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ישיבת מועצה לא מן המניין מס'  40מיום שלישי כ"ב סיון תשע"ה 09 ,יוני 2015
הישיבה התקיימה באולם הישיבות של העירייה
נוכחים :עופר בוזי ,ליאת בן בסט ,ברטה אילה ,ז'אנה כהן ,יחזקאל שקד ,ימית קרקוקלי ,ליאור
אגאי ,ליאת שוחט ,ננה חן ,אפי גוטמן ,דוד חיון ,טל אשכנזי.
חסרים :דוד יוסף ,סבח יוסף ,עוזי אהרון.
משתתפים :עו"ד שלומית שפינדל ,עו"ד ליטל שוורצמן ,רמי בן סעדון ,חמאני דוד.
על סדר היום :מינוי ממלא מקום לראש העיר בתקופת הנבצרות.
)הישיבה נפתחה בשעה (18:05
עו"ד שלומית שפינדל:
נושא הישיבה זה מינוי ממלא מקום לראש העיר בתקופת הנבצרות .ההנחיות למינוי ממלא מקום
לראש רשות שנבצר ממנו למלא תפקידו קבועות בחוק רשויות מקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונתם( התשל"ה.1975-
סעיף  14ג' לחוק קובע" :נעדר ראש העיר מן הארץ או נבצר ממנו לכהן תפקידו או חדל לכהן וטרם
התחיל לכהן ראש רשות חדש ,ימלא סגנו שנבחר לפי סעיף קטן )א( את מקומו".
הסגן שנבחר לפי סעיף ) 14א( למלא את מקום ראש העיר ,בישיבת מועצה מס'  1מיום  24.11.13זאת
גב' ליאת בן בסט ואני מעבירה לה את רשות הדיבור.
אפי גוטמן:
היא נבחרה רק לממלאת מקום ולא לסגנות.
עו"ד שלומית שפינדל:
היא נבחרה לפי סעיף  14לחוק ,שהכותרת שלו היא "סגן ממלא מקום" .גם אם בפרוטוקול לא נכתב
התואר המלא ,היא נבחרה כסגן ממלא מקום.
ליאת שוחט:
כמה סגנים היו לראש העיר במהלך השנים האלה? אז מישהו פה הוא לא חוקי .יש פה שלושה סגנים
ואחד לא חוקי ,תסבירי לנו את זה.
עו"ד שלומית שפינדל:
יש פה שני סגנים נוספים ,סגן ממלא מקום לפי סעיף  14ושני סגנים נוספים לפי סעיף  ,15בדיוק
בהתאם לחוק.
אפי גוטמן:
מי הם?
עו"ד שלומית שפינדל:
ליאת בן בסט ,סגן בשכר עופר בוזי ,ז'אנה סגנית בשכר.
ליאת שוחט:
מה עם עוזי אהרון?
עו"ד שלומית שפינדל:
המועצה ביטלה את הסגנות שלו.
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אפי גוטמן:
אני רוצה לראות את הפרוטוקול.
עו"ד שלומית שפינדל:
במצב שבו סגן ממלא מקום כמו ליאת בן בסט מתפטר מכהונתו ,קובע סעיף  16לחוק כי את מקומו
של ראש הרשות ימלא אחד מהסגנים הנוספים שהתמנו לפי סעיף  15ואני מצטטת את סעיף :16
"לא נבחרו סגן או סגנים כאמור בסעיף  ,14או חדלו לכהן ,או נעדרו מהארץ ,או נבצר מהם למלא
את מקומו של ראש הראשות ,ימלא את מקומו של ראש הראשות  -אחד מהסגנים הנוספים
שהמועצה קבעה לכך" .המועצה קבעה באותה ישיבה לפי סעיף  15שזה עופר בוזי וז'אנה כהן.
ליאת שוחט:
ועוזי אהרון ,הוא היה פה סגן.
