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שלמה בוחבוט. "בני משפחתי 
הינם אנשים בוגרים המנהלים 
את ענייניהם ללא עזרתי ומבלי 
לבקש אותה"
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ברוכים הבאים לממלכתו של שלמה בוחבוט,
מעלות-תרשיחא. עיריית  וראש  המקומי  השלטון  מרכז  יו"ר 
הבן ג'ונתן ייצג בשכר איש עסקים שבנה קניון בעיר "בקבלת אישורים 
של  ניהול  עקיפה  בדרך  קיבלה  אביטל  הבת  המוניצפלית".  מהמערכת 
בריכת שחייה עירונית, וזכתה למחיקת חובות. האח יוסי הפעיל מסעדה 
באגם העירוני ואוחז עם בנו בחברה המסיעה ילדים. החתן עופר מנהל 
חג  תלושי  ארגן  מי  ונחשו  מקומי.  תעשייה  ואזור  הכלכלית  החברה  את 
וכדין  כדת  נעשה  "הכל  בתגובה:  בוחבוט  שלמה  העירוניים  לעובדים 
וללא דופי. הכפשות רק מדרבנות אותי" תחיה ברק // צילום: דורון גולן

ינואר האחרון, ימים ספורים לאחר היבחרו של שלמה בוחבוט, חבר 
הכנסת לשעבר וראש עיריית מעלות־תרשיחא, לתפקיד הנחשק של 

יו"ר מרכז השלטון המקומי, צילצל הטלפון במשרדי המרכז.
מצדו השני של הקו הייתה אביטל בורשטיין. היא הציגה את עצמה 
כעורכת מקומון במעלות והודיעה שהיא מעוניינת שמרכז השלטון 

המקומי יפרסם מודעת ברכה גדולה לבוחבוט במגזין המקומי.
לפנייה.  נעתרו  החדש,  הראש  את  לרצות  שרצו  המרכז,  בכירי 
המנכ"ל אישר לשלם 4,000 שקל עבור פרסום המודעה, הדובר דאז 

מיהר לנסח את הברכה והמחווה לבוחבוט יצאה לדרך.
כשקיבלו לידיהם את העיתון, אנשי המרכז הופתעו. מדובר היה 
במגזין לייף־סטייל אזוטרי בשם "תענוג", שחלק ניכר מדפיו הוקד־

שו לאיחולים וברכות לבוחבוט ולראיון נרגש עימו. 
קיבלו  הפוליטית  לביצה  המגזין  בין  הקשר  אודות  על  התהיות 
מענה בעמוד הפותח, שם הכריזה העורכת, אביטל בוחבוט, כי "האדם 
הנכון, במקום הנכון, בזמן הנכון! כך ניתן לסכם את הרגע ההיסטורי 
בו נבחר שלמה בוחבוט, כן, אבא שלי, ליו"ר מרכז השלטון המקומי 

ברוב קולות מוחץ".
במרכז,  הבכירים  אחד  ממשיך  התשלום",  זמן  "כשהגיע 
אני  מה  בוחבוט־בורשטיין.  באביטל  שמדובר  לנו  "התברר 

תחקיר
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את הבחינה האחרונה, ואחריה אני אהיה במ־
עלות לדאוג להכל. דיברתי עם שלמה ועם 
אבי, זו לא ההחלטה של יוסי לוין, אלא של כל 
מי ששם... תאמין לי שכולם שם רוצים ברווח 
הפרויקט,  את  להתחיל  קרובים  אנחנו  שלך. 

אני בטוח!! חברך, ג'ונתן".
למקורבו,  לואיס  סיפר  אחרות,  בפעמים 
התלווה אליו ג'ונתן לביקוריו בוועדה. "מובן 
שהבאתי אותו בגלל שאבא שלו ראש העיר 
ויו"ר הוועדה. הוא הכיר את כולם, דיבר, הת־

ווכח. הרגיש שם מאוד בנוח".
נפתלי"  "מעלה  בוועדת  לשעבר  חבר 
נוכח  הייתי  בהן  הישיבות  אחת  "אל  מאשר: 
לואיס הגיע יחד עם ג'ונתן, זאת למרות שא־

ביו של ג'ונתן הוא יו"ר הוועדה. המשמעות 
הייתה ברורה לכולם".

יוסי לוין ואבי בן־גיגי, בשם הוועדה לתכנון 
ובנייה "מעלה נפתלי", טוענים שלא כך היו פני 
לצאת  מקפיד  בוחבוט  הוועדה  "יו"ר  הדברים: 
שיכול  סבור  כשהוא  מיוזמתו,  הוועדה  מדיוני 
ובן־גיגי.  לוין  אומרים  עניינים",  ניגוד  וקיים 
שבק־ קל  ספק  של  במקרה  גם  כך  נוהג  "הוא 

מתערב  ואינו  מעורב  אינו  הוועדה  יו"ר  לים. 
בכל הליך מקצועי של הוועדה. ג'ונתן בוחבוט 
אינו מופיע אצלנו כמבקש ולא כאיש קשר בכל 
נושא הקשור לוועדה". גם בוחבוט עצמו טוען כי 

ג'ונתן בנו מעולם לא הגיע לישיבות הוועדה.
שג'ונתן  רק  לא  לואיס,  שלטענת  אלא 
הגיע לוועדה, לא פעם הוא אף לקח אותו לפ־
גישות בשש עיניים במשרדו של האב בעי־
רייה. "בפגישות הללו", סיפר לואיס למקו־

רבו, "דיברנו על אישורי התוכנית שהגשתי 
לוועדת תכנון ובנייה. שלמה גם נהג לשלוף 
מה  ולשאול  בעיר  עתידיות  פיתוח  תוכניות 
את  שפגשתי  פעמים  גם  היו  אותי.  מעניין 
כשהתלוננתי, הוא התקשר  שלמה ביחידות. 
בעצמו לבן־גיגי או ליוסי לוין, שם אותם על 
רמקול ושאל למה האישורים מתעכבים. אם 

צריך, הוא היה גם נוזף בהם".
בוחבוט  "שלמה  מכחישים.  ובן־גיגי  לוין 
מעולם לא לחץ ולא התערב בעבודות המק־
צועיות של המהנדס. כל טענה שכזאת הינה 
שקרית וחסרת בסיס. הוועדה המקומית לת־

כנון ובנייה 'מעלה נפתלי' והעובדים מטעמה 

דעת  לחוות  ובהתאם  לחוק  בהתאם  פועלים 
היועץ המשפטי של הוועדה".

הגיע  הימים  שבאחד  מספר  עודה  עו"ד 
הב־ להמשך  התנגדות  להגיש  כדי  לוועדה 

נייה בקניון, ונתקל בשלמה בוחבוט. "יצאתי 
מכליי כשראיתי אותו", הוא מעיד, "ליד כל 
ג'ונתן  שלך  'הבן  בו,  הטחתי  הוועדה  חברי 
בתוכנית  דן  ואתה  מלואיס,  משכורת  מקבל 

של הקניון'. הוא פסל את עצמו".
בין  החמים  היחסים  עלו  הזמן  שעם  אלא 
החל  ולואיס  שרטון  על  לבוחבוט  לואיס 
סיפר  אצלי",  אותו  "השארתי  מנוצל.  לחוש 
לואיס למקורבו. "רק כדי שלא יהיו עיכובים 

באישורי הקניון. שילמתי לו באין ברירה".
בסדרת מיילים שהגיעו לידינו ניתן לה־

תרשם כיצד לוחץ ג'ונתן על לואיס להעביר 
כתב:  ביוני 2008  ב־5  למשל  כך  שכרו.  את 
"היי לואיס, אני לא אוהב לדבר על כסף, אבל 
מה אני יכול לעשות, זה עבור המחיה שלי. 
החדש  בשכר  מאי,  מחודש  צ'קים  צריך  אני 
של 2,000 דולר, בשער של 3.37 פלוס מע"מ. 
בבקשה תשלח לכתובת הבאה..." במייל אחר 
כתב ג'ונתן: "עדיין לא קיבלתי את התשלום 
על חודש יוני ויולי ולמען הכנות זה עושה לי 
המון בעיות בתזרים המזומנים. בבקשה תדאג 

לזה".
שהגיש  המס  חשבונית  ימים"   7" בידי 
ג'ונתן ללואיס ב־31 במארס 2009 על סך 38 
אלף שקל. בפרטי החשבונית נכתב: "ייעוץ, 

עבור ארבעה חודשים".
החודשים חלפו וזעמו של לואיס גבר. "הוא 
ביקש כסף עבור חודשים של עבודה", סיפר 
לואיס למקורב, "שאלתי 'על מה אשלם לך?' 
עם  מה  לברר  כשהתקשרתי  מסוים,  בשלב 
ההיתר, אמרו שמחכים ששלמה יחתום עליו. 
כשהגעתי להסכמה עם ג'ונתן כי אשלם לו 
משכורת רטרואקטיבית ונתתי צ'קים, התק־
שרו מהעירייה להודיע שבוחבוט חתם ושא־

בוא לקחת את ההיתר".
ב־31  דבר  של  בסופו  שניתן  ההיתר  על 
במאי 2009 מתנוססת חתימתו של יו"ר הווע־

דה שלמה בוחבוט.
לבית  עודה  יוסף  עו"ד  שהגיש  בעתירה 
המשפט המחוזי בחיפה ביוני 2008, ושנמחקה 

מפלי־ הקלות  מגולל  הוא  לבקשתו,  בינתיים 
ובנייה  לתכנון  הוועדה  לטענתו  שנתנה  גות 
לפרויקט המדובר. בין השאר ציין, כי "למרות 
שהתוכניות לא נחתמו על ידי בעלי הזכות בפ־
רויקט ו/או בקרקע ולא על ידי המינהל, הסכימה 

הוועדה לקבל את התוכניות ולהביאן לדיון".
לוין ובן־גיגי דוחים את הטענות: "פרויקט 
הקמת 'כאן זמאן' שלב ב' אינו חריג. רק לאחר 
הנדרשים  התנאים  כל  את  מילאו  שהיזמים 
הנפיקה הוועדה היתר בנייה. לא הופעל לחץ 
כלשהו עלינו, לא על ידי בוחבוט ולא על ידי 

גורם אחר".

אגם השליטה
סעיף 122 א' (א) לפקודת העיריות קובע 
במפורש: "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שו־

חלק  האמורים  לאחד  שיש  תאגיד  או  תפו, 
העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או 
שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה 
צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעניין זה, 
קרוב – בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות".

שלמה  בארץ,  הוותיק  העירייה  כראש 
מצוין.  הזה  הסעיף  את  להכיר  צריך  בוחבוט 
אז איך זה שעד לפני שנתיים, ובמשך שבע 
שבאגם  הבריכה  מתחם  על  השליטה  שנים, 
מונפורט, משאב טבע המנוהל בידי חברה עי־

רונית, הייתה בידי בתו אביטל?
"אגם  חברת  ערכה   2000 שנת  בתחילת 
 – בע"מ"  ונופש  תיירות  מרכז  מונפורט 
ומועצה  מעלות־תרשיחא  עיריית  שבבעלות 
אזורית מעלה־יוסף – מכרז לניהול והפעלת 
הבריכה. לזכיין הבריכה נבחר עאבד בוטרוס.
בוטרוס הוא רואה החשבון של כמה מבני 
להש־ שזכו  אלו  בין  והיה  בוחבוט,  משפחת 
תתף במסיבה שנערכה לכבוד שלמה בוחבוט 
לאחרונה. בוטרוס הוא גם רואה החשבון של 
פורום יישובי קו העימות בצפון, גוף ציבורי 

שבוחבוט עומד בראשו.
חודשיים בלבד לאחר שהפך לזכיין הברי־

כה, ובאורח פלא, העביר בוטרוס את זכויות 
לידי  הבריכה  הפעלת  ואחריות  השליטה 

חברת ע.א קנטרי בע"מ.
שזכתה  מסתורית  חברה  אותה  ומיהי 
לפתע בנכס? בדיקה ברשם החברות מגלה כי 
גרינשפון,  אביטל  שניים:  רשומים  כבעלים 
המחזיקה ב־99 אחוז מהמניות, ואדית בן־גיגי. 
גרינשפון הוא שם משפחתה מנישואיה הרא־

שונים של אביטל בוחבוט־בורשטיין. ובן־גיגי 
הוא שם משפחה קודם של אדית פרץ, גרושתו 

של שלמה בוחבוט.
כשפנינו אליו בפעם הראשונה, טען רו"ח 
בוטרוס כי דווקא רצה לנהל את הבריכה, אבל 
כשהבין שהעסק לא רווחי העבירו לבתו של 
ראש העירייה. מאוחר יותר, כשעימתנו אותו 
עוד  נוצר  הצדדים  בין  שהקשר  העובדה  עם 
קודם – אביטל בוחבוט, למשל, היא שחתומה 
שקל  סך 5,000  על  במכרז  הערבות  צ'ק  על 
– מסר גרסה שנייה לדברים. "אביטל ובעלה 
עופר באו אליי וסיפרו לי על מכרז הבריכה", 
סיפר בוטרוס. "סיכמנו שאני אגש למכרז והם 
יפעילו ויטפלו בהכל. לא הייתה לי שום כוונה 
לנהל את הבריכה, רציתי רק לגזור קופון. סי־
כמתי איתם שאקבל אחוז מסוים מהרווחים".

את העובדה שבתו של ראש העירייה הפעי־
לה את הבריכה באגם מונפורט אי־אפשר היה 
להסתיר. "אביטל היא זו שניהלה את הבריכה, 
מה  לבדוק  פעם  מדי  מגיע  היה  עופר  ובעלה 
העניינים", מעיד עובד לשעבר באגם מונפורט. 
"אחד הדברים הראשונים שאביטל עשתה כש־
נכנסה לתפקיד היה לעדכן את מחיר הכניסה".

הבריכה  את  אביטל  שיפצה  בשנת 2001 
וביקשה שאת החשבון תשלם החברה העירו־

נית. בפרוטוקול הנהלת אגם מונפורט הוחלט: 
"או שהמפעיל לוקח על עצמו את הכל, ולא 
– שיחזיר את הבריכה לחברה ואנחנו נשלם 
הכל. לא מוכנים לשלם עבור השיפוצים, אלא 

אם הבריכה תוחזר לחברה".
הבריכה  עברה  מכן  לאחר  חודשים  כמה 
שיפוץ נוסף. הפעם החברה העירונית פתחה 
בקשר  שהייתה  "מי  ושילמה.  הארנק  את 
יומיומי עם הקבלנים, עמדה להם על הראש, 

הייתה אביטל", נזכר בכיר בעירייה.
כאן לא מסתיימות עלילות האגם. 
שילמה  לא  ארוכים  חודשים  לאורך 
אביטל את חשבונות המים והחשמל של 
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חודשיים לאחר שרואה 
החשבון של כמה מבני 

משפחת בוחבוט זכה בבריכה 
במכרז, הוא העביר את הניהול 
לידי חברת ע.א קנטרי בע"מ. 
ומיהי אותה חברה מסתורית? 
בדיקה מגלה כי בעלת החברה 

היא הבת אביטל בוחבוט
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אגיד לך, עמדו לי השערות. אם הייתי 
יודע מראש שמדובר בבתו של בוחבוט, 
מיד הייתי מבקש ייעוץ משפטי. מרכז 
מפרסם מודעת ברכה ליו"ר במגזין של בתו? 

