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פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין 1/14
מישיבה שהתקיימה ביום א' ,ד' שבט תשע"ד 5.1.2014 ,בשעה  18:00בבית המתנדב ,רח'
חיים לוי.
נוכחים:

מאיר דהן
שירי בן שמעון
יגאל עובדיה
אופירה מור
יצחק פסטרנק
אהוד אביר לב
ישראל רוזנבוים
שלום קמיל
גבריאל גאון
יערה ישורון
אבנר דבש

-

ראש המועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה.

מוזמנים:
עו"ד עופר שפיר -
עו"ד אילנית הומינר -

יועץ משפטי
יועצת משפטית

סדר יום:
 .1מינוי ועדות  -הנהלת מועצה ,ועדת רכש ,ביקורת ,מכרזים ,בטחון ,שמות ,הנחות
ארנונה ,חינוך.
הצעת החלטה – לאור הצורך בהמשך תפקוד הרשות אנו מבקשים לאשר את מינוי חברי
הועדות הבאים:
הנהלה ־ יו״ר מאיר דהן ,חברים :גבריאל גאון ,יערה ישורון ,שלום קמיל ,ישראל
רוזנבוים ,אהוד אביר לב ,אופירה מור.
רכש ובלאי-יו״ר שלום קמיל ,חברים :אבנר דבש ,אהוד אביר לב ,יצחק פסטרנק.
מכרזים -יו״ר אהוד אביר לב ,חברים :גבי גאון ,יערה ישורון ,אבנר דבש ,שירי בן שמעון,
יגאל עובדיה.
חינוך -יו"ר גבי גאון ,חברים :יערה ישורון ,אהוד אביר לב ,שלום קמיל ,אופירה מור,
יגאל עובדיה ,קובי שטיינברג) נציג ועד ההורים הארצי( ,אורנה פרידמן)מנהלת התיכון
ע"ש רבין ( ,מיכל משולם )מנהלת בי"ס יסודי ע"ש הרצוג(
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ביקורת -יו"ר יצחק פסטרנק ,חברים :יגאל עובדיה ,שירי בן שמעון.
הנחות בארנונה -יו"ר יערה ישורון ,חברים :אהוד אביר לב ,יצחק פסטרנק ,אבנר
דבש.
בטחון וחרום -יו"ר חזי גוטמן ,חברים :אבנר דבש ,קובי גולדנברג ,שרון שטול,
ישראל רוזנבוים.
שמות -יו"ר גבי גאון ,חברים :אהוד אביר לב ,שלום קמיל ,אופירה מור ,ישראל
רוזנבוים ,מאיר דהן.
 .2בחירת נציגי המועצה לוועדה לתכנון ובניה מקומית מרחבית " זמורה".
הצעת החלטה :לאשר את המינוי של החברים הבאים:
.3
.4
.5

.6

נציג המועצה ־ שלום קמיל ,מ״מ גבי גאון.
בחירת נציג המועצה לוועדה החקלאית.
הצעת החלטה :לאשר את מינויו של ישראל רוזנבוים כנציג המועצה בוועדה החקלאית
בחירת סגן ומ״מ ראש המועצה.
הצעת החלטה :לאשר את מינוי של גבי גאון כסגן וממלא מקום ראש המועצה.
בחירת נציגי המועצה להנהלת המתנ"ס.
הצעת החלטה :לאשר את המינוי של החברים הבאים כנציגי המועצה בהנהלת המתנ"ס
במקום הנציגים הקיימים ולהודיע על כך לכלל הגורמים הרלוונטיים:
יו"ר אהוד אביר לב ,חברים :גבי גאון ,יערה ישורון ,חגית איסר ,קובי גולדנברג ,אשר
כהן,שלום קמיל ,איציק קסיס.
רישום פרוטוקול מלא בכל ישיבות המועצה.
הצעת החלטה :בהתאם לסעיף)  52ג (לתוספת השלישית של צו המועצות המקומיות א
מתבקשת המועצה לאשר :כי בכל ישיבות המועצה ירשם פרוטוקול מלא הכולל את כל
הנאמר בישיבות המועצה.

מהלך הישיבה )נפתחה בשעה ( 19:20
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מאיר דהן :ערב טוב לכולם .אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה שלא מן המניין מס'
 .7/14אני שמח לראות כאן הרבה מאוד אנשים .על סדר היום הרבה סעיפים .אני פותח
בסעיף  6כדי שנוכל לרשום פרוטוקול מלא של הישיבה.
 .6רישום פרוטוקול מלא בכל ישיבות המועצה.
בהתאם לסעיף  53ג צו המועצות המקומיות א' "המועצה רשאית לקבוע שבנוסף על
הדברים האמורים בסעיף קטן )ב( יירשם פרוטוקול מלא"...
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :בהתאם לסעיף)  52ג (לתוספת השלישית של צו המועצות המקומיות א
מתבקשת המועצה לאשר :כי בכל ישיבות המועצה ירשם פרוטוקול מלא הכולל את כל
הנאמר בישיבות המועצה.
 .1מינוי ועדות  -הנהלת מועצה ,ועדת רכש ,ביקורת ,מכרזים ,בטחון ,שמות ,הנחות
ארנונה ,חינוך.
מאיר דהן :אבקש מהחברים לדבר לאט ובקצב הכתבה על מנת שסוניה ,עובדת המועצה
תוכל ולרשום פרוטוקול מלא ומדויק של כל הדברים שנאמרים כאן היום .מדובר בהרבה
מאוד סעיפים נושאים חשובים ביותר שיש להם השלכה גדולה על התנהלות המועצה.
אני מבקש להזכיר לחברים כי המחוקק בדיני המועצות המקומיות בספר דיני פקודת
המועצות המקומיות קבע כללים מאוד ברורים לגבי ניהול הישיבה .ברשותכם אסקור
חלק מהם על מנת שהחברים פה יוכלו לקבל מושג על מה אנחנו הולכים לדון השבוע.
אני מפנה אתכם כבר בהתחלה לסעיף  35בצו המועצות המקומיות בתוספת השלישית
ששם כתוב שראש המועצה יהיה יו"ר ישיבות המועצה ובתת סעיף ב' רשום " בהעדרו של

ראש המועצה ימלא את מקומו סגנו; נעדרו ראש המועצה וכל סגניו או סירבו לנהל את
הישיבה ,יפתח זקן חברי המועצה הנוכחים את הישיבה וחברי המועצה יבחרו מביניהם
ביושב ראש לישיבה" .בנוסף ,סעיף  38לחוק דן ברשות הדיבור וכך הוא אומר" :לאחר
דברי הפתיחה לסעיף ,יתן יושב ראש הישיבה את רשות הדיבור למשתתפים בדיון לפי
סדר הפונים אליו ,ובלבד שאם לא כל סיעות המועצה מיוצגות בועדת ההנהלה ,יתן יושב
ראש הישיבה את רשות הדיבור תחילה לנציג הסיעה הגדולה שאינה מיוצגת כאמור".
סעיף  39מתייחס לזמן הדיבור של חברי המועצה" :חבר המועצה  -פרט ליושב ראש
הישיבה וליושב ראש ועדה המדווח בשם הועדה  -לא יאריך בדיבור בסעיף אחד יותר
מעשר דקות; אולם הדובר רשאי לקבל מחבר אחד אחר זמן שאינו עולה על עשר דקות,
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והמועצה רשאית להחליט על הקצבת זמן יותר ארוך לכל המשתתפים בדיון בסעיף
פלוני" .סעיף  40אני מזכיר מדבר על סמכויות שלי כיו"ר הישיבה" (1) .להפסיק חבר
מועצה הנואם למעלה מהזמן שהותר לו ע"פ תקנון זה ,או שלא מדבר לעניין"
)" (2להתרות בחבר מועצה המפריע לדעתו למהלך התקין של הישיבה ,לא שמע החבר
לשלוש התראות בישיבה אחת ,רשאי היושב ראש ,בהסכמת שלושה רבעים לפחות
מחברי המועצה הנוכחים ,לדרוש ממנו לעזוב את הישיבה ואם לא עזב כאמור לא יימנה
קולו במנין הקולות בהצבעה" .כמו כן יו"ר הישיבה בהתאם לסעיף קטן ) (4רשאי
"להורות על הוצאת אדם מהקהל אם הוא מפריע למהלך הישיבה ולאחר שהוזהר על
כך" .סעיף  51מתייחס למשך זמן ישיבה ונעילתה" .ישיבת המועצה לא תנעל לפני תום 3

שעות משעת הפתיחה אלא אם נסתיימו הדיונים וההצבעות בכל הסעיפים שעל סדר
היום או שהסכימו לנעילה כל חברי המועצה הנוכחים בישיבה אותה שעה .ישיבת
המועצה לא תמשך יותר מ  4שעות ,אלא בהסכמת שלושה רבעים מחברי המועצה
הנוכחים" .בשלב זה נערוך הפסקה קצרה וניתן לחברים להכין תה.
מאיר דהן :אנחנו עוברים להמשך דברי הפתיחה שלי ,אני מזכיר לנוכחים שאנחנו בישיבת
מועצה.
יצחק פסטרנק :מבקש לחזור על  5שורות אחרונות
מאיר דהן :סיימנו בסעיף  51ואני חוזר עליו "ישיבת המועצה לא תנעל לפני תום  3שעות

משעת הפתיחה אלא אם נסתיימו הדיונים וההצבעות בכל הסעיפים שעל סדר היום או
שהסכימו לנעילה כל חברי המועצה הנוכחים בישיבה אותה שעה .ישיבת המועצה לא
תמשך יותר מ  4שעות ,אלא בהסכמת שלושה רבעים מחברי המועצה הנוכחים".
אני ממשיך ועובר לסעיף  53שהוא מאוד רלוונטי וחשוב שתבינו שלא מדובר בדברים
של מה בכך .המחוקק נתן את דעתו בסעיפים ובנושאים לגבי הפרוטוקול וזה באמת
דבר חשוב ביותר ולכן גם סעיפים שלכאורה אינם נראים חשובים הם מאוד מאוד
חשובים להתנהלות ישיבות המועצה במיוחד אחרי ההחלטה של מישיבה קודמת
לפרסם מדי שבוע בשבוע את הפרוטוקול לאחר אישורו .לכן לפרוטוקול חשיבות גדולה
מאוד בחיים הציבוריים שלנו וחשוב שהדברים שנאמרים יבואו לידיעת הציבור וישקפו
בדרך כזו או אחרת את עמדת המועצה וחברי המועצה בנושאים רבים ומגוונים.