עו"ד שלומית שפינדל:
הוא נבחר כסגן בתואר ומבחינת החוק הוא לא סגן ,אתם לא נצמדים ללשון החוק .אני מסבירה
לכם את החוק ולאחר מכן תעירו את הערותיכם.
ז'אנה כהן הניחה בפני הודעה שהיא לא מעוניינת למלא את מקום ראש העיר בתור סגנית והיא
מסכימה שעופר בוזי ימלא את מקום ראש העיר.
ליאת בן בסט:
אני מוניתי למלא את מקומו של ראש העיר .לצערי ,אני לא אוכל לכהן בתפקיד הזה ,מאחר ואני לא
יכולה לקחת חופשה ללא תשלום מעבודתי ולכן אני מודיעה על התפטרותי מתפקיד ממלאת מקום
ומעבירה ליועמ"ש העירייה את זכות הדיבור.
ליאת שוחט:
כל התפטרות צריכה להיכנס לתוקף תוך  24שעות .כל הישיבה הזאת היא בעלמא ומבחינתי לא
חוקית .אם היית במידה של הגינות שולחת לנו את החומר הזה מיום ראשון שביקשנו ,כל זה היה
נמנע.
עו"ד שלומית שפינדל:
שלחתי לכם את החוק .אני מחזיקה כעת איתי רק את החוק ואת הפרוטוקול וזה מה שנשלח לכם.
ליאת שוחט:
אני חוזרת ואומרת שהתוקף להתפטרות נכנסת לתוקף תוך  24שעות.
עו"ד שלומית שפינדל:
במצב של נבצרות אין צורך בכניסה לתוקף של  24שעות.
ליאת שוחט:
האם ליאת בן בסט מודעת לכך שההתפטרות שלה היא קבועה ולא זמנית?
ליאת בן בסט:
זה ברור לי לחלוטין.
עופר בוזי:
ההתנהלות בהמשך תהיה על פי החוק וליאת מודעת לזה.
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עו"ד שלומית שפינדל:
כפי שאמרתי קודם ,סעיף  16קובע שכאשר סגן ממלא מקום מתפטר מתפקידו ,מי שממלא את
מקומו של ראש הראשות זה אחד משני הסגנים הנוספים שנבחרו לפי סעיף  .15ז'אנה הניחה בפני
הודעה שהיא לא רוצה למלא את התפקיד ואין לה התנגדות שעופר בוזי יהיה הסגן שימלא את
מקומו של ראש העיר ולכן ,בהתאם לכך ובהתאם להוראות החוק ,בישיבת המועצה הזאת עופר
נקבע כממלא מקום של ראש הראשות לתקופה של הנבצרות.
אני מודיעה על כך שעופר בוזי הוא ממלא מקום ראש העיר לתקופת הנבצרות.
ליאת שוחט:
באופן אירוני ,ישיבה כזאת חגיגית עם הרבה חברים ותושבים היתה צריכה להתקיים בנובמבר 2013
מיד עם קבלת תוצאות הבחירות ,אבל מה שנעשה פה בשנה וחצי האחרונים בגיבוי של היועמ"ש
לעירייה ,של מנהלת המחוז ושל הסגן שלה ,גרם לכך שמועצת העיר כולה והאופוזיציה בפרט לא
יכלו למלא את התפקיד שאליהם הם נשלחו כנבחרי ציבור.
אני אתן על רגל אחת את הדוגמאות ,סגירת ישיבות המועצה ,לא היתה ישיבה בה יכלו להיות פה
תושבים .הישיבות היו סגורות ,הישיבות התנהלו במקסימום שתי דקות ,לחברי האופוזיציה לא
ניתנו הכלים לפעול ולהביע את דעתם ,פרוטוקולים היו ערוכים ובניגוד למה שנאמר בהם ואני
תקווה ,שבתקופה הזאת שאתה מכהן הדברים ישתנו ותלמד לקח מכל מה שהיה ,כי מבחינתי
כולכם חברי קואליציה הייתם ניצבים בהצגת היחיד של ראש העיר ושותפים למה שהיה כאן בשנה
האחרונה כלפי האופוזיציה.
