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 . 2020צו הארנונה לשנת אישור  .1

ילה הישיבה כל הדיון מתנהל סביב השולחן. מהרגע שמתח :מר דימטרי אפרצב

הציבור שיושב וצופה יכול רק לצפות, ולא להתערב. על סדר 

היום היום יש רק נושא אחד, שהוא אישור על החריגה 

. בבקשה חברים, מי 2020ארנונה, לשנת  5%השקלית של 
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שרוצה להתייחס מוזמן להתייחס. אני ארשום לעצמי 

ס אחד לדברים של השני. אם יש שאלות, אני מבקש לא להיכנ

שאלות אני ארשום אותן, ואני בוודאי גם התכוננתי 

להתייחס לנושא הזה, אבל זה לקראת הסוף לפני ההצבעה. 

 גזבר? 

בעצם, במסגרת תכנית ההתייעלות שאושרה בתקציב  :מר מאור אוחנה

המועצה, במליאה הקודמת, אחת מאבני הדרך שלנו זה עלאה 

. הדגש הוא על שנת 5%, בגובה 2020ת שקלית חריגה, לשנ

כלומר, העלאה ככל שהיא תחייב את המחזיקים  2020

. )לא  .. בנכסים, היא מהיום שבו השרים מאשרים ואנחנו 

ברור( להחליט את הנוסח להצבעה. מהיום שהשרים מאשרים 

. היא מתבטלת באופן אוטומטית בתום 2020ועד לתום 

ה שקלית חריגה. היא , ולכן זאת נקראת הלעא31.12.2020

בדרך כלל, מתבצעת או בתכנית הבראה או בתכנית 

התייעלות. ההעלאה היא גורפת על כל התהליכים בצו 

 הארנונה. בבקשה, התייחסויות? 

 מי שרוצה להתייחס, בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

חשוב לציין קודם כל, תכנית התייעלות זו מילה יפה אבל  :מר שימי נמימי

שכולם ידעו, נחזור על זה עוד פעם, רק דיברנו כדאי מאוד 

בישיבה הקודמת, שמדובר בהצעה שלא ראיתי על זה כלום 

כתוב דרך אגב, עד היום, שבמסגרת זה שאנחנו נבצע מספר 

 1,500,000פעולות של העלאת הארנונה, קיצוץ בתקציב של 

שקל והלוואה, ניקח נוספת  2,000,000שקל, נקבל מענק של 

שקל. אז קודם כל חשוב שזה יהיה ברור,  2,000,000של עוד 

ומטרת ההעלאה. אני חושב שאם הייתה הצעה להעלות את 
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הארנונה מסיבות אחרות, מסיבות שלצורך העניין, היו 

חושבים על חוק עזר עירוני לאבטחת היישוב או לחילופין, 

היינו אומרים, בוא נעלה את הארנונה כי אנחנו רוצים לשפר 

ך או את הניקיון או את התרבות, או לפתוח את פה את החינו

אולם הקולנוע בחזרה, כל דבר שהיה לטובת היישוב, לטובת 

האזרחים, אני חושב שהייתי בעד. אבל כשמדברים על תוספת 

 -ארנונה

זה ממש מפריע לי. אבל אני לא שומעת מה שימי אמר. עוד  :גב' אנה גרוסמן

 פעם, בבקשה. אני לא שומעת. 

 -אני חושב, עוד פעם אני אומר :נמימימר שימי 

 כן, מהתחלה.  :גב' אנה גרוסמן

 אנה, את מפריעה לי.  :מר שימי נמימי

 לי מפריע מה שצועקים.  :גב' אנה גרוסמן

אפשרויות, או להתעלם מזה או לפחות לתת לי  2אז יש לך  :מר שימי נמימי

 להמשיך לדבר. 

 -רעה לכרגע מטפלים בזה. זה הפ :מר דימטרי אפרצב

 אבל אני לא שומעת את שימי.  :גב' אנה גרוסמן

 אם לא נשמע אז גם לא נוכל להצליח אולי להשתחרר. :גב' לילך לייבוביץ

 -כדאי לחכות כמה דקות כששם :גב' אנה גרוסמן

 לא, זה לא ייפסק. צריך להמשיך, להתקדם.  :מר דימטרי אפרצב

 -אני לא יכולה להתרכז כי :גב' אנה גרוסמן

אנה, כולנו מבינים מה תהיה התוצאה של הישיבה הזאת, אז  :דימטרי אפרצבמר 

 . . )לא ברור( צריך לתת לחברים מה שנקרא, את הזכות ל..

 -התנהגות בריונית היא

 ... )לא ברור( משתכנע.  :מר אלי מרדכי
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 בסדר גמור, תשתכנע. תנסה.  :מר דימטרי אפרצב

 סליחה.  :גב' אנה גרוסמן

חשוב שאנחנו נדע שצו הארנונה הזה, נולד כתוצאה  :מר שימי נמימי

מאילוצים ולא כתוצאה מרצון לשפר את איכות התושב או 

לשפר את המצב בקצרין. נוצר מצב של אילוץ, שבעקבות 

, נאלצנו להגיע למצב ואנחנו באים 2020חוסר כסף בתקציב 

למשרד הפנים בבקשה מסוימת, והם מוכתבים או מוכרחים 

שקל  2,000,000על מנת לקבל מענק של לבצע פעולות 

שקל, שהלוואות ברוך השם, יש לנו  2,000,000והלוואה של 

בלי סוף. אני חושב, בתקציב שכתוב כאן, שאתם יודעים 

הייתה  2020כולכם מה, לא צריך להגיד לכם. צו ארנונה 

יולי  , 2.5, היה אישור של המליאה של 2019הצבעה לחודש 

ב שכמעט פה אחד זה עבר, וזו הצבעה כמו שביקשנו. אני חוש

שנייה, זה חשוב שזה יהיה מודגש, על אותו צו ארנונה של 

. חשוב שיידעו כולם שלצערי, כמו שחשבתי במהלך 2020

הם אלו המהלכים שהביאו  2019-, המהלכים שבוצעו ב2019

אותנו למצב הזה. אפשר להסתרר מאחורי כל מיני מספרים, 

כביכול לייצר הכנסות עצמיות,  כל מיני ססמאות, ותכנית

, 2019אבל בסופו של דבר, לקיחת ההלוואה במהלך השנה 

ועל עומס מלוות שיש למועצה מביאים אותנו למצב שאנחנו 

. )לא ברור( נאלצים להעלות את הארנונה .. , אנחנו נאלצים, 

מה קורה? האם התושב קיבל בתמורה שירות יותר טוב, 

אנחנו מעלים לו את הארנונה, איכות חיים יותר טובה? לא. 

זה אומר שאנחנו מעלים לבעלי העסקים את הארנונה, הם 

ישלמו יותר והם יקבלו יותר, הם מקבלים במקרה הגרוע, 
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לכל דבר לדעתי, הם מקבלים גם פחות. האמת שגם לי זה 

 קשה עם הצעקות האלה. 

 חבל.  :גב' לילך גבע

 -אבל אני :מר שימי נמימי

 גיד לו שמפריע לך. ת :גב' שרון רואס

 ... )לא ברור( צריך, מקסימום.  :מר שימי נמימי

 אמרתי את זה בציניות.  :גב' שרון רואס

 לאיפה מחזירים את המצב? לסופר? לאיפה מחזירים?  :'מר שרון לבקוביץ

 )מדברים יחד(

 שרון, בבקשה. שימי, בבקשה תתקדם, בסדר.  :מר דימטרי אפרצב

.. )לא ברור( אני אנס :מר שימי נמימי . ה להתקדם, אבל אלה דברים חשובים. 

. )לא ברור( חשוב לי, וגם אם זה לא נעים  .. שאני רוצה להגיד 

 לשמוע, צריך קצת סבלנות. 

לא, נעים מאוד לשמוע, רק מה שלא נעים אלה ההפרעות  :מר דימטרי אפרצב

 בחוץ, זה הכל. 

רוצה לחזור על כמה  אני חושב ש, עוד פעם אני אומר, אני :מר שימי נמימי

דברים שלי, כי פספסתי כמה דברים. אם היינו מדברים על צו 

. )לא ברור( תכנית,  ארנונה, על העלאת ארנונה ובתמורה ל..

... )לא ברור( שחסרים פה, כמו שדיברנו  לצורך העניין 

במליאה הקודמת. בית קשיש, להקים פה בית קשיש, להביא 

נוער. עד היום, אני לא  לנוער תקציב נוסף לטובת מועדון

יודע מה קורה בימי שישי בערב, האם יש פעילות לנוער, אין 

 פעילות לנוער. 

 שימי, אני חייבת לעצור אותך כאן רגע.  :גב' שרון רואס

 אני לא רוצה שתעצרי אותי.  :מר שימי נמימי
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 )מדברים יחד(

 הכי קל לזרוק.  :גב' שרון רואס

 מה שאני רוצה, ואת תגיבי אח"כ. אני אזרוק את  :מר שימי נמימי

 סוג של אחריות.  :גב' שרון רואס

שרון, אם את רוצה שאני אפריע לך כשאת מדברת, אני אעשה  :מר שימי נמימי

את זה בשמחה. בסופו של דבר, אנחנו תמיד עושים השוואות, 

וראש המועצה נוהג לעשות השוואות בין ערים אחרות 

ונחשוב רגע, מי המתחרים ויישובים אחרים. בוא ניקח פה 

האמיתיים שלנו. המתחרים האמיתיים שלנו, אדם שרוצה 

לעבור לגור בצפון, בעצם במה הוא מתלבט, הוא מתלבט האם 

לגור בקצרין, ובדרך כלל, ההתלבטות שלו זה אחד היישובים 

מסביב. היישובים מסביב זה אומר תושבי המועצה האזורית 

רית גולן. אז הגענו למצב, גולן, היישובים של המועצה האזו

, ואנחנו ברוב 5%שלפי צו הארנונה החדש, כולל תוספת 

הסעיפים, יותר יקרים ממועצה אזורית גולן. עכשיו אני 

שואל שאלה. האם אנחנו מקבלים שירות יותר טוב מזה של 

המועצה האזורית גולן? האם אותו אזרח שמתלבט איפה 

יותר או פחות? אז  לגור, בקצרין או באחד היישובים, מקבל

מהבדיקה שאני עשיתי, הוא מקבל יותר. הוא מקבל יותר, 

הוא מקבל סבסודים מהמדינה, הוא מקבל קרקעות יותר 

גדולות, עלות הטיפוח של השטח, השטח שהוא קונה הוא 

. כשהוא עושה את כל שטח יותר זול משמעותית מקצרין

רין התחשיבים האלה, איך אנחנו נתחרה? מה קורה פה בקצ

עכשיו? יש הגירה הכי גרועה בעולם. כשאני שומע שתושב 

קצרין עוזב את קצרין לטובת מעבר לחיפה או לת"א, יודעים 
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מה, זה יכול לקרות. אבל כשאני שומע שתושב קצרין עובר 

גולן או באורטל, אז זה מדליק  לגור בקדמת צבי או במירום 

ות? האם נורה אדומה. מדליק נורה אדומה. איך זה יכול להי

אנחנו לא יותר טובים מהם? האם השירותים שלנו לא יותר 

טובים מהם? וזה מה שמפחיד פה בסיפור הזה, שההגירה 

ליישובים ברמת הגולן, היא יותר מטרידה אותי מאשר 

. )לא ברור( או לכל מקום אחר. שם צריכה להיות  הגירה ל..