סעיף  53לצו המועצות המקומיות מדבר על דרך הטיפול בפרוטוקול ,הוא מכיל  7תתי
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סעיפים ,אבל הסעיף הרלוונטי הוא סעיף ג' שקובע ואני מצטט" :המועצה רשאית
לקבוע שנוסף על הדברים האמורים בסעיף קטן )ב( יירשם פרוטוקול מלא מכל הדברים
שייאמרו בישיבות המועצה ,אם דרך כלל ואם לישיבה מסויימת" .המחוקק עושה
הבחנה בין עיריות למועצות מקומיות .הוא קובע שבעיריות חייבים להקליט את
ישיבות המועצה ואילו במועצות מקומיות .רולי ,תאמין לי שזה מאוד חשוב ,רבותי
בואו נהיה רציניים על מנת שנוכל להבין היטב את הדברים שעליהם אנחנו עומדים
לדבר .ואני חוזר שבפקודת העיריות החוק מחייב הקלטה של ישיבות המועצה ואילו
בצו המועצות המקומיות לא מצא לנכון המחוקק לחייב את הרשות להקליטה .ולכן אני
שמח על החלטת חברי לרשום פרוטוקול מלא .אנחנו רוצים להיות רציניים על מנת
שנוכל להבין היטב את פרטי הדברים שאנו הולכים לדבר עליהם לא יתכן שלא נדע על
הכללים בפקודת העיריות החוק ולכן אני שמח ששת חברי ביקשו לכתוב פרוטוקול
מלא של ישיבות המועצה.
החברים דרשו  2ישיבות מועצה בחודש ואם נוסיף לכך את העובדה שניתן בנוסף ל2 -
הישיבות שעליהם הוחלט כבר עוד ישיבות שלא מן המניין .אני מזכיר לכם שיש סמכות
לראש המועצה לכנס ישיבות שלא מן המניין מתי שהוא רוצה ,יוצא מכך חברים שאנו
עלולים למצוא את עצמנו מבלים שעות על גבי שעות ,ימים על גבי ימים ,בישיבות
מועצה כאשר על סדר היום יהיו סעיפים שונים .אני רק רוצה להדגיש עוד נושא אחד
מאוד חשוב בנושא הפרוטוקול שבו התחלנו בהצבעה הראשונה לדבר עליו ,מאוד חשוב
לדבר על פרוטוקול ,ומה אומר סעיף  54לגבי אישור פרוטוקול שזה מאוד קריטי וחשוב
כי ללא אישור הפרוטוקול לא נוכל חלילה וחס לפרסם אותו לציבור הרחב ואז הציבור
הרחב לא ידע מה קורה הערב ובערבים נוספים שיהיו ,הוא לא ידע מה עושים נבחריו
אלו שהבטיחו הרבה הבטחות לציבור והסעיף אומר" :יושב ראש הישיבה ,ומזכיר

המועצה או מי שהוא הסמיך ,יאשרו את הפרוטוקול בחתימת ידם; העתק ממנו יימסר
לכל אחד מחברי המועצה לא יאוחר מ 48-שעות לפני מועד הישיבה מן המנין הקרובה,
זולת אם נמנע הדבר בגלל סיבות שליושב ראש הישיבה או למזכיר המועצה לא היתה
שליטה עליהן ,ובמקרה כזה יימסר הפרוטוקול במועד המוקדם האפשרי".
אני מבקש להזכיר את נושא הבקשה לתיקון הפרוטוקול כי מאוד יתכן שהגברת
שמקלידה תטעה והפרוטוקול אז איננו משקף לדעת החברים את הנאמר בישיבה .ואז
קובע המחוקק כללים ברורים כיצד מתקנים פרוטוקול .סעיף  56עוסק בדיון ובדרכים

המועצההמקומיתמזכרתבתיהשד'אליהו,768044טל,TEL.1599-59-7777.פקסLocal Council: Mazkeret Batya 76804,FAX.08- 9349003.
 w w w . m a z k e r e t - b a t ya . m u n i . i l
ועדות המועצה\ועדת מליאת המועצה\פרוטוקולים\\\mbsrv1\data$\277582\2014
.docמינהל כללי\

תרמ"ג1883

המועצההמקומיתמזכרתבתיה
מ

י

נ

ה

ל



כ

ל

ל

י

טל,08-9371106.פקס08-9371108.

yaront@mazkeret-batya.muni.il

לתיקון פרוטוקול " :הגיש חבר המועצה הצעה לתיקון הפרוטוקול ,יקרא אותה מזכיר
המועצה בישיבה מיד עם פתיחתה ,ובאין הסכמה לתיקון המוצע יוכרע הדבר בהצבעה"
להזכיר לכול וחשוב שתדעו את זה .מזכיר המועצה הוא זה שאחראי על שמירת
פרוטוקול המועצה ולשמירתו במקום מתאים במועצה .המחוקק מדבר על ישיבה
בדלתיים סגורות ,אבל נקווה שנושאים כאלו לא יעלו על סדר יום המועצה .סקרתי
לכם את הוראות החוק לגבי סדר היום ,סמכויות היו"ר ,פרוטוקול ועוד ואני מבקש
מכם לפעול חברים ע"פ חוק ,קרי כל חבר מועצה יקפיד על כך שכל חבר מועצה יעמדו
לרשותו  10דק לכל סעיף ,אבקש להקפיד הקפדה יתרה באופן יסודי ומקיף על כל
הנושאים על סדר היום.
רבותי ,הנושאים לסדר היום הינם חשובים מאוד ונוגעים לכל תחום מחיינו ,כמו
החלטות על תקציבי וכספי המועצה ונושאים נוספים מהותיים ולכן חשוב שננהל דיונים
מעמיקים ויסודיים.
בהמשך שאלו אותי חברים ,מה זה ישיבה לא מן המניין ,חברים שנבחרו זה אתה לא
היו חשופים לעולם מושגים שלא הכירו ואין להם מושג על מה מדברים ומעת לעת
נסביר לפחות בישיבות המועצה הראשונות מה קורה ,איך זה קורה ולמה זה קורה.
זה נכון שיש חברים שבאמת קשה להם להבין מידע וקשה להם לקלוט אותו ואני קורא
לכם להשתתף בימי עיון והשתלמויות בנושאים אלו.
שלום קמיל :האם ידוע לך במקרה כראש מועצה לגבי השתלמויות שנעשו במחוזות אחרים
ע"י מפע"ם ,האם מתואם גם לנו.
מאיר דהן :אני נבחרתי כראש מועצה ולא כאחראי על המפע"מ .הגוף האחראי על הכשרת
חברי המועצה החדשים ועובדים הוא גוף הנמצא באחריות משרד הפנים ומכונה מפע"ם
ספציפית לא ידוע לי על השתלמויות שאורגנו לחברי המועצה אך אני קורא מכאן
למשרד הפנים לארגן ימי עיון השתלמויות לחברי מועצה חדשים.
יצחק פסטרנק :היות וחבר המועצה קמיל העלה כאן טענה שאפשר לשנות את סדר היום
של הישיבה ,למעשה באופן חד צדדי ,האם זה באמת משנה את התמונה והאם באמת
סדר היום משתנה .אני לא רוצה שאח"כ תהיה פסילה של הישיבה.
מאיר דהן :אני חוזר על סעיף  40לצו המועצות שלפיו אני רשאי להורות על הוצאת אדם
מהקהל שמפריע למהלך הישיבה .כרגע אתה מפריע לישיבה וראה כי זו כהתראה
ראשונה.
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שלום קמיל :איציק חפש את החברים שלך ושחק את המשחק המביש שלך עם ראש
המועצה.
עו"ד אילנית הומינר :סעיף  24לצו המועצות בתוספת השלישית שעוסק בסדר היום תת
סעיף א' קובע "ראש המועצה יקבע את סדר היום של הישיבה" וכן רשום)" :ב( קבעה
המועצה סדר יום של ישיבה בהחלטה מראש  -יהא זה סדר היום" )ג( בישיבה שכונסה
על פי דרישת שליש לפחות מחברי המועצה יהא סדר היום כפי שפורט בדרישה" ,סעיף
)24ד( "עם פתיחת ישיבה מן המנין ידונו תחילה בבקשות לתיקון הפרוטוקול כאמור
בסעיף  ,55בתשובות לשאילתות לפי הפרק התשיעי ,ובהצעות לפי סעיף ."30
סעיף " 25בכפוף לאמור בסעיף )24ד( להלן ,יהיה הדיון בסעיפים שבסדר היום לפי סדר
הופעתם בו" .סעיף  29עוסק בסדר העדיפות בדיון ואומר " :הצעה לשינוי סדר העדיפות

בדיון בסעיפים שעל סדר היום לא תישמע אלא אם הוגשה בכתב למזכיר המועצה לא
יאוחר משש שעות לפני פתיחת הישיבה".
מאיר דהן :אז כמו שאמרתי פנו וביקשו להבין מהי ישבה שלא מן המניין ומהי ישיבה שמן
המניין .אז אני אתחיל בזה שהישיבה הזו כונסה היום ביום ראשון לפי סעיף  9לצו
המועצות המקומיות תוספת שנייה  /שלישית ושם כתוב)" :א(ראש המועצה יכנס

ישיבה שלא מן המנין למועד שלא יהא מאוחר משבעה ימים מהיום שבו הוגשה לו
דרישה לכך בכתב ,חתומה בידי שליש לפחות מחברי המועצה ומפרטת את סדר יומה
והצעת החלטה לגביו" זה הקטע הרלוונטי ובהמשך לחברי המועצה שרוצים לדעת יותר
אני מפנה לסעיף  10שם כתוב :ישיבה מן המניין שבמקום ישיבה שלא מן המניין .ואז
שימו לב לדברים המאוד חשובים שאומר המחוקק "החליטה המועצה לקיים לפחות