איפה נשמע דבר כזה?"
וכך, מיד עם היכנסו של בוחבוט לתפקידו 
החדש, שילשל המרכז שזה הרגע הוצב ברא־

שו, 4,000 שקל לכיסה של בתו. 
כעשרה חודשים עברו מאז שנבחר בוחבוט 
ליו"ר מרכז השלטון המקומי בישראל – ארגון 
המקומיות  הרשויות  את  המאגד  השפעה  רב 
הממשלה,  מול  עניינן  את  ומקדם  בישראל 
לא  המרכז  ואנשי   – אחרים  וגופים  הכנסת 
החדשות  הנורמות  מול  להשתאות  מפסיקים 

שיצק לתפקיד. 
לא רק בוחבוט מנהל אותם, אלא גם קרובי 
שמגיעים  מעלות  ואנשי  מקורביו  משפחתו, 
מדי שבוע למרכז, מחלקים הוראות לעובדים 
בוחבוט  המשכורת.  בתלושי  מפשפשים  ואף 
גם  רבים  כספים  ומשקיע  בזה  מסתפק  לא 
לק־ מכובדים  ג'ובים  תופר  תנאיו,  בשיפור 
רוביו וממנה את אנשיו, חלקם אינם קשורים 
כלל לשלטון המקומי, לתפקידים בדירקטו־

ריונים ציבוריים.
אך תחקיר "7 ימים" חושף כי מה שקשה 
המקומי  השלטון  מרכז  עובדי  עבור  לעיכול 
– אינו מפתיע רבים במעלות, שהתרגלו לכך 
שמשפחתו של בוחבוט נהנית ממנעמי השל־
טון. 32 שנה רצופות בראשות מעלות־תרשי־

חא הפכו את בוחבוט לראש העירייה הוותיק 
בארץ, אך גם לכל־יכול בטריטוריה שעליה 
הוא מופקד, ומתוקף מעמדו הרם הוא הפך את 
ומ־ ותיקה  למסורת  משפחתו  ענייני  קידום 

פוארת.
כך למשל, חתנו של בוחבוט, עופר בורש־

טיין, מנהל אזור תעשייה מקומי ואת החברה 
הכלכלית של מעלות; הבת אביטל, זו מעסקי 
העיתונות, הפכה בדרך עקיפה לזכיינית של 
השנים  ובמהלך  העירונית  השחייה  בריכת 
זכתה להקלות משמעותיות בעסק אחר, כמו 
מחיקת חובות על ידי העירייה; יוסי, אחיו של 
שלמה, זכה בניהול מסעדה בשטח אגם מונ־

פורט, שאותו מנהלת העירייה, ובאורח פלא 
הפך גם לקבלן מערך הסעות עירוני, למרות 
התנגדות משרד הפנים; בן זוגה של בת אחרת, 
לעובדי  שי  תלושי  באספקת  מעורב  חגית, 
העירייה בהיקף של מאות אלפי שקלים; אפי־

משפחה אחז בג'וב  לו עורך הדין שייצג בני 
שבצדו שכר ציבורי ויותר מסימן שאלה אחד.

בוחבוט ייעוץ
נדמה כי הסיפור הבא ממחיש יותר מכל 
כיצד החל בוחבוט לערב בין מטלותיו הציבו־

ריות לעניינים הכספיים של משפחתו. 
לפני שלוש שנים החליט לואיס (שם בדוי, 
עסקים  איש  במערכת),  שמור  המלא  השם 

אמיד שהיגר לחו"ל בצעירותו, לחזור ארצה. 
היו לו תוכניות לעשות עסקים בישראל, אולי 
אפילו להקים מפעל שיספק תעסוקה לתושבי 

מעלות והסביבה.
"הקשר ביני לבין שלמה בוחבוט נוצר כבר 
בימיי הראשונים בארץ", גולל לואיס בפני אחד 
ממקורביו את השתלשלות העניינים. "קניתי 
בית חדש ותוך כדי נוצר קשר עם בוחבוט. הוא 
ביקר אצלי בבית וכשהבין שאני רוצה להש־

קיע במעלות, אמר שאני צריך לקחת מישהו 
שיעזור לי ויעשה את החיים קלים יותר".

כך  בוחבוט,  עם  הפגישה  לאחר  מה  זמן 
סיפר לואיס למקורבו, הוא קיבל שיחת טל־

פון מבחור צעיר בשם ג'ונתן. "הוא הציג את 
לו  שיש  סיפר  העיר,  ראש  של  כבנו  עצמו 
הרבה קשרים ושהוא יכול לעזור. כשפגשתי 
את ג'ונתן שאלתי איזה ניסיון יש לו, כי הוא 
נראה לי די צעיר. ג'ונתן השיב שאת כל מה 
שהוא יודע הוא למד מאביו וכי יש לו הרבה 
קשרים. הבנתי שכדי לעשות משהו בעיר הזו 

כדאי שמשפחת בוחבוט תהיה לצדי".
שנחתם  השניים,  בין  העסקה  בהסכם 
במארס 2007 והגיע לידי "7 ימים", נקבע כי 
"בוחבוט נדל"ן", החברה של ג'ונתן, אז בן 24

מק־ הדרכה  "שירותי  ללואיס  תספק  בלבד, 
צועית וייעוץ", וכן תחפש עבורו "הזדמנויות 

נדל"ן בכל רחבי ישראל". 
כי  לבן,  גבי  על  שחור  בחוזה,  נקבע  עוד 
כל  "בקבלת  לואיס  את  ייצג  הבן  בוחבוט 
האישורים החיוניים מהמערכת המוניציפלית 

המקומית וממשרדי הממשלה".
הרא־ "בשנה  בחוזה,  נכתב  זאת,  תמורת 
שונה השכר של ג'ונתן יהיה 1,500 דולר מדי 
ובשנה  דולר,   2,000 השנייה  בשנה  חודש, 
חברת  זאת,  מלבד  דולר.   2,500 השלישית 
'בוחבוט נדל"ן' רשאית לקבל עד 2.5 אחוזי 
עמלה ממחיר רכישה סופי של כל עסקת נד־

ל"ן שהיא תיזום". 
בצד  ללואיס,  להגיש  שהחל  בחשבוניות 
הסכום המבוקש, ציין ג'ונתן בכתב ידו, תחת 

סעיף סוג השירות: "ייעוץ חודשי".
כשלואיס נכנס לביתו הוא הזמין את בו־
חבוט האב לארוחת ערב. בוחבוט נענה והגיע 
בוחבוט  "משפחת  וג'ונתן.  רעייתו  עם  יחד 
המשיך  ובארץ",  בעולם  בעסקיי  התעניינה 
לואיס לגולל את סיפורו בפני מקורבו. "סי־
החוקים  בישראל.  לי  קשה  כמה  להם  פרתי 
הרגיע  בוחבוט  השפה.  המנטליות,  השונים, 

אותי ואמר שמעכשיו יש לי את ג'ונתן, הוא 
יעזור לי במה שאצטרך".

לפ־ כשותף  לואיס  נכנס  תקופה  באותה 
זמאן"  "כאן  בקניון  ב'  שלב  בניית  רויקט 
בשם  דין  עורך  עם  יחד  במעלות־תרשיחא, 
יוסף עודה, יריב ותיק של בוחבוט. בין לואיס 
והאחרון  עסקיות,  מחלוקות  התגלעו  לעודה 
החל לפעול בבית המשפט נגד המשך הבנייה. 
ימים  באותם  הפרויקט.  לעיכוב  גרם  הדבר 
הווע־ לאישורי  לואיס  של  הפרויקט  המתין 
דה המקומית לתכנון ובנייה "מעלה נפתלי", 
חבריה  ובין  בוחבוט  שלמה  עומד  שבראשה 
כאלה הנחשבים מקורבים אליו, דוגמת מזכיר 

הוועדה אבי בן־גיגי.
לפעול  היה  בוחבוט  ג'ונתן  של  תפקידו 
במסגרת אותה ועדה ולקדם את אישורי הפ־

רויקט של לואיס. אביו שלמה, יש לציין, פסל 
ג'ונתן  את  "שאלתי  בוועדה.  מלשבת  עצמו 
איך מתקדמים האישורים", גולל לואיס בפני 
שלו  אבא  עם  שדיבר  סיפר  "והוא  מקורבו, 
ושהכל יהיה בסדר. 'אתה תקבל את האישו־

רים, הכל מסודר', נהג להרגיע אותי". 
בכך,  הסתפק  לא  העירייה  ראש  של  בנו 
ולדברי לואיס התקשר בעצמו לחברים בווע־
סדרת  לחץ.  והפעיל  אביו  מופקד  שעליה  דה 
מיילים שהגיעה לידי "7 ימים" חושפת התכ־

תבות בין לואיס לג'ונתן בוחבוט, שבה מעדכן 
האחרון על פעילותו. בסוף כל מייל מופיע לוגו 

בוחבוט יוזמות וניהול נדל"ן". BN" :גדול
כך למשל, ב־10 ביולי 2008, כותב לואיס 
לעזור  רוצה  שהוועדה  "...חשבתי  לג'ונתן: 
להרים את הפרויקט ולהריץ אותו, אבל זה לא 
המסר שאני מקבל מיוסי לוין (מהנדס הווע־

דה – ת"ב). איבדתי כל כך הרבה כסף עם כל 
העיכובים בבנייה עד עכשיו. אני מקווה שאבי 
בן גיגי יוכל להאיץ את התהליך. ג'ונתן, אני 
אעביר את שכרך בעוד כמה ימים, כמו בפעם 
אני  בהונג־קונג.  שלי  מהחשבון  האחרונה, 
צריך שתפעיל לחץ על יוסי לוין שיבדוק את 
התוכניות על מנת להיות בטוח שהכל בסדר, 
מאשר  מוקדם  האישור  את  ייתן  שהוא  כך 

מאוחר".
ב־14 ביולי השיב לו ג'ונתן במייל: "לואיס 
היקר, חזרתי שלשום מהמילואים, מחר יש לי 
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עם היבחרו של שלמה בוחבוט ליו"ר 
מרכז השלטון המקומי, פנתה בתו 

אביטל למרכז והציעה לפרסם מודעת 
ברכה בעלות 4,000 שקל במקומון 

שבבעלותה. "כשהגיע זמן התשלום 
והתברר לנו שמדובר בביתו של שלמה", 
מספר בכיר במרכז, "עמדו לי השערות"

למעלה מימין (בכיוון השעון): עופר בורשטיין, רעייתו אביטל בוחבוט, אגם מונפורט והבריכה שבמתחם האגם
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לא פעם היה מגיע כדי לעקוב אחר השיפוצים".
גורמים בחברה העירונית מספרים כי לע־

תים נהג יוסי בוחבוט להתמקח איתם בנוגע 
מהם,  אחד  מספר  פעם",  "לא  לחשבונותיו. 
אחיו  של  ארוחותיו  של  חיובים  שלח  "יוסי 
שמדובר  בטענה  אחרים  עם  שסעד  שלמה, 
מול הט־ מחייך  פשוט  באורחי האגם. הייתי 

ענות הללו. מובן שהתקזזנו איתו. זו הייתה 
מלחמה שיוסי ניצח בה מראש".

בוחבוט  שיוסי  היחידה  המלחמה  לא  זו 
ניצח בה מראש. ב־2006 אושרה ההתקשרות 

עם חברת ההסעות "מעלה 
מעלות בע"מ", הרשומה 

על שמם של יוסי בוח־

בוט ובנו אביעד, לצורך הסעות ילדי החינוך 
המיוחד במעלות. 

החברה של יוסי ובנו החלה בהפעלת מערך 
ההסעות וממשיכה בכך עד היום. כן, גם לאחר 
שמשרד הפנים קבע בנחרצות ואישר בפנינו 
השבוע: "לא אישרנו ליוסי בוחבוט לנהל את 

מערך הסעות החינוך המיוחד".
יוסי בוחבוט בתגובה: "אני בכלל לא עובד 
בחברת ההסעות, אלא בני אביעד וזה מותר. 
אסורה רק קרבה משפחתית מדרגה ראשונה".

ההסעות,  לחברת  עכשיו  התקשרתי 
ואתה ענית.

"אה... המזכירה לא נמצאת, אני כאן במ־
קומה".

קובה תלושים
גם חגית (37), בת נוספת של בוחבוט, 
לא צריכה להרגיש מקופחת. 500 עובדי 
עיריית מעלות־תרשיחא וגמלאיה קיבלו 
בראש השנה האחרון תלושי חג מחברת 
אותה  בראש  עומד  ומי  שי".  "אולטרא 

חברה?
על פי רשם החברות, הבעלים של 
אביו,  קובה.  משה  הוא  שי"  "אולטרא 
רוני קובה, הוא בן זוגה של חגית בו־

החברה  למשרדי  כשהתקשרנו  חבוט. 
ושאלנו מי בעל הבית, השיבה מנהלת 
השיווק כי "רוני הוא הבעלים". כשבי־
קשנו את חגית, השיבה: "היא לא נמצאת 
פה כרגע" ושאלה באדיבות אם נרצה לה־

שאיר לה הודעה.
באתר האינטרנט שלה מציינת חברת "אולט־

רא שי" בין לקוחותיה את עיריית מעלות. עלות 
המתנות לעובדים נאמדת ב־200 אלף שקל.

מספר  מעלות  עיריית  עובדי  ועד  יו"ר 
שהצעת החברה נבחרה בהליך מסודר לאחר 
הצעות  ארבע  מבין  ביותר  הזולה  שהייתה 

שהוגשו. 
במ־ רשויות  ממונה  טאפש,  רקאד  את 

שלוש  משכנע: "לפחות  לא  זה  הפנים,  שרד 
'אולטרא  חברת  עם  עובדת  שנים העירייה 
איך  העובדים:  ועד  יו"ר  את  שאלתי  שי'. 
שקשורה  משפחתית  חברה  עם  אתם עובדים 
לראש העיר? הוא ענה לי שהוועד מממן חמי־
שים אחוז והעירייה חמישים אחוז. אמרתי לו 
שלעירייה אסור לממן אפילו עשרה אחוזים 
מזה. היה אמנם מכרז בראש השנה האחרון, 
אבל 'אולטרא שי' זכתה בו, בזמן שאסור 

לה בכלל להשתתף".
לסרי:  ליאור  במעלות,  האופוזיציה  יו"ר 
"סיפור התלושים הוא דוגמה אחת מני רבות. 
כבר שנים אני מתריע על הנעשה מצד ראש 

העיר וכמה מבני משפחתו".

מרכז העצבים
טלטלה, מפח נפש, כעס – אלו המילים שבא־

מצעותן בוחרים גורמים במרכז השלטון המקומי 
לתאר את עשרת החודשים האחרונים מאז שנ־

בחר בוחבוט ליו"ר. בכירי המרכז – ראשי ערים 
ומועצות – מספרים שאחרי 15 שנה שבהן ניהל 
עדי אלדר את המרכז בצניעות, אפילו בסגפנות, 

נאלצו להתרגל לנורמות חדשות.
בז־ החליפו  והחסכנות  הצניעות  "את 
במרכז.  בכיר  מספר  ומשאבים",  כספים  בוז 
"אלדר עבד במשרד קטן, בוחבוט איחד שני 
סנד־ הביא  אלדר  מפוארת.  ללשכה  חדרים 

פתוח  חשבון  יש  לבוחבוט  מהבית,  וויצ'ים 
דמו־ מניהול  המרכז.  חשבון  על  במסעדות 
אנ־ שמפטר  אדם  של  לשלטון  עברנו  קרטי 
שים שעבדו פה שנים במסירות בלי למצמץ, 

וממנה מקורבים".
הקדנציה של בוחבוט במרכז השלטון נפ־
תחה, כאמור, עם העברת כספים לחברה הפ־
רטית של בתו, תמורת פרסום מודעת הברכה 
במקומון. זו לא הייתה הפעם הראשונה שהמ־

רכז קונה שירותים ממשפחת בוחבוט.
לפני פחות משנתיים פירסם בוחבוט את 
ספר זיכרונותיו "להיות ראש עיר". כשהספר 
היה מוכן, מעיד גורם במרכז השלטון המקומי, 
ביקש מהם בוחבוט, אז עדיין ממלא מקום יו"ר 
"אי־אפשר  מספרו.  עותקים  לרכוש  המרכז, 
להגיד לא לבוחבוט", מספר הגורם. "המרכז 
למח־ תלכי  אם  עותקים.  לקנות 300  נאלץ 

סן, תגלי עשרות עותקים שוכבים מאובקים 
בשני ארגזים גדולים".