ואני התחרות שלנו. אנחנו צריכים להיות יותר אטרקטיביים, 

חושב שאין שום סיבה שאנחנו נהיה יותר יקרים גם בנושא 

הארנונה, שמדברים על זה כרגע ספציפית, מכל תושב שגר 

באחד היישובים ברמת הגולן. אנחנו לא נותנים להם יותר, 

אז אין סיבה שאנחנו נשלם יותר גם. בעלי העסקים פה 

. בקושי שורדים, ואנחנו מחליטים להעלות להם את הארנונה

נתנו להם משהו בתמורה? שיפרנו להם את התנאים? רובע 

, באמת ששנתיים, מלחמות בין המועצה למשרד השיכון מי 10

ייקח את האחריות, ימסרו את השטח, לא ימסרו את השטח. 

בינתיים הם משלמים ארנונה ואנחנו נותנים שירות בטובה, 

כאילו כל דבר שהם פונים אלינו, מעובדי המועצה, הם 

לים שירות כטובה, כג'סטה. אנחנו לא חייבים לתת לך מקב

. )לא ברור( מסרו לשיקום  את השירות הזה, בגלל שה..

שלוש, יש לי חברים -ופיתוח את האזור. במשך שנתיים

, מתלוננים על אין ספור בעיות 10ולקוחות שגרים ברובע 

תשתיות, פותחים, סוגרים, פותחים, סוגרים תאורה. עכשיו 

, 10ק מהסיפורים, אבל כמה הם סבלו רובע מסתדרים חל

אנשים שילמו ארנונה ולא קיבלו שירותים. אני שוב חוזר 
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יודע על כל פעם, דיבר ראש המועצה על  חזרה. אם הייתי 

הכנסות עצמאיות, שזה דבר מבורך ונצרך, ואני מכבד את 

זה, אבל כשאני הגשתי הצעות ודיברתי על נושא של להשתמש 

באפשרויות קיימות למימוש הנכסים, בנכסים קיימים ו

ולייצר הכנסות עצמאיות למועצה ממקומות אחרים, יש לנו 

מקורות הכנסה שאפשר לקבל מהם כסף. לא ממשים את 

הנכסים של המועצה. עובדים הפוך מול החברה לפיתוח 

קצרין. נכסים של המועצה מוסרים לחברה לפיתוח קצרין, 

צמכם את השאלה מה והחברה לפיתוח קצרין, תשאלו את ע

החברה לפיתוח קצרין, במשך כמה עשרות שנים, נתנה 

לתושב עצמו? מה התושב הרוויח מהחברה לפיתוח קצרין? 

אם הייתי רואה שמנצלים את מקסימום הנכסים 

והאפשרויות, והגיעו למיצוי מקסימאלי, ורק לאחר מכן אין 

 ברירה, הייתי אומר וואלה, אין ברירה, אבל לא עושים את

המהלכים האלה, פועלים בשיטה של אי אפשר, אי אפשר. אני 

אגיד לכם מה, לא רוצים, לא אי אפשר. לא רוצים. לא רוצים 

טיפה לחשוב מחוץ לקופסה, האם זה נכון שמצב כזה כמו של 

היום, לעצור את החברה לפיתוח קצרין. להגיד, הלו, במקום 

סף הזה, לבנות עכשיו עוד מבנה באזור תעשייה, קחו את הכ

תעצרו, תשתמשו לפרויקטים שרציתם, שהשקעתם שם מאות 

אלפי שקלים, עם מיליונים בהלוואות. במקום לקחת 

הלוואות על חשבון המועצה, שהחברה לפיתוח קצרין תיקח 

את ההלוואות האלה עליה, והנה, נפתח לכם עוד איזשהו 

אפיק מסוים שחסכתם בכסף, ותמנע את ההעלאה בארנונה 

 2019בר לזה, אני שואל שאלה פשוטה. ביולי הזאת. מע
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הייתה ישיבה על צו הארנונה, אף אחד לא חשב שאנחנו נגיע 

למצב? התחזית הזאת לא הייתה ברורה? הרי היה ידוע 

שהמענק של התיישבות צעירה תיגמר באיזשהו שלב,  לכולם

? למה כבר אז, אי 2.5%זה היה ידוע, אז למה הצבענו רק על 

ות את המצב שבו אנחנו נמצאים? מעבר לזה, אפשר היה לצפ

, למרות שכבר דנו 2020אני רוצה להגיד לכם שבתקציב 

בישיבה הקודמת, כן? אני לא מצליח להבין את ההגדרה 

שקל. אני  3,000,000הזאת, שיש שם כביכול הכנסה של עוד 

רואה שבסה"כ, כל הארנונה פה, איך שהארנונה מתבטאת, 

שקל  800,000י אם אני טועה, בסה"כ, מאור, תקן אות

הכנסה נוספת למועצה. זה החשבון שאני עשיתי. הורדתי את 

שקל. אני חושב  800,000, הפער הוא 5-, הוספתי את ה2.5%ה

שאפשר היה, וראש המועצה היה צריך במהלך כל השנה, ולא 

, כאשר אין ברירה, להביא וללחוץ על 90-רק בדקה ה

הדברים האלה, ולא להגיע  הרשויות ולהביא מענקים לטובת

למצב שזה יבוא על חשבון התושב. זה היה ידוע מראש שנגיע 

למצב הזה. זה רק היה עניין של זמן, ואז כשאין ברירה אז 

מגיעים למצב שוואי, מה עושים, לוקחים עוד הלוואות, 

שקל הלוואה. תבינו, זה מתבטא גם,  2,000,000לוקחים עוד 

תיגמר, נעביר את זה,  2020-לא ש . זה2021-בסופו של דבר, ב

, לפי התחזיות שלכם, הולכת להיות 2021והכל יהיה טוב. 

הרבה יותר גרועה, כי ההכנסות העצמיות שמתועדות, 

שנים, אם בכלל.  5-6ומדברים עליהן, הם יתבטאו רק בעוד 

פרויקטים על הפרק, שמתוכם אולי  15, 10למה, כי יש לכם 

מועצה, השאר יהפכו להיות אמורים להביא תשואה ל 20%
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הוצאה, לא הכנסה. מדברים על פארק משפחה שזה דבר 

נפלא, זו הוצאה, זו לא הכנסה. כשמדברים על, יש מתוך 

הולכים לייצר הוצאות. פינת החי,  80%הפרויקטים האלה, 

את פינת החי לא יכלנו לתחזק. הפרטנו אותה והעברנו אותה 

לא מצליחים לתחזק  ליזם פרטי. זאת אומרת, היום אנחנו

את הקיים, את מגרשי הכדורגל שלנו ואת המבנים שיש לנו, 

אנחנו לא מצליחים לתחזק, אז לקחת עוד פרויקטים? אולי 

תעצרו, ואמרתי את זה כמה פעמים בישיבות קודמות, גם 

עכשיו. לנשום עמוק, לעצור עם הפרויקטים, לעצור עם 

הממשלה, אבל ההלוואות. חבר'ה, נכון שרוב הכסף מגיע מ

שקל הלוואות זו מעמסה למועצה הזאת. בואו  3,500,000גם 

נחיה בפרופורציות שאנחנו נמצאים בהן, בעיר הקטנה 

שאנחנו נמצאים בה, ונחשוב על הבסיס. הבסיס של קצרין 

והיופי של קצרין תמיד היה, אחד, זה היופי שלה והרחובות 

של קצרין. שלה נקיים, הכיכרות הן נקיות. זה היה הבסיס 

אח"כ זה היה אחזקה, שתיים. והדבר הכי חשוב זה החינוך. 

בוא נשקיע בדברים האלה, אלה הדברים שיביאו תושבים 

לקצרין, ושם צריך לשים את הדגש, זה הבסיס. הבסיס הוא 

זה, ומפה להמשיך הלאה לפרויקטים נוספים, וכל מיני 

טים פנטזיות. ושוב אני אומר, הפרויקטים האלה הם פרויק

נהדרים ויפהפיים, אני לא אומר שאני לא בעד, אבל צריך 

לחשוב האם יש את היכולת והאם זה הזמן. אתם יודעים 

כמה כסף הלך, בשנים האחרונות, על תכנונים ועל הדמיות, 

שבחלקן הגיעו למסקנות בסוף, שאי אפשר לבצע כי אין כסף, 

 ?מיוןטאז כמה כסף הלך ל
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 דקות עברו. מישהו עוד רוצה להתייחס?  15שימי,  :מר דימטרי אפרצב

יש לי שאלה לגזבר, מה השתנה מצו הארנונה הקודם להיום,  :מר אלי מרדכי

שאנחנו נאלצים להוסיף את הארנונה הזאת? מה השתנה 

 שלא ידענו? משהו שגילינו, פתאום משהו חדש, שהתעוררנו? 

 אז אני אגיד לך בסוף.  :מר דימטרי אפרצב

רמת השכר פה ביישוב, לפי כל הנתונים שמפרסמים במדינה,  :מר אלי מרדכי

שקל  300, 200היא מן הנמוכים ביותר. תוספת של עוד 

.. )לא ברור( היא קשה מאוד. נכון שיש את  . במעמד הביניים 

. )לא ברור(  הרמה, אנשים עם השכר הנמוך, המחיר ל..

וכולם, שיש להם את ההנחות, ורוב היישוב הוא ברמת שכר 

כה, ואין לו את ההנחות ואין לו כלום, אז תוספת גם של נמו

שקל בשנה תשפיע עליו, ואם כל גוף במדינה יגיד,  300, 200

שקל בשנה. יבוא המים,  2,000חבר'ה, נוסיף לכם חשמל, 

.. , לאן נגיע? כמו שאתה אומר תמיד, 200יעלו את הזה, עוד  .