ישיבה אחת בשבועיים ,רשאי ראש המועצה במקום לכנס ישיבה שלא מן המניין כאמור
בסעיף  ,9לכלול את ההצעות הנכללות בדרישה לכינוסה כסעיפים ראשונים בסדר היום
של הישיבה הקרובה שמן המניין ,זולת אם הייתה בהצעה לסדר היום העברה מכהונה
של ראש המועצה או של סגן מסגניו" .רבותי ,אין ליש שום כוונה לאחד ישיבות שלא מן
המניין עם ישיבות מין המניין וזו הצהרת כוונות שלי .המועצה החליטה על שתי ישיבות
בחודש ואני מאמין שתרצו בהמשך לכנס ישיבות שלא מן המניין וגם אני ארצה לכנס
ישיבות ולכן אני מבקש כבר מראש מחברי המועצה לתכנן מכאן והלך למצוא את הזמן
לישיבות ולא אגזים אם אומר ,פעם בשבוע ,כך אנו צריכים להתנהל ,והציבור צריך
לדעת כל מה שקורה ואני רואה שכבר עכשיו יש ביקוש גדול לישיבות המועצה ורבים
לוקחים חלק בדמוקרטיה המקומית ובפעילות ויודעים לדווח על הקורה פה.
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תראו רבותי ,ספר החוקים שעליו מתבססת עבודת הרשות המקומית ,פנים רבות לה.
אפשר באמצעותו לעשות הרבה מאוד דברים .הוא יכול להיות מדריך מצוין לפעילות
הרשות הוא גם יכול להיות מעצור נפלא לשיתוק הרשות .הוא יכול להיות במה מצוינת
לבירור סוגיות בחיי המועצה ,הקהילה והוא יכול להיות כלי הרסני של מושבה .תזכרו
את זה .על כל סעיף שמעלה חבר מועצה יכול להיות סעיף נגדי שיכול להציע ההפך.
מעבר ,וזה חשוב לי מאוד להדגיש ,לחוקים ,קיימת מערכת שלמה של פסיקות של בתי
משפט לעניינים מנהליים ,בג"צים שבו המחוקק מתערב בעבודת הרשות ואני מניח
שבמקרה שלנו אנו נצטרך להיפגש פעמים רבות בבית המשפט על מנת לברר סוגיות
מסוגיות שונות ובכללם נושאים שמופיעים היום בסדר היום לישיבה זו.
אני מצהיר שאני מכבד מאוד את רצון הבוחר ואני מכבד מאוד את רצון החברים ,או
שנקפיד על כל מילה שכתובה בספר החוקים .נקפיד על קוצו של יוד וכך אני מתכוון
לנהל את ישיבות המועצה.
אני מבקש מהחברים להתאזר בסבלנות רבה .יש פה רשימה ארוכה של הרבה סעיפים
בזימון לישיבה שהוגשה ע"י  6חברים ,ישנה כאן ארוכה מאוד של סעיפים שונים .כפי
שאמרתי לכם ,בכל סעיף לכל אחד מחברי המועצה יש  10דקות לדבר על הסעיף .אני
קורא לחברי המועצה לנצל את  10הדקות שעומדים לרשותם עד תום ואני כבר מבקש
ממזכיר המועצה ,ירון טמיר ,למדוד את זמן הדיבור של כל אחד ולהקפיד שכל חבר
שרוצה לנצל את הזמן שהחוק מתיר לו שהזמן הזה יינתן לו .והיה ואם מישהו יפריע
לחבר לדבר יש לעצור את הזמן ולהמשיך רק לאחר שהחבר יקבל את זכות הדיבור.
אני באמת חושב שאנחנו צריכים לדבר באופן מעמיק בכל סעיף שעל סדר היום ואם
הדבר מחייב כינוס נוסף נתכנס שוב ונדון בכל סעיף וסעיף ובכל נושא לגופו של עניין
ונעזר בשירותיה של היועצת המשפטית .אני ביקשתי מהיועץ המשפטי עו"ד עופר שפיר
כדי שיבוא ויעזור לנו לקיים ישיבות ארוכות ארוכות .ואני פועל כך מפני שנושאים אלו
הם חשובים ביותר ויש להם השפעה רבה ביותר .אתם יודעים כמה משמעות יש לעבודת
הוועדות ויש להן משמעות משפטית כבדה ביותר .כמה חשובה ומשפיעה עבודת
הוועדות .יש וועדות רשות ויש וועדות חובה אנחנו נעזר ביועצים המשפטיים כדי לא
לשתק את עבודת הוועדות ונפעל אך ורק לפי המלצות וחוות הדעת של היועצים
המשפטיים של המועצה .כל מי שלא יכול להשלים עם ההמלצות של היועצים
המשפטיים רשאי לפנות לבית המשפט לקבלת סעד .אני רוצה להזכיר לחברים
שסיטואציה אליה נקלעה מזכרת בתיה היא לא סיטואציה חדשה בחיים
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המוניציפאליים של מדינת ישראל .חשוב לי שהציבור שקורא את הפרטים ידע לאן
הולכים פניה של המושבה וזו הסיבה שאני מקנה לישיבה זו חשיבות גדולה מאוד .זו
שנתי ה  16במועצת היישוב ושנתי ה  11כראש המועצה המקומית .ב 10-השנים
האחרונות כיהנתי כראש המועצה.
שלום קמיל ,אני רוצה שתאמר את הדברים שלך בנחת וברוגע כדי שירשמו בפרוטוקול
וכל מי שיקרא אותם יוכל להתענג עליהם.
שלום קמיל :הדברים כה חשובים ומהותיים ואינטליגנטיים .בישיבה הראשונה באנו ברצון
טוב ורצינו ללמוד ממך – אני מדבר איך שאני רגיל ,אתה יודע שיש לי מאין סריטה
כזאת  -ובאמת רצינו ללמוד ממך ,יש לך ניסיון של  10שנים וגם פרגנתי לך וגם שיתפנו
פעולה וגם בהצבעות ,אבל מה לעשות ואתה החלטת שאתה רוצה להלחם .עכשיו מה
תכתוב שהשישייה מעכבת את עבודות בר-לב ,מי תוקע מקלות בגלגלים? השישיה? מי
לא מעלה הצעות לוועדות? השישיה? נכון ,חשבתי שאתה מורה ואולי אתה לא מורה
כזה גדול.
מאיר דהן :טוב ,אני אענה לך .אני עדיין מאמין ברובכם ובטח באנשים שיושבים פה .יש
מקום לשבת עד שיצא עשן על מנת שנגיע למצב שבו כולנו באמת – יש לנו אחריות
כבדה ואני לא צוחק -אני חושב שאנחנו צריכים לשבת ולהתכנס כשווים בין שווים
ולהחליט איך אנחנו עובדים ביחד למען המושבה .אני מזכיר לך שלום שהישיבה
הראשונה הייתה עניינית ולא הייתה לי כוונה לפגוע באף אחד או להשפיל אף אחד.
התקבלה החלטה שמקובלת בהרבה רשויות ואם אתה מכיר ושומע על הניסיון שלי ויש
פסיקה בענין ,באתי והצעתי להקים וועדה משותפת ונפעל למינוי הוועדות על פי החוק.
והחוק והפסיקה ,מי שרוצה להתעמק בפסיקה שידע שנושאים אלו של הוועדות הגיעו
כבר לפתחו של בית המשפט העליון בפסק דין של דואק נגד מועצת עירית קרית ביאליק
והשופט ברק אמר שם דברים ברורים ולפיכך שלום ,ראש האופוזיציה ואתה באמת
ראש אופוזיציה טוב שלום ,ואני חושב שאתה יכול להוביל את השישיה הזו לכיוון
חיובי,אני מעריך את יכולות המנהיגות שלך ושל רולי ,אין לי ספק שכמנהיג ומוביל של
קבוצת אנשים שהעניקו לך כמעט שיק פתוח לעשות מה שאתה רוצה וזה יפה .אני
חושב ששלום קמיל הפתיע אותי ביכולת המנהיגות שלו .אני רוצה להגיד לך את זה
שלום ,היום אני יודע שאתה מנהיג ללא חת.
שלום קמיל :אני לא אהיה ראש מועצה ואני לא רוצה .יש אנשים שרוצים בזה ויש שלא
ואני לא רוצה בזה .ודבר נוסף הכל התנהל יפה ברשימה הראשונה כל עוד הסכמנו
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וכשלא הסכמנו עלה לך הדם לראש .ואז זימנת ישיבה שלא מן המניין ביום שבו הייתי
צריך לקבל הסמכה בירושלים בבנייני האומה .זו כוונה טובה? ולא הסכמת לשנות?
מאיר דהן :אני מזכיר לך שלום ,אף אחד לא קיבל ממני רשות לדבר בשמי .אני מברך אותך
על קבלת ההסמכה כעו"ד .אני חושב שתהיה עו"ד מצוין .אמרתי לך כבר שאתה מנהיג
את הקבוצה שלך באופן מצוין .אני מזכיר לך שגם הבן שלי קיבל הסמכה באותו יום.
לא קיבלתי פניה ישירה ,ברגע שקיבלתי פניה ישירה מגבריאל גאון נעניתי מייד בשבת
בבוקר ונעניתי לבקשתכם ודחיתי את הישיבה .לא יודע איך חשבתם אח"כ שאני חזאי
מזג האוויר או שאני יושב בלשכת עו"ד ושאני מזיז טכסים לפה ולשם ואתם
התעצבנתם ורציתם להחזיר את הישיבה .אני יכול להמשיך בישיבה ואני יכול לעצור
ולחזור אחורה ולכנס ישיבה כפי שהוחלט בישיבה הראשונה בהתאם להחלטה הקודמת
להקמת וועדה לבחירת ועדות .אני לא מקל ראש בזכות שלכם לבחור ועדות ,זכותכם
לבחור איזה סגן שאתם רוצים ,אבל אתם תבינו שאני ראש המועצה ואני נבחרתי
בבחירה ישירה .ואם פניכם לשלום אז חשוב למען המושבה שנמצאת בתקופה קריטית
שתבינו שנושאים רבים נמצאים על הפרק ואנחנו לא יכולים להיכנס למלחמות עולם
בהן כולם יפסידו ,לא אמרתי שאני אנצח אבל אתם בטוח תפסידו .מי שיפסיד הם כל
תושבי מזכרת בתיה וכל ההישגים שהשגנו בשנים האחרונות ימחקו ..יש לנו שכנה
ממערב ,קרית עקרון ,והיא בעלת הכנסות גבוהות מארנונה ללא יכולת מינוף ההכנסות
לטובת התושבים וזאת עקב אי יציבות פוליטית ומאבקים פוליטיים שעצרו את כל
הפעילות .אני מציע לכולם להתפקח ,כי אני יכול לנהל ישיבות כאלה עד קץ הדורות
וניתן לקיים ישיבות ענייניות ,הורדת ידיים לא ילכו ובטח לא איתי .מאבקי כוח לא
יצליחו ,אני מנוסה .אני מציע לך אם אתה רוצה ניתן לעשות הפסקה ,תערכו התייעצות
ותחזרו להחלטה הקודמת לבחור ועדות בהתאם לנדרש לפי מפתח סיעתי עם המזכיר.
אני מזכיר לכם רבותי ,אסור לחברי מועצה לקבוע עבור סיעות ויש פסקי דין בעניין ,זה