הצ'ק, יותר מ־24 אלף שקל, שולם בינואר 
2008 לחברת "בוחבוט שיווק מכירה ופרסום" 
מקבוצת "בוחבוט נדל"ן בע"מ" הרשומה על 

שמו של ג'ונתן בוחבוט.
לבקשת  "נכתב  בוחבוט,  מגיב  "ספרי", 
את  מניסיוני  ללמד  כדי  המחוז  על  הממונה 
ראשי הערים ונבחרי הציבור. מרכז השלטון 
היעד  קהל  מתוך  העיקרי  הגוף  הוא  המקומי 

של הספר ומכאן שאין בכך פגם".
לש־ הזמר  בוחבוט,  לבית  נוסף  בן 
עבר אייל בוחבוט, עבד תקופה קצרה 
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† יש לציין כי המצב הקטסטרופלי של חגיגות השכר שאותן 
מינורי  תיקון  לאחר  הינו  המקומי  השלטון  במרכז  מצאתי 
שכבר נעשה ברמות השכר לפני כארבע שנים, גם זאת לאחר 
העיקרית  הסיבה  הוא  זה  בעניין  העיקש  טיפולי  אז.  זעקתי 

לכתבה זו, אך הדבר לא יסיט אותי מדרכי.

† האם בדקתם מדוע נאלצתי לבקש את הסיוע של עובדי 
מעלות בהתנדבות מלאה? מינהל הכספים הפך לאוטונומיה 
שאפילו למנכ"ל לא הייתה כל סמכות מעליו. כאשר ביק־

שתי כיו"ר לקבל מידע מסודר בדבר תקציבים, התקשרויות 
ושכר, הערים מנהל המחלקה כל מכשול אפשרי. התברר לנו 
משוועת,  ובפרימיטיביות  בשלומיאליות  מתנהל  שהכל  אז 
מרכז  את  להציל  חייב  הייתי  ברירה,  כל  לי  הייתה  לא  לכן 

פריט  כל  שידלו  מקצועיים  עובדים  ולהביא  המקומי  השלטון 
מידע עד להרכבת הפאזל כולו. 

מוביל  ארגוני  יועץ  עם  יחד  בנחישות  לפעול  למנכ"ל  הוריתי 
ולהפוך את מרכז השלטון המקומי לארגון מקצועי, תכליתי ודינ־

מי, הפועל על פי נורמות ציבוריות תקינות ומודרניות. לכן הבאתי 
בפני הנהלת מרכז השלטון המקומי (מורכבת מ־80 ראשי ערים) הצעה 

שנורמות השכר יתאימו לרשות מקומית בת 150 אלף תושבים.

† לגבי המינויים: ארי שטיינברג הינו משרת אמון. יפעת קריב 
ניהלה פרויקטים ארציים בג'וינט ישראל, שמה הולך לפניה בקרב 
מי שפעלה מולו. היא אחראית על חינוך, תרבות, רווחה, קליטה וס־

פורט והתקבלה כדין ועל פי הנהלים. אבישי כהן וכפיר כהן נבחרו 
במכרז כדין ועל פי הנהלים. ארבעתם אנשים נפלאים ועובדים מן 
השורה הראשונה, מקצוענים לעילא ולעילא, ואך טבעי שכשנכנס 
יו"ר חדש שחייב לנער מתרדמתה מערכת אפלה ומיושנת, עליו 
לשלב גם אנשים חדשים וראויים במקום כאלו שהרוויחו יותר מנ־

שיא המדינה ותרומת חלקם למערכת הייתה מזערית.

† לקחתי בחשבון שמימוש המהלכים שאני מוביל יהיה כרוך בהפצת 
שקרים. הכפשות אלו רק מדרבנות אותי להמשיך ולעשות באומץ 
ובנחישות למען ראשי הרשויות ולמען השלטון המקומי בישראל. 
אלו 'כדורי צבע' בלבד, שנועדו להכתים, ולא ירפו את ידיי. אני 
גאה בילדיי ועושה הכל שיישארו להתגורר בגליל. חינכתי אותם 

לערכים, להגינות וליושר, ורק בזכות כישוריהם הם מצליחים".

בחוזה שנחתם בין ג'ונתן 
בוחבוט לאיש העסקים 

שביקש לבנות קניון 
במעלות נקבע כי בנו של 
ראש העיר ייצגו "בקבלת 
כל האישורים החיוניים 

מהמערכת המוניציפלית 
המקומית". בתמורה יקבל 
1,500 דולר לחודש בשנה 
הראשונה, 2,000 בשנייה, 

ו-2,500 בשלישית

ראש מועצת להבים, אלי לוייו"ר האופוזיציה במעלות, ליאור לסרי
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מתב־ מדוע?  האגם.  להנהלת  הבריכה 
רר שמשום מה לא הותקנו שעוני מים 
בכיר  מספר  הבריכה.  בתחומי  וחשמל 
בעיריית מעלות: "דרשנו שיהיו שעונים שם, 
אז מה אם דרשנו? גם כשנעשה חישוב משוער 
של התשלומים שמגיעים לנו, אביטל טענה 
שבשל חור בקרקעית הבריכה היה חלחול של 
מים מבריכת השחייה לאגם. זו הייתה טענה 
כל  את  מכסה  לא  זה  זאת,  בכל  אך  נכונה, 
תשלומי המים. וחוץ מזה, חשמל היא הייתה 
חייבת לשלם. שוב ושוב ביקשנו ממנה לשלם. 
זה  וגם  ארוכים,  חודשים  לאחר  נעתרה  היא 

אחרי שקיזזנו לה סכום גדול". 
אגב, הבריכה הזו לא הייתה ההתנסות הע־
סקית הראשונה של הבת אביטל. לפני כעשור 
היא הקימה מעין מיני־ספא בשם "מבל קוסמ־
טיק", אולם העסק לא החזיק מעמד לאורך זמן.

בדצמבר 2004 התכנסה ועדת ההנחות של 
של  עניינם  נדונו  בישיבה  מעלות.  עיריית 
בעלי חוב שלא ניתן לאתרם, או כאלה המוג־
דרים מקרים סוציאליים קשים. בין לבין עלה 

עניינה של חברת "מבל קוסמטיק".
של  שמה  מוזכר  לא  הוועדה  בפרוטקול 
בעלת העסק וכמובן לא קרבתה לראש העי־
רייה, מלבד ההחלטה: "מבל קוסמטיק – הח־
ברה לא פעילה מספר שנים. החלטה: למחוק 
את החוב". גובה הסכום שנמחק: 23,715 שקל. 
בישיבת ועדת הכספים ביוני 2005, שאישרה 
החוב,  למחיקת  ההנחות  ועדת  המלצת  את 

השתתף בוחבוט עצמו.
את  שמכרה  לאחר  האחרונים,  בחודשים 
העיתון "תענוג", משמשת הבת אביטל מנהלת 
האזורי  והביוב  המים  בתאגיד  לקוחות  שירות 
המ־ בעלת  מכבר.  לא  שהוקם  זיו",  "מעיינות 

ניות העיקרית בתאגיד היא עיריית מעלות. על 

האגרות לתושבים, שבהן היא מבשרת כי "תא־
גיד המים והביוב יוצא לדרך", חתמה בשם אבי־

טל בורשטיין. שום אזכור לייחוס המשפחתי.

בורשטיין ינהל
בורשטיין,  עופר  את  תכירו  עכשיו 
מהאנשים החזקים במעלות ובעלה של אבי־

טל, בתו הבכורה של שלמה בוחבוט.
החברה  בראש  הוצב  הוא  כשנתיים  לפני 
מתנהל  שהוא  אף  על  מעלות.  של  הכלכלית 
מהמסמכים  בחלק  ועניין,  דבר  לכל  כמנכ"ל 
הרשמיים הוא מוגדר "ממלא המקום". כל זאת 
למה? כיוון שטרם נערך מכרז לתפקיד המנ־
כ"ל. ולמה לא נערך מכרז? הנה השערה: בוח־

בוט הוא יו"ר החברה הכלכלית ועל חתנו יקשה 
להתמודד בשל הקרבה המשפחתית. בכיר במ־
שרד הפנים: "לא קיבלנו דיווח על התפקיד. זה 

לא תקין ומדובר בניגוד אינטרסים". 
משנת  נוסף:  בכובע  מחזיק  בורשטיין 
פארק  מינהלת  כמנכ"ל  מכהן  הוא   2000
ממעלות  ביציאה  השוכן  "קורן",  התעשייה 
הכלכ־ החברה  של  משותפת  בבעלות  ומצוי 
לית לפיתוח מעלות והחברה לפיתוח "מעלה 
יוסף". בשנת 2007 עלות שכרו השנתית של 
המנכ"ל בורשטיין נאמדה ב־280 אלף שקל. 
רקאד טאפש, ממונה רשויות במשרד הפנים, 
קובע: "היותו מנהל אזור תעשייה קורן מנוגד 

להיגיון ולחוק".
את  מרתיע  לא  המשפחתי  שהקשר  אלא 
בוחבוט. בישיבת מועצה שהתקיימה במארס 
השנה התקיים דיון תקציבי, ובין השאר הוזכר 
נושא שכרו של בורשטיין. משרד הפנים קבע 

שהדבר נוגד את פקודת העיריות, אבל בזמן 
אמת בוחבוט לא העלה בדעתו שיש משהו לא 

בסדר בעצם השתתפותו בישיבה.

בוחבוט הסעות
ממשאב  שנהנה  נוסף,  משפחה  בן  והנה 
הטבע אגם מונפורט: יוסי בוחבוט, אחיו של 
ראש העיר. יוסי בוחבוט הפעיל לאורך שנים 
שוב,  בשם "אגמית" –  מסעדה  האגם  בשטח 

בניגוד לסעיף 122 א' (א) לפקודת העיריות.
אלא שיוסי בוחבוט טוען שהיו לו שותפים, 
והם שהיו אחראים על הפעלת המקום. הוא רק 
יוסי  טוען  בתחילה,  למקום.  פעם  מדי  הגיע 
בוחבוט, שותפו היה אדם בשם מאיר בן־אלוש. 
יצרנו קשר עם בן־אלוש. הוא לא ממש יודע 
על מה אנחנו מדברים. "אין ולא היה לי קשר 
של  עובד  בכלל  אומר. "אני  הוא  למסעדה", 

יוסי בוחבוט בחברת ההסעות".
שותפו השני, כך טוען יוסי בוחבוט, היה 
אדם בשם מיכאל פרץ. בחברת "אגם מונפורט 
מרכז תיירות ונופש בע"מ" מאשרים שפרץ 
ניגש למכרז על הפעלת המסעדה. אלא של־
דבריהם, הם לא זוכרים שהפגין אחר כך נוכ־
חות רבה במקום. "מי ששהה שעות במסעדה, 
ניהל אותה ובא בדרישות להנהלת האגם היה 

יוסי בוחבוט עצמו", הם אומרים.
אנחנו  מה  מבין  ממש  לא  עצמו  פרץ  גם 
רוצים ממנו כשאנחנו מעלים את עניין המס־
עדה. "אני לא מנהל ולא ניהלתי. על המסעדה 

תדברי רק עם יוסי בוחבוט".
יוסי בוחבוט, אנחנו מדברים איתך.

"הם היו השותפים שלי וניהלו את המקום. 

אני הגעתי פה ושם. לא היה לי זמן להתעסק 
במסעדה, אני מפעיל חברת הסעות".

בשנת 2003  מיד.  נגיע  ההסעות  חברת  אל 
שופצו אולם ההחלקה על הקרח שבשטח האגם 
שה־ אליו. "בימים  הצמודה  ומסעדת "אגמית" 

האגם,  בחברת  בכיר  מספר  שופצה",  מסעדה 
"שלמה בוחבוט היה מעורב באופן אישי בנעשה. 
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שלמה בוחבוט: "שקרים שלא ירפו את ידיי"
נו־ שחר,  חסרי  וכזבים  שקרים  של  בגיבוב  עוסקים  "הינכם 

שאים ממוחזרים אשר נקבע לגביהם על ידי גורמים מוסמכים 
שאין מאחוריהם דבר ולא חצי דבר", מסר שלמה בוחבוט בתגובה 
לתחקיר "7 ימים". "לצערי בחרתם לעשות תחקיר דווקא כנגד 
מי שמנקה את האורוות המעופשות, במקום נגד אותם מקורות 
שבשל פועלי לא יוכלו עוד לשלוח יד גסה לקופה הציבורית, 
כל  הנואלים.  ולשקריהם  לתסכולם  קשבת  אוזן  אצלכם  ומצאו 
המעשים המצוינים בשאלותיכם נעשו כדת וכדין, על פי חוות 
משרד  אישורי  ו/או  העירייה  של  המשפטית  היועצת  של  דעת 

הפנים, והינם ללא דופי. 
שמו  אשר  גורמים  עומדים  והרפש  הכזב  דברי  "מאחורי 
להם למטרה לפגוע בבני משפחתי ובי. אני נחוש לאכוף את 
החוק, את המלצות מבקר המדינה ואת כללי המינהל התקין 
הן במסגרת תפקידי כיו"ר מרכז השלטון המקומי והן במסג־

רת תפקידי כראש עיריית מעלות־תרשיחא, ללא מורא וללא 
משום פנים. 

משפחתי  בני  את  לכרוך  והמרושע  הנואל  לניסיון  "באשר 
עימי ובכך לפגוע בהם ובי, אדגיש כי אין בין בני משפחתי לבין 
תפקידי ועיסוקי כל נגיעה וקשר. בני משפחתי הינם אנשים בו־
אותה.  לבקש  ומבלי  עזרתי  ללא  ענייניהם  את  המנהלים  גרים 
כל התקשרות המוזכרת בתחקיר על אודות בני משפחתי, הינה 
לבין  בינה  שאין  הפרטיים  עסקיהם  במישור  כשרה  התקשרות 

תפקידי ולו קצהו של קשר. 
"נראה כי בדיקתכם לוקה בחסר מיסודה. כך למשל, ומבלי 

לגרוע מהסילופים הקשים והעדר הדיוק ביתר השאלות:

† בעניין עיסוקיהם של ילדיי – איני מתערב בכך. ילדיי מפל־
סים את דרכם בתחום העסקים בזכות כישוריהם וכל פועלם הינו 
בדרכי יושר והגינות. ג'ונתן הינו יזם צעיר ומוכשר שפועל בכו־
חות עצמו ובזכות יכולותיו וכישוריו. כל ההתקשרות בין חברת 
BN לבין איש העסקים המיוחס נעשתה כחוק בכפוף להסכמים 
כדין. האבסורד שבדבר הינו שדווקא אותם 'מקורות' אשר מסרו 
מידע שקרי זה הם אשר עשקו, רימו והונו איש עסקים זה בפ־
רויקט המדובר. מהפרוטוקולים של הוועדה המקומית עולה כי 
ג'ונתן או מי מטעמו מעולם לא נכח בשום ישיבת ועדה מקומית 
לתכנון ובנייה במעלות! ואף לא שוחח מעולם עם איש מחברי 

הוועדה בנושא זה.