. )לא  .. ברור( לקבל הולך ברגל. אנחנו, התושבים בקצרין, לא 

שירות בסיסי. כל דבר קטן, תרוץ למרפאה בטבריה, תרוץ 

לחיפה, חינוך מיוחד שלנו רץ מפה לכל הצפון כי אנחנו יישוב 

קטן. כל דבר קטן כזה משפיע על התושב. שירותים בסיסיים 

אנחנו לא מסוגלים לתת, אז על מה אנחנו הולכים לשלם את 

בין הגבוהים, ואת  הארנונה יותר? יוקר המחיה ביישוב הוא

, בזמן  . )לא ברור( וזו לא המצאה. גם ב.. יודעים,  זה כולם 

האחרון זה עלה. אנשים הולכים לקנות דברים בסיסיים 

מחוץ לעיר, כולם רצים החוצה, זה רק עלויות. או שמגיעים 

לדבח לקנות במקרה הטוב, שזה קרוב, או שנוסעים לכרמל 

ות הארנונה עלתה חיפה לקנות. מאז שאתה ראש מועצה כמ
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, ושום שכר, שום מענק קצבת נכים, שום דבר, לא 20%מעל 

הייתה תוספת כזאת. איך אתה מצפה שהאזרח הפשוט יממן 

 לך את התוספת הזאת? 

 אתה לא דובר אמת.  :מר דימטרי אפרצב

. :גב' שרון רואס  ... )לא ברור(

 יפה. את רוצה לתת לי לדבר? גם אתה.  :מר אלי מרדכי

 דבר.  :טרי אפרצבמר דימ

זכותי. אני אגיד מה שאני רוצה, אני אספר חלומות שלי,  :מר אלי מרדכי

אתה תשמע אותי, ותתחילו להתרגל לזה שאנשים יכולים 

 לדבר פה. אנשים סותמים פה את הפיות בצורה קבועה. 

 אתה לא צריך לצעוק.  :מר דימטרי אפרצב

 עוק. מקשיבים לך, אתה לא צריך לצ :גב' שרון רואס

 -כשאתה אומר דברי שקר :מר דימטרי אפרצב

כמו שאני שתקתי ואני מתכוון לשתוק כשהוא ידבר, אדוני,  :מר אלי מרדכי

 עכשיו כמה זה? כמה אחוז זה שווה? אני שואל אותך. 

 אני לא עונה לך.  :מר דימטרי אפרצב

 8%אל תענה. אני כן עכשיו רוצה שתענה. עכשיו יש לנו  :מר אלי מרדכי

 כמעט? 

 חבל על הזמן שלך.  :מר דימטרי אפרצב

 -של ההפרטה של ה 5%תוסיף  :מר אלי מרדכי

אתה משקר. יכול להיות שאתה לא יודע חשבון, אז תלך  :מר דימטרי אפרצב

תלמד חשבון. אתה לא מבין חשבון אבל זה לא נורא. אתה 

מוכיח את חוסר הידע שלך כבר שנה שלמה. אגב, כשנגיע 

ת בנושא של מועצה דתית, אני אשלים שם, אל לדו"ח ביקור

 תדאג. תמשיך. 
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, אצלך רמת השכר הייתה כמו שצריך? לא הייתה כאן ....מה :מר אלי מרדכי

 הלוואה בשכר? כשנגיע לדו"ח הזה נראה מה קורה בשכר פה. 

 אני לא שומע אותך.  :מר דימטרי אפרצב

 .. )לא ברור(אז בוא לא נצא החוצה, בוא נתמקד ב. :מר אלי מרדכי

 אתה יכול להגביר את הקול?  :מר דימטרי אפרצב

 -2.58%, ועוד 5%אם עכשיו את מעלה  :מר אלי מרדכי

 אני לא שומע אותך.  :מר דימטרי אפרצב

 יש לך בעיה, לך לרופא אזניים.  :מר אלי מרדכי

 תגביר את הקול.  :מר דימטרי אפרצב

 חוצפן.  :מר אלי מרדכי

 גביר, אתה רוצה מגפון משם? ת :מר דימטרי אפרצב

 תן לנו לדבר עד הסוף.  :מר אלי מרדכי

 תדבר אבל, אלי. כולנו מקשיבים.  :גב' שרון רואס

.. )לא ברור( שאני  :מר אלי מרדכי . אבל הוא לא יכול להגיד שאני לא מדבר 

.. )לא ברור( נתונים לא נכונים.  .  אמשיך 

 עשות. אתה משקר. מה אני יכול ל :מר דימטרי אפרצב

, זה כבר 2.58ועוד  5%כמה זה  :מר אלי מרדכי . )לא ברור( ..  ? 7.5%? זה לא 

 לך תלמד חשבון.  :מר דימטרי אפרצב

אני אלמד חשבון? אז אתה לא יודע מה אני יודע בחשבון.  :מר אלי מרדכי

... )לא ברור( אצלי בחשבון. חוצפן.   אתה עוד תתפלא 

 שיך? אלי, אתה רוצה להמ :גב' שרון רואס

 גברת רואס, תירגעי.  :מר אלי מרדכי

 -אני מכבדת אותך, אני רק :גב' שרון רואס

יודע חשבון.  :מר אלי מרדכי  תירגעי. חד משמעית. אני לא 

סליחה אם נפגעת. אמרתי לך שתמשיך לדבר. לא יודעת למה  :גב' שרון רואס
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 אתה כועס. 

 תמשיך. חבל על הזמן.  :מר דימטרי אפרצב

אני חוזר ואומר, מאז שאתה בשלטון, ארנונה בקצרין עלתה  :דכימר אלי מר

. זו עובדה. אין מה לערער על זה, אתה יכול להביא 20%מעל 

 נתונים ותבדוק. תיקח את זה. 

 אתה מומחה בחשבון, ברור.  :מר דימטרי אפרצב

. )לא ברור(  :מר אלי מרדכי .. . )לא ברור( במתמטיקה  .. מה אני אעשה שיש לי 

דות? מה אני אעשה שאני הנדסאי אלקטרוניקה, יחי 4

והנדסאי אלקטרוניקה זה הדבר הבסיסי שלו זה חשבון? ומה 

, 2אני אעשה שגם אין לי במקרה, יש לי הנהלת חשבון סוג 

ולא הייתה לי בעיה ללמוד את זה כי עשיתי את זה על הדרך. 

בחשבון,  0-מה אני אעשה? לא אומר שאני מתגאה, אבל אני ב

 צלך אולי. זה א

 לא אמרתי אפס. אמרתי, לך תלמד.  :מר דימטרי אפרצב

 לך תלמד.  :מר אלי מרדכי

 כי אתה משקר, זאת הבעיה.  :מר דימטרי אפרצב

אם אני משקר זאת אומרת אומרת שאני יודע מה, אז אני  :מר אלי מרדכי

 -משקר. אז תחליט מה

הנכונים. אתה יודע אם אלי משקר, תיתן לנו את הנתונים  :גב' טניה ביגון

 אותם. 

. )לא ברור( שישלח לאדוני הגזבר מה רמת  :מר אלי מרדכי .. נו, תשלח 

 . 2012-הארנונה ב

.. )לא ברור(.  :מר שרון לפקוביץ .  זה לא 

... )לא ברור( לא יכול להגיד לי דברים כאלה. שישלוף לו  :מר אלי מרדכי

 .  שנייה בזמן שלו
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 שום דבר.  אני לא שולף :מר דימטרי אפרצב

 נעשה חשבון פשוט.  :מר אלי מרדכי

 ההבדל בינינו שאני לא שולף. תמשיך.  :מר דימטרי אפרצב

 אני לא שולף, זה בדוק.  :מר אלי מרדכי

 אין בעיה.  :מר דימטרי אפרצב

 -המצב ש :מר שימי נמימי

דקות, דברו. הכל  10כל אחד יש לו תן לו לסיים, בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

 . בסדר

יעד, משרד לממשלה, אתה  waze-הכי קל לבוא לתושב. יש ב :מר אלי מרדכי

יכול לפנות לשם, תשיג כספים, מה שאתה לא רוצה לעשות 

בשנים האחרונות. כל דבר אתה פונה לתושב, כמו שאמרתי 

 . 20%ואני מתעקש שזה יהיה 

 דקות?  5אתה רוצה עוד  :מר דימטרי אפרצב

 לדבר.  אני אמשיך :מר אלי מרדכי

 דקות, אתה רוצה? אין בעיה.  5לא, עוד  :מר דימטרי אפרצב

 -, ואם אני אצטרך לדבר אני5-אם לא תפריע לי אני אדבר ב :מר אלי מרדכי

 אתה תדבר בדיוק לפי הפרוטוקול.  :מר דימטרי אפרצב

לא, לפי הפרוטוקול כשלא מפריעים. כשמפריעים מוסיפים,  :מר אלי מרדכי

ול. כשאתה תדבר אני אפריע לך, ואני אקצר ככה זה הפרוטוק

 לך את הזמן. קצת דרך ארץ שתהיה לך. 

 תמשיך.  :מר דימטרי אפרצב

קרית ממשלה לתושב, ואתה יכול לפנות לשם  waze-יש ב :מר אלי מרדכי

ולנחות שם, כי אחת הסיבות שאמרו שנבחר בביבי, 

... )לא ברור( בממשלה. לא הצלחת  ובפעמיים הקודמות, 

ביא כספים. כל הכספים שהגיעו זה עוד מהתקופה של לה
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.. )לא ברור( זה הלוואות  ו. בבל. תצחק, אבל זו עובדה. 

מהבנק. הלוואות זה להתחפר בבוץ. כל פעם שלוקחים 

הלוואה זה עוד יותר, עוד יותר, שהתרענו והתריעו פה, מה 

כל ההלוואות האלה? כמה הלוואות נלקחו בשנים האחרונות? 

חיל לצמצם את זה, ואז לא נצטרך לבוא לתושב צריך להת

, בכל פעם. שכונות 5%ועוד  7%ולהגיד לו, תביא לי עוד 

בת"א, שכונות בנתניה, וזה בדוק, שכונות באשדוד, שכונות 

בפתח תקווה, ארנונה פחות מכאן. כיצד יעלה על הדעת? 

. )לא תצחק, בדוק.  אני עברתי ויש לי את המסמכים. נכון ש..

חרונים, אני מכיר את השכונות בת"א כי חייתי קצת. ברור( א

.. )לא ברור(  . תצחק. אדוני, הגיע הזמן שנתאפס, נביא 

שאנחנו צריכים לתת, תתייעל כמו שצריך, כמו ש... )לא 

ברור( לדוגמא, לבטל את הרכבים הצמודים שהם לא תקניים. 

