע מה שאמר היועץ המשפטי
והיעדר סמכות בעצם לקבל החלטה כזאת .מי נגד
ההצעה? ירים את ידו .תודה .נחמיה מצטרף.
מר אפרים מעודה:

מי בעד ההצעה שלך ,שאת אומרת אין סמכות.

גב' הגר פרי יגור:

בהיעדר סמכות ,זה להצביע נגד .תודה.

מר אפרים מעודה:

את אומרת להצביע בעד הצעתך.

גב' הגר פרי יגור:

תודה.

מר דוד כמוס:

נגד ההצעה שלהם .שבת שלום.

הצבעה:
נגד – פה אחד (הגר פרי יגור ,אפרים מעודה ,יעקב צדקה ,אורי פרץ,
נתנאל קסטן ,נחמיה מנצור ,דוד כמוס  ,נחום גנצרסקי)
נגד – ( 5אייל כגן ,טל דנטס  ,יוני חכימי ,אלדד בר כוכבא  ,מור כהן עמר )
מליאת המועצה דוחה את הצעות ההחלטה כפי שהוגשו ע"י  5חברי מועצה.

__________________
גב' הגר פרי יגור
ראש המועצה

71