† האם בדקתם אם אכן מר עופר בורשטיין כפוף אליי?

† אף בנוגע לנושא הבריכה הדברים נעשו על פי כללי ודיני 
המכרזים. השיפוצים בבריכה היו כורח המציאות בשל דליפות 

שגרמו לאיבוד מים רב, בעיה שעד היום טרם נפתרה.

† בעניין שיפוץ אולם ההחלקה: למיטב זיכרוני השיפוץ לא כלל 
גם את המסעדה. אני כן מעורב בפרטים הכי קטנים בעיר: אני 
בוחר את סוג השתילים, למרות שאיני אדריכל או מהנדס, אני 
מעורב בתכנון ובביצוע, אני בודק בעצמי מדי יום את טיב עבוד־
תם של פועלי הניקיון המסורים, אני בודק את טיב פחי הזבל, את 

רמת הבטיחות בבתי הספר ועוד.

† אין כל  דופי בכך שרו"ח בוטרוס יפעל בפורום קו העימות. 
בוטרוס הינו רו"ח מקצועי, אשר פעיל בעלות סמלית (כמותה 

כהתנדבות) של 3,000 שקל.

† אביטל נבחרה לתפקיד בתאגיד המים בזכות ניסיונה, התאמ־
תה לתפקיד, כישוריה ויכולותיה. הליך בחירתה נעשה בדרך של 
מכרז. משכורתה נקבעה בהתאם לחוזר מנכ"ל ובכפוף להנחיות 

משרד הפנים. לא הייתי מעורב בבחירתה.

† הליך ההנחה בארנונה לאביטל נבדק בעבר ונמצא כי אין בו 
כל פסול ופגם.

† באשר להתקשרות עם חברת 'מעלה מעלות'. בשנת 2006 לא 
נערך מכרז הסעות, וממילא לא נדרש אישור משרד הפנים למ־

כרז שלא התקיים. 

† בחירת הזכיין של תווי הקנייה נעשתה על ידי ועד עובדי העי־
רייה על פי הליך של התמחרות, וקבלת ההצעה הזולה ביותר.

השמ־ על  לשקוט  באתי  לא  המקומי:  השלטון  מרכז  ענייני   †
לתפקיד התחל־ כניסתי  יפות. מיד עם  במילים  ולהתהדר  רים 
תי לפעול באומץ לתיקון עיוותים של שנים, להוביל שינויים 
פנים־ארגוניים אסטרטגיים כדי להעצים את השלטון המקומי. 
בעשייתי אני מוכן 'ללכלך' את ידיי למען הגוף שבראשו הינני 
עומד. אני מעורב ויוזם. שליח ציבור 
בעשייה כנה  'מלכלך את ידיו'  אשר 
בע־ לעסוק  (במקום  הציבור  למען 
עלול  שהלכלוך  לכך  מודע  סקנות) 
אומץ  דרושים  לכן  לפרצופו,  לעוף 
ואורך רוח. דוח מבקר המדינה חושף 
ליקויים יסודיים באופן הניהול וקב־

לת ההחלטות בתחום השכר המופלג 
ותנאי העבודה, וחריגה מאמות המידה 
המקובלות בגופים הציבוריים. מילו־
בראשי  חקוקות  המבקר  של  אלו  תיו 

ומניעות את פעולותיי. 

† מי שחושב שעבור איש משפחה כמו־
אני  מרה.  בטעות  חוטא  תענוג,  בגדר  הינה  מלון  בבית  לינה  תי 
מעדיף תמיד את ביתי החם. אני פועל ונוסע בכל רחבי הארץ, עד 
שעות מאוחרות מתוך מחשבה על יום המחר. כך אני נאלץ לעתים 
קרובות ללון במרכז הארץ – כדי להגיע לפגישות בוקר במרכז 

אחרי יום עבודה ארוך ומתיש.

† בני אייל, בזכות כישוריו, נתבקש על ידי המנכ"ל דאז להיות 
עוזרו בחצי משרה בשכר מגוחך של 1,500 שקל לחודש. לידיע־

תך, שכרם של עובדים בחצי משרה במרכז השלטון המקומי עד 
כניסתי לתפקיד היה בין 13 ל־20 אלף שקל, בתוספת רכב צמוד 

ללא הגבלת דלק.

בוחבוט:"מאחורי דברי הכזב והרפש 
עומדים גורמים אשר שמו למטרה 

לפגוע בבני משפחתי ובי. אני נחוש 
לאכוף את החוק, את המלצות מבקר 

המדינה ואת כללי המינהל התקין“

"כמובן שהבאתי אותו בגלל 
שאבא שלו ראש העיר", 

מספר איש העסקים 
שהעסיק את היועץ ג'ונתן. 

קניון "כאן זמאן", שלב ב'
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בשנת 1992. "אייל  השלטון  במרכז 
למנכ"ל  עוזר  מעין  להיות  התמנה 
לבחור  מצוין  ג'וב  המרכז,  ולדובר 
צעיר וחסר כל ניסיון רלוונטי", מספר עובד 

לשעבר במרכז.

בוחבוט שיפוצים
פצח  המרכז  יו"ר  לתפקיד  כניסתו  עם 
בוחבוט במלאכת שיפור תנאיו. כבר בימיו 
הראשונים בתפקיד בישר לסובבים אותו כי 
בדעתו לערוך שיפוץ מקיף ללשכתו. אמנם 
חדש  בבניין  יושב  המקומי  השלטון  מרכז 
ברחוב הארבעה בתל־אביב, ובאותה לשכה 
ממש ישב קודמו אלדר ללא תלונות – אלא 

שבוחבוט היה איתן בדעתו.
"הוא הודיע לנו שהחדר עלוב והוא הולך 
לשפץ אותו", מספר גורם במרכז. "'לא יאה 
הסכמנו,  לנו.  אמר  כך  שם',  לשבת  ליו"ר 
שני  חיבר  מהיסוד.  שיפץ  פשוט  הוא  אבל 

חדרים ללשכה מפוארת".
בחשבון הסופי, שהגיע לידי "7 ימים", 
מפורטות העבודות שנעשו: הכנת תוכנית 
לאחר  המסדרונות  צביעת  שיפוץ,  שיפוץ, 
השיפוץ, פינוי פסולת, כיסא מנהלים ועוד. 

השורה התחתונה: 114 אלף שקל.
גם את רכבו שידרג בוחבוט. בסוף אפריל 
אנדראוס,  פואד  מעלות,  גזבר  שלח  השנה 
מכתב למרכז השלטון המקומי, ובו מתבקש 
המרכז להשתתף בקניית שברולט טראוורס 
מפוארת חדשה לבוחבוט, שעלותה 264 אלף 
עיריית  כי  אנדראוס  מציין  במכתבו  שקל. 
מעלות שילמה 147 אלף שקל וכי על המר־

כז להעביר 117 אלף שקל נוספים.
למכתב צורף אישור חריג ממשרד הפ־

נים, אלא שלמרכז השלטון עצמו לא ניתנה 
את  שילם  "המרכז  בעניין.  לדון  הזדמנות 
הכסף, למרות שהעניין לא עבר את אישור 
בחריגה  "מדובר  בכיר.  אומר  ההנהלה", 
תקציבית שצריך לדון בה. יש פה עניין של 
לקחת תקציב ממקום אחד ולהעביר לשני 

כדי לממן את הרכב של בוחבוט".
בוחבוט מסר בתגובה, כי "משרד הפנים 
אישר לי רכב בדרגה 6 היות ואני ראש מש־
פחה מרובת ילדים. אישור דומה ניתן ליו"ר 
הקודם". יש לציין כי אמנם לבוחבוט שבעה 

ילדים, אך רק אחד מתחת לגיל 18.
בנוסף ביקש הגזבר אנדראוס ממרכז הש־
לטון להשתתף בהוצאות הלשכה של עיריית 
מעלות ב־36 אלף שקל בשנה ובמימון שכר 

הנהג של בוחבוט – 16 אלף שקל לשנה.
זה לא הכל: בניגוד לקודמו, נוהג בוחבוט 
ללון בבתי מלון כשהוא מגיע למרכז או עולה 
לכנסת בירושלים. בין החודשים מארס־יוני 
התארח בשרתון פלאזה בירושלים ובשרתון 
כולל  בסכום  הבורסה  במתחם  טאואר  סיטי 

של כ־7,000 שקל. "קודמו בתפקיד, אלדר, 
כשנאלץ  בהרצליה  הוריו  אצל  ישן  היה 
פעם־ בסדר  זה  מאוחר.  עד  במרכז  לשהות 
פעמיים לישון בבית מלון, אבל פה לדעתי 

זה חרג מפרופורציה", מלין בכיר במרכז.
מא־ בוחבוט  ביקש  ליו"ר  מינויו  לאחר 

במסעדות  חשבון  לו  שיפתחו  המרכז  נשי 
כך  בתל־אביב.  הקצינים  ומועדון  פאשה 
למר־ עלתה  השנה  במארס  ארוחה  למשל, 
כז 1,428 שקל. ארוחה נוספת, חודש אחרי, 
עלתה 741 שקל. סכום שש ארוחות במסע־

דת פאשה הסתכם בכ־3,400 שקל. 

עלילות מעלות
הוא  המקומי  השלטון  מרכז  משרדי  אל 
מגיע מדי יום חמישי, אף פעם לא לבד. הפמ־
ליה כוללת לא פעם את אחיו יעקב ואחד מי־
לדיו. אליהם מצטרפים לא אחת אנשי אמונו 
ממעלות: הגזבר אנדראוס, המבקר אלכס קו־
רנייב, הסמנכ"לים יעקב אוחנה וסילס ליבי־
ליה וראש המטה שלו בעירייה רועי אלרום. 

מה לכל אלה ולמרכז השלטון המקומי? 
מתברר שעל דעתו מינה אותם בוחבוט למ־
עין בעלי תפקיד במרכז. "הם באים לכאן 
כאילו היו בטיול שנתי לתל־אביב", מעיד 
גורם במרכז. "מסתובבים במסדרונות כב־

תשיג  לי,  'תצלם  לנו  אומרים  הבית,  עלי 
המסמך הזה והזה'. הבנו  לי, תראה לי את 

שבחרנו במשפחה ולא בבן אדם".
הש־ בפנינו  הכחיש  בוחבוט  יעקב  האח 

בוע כי הוא מתערב בענייני מרכז השלטון 
לעו־ הוראות  מחלק  אינו  ובוודאי  המקומי, 

למשק  החברה  של  זכיין  "אני  בדים. 
וכלכלה של מרכז השלטון המקומי 14 
להגיד  עולה  אני  מגיע  כשאני  שנה. 
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עו"ד ועוד
עורך הדין החיפאי אורי שילה יוכל גם הוא להעיד כיצד 
מתנהלים בממלכת בוחבוט עסקים אישיים לצד אלו הצי־

בוריים.
מצד אחד שילה שימש כעו"ד הפרטי של שלמה בוחבוט 
ובתו חגית; מצד שני זכה עו"ד שילה לג'וב בוועדה המקו־
מית לתכנון ובנייה "מעלה נפתלי" וניהל תיקים לעיריית 

מעלות – בראש שתיהן, כאמור, עומד בוחבוט.
בשנת 2003 פנה בוחבוט אל עו"ד שילה וביקש שייצג 
אותו בצו מניעה שהגיש נגד מרכז השלטון המקומי. והרי זה 
פלא: שבועיים בלבד לאחר שבוחבוט שכר את עו"ד שילה 
באופן פרטי, הגיש האחרון מועמדות למשרת תובע ועדת 

"מעלה נפתלי".
"ההליך הוא", מספר אחד מחברי הוועדה לשעבר, "שכל 
מועמד נפגש עם כל חברי הוועדה, לרבות בוחבוט. סביר 
צריך  היה  לא  הוא  שילה,  עו"ד  את  פגש  שכשהוא  להניח 

להגיש קורות חיים". עו"ד שילה אישר בפנינו שאכן נפגש 
עם בוחבוט כשביקש להתמנות למשרד התובע בוועדה. 

הג'וב הציבורי לא הפריע לעו"ד שילה להמשיך לייצג את 
משפחת בוחבוט בענייניה האישיים. כך למשל בשנת 2006 
ייצג את הבת חגית בוחבוט מול שותפה בקאנטרי בכפר ורדים, 

יורם איילון, כשהשניים החליטו על הפרדת כוחות עסקית.
בשנת 2007 היחסים בין עו"ד שילה לבוחבוט עלו על 
שרטון, והוחלט לא להאריך את כהונת עו"ד שילה בשנה 
מעיד  סכסוך",  התגלע  לבוחבוט  שילה  עו"ד  נוספת. "בין 
אחד מחברי הוועדה. "בוחבוט חשב שעו"ד שילה לא תקיף 

מספיק עם יזמים מסוימים".
והינה, זמן קצר לאחר הסיום הצורם של כהונתו בווע־

דה, נזכר עו"ד שילה לתבוע את בוחבוט על כך שלא שילם 
לו עבור התיק של מרכז השלטון המקומי, שבו טיפל לפני 
כארבע שנים. התביעה על סך 90 אלף שקל הוגשה לבית 

משפט השלום בחיפה. בסופו של הליך גישור הסכימו הצ־
דדים על סכום שהם מעדיפים לא לחשוף.

עו"ד שילה לא מכחיש את הפרטים, אך טוען: "היה הסכם 
לא כתוב שבוחבוט ישלם לי כשאסיים לטפל בתיק מול המ־
רכז לשלטון מקומי. הסכום אמור להיות על פי תחשיב שא־

עשה של מספר השעות והמאמץ שהושקע. בתחילת העבודה 
על התיק עשיתי אומדן ובוחבוט שילם מקדמה, אך כשביק־
שתי את יתרת הסכום, הוא שלח אותי לאחיו. אחיו לא הס־
כים לשלם וכל הזמן אמר לי 'תפחית, תעשה הנחה', עד שזה 
הגיע למצב שנאלצתי לתבוע. אין דבר שמצער אותי יותר 
מלתבוע את הקליינט שלי. עם זאת תבעתי, כי זה לא תקין 
להשאיר את המצב כמו שהוא – שלא ייווצר חשד שוויתרתי 

על שכר אישי כנגד עבודה ברשות ציבורית".
שלמה בוחבוט מסר בתגובה: "אין כל פסול בהתקשרות 

עם עו"ד שילה".

החברה של יוסי בוחבוט, אחיו 
של שלמה, עוסקת בהסעת 

ילדי חינוך מיוחד במעלות. זאת 
למרות התנגדות משרד הפנים. 

יוסי בוחבוט: "אני בכלל לא 
עובד בחברת ההסעות, אלא 
בני אביעד. אסורה רק קרבה 
משפחתית מדרגה ראשונה"

שלמה בוחבוט
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שלום לאח שלי. מה, אני לא אגיד לו 
שלום?"