מוביל לשיתוק .אני מציע הפסקה ותעשו התייעצות .קח את הקבוצה שאתה מוביל
אותה יפה .היה ולא תקבלו אותה נמשיך בדיונים
שלום קמיל :אני שמח שהפכת אותי למנהיג ,אבל אני לא .אני מייצג רק את הסיעה שלי.
המושגים של מלחמה וכיפוף ידיים לא נמצאים בלכסיקון שלנו .אין אצלנו מושגים של
כיפוף ידיים .אין צורך בהכרה שלך כראש המועצה ואנחנו מכבדים זאת זה ברור שאתה
ראש המועצה .אנחנו מכבדים אותך אין לי שום עניין להדיח אותך או לערער את
מעמדך .אנחנו בסיעה מתכוונים לעמוד על העקרונות שלנו .לא יתכן שיש הסכמות אז
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הכל בסדר וכשאין אז מפוצצים הכל ושולחים אנשים לשכונת בר לב ומפיצים שם שיש
שישה רעים וחמישה טובים ..אני מברך על הרגע שתזמן אותנו לישיבה על הנושאים
הקיימים עד שיצא עשן לבן .ואני משוכנע שנגיע להסכמות .אין לי בעיה שבפגישה בינינו
יעלה גם נושא הוועדות .כולנו יכולים לשבת איתך .כרגע יש סדר יום ודיון על הוועדות .
היתה ,לא החלטה אלא הצעה וכך נרשם בפרוטוקול וזו לא החלטה אלא קיבלנו ברוח
טובה וסוכם שירשם בפרוטוקול .אבל אח"כ בא מועד הישיבה ונושא התב"רים
שרשמת מה שרשמת שגרמו לחוסר אימון .אין לי בעיה שבמסגרת הישיבה שבה יצא
עשן לבן יועלו גם נושאי הוועדות .אבל יש סדר יום ובו נמשיך לקיים את הישיבה.
שירי בן שמעון :לא הבנתי אותך .מצד אחד אתה אומר שנשב עד שיצא עשן לבן ומצד שני
אתה אמרת שאתה רוצה להמשיך בישיבה זו.
שלום קמיל :נכון .הדברים מורכבים ולא הכל חד ערכי .כרגע זה סדר היום לבחירת ועדות,
אני אישית מוכן לבוא לכל ישיבה שתכנס עד שיצא עשן לבן .וכרגע ההצעה שמאיר יזם
לא יוצאת לפועל וכרגע יש על סדר היום בחירת הוועדות .ולא משנה איזה הצעה
תתקבל ,תמיד ניתן לעשות שינויים.
אהוד אביר לב :מאחר ששלום הוא מנהיג הקבוצה .ואנחנו מכבדים את המנהיג שלנו .אני
מציע הצעה למנהיג ברוח ההצעה שלך שנצא שלושת ראשי הסיעות לכמה דקות החוצה
ונקבל החלטה.
גבריאל גאון :אתה לא קבלת את רצון הבוחר .אתה לא מבצע את רצון הבוחר .בחרת לך
לבחור רק את הצד שנוח לך שקיבלת מבחינת הציבור את הרוב וברכנו על זה ובחרת
לנהוג באופן מופגן ,מזלזל בחברי המועצה ,אתה מזלזל בכל חברי המועצה ,זה זלזול
מוחלט במליאת המועצה ואני אחזור על כך עוד  100פעם ,ביהירות בלתי מוסברת ללא
בסיס לנושא .שכחת שרוב תושבי מזכרת בתיה הצביעו בעד הנציגים שיושבים כאן.
אנחנו מכבדים את בחירתך אתה לא מכבד את החלטת הבוחר לגבי הרכב המועצה .מי
שרוצה לשבת בכל הזדמנות ולפתור את בעיות המושבה הזו לא לוקח את תושבי שכונת
בר לב ושם אותם כבני ערובה ,זו התנהגות של מנהיגות ירודה ומביישת .אתה רוצה
שנחתום על  24מליון שקל ,יש דרך ויש צורה .אני מוכן לתאם כל דרך כדי לקדם .אתה
צריך מאיר לכבד את בהדדיות את רצון הציבור של שני הצדדים.
מאיר דהן :גבריאל ,מאחר שאני מכבד אותך אני לא אגיב למרות כל ההאשמות שהטחת בי
אני לא מגיב וזאת כדי להשאיר סיכוי להצעה של אהוד.
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שלום קמיל :אני מקבל את ההצעה ואנחנו נצא להתייעצות.
הפסקה בישיבה
החברים :שלום קמיל ,ישראל רוזנבוים ,אהוד אביר לב ,גבריאל גאון ,יערה ישורון ,אבנר
דבש חזרו מההתייעצות.
גבריאל גאון :החלטנו להמשיך לנהל את הישיבה כפי שתוכננה יחד עם זאת אנחנו מקבלים
את ההצעה לדבר ולשתף פעולה ונשמח לשבת לשיתוף פעולה הדדי.
מאיר דהן :אתם אומרים :בואו נקבע עובדות ואחרי זה נשב לדבר?
שלום קמיל :אנחנו אומרים שזה בידיים שלך ואנחנו נגלה רצון טוב.
גבריאל גאון:אני חושב שהיה נכון לבצע מהלך זה טרם ישיבת המועצה.
מאיר דהן :שלום קמיל ,חבר מועצה הוביל קו מסוים ומתון יותר ואני זרמתי איתו אבל
אתם החלטתם להמשיך.
גבריאל גאון :בסופו של דבר מדובר בקשרי עבודה .מוטב שמפגשים וסוג של הדברות ידונו
קודם .יש מחלוקות וזה בסדר .אנחנו תמיד בעד הדברות.
מאיר דהן :היועץ המשפטי עופר ,שיש לי הערכה רבה אליו כיועץ משפטי ביקש את רשות
הדיבור.
עו"ד עופר שפיר :כיוון שמונחת כאן על השולחן הצעה למינוי וועדות ראיתי לנכון להפנות
את כלל חברי המועצה לאיזה שהן בעיות סטאטוטוריות בכל הנוגע לחלקים מסוימים
בהצעות ואני אמנה אותן כאן אחת לאחת ואני מבקש שכאשר אתם תדונו תיקחו
בחשבון גם את הסתייגותי כיועץ משפטי כאן בהיבט הסטאטוטורי .נתחיל בהערה
כללית לגבי הרכב הוועדות .ההרכב ככה שמתי לב הוא הרכב פרסונאלי .כל ועדה על פי
ההצעה מורכבת מחברי סיעה קונקרטית על פי מאזן סיעתי .זה אינו מקובל ואינו מותר
על פי הלכה הפסוקה .ההלכה הפסוקה קבעה במספר מקרים שהמועצה אמורה לקבוע
את יחס הכוחות ואת הרכב הועדה ולא להתערב בשיקולי הסיעה איזה מחבריה לשבץ
בכל ועדה .ולכן למשל אין המועצה יכולה לכפות על מאיר דהן לדוגמא לשבץ בוועדה
מסוימת דווקא אחד מחברי מועצה ,זו התערבות באוטונומיה הסיעתית .זו הערה
המספר  .1הערה מספר  2לגבי ועדת רכש ובלאי שזו ועדה שלפי ההצעה מורכבת מחברי
מועצה וחוזרי מנכ"ל מחייבים שתהיה ועדה מקצועית שמורכבת מעובדי מועצה ומהם
בלבד .לגבי ועדת חינוך ,ועדת חינוך כוללת בתוכה על פי ההצעה גם מנהלות ביה"ס זה
איננו מותר על פי חוזרי מנכ"ל ועל פי פסיקה ,אלו עובדות המקבלות שכרן מקופת
הציבור ולכן כך קבעו זאת הנהלים והן אינן יכולות להיות חברות בוועדת החינוך.
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אשר לועדת הנחות וארנונה ,הרכבה קבוע בדין והוא כולל בתוכו  7חברים .והוא כולל
 2חברי מועצה שמתוכם חבר אחת שאיננו נמנה על אחת מסיעות ההנהלה .אתם
בהצעה שלכם הצעתם  3חברי מועצה וזה איננו עולה בקנה אחד עם הוראת החוק
שקובעת שרוב החברים יהיו דווקא עובדי ציבור שלפי הרשימה שנקבעה בחוק יהיו בה
מנהלת הרווחה ,גזבר וכד' וכן יועץ משפטי ושני חברי מועצה כפי שנאמר .ועל ההצעה
הזו לדעתי יש לעבור שינוי .עוד הערה אחת לגבי ועדת הביקורת ,אני משתף אתכם
בהתלבטות שלי .חברי ועדת הביקורת מורכבים בעיקרם מסיעות שלא מהקואליציה,
למרות שיש כאן בעיה מהי הקואליציה כי מדובר במועצה לעומתית .כאן אני לא אומר
חד וחלק שממדובר בעניין פסול .אבל יש כאן אנומליה שלמעשה מחטיאה את המטרה
של ועדת הביקורת .למה אני מתכוון? ועדת הביקורת על פי תפקידה אמורה לבקר את
ההנהלה הפעילה במובן התאגידי .שזה ראש המועצה שיש לו את כל הסמכויות
השיוריות לנהל את המועצה .ולכן צריכה להיות עליו ביקורת על הפעולות שלו .עכשיו
קצת משונה שמי שצריך להעביר עליו ביקורת זה מי שיושב איתו בקואליציה ולכן אם
תסתכלו בדין ,הדין שמחייב הרכב וועדת הביקורת יכלול מי שלא נמצא בצד התומך של
ראש המועצה .ההרכב הנוכחי מחטיא את המטרה .אני מעלה בפניכם את התהייה שלי
בנושא ,אני לא יכול לומר ברחל ביתך הקטנה שההרכב איננו חוקי אך הוא איננו עולה
בקנה אחד עם תכלית הדין וראיתי לנכון לציין את זה .עד כאן הערותיי.
שלום קמיל :אני מודה לך עופר על חוות הדעת .הייתי מאוד מרוצה אם היינו מקבלים ממך
את חוות הדעת לפני הישיבה והייתי עוד יותר מרוצה אם הייתי יכול וכל חברי המועצה
להיעזר בך ואז להגיש הצעות לסדר שהן גם תקפות כי עד עכשיו נמנע מאיתנו לשבת
איתך ולדון איתך ולקבל דעתך אם אנחנו מגישים בסדר או לא .הנה הגעת לכאן והארת
את עינינו כנראה בדברים חשובים וזה חבל.
גבריאל גאון :אני אשמח לקבל את חוות הדעת הזו כתובה ,מפורטת בנושא כל ועדה וועדה.
מאיר דהן :אם הייתם מחכים להמשך הדיון הזה הייתם מקבלים הכל ,אבל אנחנו נמשיך
ונדבר על נושאים שהעלתם על סדר היום .וחוות דעתו של היועץ המשפטי נשמעה ואני
מודה לך עופר ונמשיך בדיון בהתאם לבקשתכם .ואני מוכרח לומר את כל הדברים
שאני תכננתי לומר במהלך הישיבה הזאת .השעה שמונה ואני רוצה להתקדם עם
הדברים שאמרתי .כמו שאמרתי אנחנו במקום שבו הפסקנו ולא הגענו עדיין להרכב
הוועדות.
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אני רק מבקש שוב מכל החברים ,לשמור על תרבות דיון ,ושפה מכובדת ובשקט .כפי