מבחינתי היום תם עידן ואני מקווה שאתה עופר תלמד את כל הלקחים של השנה וחצי האחרונות
ביחס לחברי המועצה ,ביחס לתושבים וביחס לעובדי העירייה ,שעושים עבודתם נאמנה ,כי אם אני
מגיעה שבוע שעבר לעירייה לפגישה ומבקשת כוס קפה ואני צריכה מהמזכירה שתוציא את החד
פעמי שלה ואחרת מוציאה את החלב ,זה רק מראה לך את היחס שלכם לעובדים המסורים של
העירייה הזאת.
לעניין הישיבה היום ,אני מכבדת את החלטת ליאת ,היא באה ממקום נכון ,זה תפקיד שדורש את
מלוא תשומת הלב ואני מעריכה אותה מאוד.
אני שוב טוענת ,שאם הגב' שפינדל היתה נענית לבקשות שלנו לקבלת חומר ולשאלת שאלות טרם
הישיבה וזה שהיא כל הזמן מבקשת לא להיכנס לפוליטיקה ,מבחינתי היא זאת שמשחקת
פוליטיקה ,כי אם היא נותנת מענה רק לחברי הקואליציה ולאופוזיציה היא לא מתייחסת זה אומר
דרשני.
עו"ד שלומית שפינדל:
אני לא רוצה להתערב ,אבל אני חושבת שאת הגזמת ,ליאת ,וזה לא במקום ואני השבתי לך.
ליאת שוחט:
אם שלומית מרגישה נפגעת מדבריי ,אני מתנצלת ,זו הרגשתי.
לעניין ישיבות המועצה ,ביום  28.5הגשתי ליועמ"ש העירייה ולליאת בן בסט בקשה חתומה על ידי
חמישה חברי מועצה לזמן ישיבה שלא מן המניין על פי חוק ,עוד בטרם הישיבה הזאת שצריכה
להיות ,כי ה 7-ימים עברו ,שדבר ראשון שעלה על סדר היום זה היערכות העירייה למצב הנוכחי ,כל
נושא הפרטת היכל התרבות ,שממנו פרץ הנהר .הרכב דירקטוריון המתנ"ס ,המנויים הלא חוקיים
שמתבצעים בחודשים האחרונים בעירייה ודרישות תשלום לא חוקיות שנשלחו להורים על חובות
מחלקת חינוך ללא הסבר וללא פירוט.
לצורך העניין ,אני מבקשת להתחיל ולעבוד על פי חוק פה בעירייה הזאת ולזמן את הישיבה הזאת
כבר ליום חמישי הקרוב.
ואני שוב אומרת שכל השאלות ששאלתי לגבי ממלא מקום וסגן וההתפטרות של ליאת תעלה
לבדיקה אצל שר הפנים.
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ננה חן:
אני רוצה להגיד תודה לתושבי אור יהודה שראו לנכון להגיע לפה ולעשות היסטוריה .ליאת דיברה
על שנה וחצי וליאת ,זה שנה וחצי מאוד ארוכים שגובלים בתשע שנים קשות ורעות .אבל זה לא
הזמן לדבר על מחדלי השלטון שהיו כאן ,כיוון ומי שהיה בראש המחדל הזה לא נמצא כאן וזה לא
נכון לדבר כשהוא לא נמצא .את האופוזיציה את הביקורת העברתי כל השנים יום יום שעה שעה
והביקורת הזאת ,לצערי ,נפלה על אוזניים אטומות של ראש העיר ושל הנהלת העיר ,שחבריה
יושבים כאן.
