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 - המליאה נפתחה-

 . 322 ה מס'מליאאני רוצה לפתוח את  חברים, ערב טוב לכולם. דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 אישור פרוטוקול קודם  [ 1]

לא הוגשו תיקונים    321מליאה    –על סדר היום אישור פרוטוקול קודם    דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 או הערות, הפרוטוקול מאושר. 

 

 הצבעה תפקיד שם מ

 בעד ראש המועצה  אפרצב ידימ 1

 בעד סגנית, חברת מועצה  אנה גרוסמן  2

 בעד סגנית, מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה  שרון רואס  3

 בעד חברת מועצה  ' לילך ליבוביץ 4

 בעד מועצה חבר  שרון לבקוביץ  5

 בעד חברת מועצה  טניה בגון  6

 לא נוכח  חבר מועצה  שימי נמימי  7

 בעד חבר מועצה  אלי מרדכי  8

 לא נוכח  חבר מועצה  יוני גרוסמן  9

 

 הגיע באיחור אישור של מפעל הפיס, תסביר.   דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

בשנה שעברה מליאת המועצה אישרה הקדמה של אמות מידה של מפעל הפיס    מאור אוחנה ]גזבר[:

   -פארק וקיבלנו אישור מענק בשבוע שעבר. אנחנו מבקשים להעלות את זה - לטובת הקמת סקייט

האישור הגיע אחרי שנשלחו החומרים ולכן זה לא מופיע בהזמנה. יש    דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

הם חשובים ואין פה נושא במחלוקת, כי כל הנושא הזה תמיד  נוהל שמאפשר להעלות נושאים ש

הוצבע פה אחד בנושא הסקייט פארק. אם מליאת המועצה מאשרת אפשר להעלות את זה ובכך לא  

 לבזבז חודש ימים של עבודה. 

 כולם צריכים להיות, לא?   אלי מרדכי ]חבר מועצה[:

הסכמה מיוני, השאלה איפה שימי. אם תשיגו  לא להיות, אבל להסכים. יש    ש[:"ד אייל נון ]יועמ"עו

 אותו אז טוב.  

 החלטה 

 . 321מס'  מאשרת את פרוטוקול המליאה הקודמת מליאת המועצה 

 מאושר פה אחד 
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אם את משיגה את שימי ומקבלת ממנו אישור והסכמה, אז אנחנו    דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

נעלה את זה, זה דבר טכני. תעלו בינתיים תב"רים אחרים, ואחר כך לא מופיע פה בסדר היום של  

 ושאילתות.  הצעות לסדר, זה סעיף רביעי, הצעות לסדר 

 תב"רים  [ 2]

במסגרת ההזמנה שלחנו שני תב"רים לאישור ופתיחה. שני התב"רים האלה    מאור אוחנה ]גזבר[:

שייכים לתפקוד פארק עתיקות קצרין. אחד זה עבור אירועי תרבות ופסטיבל פסח, תקצוב מהמשרד  

התיירות דרך החברה  ש"ח. השני, תקצוב ממשרד    391,222לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, סך הכל  

אלף ש"ח, בסך הכל לשני התב"רים האלה   50הממשלתית לתיירות, עבור שחזור אבני ריחיים בסך 

 אין לנו השתתפות מקרנות הרשות. יש למישהו שאלות?  

אם יש למישהו שאלות זה הזמן לשאול, אם לא, אני מעלה את זה    דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

דברים   אלה  ולאישור.  אישור  להצבעה  בעד  מי  הנוהל.  זה  מליאה,  אישור  שמחייבים  טכניים 

התב"רים? בבקשה להצביע. פה אחד. שרון לבקוביץ, אלי מרדכי, טניה בגון, לילך לייבוביץ, אנה  

 גרוסמן, שרון רואס ודימי אפרצב מאשרים את התב"רים. 

 

 הצבעה תפקיד שם מ

 בעד ראש המועצה  אפרצב ידימ 1

 בעד סגנית, חברת מועצה  אנה גרוסמן  2

 בעד סגנית, מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה  שרון רואס  3

 בעד חברת מועצה  ' לילך ליבוביץ 4

 בעד חבר מועצה  שרון לבקוביץ  5

 בעד חברת מועצה  טניה בגון  6

 לא נוכח  חבר מועצה  שימי נמימי  7

 בעד חבר מועצה  אלי מרדכי  8

 לא נוכח  חבר מועצה  יוני גרוסמן  9

 

 הצעות לסדר [ 3]

 אני אקריא הצעות לסדר של אלי מרדכי.   דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 החלטה 

המועצה   גזבר  מליאת  ידי  על  שהוצגו  כפי  התב"רים  את  הרשימה  מאשרת  עפ"י  המועצה, 

 המצו"ב. 