להתחיל לפעול במועצה ולהתייחס באמת. אנחנו קיבלנו 

זבזנו אותם על כל מיני כוח אדם ודברים כאלה, מענקים, ב

במקום לתת שירות לתושב. הייתם צריכים להבין שבאיזשהו 

שלב המענק הזה יעלה, ואז אנחנו צריכים להתמודד עם 

הבעיות שאתם גרמתם. זה בנושא הזה. אני רק רוצה להוסיף 

עוד הצעה, וההצעה סעיף הנחות. בצו הארנונה כתוב שרק 

 -הנחה עסקים מקבלים

זה לא רלוונטי לישיבה הזאת. אתה יכול לצעוק כמה שאתה  :מר דימטרי אפרצב

 רוצה. 

 למה?  :מר אלי מרדכי

 ככה. כי יש סעיף אחד, ואתה לא עוסק פה בסעיפי ארנונה.  :מר דימטרי אפרצב

.  :מר שימי נמימי .. )לא ברור( סעיף הנחות, למה זה לא צו אבל זה לא.
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 ארנונה? 

תקשיב. תגיעו לכאן כשאתם לומדים את החומר. תגיעו  :פרצבמר דימטרי א

לכאן, תשאלו ותבדקו דברים, אוקי? אתה יכול לחייך כמה 

 -שאתה רוצה ו

 זכותי לחייך כמו שאתה מחייך.  :מר אלי מרדכי

. )לא ברור( מבט מתנשא, אבל כאן אנחנו דנים רק בסעיף  :מר דימטרי אפרצב ..

 גדיר הגזבר. זה הכל. אחד, שהוא בדיוק מה שאמר וה

אז למה מופיע באותו סעיף שאתה מדבר עליו, סעיף של  :מר שימי נמימי

, 5%-הנחות? אם זה סעיף אחד שמדבר על העלאת ארנונה ב

תסתכל בדף האחרון של אותו עמוד שאמרת שאנחנו לא 

קראנו ולא למדנו. מופיעה שם התייחסות להנחות. אז אני 

סעיפים? אני  2למה יש פה  שואל אותך, אם זה סעיף אחד

שואל שאלה פשוטה. אתה אמרת שאני לא למדתי את החומר, 

 -ואותו סעיף אחד שאתה מדבר עליו רשום שם

 אתה ממשיך? תמשיך.  :מר דימטרי אפרצב

וגם גברת גרוסמן, אני מציע ומבקש לחזור לפעול לטובת  :מר אלי מרדכי

 התושב. 

 מה? עוד פעם.  :גב' אנה גרוסמן

 -מבקש לחזור ולפעול לטובת התושב. כמו שאת יודעת :לי מרדכימר א

 אני מבקשת אותך.  :גב' אנה גרוסמן

בסדר, זכותך. כמו שאת יודעת, בעבר, גם את וגם בעלך  :מר אלי מרדכי

 -התנגדתם נחרצות

 זה לא רלוונטי לישיבה.  :מר דימטרי אפרצב

אגיד. אתה יכול לסגור אני רוצה להגיד מה שאני רוצה, ואני  :מר אלי מרדכי

 את האוזניים כשאני מדבר, אדון דימי. 
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. )לא ברור( פוליטיקה.  :גב' אנה גרוסמן ..  זה לא רלוונטי. 

 זה פוליטיקה.  :מר אלי מרדכי

 לפני בחירות עכשיו.  :גב' אנה גרוסמן

לא לפני בחירות, זה שאנחנו דרשנו לבטל את הפרדת  :מר אלי מרדכי

.. )לא ברור(.  הסיווגים, אתם שניכם  עשיתם הכל כדי ל.

 אני עשיתי, זה שטויות.  :גב' אנה גרוסמן

 שטויות? זה לא נכון?  :מר אלי מרדכי

 טוב, תודה רבה לאלי מרדכי.  :מר דימטרי אפרצב

 תן לי לדבר.  :מר אלי מרדכי

 -לא, אתה סיימת. אני מנהל את הישיבה. אתה סיימת :מר דימטרי אפרצב

 מין משטרה, תוציא אותי. תז :מר אלי מרדכי

 לא, אני לא אזמין לך משטרה. בשביל מה?  :מר דימטרי אפרצב

יודע מה. אתם הייתם נגד העלאת ארנונה, ואני מקווה  :מר אלי מרדכי לא 

 . ... )לא ברור(  שתמשיכי להיות 

זו פרובוקציה מיותרת. אין לו מה להגיד אז הוא תוקף  :מר דימטרי אפרצב

 אותך. 

 פרובוקציה ופופוליזם.  :רוסמןגב' אנה ג

לא פופוליסטי. למה הייתם נגד? אז למה פעם שעברה הייתם  :מר אלי מרדכי

 איתנו? זה גם היה פופוליסטי? אתם פופוליסטים, לא אנחנו. 

 יוני וטניה, בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

 -אני רוצה :מר שרון לבקוביץ

 שרון, בבקשה. :מר דימטרי אפרצב

אני, איך שאני רואה את זה, ואני חושב שלכולם ברור מה  :ביץמר שרון לבקו

קרה. משרד הפנים, לא יודע, גירעון של המדינה, כל 

? 6,000,000הסיפורים האלה, מחליט לקצץ לקצרין כמה? 
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4,000,000 ? 

   .6,500,000 :מר דימטרי אפרצב

 שקל.  6,500,000  :מר שרון לבקוביץ

 בולשיט.   :מר שימי נמימי

.. )לא ברור( שמעתי   :שרון לבקוביץמר  . שימי, תאמין לי, אל תגיד בולשיט, כי 

כל כך הרבה דברים שהם לא נכונים כשאתה דיברת, 

 -והקפדתי

 סליחה, ואני אענה לך אח"כ.   :מר שימי נמימי

 בסדר.  :מר שרון לבקוביץ

  -לא צריך לענות, זה לא עניין :מר דימטרי אפרצב

שקל, הגיעו איתו להסדר,  6,000,000ד הפנים בא וקיצץ משר :מר שרון לבקוביץ

ומה שזה אומר שגם צריכים להעלות את הארנונה. עכשיו, 

המהלך הזה הוא לא מהלך שהוא פועל רק בקצרין, זה קורה 

גם בחצור, בקרית שמונה, המהלך הזה בדיוק, אתם יכולים 

. זה 2020כולם להיכנס לתוך אתר האינטרנט, אישור חריג 

עכשיו אנחנו צריכים להחליט ה בהרבה מאוד מקומות. קור

מה אנחנו עושים. אפשר לבוא ולהגיד, אל תעלו ארנונה, אבל 

כשאתה אומר, אל תעלו ארנונה, אז מה אתה מצפה? שנעלה 

את מחיר החוגים? נקצץ בניקיון? נקצץ בנוי? הרי הרגע 

 -דיברנו

 קיצצתם כבר מספיק.   :גב' טניה ביגון

 מה? :וביץמר שרון לבק

   -בניקיון וב :גב' טניה ביגון

 לקצץ בזה?  :מר שרון לבקוביץ

 קיצצתם כבר מספיק.    :גב' טניה ביגון
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לא, אבל אני אומר, אז תחשבי שקיצצנו, ואם לא נעלה  :מר שרון לבקוביץ

 ארנונה הם צריכים עוד לקצץ. 

 למה את מפריעה לו? את לא יכולה להתאפק?  :מר דימטרי אפרצב

 הוא גם מפריע.    :' טניה ביגוןגב

 אני הפרעתי?  :מר שרון לבקוביץ

 סליחה, שרון.    :גב' טניה ביגון

 -אני מקשיב לך גם כש :מר שרון לבקוביץ

 בסדר.    :גב' טניה ביגון

, באה לשלם אני ישר מוציא כרטיס  :מר שרון לבקוביץ .. )לא ברור( . תמיד, אצל 

 וישר משלם. 

 ה צריך, לא אחרת.   ככ :גב' טניה ביגון

ואנחנו צריכים להתייחס לזה עכשיו בצורה בוגרת. לא  :מר שרון לבקוביץ

לעשות פה עכשיו. אם יש משהו באמת, שאתה חושב שניתן 

לקצץ, לגבי מלוות, שימי, כבר הסבירו לנו, הסבירו גם לך, 

שמועצה מקומית קצרין, אחוז המלוות שלה הוא רגיל. אנחנו 

ות, כי אם אתה לא לוקח מלוות זה פוגע צריכים לקחת מלו

לך במענק איזון. כל הסיפורים האלה כבר הסבירו לנו. 

הארנונה שאנחנו גובים, שוב, הארנונה שאנחנו גובים זה 

בערך באותו מחיר, שוב. אחד, אני לא חושב שכדאי לנו 

להתחרות להיות הארנונה הכי זולה בארץ, זה כבר אני אומר 

 -לך. תיקח ככה

 ת"א גדולה.    :לי מרדכימר א

 אני אומר לך לדעתי.  :מר שרון לבקוביץ

 גבעתיים. לא גבעתיים, ת"א, נתניה, אשדוד.    :מר אלי מרדכי

 -עכשיו, אנחנו ביחס ל :מר שרון לבקוביץ
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   -לא, גבעתיים תיקנתי. גבעתיים יש משהו :מר אלי מרדכי

 אלי.  :מר שרון לבקוביץ

 ר גבעתיים. גבעתיים יש משהו אחר.   אני גם אומ :מר אלי מרדכי

אלי, ביחס לאזור שלנו, אם אנחנו מסתכלים על צפת, חצור,  :מר שרון לבקוביץ

קרית שמונה, אנחנו בערך באותו סדר גודל. שם הארנונה 

. לגבי מועצה אזוירת, שימי, הדברים שם הם אחרים -שלנו

לגמרי. יש לך מס בתוך היישוב, על זה שאתה משלם את 

רנונה יש לך גם מס בתוך היישוב, שכל משפחה משלמת, הא

שקלים בערך, וזהו. ואם יש  400-ל 300לדעתי, משהו בין 

באמת הצהרות שיכולות באמת להביא לאיזשהו ייעול אנחנו 

נשמח לשמוע, אבל פה אני חושב שהמועצה בחרה, למרות כל 

הקיצוצים האלה, לא לפגוע ברווחה, לא לפגוע בחינוך, ולא 

גוע בניקיון ובנוי, ובכל הדיון פה, ואני חושב שצריכים לפ

לקחת את זה בחשבון, ואין טעם סתם להוריד את הארנונה 

 ואז מה? ואז מה יהיה? 