אני חושבת שהיום יש הזדמנות ,עופר אני פונה אליך ,לעשות שינוי תפיסתי ,שינוי מחשבתי ואיך
מנהלים את העיר הזאת .אני לא רוצה להוסיף למה ליאת אמרה ,אני חושבת שהיא סיכמה את זה
מאוד יפה ואין מה להוסיף לזה ,אבל הגיע הזמן שהישיבות התנהלה על פי חוק ,הגיע הזמן
שהישיבות יוקלטו והפרוטוקולים יצאו כפי שהם נכתבו וכפי שהם אמורים לצאת על פי חוק .הגיעו
הזמן שהדלת כאן תהיה פתוחה לציבור ,לא רק לישיבות מועצה ,אלא גם כשהם רוצים לעלות לדבר
עם ראש עיר ,עם סגנו ,או עם עובדי עירייה ,זה מהות הנהלת העיר ,לתת שירותים לתושבים והגיע
הזמן שכמה שעות בשבוע הנהלת העיר תיתן קבלת קהל ואם היום אתה ,עופר ,בסוף דברינו ,שלי
ושל חבריי כאן ,לא תקום ותכריז שכל יום אתה כאן בשביל לשמוע את התושבים ,אז מכאן אני
יכולה להסיק רק שאתה ממשיך את דרכו ואני מאוד מאוד אצטער על כך.
עופר בוזי:
אני לא צריך להצהיר על כלום ,כיוון שאני במשך שש שנים מקבל פה כל הזמן תושבים.
ננה חן:
עד עכשיו קיבלת תושבים כסגן ראש העיר ,כרגע אתה הולך לקבל תושבים כממלא מקום זמני של
ראש העירייה ויש לזה משמעות מאוד גדולה.
כיוון שאנחנו נמצאים בתקופה מאוד לא פשוטה לעיר ,התדמית שלנו ,אני אגיד בעדינות ,ירדה מאוד
כלפי השכנים שלנו ובטח כלפי כל מדינת ישראל .אני מסתובבת בארץ וכששומעים שאני מאור
יהודה לעתים אפילו מאוד לא נעים לי ,אבל יש לנו עיר יפה ,יש לנו עיר איכותית ,יש לנו תושבים
מדהימים ועכשיו התפקיד שלנו וחובת ההוכחה היא על כולנו ואתה היום כמוביל המערכת
בחודשיים וחצי הקרובים ,אתה חייב להרים את הדגל ולעשות הכל כדי להרים את תדמת העיר
הזאת .אני מדברת בשמי ואני מקווה שאני מדברת בשם כל חבריי לאופוזיציה ,אנחנו נעשה הכל כדי
לעזור בתקופה הקרובה ,אנחנו בתקופת נבצרות ותקופה רעה ונעשה הכל לעזור .אני פונה לתושבי
העירייה ,תמשיכו להגיע לישיבות .אני מבקשת מעופר לפתוח את הדלת בפני התושבים ,התושבים
תעקבו אחרי הפייסבוק.
עו"ד שלומית שפינדל:
אני רוצה להניח את דעתה של ליאת שוחט לגבי השאלה של פיטורי סגן .לפי סעיף  25לחוק
שהזכרתי אותו בנוגע להתפטרות של סגן ,אחת מהדרכים שסגן יכול לחדול מכהונה זה להודיע
בכתב למועצה על התפטרותו.
ליאת שוחט:
השאלה תוך כמה זמן זה נכנס לתוקף.
עו"ד שלומית שפינדל:
אלה הדרכים שקבועות בחוק.
אפי גוטמן:
כשאני התפטרתי מסגנות ומתנ"ס היה לי  24שעות לחזור אם רציתי לחזור ולא רציתי.
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ננה חן:
אני פונה לליאת בן בסט ,אני רוצה להגיד לך שעשית פה מהלך מאוד אחראי ,למרות שהייתי שמחה
מאוד לראות אישה לתקופת הנבצרות מובילה את העיר ומראה לתושבים איך הניהול הנשי שונה
בצורה מהותית מהניהול הגברי ,אבל יחד עם זאת אני מבינה ואני נמצאת בדיוק באותו מקום ,כי
אם הייתי צריכה להיות במקום הזה ,גם אני לא הייתי יכולה לעזוב את עבודתי מהיום להיום וכל
הכבוד לך.
