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למה שלמה קטן לא ראוי?
תושבת / תושב יקרים

לאחר לבטים רבים, ומספר לילות ללא שינה, החלטתי לכתוב מכתב אישי זה אליך הבוחר, כשמול עיני 
טובתו של היישוב. 

אסור שליישוב שלנו ימונה אדם שכשל בכהונתו, סרח במעשים שלא יעשו, אדם של מדון וכזבים.

לתושבים שלא מכירים אותי - אני מוטי כהן-אור תושב אלפי מנשה זה 23 שנים. 

הייתי בזמנו מתומכיו הנלהבים של קטן. בבחירות של שנת 1994 השקעתי המון מזמני, מרצי ומכספי 
לבחירתו. 

נמרצות  באותה  ופעלתי,  בו,  תמיכתי  את  הסרתי  האמיתי,  קטן  מיהו  שגיליתי  לאחר 
המאפיינת אותי, שלא יבחר לקדנציה נוספת. ואכן בשעה טובה בבחירות של שנת 1998 

קטן נשלח הביתה.

גם היום איני מוכן לחשוב על האפשרות שבראש הישוב היקר לליבי יעמוד איש כמותו.

לצערי, בבחירות הנוכחיות החליט קטן לחזור ולהתמודד, כשהוא סומך שרבים מהבוחרים החדשים לא 
מכירים את מעלליו, והציבור הוותיק שכח או לא מודע למעשיו הכושלים. 

קטן מציג בדף הפייסבוק שלו שהתיק כנגדו במשטרה נסגר מהסיבה ש"לא נמצאה אשמה פלילית 
חוקרת  אינה  המשטרה  ידיעתי,  למיטב  מפשע.  וחף  רבב  מכל  כנקי  עצמו  את  רואה  הוא  במעשיך". 
מעשים החורגים מאמות המוסר, אלא עניינים שיש להם אופי פלילי ונושא איזור התעשיה כלל לא 

נבדק במשטרה.

אני מבקש לאלפי מנשה ראש מועצה נקי גם בהיבטים 
המוסריים.

ותיקי היישוב, תושבים צעירים ותושבים חדשים, אספר לכם בתמציתיות את סיפורו של קטן, סיפור 
שגרם להרבה כאב ועצב ביישוב שלנו.

בכבוד רב,
מוטי כהן אור

תושב הישוב מזה 23 שנים
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דו"ח מבקרת המדינה
הטעמים עליהם ביססה מועצת אלפי מנשה את פיטורי המזכיר והגזבר אינם אמיתיים.

כי ראש המועצה  יחיאל, שטענו  ומשה  חי  פיטוריהם של הרצל  כך קבעה מבקרת המדינה בעקבות 
כי  קבעה  המבקרת  קינג.  טלי  המתנ"ס  מנהלת  של  ההעסקה  בחוזה  סדרים  לאי  קשור  קטן  שלמה 

השניים פעלו בתום לב והורתה להחזירם לעבודה.

צומת השרון 18.7.97 
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פרשת מנהלת המתנ"ס:
על פי פרסומים בהרבה אמצעי תקשורת, )ראה מצ"ב( קטן ניהל מערכת יחסים עם מנהלת המתנ"ס. 
במהלך הרומן בניהם החליט לשפר את תנאי העסקתה מעבר לנהוג ולמקובל. לצער כולנו, מערכת 

יחסים זו גרמה להתפרקות משפחתה של מנהלת המתנ"ס. סוף הסיפור היה טרגי ונוראי. 
קטן מחליט לתת תשלום לאותה מנהלת מתנ"ס, צ'ק על סך 69,394 ₪, מהקופה הציבורית )ראה מצ"ב(. 
הצ'ק הזה נבלם ומבוטל ע"י הגזבר. בפועל יוצא צ'ק חדש על מחצית מהסכום לאותה מנהלת מתנ"ס. 
בעקבות חשיפת הפרשה מחליט קטן לפטר את מזכיר המועצה והגזבר, וזאת רק משום שלא הסכימו 

לדרך הניהול הפסולה שלו.

הנושא מגיע לשולחנה של מבקרת המדינה הגב' מרים בן פורת בשנת 1996 . 
גרסת העובדים, אותם  זה, מקבלת בצורה נחרצת את  מבקרת המדינה, בדוח שלה המצורף למסמך 

ניסה קטן לפטר. 
בדף הפייסבוק שלו מ 20 במאי 2012 מכחיש קטן את קיומו של דו"ח מבקרת המדינה.

כן  כמו  אמיתיים.  ולא  מבוססים  בלתי  שלמה  של  שטיעוניו  קובעת  המדינה  מבקרת 
קבעה שהעובדים המפוטרים הם עובדים טובים ומסורים. 