שאתם רואים אני לא מונע מאנשים לדבר .כל מי שרוצה לומר את דברו לא אמנע זאת
ממנו .וכל אחד בתורו ואני אשמח מאוד באם יתנהל כאן דיון תרבותי .כפי שראיתם פני
היו והצעתי זאת פני היו לפשרה על אף שהותקפתי באופן בוטה מאוד על ידי חבר
המועצה ונמנעתי מלהגיב .זה רק מוכיח שכוונותיי הן כוונות טובות .אני הושטתי יד
ולצערי –אני מקווה שאני טועה – לצערי האמוציות גברו על שיקול הדעת .גם כאשר
היועץ המשפטי של המועצה אמר במילים משפטיות שהנושאים על סדר היום אינם
עולים בקנה אחד עם החוק ,ממשיכים חברי המועצה להתעקש לנהל את הישיבה
וממשיכים לעמוד על כך שננהל הצבעה על הרכב הוועדות .כאשר עכשיו בשלב הזה של
הישיבה כבר ברור מעל לכל ספק שמרבית הסעיפים שעל סדר היום אינם חוקיים .לא
ניתן לכנס ועדות שהרכבן אינו עולה בקנה אחד עם החוק .משמעות הדבר היא שיתוק.
יגאל עובדיה:אני טירון בפוליטיקה של מזכרת בתיה ומצאתי את עצמי מבולבל ולא ברור
מי ממנה אותי ולאיזה תפקיד .והלכתי והסתכלתי על התדריך הראשוני של נבחר ציבור
ורציתי לדעת מה אני לא יודע .קיבלתי רשימה של וועדות והייתי כבר בוועדות לפני 22
שנה וגם ב 5-שנים האחרונות מרצון מתוך בחירה מתוך ידע .ואני שואל את עצמי מי
אלה שמכירים אותי שבחרו בשבילי באיזה וועדה להיות .אולי אני רוצה יותר וועדות
אולי אני רוצה פחות וועדות .אולי וועדה מסוימת לא מעניינת אותי? סתם לסבר את
האוזן ,אני בא מרקע חינוך ולא רציתי להיות בוועדת חינוך ודווקא לא להיות זה
שמכיר ורוצה להטיף .אני מסתכל והמחוקק נתן לי רעיון והוא כותב ככה" :הצעדים
הראשונים של תחום פעילותך ברשות .למד את חוקי המועצות ואת חוקי העזר של
הרשות המקומית ,קודם כל תלמד אותם ,את מבנה הרשות המקומית ,את יחסי
הגומלין של הרשות המקומית עם גורמים אחרים  -משרד הפנים ,משרד האוצר ,אחרי
שאתה התעניינת ,קראת מה הסמכויות מהן האפשרויות מה גודל היריעה של הפעילות
שלך ,אז הוא אומר לך ככה בסוף ,בחר תחום התעניינות או התמחות והשקע בו יותר
מאשר בתחומים אחרים .בקש להשתתף בוועדה שמעניינת אותך או שהיא בתחום
התמחותך .אני לא יודע מי שם אותם לפה בשבילי ומה היכולות שלי .אין לי מושג מה
גרם להם לשים אותי בוועדה כזאת או בוועדה אחרת .אני לא מזלזל בשום ועדה חס
וחלילה .כל ועדה יש לה את המקום שלה ואת החשיבות שלה ואם המחוקק בחר וועדה
כזאת שאולי לא נראית בעיני אבל יש לה משמעות .אין בכוונתי שישמע אלא האם אני
יכול לתרום ולתת מעצמי לטובת הועדה הזאת .מאיר ביקש ממני ,ראש המועצה,
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להיכנס לוועדה שלא הייתה פשוטה ,זאת הייתה וועדת הנחות .וראיתי מה גודל
האחריות שלנו ועד כמה אסור לראש מועצה להשתתף בה והמחוקק בקטע הזה שם
קווים אדומים להתערבות ראש מועצה .אני לא מגלה כאן שום סוד ונמצא כאן
פסטרנק מי שהיה באופוזיציה והיה איתי באותה ועדה ויעיד פסטרנק ואילנית הומינר
שהיתה גם בוועדה לאורך כל החמש שנים ,הקושי בלקחת אחריות בוועדה כזו היה כבד
על הכתפיים שלי ,אבל מאחר והבנתי את גודל האחריות כלפי התושבים ,והבנתי את
המשמעות של המלה ועדת הנחות ,מה המקום שלנו כנבחרי ציבור לטובת תושבים .וצר
לי לראות היום תושבים שמגיעים אלי הביתה ,כמו ביום רביעי האחרון ,שמחכים
ואמרתי שאני מצטער אבל אני כבר לא במשחק הזה ,אני לא שם .יותר מזה הכבדתי על
עצמנו כנבחרי ציבור שאנחנו מקבלים בקשות ללא ידיעת השמות .כל אדם שהגיע אלינו
הגיע כמספר ולא כשם על מנת שנוכל לטפל בעניינים שלו בצורה עניינית ואחראית ולא
מתוך שקול זר .ואני שואל עוד פעם מי שמכם לשים אותי בוועדה כזו או אחרת .הייתי
בוועדת ביקורת לפני  22שנה ,מכיר את זה ,עם זכרונו לברכה שלמה עייאש ,הייתי שם,
לא רוצה להיות שם .מי קבע .לא רוצה להיות בועדת ביקורת ולא רוצה להיות בועדת
חינוך .מי שם אותי בוועדת חינוך? גם כשראש המועצה שהוא אמון עלי ,ואני מכיר
ביכולת שלו כשהוא פנה אלי אני ישבתי וחשבתי ואז החזרתי תשובה ,כי מבחינתי ברגע
שאמרתי כן זו אחריות שאני לא זז ממנה סנטימטר אחד .ואני לוקח אותה בכל ליבי
ובכל מאודי .אם אני לוקח את עצמי כאחראי זה עד הסוף .ואני מבקש להוריד את שמי
מכל הוועדות עד שיוחלט אחרת בתיאום עם ראש המועצה .תודה.
שלום קמיל :האם נראה לך היועץ המשפטי שמתוך ישיבה של שלוש שעות שאמורה לדון
בנושאים שיש עליהם מחלוקות ראש המועצה יקח את כל הזמן למרות שזה חוקי.
שאלה שנייה ,כהבהרה ,האם מה שראש המועצה אמר פה ,שכל הוועדות המוגשות הן
לא בהתאם לחוק? האם זאת חוות הדעת שלך? שכל הוועדות הנמצאות פה הן לא
בהתאם לחוק .אני מוסיף לזה את העניין שאי אפשר לכפות על אף אחד להיות חבר
ועוד דבר מבחינתי ....אני אין לי שום בעיה שיעלו הצעות אחרות עם שמות אחרים
ושיחליפו אותם
עו"ד עופר שפיר:לגבי שאלתך הראשונה ,זו לא שאלה משפטית ,תשמע ,אתה לא תסתום לי
את הפה .אני מניח שאוזנך במצב טוב ולכן אין שום בעיה לשמוע את מה שאמרתי .זו
לא שאלה משפטית ,מהטעם הפשוט שכולם יודעים ובוא לא נשחק משחקים כי יש כאן
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משחק פוליטי ויריבות פוליטית ובמסגרת המשחק הפוליטי ויש כאן פגם פרוצדוראלי
וחלילה מיועץ משפטית להתערב ולכן אומר..
שלום קמיל :אם זה יגיע לביקורת שיפוטית ,מה הוא יגיד על זה שראש מועצה לקח שעה
וחצי מתוך הזמן.
עו"ד עופר שפיר:אני לא אכנס לשדה מוקשים אבל אני בכל זאת אומר לך על דרך הלימוד
ולשם אסור לך לגרור אותי ,בכל ישיבת תקציב שנתית או דו שנתית שמנהלת כנסת
ישראל מגישים חברי האופוזיציה אלפי הסתייגויות ופועלים בדרך כזו או אחרת כדי
למרוח את הדיון .זה חלק מכללי המשחק הדמוקרטי .האם זה ראוי ,האם זה לא ראוי?
זה כבר עניין ציבורי ולא סוגיה משפטית ,אני כבר אמרתי .שלום ,זה לא ילך שאתה
תפריע לי אחרי כל מילה.
שלום קמיל :אני חבר מועצה ואתה יועץ משפטי.
עו"ד עופר שפיר :אני מבקש לשמור על הכלל שיועץ משפטי מקבל את זכות הדיבור ,אני
מכבד אותך ואתה תכבד אותי ואל תשסע אותי באמצע השאלות ואני מבקש תרבות
דיבור .אתה לא יכול לשסע אותי ואל תפריע לי כשאני מדבר ,זה הכל .זאת תשובה
לשאלה הראשונה .אח"כ תביע את עמדתך בפורום הציבורי עלי ועל התשובות שלי וזה
לגיטימי .לגבי התשובה השנייה ,מרוב שהפרעת לי ,כבר שכחתי אותה .אבל כן ,נזכרתי.
מה שאמרתי הוא זה שאמרתי ונדמה לי ששכחתי רק נושא אחד והוא ועדת המתנ"ס
והנהלת המתנ"ס ,תקנו אותי אם אני טועה ,ההרכב של הנהלת המתנ"ס קבוע בתקנון
והוא קובע שנציג המועצה יהיה ראש המועצה.
מאיר דהן :לא ,לא ,אני מבקש ממך לעצור כאן.
עו"ד עופר שפיר :מה שאמרתי ממצא את הסייגים המשפטיים.
מאיר דהן :אני אחדד את הסוגיות הללו.
ישראל רוזנבוים :האם איזה מהסעיפים הרשומים כאן בנייר ההצעה לישיבה שלא מן
המניין כן אפשר לדון בו במסגרת הישיבה הזו וזה יהיה חוקי.
עו"ד עופר שפיר :אז אני אומר עוד פעם ,לטעמי קיים פגם אחד שעובר כחוט השני לכל
אורך הרכב הוועדות ודי בו לדעתי כי הנושא לא ידון והוא הניסיון שלכם ,אולי בלי
לשים לב לקבוע את ההרכב השמי ואת נציגיה של כל סיעה כולל הסיעות שנמצאות בצד
השני ולכפות את זה על ראש הסיעה זה פגם שמופיע בכל אחת מהוועדות .את הפרשנות
תעשה בעצמך.
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ישראל רוזנבוים :האם נציג לועדת זמורה ובחירת סגן/מ"מ האם זה גם קשור למה
שאמרת.
עו"ד עופר שפיר :אין לי מה להוסיף.
מאיר דהן :אני ממשיך .אבקש להעיר גם ליוע"מ וגם לחברי המועצה יש סעיף בחוק לפי
חוות דעתה של אילנית הומינר שלא נותן לראש המועצה להסיר נושא מסדר היום
בישיבה שלא מן המניין .אני אפנה אתכם לסעיף הרלוונטי בפקודה" :ראש המועצה
יכנס ישיבה שלא מן המניין..
שלום קמיל :זה לא רלוונטי.
מאיר דהן :אני מנהל את הישיבה ומאחר שגם דעתי תשמע בבית המשפט....
שלום קמיל :מה הקשר לבית המשפט.
מאיר דהן :אבל אתה ביקשת ביקורת שיפוטית .בינתיים לא אני פניתי לבית המשפט ,אתה
פנית  5פעמים ובכל הפעמים הפסדת ,אז תמשיך להתנהג כמו בבית המשפט" .ראש