 עכשיו אני יכולה להגיב?  :גב' טניה ביגון

 בבקשה. שרון, אתה סיימת?    :מר דימטרי אפרצב

 כן.  :מר שרון לבקוביץ

 בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

זה טוב ויפה שאנחנו רוצים שתהיה לנו עיר יפה, נקייה,  :' טניה ביגוןגב

מסודרת, אנשים שיעבדו, אנשים שילכו לחוגים. מצד שני, 

 7-אנחנו יודעים שרוב האנשים בקצרין עובדים מהבוקר, מ

בערב, ולא רואים את הילדים שלהם  7בבוקר עד  6בבוקר או 

וכות, בשביל לשלם בגלל המשכורת שלהם, משכורות מאוד נמ

חוגים ולשלם ארנונה ולשלם משכנתות, וזה, וזה, ואנחנו עוד 
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. לא חשוב שזה כסף 5%נכנסים לכיס של כל תושב לקחת עוד 

קטן, אבל זה כסף, והם עובדים מאוד קשה, ואני לא בעד 

שקל שאנחנו נרוויח  800,000-להעלות את הארנונה. כי ה

ני רוצה להגיד לכם, לא מהארנונה זה לא יעזור לשום דבר, א

 יעזור. 

 אתה לא רוצה? תודה. יוני?  :מר דימטרי אפרצב

 -אני רוצה רגע :מר שימי נמימי

. )לא ברור( מדבר, יש פה  :מר דימטרי אפרצב .. חברי מועצה. סבלנות.  9שנייה. 

 הבנתי שאתה רוצה לדבר. אולי חברים אחרים רוצים לדבר. 

 לדבר? שרון, רצית  :גב' לילך לייבוביץ

אני פשוט, לצערי לא כתבתי דבר לדבר ששימי אמר. אני  :גב' שרון רואס

רוצה להגיד כאן שלנו יש אחריות לכולם, סביב השולחן הזה, 

גם לצרכי התושב ולעיר הזאת, ואני חושבת שלהוציא כאן כל 

מיני אמירות, שהן על גדר חסרות אחריות, ולא, שלא נבדקו, 

שות. הכי קל להיות באופוזיציה הן בעיניי הדבר הכי קל לע

ולצעוק, לא, לא, לא. הכי קשה לקום, לעשות, ולקחת 

אחריות. אז אני מבינה את המקום, ואני עכשיו אוסיף אליו 

דבר -סעיף, למרות שאני ממש מצטערת שלא כתבתי דבר

שנאמר כאן, אבל גם לזרוק על ערבי שישי, נפתחו נוער, לא 

בחינוך. האם נבדקו הדברים?  נפתח נוער, כן יש בחינוך, אין

לא. מכיוון שאם היית בודק היית יודע שכן נעשו דברים. 

אותה אמירה חסרת אחריות נאמרה גם לגבי מרכז צעירים 

בישיבה הקודמת, ואז נאמר לך שכן יש השכרה של החדרים. 

לבדוק את הדברים, זה מה שאני מבקשת. הכי קל לצעוק 

 ת אחריות. משולחן האופוזיציה. הכי קשה לקח
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 אפשר בבקשה? יש עוד מישהו שרוצה לדבר?  :מר שימי נמימי

 תתייחסו התייחסות קצרה, כי גם אני רוצה לדבר.  :מר דימטרי אפרצב

 קודם כל, אני אענה רגע לשרון ואחרי זה, שני השרונים.  :מר שימי נמימי

 תקצר רק, בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

. זה יפה שבמליאות קודמות, כשרוצים אני אשתדל לקצר :מר שימי נמימי

להראות את הדברים ורוד ויפה, אז משווים אותנו לישובים 

כמו כפר ורדים, עומר, ראש פינה, אבל פתאום כשמגיעים 

 -לנושא של תקציבים וארנונה

אף פעם אגב זה לא נעשה, שימי. למה אתה אומר את זה,  :מר דימטרי אפרצב

 שימי? 

 -מר את זה כי אתהאני או :מר שימי נמימי

שימי, אף פעם השוואה לא הייתה לכפר ורדים, עומר,  :מר דימטרי אפרצב

 וכאלה. 

 כבוד ראש המועצה.  :מר שימי נמימי

 כן נאמר על למידה.  :גב' שרון רואס

 אמרתי שירותים כמו.  :מר דימטרי אפרצב

יות, יפה. כבוד ראש המועצה, בשיחות אינספור, ולא רק איש :מר שימי נמימי

 פומביות. 

 6-לא, גם בשיחות שלי איתך, שלך איתי, בארבע עיניים, ב :מר דימטרי אפרצב

 עיניים, אמרת כמה אתה תומך בהעלאת ארנונה. 

 -שוב, אם הקשת לתחילת השיחה שלי, אמרתי :מר שימי נמימי

 הקשבתי לכל השיחה, לא לבד אני הקשבתי, אבל בסדר.  :מר דימטרי אפרצב

 יפה. אמרתי מה הסיבות.  :ימר שימי נמימ

 זה בסדר לשנות. זה לגיטימי.  :מר דימטרי אפרצב

גם בפגישות וגם במליאות, תמיד הזכרתם את הישובים  :מר שימי נמימי
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 . ' וכו  האלה הנפלאים, של כפר ורדים, עומר, ראש פינה, 

 -למתן שירותים. תזכור שאנחנו :מר דימטרי אפרצב

. )לא ברור( בכוונה לקו המחשבה? תן לי אבל דימי, את :מר שימי נמימי .. ה 

 -רגע

 שימי, בבקשה אבל תדייק. תדייק.  :מר דימטרי אפרצב

אם אני לא אדייק, אז אתה יכול להגיד אחרי בסוף, וכשאתה  :מר שימי נמימי

... )לא ברור(, בסדר? תגיד ששיקרתי.   תדבר שאני 

 לא, אני לא אגיד ששיקרת.  :מר דימטרי אפרצב

 ... )לא ברור( יותר טוב.  :מרדכי מר אלי

ועכשיו, שרון, אתה משווה אותנו לערים כמו חצור וקרית  :מר שימי נמימי

שמונה, שאנחנו יודעים מה המצב של חצור וקרית שמונה, 

.. )לא ברור( וכאלה. זה עצוב להשתמש  . לצערינו, מבחינת 

בחצור וקרית שמונה, כי קצרין הייתה באיכות חיים טיפה 

.. )לא ברור(.   מעל  .  חצור וקרית שמונה 

 עדיין.  :מר שרון לבקוביץ

עכשיו אתה דיברת על קיצוץ בניקיון וחוגים. שאלת פה את  :מר שימי נמימי

החבר'ה, מה אתם רוצים, שנקצץ בניקיון וחוגים? אז אני 

   -מזכיר לך

 -לא, לא שאלתי. אמרתי, יש :מר שרון לבקוביץ

 אופציה כזאת.   אמרת, יש  :מר שימי נמימי

 יש אופציה.  :מר שרון לבקוביץ

 1,500,000אבל אתה כבר שכחת להגיד שכבר קוצץ  :מר שימי נמימי

מהתקציב, שפוגע ישירות בניקיון, בחוגים, וכו'. זאת 

האלה לא בא  5%-, האומרת, זה כבר נעשה, זאת אומרת

 -. הוא בא1,500,000-במקום הקיצוץ וה
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י :מר דימטרי אפרצב  ודע מצוין, אתה יודע לדייק? אתה 

 הוא בא בנוסף.  :מר שימי נמימי

 או שאתה אומר אמירה כללית?  :מר דימטרי אפרצב

אני יכול לתת לך דוגא קטנה, הכי פשוטה. בוא נדבר על  :מר שימי נמימי

, אז פחות ניקיון, 50%-ניקיון. ברגע שהורדת מטאטא כביש ל

-סעיפים אחד 3על  מה לעשות. עובדתית. אני לא אדבר איתך

 אחד, אוקי? דבר נוסף. 

, שזה הדבר 10למה אתה לא מציין שהוסף עובד ברובע  :מר דימטרי אפרצב

 הנדרש?

 ... )לא ברור( :מר שימי נמימי

 שמה? שמה?  :מר דימטרי אפרצב

 -10כי מה, עובד ברובע  :מר שימי נמימי

 -לא רוצהאבל אתה לא רוצה להעלות ארנונה. אתה  :מר דימטרי אפרצב

אתה מפריע לי, אבל אני אענה לך בכל זאת. אני אגיד לך  :מר שימי נמימי

, גם קיבלת מן הסתם, ארנונה, 10למה, כי עובד ברובע 

 10הארנונה שלך הייתה אמורה לגדול. התושבים ברובע 

שילמו לך ארנונה, מן הסתם אתה צריך לספק להם שם עובד 

נונה ולא תספק להם ניקיון. מה אתה רוצה, שישלמו לך אר

 עובד ניקיון? מה לעשות? 

 טוב, בסדר. זה שאתה צועק זה לא אומר שאתה צודק.  :מר דימטרי אפרצב

... )לא ברור( שאני צועק, אתה מפריע לי באמצע אז אני  :מר שימי נמימי

 מנסה לענות לך באמצע השאלה. 

הבדל של שמיים  כי עלות הניקיון מול הארנונה שנגבית, היא :מר דימטרי אפרצב

 וארץ, ואתה יודע את זה כי אתה, אתה יודע את זה. 

אני אענה גם לשרון רואס על השאלה שלה. מרכז הצעירים,  :מר שימי נמימי
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כשבנו את מרכז הצעירים, מן הסתם, והשקיעו שם מיליוני 

שקלים, ומועצה מקומית קצרין נתנה נכס ששווה מיליונים 

 -? מן הסתםלמתנ"ס קצרין ללא תמורה, כן

 קצרין נתנה למתנ"ס?  :גב' שרון רואס

לא, אני רק מסביר. תני לי לסיים את המשפט אז תביני מה  :מר שימי נמימי

אני רוצה. מן הסתם, הייתה תכנית כלכלית, כביכול, הכנסות 

עצמאיות, כמו שראש המועצה דוגל בשיטה הזאת, שלייצר 

יה יותר שם שכירות, ומן הסתם, התמיכה של המועצה תה

 ?2020קטנה במתנ"ס קצרין. מה אנחנו רואים בתקציב 

שהתקציב של מתנ"ס קצרין נשאר אותו דבר. זאת אומרת, 

..  10איפה ההכנסה שעליה מדובר? אם יש לנו הכנסה של  .

שקל,  100,000)לא ברור(, הכנסה כללית, סתם לצורך העניין, 

... זה צריך להתבטא בתקציב. זאת אומרת שאנחנו שיכולי ם 

שקל? סתם  100,000)לא ברור( תקציב המתנ"ס כזה פחות 

לדוגמא. למה זה לא מתבטא בתקציב? הרי זו תחזית לעוד 

שנה. אם אמורה להיות שם הכנסה של שכירות, אפשר 

 לתקצב. 