 מאושר פה אחד 



 3.4.2022 –  322 מן המניין מס'פרוטוקול מליאה 
 

 נוצר על ידי  
 4עמוד 

 בקצרין / אלי מרדכי חלופית לתלמידים ללמוד בבתי ספר שאינם  הצעה לסדר בנושא מתן אפשרות  

אלי    - התקבלו שתי הצעות לסדר של אלי מרדכי, הצעה לסדר ראשונה  דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

אתה רוצה להקריא? מתן אפשרות חלופית לתלמידים ללמוד לא בבתי ספר קיימים בקצרין. הצעה  

חות את  תלמידים ומעלה, אני מבקש להנ  30לסדר החינוך, כאשר מתגבשת קבוצה של מינימום  

ועדת החינוך מטעם מועצה מקומית קצרין ואת מחלקת חינוך לבחון ולהציג חלופות עבור ההורים  

אשר מעוניינים להעביר את ילדיהם התלמידים לבית ספר אזורי אחר. בנוסף, יש למצוא מקום כמו  

דים  וכדומה עבור הורים אשר מעוניינים להקים קבוצות למידה אלטרנטיביות לילדים תלמי  ס מתנ"

בקצרין, זאת לאור העובדה שיש ביקורת רבה על האפשרויות המוגבלות בתחום החינוך בקצרין,  

  30מענה לקבוצה של    ןתיתההצעה לסדר היא הבאה. תכף אם תרצה להרחיב אתה מוזמן. המועצה  

אפשרויות   לילדים  לתת  שרוצים  להורים  הסעות.  כולל  בעיר,  ללמוד  ואפשרות  מקום  תלמידים, 

 ות, הצעה מוקדמת אם יבוטל. סליחה, הקראתי את זה לא טוב.  חינוך אחר 

 ?  ןתית לא   31דווקא? אם יהיה   30למה   שרון רואס ]חברת מועצה[:

 מינימום.   30 אלי מרדכי ]חבר מועצה[:

 אתה מדבר על קבוצה שנפתחת? לא על הסעה.    שרון רואס ]חברת מועצה[:

 כן.  אלי מרדכי ]חבר מועצה[:

]ראש אפרצב  כדי    המועצה[:  דימי  קצרה  הקדמה  אתן  אני  תקשיב.  אלי,  ברשותכם,  אני  רגע, 

שהדברים יהיו ברורים. מה שכתבת פה בהצעה לא מתחבר לחוק שקיים במדינת ישראל. קיימות  

רק שתי דרכים חוקיות לטפל בנושא הזה. אחת, פניה של הורים שמחפשים למידה אלטרנטיבית  

היא פניה למשרד החינוך לקבל אישור    ההשנייצמאי, הדרך  למשרד החינוך כדי לקבל הכרה כזרם ע

לחינוך ביתי. שתי הדרכים האלה הוסברו לקבוצת הורים שמחפשת לעצמם אלטרנטיבות ואין שום  

חוקי   את  משנות  לא  קצרין,  מקומית  מועצה  של  אחד  פה  אפילו  הצבעות  גם  שלישית,  אופציה 

שרוצים, זה בסדר גמור, למרות שכבר נידון  המדינה. אין אופציה כזאת. אפשר לדון על זה כמה  

הנושא הזה אינסוף פעמים עם המשפחות ולכן יש פה שתי אפשרויות. אם תרצה שנעלה את ההצעה  

שלך להצבעה, כמו שאמרתי, שהיא נוגדת חוק במדינת ישראל. אם תרצה להעלות את זה, יש לי  

זה. עכשיו, דבר אתה, אני אחר כך    הצעה נגדית. אם לא תרצה להעלות את זה, לא צריך להעלות את

 אגיד מה ההצעה הנגדית שלי. 
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בעבר ראינו את זה עם הקבוצה של הלומדים בקשת, הם דואגים להסעה.    אלי מרדכי ]חבר מועצה[:

יש היום הרבה קבוצות שלא רוצות ללמוד בקצרין כי הם חושבים שהחינוך אחר. אם בעבר הרחוק  

מדתי בבית ספר, מקסימום קיבלו קבוצה נפרדת, השאר כולם,  התאימו את החליפה לילד, כשאני ל

אותו הדבר. הצליחו או לא והרבה ילדים נפלו בדרך, אין מה לעשות, זה לא התאים להם. היום  

בחינוך המודרני, אנחנו צריכים להתאים את החליפה לילד. לכל ילד יש את החליפה שלו. עכשיו מה  

הישוב. באות הרבה קבוצות מסוגים שונים, גם הישוב גדל,  שקורה, גם אנחנו שואפים להגדיל את  

זה לא מה שהיינו והיה אינטרס לבית ספר של נועם שלא תהיה קבוצה של ילדים פה או לגמלא.  

