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האירוע  -החלטהלפי דברי נחמה הובטח תקציב מיוחד מהמועצה.  -שנה לישוב 15 .2

מאושר בתנאי שאכן מתקבל תקציב מיוחד נוסף שיגיע בנפרד מתקציב התרבות. 

צטרף,  ובנוסף הוחלט לבקש מחוה מוגרבי לה -לבקשת נחמה לצרף עוזרים מהועד

 אלישבע וקוקי יסייעו.

 הועבר לישיבה הבאה. -שנידונו בפגישות קודמות טיפול בנושאים  .3

. מכיוון שההודעה לתושבים בעניין התשלום /555מרץ  -ריביות לחודשים ינואר .4

שמשלמים בזמן ושילמו את  שתושבים ה בתחילת אפריל נוצר מצבהחודשי יצא

נשאו חוב שעליו  חויבו  בריביות בגין חודשים  ,5553הסכום הדומה לחיובם בשנת 

   : ריביות אלה יקוזזו מחשבון התושב.החלטה. /5//-5

 

 דיון והחלטה בנוגע להמשך העסקתו של מזכיר הועד מר חמי דנון .  1-7

 

דיון זה מתקיים בעקבות הזמנתו של מזכיר הועד מר חמי דנון   -עוה"ד עפר שפיר 

המשך העסקתו בשירות הועד עקב לשימוע בפניכם בשל בחינת 

בפניכם  חשש לניגוד עניינים, וכן בעקבות השימוע שנערך למר דנון

. במסגרת השימוע העלה מר דנון טענות והסברים /55.1.5ביום 

בקשר לעבודתו בשירות הועד ולסוגיית החשש לניגוד עניינים בניסיון 

ורטו לשכנע כי חשש כזה איננו מתקיים. טענותיו של מר דנון פ

בפרוטוקול שהופץ לחברים. בהמשך לנטען על ידו במהלך הישיבה 

טרם  שיגר מר דנון לחברי הועד כתב טענות משלים בעניין הנ"ל. 

שתדונו בטענותיו של מר דנון ותכריעו אם יש להפסיק את 

ההתקשרות עימו אם לאו, אני רואה חובה וצורך להציב בפניכם את 

לת השימוע ולסיבה בגינה המסד המשפטי הבסיסי הנוגע לעי

סוגיית ניגוד העניינים. לעניין  –החלטתם לבחון את המשך העסקתו 

כי פיטורי עובד מחמת סיבות פרסונליות )להבדיל זה אבקש להבהיר 

יכול  –מצום( עקב התייעלות וצ ימפיטורים על בסיס פונקציונל

 עילה שיסודה באי התאמה או –שיבוססו על שני סוגי עילות. האחת 

עילה שיסודה במניעות חוקית מלכהן  –בכשלי תפקוד. השנייה 
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בתפקיד. פיטורין מחמת העילה הראשונה הינם בעיקרם עניין 

שבמדיניות ובשיקול דעת מקצועי או לוגיסטי. אספקט זה אינו נוגע 

לחוקיות העסקה ולפיכך ברגיל אין ליועמ"ש המלווה את הגוף 

ר לעצם עילת הפיטורין. המעסיק מקום להתערב ולהביע עמדה באש

שונים הם פני הדברים באשר לעילה השנייה שעניינה חוקיות 

העסקה. בסוגיה זו רשאי ואף חייב היועמ"ש לתאר בפני הגוף 

המעסיק את המצב המשפטי ואת מערכת הכללים הקיימת לעניין זה 

בחוק, בהלכה הפסוקה ובהנחיות מנהליות מחייבות. סוגיית ניגוד 

על העילות מהסוג השני: עילה שכזו נוגעת לעצם  תהעניינים נמני

חוקיות העסקה ולא לטיב עבודתו או גדרי יכולותיו ותפקודו של 

אם מתקיים לו חשש מהותי לניגוד עניינים אזי יהא  בכיוצ"העובד. 

עובד מוכשר ומשובח ככל שיהא אין בידיו להמשיך ולעבוד בשירותו 

ה כי הועד המקומי הינו גוף אבקש להבהיר לעניין זשל גוף ציבורי. 

זאת להבדיל  -ציבורי שחלים עליו כללי המשפט המנהלי והציבורי  

במידה ידועה, מאגודה שיתופית הפועלת בתחום היישוב שהינה 

תאגיד מתחום המשפט הפרטי. שכללי המשפט המנהלי לא חלים 

עליו. ניגוד העניינים המיוחס למר דנון יסודו בהיותו מכהן בד בבד 

כיר הועד וכיו"ר ממונה לאגודה שיתופית. מדובר בשני תפקידים כמז

בכירים בשני הגופים האמורים ומכאן החשש לניגוד עניינים מהותי. 