שאלנו את אלי לוי, ראש מועצת 
להבים, על הדברים. "מה?" הוא נדהם, "אני 
מרכז  בענייני  בישיבה  השתתפתי  בעצמי 
השלטון המקומי שבה נכח גם יעקב בוחבוט. 
אפילו קיבלתי ממנו טלפון בענייני המרכז, 

כמו ראשי רשויות נוספים".
מסמך פנימי שהגיע לידינו יכול ללמד 
על פעילות עובדי מעלות במרכז השלטון 
"חלוקת  נכתב  המסמך  בכותרת  המקומי. 
עבודה של צוות משימה מש"מ (מרכז הש־

לטון המקומי – ת"ב)" ומתחתיה טבלה ובה 
משימות לביצוע והאיש האמון על ריכוזן:

הטמעת נוהלי העבודה ומשמעת – מסו־
די איפרגן, מ"מ מנהל משאבי אנוש בעי־
ריית מעלות; בחינת וניתוח תקציב המרכז 
שכר  עיוותי  תיקון  וקורנייב;  אנדראוס   –
ונלוות – איפרגן וקורנייב; שיבוץ לוועדות 

ובחירת מוסדות – ליביליה.
במסמך עם לוגו של המרכז שהגיע לידי־
נו מציג אלרום, ראש מטהו של בוחבוט במע־

לות, הנחיות למנכ"ל המרכז רון מוסקוביץ'. 
בין השאר הוא מבקש ממנו: "יש להכין תוכ־

נית עבודה ל־6 חודשי העבודה באופן מיידי 
וללא דיחוי, יסייע לך ליביליה ממעלות".

"יום אחד", נזכר בכיר במרכז השלטון 
המקומי, "יצאתי מישיבה כדי לחפש מישהו 
ונכנסתי לחדר 1007. להפתעתי גיליתי את 
החבר'ה של בוחבוט יושבים ובודקים תלושי 
רגשות,  בסערת  לישיבה  חזרתי  משכורת. 
והודעתי לחברים שהם מוזמנים לראות איך 
עובדי מעלות מפשפשים בתלושי המשכו־

רת שלהם".
זאת.  להסתיר  מנסים  לא  מעלות  אנשי 
במכתב ששלח המבקר קורנייב לעובדת גזב־
רות בשלטון המקומי כתב: "בהמשך לסריקת 
תלושי השכר שביצעתי, אודה לך על מספר 
הבהרות", תוך שהוא מציין כמה שאלות לגבי 

האופן שבו מורכב שכרם של עובדי המרכז.

מרכז הצלחת
לאחר שהיטיב עם תנאיו התפנה בוחבוט 
לדאוג למקורביו. בחודשים האחרונים הוא 
פיטר כמה עובדים ותיקים, ובמקומם דאג 

למנות אנשים מטעמו בשכר מכובד.
רון מוסקוביץ', ראש מועצת כפר־ורדים 
למנכ"ל  מונה  לבוחבוט,  ומקורב  לשעבר 
זאת   – מכרז  ללא  המקומי  השלטון  מרכז 
למוסקו־ שקדם  שבמינוי  העובדה  למרות 
כך  על  ביקורת  מתח  המדינה  מבקר  ביץ' 

שלא נערך מכרז לתפקיד זה.
קודמת  היכרות  בעלת  קריב,  יפעת 
הדרך  בתחילת  מונתה  בוחבוט,  שלמה  עם 
היתה  שלא  תפקיד  הגדרת   – מטה  לראש 

קיימת בעבר. כשפוטרה מנהלת תחום החי־
נוך הוחלט למנות את קריב לראש מינהל 
מצדיק  כמובן,  כזה,  טייטל  ורווחה.  חינוך 
משכורת גדולה יותר. שכרה של קריב טיפס 
ל־18 אלף שקל ברוטו, לעומת 7,500 שקל 

שהרוויחה רכזת החינוך הקודמת.
את מקומה של קריב כראש מטה תפס 
שקל  אלף   25 שמשתכר  שטיינברג,  ארי 
בחודש. קריב, יש לציין, הרוויחה 12 אלף 

שקל כשאיישה את המשבצת הזו.
אבל השיא נרשם בסיפור הבא: ועדת כוח 
אדם, האחראית על קליטת עובדים חדשים 
במרכז השלטון המקומי, התבשרה על שני 
מינויים מתוכננים: כפיר כהן ואבישי כהן 
(אין קשר משפחתי ביניהם). שניהם יועדו 

לנהל שתי מחלקות חדשות שפתח בוחבוט: 
כפיר את מחלקת "חוק ומשפט" ואבישי את 

"אגף מוניציפלי".
כשחברי הוועדה התכנסו ב־4 ביוני השנה 
להפתעתם  גילו  השניים,  את  לפגוש  כדי 
שמדובר במועמדים שבוחבוט חפץ ביקרם. 

אבישי כהן התגלה כבחור מרשים ובעל 
ניסיון, וגם בעל רקורד לא מבוטל במפלגת 

קדימה.
מכפיר כהן חברי הוועדה התרשמו פחות. 
מספר  שלו",  הניסיון  מה  כפיר  את  "שאלתי 
ראש מועצת להבים אלי לוי, שישב בוועדה, 
"הוא סיפר שהוא הוסמך להיות עו"ד, אך מעו־
לם לא עבד בתחום. שאלנו מה הידע שלו בחו־

קים מוניציפליים והוא הודה שאין לו. אמרתי  

לו שלפי הגדרת תפקידו הוא יצטרך להנחות 
איך  ברשויות,  משפטיים  ליועצים  ולייעץ 
יידע לעשות זאת? הוא ענה שהוא לומד מהר. 

שאלתי אותו 'איך הגעת לתפקיד הזה?'"
מה הוא ענה? 

"בלי להתבלבל הוא סיפר שאבא שלו, 
חיים כהן, הוא חבר של בוחבוט. אמרתי לו 
שייצא החוצה לחכות לנו, והודעתי לוועדה 

'לא יקום ולא יהיה'".
פרט מעניין נוסף מצאנו ביומנו של בו־
חבוט במרכז השלטון המקומי: ב־23 באפ־
ריל נקבעה לו ולמנכ"ל מוסקוביץ' ארוחת 
צהריים במסעדת פאשה עם חיים כהן, עסקן 

פוליטי ואביו של כפיר.
בסופו של דבר, ולאחר שהדברים בווע־

דה עלו לטונים גבוהים, הבין בוחבוט שאין 
מנוס מלפרסם מכרז לשני התפקידים. רגע 
עתידיים,  קשיים  למנוע  כדי  ואולי  לפני, 
המשרות:  אחת  בהגדרת  שינויים  נערכו 
מחלקת "חוק ומשפט" הפכה ל"אגף מעקב 
ובקרה", והדרישה המתבקשת לניסיון בת־

חום לא מצאה את מקומה בתנאי הסף.
כ־150 קורות חיים נשלחו למשרדי מרכז 
השלטון המקומי, מתוכם נבחרו שבעה ובי־

ניהם, ראו זה פלא, שני הכהנים.
פגשו  הגמר  לקו  שהגיעו  המועמדים 
ועדה חסרה. ראש מועצת להבים אלי לוי, 
ראש עיריית בית־שאן ג'קי לוי וראש המו־

שאול  לשעבר  גבעת־זאב  המקומית  עצה 
היו  "התוצאות  להגיע.  לא  החליטו  מזרחי 
לוי. "לפארסה  אומר אלי  ידועות מראש", 

כזאת אין לי מה להגיע".
בפרוטוקול ועדת קבלת עובדים, מ־23 
ביולי 2009, נכתב שכפיר כהן ואבישי כהן 
נבחרו לתפקידם פה אחד. אבישי זכה לשכר 
של 23 אלף שקל ברוטו, וכפיר ל־17 אלף 

שקל. לשניהם רכב צמוד.
בבחירתם השתתפו שלושה חברי ועדה 

בלבד, בוחבוט ומוסקוביץ' ביניהם.

המינויים באים
כאן.  מסתיימת  לא  המינויים  רשימת 
שמו־ מקומות  המקומי  השלטון  למרכז 

בחברות  ציבוריים,  בדירקטוריונים  רים 
ממשלתיות ובמוסדות שונים. מדובר במי־

נויים שלא אמורים להזיק לרזומה, וכוללים 
תשלום בעבור ההשתתפות בישיבות.

ממנה  המקומי  השלטון  שמרכז  נהוג 
לנציגויות אלה ראשי ערים ומועצות בעלי 
ותק וניסיון ציבורי. אלא ששורת מסמכים 

שהגיעה לידינו מלמדת על שינוי מגמה: 
את סמנכ"ל מעלות, יעקב אוחנה, ביקש 
הלאומי  הביטוח  למועצת  למנות  בוחבוט 
מיתר  מועצת  ראש  כהן,  סלומון  במקום 
ליביליה,  השני,  הסמנכ"ל  את  לשעבר; 
ביקש למנות כנציג המרכז בעמותת "אמ־
נות לעם" במקום טלאל אלקרינאוי, ראש 
ביקש  ליביליה  את  לשעבר;  רהט  עיריית 

למנות גם למועצת הכבלים והלוויין.
"אני לא מכיר דברים דומים בשלטון המ־
קומי", מסכם בכיר במרכז, "שראש המנגנון 
יבקש למנות אנשים שלו לנציגויות הללו 
ולא ראשי ערים? המזל של בוחבוט הוא שזה 
היו  אחרים  ערים  ראשי  אם  בהסתר.  קורה 

יודעים, זה לא היה עובר לו בשקט".
בוחבוט  שלמה  שלח  וחצי  חודש  לפני 
מכתב רשמי, שלוגו של מרכז השלטון המקו־
מי מפאר אותו, לבכיר נוסף בעיריית מעלות. 
"ידידי", פתח בוחבוט במכתב לחתנו בורש־
אותך  מיניתי  כי  להודיעך  שמח  "אני  טיין, 
המקומי  השלטון  מרכז  של  משקיף  כנציג 
ברשות לעסקים קטנים... אני בטוח שתייצג 
עמדתנו נאמנה. בהצלחה". אגב, בסופו של 
דבר, המינוי של חתנו של בוחבוט לא יצא 
אל הפועל, והוא ייאלץ להסתפק בתפקידים 

שהוא ממלא במעלות־תרשיחא. †
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לפני כשנתיים רכש מרכז השלטון 
המקומי 300 עותקים מספרו של 
בוחבוט "להיות ראש עיר". גורם 
במרכז: "אם תלכי למחסן, תגלי 
עשרות עותקים מאובקים בשני 
ארגזים גדולים". הצ'ק בסך 24 

אלף שקל שולם לחברה הרשומה 
על שם בנו ג'ונתן

תגובות
† ג'ונתן בוחבוט, אביטל ועופר בורשטיין מסרו כי תגובתו של בו־
חבוט היא גם תגובתם. אביטל בוחבוט ביקשה להוסיף: "אני מכירה 
את הסיפורים האלה, הכל שקרים. אני מוכרת ובת לאדם יקר, וזה כל 
הסיפור. חבל שאנשים עם אינטרסים פוליטיים עושים שימוש לא ראוי 

בעיתונכם".

† עאבד בוטרוס אישר כי הוא רואה החשבון של שלמה בוחבוט ובתו 
אביטל, אך הכחיש כי קיים ביניהם קשר של חברות. לדבריו, משרתו 

בפורום יישובי קו העימות בצפון היא תמורת שכר סמלי.

השלטון  "מרכז  מוסקוביץ':  רון  המקומי,  השלטון  מרכז  מנכ"ל   †
המקומי לא חייב במכרזים, ולמרות זאת מועמדותי עמדה לאישור 
הנהלת השלטון המקומי והתקבלה פה אחד. לא כל ההמלצות של 

מבקר הפנים עולות בקנה אחד עם הראייה שלנו".

† כפיר כהן מכחיש כי אביו חבר של בוחבוט וכי סיפר על כך בראיון 
העבודה. "שקר וכזב. מדובר בהוצאת דיבה מהסוג החמור ביותר".

† רוני קובה הפנה אותנו לרשם החברות, שם לדבריו כדאי לנו לבדוק 
מיהם בעלי המניות ב"אולטרא שי". "לגופו של עניין", הוסיף, "המו"מ 

בנושא תווי הקנייה התבצע בין 'אולטרא שי' לבין ועד העובדים".

† אייל בוחבוט: "עבדתי בחצי משרה במרכז השלטון המקומי. הכרתי 
אנשים והתקבלתי בזכות עצמי. לא סידרו לי עבודה".

לא כל אחד היה מצליח להפוך בגיל 24, ובלי ניסיון רלוונטי, 
לעוזר למנכ"ל.

"את אולי לא, אני כן".

† אדית פרץ סירבה להגיב. יפעת קריב, ארי שטיינברג ואבישי כהן הפנו 
אותו לדוברת מרכז השלטון המקומי. הדוברת מסרה: "אין תגובה".

"ספרי נכתב לבקשת 
הממונה על המחוז". 

שלמה בוחבוט
צילום: גיל נחושתן
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לא פעם היה מגיע כדי לעקוב אחר השיפוצים".
גורמים בחברה העירונית מספרים כי לע־

תים נהג יוסי בוחבוט להתמקח איתם בנוגע 
מהם,  אחד  מספר  פעם",  "לא  לחשבונותיו. 
אחיו  של  ארוחותיו  של  חיובים  שלח  "יוסי 
שמדובר  בטענה  אחרים  עם  שסעד  שלמה, 
מול הט־ מחייך  פשוט  באורחי האגם. הייתי 

ענות הללו. מובן שהתקזזנו איתו. זו הייתה 
מלחמה שיוסי ניצח בה מראש".

בוחבוט  שיוסי  היחידה  המלחמה  לא  זו 
ניצח בה מראש. ב־2006 אושרה ההתקשרות 

עם חברת ההסעות "מעלה 
מעלות בע"מ", הרשומה 

על שמם של יוסי בוח־

בוט ובנו אביעד, לצורך הסעות ילדי החינוך 
המיוחד במעלות. 

החברה של יוסי ובנו החלה בהפעלת מערך 
ההסעות וממשיכה בכך עד היום. כן, גם לאחר 
שמשרד הפנים קבע בנחרצות ואישר בפנינו 
השבוע: "לא אישרנו ליוסי בוחבוט לנהל את 

מערך הסעות החינוך המיוחד".
יוסי בוחבוט בתגובה: "אני בכלל לא עובד 
בחברת ההסעות, אלא בני אביעד וזה מותר. 
אסורה רק קרבה משפחתית מדרגה ראשונה".

ההסעות,  לחברת  עכשיו  התקשרתי 
ואתה ענית.

"אה... המזכירה לא נמצאת, אני כאן במ־
קומה".

קובה תלושים
גם חגית (37), בת נוספת של בוחבוט, 
לא צריכה להרגיש מקופחת. 500 עובדי 
עיריית מעלות־תרשיחא וגמלאיה קיבלו 
בראש השנה האחרון תלושי חג מחברת 
אותה  בראש  עומד  ומי  שי".  "אולטרא 

חברה?
על פי רשם החברות, הבעלים של 
אביו,  קובה.  משה  הוא  שי"  "אולטרא 
רוני קובה, הוא בן זוגה של חגית בו־

החברה  למשרדי  כשהתקשרנו  חבוט. 
ושאלנו מי בעל הבית, השיבה מנהלת 
השיווק כי "רוני הוא הבעלים". כשבי־
קשנו את חגית, השיבה: "היא לא נמצאת 
פה כרגע" ושאלה באדיבות אם נרצה לה־

שאיר לה הודעה.
באתר האינטרנט שלה מציינת חברת "אולט־

רא שי" בין לקוחותיה את עיריית מעלות. עלות 
המתנות לעובדים נאמדת ב־200 אלף שקל.