השאיפה היא לתת אפשרות לכולם ללמוד איפה שהם רוצים. עכשיו, אפשר לפנות למשרד החינוך  

וקיבלנו אישו זה בעבר קבוצות אחרות  ראש  ועשו את  יש  לפנות למשרד החינוך,  יכול  לא  אני  ר. 

 מועצה ומחלקת חינוך, שהם יפנו ויטפלו בבעיה.  

 מותר לנו?    שרון רואס ]חברת מועצה[:

אני רוצה לשאול משהו, יש לי פה ערבוב בדברים, או שלא הבנתי את   ]חבר מועצה[: 'לילך ליבוביץ

ההצעה. אתה מדבר על ילדים שלא רוצים ללמוד בקצרין ורוצים ללמוד במוסדות חינוך מוכרים  

 ע"י משרד החינוך ולתת להם מענה של הסעות, נכון?  

 זאת קבוצה אחת.   אלי מרדכי ]חבר מועצה[:

ליבוביץ מועצה[:  'לילך  בצורה    ]חבר  ללמוד  רוצים  שמה?  כאלה  על  מדובר  שניה,  קבוצה 

 אלטרנטיבית על דעת עצמם איפה שהם רוצים ומה שהם רוצים? לא קשור למוסד חינוכי?  

כן, אם משרד החינוך נותן להם את האפשרות, מי אנחנו שנמנע מהם את    אלי מרדכי ]חבר מועצה[:

 זה. זה קיים בכל הארץ.  

 להם אישור.   ןיית אנחנו לא נמנע, צריך שמשרד החינוך    שרון רואס ]חברת מועצה[:

 התפרצויות  

אלי, החוק אומר את הדבר הבא. שתי אפשרויות, אחת, נורמטיבית    דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

לא בא לי ללמוד פה, אני רוצה ללמוד במקום אחר. הבת שלי היא בוגרת שכבה של    -שבאה ואומרת

הנורא הזה, אנחנו היינו בחו"ל. כשחזרנו מחו"ל, כשהיא הייתה  תאיר ראדה ז"ל, כשקרה האירוע  

צריכה ללכת לבית חינוך שיש כאן, היא סירבה. לא משנה כרגע, עשו פה סדנאות וטיפלו בילדים,  

נגד הילדה שלי,    םלהילחאנחנו לא ידענו בכלל מה מתרחש. היא רצתה אלטרנטיבה, אני לא רציתי 

העלויות על האלטרנטיבה שאני רוצה לילדים שלי, הייתה על  מעולה, כל    -את רוצה אלטרנטיבה
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חשבוני. אפילו לא העליתי בדעתי שאני צריך לפנות לסמי בר לב ולבקש הסעות לילדה שלי. אפילו  

שהיו באותה תקופה לא רק הבת שלי, מלא ילדים. בית ספר נופי גולן התרסק. לנו יש אינטרס לחזק  

היתר כי זה מייצג את הקהילה, חינוך זה הדבר היחיד שדרכו אפשר ולשדרג מוסדות חינוך שלנו. בין  

לנהל עניינים. ולכן, אם הורים רוצים ללמוד במקומות אחרים, ואגב, לא מעט תושבי קצרין לומדים  

במקומות אחרים, הם משלמים את ההסעות, מתארגנים וכולי, העסק הזה עובד. אנחנו כרגע לא  

הדבר השני, זה שאם לא בא לי בכלל שהילדים שלי ילכו לבי"ס,    תומכים בזה כי אין לזה הגיון.

קודם כל זה בניגוד לחוק כי במדינת ישראל יש חוק חינוך חובה וילד שלא הולך למסגרות החוק,  

מפעילים סמכויות מול ההורים. יש שתי אופציות. אופציה אחת, לפנות למשרד החינוך ולהגיד אין  

אחרת שהיא עצמאית לגמרי, ככה מתנהלים בתי ספר לדוגמה של  לי מסגרת פה, אני רוצה מסגרת  

חרדים, חינוך עצמאי, חינוך פרטי וכו'. או לחילופין, אתה יכול להגיד אני לא רוצה, אני רוצה שהילד  

שלי ילמד חינוך ביתי, צריך להסביר מדוע. אין חובה שמלמדים אותך מורים, אתה צריך לעמוד  

המסל שני  כך.  אחר  הוסבר  בסטנדרטים  זה  החינוך,  למשרד  לפנות  אפשר  קיימים,  האלה  ולים 

להורים שרוצים ללמוד בגן וזו יוזמה שלהם. אם אתה שואל את המועצה, היא לא מעוניינת בזה.  