אפי גוטמן:
אני רוצה לאחל לך ,עופר ,בהצלחה .אני רוצה להביע זעזוע כבד מהמצב שהעיר הזאת הגיעה אליו,
היות והנושא עדיין בחקירה אני לא אתבטא לעצם החשדות ,כי ראש העיר הוא עדיין חף מפשע עד
אשר תוכח אשמתו .ההתדרדרות של העיר ,של ניהול העיר ,נובעת באופן ישיר מכך שראש העיר לא
היה מוכן לתפקד כמו בדמוקרטיה ביחס לאופוזיציה וביחס לתושבים והוא חסם כל מידע שנדרש
על ידינו וכך גם כל בעלי התפקידים בעירייה ,שקיבלו הנחיה לא לתת שירות לחברי מועצה.
)ליאת בן בסט עוזבת את הישיבה בשעה (18:33
כאשר חוסמים ביקורת ,סופה להתנפץ בפנים .לצערי התנהגות "השליט היחיד" גובתה גם על ידי
משרד הפנים ועל ידי היועמ"ש אשר אפשרו לראש העיר לפעול בניגוד לפקודת העיריות ,כלומר שלא
נותנים לחברי מועצה לדבר ,לא מקליטים ישיבות ,משנים פרוטוקולים ,לא נותנים חומר כנדרש.
ביקשתי מיליון פעם לשלוח את הפרוטוקולים בדואר כפי שנדרש בחוק ,כדי שנוכל להגיב על
השינויים בפרוטוקולים שבניגוד למה שמדובר והפרוטוקולים לא הגיעו .אני דורש קודם כל לקבל
את כל הפרוטוקולים מתחילת הקדנציה ושיאפשרו לנו לשנות כי יש לנו הקלטות שישקפו את מה
שהיה בישיבות.
היות וזה המצב ,אני רוצה להעלות סעיף להצבעה ,במידה ויאושר המינוי ,שאושר ,הוא יהיה עד
הגשת כתב אישום.
עופר בוזי:
אפי ,זה מיותר ,יש חוק ,החוק מאוד ברור מה קורה בעת הזו ,תקרא את החוק ותבין אותו ,הכל שם
מאוד מאוד ברור.
אפי גוטמן:
אני דורש לעצור את הליך הפרטת היכל התרבות.
ננה חן:
זה נעצר.
אפי גוטמן:
אני רוצה לדעת אם הליך ההפרטה ממשיך.
עופר בוזי:
הנושא נמצא בחקירת משטרה ,לא מתייחסים אליו וגם לעובדים נאסר להתייחס אליו.
אפי גוטמן:
אני מקווה באמת ,שאתה תפעל בהתאם לפקודת העיריות ,כי כל מה שיקרה מעתה והלאה ,כל
פעילות בניגוד לפקודת העיריות אנו נפנה לערכאות ,אני לא מתכוון לוותר על שום פרוטוקול ושום
דבר ואני עומד על כך לקבל את כל הפרוטוקולים תוך שבוע ימים.
דוד חיון:
מכיוון שהתושבים שהעירו פה כמה הערות לא יכולים לדבר על פי חוק ,אני באמת רוצה תשובה
למה אלו שידעו על מה שקרה לא מסיקים מסקנות אישיות .אני רוצה על זה תשובה .אנחנו
כאופוזיציה ביקשנו מספר דברים שהם מאה אחוז תועלת לציבור ,כמו למשל חדר של הפעילות שלנו
לקבל קהל ולנסות לעזור .לפי מה שאמרת ,עופר ,שאתה באמת רוצה לעזור ,אני רוצה עכשיו חדר,
כי הבעיות גדולות וצריך לפתור בזמן קצר .אני מקווה שיהיה מספיק זמן ,אבל זה חשוב לנו ,כי
הצרות באות אלינו ואנחנו לא יכולים לטפל בזה ואנחנו מקווים שבעזרתך נוכל לעזור.