בסופו של יום חייבה המבקרת להחזיר את העובדים הללו לעבודתם.
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נטישתם הסיטונאית של חברי סיעת לב את קטן:
בעקבות הפרשיות הללו, החברים הטובים ביותר של קטן בסיעת לב, ביניהם יאיר הופמן, בנצי נחל, 

ואהרון גרוס החליטו שקטן אינו ראוי לאמון שלהם ועזבו אותו בזה אחר זה )ראה מסמך מצ"ב(.
בסופו של דבר הבחירות ביישוב הוקדמו, ובבחירות אלו בשנת 1998 קטן נשלח הביתה.
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קטן מתנגד להקמת בית כנסת שני ביישוב:
לתשומת לב כל הבוחרים הדתיים ביישוב: 

קטן וחבריו במועצה התנגדו להקמת בית כנסת שני ביישוב. החברים יורם טל ז"ל, הרב יואל מלכה ז"ל 
וחברים נוספים יבדלו לחיים ארוכים, היו בישיבת מועצה בה העביר קטן החלטה שלא יקום בית כנסת 

שני ביישוב. 
כמקום  להם  שישמש  כדי  בביתי  המרתף  את  הדתיים  לתושבים  לתת  התנדבתי  אור,  כהן  מוטי  אני, 

תפילה, כאשר אני לא נמנה על ציבור המתפללים ואינני דתי כלל. 
מקום  למתפללים  להקצות  קטן  הסכים  מהשכנים,  פוסק  בלתי  לחץ  של  חודשים  שמונה  לאחר  רק 

תפילה במתנ"ס. 
מעשה שנבע משיקולים קואליציוניים דאז.

חוץ מבית הכנסת המרכזי שנבנה במהלך הקמת היישוב, קטן לא בנה שום בית כנסת 
בניגוד לפרסומים  וזאת  הוקמו לאחר תקופת קטן,  בתי הכנסת האחרים  כל  ביישוב. 

הנוכחיים שלו.

אני שואל כל בוחר דתי ביישוב :

 " האם צו המצפון שלך כאדם דתי יאפשר לך להצביע עבור 

אדם שהתנגד להקמת בית כנסת? "

מתוך "לקט מקורות - מדריך לבחירות", חלק ממנשר סיעת "לב"
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קטן עושה מניפולציות במסמכים:
ישנם מסמכים המפרטים איך קטן כראש מועצה מתמרן במסמכים, בכדי ששני יזמים באזור התעשייה 
ישלמו לאוצר המדינה אגרות מופחתות שלא כדין, וכל זאת בשימוש בשמי ללא ידיעתי וללא הסכמתי.

ביקשתי ממשרד התמ"ת בשנת 1994 להקצות לי באזור התעשייה מגרשים 5, 6, 7, 8, לאחר שמגרש 9 
כבר היה ברשותי. אחרי פגישה של קטן עם נציג התמ"ת, הודיע לי קטן שהוקצו לי רק שני מגרשים( 
מס' 7, ו 8 ( מתוך ארבעת המגרשים. בדיעבד התברר לי כי כל ארבעת המגרשים הוקצו על שמי, מאחר 

והייתה לי, כמפעל בהרחבה הנחה באגרות הפיתוח.
בדיעבד הסתבר לי כי מר קטן העביר את שני המגרשים האחרים ליזמים אחרים, תוך ניצול שמי, וגרם 
בכך שישלמו אגרת פיתוח שלא כחוק. במקום לשלם 140,000 ₪ שילם כל יזם רק 40,000 ₪ לכל מגרש. 
1994 )כמיליון ₪ במונחים של היום(.  בכך נתן קטן לשני היזמים לשלם פחות 200,000 ₪ של שנת 
השאלה הנשאלת הינה מה היה האינטרס של מר קטן כראש מועצה לפגוע בהכנסות המדינה ולשלם 

אגרות מופחתות שלא כדין.

אני שואל כל תושב ותושבת:

מופחתות " מה האינטרס שעמד בפני קטן כראש מועצה  אגרות  ישלמו  יזמים  לדאוג ששני 

שלא כדין רק ליזמים אלה ולא לאחרים?"
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להלן מסמך בו מאשר בחתימת ידו שלמה קטן את דבר העברת 
שני מגרשים ליזמים אחרים בניגוד להקצאת המגרשים ע"י 

התמ"ת ובו הוא לוקח אחריות לגבי הטענה לדמי הפיתוח.
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היתרי בנייה באזור התעשייה:
בידי היתרי בנייה של אזור התעשייה.

ראש המועצה שלמה קטן הוציא היתרי בנייה אלו, ללא חתימתו של מהנדס המועצה כמתחייב.
הם  באזור התעשייה  מהמגרשים  בטלוויזיה, שחלק   1 בערוץ  האחרונה  בשנה  לי,  התברר  להפתעתי 

בבעלות פרטית ערבית ולא ברור מה יהיה עתידם.

