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עמוד 1

יב ויזל :על פי בקשה חתומה על ידי  43חותמים מקרב חברי המליאה ,התכ ס ו לישיבה מיוחדת שלא מן
המ יין.
הנושא לדיון:
העברת יוסי משה מתפקידו כסגן ראש המועצה האזורית לרבות סגן בשכר ומחזיק תיק איכות הסביבה.

א י כמ"מ ראש מועצה ברגע שמגיעים אליי  1/3מחתימות מחברי המליאה ,א י מחוייב לכ ס מליאה,
ביקשתי מיוסי שלא גיע לזה ,יוסי ביקש כן לקיים את המליאה .הגיעו אליי כ 43 -חתימות ולכן התכ ס ו
היום.
אחת הסיבות שהגעתי למועצה כסגן ,הייתה שמאד ק ה אותי מה שאמר משה דדון בכל הכי וסים שמטה
יהודה היא משפחה ,משפחה שיש בה מכל הסוגים הצבעים והמי ים א י חושב שבש ים האחרו ות למד ו
לחיות ולעבוד ולקדם את המועצה יחד ,א י מכבד את המגזר הערבי הוא בראש מעי יי ,יש ישובים
קהילתיים ,מושבי עובדים וחברים מהמגזר השיתופי מבקש לשמור על תרבות הדיבור ולשמור אחד על
הש י.

יוסי משה :א י רוצה לפתוח ולומר אכן הוגשו  43חתימות אולם שפ יתי ל יב ובקשתי לראות את
החותמים ,יב העביר רק לאחר אישור החותמים ,בעצם חתמו  41ולא  ,43כי ש יים בקשו להסיר
חתימתם.
בעצם ושא הדיון זה הדחת יוסי משה מסגן ראש המועצה ,והסיבה זה אי תפקודו של יוסי משה כסגן
ראש המועצה והפרעה ל יהול התקין של המועצה ,התעקשתי להגיע גם אם יהיה רוב ויחליטו להדיח אותי
זה בסדר ,א י מבקש שתשמעו אותי לפ י שתצביעו ,ואין לזה בסיס שיוסי משה לא עובד ולא מתפקד.

במשך  7ש ים כסגן ו  6ש ים מ הל אגף ובש ה אחרו ה מחזיק תיק איכות הסביבה ,השי וי בא בהתאם
לדרישת מבקר המדי ה שיש יגוד ע יי ים בין היות ו מ הלי אגפים וסג ים ,ולכן בא התואר של מחזיק
תיק ,החזקת התיק משכה את השטיח מתחת לרגלי ש י הסג ים ולא אפשרה לעשות את מה שעשי ו
קודם 6 ,ש ים קבל ו א י ו ימי שבחים על עבודת ו ולא אחת אמר משה דדון ,אצל יוסי משה זה שגר
ושכח ,מה שתטיל עליו יוסי עושה על הצד הטוב ביותר ,כל אחד מכם היה איתי בקשר וכל פ יה כמ הל
אגף איכות הסביבה אחד האגפים המתפקדים במועצה.
כתבו שיוסי משה לא מתפקד ולא פי ו אשפה בחג ,ויובל רובין כתב שפסטיבל האוכל כשל מאחר ויוסי
משה לא מתפקד ויוסי ממו ה לא ממו ה על מח' התיירות .פסטיבל האוכל טרם פתח ולא כפוף ליוסי
משה ,זו מחלקה שכפופה ל יב ויזל ,כתבו על הביוב שהוא זורם ביישובי המועצה ,אז א י משיב ליובל
שאחזקת הביוב בתחום אגף הפיתוח כפופים ל יב ויזל.

רוצה לומר לכם שכל הטע ות על אי תפקוד הן טע ות שווא ,כון מאז ש עצר משה דדון ,יב ויזל ממלא
מקומו לא מצא ל כון לשתף אותי או לבקש ממ י לעזור לו ב יהול המועצה ,הוא החליט שכל שאר
האגפים כפופים אליו למעט האגף לאיכות הסביבה והוא עבד מול מ הלי האגפים ולא בקש את עזרתי ,כך
שא י לא באתי ל יב ולא הצעתי לו את עזרתי ,א י חושב שזה עוול ש כתב שבגלל שלא שיתפתי פעולה א י
מועמד להדחה ,המשכתי לעשות מה שעשיתי עד כה באגף שלי .כול ו יודעים למה יוסי משה היום מועמד
להדחה .כל אחד ואחד מכם אם היה חקר כפי שא י חקרתי ואם בגלל שאמרתי את האמת ורק את
האמת ביושר ביושבי בחדרי החקירות ,א י אקבל זאת באהבה.
תודה רבה לכם.
יב ויזל :תודה ליוסי על הדברים הכ ים ,א י לא רוצה להיכ ס בזמן הזה להת גחויות חשובה לי יותר
האחדות של המועצה ,לא מתכוון לע ות על כל דבר ודבר .

בחרתם בי להיות סגן ביולי  ,2015ב  21/12/15בשעה  7:45הייתה צריכה להיות לי פגישה עם משה דדון,
כמה דקות קודם התקשרה אליי רוחמה והודיעה לי שדדון חולה ,ותוך  3דקות הב תי שהכל ופל עליי.