בחינת העובדות והנסיבות הרלוונטיות בקשר לסוגיה שעל הפרק 

מביאה אותי בכדי מסקנה ברורה כי מדובר אכן בניגוד עניינים 

ים זה. מסקנה זו נותרת בעינה ואף מהותי וחריף הנובע מכפל תפקיד

מתחזקת ממקרא וניתוח טענותיו של מר דנון במסגרת השימוע. 

הועד המקומי והאגודה פועלים זה לצד זה בתחומו של אותו יישוב. 

מטבע הדברים שקיימים בין שני גופים אלו גדרי חיכוך לא מעטים 

ות וזאת בכמה נושאים: הראשון שבהם הינו בנושא חלוקת הסמכוי

, לעניין זה אבהיר כי קיים תחום אפור לא מבוטל בכל הנוגע םביניה

ל"קו התפר" שבין סמכויות הועד בתחום המוניציפאלי לבין סמכויות 
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מסחרי. בתחום אפור זה מצויים לא מעט  –האגודה בתחום החברתי 

נושאים שניתן ליחס אותם לשני מישורים אלו. כדוגמת: מיזמים 

תחומי החינוך המשלים במתן שירותים בנושא תרבות הפנאי, 

. בנושאים אלו קיים צורך מוניציפלייםשהינם שירותי ליבה 

בהדברות ובהשגת הסכמות ופעמים שהדבר כרוך בין מחלוקות 

ועימותים. נושא נוסף המצוי ביסוד מערכת היחסים שבין הועד 

לאגודה הינו בסוגיית הקצאת מקרקעין לטובת פעילות הועד ו/או 

מדו ו/או סמכויותיו של הועד במקרקעי המשבצת שביישוב גדר מע

בידי האגודה.נושא זה עשוי להצמיח מחלוקות  מצויןשלהלכה 

ים. גם ביישובכם התגלעו בועימותים וכך נראה אכן בלא מעט יישו

לאחרונה מחלוקות בנושא זה, בעניין הקצאת המשרד והחמ"ל 

של ניגוד עניינים מדובר במציאות שנדונו בהליך השימוע.  םאירועי

ות מאדם המכהן בשני הגופים פקבוע ופרמננטי ולפיכך, לא ניתן לצ

גם יחד בד בבד כי ייצג נאמנה את שני הגופים באותה נקודת זמן 

הרי פרוש הדבר הינה כי מתעוררת מחלוקת בין שני הגופים, אותו 

ן רגואדם אמור להתעמת עם עצמו. וחובתו הבסיסית של עובד או א

שהו הינה חובת נאמנות מוחלטת תוך ייצוגו וייצוג עמדותיו בגוף כל

ואינטרסיו לצד צדדים אחרים. במצב שבו אדם משמש בד בבד 

כנציגם של שני גופים הנדברים או מתעמתים מעת לעת. פשיטא 

הוא כי אין בידו למלא חובת נאמנות זו יהא רצונו וכישוריו בעניין זה 

ריו של מר דנון בשימוע גבוהים ככל שיהיו גם ודווקא מהסב

מומחשת בעייתיות זו עליה עמדתי. בתמצית טוען מר דנון כי בזכות 

מעמדו בשני הגופים עלה בידו להביא אותם לכדי הבנות שמנעו 

עימותים הביאו לשלום בית ואיזנו בין האינטרסים הנוגדים לכאורה 

שלהם. גם אם נקבל תאור זה כאמת לאמיתה, זוהו הרי שיקוף של 

יה היסודית הנצבת בבסיס סיטואציה של ניגוד עניינים: במצב הבע

דברים זה אין לו לאורגן המשותף אלא לנקוט בדרך הפשרה שהרי 

מחמת חובתו  תאין בידו להתעמת עם אף לא אחד מהצדדים וזא
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וכשריו כלפי הצד האחר. זוהי תמצית ניגוד העניינים באחת 