 קטן מבקש לחזור לחיינו במתכונת של אדם עם ניסיון, 
יכולת וחזון.

ועל  יכולת  איזו  על  מדובר,  ניסיון  איזה  איזה חזון???"" על 

אני שואל כל תושב ותושבת:

הניסיון  עם  שנים   14 במשך  קטן  היה  כך " איפה  כל  הוא  בהם  שלו,  והחזון  היכולת  שלו, 

מתפאר."

קטן המתין עד שחיסדאי ז"ל הלך לעולמו ואז קם לתחיה.
איפה היו החזון, הניסיון והיכולת שלו, כאשר שלח את 

אנשיו להתמודד ולהיכשל בגדול מול חיסדאי ז"ל.

אני שואל כל תושב ותושבת:

ראש המועצה?"" האם אנו רוצים לראות אדם כמו קטן בכיסא 

שבתי"  "סאלח  לימי  לחזור  רוצים  אנו  כראש " האם  קטן  כהונת  בתקופת  היישוב  שידע 

המועצה?"

קטן, די, מספיק, אל תחזיר אותנו לימי החושך, ימי הבושה בהם כיכב 
הישוב בכל עיתוני השרון בדרך מחפירה.
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ברוב חוצפתו שלמה קטן בימים אלה מפיץ לתושבים כאילו יש לי אינטרס 
אישי במלחמתי זו ולכן אני מודיע כפי שרבים מכירים אותי: אני מעולם לא 

ביקשתי ולא קיבלתי אפילו כוס מים בחינם מאף לא ראש מועצה אחד. נהפוך 
 הוא, אני הוא זה שהשקיע מיליוני שקלים למען הקהילה והציבור. 

כדי להכפיש ולערער את אמינותי בפני הציבור, שלמה קטן מפיץ שאני הוא זה 
שלא שילם כספים לחברה הכלכלית ולמועצה בגין איזור התעשיה.

ולהלן המסמך מטעם החברה הכלכלית והמועצה המקומית למינהל האזרחי 
על כך ששולמו לגופים אלו כל התשלומים המגיעים להם בגין נכסים אלו.

הלוואי ולקטן היתה אותה יושרה להתמודד מול טענות.
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קטן נכשל בניהול הכספי של המועצה

קטן מסיים את הקדנציה המקוצרת בשנת 1998 עם גירעון 
ענק בקופת המועצה.

לה  הנותן  פתוח,  צ'ק  סבא   כפר  בעיריית  משאיר  גם  קטן 
לקבוע את גובה החיוב.

צ'ק זה גורם להגדלה נוספת של 6 מיליון ₪ של אז בגירעון 
המועצה. 

מצבה הכספי של מועצת אלפי מנשה היום הינו בכי רע.
הגרעון והחוב המצטבר שלנו היום הוא מעל 30 מיליון ₪ נכון 

לינואר 2013. 

אני שואל כל תושב ותושבת :

זה  יהיה  היישוב  של  הכלכלי  במצבו  נבון לבחור אדם שנכשל בעבר בניהול כספי " האם 
המועצה?" 

התשובה היא בשום פנים ואופן לא!

ולטענתך מדוע אני ממחזר על העבר, 
תשובתי אליך כי אתה הוא זה שממחזר 

אותנו, ואני מזכיר לך, כאשר באת לבקש את 
תמיכתי להתמודדות שלך לבחירות אלה 
לראשות המועצה, בו במקום הסברתי לך 
שלא אתמוך בך ואני מתנגד לצעדך זה. 
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אנו גאים היום בישובנו, ולא מוכנים 
לחזור לימים בהם התביישנו להגיד - 

"אני תושב אלפי מנשה".

אנא שלמה קטן - סור מדרכנו, 
והסר מאיתנו את הבושה!

שלמה קטן מציג בדף הפייסבוק שלו שהתיק כנגדו 
נסגר במשטרה מחוסר אשמה פלילית במעשיו, 

ומשכך, הוא רואה בזאת את עצמו כנקי מכל רבב 
וחף מפשע. למיטב ידיעתי, המשטרה אינה חוקרת 
מעשים החורגים מאמות המוסר, אלא עניינים שיש 

להם אופי פלילי. 
אני מבקש לישובנו היקר ראש מועצה נקי גם 

בהיבטים המוסריים.

נושא איזור התעשייה כלל לא נחקר 
במשטרה.

חוברת זו אינה מכילה את כל החומרים המשפטיים והכתבות העיתונאיות בנושאים בהם 
עסקתי, אחרת הייתי צריך להדפיס ספר. 

אלפי מנשה, י' בסיון, תשע"ב, 31.5.2012