... )לא ברור( מהמתנ"ס, אתה חושב?  :גב' שרון רואס  לא ביקשנו 

 נסה נוספת. אבל עובדתית, יש לך שם הכ :מר שימי נמימי

 אתה רוצה עוד לקצץ?  :גב' שרון רואס

 אני לא רוצה לקצץ במתנ"ס.  :מר שימי נמימי

 וגם במרכז צעירים.  :גב' שרון רואס

 אני רק אומר שזה לא התבטא בתקציב.  :מר שימי נמימי

 -שימי, תרשה לי להציג עובדות. לשים בצד כרגע רגש :מר דימטרי אפרצב

לי רק לסיים, ברשותך. לגבי השוואה למועצה  אבל תן :מר שימי נמימי
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אזורית גולן, שרון, לך. שים לב, אפילו בעסקים, שים לב, 

שקל  25-שקל למטר ל 43במבנה תעשייה, הפער הוא בין 

למטר. אתה דיברת גם מעבר לזה, על תשלום של התושב. אל 

   -תשכח

 אני דיברתי על ארנונה למגורים.  :מר שרון לבקוביץ

 .   11%ארנונה גם למגורים, אני אומר לך, יש פער של  :נמימי מר שימי

 נכון, אבל אתה מתעלם מהכנסה פנימית שמשלמים.  :מר שרון לבקוביץ

לא, ממש לא. תן לי לסיים, אני אענה לך. יש לנו שם שמירה,  :מר שימי נמימי

 יש לנו שומר, הם מקבלים גם משהו אחר לגמרי.   

 בגלל זה אפשר להשוות.  נכון, :מר שרון לבקוביץ

 וזה לא מתבטא בעסקים.  :מר שימי נמימי

 מה שאתה משווה, בין רכבת למטוס.  :מר דימטרי אפרצב

לצורך העניין, כשבעל עסק ירצה לפתוח עסק או מבנה  :מר שימי נמימי

תעשייה, יהיה לו עדיף משמעותית, לפי צו הארנונה הזה, 

. )לא  ..  ברור(. לפתוח את זה באחד היישובים 

וגם תהיה מאוד מכניס לאחד היישובים. הוא יהיה מאוד  :גב' שרון רואס

 מכניס באחד היישובים. 

יש כל מיני שיקולים. ברור, לכל אחד יש שיקולים משלו.  :מר שימי נמימי

אבל לצורך העניין, ראינו גם לפי התחזית של אורן מהחברה 

ב... )לא  לא נקנה אפילו שטח אחד 2019-לפיתוח קצרין, שב

ברור(, שטח אחד לא נקנה שם, זאת אומרת שאין פה איזה 

היצע, או לצורך העניין, ראש המועצה סיפר לנו שיש לנו 

, -מתעניין רציני לגבי בית מלון, ואתה מעלה לו פה את ה

תראה את זה משמעותית, זה בבתי מלון וצימרים. הרי 

ה כמה הצימרים ברמת הגולן, אנחנו מתחרים בצימרים. יש פ
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צימרים בקצרין, בעלי עסקים. גם ככה קשה להם להתחרות 

מול בעלי הצימרים ברמת הגולן, כי שם מן הסתם זה יותר 

וגם פה אתה הופך להיות יקר משמעותית  אטרקטיבי, נכון?

מול הצימרים, בנושא הארנונה. אז איך אתה מקל על בעלי 

הצימרים, פה בקצרין? אתה רוצה להביא בית מלון, 

.. )לא ברור( כמה זה משמעותי. שה .  ארנונה 

 זה לא מרתיע אותם.  :מר דימטרי אפרצב

 . 35%, 40%, זה כמעט 39שקל למטר לעומת  63 :מר שימי נמימי

   -הוא רוצה שהכל יהיה זול :מר דימטרי אפרצב

אנחנו לא יכולים, שימי, לשחק בשני המגרשים. אי אפשר גם  :מר שרון לבקוביץ

וגם להגיד, אנחנו לא מעלים ארנונה. אתה  להשקיע בחינוך

 . .. )לא ברור( . צריך להחליט מה אתה רוצה לעשות. פעם הבא 

... )לא ברור(. אז מה, אז להוריד  גם ב... )לא ברור( משלמים 

 לו את זה? 

 עיניים.  4-אני דיברתי איתך על זה ב :מר שימי נמימי

עיניים. תרשה לי בבקשה  4-זה בסדר, שימי. תעשו את זה ב :מר דימטרי אפרצב

. )לא ברור(, שרון. זה בין היתר גם  .. להתייחס, ולתת לכם 

יכול לעזור, ועוד פעם, הנתונים, אני מתייחס רק לנתונים. 

אני אשתדל לא לתת יותר מידי פרשנות, ואני מראש אומר 

שאין ספק שמאוד קל, זאת אומרת, עוד פעם, זה עניין של 

וסר. אין ספק שלביקורת יש עמדה. אני לא מטיף כאן מ

מקום, זה דבר סופר לגיטימי, הכל בסדר, השאלה היא רק 

מה המטרה. ולעמוד כל הזמן בעמדה של כל הזמן ביקורת 

בלתי פוסקת, ושלא מכוונת באופן אמיתי לפתרונות 

אמיתיים, אז לצערי הרב, זה לא כל כך מוביל לשום מקום 
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ציב מועצה מקומית . תק2020נורמלי. עכשיו, תקציב ארנונה 

-שקל ל 49,000,000-שנים, מ 5-קצרין, אגב, הוא גדל ב

שקל, כאשר רק תקציב פרויקטאלי נמדד במאות  70,000,000

אלפי שקלים, שזה דרך תכניות ודרך הרבה מאוד פעילות 

שנעשתה, מה שסותר באופן מוחלט את האמירות של חבר 

, אבל המועצה אלי מרדכי, שכנראה לא מכיר את המספרים

זה בסדר. תסתכלו בבקשה על הדיאגרמה, סתם, תזרקו מבט, 

שקל, איזה נתח גדול.  70,000,000שמתוך ארנונה של 

 סליחה? 

 -מאיפה :מר אלי מרדכי

. )לא ברור(, אתה יכול לאט-בתוך תקציב של חינוך :מר דימטרי אפרצב .. לאט -. 

 .  ... )לא ברור(

.. :מר אלי מרדכי  . ... )לא ברור( מסביר 

..וכשמדובר על :מר דימטרי אפרצב אחוז, תעשו חשבון מהיר כמה זה מתוך  .

שקל. לא רשמנו מספרים, אבל צריך להבין  70,000,000

, 4%שנגיד, אפילו שמדובר, נגיד פה, לתרבות ונוער של 

שקל, מדובר על קרוב  70,000,000כביכול זה מעט, אבל מתוך 

ים את קצרין יחד שקלים. אם מסתכלים ומשוו 3,000,000-ל

אקונומי שלנו, לא כפר -עם כל הרשויות, שנמצאות בסוציו

סבא, לא וושינגטון, לא מועצה אזורית גולן ולא שום דבר, כי 

מדובר על חתך אוכלוסייה שונה לחלוטין, אז אפשר לראות 

שהוצאות רווחה לתושב, מתוך דו"חות מוניציפאליים של 

ן, ובכל הרשויות זה שקל בקצרי 910, תסתכלו בבקשה. 2018

 3,454, ואם מדברים על חינוך לתושב, קצרין משקיעה 843

. 2,363שקל לעומת כל הרשויות האחרות בחתך שלנו, שזה 
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אם רוצים לראות את זה בפרישה של אשכול גליל מזרחי, 

כאשר יש כאן ערבוב של יישובים, כמו ראש פינה, כמו יסוד 

דרה, יותר חזקים, המעלה, וכמו מטולה, שזה ישובים, בהג

תסתכלו בבקשה על מה ההשקעה בחינוך. יוני, חשוב שתראה 

את זה. חשוב, באמת. השקעה בחינוך עומדת, תסתכלו על 

איזה סכום, פר תושב, ועל כמה עומדת הרווחה. יותר מראש 

פינה, יותר מצפת, יותר מקרית שמונה, יותר מיסוד המעלה, 

ואם אני מסתכל על ממטולה, מחצור הגלילית, כולם ביחד. 

השוואה של הרשויות הרלוונטיות לנו, לא מועצות אזוריות, 

לא הרים, ולא שום דבר, זה לא משחקי מספרים. אז בואו 

תסתכלו בבקשה, יש כאן נתונים מדאיגים מאוד, שצריכים 

להדאיג את השולחן הזה, מכיון שבסופו של דבר, המשמעות, 

ר טווח וגם ארוך והמשימה של השולחן הזה לדאוג, גם קצ

טווח, לרווחת היישוב, לרווחת התושבים. תסתכלו בבקשה. 

הכנסות עצמיות מהתקציב, זאת אומרת, הכסף שמגויס 

מהתושבים, מבפנים, זאת אומרת, מפעילות בתוך היישוב, 

. 61%, במטולה 65%, ביסוד המעלה 80%בראש פינה מהווה 

-ם סוציואני בכוונה שם את זה בצד, כי מדובר על יישובי

, על קרית 37%, אבל אם אני מסתכל על צפת 8-9אקונומי 

, קצרין מגייסת, מתוך 46%, חצור הגלילית 39%שמונה 

. יחד עם זה, אני מסתכל, אגב, 35%הכנסות עצמיות, רק 

הכנסות פר תושב, תשימו לב. בקצרין, פר תושב, ההכנסות 

שקל, אבל ההוצאות פר תושב, תסתכלו  3,000-הן פחות מ

, ואתה צודק, שימי. במקרה הספציפי 8,377בבקשה כמה, 

הזה, מכיוון שאלה ההוצאות, פר תושב, בעומר, אחד לאחד. 
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נכון שבראש פינה זה יותר גבוה, אבל גם הכנסות של ראש 

פינה, פר נפש, הן הרבה יותר גבוהות, ולכן ההשוואה שלי 

היא במתן שירותים שניתנים בקצרין, כאילו ביישובים של 

שירים, אבל לתושב זה עולה בזול. וכשאני מסתכל על ע

הוצאות חינוך, זאת אומרת, על סדרי עדיפויות, וזאת חייבת 

להיות גאווה של כל השולחן הזה, ללא שום קשר לאופוזיציה 

או קואליציה. אל ההוצאות פר תושב, ותסתכלו בבקשה, 

... )לא ברור( רווחה,  שהוצאות רווחה, שעל זה דובר, עיר 

סתכלו מה קורה בחצור הגלילית, מה קורה בקרית שמונה, ת

מה קורה בצפת, ואיפה נמצאת קצרין, מבחינת הוצאות שלה 

מאוד -לרווחה. היא יושבת כאילו אנחנו ישוב חזק ומאוד

עשיר, ושהתושבים שלנו כאן מאוד עשירים. והנה הדבר 

שסותר באופן מוחלט את כל הדמגוגיה, ואני לא יודע איך 

לזה אחרת, בעניין של עומס מלוות לתושב. אנחנו, לקרוא 

בעומס מלוות לתושב, פחות מראש פינה, פחות מיסוד 

המעלה, פחות ממטולה, ופחות או יותר כמו בישובים 

אחרים, אולי טיפה יותר מצפת, אבל גם המצב שלנו הוא 

שונה. אלה הכנסות עצמיות לתושב, מול הוצאות לתושב. 