לנו יש את בית ספר נופי גולן, יש לנו אולפנה, אנחנו מתעסקים בהקמה של בית ספר לבנים, לסגור  

ודרכי נועם. לשם אנחנו מכוונים. מי שלא רוצה, לא חייב,    את הסוגייה, יש את ברנקו ואת גמלא

 אבל מי אמר שאנחנו כל התושבים, צריכים לשלם את הרצון של מישהו ללמוד במקומות אחרים?  

 זה לא בן אדם ספציפי, זה קבוצות.   אלי מרדכי ]חבר מועצה[:

המועצה[: ]ראש  אפרצב  ב  דימי  אחרים  במקומות  לגור  אפשר  בעיה,  שום  האזורית  אין  מועצה 

 וללמוד.  

גם בעיר אתה יכול לבחור, יש לך את בתי הספר באזור שלך ואם אתה    ]חבר מועצה[:   'לילך ליבוביץ

 לא רוצה, הילד שלך נוסע על חשבונך עם הרב קו באוטובוס.  

 התפרצויות 

 אלי, זה בדיוק אותו הדבר.  דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

ילדים ישבו חודשיים בבית לפני שנה כי לא הסכימו להם, לא  בנתניה    שרון רואס ]חברת מועצה[:

משרד החינוך ולא ראשי הערים, לעבור לבית ספר באזור אחר. הדברים הם לא נכונים. אני רק רוצה  

לומר דבר נוסף, אני באישיות שלי, באמונה שלי, אני מאמינה באזורי רישום פתוחים ושכל ילד בוחר  

ח יש  אבל,  לו,  שמתאים  מה  לילדים  את  הסעות  מממן  לא  החינוך  משרד  מציאות.  ויש  לומות 
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שיוצאים כשהאזור הוא אזור רישום אחר, בוודאי לא אם יש את אותו בית ספר כאן. לדוגמה, דרכי  

נועם וקשת, שניהם יושבים על מוסד של חינוך ממלכתי דתי ולכן משרד החינוך לא רואה שום צורך  

על אותו סמל מוסד, בסוף יש להם את אותו בסיס ערכי,    לשלם להורים שיסעו לקשת. הם יושבים

 זה עושה את זה כך וזה עושה אחרת, אבל הם עומדים על אותו הדבר.  

סליחה שאני קוטע אותך, אני אתן לכם דוגמה. לנו יש כרגע סוגיה    דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

נו כאן קלאסה, זרם אחד  שאני מנסה באמת לטפל בה, אני עוד לא הצלחתי וזה הרבה זמן. היה ל

שלא היה לו מענה בקצרין, אני מדבר איתך על חב"ד, ואז מה שקרה זה שמשרד החינוך מימן את  

ההסעות של חב"ד לצפת כי זה היה דבר הגיוני, עד שפתאום נולד לנו עוד משהו עם קשת, ואז נוצרה  

חיפשנ ואנחנו  חב"ד  של  ההסעות  את  לממן  הפסיק  החינוך  שמשרד  אלטרנטיבה  סיטואציה  כל  ו 

אפשרית, גם את זה אנחנו לא מממנים כי אנחנו לא יכולים על חשבון מישהו אחר. למרות שכאן יש  

סוגיה אחרת, פה הילדים של קשת יכולים ללמוד בדרכי נועם, אני לא נכנס כרגע להבדלים ואיזה  

הו אחר, לנו אין  השלכות זה, אבל זה ממלכתי דתי וזה ממלכתי דתי. זה ממלכתי דתי חרדי, זה מש

 מענה כאן, והם באים ללמוד בצפת, שם אני מנסה לעזור כמו שהצלחנו לעזור הרבה מאוד זמן.  

אם אין מענה לכל אחד, לא רק דתי, דיברנו על המחוננים, אין כיתות    ]חבר מועצה[: 'לילך ליבוביץ

ענה לילדים בחינוך  מחוננים בקצרין, אז יש מענה בתל חי, אז כן מממנים להם את ההסעות. אין מ 

מיוחד, זה אותו הדבר. כל מה שאין לך מענה מלא, לא בית ספר יסודי כזה ובית ספר יסודי כזה כי  

   -אתה אוהב את המורים שם ולא פה

 זה משהו אחר.   אלי מרדכי ]חבר מועצה[:

בסדר, זה לא ויכוח אלי. הכוונה שלך טובה, אבל בניגוד לחוק אנחנו   דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 לא נפעל.  