מספר  מעלות  עיריית  עובדי  ועד  יו"ר 
שהצעת החברה נבחרה בהליך מסודר לאחר 
הצעות  ארבע  מבין  ביותר  הזולה  שהייתה 

שהוגשו. 
במ־ רשויות  ממונה  טאפש,  רקאד  את 

שלוש  משכנע: "לפחות  לא  זה  הפנים,  שרד 
'אולטרא  חברת  עם  עובדת  שנים העירייה 
איך  העובדים:  ועד  יו"ר  את  שאלתי  שי'. 
שקשורה  משפחתית  חברה  עם  אתם עובדים 
לראש העיר? הוא ענה לי שהוועד מממן חמי־
שים אחוז והעירייה חמישים אחוז. אמרתי לו 
שלעירייה אסור לממן אפילו עשרה אחוזים 
מזה. היה אמנם מכרז בראש השנה האחרון, 
אבל 'אולטרא שי' זכתה בו, בזמן שאסור 

לה בכלל להשתתף".
לסרי:  ליאור  במעלות,  האופוזיציה  יו"ר 
"סיפור התלושים הוא דוגמה אחת מני רבות. 
כבר שנים אני מתריע על הנעשה מצד ראש 

העיר וכמה מבני משפחתו".

מרכז העצבים
טלטלה, מפח נפש, כעס – אלו המילים שבא־

מצעותן בוחרים גורמים במרכז השלטון המקומי 
לתאר את עשרת החודשים האחרונים מאז שנ־

בחר בוחבוט ליו"ר. בכירי המרכז – ראשי ערים 
ומועצות – מספרים שאחרי 15 שנה שבהן ניהל 
עדי אלדר את המרכז בצניעות, אפילו בסגפנות, 

נאלצו להתרגל לנורמות חדשות.
בז־ החליפו  והחסכנות  הצניעות  "את 
במרכז.  בכיר  מספר  ומשאבים",  כספים  בוז 
"אלדר עבד במשרד קטן, בוחבוט איחד שני 
סנד־ הביא  אלדר  מפוארת.  ללשכה  חדרים 

פתוח  חשבון  יש  לבוחבוט  מהבית,  וויצ'ים 
דמו־ מניהול  המרכז.  חשבון  על  במסעדות 
אנ־ שמפטר  אדם  של  לשלטון  עברנו  קרטי 
שים שעבדו פה שנים במסירות בלי למצמץ, 

וממנה מקורבים".
הקדנציה של בוחבוט במרכז השלטון נפ־
תחה, כאמור, עם העברת כספים לחברה הפ־
רטית של בתו, תמורת פרסום מודעת הברכה 
במקומון. זו לא הייתה הפעם הראשונה שהמ־

רכז קונה שירותים ממשפחת בוחבוט.
לפני פחות משנתיים פירסם בוחבוט את 
ספר זיכרונותיו "להיות ראש עיר". כשהספר 
היה מוכן, מעיד גורם במרכז השלטון המקומי, 
ביקש מהם בוחבוט, אז עדיין ממלא מקום יו"ר 
"אי־אפשר  מספרו.  עותקים  לרכוש  המרכז, 
להגיד לא לבוחבוט", מספר הגורם. "המרכז 
למח־ תלכי  אם  עותקים.  לקנות 300  נאלץ 

סן, תגלי עשרות עותקים שוכבים מאובקים 
בשני ארגזים גדולים".

הצ'ק, יותר מ־24 אלף שקל, שולם בינואר 
2008 לחברת "בוחבוט שיווק מכירה ופרסום" 
מקבוצת "בוחבוט נדל"ן בע"מ" הרשומה על 

שמו של ג'ונתן בוחבוט.
לבקשת  "נכתב  בוחבוט,  מגיב  "ספרי", 
את  מניסיוני  ללמד  כדי  המחוז  על  הממונה 
ראשי הערים ונבחרי הציבור. מרכז השלטון 
היעד  קהל  מתוך  העיקרי  הגוף  הוא  המקומי 

של הספר ומכאן שאין בכך פגם".
לש־ הזמר  בוחבוט,  לבית  נוסף  בן 
עבר אייל בוחבוט, עבד תקופה קצרה 

21יום שישי, ה‘ בחשוון תש“ע - 23.10.2009 |  7 ימים  |

† יש לציין כי המצב הקטסטרופלי של חגיגות השכר שאותן 
מינורי  תיקון  לאחר  הינו  המקומי  השלטון  במרכז  מצאתי 
שכבר נעשה ברמות השכר לפני כארבע שנים, גם זאת לאחר 
העיקרית  הסיבה  הוא  זה  בעניין  העיקש  טיפולי  אז.  זעקתי 

לכתבה זו, אך הדבר לא יסיט אותי מדרכי.

† האם בדקתם מדוע נאלצתי לבקש את הסיוע של עובדי 
מעלות בהתנדבות מלאה? מינהל הכספים הפך לאוטונומיה 
שאפילו למנכ"ל לא הייתה כל סמכות מעליו. כאשר ביק־

שתי כיו"ר לקבל מידע מסודר בדבר תקציבים, התקשרויות 
ושכר, הערים מנהל המחלקה כל מכשול אפשרי. התברר לנו 
משוועת,  ובפרימיטיביות  בשלומיאליות  מתנהל  שהכל  אז 
מרכז  את  להציל  חייב  הייתי  ברירה,  כל  לי  הייתה  לא  לכן 

פריט  כל  שידלו  מקצועיים  עובדים  ולהביא  המקומי  השלטון 
מידע עד להרכבת הפאזל כולו. 

מוביל  ארגוני  יועץ  עם  יחד  בנחישות  לפעול  למנכ"ל  הוריתי 
ולהפוך את מרכז השלטון המקומי לארגון מקצועי, תכליתי ודינ־

מי, הפועל על פי נורמות ציבוריות תקינות ומודרניות. לכן הבאתי 
בפני הנהלת מרכז השלטון המקומי (מורכבת מ־80 ראשי ערים) הצעה 

שנורמות השכר יתאימו לרשות מקומית בת 150 אלף תושבים.

† לגבי המינויים: ארי שטיינברג הינו משרת אמון. יפעת קריב 
ניהלה פרויקטים ארציים בג'וינט ישראל, שמה הולך לפניה בקרב 
מי שפעלה מולו. היא אחראית על חינוך, תרבות, רווחה, קליטה וס־

פורט והתקבלה כדין ועל פי הנהלים. אבישי כהן וכפיר כהן נבחרו 
במכרז כדין ועל פי הנהלים. ארבעתם אנשים נפלאים ועובדים מן 
השורה הראשונה, מקצוענים לעילא ולעילא, ואך טבעי שכשנכנס 
יו"ר חדש שחייב לנער מתרדמתה מערכת אפלה ומיושנת, עליו 
לשלב גם אנשים חדשים וראויים במקום כאלו שהרוויחו יותר מנ־

שיא המדינה ותרומת חלקם למערכת הייתה מזערית.

† לקחתי בחשבון שמימוש המהלכים שאני מוביל יהיה כרוך בהפצת 
שקרים. הכפשות אלו רק מדרבנות אותי להמשיך ולעשות באומץ 
ובנחישות למען ראשי הרשויות ולמען השלטון המקומי בישראל. 
אלו 'כדורי צבע' בלבד, שנועדו להכתים, ולא ירפו את ידיי. אני 
גאה בילדיי ועושה הכל שיישארו להתגורר בגליל. חינכתי אותם 

לערכים, להגינות וליושר, ורק בזכות כישוריהם הם מצליחים".

בחוזה שנחתם בין ג'ונתן 
בוחבוט לאיש העסקים 

שביקש לבנות קניון 
במעלות נקבע כי בנו של 
ראש העיר ייצגו "בקבלת 
כל האישורים החיוניים 

מהמערכת המוניציפלית 
המקומית". בתמורה יקבל 
1,500 דולר לחודש בשנה 
הראשונה, 2,000 בשנייה, 

ו-2,500 בשלישית

ראש מועצת להבים, אלי לוייו"ר האופוזיציה במעלות, ליאור לסרי
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מתב־ מדוע?  האגם.  להנהלת  הבריכה 
רר שמשום מה לא הותקנו שעוני מים 
בכיר  מספר  הבריכה.  בתחומי  וחשמל 
בעיריית מעלות: "דרשנו שיהיו שעונים שם, 
אז מה אם דרשנו? גם כשנעשה חישוב משוער 
של התשלומים שמגיעים לנו, אביטל טענה 
שבשל חור בקרקעית הבריכה היה חלחול של 
מים מבריכת השחייה לאגם. זו הייתה טענה 
כל  את  מכסה  לא  זה  זאת,  בכל  אך  נכונה, 
תשלומי המים. וחוץ מזה, חשמל היא הייתה 
חייבת לשלם. שוב ושוב ביקשנו ממנה לשלם. 
זה  וגם  ארוכים,  חודשים  לאחר  נעתרה  היא 

אחרי שקיזזנו לה סכום גדול". 
אגב, הבריכה הזו לא הייתה ההתנסות הע־
סקית הראשונה של הבת אביטל. לפני כעשור 
היא הקימה מעין מיני־ספא בשם "מבל קוסמ־
טיק", אולם העסק לא החזיק מעמד לאורך זמן.

בדצמבר 2004 התכנסה ועדת ההנחות של 
של  עניינם  נדונו  בישיבה  מעלות.  עיריית 
בעלי חוב שלא ניתן לאתרם, או כאלה המוג־
דרים מקרים סוציאליים קשים. בין לבין עלה 

עניינה של חברת "מבל קוסמטיק".
של  שמה  מוזכר  לא  הוועדה  בפרוטקול 
בעלת העסק וכמובן לא קרבתה לראש העי־
רייה, מלבד ההחלטה: "מבל קוסמטיק – הח־
ברה לא פעילה מספר שנים. החלטה: למחוק 
את החוב". גובה הסכום שנמחק: 23,715 שקל. 
בישיבת ועדת הכספים ביוני 2005, שאישרה 
החוב,  למחיקת  ההנחות  ועדת  המלצת  את 

השתתף בוחבוט עצמו.
את  שמכרה  לאחר  האחרונים,  בחודשים 
העיתון "תענוג", משמשת הבת אביטל מנהלת 
האזורי  והביוב  המים  בתאגיד  לקוחות  שירות 
המ־ בעלת  מכבר.  לא  שהוקם  זיו",  "מעיינות 

ניות העיקרית בתאגיד היא עיריית מעלות. על 

האגרות לתושבים, שבהן היא מבשרת כי "תא־
גיד המים והביוב יוצא לדרך", חתמה בשם אבי־

טל בורשטיין. שום אזכור לייחוס המשפחתי.

בורשטיין ינהל
בורשטיין,  עופר  את  תכירו  עכשיו 
מהאנשים החזקים במעלות ובעלה של אבי־

טל, בתו הבכורה של שלמה בוחבוט.
החברה  בראש  הוצב  הוא  כשנתיים  לפני 
מתנהל  שהוא  אף  על  מעלות.  של  הכלכלית 
מהמסמכים  בחלק  ועניין,  דבר  לכל  כמנכ"ל 
הרשמיים הוא מוגדר "ממלא המקום". כל זאת 
למה? כיוון שטרם נערך מכרז לתפקיד המנ־
כ"ל. ולמה לא נערך מכרז? הנה השערה: בוח־

בוט הוא יו"ר החברה הכלכלית ועל חתנו יקשה 
להתמודד בשל הקרבה המשפחתית. בכיר במ־
שרד הפנים: "לא קיבלנו דיווח על התפקיד. זה 

לא תקין ומדובר בניגוד אינטרסים". 
משנת  נוסף:  בכובע  מחזיק  בורשטיין 
פארק  מינהלת  כמנכ"ל  מכהן  הוא   2000
ממעלות  ביציאה  השוכן  "קורן",  התעשייה 
הכלכ־ החברה  של  משותפת  בבעלות  ומצוי 
לית לפיתוח מעלות והחברה לפיתוח "מעלה 
יוסף". בשנת 2007 עלות שכרו השנתית של 
המנכ"ל בורשטיין נאמדה ב־280 אלף שקל. 
רקאד טאפש, ממונה רשויות במשרד הפנים, 
קובע: "היותו מנהל אזור תעשייה קורן מנוגד 

להיגיון ולחוק".
את  מרתיע  לא  המשפחתי  שהקשר  אלא 
בוחבוט. בישיבת מועצה שהתקיימה במארס 
השנה התקיים דיון תקציבי, ובין השאר הוזכר 
נושא שכרו של בורשטיין. משרד הפנים קבע 

שהדבר נוגד את פקודת העיריות, אבל בזמן 
אמת בוחבוט לא העלה בדעתו שיש משהו לא 

בסדר בעצם השתתפותו בישיבה.

בוחבוט הסעות
ממשאב  שנהנה  נוסף,  משפחה  בן  והנה 
הטבע אגם מונפורט: יוסי בוחבוט, אחיו של 
ראש העיר. יוסי בוחבוט הפעיל לאורך שנים 
שוב,  בשם "אגמית" –  מסעדה  האגם  בשטח 

בניגוד לסעיף 122 א' (א) לפקודת העיריות.
אלא שיוסי בוחבוט טוען שהיו לו שותפים, 
והם שהיו אחראים על הפעלת המקום. הוא רק 
יוסי  טוען  בתחילה,  למקום.  פעם  מדי  הגיע 
בוחבוט, שותפו היה אדם בשם מאיר בן־אלוש. 
יצרנו קשר עם בן־אלוש. הוא לא ממש יודע 
על מה אנחנו מדברים. "אין ולא היה לי קשר 
של  עובד  בכלל  אומר. "אני  הוא  למסעדה", 

יוסי בוחבוט בחברת ההסעות".
שותפו השני, כך טוען יוסי בוחבוט, היה 
אדם בשם מיכאל פרץ. בחברת "אגם מונפורט 
מרכז תיירות ונופש בע"מ" מאשרים שפרץ 
ניגש למכרז על הפעלת המסעדה. אלא של־
דבריהם, הם לא זוכרים שהפגין אחר כך נוכ־
חות רבה במקום. "מי ששהה שעות במסעדה, 
ניהל אותה ובא בדרישות להנהלת האגם היה 

יוסי בוחבוט עצמו", הם אומרים.
אנחנו  מה  מבין  ממש  לא  עצמו  פרץ  גם 
רוצים ממנו כשאנחנו מעלים את עניין המס־
עדה. "אני לא מנהל ולא ניהלתי. על המסעדה 

תדברי רק עם יוסי בוחבוט".
יוסי בוחבוט, אנחנו מדברים איתך.

"הם היו השותפים שלי וניהלו את המקום. 

אני הגעתי פה ושם. לא היה לי זמן להתעסק 
במסעדה, אני מפעיל חברת הסעות".