אחרי  3דקות הייתי צריך להפ ים שא י בעצם מ"מ ראש המועצה כי כך אתם בחרתם ואחרי כמה דקות
הגיעו עובדי מועצה ,הגיעו שמועות ,גם יוסי משה כסגן וגם רע ן קראו ,דבר ראשון שעשיתי הסתובבתי
במועצה וחיפשתי מ הלים לדבר איתם ולא מצאתי .לאחר מכן הגיעו שוטרים ולקחו את המחשבים ,לא
היה גזבר לא היתה יועצת משפטית.
א י לא מאחל לאף אחד מכם לעבור את זה ,וא י מדבר בשיא הכ ות ,מאז ועד היום יוסי משה לא בא אליי
להגיד לי שהוא יכול לעזור ,לעומתו היו הרבה עובדים ומ הלים שבאו רתמו והציעו עזרתם ,כולל חברי
מליאה ,יש עובדים מדהימים במועצה הזאת.

יוסי הוא רב כישרו ות ויש לו יסיון רב במועצה ,האחריות שיש עליי גדולה וא י לוקח אותה בשתי ידיים.
אם מישהו חושב שזאת היתה משאת פש ,והיום א י ממלא מקום וא י גאה להמשיך.
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עמוד 2

בשביל שהמועצה תהיה קייה ותמשיך לתפקד ,צריך שקט במועצה ,צריך עובדים שמשתפים פעולה,
וחברי מליאה שתומכים ,רק כך וכל להמשיך קדימה.
שאול הרי :מקווה שמשה דדון במהרה ישוב ,א י מאמין שהדברים יהיו אחרת,
ברכות לב י אלירז ש כ ס למליאה במקום החבר מיקי פר קוביץ.

א י קיבלתי זימון לישיבה שלא מן המ יין ,גיחכתי  ,יש הרבה שמועות וא י תוהה ושואל מדוע לא קם
משהו וזימן את המליאה ו יסה לגשר בין יב ליוסי משה ,ולראות אם יתן לגשר ,והיות ולא קרה הדבר
ו יב ויזל הוא ראש המועצה ,מג"ד בדרך כלל לא מדיחים והסמג"ד מדיחים ואם יוסי ו יב לא מסתדרים
צריך לראות את טובת המועצה והמתיישבים והתושבים בכללותם ,זו לא הדחה ,זו הצלה ליוסי משה
ממצב עגום שלא מתפקד ,א י מצביע ב יגוד לצו מצפו י ,כדי שיוסי משה יפ ה את מקומו ,את יב א ח ו
צריכים שימשיך להצעיד את המועצה.

צפה שמועה שא י לא מגיע לישיבה למעט אחת ש תקעתי בתאו ת דרכים בכביש המ הרות ,וא י כאן כדי
למ וע לזות שפתיים ,הסברתי ל וגעים בדבר מה א י חשוב ,צר לי שהגע ו למקום הזה ,זאת דרכי זאת
אמו תי ,כמובן שאלתי שאלת רב ,והתייעצתי עם הפורום של הישוב אורה.

יב ויזל :בין יוסי לבי י לא היה צריך גישור ולא היה ויכוח ,א י ביקשתי לקיים ישיבה בשל בקשת
החברים.
התקיימה הצבעה:
מי בעד העברת יוסי משה מתפקידו כסגן ראש המועצה האזורית לרבות סגן בשכר ומחזיק תיק איכות
הסביבה.
 42בעד.
 1מ ע.
 5גד.

יב ויזל :רוצה להודות ליוסי בהזדמ ות זאת  ,מודה לחברי המליאה.

מבקש להוסיף כי יש ל ו חברי מליאה שעדיין לא סגורים לגבי חוב אר ו ה אם לא יוסדר ירדו מהרשימה
ולא ספור אותם בספירה ,ככה גם לגבי חברים פסולים מלהצביע.
עו"ד ורד כהן :יש סוגייה שהגיעה לשולח י הבוקר לגבי חובות אר ו ה של בחרים טרם עשתה בדיקה
עם גזבר המועצה ,הבדיקה טרם הושלמה במלואה מאחר וגזבר המועצה היה בחופש היום ,לכן הם
מצביעים ואולם אם יסתבר שכהו תם פקעה ,אזי הצבעתם לא תמ ה כך שמהחברים שהצביעו בעד
יופחתו  3חברים.

החלטה :המליאה מאשרת העברתו של יוסי משה מתפקידו כסגן ראש המועצה האזורית
לרבות סגן בשכר ומחזיק תיק איכות הסביבה.
הצביעו בעד  42מתוך חברי המליאה  ,יש  3חברים שאם במידה וכהו תם פקעה כתוצאה
מחובות אר ו ה או ימוקים אחרים ,התוצאה תהיה  39חברים מתוך .42
הישיבה עלה בשעה 18:30
__________
רע ן אהרו סון
מזכיר המועצה
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____________
יב ויזל
מ"מ ראש המועצה
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