זרם דתי מיוחד, ילדים מחוננים, ילדים עם מוגבלויות, חינוך מיוחד,    ]חבר מועצה[:  'לילך ליבוביץ

דברים כאלה, כן המועצה נותנת מענה גם אם זה ילד אחד ומוציאים אותם בהסעות. אבל אם זה  

   -ר, רק כי המורים שם יותר נחמדים בעיני ההוריםאותו בית ספ

 התפרצויות 

אלי, אנחנו מנסים להסתתר מאחורי משרד החינוך, אבל השאלה פה היא לא. נגיד    שרון לבקוביץ':

 שהמועצה מחליטה שאזורי רישום אנחנו כן רוצים לעשות, אז צריך לממן את זה.  

   -את זהאם יש לך יכולת לממן    שרון רואס ]חברת מועצה[:
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 זה יעשה על חשבון בתי ספר קיימים אלי.   דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

עזוב את הכסף, אני אישית חושב שזה הרס הישוב באופן טוטאלי כי יתחילו לקום    שרון לבקוביץ':

   -אנשים 30לך פה 

שרון, קודם כל אני באמת באמת מאמינה שצריך לפתוח את זה, אבל    שרון רואס ]חברת מועצה[:

זה משהו שצריך לקרות למעלה, גבוה, מעלינו, לא אנחנו. זה כן חלום, זו כן אוטופיה שכל ילד ילך  

לבית ספר שמתאים לו, אבל זה לא קורה בפועל כי גם למשל המועצה האזורית לא נותנת לבנות  

  כאן לכיתות ז' לבוא לאולפנה, למרות שהן רוצות את האולפנה, למה? כי יש להן שכבת ז' שם. אף 

 אחד לא יממן דברים כפולים, גם בית ספר וגם הסעות.  

 התפרצויות 

מועצה[: ]חברת  רואס  דווקא מתוך    שרון  בזה,  ואני מאוד מאמינה  אני מאמינה  יודע מה?  אתה 

היכרות עם משרד החינוך ובתי הספר, שברגע שתפתח אתה תגלה שהדשא של השכן לא יותר ירוק,  

  -בכלל. אני מניחה את זה בצד 

 ויות התפרצ

שרון, אין פה ויכוח, בתחילת ספטמבר שהיה עליהום על בית ספר    דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

נופי גולן והייתה פה קבוצת הורים שרצו ללכת לחצור הגלילית, היה רעש, תבדוק מה קרה עם כל  

 מהם חזרו לנופי גולן.   90%הילדים,  

האלה, אבל פה העניין הוא בכלל לא    שרון, לא צריך לפחד מהדברים  שרון רואס ]חברת מועצה[:

 אם לפתוח או לא, כי יש כאן עניין שלנו אין מענה. אתה יודע כמה ילדים יגיעו לכאן?  

ליבוביץ מועצה[:  'לילך  כדי    ]חבר  טובים  יותר  עוד  להיות  לשאוף  יצטרכו  בקצרין  הספר  בתי 

 .  ויישאר שהילדים  

 נה. בפועל זו החלטה של המדי  שרון רואס ]חברת מועצה[:

 טוב, השאלה היא אלייך, אתה רוצה להצביע על זה?   דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 כן.  אלי מרדכי ]חבר מועצה[:

 אז אני מעלה הצעה נגדית.   דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 ]התפרצויות[   כותרות:
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לא כל ההורים ירצו שהילדים שלהם יסעו בהסעות, הבן שלי לא למד    ]חבר מועצה[:  'לילך ליבוביץ

פה, זה לא הדבר הכי נוח, אנחנו יודעים כמה זה לא הכי נוח להגיע ולנסוע בהסעות. אנחנו מפחדים  

 ממשהו, אבל הוא לא נכון.  

 ממש לא, זאת הדעה שלו, אין מה לפחד.    שרון רואס ]חברת מועצה[:

אני מבחינתי שכל אחד ילמד איפה שהוא רוצה, אבל על חשבונו.    [:דימי אפרצב ]ראש המועצה 

 הכסף הציבורי צריך להיות מושקע בפתרונות למקום. יש פה סוגיה אחרת.  

בסוף אין פחד לא מתחרות ולא מכלום, לכל בית ספר יש את הדברים    שרון רואס ]חברת מועצה[:

הדברים שלא טובים וזה בסדר, אף  הטובים ובכל בית ספר תמצא גם את ההורים שאומרים מה  

אחד לא מושלם. אני אומרת לך שאם היינו פותחים פה גם ילדים מהגולן היו באים לפה, לא צריך  

לחשוב שאנחנו שונים, אנחנו בדיוק טובים כמו האחרים. אני רוצה להגיד עוד משהו לגבי בית הספר  

י לבדוק את זה מכיוון שבתקופה  העצמאי שאמרת שהמועצה צריכה לעשות את זה, ולא, אני הלכת 

הזאת אני גם לומדת את התחום הזה של ניהול מערכות חינוך, הורים שרוצים להתאים בית ספר  

עצמאי שהולך לפי הגישה שלהם והם מחליטים את הדרך, הם חייבים לקבל היכרות ממשרד החינוך  

ה ואומרת אם נקים  כי הם רוצים את הדרך שלהם, זה לא שהמועצה עכשיו הולכת להקים מועצ

בית ספר זה אבג, לא, ההורים פה רוצים את הדרך העצמאית שלהם, לא של המועצה. זה דבר שונה.  

