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 - המליאה נפתחה-

 [ עדכוני ראש המועצה 1]

אני מתחיל את הישיבה. יש פה הקלטה, אישור פרוטוקול, אין שום    דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

בעיה. פייסבוק יהיה בהמשך. טלגרפית מאוד מהר, פארק משפחה התחיל להיבנות, כולנו ראינו,  

  -שמענו. העסק הזה הולך לרוץ. אני מקווה מאוד, אני לא זוכר מתי זה אמור להסתיים 

 ביולי.   מאור אוחנה ]גזבר[:

ביולי, זאת אומרת, אני מאוד מקווה שלקראת סוף הקיץ יהיה לנו    ]ראש המועצה[:  דימי אפרצב 

שם מקום מסודר ומשודרג. רק כדי לסבר לכם את האוזן, מבדיקה התחלתית שעשיתי, נכון להיום  

מתקני משחקים לילדים, בגדלים שונים, משולבים בתוך הפארקים ומחוצה    27או    24בקצרין יש  

אלף מטר. קצרין בעניין הזה מאז ומתמיד היא מקום    13ה, זה ביחד מהווה  להם, אם אני לא טוע 

שהעניין הזה מטופל, צריכים לדעת שכל הדבר היפה הזה דורש תחזוקה. בכל פעם שקם פארק חדש  

זה מעמיס על תקציב המועצה, אבל זה חלק מהשירות הבסיסי. טיילת בתרה, כולנו היינו עדים,  

ת, תאורה. אני מאוד מקווה שמעשי ונדליזם לא ישברו ולא יהרסו את  טופל נושא המסננים, מזרקו 

זה, אבל בסך הכל טיילת בתרה קיבלה חידוש נחמד, מאוד נעים להסתובב שם, כולכם מוזמנים,  

קריית הממשלה,   בו.  להתגאות  זה באמת מקום  אורחים שלכם,  גם  לשם  להביא  מוזמנים  אתם 

ת זה, יש כרגע עבודות גמר סביב כל הנראות. החודש  הבניה מתקדמת מאוד יפה, כולכם רואים א

התפרסמו מכרז להשכרה של המתחמים הפנויים וכך אתם תנהלו את המכרז וזה יתמלא. הציפייה  

היא שהמבנה הזה יקבל מקסימום של עסקים ברמה מאוד גבוהה עד כמה שניתן. נשיא התאגדות  

פה הרבה מאוד הזדמנויות, מתעניינים  התעשיינים עשה פה ביקור, החלטת ממשלה בדצמבר פתחה  

בנו יזמים, גם תעשיה, הוא בא ללמוד מקרוב. בסך הכל משהו מאוד נחמד, בלי התחייבויות, אין  

פה כל כך מה להתחייב כי זה לא ארגון שיודע לפעול ולעשות פעילות ממשית, אבל הוא כן יכול  

חרון היו לנו ביקורי שרים, ביקורי  לקדם, להמליץ. היה חשוב מאוד לארח אותם. במהלך החודש הא

חברי כנסת. מבין הדברים המשמעותיים שהולכים לקרות לנו עוד במהלך החודש הזה, היציאה  

יחידות דיור תכנן ובנה, וזה בעצם הדבר המשמעותי והגדול. אירועי יום הזיכרון    1,500למכרז של  

ק של  במסורת  זה  את  יש  בעבר,  גם  שדיברנו  כמו  העצמאות,  כבר  ויום  אירועים    74צרין  שנים. 

קהילתיים, מתבססים בעיקר על דברים שהם איכותיים אבל מינוריים שקשורים יותר לקהילה.  

גדולות,   או  קטנות  אחרות,  עיריות  מאוד  בהרבה  כמו  הציבור  כספי  על  אחריות  לוקחים  אנחנו 

 ובוחרים לשים את הכסף הזה לאירועים שלנו בקיץ, ביום קצרין. עד כאן.  