בשנת 2003  מיד.  נגיע  ההסעות  חברת  אל 
שופצו אולם ההחלקה על הקרח שבשטח האגם 
שה־ אליו. "בימים  הצמודה  ומסעדת "אגמית" 

האגם,  בחברת  בכיר  מספר  שופצה",  מסעדה 
"שלמה בוחבוט היה מעורב באופן אישי בנעשה. 
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שלמה בוחבוט: "שקרים שלא ירפו את ידיי"
נו־ שחר,  חסרי  וכזבים  שקרים  של  בגיבוב  עוסקים  "הינכם 

שאים ממוחזרים אשר נקבע לגביהם על ידי גורמים מוסמכים 
שאין מאחוריהם דבר ולא חצי דבר", מסר שלמה בוחבוט בתגובה 
לתחקיר "7 ימים". "לצערי בחרתם לעשות תחקיר דווקא כנגד 
מי שמנקה את האורוות המעופשות, במקום נגד אותם מקורות 
שבשל פועלי לא יוכלו עוד לשלוח יד גסה לקופה הציבורית, 
כל  הנואלים.  ולשקריהם  לתסכולם  קשבת  אוזן  אצלכם  ומצאו 
המעשים המצוינים בשאלותיכם נעשו כדת וכדין, על פי חוות 
משרד  אישורי  ו/או  העירייה  של  המשפטית  היועצת  של  דעת 

הפנים, והינם ללא דופי. 
שמו  אשר  גורמים  עומדים  והרפש  הכזב  דברי  "מאחורי 
להם למטרה לפגוע בבני משפחתי ובי. אני נחוש לאכוף את 
החוק, את המלצות מבקר המדינה ואת כללי המינהל התקין 
הן במסגרת תפקידי כיו"ר מרכז השלטון המקומי והן במסג־

רת תפקידי כראש עיריית מעלות־תרשיחא, ללא מורא וללא 
משום פנים. 

משפחתי  בני  את  לכרוך  והמרושע  הנואל  לניסיון  "באשר 
עימי ובכך לפגוע בהם ובי, אדגיש כי אין בין בני משפחתי לבין 
תפקידי ועיסוקי כל נגיעה וקשר. בני משפחתי הינם אנשים בו־
אותה.  לבקש  ומבלי  עזרתי  ללא  ענייניהם  את  המנהלים  גרים 
כל התקשרות המוזכרת בתחקיר על אודות בני משפחתי, הינה 
לבין  בינה  שאין  הפרטיים  עסקיהם  במישור  כשרה  התקשרות 

תפקידי ולו קצהו של קשר. 
"נראה כי בדיקתכם לוקה בחסר מיסודה. כך למשל, ומבלי 

לגרוע מהסילופים הקשים והעדר הדיוק ביתר השאלות:

† בעניין עיסוקיהם של ילדיי – איני מתערב בכך. ילדיי מפל־
סים את דרכם בתחום העסקים בזכות כישוריהם וכל פועלם הינו 
בדרכי יושר והגינות. ג'ונתן הינו יזם צעיר ומוכשר שפועל בכו־
חות עצמו ובזכות יכולותיו וכישוריו. כל ההתקשרות בין חברת 
BN לבין איש העסקים המיוחס נעשתה כחוק בכפוף להסכמים 
כדין. האבסורד שבדבר הינו שדווקא אותם 'מקורות' אשר מסרו 
מידע שקרי זה הם אשר עשקו, רימו והונו איש עסקים זה בפ־
רויקט המדובר. מהפרוטוקולים של הוועדה המקומית עולה כי 
ג'ונתן או מי מטעמו מעולם לא נכח בשום ישיבת ועדה מקומית 
לתכנון ובנייה במעלות! ואף לא שוחח מעולם עם איש מחברי 

הוועדה בנושא זה.

† האם בדקתם אם אכן מר עופר בורשטיין כפוף אליי?

† אף בנוגע לנושא הבריכה הדברים נעשו על פי כללי ודיני 
המכרזים. השיפוצים בבריכה היו כורח המציאות בשל דליפות 

שגרמו לאיבוד מים רב, בעיה שעד היום טרם נפתרה.

† בעניין שיפוץ אולם ההחלקה: למיטב זיכרוני השיפוץ לא כלל 
גם את המסעדה. אני כן מעורב בפרטים הכי קטנים בעיר: אני 
בוחר את סוג השתילים, למרות שאיני אדריכל או מהנדס, אני 
מעורב בתכנון ובביצוע, אני בודק בעצמי מדי יום את טיב עבוד־
תם של פועלי הניקיון המסורים, אני בודק את טיב פחי הזבל, את 

רמת הבטיחות בבתי הספר ועוד.

† אין כל  דופי בכך שרו"ח בוטרוס יפעל בפורום קו העימות. 
בוטרוס הינו רו"ח מקצועי, אשר פעיל בעלות סמלית (כמותה 

כהתנדבות) של 3,000 שקל.

† אביטל נבחרה לתפקיד בתאגיד המים בזכות ניסיונה, התאמ־
תה לתפקיד, כישוריה ויכולותיה. הליך בחירתה נעשה בדרך של 
מכרז. משכורתה נקבעה בהתאם לחוזר מנכ"ל ובכפוף להנחיות 

משרד הפנים. לא הייתי מעורב בבחירתה.

† הליך ההנחה בארנונה לאביטל נבדק בעבר ונמצא כי אין בו 
כל פסול ופגם.

† באשר להתקשרות עם חברת 'מעלה מעלות'. בשנת 2006 לא 
נערך מכרז הסעות, וממילא לא נדרש אישור משרד הפנים למ־

כרז שלא התקיים. 

† בחירת הזכיין של תווי הקנייה נעשתה על ידי ועד עובדי העי־
רייה על פי הליך של התמחרות, וקבלת ההצעה הזולה ביותר.

השמ־ על  לשקוט  באתי  לא  המקומי:  השלטון  מרכז  ענייני   †
לתפקיד התחל־ כניסתי  יפות. מיד עם  במילים  ולהתהדר  רים 
תי לפעול באומץ לתיקון עיוותים של שנים, להוביל שינויים 
פנים־ארגוניים אסטרטגיים כדי להעצים את השלטון המקומי. 
בעשייתי אני מוכן 'ללכלך' את ידיי למען הגוף שבראשו הינני 
עומד. אני מעורב ויוזם. שליח ציבור 
בעשייה כנה  'מלכלך את ידיו'  אשר 
בע־ לעסוק  (במקום  הציבור  למען 
עלול  שהלכלוך  לכך  מודע  סקנות) 
אומץ  דרושים  לכן  לפרצופו,  לעוף 
ואורך רוח. דוח מבקר המדינה חושף 
ליקויים יסודיים באופן הניהול וקב־

לת ההחלטות בתחום השכר המופלג 
ותנאי העבודה, וחריגה מאמות המידה 
המקובלות בגופים הציבוריים. מילו־
בראשי  חקוקות  המבקר  של  אלו  תיו 

ומניעות את פעולותיי. 

† מי שחושב שעבור איש משפחה כמו־
אני  מרה.  בטעות  חוטא  תענוג,  בגדר  הינה  מלון  בבית  לינה  תי 
מעדיף תמיד את ביתי החם. אני פועל ונוסע בכל רחבי הארץ, עד 
שעות מאוחרות מתוך מחשבה על יום המחר. כך אני נאלץ לעתים 
קרובות ללון במרכז הארץ – כדי להגיע לפגישות בוקר במרכז 

אחרי יום עבודה ארוך ומתיש.

† בני אייל, בזכות כישוריו, נתבקש על ידי המנכ"ל דאז להיות 
עוזרו בחצי משרה בשכר מגוחך של 1,500 שקל לחודש. לידיע־

תך, שכרם של עובדים בחצי משרה במרכז השלטון המקומי עד 
כניסתי לתפקיד היה בין 13 ל־20 אלף שקל, בתוספת רכב צמוד 

ללא הגבלת דלק.

בוחבוט:"מאחורי דברי הכזב והרפש 
עומדים גורמים אשר שמו למטרה 

לפגוע בבני משפחתי ובי. אני נחוש 
לאכוף את החוק, את המלצות מבקר 

המדינה ואת כללי המינהל התקין“

"כמובן שהבאתי אותו בגלל 
שאבא שלו ראש העיר", 

מספר איש העסקים 
שהעסיק את היועץ ג'ונתן. 

קניון "כאן זמאן", שלב ב'
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בשנת 1992. "אייל  השלטון  במרכז 
למנכ"ל  עוזר  מעין  להיות  התמנה 
לבחור  מצוין  ג'וב  המרכז,  ולדובר 
צעיר וחסר כל ניסיון רלוונטי", מספר עובד 

לשעבר במרכז.

בוחבוט שיפוצים
פצח  המרכז  יו"ר  לתפקיד  כניסתו  עם 
בוחבוט במלאכת שיפור תנאיו. כבר בימיו 
הראשונים בתפקיד בישר לסובבים אותו כי 
בדעתו לערוך שיפוץ מקיף ללשכתו. אמנם 
חדש  בבניין  יושב  המקומי  השלטון  מרכז 
ברחוב הארבעה בתל־אביב, ובאותה לשכה 
ממש ישב קודמו אלדר ללא תלונות – אלא 

שבוחבוט היה איתן בדעתו.
"הוא הודיע לנו שהחדר עלוב והוא הולך 
לשפץ אותו", מספר גורם במרכז. "'לא יאה 
הסכמנו,  לנו.  אמר  כך  שם',  לשבת  ליו"ר 
שני  חיבר  מהיסוד.  שיפץ  פשוט  הוא  אבל 

חדרים ללשכה מפוארת".
בחשבון הסופי, שהגיע לידי "7 ימים", 
מפורטות העבודות שנעשו: הכנת תוכנית 
לאחר  המסדרונות  צביעת  שיפוץ,  שיפוץ, 
השיפוץ, פינוי פסולת, כיסא מנהלים ועוד. 

השורה התחתונה: 114 אלף שקל.
גם את רכבו שידרג בוחבוט. בסוף אפריל 
אנדראוס,  פואד  מעלות,  גזבר  שלח  השנה 
מכתב למרכז השלטון המקומי, ובו מתבקש 
המרכז להשתתף בקניית שברולט טראוורס 
מפוארת חדשה לבוחבוט, שעלותה 264 אלף 
עיריית  כי  אנדראוס  מציין  במכתבו  שקל. 
מעלות שילמה 147 אלף שקל וכי על המר־

כז להעביר 117 אלף שקל נוספים.
למכתב צורף אישור חריג ממשרד הפ־

נים, אלא שלמרכז השלטון עצמו לא ניתנה 
את  שילם  "המרכז  בעניין.  לדון  הזדמנות 
הכסף, למרות שהעניין לא עבר את אישור 
בחריגה  "מדובר  בכיר.  אומר  ההנהלה", 
תקציבית שצריך לדון בה. יש פה עניין של 
לקחת תקציב ממקום אחד ולהעביר לשני 

כדי לממן את הרכב של בוחבוט".
בוחבוט מסר בתגובה, כי "משרד הפנים 
אישר לי רכב בדרגה 6 היות ואני ראש מש־
פחה מרובת ילדים. אישור דומה ניתן ליו"ר 
הקודם". יש לציין כי אמנם לבוחבוט שבעה 

ילדים, אך רק אחד מתחת לגיל 18.
בנוסף ביקש הגזבר אנדראוס ממרכז הש־
לטון להשתתף בהוצאות הלשכה של עיריית 
מעלות ב־36 אלף שקל בשנה ובמימון שכר 

הנהג של בוחבוט – 16 אלף שקל לשנה.
זה לא הכל: בניגוד לקודמו, נוהג בוחבוט 
ללון בבתי מלון כשהוא מגיע למרכז או עולה 
לכנסת בירושלים. בין החודשים מארס־יוני 
התארח בשרתון פלאזה בירושלים ובשרתון 
כולל  בסכום  הבורסה  במתחם  טאואר  סיטי 

של כ־7,000 שקל. "קודמו בתפקיד, אלדר, 
כשנאלץ  בהרצליה  הוריו  אצל  ישן  היה 
פעם־ בסדר  זה  מאוחר.  עד  במרכז  לשהות 
פעמיים לישון בבית מלון, אבל פה לדעתי 

זה חרג מפרופורציה", מלין בכיר במרכז.
מא־ בוחבוט  ביקש  ליו"ר  מינויו  לאחר 

במסעדות  חשבון  לו  שיפתחו  המרכז  נשי 
כך  בתל־אביב.  הקצינים  ומועדון  פאשה 
למר־ עלתה  השנה  במארס  ארוחה  למשל, 
כז 1,428 שקל. ארוחה נוספת, חודש אחרי, 
עלתה 741 שקל. סכום שש ארוחות במסע־

דת פאשה הסתכם בכ־3,400 שקל. 

עלילות מעלות
הוא  המקומי  השלטון  מרכז  משרדי  אל 
מגיע מדי יום חמישי, אף פעם לא לבד. הפמ־
ליה כוללת לא פעם את אחיו יעקב ואחד מי־
לדיו. אליהם מצטרפים לא אחת אנשי אמונו 
ממעלות: הגזבר אנדראוס, המבקר אלכס קו־
רנייב, הסמנכ"לים יעקב אוחנה וסילס ליבי־
ליה וראש המטה שלו בעירייה רועי אלרום. 

מה לכל אלה ולמרכז השלטון המקומי? 
מתברר שעל דעתו מינה אותם בוחבוט למ־
עין בעלי תפקיד במרכז. "הם באים לכאן 
כאילו היו בטיול שנתי לתל־אביב", מעיד 
גורם במרכז. "מסתובבים במסדרונות כב־

תשיג  לי,  'תצלם  לנו  אומרים  הבית,  עלי 
המסמך הזה והזה'. הבנו  לי, תראה לי את 

שבחרנו במשפחה ולא בבן אדם".
הש־ בפנינו  הכחיש  בוחבוט  יעקב  האח 

בוע כי הוא מתערב בענייני מרכז השלטון 
לעו־ הוראות  מחלק  אינו  ובוודאי  המקומי, 

למשק  החברה  של  זכיין  "אני  בדים. 
וכלכלה של מרכז השלטון המקומי 14 
להגיד  עולה  אני  מגיע  כשאני  שנה. 
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עו"ד ועוד
עורך הדין החיפאי אורי שילה יוכל גם הוא להעיד כיצד 
מתנהלים בממלכת בוחבוט עסקים אישיים לצד אלו הצי־

בוריים.
מצד אחד שילה שימש כעו"ד הפרטי של שלמה בוחבוט 
ובתו חגית; מצד שני זכה עו"ד שילה לג'וב בוועדה המקו־
מית לתכנון ובנייה "מעלה נפתלי" וניהל תיקים לעיריית 

מעלות – בראש שתיהן, כאמור, עומד בוחבוט.
בשנת 2003 פנה בוחבוט אל עו"ד שילה וביקש שייצג 
אותו בצו מניעה שהגיש נגד מרכז השלטון המקומי. והרי זה 
פלא: שבועיים בלבד לאחר שבוחבוט שכר את עו"ד שילה 
באופן פרטי, הגיש האחרון מועמדות למשרת תובע ועדת 

"מעלה נפתלי".
"ההליך הוא", מספר אחד מחברי הוועדה לשעבר, "שכל 
מועמד נפגש עם כל חברי הוועדה, לרבות בוחבוט. סביר 
צריך  היה  לא  הוא  שילה,  עו"ד  את  פגש  שכשהוא  להניח 

להגיש קורות חיים". עו"ד שילה אישר בפנינו שאכן נפגש 
עם בוחבוט כשביקש להתמנות למשרד התובע בוועדה. 