עובד ציבור אסור  מביטוייה. עובד מכל סוג ועל אחת כמה וכמה

שימצא ואסור שיקלע למגבלה מעין זו. חובתו להיות משוחרר מכל 

התחייבות לגוף לאדם או לתאגיד מולו הוא ניצב ועמו הוא אמור 

להתדיין בשמו של מעסיקו. כאמור הועד המקומי הוא גוף ציבורי 

בהיותו רשות מקומית מזער אנפין. על עובדי רשות מקומית חלים 

ורגנים ורים בנוגע לניגוד עניינים והוא הדין לגבי אמגבלות ואיס

מת חברי מועצה. הכלל העובר כחוט אחרים של רשות מקומית כדוג

השני בהלכה הפסוקה ובהנחיות נוהל הינו כי במקרה בו מתקיים 

מצב מתמשך וקבוע של ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד עניינים אצל 

לשכור את שירותיו ו/או  אדתו בגוף הציבורי לאדם בקשר עם עבו

ני סבור כי מצב יש להפסיק את שירותו במסגרת הגוף הציבורי. א

במר דנון בשל כפל התפקידים בו הוא  דברים שכזה מתקיים

במאמר מוסגר אציין כי אגב הליך השימוע ובמסגרת הטיעונים נושא.

שנשמעו בו מתעוררות שאלות נוספות בקשר להמשך העסקתו של 

 לכאורה( ע לכשרות קליטתו כמזכיר הועד )בלא מכרז מר דנון: בנוג

ובאשר לאישור המועצה על קליטתו כנדרש בצו עם זאת מכיוון 

דרש יהשימוע איני רואה לנכון לה תגרסשסוגיות אלו לא נדונה במ

להן לעומקן מה גם שאני סבור כי לנוכח בעיית האינטרסים שהיוותה 

דרש להן. בנסיבות אלו יאת עילת השימוע, מתייתר הצורך לה

במישור החוקיות והמנהל התקין איני רואה כיצד ניתן להמשיך או 

להעסיק את המזכיר המועצה בתפקידו זה. למיטב הבנתי שומה על 

הועד להפסיק את העסקתו לאלתר, שאם לא כן הוא ימצא נוהג 

בניגוד לדין ולכללי המנהל התקין. אחר הכל ההחלטה בנושא זה 

מציע ומצפה כי בבואכם לגבש טענתם תעמידו לנגד  בידכם אך אני

 עיניכם את המסד  המשפטי אותו הצגתי בפניכם כעת. 
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)בתשובה לשאלתו של מר אלנתן גולומב(: בחנתי את כשרות כהונתן  

לנוכח קרבת המשפחה  דבוועמון כחברות ושל אלישבע ושושנה סול

את כהונתן  והגעתי למסקנה כי אין קרבה זו מונעת םביניההקיימת 

המועצות המקומיות  ג' לצו 556זו לצד זו. סעיף  דבוועוחברותן 

ות( מונה את רשימת הקירבות המשפחתיות וקרובי )מועצות אזורי

המקומי קרבת  דבוועהמשפחה בגינן נאסר על קרובים לכהן יחדיו 

המשפחה של אלישבע ושושנה סולומון )שתיהן נשואות לשתי 

. עמדה זו דבוועם לכהן יחדיו מונעת מהאחים( אינה מסוג הקרבה ה

מון בעניין וה גם בפני מזכיר המועצה האזורית שפנה לה"ה סולהוצג

 זה. 

 

שיש המהלך הנכון שפיטוריו של מר דנון הינם אני איני משוכנע  -בגולומן נתאלמר 

אינטרס של שיתוף הפעולה בין הועד לנקוט בו בכדי לקדם את ה

 לאגודה.

 בשנימר דנון נטרסים אינו חריף וכהונתו של בעיניי ניגוד האי 

הועד והאינטרס שלו.  , פועלת לטובתובאגודה  דבווע תפקידיו

ש"ח לטובת הישוב ומשרתת בכך את ף אל 15-האגודה משקיעה כ

יש מקום להניח כי השקעה זו  בעיית תזרים המזומנים של הועד.

לנוכח  הושגה והסתייעה דווקא לנוכח מעמדו של מר דנון באגודה.

 .כמזכיר הועד עלולה לפעול לרעת הועדזאת הפסקת כהונתו 

אשר פועל  לטובת הועד, ניגוד האינטרסים גם אם קים מכאן, ש

בין  םעימותילחריפות ניגוד העניינים לא התרשמתי שהתקיימו 

גורם הדבר היה  י לו היה ניגוד האינטרסים חריף עד לאגודה והרווה

 למחלוקת.