כשמועצה רוצה להקים בית ספר שיש לו חזון ודרך, היא מקימה בית ספר עם החזון שלה, פה קמה  

ה לבטל אותם,  קבוצה של הורים שרוצים משהו שיכול להיות שהוא טוב לילדים שלהם, אני לא בא

אבל הם צריכים לעשות את העבודה ולהקים בית ספר עצמאי. כשמשרד החינוך יכיר בהם והם יהיו  

בית ספר עצמאי, מוכר וחוקי, המועצה תשמח לתת מענה של מבנה, אבל המועצה לא יכולה לבנות,  

ם בית ספר  הורים אחרים שרוצי  20ההורים האלה יגידו שהם רוצים בית ספר כזה, מחרתיים יקומו  

 אחר לחלוטין, זה לא עובד ככה, צריך הכרה ממשרד החינוך.  

 במילים אחרות אלי, זה לא בסמכות המועצה להצביע לדבר כזה.   דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

יותר מזה, הם מיוצגים ע"י עו"ד שקיבל את כל התשובות שוב ושוב, והם ממש    ל[:"לילך גבע ]מנכ

 אג. יודעים מה הם עושים, אל תד

חברים, הרחבנו יותר מדי. יש לך משהו להגיד יועמ"ש? אם לא, אני    דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 מעלה הצעה נגדית.  
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לשיקולך, כמו שההצעה כתובה עכשיו בגלל מה שראש המועצה באמת    ש[:"ד אייל נון ]יועמ"עו

הסביר, אי אפשר להצביע לה כי לפי התקנות של ישיבות מועצה, לא דנים בנושא שהוא לא בסמכות  

מועצה. אם אתה רוצה הצעה שאפשר להצביע עליה, אני מציע לך לשנות קצת את הנוסח שהמועצה  

עדיין תהיה על זה הצבעה בעד או נגד, תממן הסעה לקבוצות  תממן הסעות לקבוצות של תלמידים,  

 של תלמידים שרוצים ללמוד מחוץ לקצרין גם בזרם שקיים בקצרין. על זה אפשר להצביע.  

יש הצעה לסדר של אלי ואני מול זה שם הצעה נגדית, אלי, לא כדי    דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

ועצה המקומית קצרין תמשיך לפעול לפי החוק.  להתנקש בך, אלא כי ההצעה הנגדית שלי היא המ 

אז מי בעד הצעתו של אלי מרדכי? בבקשה להצביע. אלי מרדכי בעד, טניה בגון בעד. מי בעד ההצעה  

 שאני העליתי? המועצה המקומית קצרין תמשיך לפעול לפי החוק.  

 אנחנו תמיד בעד לפעול עפ"י החוק.   שרון לבקוביץ':

המועצה[ ]ראש  אפרצב  אלי,    :דימי  רואס.  שרון  גרוסמן,  אנה  לייבוביץ',  לילך  לבקוביץ',  שרון 

 ההצעה שלך נפלה. ככה יצאנו כולנו יפה, אתה העלית.  

 אני בעד שזה יקרה במשרד החינוך ויצטרכו לעשות פה שינוי אזורי.    שרון רואס ]חברת מועצה[:

 

 הצבעה תפקיד שם מ

 נגד ראש המועצה  אפרצב ידימ 1

 נגד סגנית, חברת מועצה  אנה גרוסמן  2

 נגד סגנית, מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה  שרון רואס  3

 נגד חברת מועצה  ' לילך ליבוביץ 4

 נגד חבר מועצה  שרון לבקוביץ  5

 בעד חברת מועצה  טניה בגון  6

 לא נוכח  חבר מועצה  שימי נמימי  7

 בעד חבר מועצה  אלי מרדכי  8

 לא נוכח  חבר מועצה  יוני גרוסמן  9

 

 

 החלטה 

 מרדכי מבקשת לאשר את הצעתו לסדר של מר אלי מליאת המועצה 

 נדחה ברוב קולות 

 החלטה 

 מבקשת לאשר את הצעתו לסדר של ראש המועצה מר דימי אפרצב מליאת המועצה 

 אושר ברוב קולות
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 הצבעה תפקיד שם מ