 אישור פרוטוקול קודם [ 2]

 לא היו תיקונים, אנחנו מאשרים את הפרוטוקול.   דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 

 הצבעה תפקיד שם מ
 בעד ראש המועצה  אפרצב ידימ 1

 החלטה 

 . 3/4/2022מיום  322מס'  מאשרת את פרוטוקול המליאה הקודמת מליאת המועצה 

 מאושר פה אחד 
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 בעד מועצה סגנית, חברת  אנה גרוסמן  2
 - סגנית, מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה  שרון רואס  3
 בעד חברת מועצה  ' לילך ליבוביץ 4
 בעד חבר מועצה  שרון לבקוביץ  5
 - חברת מועצה  טניה בגון  6
 בעד חבר מועצה  שימי נמימי  7
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 - חבר מועצה  יוני גרוסמן  9

 

 [ אישור תב"רים 3]

]גזבר[:מאור   והקמת    אוחנה  תכנון  לאישור. התב"ר הראשון,  הכל ארבעה תב"רים  בסך  לנו  יש 

מלש"ח. אנחנו כבר ערוכים לצאת לתכנון    1.6סקייט פארק, תקציב מאמות המידה של מפעל הפיס,  

   -ולמכרז בקרוב. תב"ר שני שאנחנו צריכים לאשר

 בואו נעשה אחד אחד, לא?    שימי נמימי ]חבר מועצה[:

 אתם רוצים לאשר אחד אחד או להציג אחד אחד?   אוחנה ]גזבר[: מאור

 גם לאשר וגם לדון.   שימי נמימי ]חבר מועצה[:

 אין שום בעיה. מי בעד אישור תב"ר סקייט פארק?   דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

אני רק רוצה להגיד כמה דברים. א' זה מבורך, חיכינו לנושא הזה הרבה    שימי נמימי ]חבר מועצה[:

ויקי   של  הצעה  הייתה  שזו  לציין  חשוב  הקאנטרי.  ליד  הקודם  פארק  הסקייט  שנהרס  מאז  זמן 

 בדריאן בזמנו, הנושא של סקייט פארק, שהעלתה הצעה לסדר ואני שמח שזה יוצא לפועל. בהצלחה.  

אה אחוז. תודה רבה. מי בעד האישור? תודה רבה שההצעה לסדר  מ  דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 הזאת עלתה. מאושר. הלאה. 

 

 הצבעה תפקיד שם מ
 בעד המועצה ראש  אפרצב ידימ 1
 בעד סגנית, חברת מועצה  אנה גרוסמן  2
 - סגנית, מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה  שרון רואס  3
 בעד חברת מועצה  ' לילך ליבוביץ 4
 בעד חבר מועצה  שרון לבקוביץ  5
 - חברת מועצה  טניה בגון  6
 בעד חבר מועצה  שימי נמימי  7
 בעד חבר מועצה  אלי מרדכי  8
 - חבר מועצה  גרוסמן יוני  9

 

 החלטה 

מלש"ח,    1.6מאשרת את פתיחת תב"ר תכנון והקמת סקייט פארק, על סך  מליאת המועצה  

 אמות המידה של מפעל הפיס.  מקור תקציבי:

 מאושר פה אחד 
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תב"ר שני, שיפוצים במוסדות ציבור, משרדים ומבני נוער, בין השאר גם מבנה    מאור אוחנה ]גזבר[:

הצופים, אנחנו כבר הכנו כתב כמויות לטובת השיפוץ. גם מבנה בני עקיבא והתאמות המשרדים. 

סדות ציבור משרד  ש"ח. זה מגיע אלינו מהרשאות מו  2,399,752סך הכל התקציב המבוקש הוא  

 השיכון.  

 בני עקיבא, צופים, ומה עוד?   שימי נמימי ]חבר מועצה[:

 משרדים.  מאור אוחנה ]גזבר[:

 ח אדם שהוגשה.  ו פה במועצה, התאמה לכ דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 מתקציב המועצה?    שימי נמימי ]חבר מועצה[:

 כן. שאלות?   דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 אלה הפרויקטים?    נמימי ]חבר מועצה[:שימי 

 .  10אלה ויש גם תכנון לבית כנסת ברובע  מאור אוחנה ]גזבר[:

 תכנון לבית כנסת באותו פרויקט?    שימי נמימי ]חבר מועצה[:

 בהמשך יבוא תקציב נוסף לטובת הקמת בית הכנסת.   מאור אוחנה ]גזבר[:

   בהמשך, זה לא שייך לזה. אלי מרדכי ]חבר מועצה[:

 בהמשך.  מאור אוחנה ]גזבר[:

יש לי שאלה, מה הבעיה לרשום לנו יחד עם הדף הזה של התב"רים את   שימי נמימי ]חבר מועצה[:

את   לרשום  לא  למה  למליאה?  ההזמנה  עם  במייל  מסודרת  בצורה  מדובר?  שבגינם  הפרויקטים 

ן בית כנסת, למה  הדברים האלה שנדע שמדובר בבני עקיבא, בצופים, שיפוץ משרד מועצה, תכנו

שלא נהיה גילוי נאות בתחום הזה של התב"רים שיהיה אפשר לשאול את השאלות לפני כן ולברר  

ולחשוב לפני כן? זה הרבה מאוד כסף והרבה מאוד כספי ציבור שמושקעים, אני לא אומר בדברים  

ה לא להיות  לא טובים, אני אומר באמת דברים בריאים, טובים ונכונים, אבל תן לנו כחברי מליא 

 רובוטים ולאשר כן או לא, להבין במה מדובר לפני כן.  

בקשה אחת אלייך, כשאתה מדבר, תדבר רק בשם עצמך כי אתה לא    דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 יודע איזה חברי מועצה שאלו שאלות לפני או התעניינו.  

ואני אגיד שאני אומר את    אז אני אדבר רק בשם בעצמי. אני חוזר על זה   שימי נמימי ]חבר מועצה[:

זה מטעם האופוזיציה כי דנו על זה לא פעם ולא פעמיים באופוזיציה, אנחנו לא מקבלים פירוט  

ואפשר לקבל טיפה פירוט במייל או לצרף קבצים, תכניות וכולי, כדי שנבין במה מדובר. אני חושב  

 שזה נראה כזה של תחתמו, תאשרו ולהתראות.  

ישיבות מליאה אחרונות לא    3יש לך רושם מוטעה כי לצערי אתה    ה[:דימי אפרצב ]ראש המועצ

 היית ובכל פעם זה דובר על זה. 

בוא אני אוכיח לך שאני לא טועה. בדיעבד גילינו שהמועצה הוציאה    שימי נמימי ]חבר מועצה[:

מאות אלפי שקלים על תכנונים כאלה ואחרים שברובם או בחלקם נשארו במגירה, בוזבזו כספי  
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השנים האחרונות, וזאת הסיבה שמאשרים את זה בשורה של תכנון וכולי, בפועל    8יבור במשך  צ

הוציאו כסף על דברים אחרים, על פי פנטזיות כאלה ואחרות למישהו מסוים, חלקן יוצאות לפועל  

וחלקן לא. אם נדע מראש, אנחנו כנציגי ציבור צריכים להצביע על מה שמבוצע ומה שמתוכנן, ולא  

 ורה של כסף בלי פירוט במה מדובר.  על ש

 בסדר, יש עוד שאלות?   דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 לי יש. איך החלוקה מתבצעת? בני עקיבא, צופים, בית כנסת?  אלי מרדכי ]חבר מועצה[:

 לפי אומדנים.   דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 נים לפי תחזית. יש לנו כרגע הכנת אומדנים, מכינים את האומד  מאור אוחנה ]גזבר[:

 אלש"ח ילך לשאר? יש הבדל.   100-אלש"ח ילך לצופים ו 300אולי   אלי מרדכי ]חבר מועצה[:

יש לנו חלק מהאומדנים, על חלקם עובדים כרגע בהנדסה. אנחנו יודעים להגיד    מאור אוחנה ]גזבר[:

   -פחות או יותר כמה למבנים, כמה למשרדים, בסוף בסוף

אני לא חושב שניתן להצביע על דבר כזה שהוא באפלה, אני מציע לכל    [:שימי נמימי ]חבר מועצה

חברי המועצה לא להצביע לדברים שהם באפלה מבלי לדעת פרטים מדויקים במה מדובר. אלה  

המטרות   רוב  אומר,  שוב  אני  מסוימת.  למטרה  שהולכים  ציבור  כספי  אלה  חשובים,  דברים 