 גד להפסקת עבודתו של מר דנון כמזכיר הועד. לפיכך, אני מתנ   

אליו נקלע מר דנון עקב כפל תפקידיו  אני סבורה כי ניגוד האינטרסים - סולמון שושנהגב' 

מנוע אפשרות לייצוג הולם של יצור תקלות ולועלול ל חריףהינו 

  .הועד
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. דנוןו של מר יש בידי מכתבים מטעם תושבים המתנגדים לפיטורי -מר שלום שוורץ 

מר דנון הדורש את פיטוריו כנגד ולו מכתב אחד לא נכתב מנגד, 

 .היישוב תושבימי ממצד 

, ככל עם הפסקת עבודתו של מר דנון אבקש את חוו"ד היועמ"ש  

ית תעמוד במבחן משפטי ותאושר על ידי בעל ידי הועד, שתאושר 

, אם תוגש תביעה או כל אינסטנציה מוסמכת אחרת הדין לעבודה

 ול הפיטורין.לביט

 

מר דנון אני סבור שכהונתו של הגעתך לישיבה כפי שהסברתי לפני  -שפיר עפר "ד העו

בשני תפקידיו לוקה בניגוד אינטרסים חריף, ולכן עפ"י כל אמת מידה 

התפקידים. להערכתי זה חוקית ומנהלית אין הוא רשאי לאחוז בשני 

ידרשו אם ת בית הדין לעבודה או כל ערכאה מוסמכ וקגם מה שיפס

 להכריע בסוגיה.

 

 שימוע התנהל כדת וכדין ?ההאם  -מר שלום שוורץ 

 

כפי שהסברתי קודם השימוע לא עסק כלל ביכולותיו ואיכות עבותו   -עוה"ד עפר שפיר 

. בו הוא מצוי , אלא אך ורק בסוגיית ניגוד האינטרסיםמר דנוןשל 

שלא נתנו  , לא זו בלבדמר דנוןהסבריו של כפי שהסברתי לעיל  

 .והדגישו אותוהמחישו דווקא אלא מענה לחשש זה והסירו אותו 

 

גוד אינטרסים ולא על איכות אך ורק על ני תמבוססהאם עמדתך זו   -מר שלום שוורץ 

 .על משקלם של מכתבי התמיכה בועבודתו של מר דנון כמו גם 

האם ניתן משקל לעובדה כי תושבי הישוב בחלקם שלחו לעניין זה, 

ואף לא אחד מהם שלח של מר דנון תבי תמיכה בהמשך העסקתו מכ

 קת עבודתו.מכתב להפס
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, אין זה מתפקידי דלוועכיועמ"ש  ,כפי שהסברתי בתחילת הישיבה -שפיר עפר "ד העו

להביע עמדה בנוגע לאיכות עבודתו של מר דנון. במקרה שעומד 

העסקתו היא העילה בגינה נבחנת המשך בפנינו אין מחלוקת שלא זו 

איני רואה בכל הכבוד, כל  של מר דנון בשירות הועד. מטעם זה

רלוונטיות לתמיכתם או אי תמיכתם של תושבי הישוב במר דנון 

ובהמשך עבודתו. הועד המקומי כגוף מנהלי כפוף לדין ואין לו זכות 

לסטות ממנו. אם יש בעבודתו של מר דנון בשירות הועד ניגוד 

דין את פיטוריו, אזי חובה על הועד אינטרסים המחייב עפ"י ה

 להפסיק את עבודתו גם כנגד דעתם של תושבי המקום.

 

טענותיו של מר דנון אין משקל ואין משמעות כל לש סבורהאם אתה  -מר שלום שוורץ 

 ?זהליך בה

 

ודתו בשירות כפי שהסברתי לעיל העילה בגינה נבחנת הפסקת עב -שפיר עפר "ד העו

העניינים. לעניין זה, אין כל רלוונטיות  דהועד הינה עילת ניגו

לאיכות עבודתו של מר דנון והרי בכך מתמקדות טענותיו. לצורך 

כל זאת אך  ,למען הישוברבות עשה שמר דנון אני מוכן להניח הדיון 

 את בעיית ניגוד האינטרסים.אין בו בכדי לפתור ולהסיר 

 

נו חוקי ולכן אין מקום לקיים אני סבור שהתהליך שהתנהל כאן אי -מר שלום שוורץ 

ולקבל החלטה על הפסקת עבודתו של מר דנון בשירות  הצבעה

שתעמדו על קיום הדיון לקבלת החלטה בנושא זה אני ככל  .הועד

מביע בזאת את התנגדותי להפסקת עבודתו של מר דנון כמזכיר 

 .הועד

ב עק ניגוד אינטרסיםהוא מצוי בהסיבות לפיטורו אינן נכונות ואין  

לא זיהיתי  סיוני כיו"ר הקודם של הועד,ימנתפקידו כיו"ר האגודה. 