את ההפרשים. זאת קצרין, זאת כאן אתם יכולים לראות 

חצור הגלילית, זאת מטולה, קרית שמונה, וכל שאר 

היישובים. הכנסות עצמיות מתקציב, תסתכלו בבקשה ביחס 

 5לאזור. מכיוון שמרבית התושבים שהגיעו אלינו, במהלך 

השנים האחרונות, אלה תושבים שבאו מחצור הגלילית, 

ותשימו לב עד  מקרית שמונה, אפילו ממטולה, וגם מצפת.

כמה ראש פינה, איפה היא נמצאת מבחינת הכנסות עצמיות, 
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יסוד המעלה, וזאת המשימה שלנו. המשימה שלנו, בפרקי 

זמן קצרים ביותר, עד כמה שניתן, וזה גם לא יקרה מחר 

בבוקר, ובטח לא על חשבון עליית ארנונה, אלא בעיקר, 

ת, ובאמצעות הפעלה והוצאה לפועל, בהצלחה ובמהירו

פרויקטים שמניבים, מבחינה כלכלית, לקופת המועצה, אנחנו 

, ולהפוך את 35%חייבים לצאת מהאחוזים האלה של 

, זה מה שיבטיח לנו ביסוס כלכלי 50%הקערה. להיות מעל 

רציני. עומס מלוות, בבקשה, שימי, זה בשבילך, כי אתה 

מאוד אוהב את הנתונים האלה. אני אתן לך אתה זה אח"כ 

. אנחנו לא שונים מיישובים אחרים, ואנחנו הרבה במתנה

פחות מישובים שמצליחים, ברמה בלתי אפשרית, כאן באזור. 

, אחרי העלייה. זה לא 2020אלה נתונים של ארנונה לשנת 

 מעניין אותך, הנתונים? 

... )לא ברור( לי לשמוע שאני לא יש דברים יותר מעניינים.  :מר אלי מרדכי

, תתפלא לשמוע, אז יש לי 10רות שיש לי יודע מתמטיקה, למ

לחדש לך. אני אגיד לך את הנתונים האמיתיים לאחר מכן. 

 תגמור לדבר. הייתי צריך לטרוח להביא לך אותם. 

 -בסדר. אתה לא צריך לטרוח, כי אני :מר דימטרי אפרצב

אל תגיד לי שאני שקרן ושאני לא יודע מתמטיקה, כי מה  :מר אלי מרדכי

 אתה עוד לא התחלת ללמוד.  שאני יודע

 למה זה מרגיז אותך?  :מר דימטרי אפרצב

יודע. אתה לא יכול  :מר אלי מרדכי כי זה מרגיז אותי, כי יש דברים שאני 

יודע.   להגיד לי שאתה לא 

 ... )לא ברור( שזה אמת.  :מר דימטרי אפרצב

 מה?  :מר אלי מרדכי
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 -תעריף :מר דימטרי אפרצב

. )לא ברור( את הנתונים.  באמת :מר אלי מרדכי .. 

 אני לא צריך לראות את הנתונים שלך.  :מר דימטרי אפרצב

. )לא ברור( שלך :מר אלי מרדכי ..  -בטח, כי אתה 

אני משתמש בנתונים אמיתיים, שאפשר לאמת, ולא  :מר דימטרי אפרצב

 בפנטזיות שלך. 

ועצה ... )לא ברור( דו"ח ביקורת של משרד הפנים במ :מר אלי מרדכי

, זה לאחר שאתה היית כבר בשלטון, 2013-המקומית קצרין ב

 -העלית

 -אתה :מר דימטרי אפרצב

 תן לי לדבר.  :מר אלי מרדכי

יודע מה מצחיק? :מר דימטרי אפרצב  אתה 

 כן?  :מר אלי מרדכי

תקשיב, אתה מקדים אותי. כל פעם, לפחות אל תשמיע את  :מר דימטרי אפרצב

 -אתה משמיע שטויותזה, תכתוב, כי כל פעם ש

 למה אני משמיע שטויות?  :מר אלי מרדכי

 -גם הציבור שומע. כי דו"ח ביקורת, אני מסביר :מר דימטרי אפרצב

 2013-אז אני שואל אותך. אתה יודע כמה ארנונה הייתה ב :מר אלי מרדכי

 במגורים? 

ולכן זה דו"ח ביקורת על שנים אחורה,  2013אני מסביר לך.  :מר דימטרי אפרצב

 חבל להתעסק איתו. 

 . 2013-, זה דו"ח ל2013 :מר אלי מרדכי

 טוב, תרשה לי בבקשה להמשיך.  :מר דימטרי אפרצב

-, ואתה היית בשלטון. זה היה ב2014-... )לא ברור( דו"ח ל :מר אלי מרדכי

 . תעשה חשבון עכשיו לכמה אחוז אתה מגיע. 31.52
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 אתה בהחלט חי בסרט.  :מר דימטרי אפרצב

 בסדר, סה טו.  :ר אלי מרדכימ

... )לא ברור(.  :מר דימטרי אפרצב  אולי תקרא 

 תיקנתי את משרד הפנים? לא.א  :מר אלי מרדכי

תיגש לאוסקר בסוף. תסתכלו בבקשה אחרי עליית ארנונה,  :מר דימטרי אפרצב

ואני, אם אני מסתכל על מגורים, ואם אני מסתכל על 

ה, זה אגב, זו תשובה תעשייה, תסתכל שימי. תסתכל בבקש

לכל אותם אנשים שמפיצים דיסאינפורמציה בלילות ובימים, 

עדיין, אפילו אחרי עליית ארנונה המתוכננת, שקלית, אנחנו 

עדיין הנמוכים ביותר בתחום של תעשייה. שים לב בבקשה, 

שבבתי מלון וצימרים, אנחנו נמוכים עדיין. אגב, צימרים 

. עכשיו, אני שם בצד כרגע יותר זולים מזה, ואלו עובדות

קרקע תפוסה, כי זה לא רלוונטי, אבל שירותים למסחר, 

אנחנו הזולים ביותר, ותסתכלו בכמה אחוזים. וכשאני לוקח 

... )לא ברור(, או ממוצע, ומשווה את זה לכל  את התעריפים, 

הישובים, אחרי העלאת ארנונה, אנחנו עדיין נמוכים. אני 

יוני, זה בשבילך. חלוקת הוצאות  נותן לכם עוד נתון אחד.

 15,800,000ארנונה כללית, תקציב ארנונה כללית שלנו הוא 

גני  50%שקל.  מהסכום הזה הולך לנושא של בתי ספר, 

הולך  33%ילדים, תכניות חינוך, ומלגות לסטודנטים. 

גינון, ופעולות לפינוי אשפה. וכשאנחנו מדברים על  לניקיון, 

, שמדובר פה על צרכים 17%שירותים חברתיים, זה 

מיוחדים, על נזקקים, מר אלי מרדכי, שזה הטיקט שלך, 

שלצערי הרב, שנה שלמה אתה לא טורח להתייחס לזה. 

 השירותים המוניציפאליים ומתן סיוע בחירום. 
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 למה אתה מתכוון שאני לא מתייחס?  :מר אלי מרדכי

 -בואו תסתכלו :מר דימטרי אפרצב

י שואל אותך. למה אתה מתכוון שאני לא מתייחס? לא, אנ :מר אלי מרדכי

, כשאתה נכנס, אני כבר לא אני מתייחס יותר מידי. רק

... )לא  .. )לא ברור( יהיה לך סבלנות  . אתייחס. אם אתה 

 ברור( מחכים. 

לא, אתה סיימת לדבר. אני מציג את זה אחרון, מעלה את זה  :מר דימטרי אפרצב

 -להצבעה

... )לא ברור( ולא אענה לך.  תשמור :מר אלי מרדכי  על הפה שלך. 

 אתה יכול להכפיש שם כמה שאתה רוצה.  :מר דימטרי אפרצב

 אני יכול להכפיש? אתה מכפיש. אתה מכפיש באופן קבוע.  :מר אלי מרדכי

 1.80תעלה  2020-תושב, תשימו לב בבקשה. חישוב ארנונה ב :מר דימטרי אפרצב

 ם, כולנו מכירים את זה. שקל למטר, לשנה. בתים סטנדרטיי

 ... )לא ברור( :גב' טניה ביגון

... )לא ברור(. והבית הסטנדרטי של  :מר דימטרי אפרצב מטר,  70סליחה זה 

... )לא ברור( כ שקל, שזה תוספת לחודש  126-תוספת לשנה 

או אפק, אלה בתים  ...שקלים. אם אני נגיד לוקח 10.5של 

שקל  21-ה, זה יתבטא בסטנדרטיים, שאנשים בנו קומה שניי

, אני לא נכנס  .. )לא ברור( לחודש, ואם אני מדבר על בתים ב.

מטר, זה כבר סיפור אחר לחלוטין. אני  400, 300-עכשיו ל

מטר, מן הסתם, ההוצאות  400, 300בטוח שמי שגר בבית של 

שלו הן אמורות להיות יקרות יותר מאשר מי שגר בבית של 

יו, אם אני לוקח ממוצע, נתונים מטר, ואלה הדברים. עכש 70

מטר, זה  98בדוקים, שאם בממוצע, גודל הנכס בקצרין הוא 

שקל לחודש, זה מה שישולם. אלה נתוני אמת.  14.5-אומר ש
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אפשר לעוות אותם ולהסתכל עליהם איך שרוצים. אני 

 סיימתי את ההצגה. אני מבקש להעלות להצבעה. 