 בעד ראש המועצה  אפרצב ידימ 1

 בעד חברת מועצה סגנית,   אנה גרוסמן  2

 בעד סגנית, מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה  שרון רואס  3

 בעד חברת מועצה  ' לילך ליבוביץ 4

 בעד חבר מועצה  שרון לבקוביץ  5

 נגד חברת מועצה  טניה בגון  6

 לא נוכח  חבר מועצה  שימי נמימי  7

 נגד חבר מועצה  אלי מרדכי  8

 לא נוכח  חבר מועצה  יוני גרוסמן  9

 

 הצעה לסדר בנושא חידוש פעילות סיירת הורים / אלי מרדכי

של אלי מרדכי, חידוש פעילות סיירת הורים, לאור החודשים    ההשניי ההצעה    ל[:"לילך גבע ]מנכ

האחרונים בהם היה מספר אירועים חריגים בקצרין, יחד עם המצב הנוכחי בשטח ובנוסף לאור  

העובדה שחופשת פסח בדרך, החופש הגדול מתקרב. אני מבקש להעלות הצעה להחזיר לפעילות את  

, להעניק להם כלים והכשרה, ואף לשקול לאפשר  סיירת הורים שכבר איננה פועלת מעל שנתיים

 להם לסייר עם רכבי המועצה על מנת להגביר נוכחות ולהעלות את רמת הביטחון בישוב. 

אני אסביר את זה בשתי מילים, קודם כל, תראה, אלי, אילו היינו    דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

מג היית  שואל,  היית  קורה, אם  כלל  כמו שבדרך  שיח  הורים  מקיימים  סיירת  של  לה שהסוגייה 

אנחנו בתקופת   כי  זה  עכשיו  עד  התקיים  לא  זה  למה  היחידה  העבודה, הסיבה  בתכניות  נמצאת 

קורונה, זאת הייתה הסיבה היחידה. הדס איתן שהיא רכזת ביטחון קהילתי, זה נמצא אצלה על  

מישהו נגד, אבל בשביל  סדר היום, לא בגלל מה שאתה מציע, אני בעד כמובן, אני לא חושב שיש כאן  

לכבד אותך. מי בעד לחדש סיירת הורים? הצעתך עברה פה אחד. שרון לבקוביץ' בעד, אלי מרדכי  

 בעד, טניה בגון בעד, לילך לייבוביץ' בעד, אנה גרוסמן בעד, שרון רואס בעד, אני כמובן בעד.  

 

 הצבעה תפקיד שם מ

 בעד ראש המועצה  אפרצב ידימ 1

 בעד סגנית, חברת מועצה  אנה גרוסמן  2

 החלטה 

המועצה   במליאת  מרדכי  אלי  מר  של  לסדר  הצעתו  את  לאשר  סיירת  מבקשת  הפעלת  נושא 

 הורים. 

 אושר פה אחד 
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 בעד סגנית, מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה  שרון רואס  3

 בעד חברת מועצה  ' לילך ליבוביץ 4

 בעד חבר מועצה  שרון לבקוביץ  5

 בעד מועצה חברת  טניה בגון  6

 לא נוכח  חבר מועצה  שימי נמימי  7

 בעד חבר מועצה  אלי מרדכי  8

 לא נוכח  חבר מועצה  יוני גרוסמן  9

 

 טוב, שימי לא עונה.   ל[:"לילך גבע ]מנכ

אנחנו מוגבלים בזמן עם שימי, אם הוא יענה בלילה וכולנו פה נצביע    שרון רואס ]חברת מועצה[:

 שכן? 

   -חבר'ה, תראו  ש[:"ד אייל נון ]יועמ"עו

לא, אם נגיד שכולם אומרים שכן ולא עושים שום תהליך עד שרואים    שרון רואס ]חברת מועצה[:

 אם שימי מאשר.  

]יועמ"עו נון  נכלל בסדר היום    ש[:"ד אייל  חבר'ה, הישיבות מוקלטות. בחוק כתוב שנושא שלא 

רק בהסכמה של כולם. יש שאלה אם הם צריכים להיות נוכחים, אם הוא לא נמצא פה אז הוא    יכלל 

לא מסכים, היחיד שהסכים שהוא לא פה, לילך היום עשתה עבודה ודיברה עם יוני. הוא אמר שהוא  

 מסכים שזה יהיה על סדר היום. 

 ומה הבעיה לעשות ישיבה נוספת רק על הנושא הזה?   שרון לבקוביץ':

הצעתי אפילו אם זה מוסכם, שאפילו שימי יסכים, אפשר להעביר סבב    ש[:"ד אייל נון ]יועמ"וע

 מיילים. גם טוב.  