המועצה יכנס ישיבה שלא מן המנין למועד שלא יהא מאוחר משבעה ימים מהיום שבו
הוגשה לו דרישה לכך בכתב ,חתומה בידי שליש לפחות מחברי המועצה ומפרטת את
סדר יומה והצעת החלטה לגביו "...אני חייב להעלות את הנושאים והצעות ההחלטות
כפי שהם כתובים וככה אני מתכוון לעשות .אני רק חוזר ומדגיש ,תכף אגיע לעניין
הוועדות .אנחנו עוד לא הגענו עדיין לסעיפי הוועדות וההצבעות שם יש לכל חבר מועצה
 10דקות לומר את דעתו .אנחנו כעת בדיון כללי על חוקיות והאינטרס הציבורי ,אנחנו
בדיון האם אנחנו ממשיכים לנהל את היישוב כמו שכונה או ממשיכים את תנופת
הפיתוח ,ההישגים והתנופה העצומה שהתחוללה במזכרת בתיה ב 10-השנים האחרונות
בחינוך ,בתשתיות ,בתרבות ובכל התחומים .תנופה שאותה נפרט כדי שתדעו מה אתם
והתושבים עשויים להפסיד .אבל נגיעה לזה .וגם סוגיית הניהול של ראש המועצה ,אנ י
יודע לקרוא אותה .בשום סעיף בחוק לא רשום על מגבלה של זמן הדיבור של ראש
המועצה.בשום סעיף בחוק לא רשום בשום מקום כמה זמן מותר לראש המועצה לדבר.
שלום קמיל :בשום בית משפט הנושא של זמן הדיבור שלך לא יעבור.
מאיר דהן :אמרתי לך כבר שמעבר לכך שאני מעריך מאוד את כושר המנהיגות שלך עכשיו
אני גם מעריך את אני מאוד מעריך את הביטחון שלך להגיד ליועמ"ש שהוא טועה .באם
אתה טוען שאסור לראש המועצה לדבר אז תוכיח זאת.
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שלום קמיל :לראש מועצה מותר לדבר בשיקול דעת ובפרופורציה .מתוך שלוש שעות הוא
לוקח כבר למעלה משעתיים בדיון במקום להעלות הצעות לסדר היום ולי יש הרגשה
שזה לא יעמוד בביקורת שיפוטית.
מאיר דהן :אם לא תפריעו לי ולא תשאלו שאלות באמצע ותעצרו אותי בכל רגע אז אשתדל
להתקדם ולסיים בזמן .למה הפסקת לצלם אותי? עד שסוף סוף ראית אותי....מה שאני
מציע זה שאל תפריע ותפסיק אותי כל שניה כי הישיבה תימשך ותמשך .אני חוזר,
הבטחתי שאני לא אסתום לאף אחד את הפה אבל באישור ממני .הבטחנו שאנחנו
נפרסם את הפרוטוקולים הללו לציבור וכלן חשוב לי מאוד שהציבור יהיה חשוף למה
שאני אומר ולמה שאומר היועץ המשפטי במלה במלה ולמה שאומרים החברים.
חשוב לי שהציבור יהיה חסוף לכל הדברים וגם לדברי היועמ"ש.
יגאל עובדיה :זה ממש מתחבר לדברים שאומר .אני מבקש שיגידו לי אלה שהביאו את
הצעת ההחלטה שכתוב בה בהתאם לסעיף  53כי :בכל ישיבות המועצה ירשם פרוטוקול
מלא "...מי שכתב את זה שיסתכל לי בעיניים ויאמר לי מה הייתה המטרה? לנגח
מישהו? להביא את זה אל הציבור? מה רצו להשיג .אני מתחיל פה לראות מי התחיל
בעניין הזה להתנגח .אני רוצה לשאול .האם אני הולך היום הביתה .אני רוצה לקרוא
את הפרוטוקול כאזרח שאכפת לו .האם אני אשב וקרא  60 ,50אולי  100עמודים? והוא
יקרא את כל המשפטים היפים כולל ניבולי הפה ,איך אנחנו נראה ,איך אנחנו נשמע
בעיניהם .הרי הכל יאמר ,הכל יכתב .ככה אנחנו נראה .עם התרבות דיבור .כשבעצם
לא אכפת להם מה נכתב .נראה לכם שכתושב אשב ואקרא  60עמודים הכוללים את
השטויות וניבולי הפה? הרי הכל כתוב ,את כל הכביסה נראה לכולם כולל תרבות
השיחה שהתנהלה כאן? זה מה שיעניין אותם?
ישראל רוזנבוים :מה יותר טוב שיכתבו שנעצרו העבודות? שמישהו ירצח?
מאיר דהן :נאמרו כאן דברים מאוד קשים ע"י פרופסור רולי .נאמרו פה דברים מאוד מאוד
חמורים וחזקים על נושא בר לב .אף על פי שהם לא על סדר היום אני פונה לחבר
המועצה יצחק פסטרנק.
יצחק פסטרנק :פרופסור רוזנבוים העלה טענה שהיתה מכוונת לא כלפי השישיה כפי שעו"ד
הדין קמיל כינה בתחילת הישיבה.
שלום קמיל :מה זה ,על סדר היום?
מאיר דהן :רולי העלה טענה .אי אפשר לבוא ולהגיד שמה שאתם אומרים זה על סדר היום
ומה שאחרים אומרים זה לא על סדר היום .אתם הייתם אלה שביקשתם שקיפות
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מלאה .ואני חושב שזה תרומה אדירה לתרבות הדיון .אני וכל חברי הצבענו כולנו פה
אחד בעד רישום פרוטוקול מלא ושכך הוא ירשם ויפורסם באתר המועצה .אז אל לנו
להלין על נושא שאתם העלתם .רולי אמר דברים ואבקש לאפשר לפסטרנק לסיים.
יצחק פסטרנק :פרופסור רוזנבוים העלה טענה חמורה ביותר כנגד מסע הסתה שמתנהל
לדבריו כנגד חברי השישיה בהתאם לכינויו של קמיל .הדבר לא רק שהוא אינו נכון,
אלא עולה בקנה אחד של התנהלות מוסרית וציבורית.
מאיר דהן :רולי ,אני אתן לך לדבר ,אתה אמרת קודם שהתרנו את דמך .האשמת אותנו
ואמרת שיהיה רצח ,האשמה שלא שמעתי בכל שנות כהונתי כלפי.
שירי בן שמעון :תן גם לאחרים להשמיע את דבריהם .דן לו לדבר.
מאיר דהן :רולי ,אתה יודע את זה .כמי שהיה לקורבן להסתה ,אני יכול להבין את
תחושותיך למרות שאני לא מסכים להם .אבל אמרת דברים מאוד חמורים .ואבקש
לתת ליצחק פסטרנק לומר את דבריו גם אם הם לא לרוחך .אני לא צריך להגיד לך כמה
האקדמיה בעד זכות הדיבור .אבל שהאקדמיה לא תיתן לנו דוגמה ומופת בנושא?
יצחק פסטרנק :ההתנצלות שלך היא מהפה לחוץ .שכן לא יעלה על הדעת שחבר מועצה
שמשתייך לזרם מסוים בפוליטיקה המקומית יטען מצד אחד טענות בדבר הסתה כנגדו
וכנגד חבריו ובאותה העת ממש כולל במעמד ישיבה זו חבר סיעתו נוקט בהתנהגות
בלתי ראויה כחבר מועצה ואותו חבר מחריש .אני רוצה להביע את שאת הנפש ממסע
ההסתה שמתנהל בימים אלו מצד אותה חבורה של חברי מועצה שפרופסור רוזנבוים
שייך לה .אף אחד לא יגרום לתושבי המקום או לתושבי חוץ לחשוב ולו ברמיזה שחברי
מועצה כאן אצלנו ביישוב מסיתים לרצח .מילים שקולות לכדורי אקדח .אני מציע לכל
אלו מסביב לשולחן שמחייכים ואלו הצופים להתחיל להבין שהבחירות נגמרו ויש
לעשות ולא לדבר .ואגב התנצלותך מתקבלת.
גבריאל גאון :ההחלטה דיברה על פרסום הפרוטוקול בפרסום המועצה למרות שהפרוטוקול
הינו משובש ולא אושר .הוא גם משובש מתחילתו ועד סופו לרבות שלמרות שהסכמנו
מתוך רצון טוב להצעת ההחלטה שהעלת לשבת ולדון בוועדות .לא היתה מעולם הצעת
החלטה והצבעה בנושא .נבחר ללכת בדרך שיתוף מה טוב לא נבחר גם טוב.
מאיר דהן :לאחר שדיברנו על הסתה ועל היבטים משפטיים וציבוריים ודיברנו על שורה
ארוכה של השלכות שיש לישיבה הזו על התנהלות המועצה .לפני שאפרט בשלב מאורח
יותר מה תושבי המועצה ואנחנו יפסידו ומה יקרה לאיכות החיים ,איכות החיים
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במושבה ,החינוך ולקצב הפיתוח במושבה אבקש לעבור לנושא הוועדות מבחינה
משפטית.
יגאל עובדיה :אני לא מדבר על משהו שלא קשור לנושא .בעניין הוועדות .אני ביקשתי רשות
דיבור .אני רוצה לדבר .בעניין הועדות .יש כאן רשימה של ועדות .אני עיינתי .יש כאן
וועדות רשות וועדות חובה.
מאיר דהן :אני עדיין לא הגעתי לדיון על הוועדות .ותכף יגאל כשיתחילו הדיונים .החוק
מאפשר לכם  10דקות לכל חבר ,ודווקא קודם לאלה מהצד שלא הציעו את ההצעה10 .
דקות לך 10 ,דקות ליצחק 10 ,דקות לשירי ו 10-דקות לאופירה .ואם השישיה כמו
שאנחנו קוראים להם ירצו גם את ה 10-דקות .הם יקבלו .עכשיו אני רוצה להזכיר לכם
מה החוק אומר בנושא הוועדה .כפי שהתחלתי בדברי בית המשפט נדרש להכריע
בסוגיה הרגישה הזו .בהכרעה של בית המשפט העליון ואציג בפניכם את עיקרי פסק
הדין של השופט אהרון ברק .באופן כללי וועדות המועצה מתחלקות לשני חלקים.
ועדות רשות וועדות חובה .ועדות הרשות הן וועדות שהמועצה רשאית לקבוע את
הרכבן לעומת ועדות החובה שאת הרכבן כפי ששמענו מהיועץ המשפטי המחוקק קבע
את הרכבן .כמו למשל הרכב ועדת הנהלה .כמו למשל הרכב ועדת ביקורת  ,ועדת
מכרזים ,מל"ח ,ביטחון וכול' .אבל בסעיף  124לצו המועצות המקומיות א ,כתוב " נוסף