וני שכל פעם מתייחסים אלינו כחותמת גומי, תבואו,  שמופיעות כאן הן ראויות, אבל, זה לא הגי 

תחתמו, אנחנו נעשה עם הכסף מה שאנחנו רוצים אחר כך בסופו של דבר. יש פה סעיף נוסף שנגיע  

אליו בהמשך, תאמינו לי שמה שאני אומר זה נכון. אם היה מגיע אלינו חומר מקצועי שמסבירים  

טיפת הכבוד הראוי שמגיע לנו כחברי מועצה ונציגי    על מה מדובר, כמה כסף הולך לאן. תן לנו את

 ציבור, כדי להבין לאן הכסף הזה הולך. זה התפקיד שלנו. 

עוד שאלות? אני מעלה להצבעה אישור תב"ר שיפוץ מוסדות ציבור.    דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

ד. מי נגד? אלי  נא להצביע. מי בעד? שרון לבקוביץ, לילך לייבוביץ, אנה גרוסמן, דימי אפרצב בע

 מרדכי נגד.  

 אני נמנע.    שימי נמימי ]חבר מועצה[:

 שימי נמימי נמנע. אושר.   דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 

 הצבעה תפקיד שם מ
 בעד ראש המועצה  אפרצב ידימ 1
 בעד סגנית, חברת מועצה  אנה גרוסמן  2
 - סגנית, מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה  שרון רואס  3
 בעד חברת מועצה  ' לילך ליבוביץ 4
 בעד חבר מועצה  שרון לבקוביץ  5

 החלטה 

₪, מקור   2,399,752מאשרת את פתיחת תב"ר שיפוץ מוסדות ציבור, על סך  מליאת המועצה  

 משרד השיכון.  תקציבי:

 אושר ברוב קולות
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 - חברת מועצה  טניה בגון  6
 נמנע  חבר מועצה  שימי נמימי  7
 נגד חבר מועצה  אלי מרדכי  8
 - חבר מועצה  יוני גרוסמן  9

 

בהחלטת הממשלה   864תב"ר הבא, שיקום תשתיות ותיקות החלטת ממשלה  מאור אוחנה ]גזבר[:

מלש"ח לשיקום תשתיות ותיקות. עבודה לא    50. הוקצה תקציב על סך  2021שאושרה בסוף שנת  

להביא   של ראש הרשות  בתוך    50קטנה  לשדרוג    50מלש"ח ממשרד השיכון.  תכניות  יש  מלש"ח 

הוקצב יחד עם צוות    2022שנים. לשנת    4בצעת על פני  תשתיות בכל רחבי הישוב. החלוקה הזאת מת

מלש"ח, לפי סדרי עדיפויות של עבודה מקצועית גם של אנשי מקצוע    15מקצועי של משרד השיכון  

שנים כל רחבי הישוב יעברו שדרוג במערך    4במועצה וגם של משרד השיכון. השאיפה היא שתוך  

 התשתיות, אם זה חשמל, כבישים, מדרכות.  

 מה הם סדרי העדיפויות?   לבקוביץ' ]חבר מועצה[: שרון

מלש"ח הכניסה לעיר דרך רחוב דליות, כל השדרה של רח' דליות עוברת   15-ב מאור אוחנה ]גזבר[:

שיקום מבחינת כבישים ומדרכות. רובע אפק, מאחר והוא רובע שדורש שיפוץ מאסיבי, הוא יתחלק  

ו יש צורך הרבה יותר גדול, חלק משיאון שעשינו  לשני חלקים, השנה עושים את החלק התחתון שב

יותר הדברים שאנחנו   או  פחות  זה  טועה  לא  אני  ומדרכות, אם  כבישים  של  שיפוץ  שנתיים  לפני 

   -נוגעים בהם בשלב הראשון. בשלבים הבאים אנחנו אמורים לעבור את רובעים אפק, בתרה

 איפה שהוא?   50- ב תגיד, המרכז המסחרי פה הוא שרון לבקוביץ' ]חבר מועצה[:

לא, זה כסף תוספתי, זה מה שאני חייב. אנחנו בישיבות הבאות נדבר    דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 על זה. חברים, מי בעד אישור התב"ר המיועד? נא להצביע. פה אחד, תודה רבה. אושר. 