הג'וב הציבורי לא הפריע לעו"ד שילה להמשיך לייצג את 
משפחת בוחבוט בענייניה האישיים. כך למשל בשנת 2006 
ייצג את הבת חגית בוחבוט מול שותפה בקאנטרי בכפר ורדים, 

יורם איילון, כשהשניים החליטו על הפרדת כוחות עסקית.
בשנת 2007 היחסים בין עו"ד שילה לבוחבוט עלו על 
שרטון, והוחלט לא להאריך את כהונת עו"ד שילה בשנה 
מעיד  סכסוך",  התגלע  לבוחבוט  שילה  עו"ד  נוספת. "בין 
אחד מחברי הוועדה. "בוחבוט חשב שעו"ד שילה לא תקיף 

מספיק עם יזמים מסוימים".
והינה, זמן קצר לאחר הסיום הצורם של כהונתו בווע־

דה, נזכר עו"ד שילה לתבוע את בוחבוט על כך שלא שילם 
לו עבור התיק של מרכז השלטון המקומי, שבו טיפל לפני 
כארבע שנים. התביעה על סך 90 אלף שקל הוגשה לבית 

משפט השלום בחיפה. בסופו של הליך גישור הסכימו הצ־
דדים על סכום שהם מעדיפים לא לחשוף.

עו"ד שילה לא מכחיש את הפרטים, אך טוען: "היה הסכם 
לא כתוב שבוחבוט ישלם לי כשאסיים לטפל בתיק מול המ־
רכז לשלטון מקומי. הסכום אמור להיות על פי תחשיב שא־

עשה של מספר השעות והמאמץ שהושקע. בתחילת העבודה 
על התיק עשיתי אומדן ובוחבוט שילם מקדמה, אך כשביק־
שתי את יתרת הסכום, הוא שלח אותי לאחיו. אחיו לא הס־
כים לשלם וכל הזמן אמר לי 'תפחית, תעשה הנחה', עד שזה 
הגיע למצב שנאלצתי לתבוע. אין דבר שמצער אותי יותר 
מלתבוע את הקליינט שלי. עם זאת תבעתי, כי זה לא תקין 
להשאיר את המצב כמו שהוא – שלא ייווצר חשד שוויתרתי 

על שכר אישי כנגד עבודה ברשות ציבורית".
שלמה בוחבוט מסר בתגובה: "אין כל פסול בהתקשרות 

עם עו"ד שילה".

החברה של יוסי בוחבוט, אחיו 
של שלמה, עוסקת בהסעת 

ילדי חינוך מיוחד במעלות. זאת 
למרות התנגדות משרד הפנים. 

יוסי בוחבוט: "אני בכלל לא 
עובד בחברת ההסעות, אלא 
בני אביעד. אסורה רק קרבה 
משפחתית מדרגה ראשונה"

שלמה בוחבוט
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שלום לאח שלי. מה, אני לא אגיד לו 
שלום?"

שאלנו את אלי לוי, ראש מועצת 
להבים, על הדברים. "מה?" הוא נדהם, "אני 
מרכז  בענייני  בישיבה  השתתפתי  בעצמי 
השלטון המקומי שבה נכח גם יעקב בוחבוט. 
אפילו קיבלתי ממנו טלפון בענייני המרכז, 

כמו ראשי רשויות נוספים".
מסמך פנימי שהגיע לידינו יכול ללמד 
על פעילות עובדי מעלות במרכז השלטון 
"חלוקת  נכתב  המסמך  בכותרת  המקומי. 
עבודה של צוות משימה מש"מ (מרכז הש־

לטון המקומי – ת"ב)" ומתחתיה טבלה ובה 
משימות לביצוע והאיש האמון על ריכוזן:

הטמעת נוהלי העבודה ומשמעת – מסו־
די איפרגן, מ"מ מנהל משאבי אנוש בעי־
ריית מעלות; בחינת וניתוח תקציב המרכז 
שכר  עיוותי  תיקון  וקורנייב;  אנדראוס   –
ונלוות – איפרגן וקורנייב; שיבוץ לוועדות 

ובחירת מוסדות – ליביליה.
במסמך עם לוגו של המרכז שהגיע לידי־
נו מציג אלרום, ראש מטהו של בוחבוט במע־

לות, הנחיות למנכ"ל המרכז רון מוסקוביץ'. 
בין השאר הוא מבקש ממנו: "יש להכין תוכ־

נית עבודה ל־6 חודשי העבודה באופן מיידי 
וללא דיחוי, יסייע לך ליביליה ממעלות".

"יום אחד", נזכר בכיר במרכז השלטון 
המקומי, "יצאתי מישיבה כדי לחפש מישהו 
ונכנסתי לחדר 1007. להפתעתי גיליתי את 
החבר'ה של בוחבוט יושבים ובודקים תלושי 
רגשות,  בסערת  לישיבה  חזרתי  משכורת. 
והודעתי לחברים שהם מוזמנים לראות איך 
עובדי מעלות מפשפשים בתלושי המשכו־

רת שלהם".
זאת.  להסתיר  מנסים  לא  מעלות  אנשי 
במכתב ששלח המבקר קורנייב לעובדת גזב־
רות בשלטון המקומי כתב: "בהמשך לסריקת 
תלושי השכר שביצעתי, אודה לך על מספר 
הבהרות", תוך שהוא מציין כמה שאלות לגבי 

האופן שבו מורכב שכרם של עובדי המרכז.

מרכז הצלחת
לאחר שהיטיב עם תנאיו התפנה בוחבוט 
לדאוג למקורביו. בחודשים האחרונים הוא 
פיטר כמה עובדים ותיקים, ובמקומם דאג 

למנות אנשים מטעמו בשכר מכובד.
רון מוסקוביץ', ראש מועצת כפר־ורדים 
למנכ"ל  מונה  לבוחבוט,  ומקורב  לשעבר 
זאת   – מכרז  ללא  המקומי  השלטון  מרכז 
למוסקו־ שקדם  שבמינוי  העובדה  למרות 
כך  על  ביקורת  מתח  המדינה  מבקר  ביץ' 

שלא נערך מכרז לתפקיד זה.
קודמת  היכרות  בעלת  קריב,  יפעת 
הדרך  בתחילת  מונתה  בוחבוט,  שלמה  עם 
היתה  שלא  תפקיד  הגדרת   – מטה  לראש 

קיימת בעבר. כשפוטרה מנהלת תחום החי־
נוך הוחלט למנות את קריב לראש מינהל 
מצדיק  כמובן,  כזה,  טייטל  ורווחה.  חינוך 
משכורת גדולה יותר. שכרה של קריב טיפס 
ל־18 אלף שקל ברוטו, לעומת 7,500 שקל 

שהרוויחה רכזת החינוך הקודמת.
את מקומה של קריב כראש מטה תפס 
שקל  אלף   25 שמשתכר  שטיינברג,  ארי 
בחודש. קריב, יש לציין, הרוויחה 12 אלף 

שקל כשאיישה את המשבצת הזו.
אבל השיא נרשם בסיפור הבא: ועדת כוח 
אדם, האחראית על קליטת עובדים חדשים 
במרכז השלטון המקומי, התבשרה על שני 
מינויים מתוכננים: כפיר כהן ואבישי כהן 
(אין קשר משפחתי ביניהם). שניהם יועדו 

לנהל שתי מחלקות חדשות שפתח בוחבוט: 
כפיר את מחלקת "חוק ומשפט" ואבישי את 

"אגף מוניציפלי".
כשחברי הוועדה התכנסו ב־4 ביוני השנה 
להפתעתם  גילו  השניים,  את  לפגוש  כדי 
שמדובר במועמדים שבוחבוט חפץ ביקרם. 

אבישי כהן התגלה כבחור מרשים ובעל 
ניסיון, וגם בעל רקורד לא מבוטל במפלגת 

קדימה.
מכפיר כהן חברי הוועדה התרשמו פחות. 
מספר  שלו",  הניסיון  מה  כפיר  את  "שאלתי 
ראש מועצת להבים אלי לוי, שישב בוועדה, 
"הוא סיפר שהוא הוסמך להיות עו"ד, אך מעו־
לם לא עבד בתחום. שאלנו מה הידע שלו בחו־

קים מוניציפליים והוא הודה שאין לו. אמרתי  

לו שלפי הגדרת תפקידו הוא יצטרך להנחות 
איך  ברשויות,  משפטיים  ליועצים  ולייעץ 
יידע לעשות זאת? הוא ענה שהוא לומד מהר. 

שאלתי אותו 'איך הגעת לתפקיד הזה?'"
מה הוא ענה? 

"בלי להתבלבל הוא סיפר שאבא שלו, 
חיים כהן, הוא חבר של בוחבוט. אמרתי לו 
שייצא החוצה לחכות לנו, והודעתי לוועדה 

'לא יקום ולא יהיה'".
פרט מעניין נוסף מצאנו ביומנו של בו־
חבוט במרכז השלטון המקומי: ב־23 באפ־
ריל נקבעה לו ולמנכ"ל מוסקוביץ' ארוחת 
צהריים במסעדת פאשה עם חיים כהן, עסקן 

פוליטי ואביו של כפיר.
בסופו של דבר, ולאחר שהדברים בווע־

דה עלו לטונים גבוהים, הבין בוחבוט שאין 
מנוס מלפרסם מכרז לשני התפקידים. רגע 
עתידיים,  קשיים  למנוע  כדי  ואולי  לפני, 
המשרות:  אחת  בהגדרת  שינויים  נערכו 
מחלקת "חוק ומשפט" הפכה ל"אגף מעקב 
ובקרה", והדרישה המתבקשת לניסיון בת־

חום לא מצאה את מקומה בתנאי הסף.
כ־150 קורות חיים נשלחו למשרדי מרכז 
השלטון המקומי, מתוכם נבחרו שבעה ובי־

ניהם, ראו זה פלא, שני הכהנים.
פגשו  הגמר  לקו  שהגיעו  המועמדים 
ועדה חסרה. ראש מועצת להבים אלי לוי, 
ראש עיריית בית־שאן ג'קי לוי וראש המו־

שאול  לשעבר  גבעת־זאב  המקומית  עצה 
היו  "התוצאות  להגיע.  לא  החליטו  מזרחי 
לוי. "לפארסה  אומר אלי  ידועות מראש", 

כזאת אין לי מה להגיע".
בפרוטוקול ועדת קבלת עובדים, מ־23 
ביולי 2009, נכתב שכפיר כהן ואבישי כהן 
נבחרו לתפקידם פה אחד. אבישי זכה לשכר 
של 23 אלף שקל ברוטו, וכפיר ל־17 אלף 

שקל. לשניהם רכב צמוד.
בבחירתם השתתפו שלושה חברי ועדה 

בלבד, בוחבוט ומוסקוביץ' ביניהם.

המינויים באים
כאן.  מסתיימת  לא  המינויים  רשימת 
שמו־ מקומות  המקומי  השלטון  למרכז 

בחברות  ציבוריים,  בדירקטוריונים  רים 
ממשלתיות ובמוסדות שונים. מדובר במי־

נויים שלא אמורים להזיק לרזומה, וכוללים 
תשלום בעבור ההשתתפות בישיבות.

ממנה  המקומי  השלטון  שמרכז  נהוג 
לנציגויות אלה ראשי ערים ומועצות בעלי 
ותק וניסיון ציבורי. אלא ששורת מסמכים 

שהגיעה לידינו מלמדת על שינוי מגמה: 
את סמנכ"ל מעלות, יעקב אוחנה, ביקש 
הלאומי  הביטוח  למועצת  למנות  בוחבוט 
מיתר  מועצת  ראש  כהן,  סלומון  במקום 
ליביליה,  השני,  הסמנכ"ל  את  לשעבר; 
ביקש למנות כנציג המרכז בעמותת "אמ־
נות לעם" במקום טלאל אלקרינאוי, ראש 
ביקש  ליביליה  את  לשעבר;  רהט  עיריית 

למנות גם למועצת הכבלים והלוויין.
"אני לא מכיר דברים דומים בשלטון המ־
קומי", מסכם בכיר במרכז, "שראש המנגנון 
יבקש למנות אנשים שלו לנציגויות הללו 
ולא ראשי ערים? המזל של בוחבוט הוא שזה 
היו  אחרים  ערים  ראשי  אם  בהסתר.  קורה 

יודעים, זה לא היה עובר לו בשקט".
בוחבוט  שלמה  שלח  וחצי  חודש  לפני 
מכתב רשמי, שלוגו של מרכז השלטון המקו־
מי מפאר אותו, לבכיר נוסף בעיריית מעלות. 
"ידידי", פתח בוחבוט במכתב לחתנו בורש־
אותך  מיניתי  כי  להודיעך  שמח  "אני  טיין, 
המקומי  השלטון  מרכז  של  משקיף  כנציג 
ברשות לעסקים קטנים... אני בטוח שתייצג 
עמדתנו נאמנה. בהצלחה". אגב, בסופו של 
דבר, המינוי של חתנו של בוחבוט לא יצא 
אל הפועל, והוא ייאלץ להסתפק בתפקידים 

שהוא ממלא במעלות־תרשיחא. †
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לפני כשנתיים רכש מרכז השלטון 
המקומי 300 עותקים מספרו של 
בוחבוט "להיות ראש עיר". גורם 
במרכז: "אם תלכי למחסן, תגלי 
עשרות עותקים מאובקים בשני 
ארגזים גדולים". הצ'ק בסך 24 

אלף שקל שולם לחברה הרשומה 
על שם בנו ג'ונתן

תגובות
† ג'ונתן בוחבוט, אביטל ועופר בורשטיין מסרו כי תגובתו של בו־
חבוט היא גם תגובתם. אביטל בוחבוט ביקשה להוסיף: "אני מכירה 
את הסיפורים האלה, הכל שקרים. אני מוכרת ובת לאדם יקר, וזה כל 
הסיפור. חבל שאנשים עם אינטרסים פוליטיים עושים שימוש לא ראוי 

בעיתונכם".

† עאבד בוטרוס אישר כי הוא רואה החשבון של שלמה בוחבוט ובתו 
אביטל, אך הכחיש כי קיים ביניהם קשר של חברות. לדבריו, משרתו 

בפורום יישובי קו העימות בצפון היא תמורת שכר סמלי.

השלטון  "מרכז  מוסקוביץ':  רון  המקומי,  השלטון  מרכז  מנכ"ל   †
המקומי לא חייב במכרזים, ולמרות זאת מועמדותי עמדה לאישור 
הנהלת השלטון המקומי והתקבלה פה אחד. לא כל ההמלצות של 

מבקר הפנים עולות בקנה אחד עם הראייה שלנו".

† כפיר כהן מכחיש כי אביו חבר של בוחבוט וכי סיפר על כך בראיון 
העבודה. "שקר וכזב. מדובר בהוצאת דיבה מהסוג החמור ביותר".

† רוני קובה הפנה אותנו לרשם החברות, שם לדבריו כדאי לנו לבדוק 
מיהם בעלי המניות ב"אולטרא שי". "לגופו של עניין", הוסיף, "המו"מ 

בנושא תווי הקנייה התבצע בין 'אולטרא שי' לבין ועד העובדים".

† אייל בוחבוט: "עבדתי בחצי משרה במרכז השלטון המקומי. הכרתי 
אנשים והתקבלתי בזכות עצמי. לא סידרו לי עבודה".

לא כל אחד היה מצליח להפוך בגיל 24, ובלי ניסיון רלוונטי, 
לעוזר למנכ"ל.

"את אולי לא, אני כן".

† אדית פרץ סירבה להגיב. יפעת קריב, ארי שטיינברג ואבישי כהן הפנו 
אותו לדוברת מרכז השלטון המקומי. הדוברת מסרה: "אין תגובה".

"ספרי נכתב לבקשת 
הממונה על המחוז". 

שלמה בוחבוט
צילום: גיל נחושתן