על הועדות הנקובות בצו זה או בכל חוק אחר רשאית המועצה לבחור ועדות קבועות או
ועדות ארעיות לעניינים או למקרים מסוימים ".מייד לאחר מכן בסעיף  125כתוב "

ועדה של המועצה שלא נקבע לה הרכב על פי חיקוק...,

"

שירי בן שמעון :אולי כדאי לעשות הפסקה כי חברים יצאו .אני מציעה הפסקה.
מאיר דהן :נמשיך לפי סעיף  " 125יהיו רבע חבריה ,לפחות ,חברי המועצה ,והשאר  -בעלי
זכות להיבחר כחברי המועצה ,שאינם פסולים לפי סעיף  ",101נב הוא סעיף  ?101תכף
נדבר על סעיף  .101אבל בהמשך כתוב "ובלבד שההרכב הסיעתי הכולל של כל הועדות
האמורות יהיה בהתאם להרכב הסיעתי של המועצה "
יצחק פסטרנק :זו בדיוק הסיבה שביקשנו לכנס ועדה בנושא.
מאיר דהן :תכף נדבר על וועדות חובה וועדות רשות .כפי שהבטחתי לכם .הלכתי ועשיתי
שעורי בית והוצאתי את בגץ  1020/99ואת בגץ  5743/99יוסי דואק ואחרים נגד דני זק
ראש עיריית קרית ביאליק .ושם ,פסק הדין מרתק מאין כמוהו .קראתי בשקיקה
ונעצרתי בפסקה שמגדירה כיצד המחוקק צריך להתייחס לוועדות .מפני שהעתירה
נגעה בדיוק איך שהיועץ המשפטי דיבר עליו .ומה כותב כבוד השופט אהרון ברק בעמ
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 612 611בפסק הדין .הוא כותב כך "מקובלת עלי עמדתה של חברתי השופטת בייניש,
כי כדי לממש קביעה זו על מועצת העיריה לבחור את הנציג המקובל על סיעתו של
העותר .שימו לב – המקובל על סיעתו של העותר .בכך מגשימה המועצה תפיסת יסוד
המונחת ביסוד מעמדה של הסיעה ,והוא האוטונומיה של הסיעה .רבותי המושג חשוב
מאוד .ואכן לסיעה קיום במשפט הציבור .היא "יחידה חוקתית או יחידה חוקית"
בסעיף הזה מבקש ברק להשוות לבגץ  5364/94ולנר נגד ראש יו"ר מפלגת העבודה
הישראלית בעמוד  .802-807אנחנו חייבים לצטט את כבוד השופט כדי לא לחטוא
לדבריו" .כדי לאפשר לקיים את מעמדה בין בקואליציה בין באופוזיציה" .יש להכיר
באוטונומיה שלה .על כן בענייננו ,כדי שסיעה תוכל לשמור על מעמדה ולמלא את
תפקידיה ,יש לאפשר לה להחליט באמצעות מי מובטח הייצוג היחסי ההולם שלה.
סיעה לא תוכל לממש את ייחודה אם גורם חיצוני )בעניינו מועצת העירייה( יקבע
באמצעות מי מחברי הסיעה מוגשם עקרון הייצוג היחסי של אותה סיעה .אין לכפות
מציאות נורמטיבית זו על סיעה מבחוץ .הקביעה באמצעות מי מוגשם הייצוג המוחשי
של הסיעה צריכה להיות באמצעות גורם פנימי ,כלומר אורגנים של הסיעה ,אכן ,סיעה
לא תוכל לשמור על שונותה ועל דעותיה עם היא לא תוכל לקבוע מי החבר שבאמצעותו
מוגשם עקרון הייצוג היחסי שלה .כך בדרך כלל .כך בוודאי מקום שהמינוי של חבר
הסיעה המצויה באופוזיציה ,שבאמצעותו מוגשם נעשה ע"י הקואליציה .פה השופט
ברק הגן על עמדה של אופוזיציה לראש המועצה.
ואני מסיים את דברי השופט ברק .במצב רגיש זה יש לשמור במיוחד על כך שהאורגנים
הפנימיים של הסיעה ולא גורם סיעתי יריב ,הם שיחליטו מי באמצעות מינוי של איזה
חבר בסיעה הוגשה .ודוק תהיינה בוודאי נסיבות שלא יהיה ניתן ביטוי מלא
לאוטונומיה של עשייה" .הנה כי כן רואים אנו כי השופט ברק נתן כבר בעבר את דעתו
על מצב שקיים כאן היום .שקמים שישה חברי מועצה ומחליטים מי יהיה נציג סיעת לב
שהיא הסיעה הגדולה במועצה בועדת החינוך .ואח"כ הם אומרים לי שאני דיקטטור.
אתם מבינים את זה? הם מכתיבים לי מי יהיה יציג סיעת דרך חדשה בועדת הנחות
ואחר כך אומרים שאני דיקטטור .לא בכדי ,אינני יכול ,סיעת לב וסיעת דרך חדשה ,לא
ניתן ,יהיה הדרך אשר יהיה ,לא ניתן לקבוצה שמהווה רוב זמני או קבוע להחליט
בניגוד לחוק ובניגוד ליועץ המשפטי ובניגוד לעמדת השופט אהרון ברק .הם יחליטו מי
יהיו הנציגים של הסיעות היריבות להם בוועדות השונות .יערה ,זה באמת חשוב .תארי
סיטואציה הפוכה .תארו לעצמכם שאהוד היה בצד שלי והיינו מגישים שיערה תהיה
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בוועדה למיגור האלימות ,ואז הייתם אומרים לי שבגלל שיש לך רוב החלטת שהיא
תהיה בוועדה הזו? זה נשמע לא הגיוני ולפיכך שוב אנחנו חוזרים לנושא בעייתי שבו
חברי מועצה שהנסיבות הביאו אותם להתחבר .הלא הבוחר קבע שהסיעה הגדולה
ביותר היא סיעת לב שזכתה ב 4 -מנדטים וראש המועצה הוא מאיר דהן שזכה ברוב
קולות מכריע בהפרש ניכר .ופה קמה קבוצה שרוצה לשנות את החלטת הבוחר יותר
מזה הם רוצים גם לחבר את הקולות של כולם ושהם ניצחו והם שיקבעו .לא סיעת לב
או ראש המועצה שנבחר בבחירה ישירה .ומה הם אומרים לי אח"כ בשיא הגינותם
הציבורית? הם אומרים לי ,אדוני ,אתה גם לא תגיד מה שאתה רוצה להגיד .אתה לא
תוכל להגיד מה שאתה רוצה להגיד .אני מבקש אחרי פתיחה לא קצרה ואחרי אמירה
מאוד ברורה לגבי המצב הפוליטי שנוצר פה .המיעוט .מי שהבחור נתן לו את הרוב.
הופך לכלי בידי אינטרסנטים .האינטרסנטים אומרים לך -אתה ראש המועצה שנבחרת
בבחירות אישיות וחוקיות ,הם אומרים -לא ,אתה לא תהיה ראש המועצה אמינות
הבוחר נתן את הרוב הופך לכלי בידיים של אינטרסנטיים אדוני ראש המועצה אתה
שנבחרת בבחירות חוקיות ,שאנחנו רוצים שתמשיך להיות ראש המועצה ,לא אתה לא
תהיה ראש המועצה ,אנחנו ננהל אותך .למה אנחנו ננהל אותך? כי התחברו לנו כמה
אינטרסים ויש עוד כמה אינטרסים נחבאים שהציבור לא יודע עליהם .כמו במקרה של
אבנר דבר שנגדו מתנהל הליך משפטי מזה כמה שנים על זה שהוא פלש לשטח ציבורי,
השתלט עליו ובית המשפט המחוזי קבע שעליו לפנות את השטח ובחודש פברואר יינתן
פסק דין של העליון בערעור שהוגש .האם לזה התכוון הבוחר? האם הוא התכוון לכך
שאותו חבר מועצה ייתן לראש המועצה שקיים את הוראות החוק והלך עם זה לבית
המשפט ,הוא יצביע לטובתו? נראה לכם הגיוני? יושבים ובאים לכאן הרבה אנשים
שרוממות החוק בגרונם באים לראות את ראש המועצה הדיקטטור שנבחר ברוב כיצד
הוא מעז להגיד שמעולם לא יקבל רוב .כי יש עניין אישי .כי בעוד חודש יהיה פסק דין
ואז יתברר האם מי שנבחר לחבר מועצה פלש לשטח לא לו .אני חוזר ואומר ,שעומדת
ותלויה תביעה על דמי שימוש בסך מאות אלפי שקלים שהוגשה ע"י המועצה כחוק ללא
קשר פוליטי נגד אותו אדם שלדעתה ולדעת בית המשפט המחוזי פלש .ונשאלת השאלה
האם יו"ר הסיעה שהבטיח לנו מינהל תקין ושקיפות האם אותו...
שלום קמיל :אני לא אתן לך לדבר .מה שאני אומר זה החוק.
מאיר דהן :האם יתכן במצב דברים זה שבו סיעה שלמה עומדת ,האם יש סיכוי להידברות?
אם אכן יש סיכוי להידברות במצב דברים זה .יחד עם זאת שום דבר לא ימנע ממני
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לשמור על הוראות החוק ולספר לציבור את כל מה שאני יודע ואת כל מה שהוא צריך
לדעת ואני אומר לכם שעוד לא סיימתי לספר הכל .ואם נדבר על שקיפות נוכל לדבר עוד
הרבה זמן .אני חוזר לסדר היום.
שלום קמיל :אני מבקש לדבר.
מאיר דהן :אני אנהל את הישיבה .שירי עדיין לא דברה כלל .גבי ,אתה נתת לה את זכות
הדיבור
גבריאל גאון :אני חושב ששלום ביקש לפני .ואחרי זה כיבדתי את שירי .אני חושב שאני
מגבה את דבריו של שלום קמיל .מן הראוי היה לאור התחושות הקשות שלו ,לתת לו