 ב, מה. מה, אנחנו רוצים להגי :מר אלי מרדכי

 -... )לא ברור( שנייה :מר שימי נמימי

 אני מבקש להעלות להצבעה.  :מר דימטרי אפרצב

שנייה, אלי. תן לי רגע. אז בוא אני אגיד לך משהו. אני חושב  :מר שימי נמימי

 -עכשיו, בשיא הרצינות

 אני מקווה שלא קיבלת עכשיו הדרכה או משהו?  :מר דימטרי אפרצב

ממש לא. בשיא הרצינות, אני חושב שאיך שהתנהלה  לא, :מר שימי נמימי

הישיבה הזאת, זו מבחינתי שערוריה. אתה נותן לנו לדבר, 

ובסוף, אחרי שאנחנו מדברים, אתה מראה את המצגת. לא 

היה ראוי ומכובד יותר להציג את המצגת, להגיד את הטענות 

נגיב? פעם אחת. פעם שנייה,  שלך ומה אתה חושב, ואז אנחנו 

ונים שאתה מראה, אני לא קונה את הנתונים האלה. הנת

יודע למה אני לא קונה את הנתונים האלה?  אתה 

 אתה לא חייב לקנות. אני לא מוכר לך אותם.  :מר דימטרי אפרצב

. תן לי בבקשה -אם היית רוצה שאנחנו נתייחס לזה ברצינות :מר שימי נמימי

ים האלה לדבר, אלי. אם היית רוצה שאנחנו נתייחס לנתונ

ברצינות, היית צריך לשלוח לנו את הנתונים האלה כדי 

נוכל לבדוק אותם  -שאנחנו 

 ממש לא.  :מר דימטרי אפרצב

. )לא ברור( מבחינתנו :מר שימי נמימי ..  -ואם לא, אז 

אני לא צריך, תקשיב. אתה חבר מועצה, יש לך אחריות. אל  :מר דימטרי אפרצב

 -ציג בהתחלהתתחיל להתבכיין. פעם אחת שאני מ

.  :מר שימי נמימי  ... )לא ברור(
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 תודה רבה. אני יודע שקשה להתמודד עם עובדות.  :מר דימטרי אפרצב

 ... )לא ברור( צימרים במטולה במקום בצימרים ברמת הגולן.  :מר שימי נמימי

קשה להתמודד עם עובדות. אני מעלה להצבעה. לילך,  :מר דימטרי אפרצב

 תקריאי בבקשה נוסח. 

אייל, שים לב שלצורך העניין, יש פה משהו לא תקין. הם  :מר שימי נמימי

, בתוך 5%מעלים עכשיו הצבעה לגבי צו ארנונה, תוספת 

ההצבעה הם מעלים נספח, שכביכול קשור בכלל להנחות 

 בארנונה. אני לא חושב שזה קשור אחד לשני. 

ואז תבין. אולי  אנחנו מעלים, תקשיב למה אנחנו מעלים, :מר דימטרי אפרצב

 תצביע בעד. 

נון .. )לא ברור(.  :עו"ד אייל  .  רק על ארנונה 

 קדימה.  :מר דימטרי אפרצב

נון  תקשיב להצעה.  :עו"ד אייל 

 תקריאי בבקשה את ההצעה, ואני מבקש להצביע שמית.  :מר דימטרי אפרצב

טוב. נוסח ההצבעה. המועצה מבקשת לפנות לשרי הפנים  :מר מאור אוחנה

לחוק ההסדרים במשק  11וצר, בהסתמך על סעיף והא

.. )לא ברור( להשגת יעדי תקציב, ובקשה המדינה , תיקוני ה.

, כמפורט בצו המיסים, 5%להעלאה שקלית חריגה בשיעור 

, בהתאם לאישור 31.12.2020ועד ל 1.1.2020-לתקופה מה

שיתקבל, ומיום אישור השרים, יחוייבו מחזיקי הנכסים 

כולל אלו אשר שילמו ארנונה שנתית, עד  בשיעור שיאושר,

 מועד קבלת האישור. 

 מי בעד? נא להצביע.  :מר דימטרי אפרצב

 -רגע, שנייה. האם אושר בכלל :מר שימי נמימי

 מי בעד? נא להצביע.  :מר דימטרי אפרצב
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 ... )לא ברור( כתוב שמאושרת תכנית ההבראה הזאת?  :מר שימי נמימי

 היועץ המשפטי? מה אומר  :מר אלי מרדכי

שנייה רגע, אלי. האם אושרה תכנית ההבראה במה שכתוב,  :מר שימי נמימי

 במסמך כתוב? 

 זו לא תכנית הבראה, שימי.  :גב' לילך גבע

תכנית התייעלות. תכנית ההתייעלות הזאת, יש לנו אישור  :מר שימי נמימי

 ממשרד הפנים, כתוב, לתכנית ההתייעלות הזאת? 

 -אחרי שמסיימים :במר דימטרי אפרצ

נון  אתה לא יכול לבקש עד שאתה מראה להם שהצד שלך עשוי.  :עו"ד אייל 

 כן, בוודאי, ואז יש אישור. מי בעד? נא להצביע.  :מר דימטרי אפרצב

.. )לא ברור( הנחה.  :מר אלי מרדכי .  יועץ משפטי, אם אנחנו 

 מי בעד?  :מר דימטרי אפרצב

 ועץ המשפטי. אני שואל את הי :מר אלי מרדכי

 שמה?  :מר דימטרי אפרצב

 -שימי, מכיוון :גב' לילך גבע

 שנייה, תני בבקשה לגזבר להגיב. קדימה.  :מר דימטרי אפרצב

גם במליאה הקודמת דיברנו, מה הם יעדי תכנית ההתייעלות.  :מר מאור אוחנה

היו יעדים. אחד מהם היה אישור התקציב, באופן מאוזן, עם 

ת. מיד אחרי שאושר התקציב, באותו יום כל יעדי ההתייעלו

כבר הוגש למשרד הפנים שאישרנו את התקציב. יום למחרת, 

שקל, אז זה היה  2,000,000-קיבלנו כבר את המענק של ה

שקל התקבלו. היעדים  2,000,000כפוף לאישור התקציב. 

הבאים שלנו, אחד מהם, זו העלאה שקלית, באופן חריג. 

, 2020ם אבני הדרך, לאורך כל שנת עמידה ביעדי התקציב, ע

שקל,  2,000,000אלה יביאו לנו את ההלוואה לאיזון בעוד 
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שקלים, באישור משרד האוצר  297,000ועוד סדר גודל של 

 השנה. 

 ואני רוצה משפט אחרון.  :מר דימטרי אפרצב

 לכם מותר להוסיף, לנו אסור לדבר?  :מר אלי מרדכי

שנים, אתה  5יו"ר הישיבה. פעם הבאה, בעוד  בוודאי. אני :מר דימטרי אפרצב

 תהיה. 

 אני לא מתכוון להיות.  :מר אלי מרדכי

אני אומר את זה בעיקר לצופים. אין דבר פחות נעים מאשר  :מר דימטרי אפרצב

לקדם תכניות שכוללות בתוכן עליית ארנונה. לאף אחד זה 

לא כיף. מה שבטוח, שמרבית היושבים סביב השולחן הזה 

כים בטח לשלם את זה, וחלקם, לא חלקם, אבל אנשים הול

כאן לא מקבלים הנחות וכל שאר הדברים, וזה כן יאפשר 

לאנשים נזקקים שיהיה מקור בשביל לעזור להם, בשביל לתת 

הנחות. אבל אין מה לעשות. כשאתה מצפה, כשאתה רוצה 

לקבל מהמדינה תמיכה משמעותית, שתאפשר למועצה הזאת 

לרוץ, במהלך השנה הקרובה, במצב כלכלי לא לדשדש אלא 

 סופר קשה, וגם פוליטי וכל השאר, זה המחיר המינימאלי. 

... )לא ברור(, צריך להתנהל  :מר שימי נמימי תתנהל בהתאם, אז. כשהמצב 

בהתאם. לצמצם הוצאות, לקחת פחות הלוואות. זה מה 

 שעושים. 

 -בסדר, אתה :מר דימטרי אפרצב

 )מדברים יחד(

 -שימי, המנטרה שלך, שאתה חוזר עליה :טרי אפרצבמר דימ

... אז קח אחריות.  :גב' שרון רואס  ... )לא ברור( באיזון, אז 

 המנטרה שלך היא מנטרה פופוליסטית.  :מר דימטרי אפרצב



 מועצה מקומית קצרין
  30.12.2019יבת מליאה שלא מן המניין  שי
 

 41 
 

... )לא ברור( להתייחס לכל מה שקורה פה. את תקחי  :מר שימי נמימי שרון, 

 אחריות על מה שקורה פה. 

.  :רואסגב' שרון   ... )לא ברור(

הסתיימה מאוזנת, עם אפס גירעון, וכל מי  2019, שרון, 2019 :מר דימטרי אפרצב

שאומר אמירה אחרת הוא שקרן, ואני מקווה שאף אחד 

 -בשולחן הזה, שיגיד את זה ולא אומר את זה

... שזה לא יקרה.  2020... )לא ברור( בתחזית  :מר שימי נמימי  הוצאות, אבל 

שקל  6,500,000-חבר מועצה נמימי, הוסבר פעמים רבות, ש :מטרי אפרצבמר די

, נובע אך ורק לדבר אחד ויחיד, 2020מחסור בתקציב 

מאוד גבוהים, בגלל שאין ממשלה -הפסקה של מענקים מאוד

 -לאשר זאת. לבוא ולהגיד שחיכינו לרגע האחרון, זה

 חוסר אחריות.  :גב' שרון רואס

 -לא רוצה יותר מידי, מכיון שמי כמוך ידע לא, :מר דימטרי אפרצב

 ... )לא ברור( :מר שימי נמימי

 -אתה ידעת את זה :מר דימטרי אפרצב

 שנים.  3תזכרי אותו בעוד  :מר שימי נמימי

. :גב' שרון רואס . . . )לא ברור(, אתה לא אחראי  ..  זה שאתה 

 ... )לא ברור( :מר שימי נמימי

 ר הגינות. אתה נוהג בחוס :מר דימטרי אפרצב

... )לא ברור( מנסה עכשיו לעשות זו בדיוק הבעיה. חוסר  :מר שימי נמימי

 . 2019-אחריות זה איך התנהלה המועצה ב

 הסתיימה באיזון.  2019 :גב' שרון רואס

 תקשיבי טוב, את תזכרי את המילה, חוסר אחריות.  :מר שימי נמימי

 -תי את כל האתה נוהג בחוסר הגינות, קיבל :מר דימטרי אפרצב

כשאתה אומר שניקח כסף לפרויקטים מהתושבים, ואתה לא  :גב' שרון רואס
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... לפרויקטים, אתה משקר.   ... שהכסף 

 מה זאת אומרת, איפה בהלוואות?  :מר שימי נמימי

 מי בעד?  :מר דימטרי אפרצב

 )מדברים יחד(

 את חוצפנית.  :מר אלי מרדכי

 מאמסים? למה? סיימת לקבל אס :גב' שרון רואס

 מה זה?  :מר אלי מרדכי

. )לא ברור(. מי בעד  :מר דימטרי אפרצב .. טוב, חברים. אתם רואים, התנהגות 

? שרון, די. מי בעד ההצעה, נא להצביע? ההצעה שהקריא

, שרון לבקוביץ', אנה גרוסמן, שרון  בעד, לילך ליבוביץ'

יונ נגד? שימי נמימי, טניה ביגון,   ירואס, דימי אפרצב. מי 

תודה רבה. הישיבה נסגרה. גרוסמן. מה איתך? ואלי מרדכי. 

              לילה טוב לכולם. 

 

 .2020צו הארנונה לשנת הוחלט לאשר את    החלטה:
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__________________ 
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