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ימית קרקוקלי:
עכשיו שגברת ממלאת מקום שלא ממלאת מקום אני מקווה שעכשיו יהיה לה זמן לקיים ועדות
שהיא לא קיימה ולא יכול להיות שועדת חינוך לילד לא התקיימה עד עכשיו וזה הזמן להתכנס .אני
רוצה לדעת ,עופר ,באיזה שעה אתה מגיע כל בוקר לעבודה?
עופר בוזי:
לא תמיד יום העבודה שלי מתחיל במשרד.
ימית קרקוקלי:
איפה אתה גר?
עופר בוזי:
ברחוב הכלנית.
ימית קרקוקלי:
אם אני אבוא לשם בבוקר אני אראה אותך יוצא משם?
עופר בוזי:
כן.
ימית קרקוקלי:
תודה ,שיהיה לך בהצלחה.
יחזקאל שקד:
בשם חברי הקואליציה ,אנחנו מאחלים לעופר בהצלחה ושיוכל לנתב את כל היכולות שלו לטובת
תושבי העיר.
עופר בוזי:
אני אגיד כמה מילים לסיכום ,קודם כל ברור שזה לא סוד שעל כל המערכת והארגון עוברים ימים
לא קלים .כולנו בתוך הספינה הזו ואני רואה את החשיבות קודם כל של הארגון  /עירייה ושירות
לתושב כדבר החשוב ביותר שצריך להמשיך ולהתקיים ביתר שאת וביתר כוח .אנחנו נמשיך ונעשה
את כל מה שיידרש על מנת להתקדם ולהמשיך בהרבה מאוד פרויקטים ובהרבה מאוד תוכניות,
שבחלקן כבר הן מאחורינו ובחלקן הן בהתהוות .אני רוצה להתנצל בשמם של עוזי אהרון וסבח יוסף
שהודיעו שלא יוכלו להגיע לישיבה זו מסיבות אישיות שלהם .אני כמובן מצפה לשיתוף פעולה של
כולם ,קואליציה ואופוזיציה עד שדברים יתבהרו .חשוב לזכור ,כי ראש העירייה הוא חף מפשע עד
שלא תוכח אשמתו ואני מציע לא לשפוך את דמו ולא לדבר גבוהה ,כי עדיין יתכן שראש העירייה
יחזור לתפקידו.
אני לוקח את התפקיד הזה בשתי ידיים ,בשלב הזה כפיקדון ,אני מקווה שהדברים יתבהרו עם
הזמן .אני מקווה שזה יגמר בטוב בסופו של דבר .אני חוזר שוב ,אני מצפה לשיתוף פעולה מכולם.
אני מצפה שלא תהיה קטנוניות בדרישות כאלה ואחרות.
לסיום ,הודעה אישית שלי .אני מבקש להודיע שישנן שמועות כאלה ואחרות ,כולם יודעים שהיו
שינויים בחיי האישיים .אני לא נכנס לחייו האישיים של אף אחד מחברי המועצה .אלו דברים שלי,
של הבית שלי והילדים שלי ואני מבקש שאף אחד לא יתערב בעניין הזה ולא ידבר מילה וחצי מילה
כל זמן שזה קשור לחיים האישיים שלי ,כפי שנהגתי ואנהג תמיד עם חברי מועצה אחרים.
אני מעולם לא הרשיתי לעצמי ולעולם לא ארשה לעצמי להתערב בחייהם האישיים של אחרים ואני
מצפה מכולם לנהוג כך .תודה לכולם על האמון.
)הישיבה ננעלה בשעה ( 18:45
דוד חמאני
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה
מרכז ישיבות המועצה

עופר בוזי
סגן ומ"מ ראש העירייה