לדבר ,לאחר פרק זמן ארוך מאוד שניצלת את זכותך ,לתת לו לדבר .ואח"כ בתורי אנצל
את זכותי לתת לה.
שירי בן שמעון :אני מרגישה שכיבדתי את כולם .המועצה היא אסופה של אנשים בעלי
אינטרסים שונים ושאיפות שונות .עבודת הרשות עוסקת בנושאים שונים .כולנו
משרתים את הציבור ולכן חשוב שנעבוד בשיתוף פעולה .יש לנו אחריות גדולה .חשוב
שנשמור על היישוב וניתן דוגמה אישית ונמנע מהכפשות אישיות .מזכרת בתיה היא
ישוב מוביל בארץ ,שכל ישובי הסביבה מתקנאים בו .הגעתי כדי לגדל את הילדים שלי
במושבה .אני אומרת שהחינוך במזכרת בתיה מוביל בארץ .אנחנו מקום שביעי בארץ
בחינוך .בית ספר הרצוג זכה בפרס החינוך.
מאיר דהן :תנו לשירי לדבר ואני מבטיח שאתן לכל אחד את הזכות לדבר.
שירי בן שמעון:כמו שאמרתי ,החינוך נמצא במקום גבוה מאוד .הוכנס ניהול מקצועי
בבה"ס התיכון ,נבנו גנים חדשים ,דוח טרכטנברג מיושם במלואו ,כל הכיתות תוקשבו
וגם גני הילדים התלמידים קוצרים הישגים בכל התחומים .קיבלנו את פרס הספורט,
נחנך מגרש כדור רגל תקני ,שופצה הבריכה ,הוקם משטח סקטים ומיני ספורטק,
והתוצאות בהתאם .הייתה מהפכה בתרבות ,קפיצת מדרגה גדולה .המוזיאון,
התלמידים שמשתתפים בו בפעילות מלאה מבחינת המורשת מ.בתיה עם עבר
והיסטוריה .המהלכים שנעשו לשמור על צביון ההיסטורי ומורשת הדגישו את המיטב
בארץ .רחוב רוטשילד נחשב כאחד מהרחובות היפים בארץ .מוזיאון מוהליבר ,מוזיאון
לכלים חקלאיים ,חידוש גן הגרון ,שימור היסטוריה ומורשת .לא נשכח את פיתוח
התשתיות הפנים יישוביות .כל התשתיות התת קרקעיות טופלו .נקלטו מאות משפחות,
גנים ציבוריים ,מוסדות חינוך ,מעגלי תנועה ,חודשו רחובות וותיקים .נעשתה עבודה
של מתיחת פנים .שד' אליהו עברו שיפוצים ,אשכול  ,7גדרות בטיחות .מקדמים את
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תמ"א  .38מתחו ושיפרו ,עשו ועמלו .אני מציעה להניח את כל המחלוקות בצד ,אנו
נמצאים במקום גבוה והמטרה לקדם את היישוב ולא ללכת אחורה .לשם כך נבחרתי.
גם הבוחרים רוצים לקדם את היישוב ולא ללכת אחורה .אני רוצה לקדם ולא להרוס,
רוצה ומציעה שביחד נקדם ונראה את התושבים בראש ובראשונה .אני מנהלת מוזיאון
במועצת גדרה ,לוקחת רעיונות ממזכרת ומעבירה לגדרה .ראש המועצה משתף אותי,
משתף בהרבה החלטות ,למדתי לעשות ולקדם ולהיות חלק מהמערכת ,להיות מחויבים
ולראות את טובת הילדים .מנהלת מוזיאון עם ערכים של היסטוריה ועבר ומקדם אותו.
לא נרצה לגרום להתדרדרות של המקום אני חושבת שחברה מתוקנת נמדדת בערכים
שלה ולא על משפטיציה .נורא חשוב לי כחברה וכאמא לעבוד בכיוון של ערכים ,חוק
וסדר .אל לנו לזנוח ערכים .עלינו להימנע מהכפשות ומהשמצות אישיות ולעבוד ע"פ
חוק.
גבריאל גאון :הניסיון להפוך את המפגש לצחוק וזלזול בחברי המועצה ,ניסיון שאני מצטער
עליו לפגוע אישית בחבר המועצה אבנר דבש ,אני מברך שאבנר בחר לנהוג באצילות ולא
נגרר בצורה לא מכובדת והתנהלות של רצון טוב ,לרמוס באופן גס חבר מועצה שבחר
לא להגיב .בסוף דברי שחשוב שהזמן המוקדש של נבחרי הציבור להתעסק בתושבים.
מחכים לוועדת מכרזים ,וועדת הנחות .תושבים מחכים לאישורים של התב"רים כחוק.
אנחנו מחויבים למען הציבור לבחור נכון ולפעול באחריות .לא לכבודנו .צריכים לטפל
בתושבים ואני נבחר ציבור.
מאיר דהן :אני מסכים עם דבריך .הגדולה היא היכולת לשים את האמוציות בצד ואנחנו
עוסקים באיכות חיים של תושבי מזכרת בתיה .ספר החוקים יכול לשמש לכאן ולכאן.
מחלוקת היא דבר טוב כשהיא באה ממקום טוב ולא ממקום של אמוציות .היום הזה
הוא שיעור טוב לכולנו ואני מזמין אלי למשרד לפגישה את כולם לשיחה .ההשמצות
יכולות לעבוד לשני הכיוונים .אנחנו עכשיו כ 15-דקות מתום המועד החוקי לסיום
הישיבה ולא נספיק לדון בכל הנושאים.
שלום קמיל :אני מעריך את מה שעשית .עשית לנו שיעור ולא משנה שאנחנו מבוגרים
ועסוקים .אתה החלטת שהיום תעביר לנו שיעור .המחלוקת שלך היא לא לשם שמיים.
אני אספר לכם על ילדותי.
אני רוצה לספר על ילדותי .בגיל  12חוויתי חוויה שעיצבה אותי כשהלכתי עם אמא שלי
שהייתה חולה לתור בבית חולים .היא סבלה כאבי תופת .הגיע התור שלה ומישהו נכנס
ולקח שעה עד שנכנסה לרופא .היא ניסתה למחות על כך ואיש לא שמע לה .וזה מה
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שעיצב את העקרונות שלי שבכל מקום יהיה מנהל תקין .תהיה שקיפות ולכן בחרתי
להקים עם רולי את התנועה ולתרום ליישוב .מרגע הקמת המועצה לא נותנים לנו
לפעול .מנסים לכנס ישיבה עם חברי מועצה שאינם חברי מועצה .מכנסים ישיבה
לאישורי תב"רים וראש המועצה מפרגן .לא הסכימו ואז ראש המועצה תוקף .מקבלים
יחס קר מראש המועצה שלא מעביר לנו מסמכים בהתאם לחוק .והיום ראש המועצה
מבזבז את זמננו ומעביר לנו שיעור לאנשים מבוגרים .רק ששפך את התינוק עם המים.
אנחנו נבחרנו וכמוך נהיה כאן עוד  5שנים .אתה בעל יכולת רטורית ולהציג אותנו
כרצונך .יש לך אפשרות לחבר את החברים האיכותיים למען המושבה .אתה ראש
המועצה עושה הכל תוך שימוש ביועצים המשפטיים כדי לעשות מאיתנו צחוק .בסופו
של דבר ירד לך האסימון .אל תיתן לאמוציות האישיות שלך להוביל אותך .תלמד
לחיות עם תסכול ואתה שובר את הכלים למי שאומר לך לא .וזה שיעור שלי אליך.
יגאל עובדיה :אני לא קמתי מהכסא ולו לדקה .הייתי חבר מועצה כבר לפני  30שנה .למרות
הויכוחים יצאנו מהישיבות והיינו חברים .אני שואל את עצמי עכשיו לאן אני הולך
מכאן עם המועצה הקיימת .השבת הייתי יחד עם ראש עירית רחובות – מלול .דיברנו
על העשייה הציבורית .על האחריות שלו כראש עיריה .מבדיקה שעשיתי אני הכי מבוגר
כאן מחברי המועצה .לפני מספר שנים הייתי בסדנה להקשבה ובזכות זאת אני יושב
כאן  4שעות ומקשיב ולא מגיב .ואני אומר לכם שאני מתבייש בשביל אלה שיצטרכו
לקרוא מחר את הפרוטוקול הזה .אבל אנחנו צריכים לשמור על המינימום של הכבוד
של זה שמולנו .רבותי בואו נתעשת ונפסיק את ההתנהגות הזו.
אופירה מור :אני יושבת  4שעות ומאזינה .לפעמים צועקת על שלום .רציתי לדבר על תרבות
הדיבור .נכון שאני חברה בסיעה אחרת .אין לי משהו נגד מישהו ואפילו לא נגד שלום.
מה שהיה היום שהחלטתם לעשות מה שבא לכם ולהכניס את השם שלי לאיזו ועדה.
תארו לכם שמישהו יעצבן אותי כמורה ואני אקרא לו חמור כפי שנעשה כאן.
אהוד אביר לב :אני מתחבר לדבריו של יגאל ודרכם לאופירה .אני חושב שאתה כיו"ר
הישיבה צריך גם להקשיב להם .אני יודע מהשיחות שלי עם חברי שיש להם רצון טוב
לתרום למען המושבה .היה כאן ניסיון לא מוצלח לקבוע ישיבה במועד שביקשנו לבטל.
אני התקשרתי למאיר ולא ענית לי כי רציתי לבקש את דחיית הישיבה .אני רוצה להגיד
שהכל תלוי בך מאיר .אנחנו רוצים לתרום ואני רוצה לתרום ,אני מחזק את דברי שירי
כי אני אוהב את המושבה .אנחנו כנבחרי ציבור יש לנו אחריות .ממחר אתה צריך לכנס
אותנו ולקדם את הדברים יחד איתנו וזה אפשרי.
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