ו בשני התפקידים תנון וכהונפקודו של מר דכל ניגוד אינטרסים בת

 עה לתפקוד הועד.ירק סי
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לטעון בעניין ניגוד מר דנון קראתי את כל מה שהיה לשמעתי ו - מוןוסול אלישבעגב' 

החשש לניגוד עניינים בו העניינים ולא היה בהם בכדי להסיר את 

 . הוא מצוי

פגע הפסקת עבודתו של מר דנון כמזכיר הועד תאני לא סבורה ש

בשיתוף הפעולה בין הועד לאגודה. הרי בסופו של יום טובת הישוב 

מכל מקום,  לנגד עיננו וככל שיהיו חיכוכים נשכיל להגיע לפשרות.

מי את עצם העובדה כי הוא מצוי בניגוד עניינים מחייבת לטע

הפסקת עבודתו בלי יכולת לשקול שיקולי תועלת. עוד אציין, כי 

, דווקא הורגש ניגוד העניינים דבווע יחודשי כהונת במהלך 

 באופן מוחשי.

לה התגלעו מחלוקות בין הועד לאגודה בעניין המשרד כבר בתחי 

מר כי במהלך הטיפול במחלוקות אלו קיבלתי את התחושה  .והחמ"ל

לנו אוזן קשבת מצידו למלא אחר כי אין למעננו ולא נאבק דנון 

 .ומדיניותנו החלטותינו

שהרי אין  עשות כן כיו"ר האגודהמר דנון לברור הוא כי אין בידי 

ביכולתו להתעמת מולה בשמנו. זו הרי תמצית הבעיה. במצב דברים 

שכזה לא יכול להיות ספק כי לא ניתן להמשיך ולהעסיקו כמזכיר 

תקין ואיננו ראוי. בנסיבות אלו איני רואה לנכון הועד, זה איננו 

הנושא שעל  במישור האישי.שהעלה מר דנון כלפי לטענות להידרש 

הפרק הינו ניגוד העניינים בו הוא מצוי וכל ניסיון ליחס לי או למי 

 מחברי הועד מניע אישי בהקשר לדיון בסוגיה זו אינו ממן העניין 

  של מר דנון כמזכיר המועצה. לפיכך, אני תומכת בהפסקת עבודתו

 

 

סבורה מלכתחילה כי ועד ובוודאי ועד חדש רשאי להחליט את  אני - דודניצה גב' 

וראוי כי נעסיק בתפקיד מזכיר הועד  מי להעסיק. אני סבורה כי עדיף 

לישוב. אני משוכנעת כי אכן קיים ניגוד אדם שהינו נטול זיקה 
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ר המשפטי שניתן יו וההסבמר דנון בשל כפל תפקידאינטרסים אצל 

אותי ביתר שאת כי עבודתו בשירות הועד לוקה בניגוד  שכנעלנו 

 אינטרסים מהותי. 

אשר למכתבים שנשלחו, מדובר בחלק קטן מהתושבים . אין  

 55-כבמכתבים אלו בכדי לשקף את "דעת הקהל" בישוב. מדובר ב

 מכתבים בסך הכל.

ונעדר  ,נטול פניות יהאזכיר אני סבורה שבנסיבות אלו ראוי שהמ 

אין כל סיבה שאדם כזה לא יוכל להגיע לכדי הבנות זיקה לאגודה. 

כלפיה במגבלות וכבול מול האגודה, וזאת בלא שהינו כפוף 

אצל מר דנון כבעל תפקיד  מטבעהכפיפות הקיימת  –ובהתחייבויות 

בכיר באגודה. מטעמים אלו וכן מהטעמים שהושמעו על ידי חברות 

שבע ושושנה סולומון אני תומכת בהפסקת עבודתו של מר הועד אלי

 .דנון כמזכיר הועד 

 

)ה"ה   7)ה"ה אלישבע ושושנה סולומון וניצה דוד( כנגד  2החלטה )ברוב דעות של 

 אלנתן גולומב ושלום שוורץ(:

העסקתו של מר דנון כמזכיר הועד תופסק וההתקשרות עימו תבוטל. כמקובל וכנדרש 

יום לאחריהם ינותקו  35פסקת העסקה מהווה הודעה מוקדמת בת החלטה זו בדבר ה

יחסי העבודה עם מר דנון. תנאי פרישתו של מר דנון יקבעו בהתאם להסכם עימו ובכפוף 

 לכל דין. 

 

 

 פוצה: נוכחיםת

 

 

 

 עוה"ד עפר שפיררשם: 

 