בסדר גמור, שכל אחד יטפל בדמגוגיה שלו. כל אחד ממה שהוא ניזון,    דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 יש כאלה שמעשייה ויש כאלה שמדמגוגיה, מה לעשות.  

 אז אנחנו לא יכולים לדון בתב"ר הזה.  טוב,  ל[:"לילך גבע ]מנכ

 חבל, חודש ימים נחכה.   דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 לא נוכל לעשות ישיבה בשבוע הבא כי זה פסח.    ל[:"לילך גבע ]מנכ
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  ההסוגיי אני שואל את היועמ"ש, זאת סוגיה שאנחנו יכולים לזמן את    דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

להגיב לישיבת המליאה הזאת בדואר אלקטרוני? מותר לעשות את  הספציפית הזו לישיבת מליאה ו

 זה? 

   -בפירוש אין בעיה לעשות היום הזמנה ש[:"ד אייל נון ]יועמ"עו

 אז בואו נעשה היום הזמנה על הנושא הזה. בתנאי ואתם מסכימים.   דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 ]התפרצויות[  

 גד לפתיחת התב"ר הזה?  רגע, יש כאן מישהו שמתנ ל[:"לילך גבע ]מנכ

 לא.  ]חבר מועצה[:  'לילך ליבוביץ

 לא.   שרון רואס ]חברת מועצה[:

אוקיי, אייל, אנחנו נפנה לשימי במייל ונבקש את אישורו, אם הוא מסכים סבבה    ל[:"לילך גבע ]מנכ

 ואם לא אז לישיבה הבאה.  

 שאילתות  [ 4]

 שאילתה בנושא מבנה בני עקיבא / אלי מרדכי 

אלי מרדכי, מה קורה עם מבנה בני עקיבא, מתי יש כוונה למועצה לפתוח שוב    ל[:"לילך גבע ]מנכ

כוונת לפעול? מבנה בני עקיבא סגור בגלל אי כשירות בטיחותית המסכנת  ואיזה פעולות המועצה מת

את השוהים בו. לאחר הסרת הסכנות הבטיחותיות המבנה יחזור להפעלה מחדש במהלך החודש  

 הקרוב. שאלת הבהרה?  

 בינתיים אנחנו נותנים להם מענה אחר.    שרון רואס ]חברת מועצה[:

גיע המבנה הזה שהוא חדש יחסית למצב הזה, ומה אנחנו  השאלה איך ה אלי מרדכי ]חבר מועצה[:

 עושים שלא נגיע למצב הזה עוד הפעם?  

 שרון את רוצה לענות?   ל[:"לילך גבע ]מנכ

אני יכולה לענות כמה דברים. קודם כל, לגבי המצב, זה מבנה של ילדים    שרון רואס ]חברת מועצה[:

נהרסו מהדברים  וחלק  הכללים  על  תמיד  שמרו  לא  מעדיפה  והם  ואני  לעשות,  צריך  שנה  בכל   .

שבפעמים הבאות זה יקרה בקיץ, כל הבדיקות וההכנות, למרות שבני עקיבא גם בקיץ פועלים ואין  

להם חופש, בכל מקרה, כשנעשה את הבדיקה והטיפולים זה יקרה במקביל לפעילות. בינתיים הם  
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ים, עם בני עקיבא וההורים,  מקבלים מענה אחר, בתהליך הזה אנחנו עושים שיחות עם המדריכ 

צריכים   ההורים  גם  בסניף,  ההתנהלות  דרכי  את  לשנות  כדי  ביחד  עובדים  פעולה  בשיתוף  כולם 

גם   ההורים,  גם  זה  זה.  על  ביחד  עובדים  כולנו  ואנחנו  הילדים  התנהגות  על  אחריות  לקחת 

גם הילדים, גם המתנס, כולם עובדים בשיתוף פעולה כדי שהדברים הא  לה לא יקרו  המדריכים, 

 שנית.  

 

 שאילתה בנושא שיקום מבנה למחול קצרין / אלי מרדכי 

שאילתה שניה, אלי מרדכי, בעבר פורסם שיקום מבנה למחול בקצרין, האם    ל[:"לילך גבע ]מנכ

הוקם המבנה? האם הושקעו כספים וכמה על הפרויקט? ומתי יוקם המבנה? אולפן המחול תוכנן  

 כחלק ממבנה קריית הממשלה, כפי שכל תושבי קצרין רואים, המבנה בשלבי סיום. 

 , ערב טוב לכולם, הישיבה נעולה.  תודה רבה חברים דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 - הישיבה ננעלה-

 בברכה,

 ________________  ________________ 

 מר דימי אפרצב 
 ראש המועצה 

 גב' לילך גבע 
 מנכ"לית המועצה 

 