 

 הצבעה תפקיד שם מ
 בעד ראש המועצה  אפרצב ידימ 1
 בעד סגנית, חברת מועצה  אנה גרוסמן  2
 - סגנית, מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה  שרון רואס  3
 בעד חברת מועצה  ' לילך ליבוביץ 4
 בעד חבר מועצה  שרון לבקוביץ  5
 - חברת מועצה  טניה בגון  6
 בעד חבר מועצה  שימי נמימי  7
 בעד חבר מועצה  אלי מרדכי  8
 - חבר מועצה  יוני גרוסמן  9

 

תב"ר אחרון. המועצה בוודאי בשנה שבה אנחנו עוסקים בהחלטות ממשלה,    מאור אוחנה ]גזבר[:

צריכה להיערך להרבה דברים שקשורים להחלטות ממשלה. בין השאר, לבצע תכנונים והכנת תיקי  

 החלטה 

"ח, מקור  מלש  50מאשרת את פתיחת תב"ר שיקום תשתיות ותיקות, על סך  מליאת המועצה  

 משרד השיכון.  תקציבי:

 אושר פה אחד 
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לקבל   אמורים  אנחנו  התקציבים.  את  לקבל  שנוכל  כדי  ממשלה,  למשרדי  להגיש  כדי  תכניות 

אלש"ח    50לעשות את זה עוד לפני, אנחנו מבקשים לאשר    הרשאות תקציביות, אבל מאחר והולכים

מקרנות לעבודות פיתוח, להעביר אותם לתב"ר שהרשות משתמשת בו לאורך השנים לטובת תכנון,  

אלש"ח    50מדידות ותב"עות, גם לטובת תכנונים של הכנת תוכניות לתקציבי ממשלה. בסך הכל,  

 מקרנות לעבודות פיתוח.  

 שאלות?   עצה[:דימי אפרצב ]ראש המו

כן, זה הסעיף שרציתי להגיע אליו שהסברתי לכם מקודם. שימו לב מה   שימי נמימי ]חבר מועצה[:

לקחת   מבקשים  פה,  לתכנ   50קורה  ציבור,  כספי  פיתוח,  לעבודות  מקרן  לעשות    ןאלש"ח  משהו, 

כולל  סעיף  שהוא  סעיף  לאשר  מבקשים  כשאנחנו  בעבר.  שקרה  מה  בדיוק  וזה  וכולי,    הדמיות 

לחלוטין, שאנחנו לא יודעים במה מדובר, באיזה תכניות, מה הרעיון ומה הפרויקט, אנחנו בעצם  

נותנים יד חופשית לאדם מסוים לצאת עם איזה שהוא רעיון לאדם מסוים או להנהלה מסוימת, או  

ו  לא יודע למי, שאנחנו בתור חברי המליאה צריכים להחליט לאן הכסף הזה ילך, ואז יתכננו שיוציא

כספי ציבור. כמו שפעם, אני אתן לכם דוגמה, פארק למשפחה שראש המועצה דיבר עליו בתחילת  

הדרך, הוא לא סיפר דבר אחד, הייתה תכנית מגירה הרבה יותר גדולה, הושקעו מאות אלפי שקלים  

הכל   גודל,  לכזה  לאחזקה  לא  וגם  לביצוע  כסף  שאין  התברר  בסוף  המשפחה,  פארק  של  בתכנון 

הכספים שבוזבזו בהתחלה, הלכו לטמיון, בנוסף לכל זה יש עוד אלף ואחד תכניות מגירה  הצטמצם ו

ש"בוזבזו" בגינן תכניות, הדמיה, אדריכלי וכולי וכולי, שזה בכלל לא עלה לדיון במליאה אם אנחנו  

בעד או נגד. לצורך העניין מה שאני בא להדגיש פה זה שהנושאים האלה צריכים לבוא קודם כל  

הרעיון    לדיון את  להעלות  צריך  הוא  מסוים,  רעיון  יש  המועצה  לראש  האם  ולהחלטה  במליאה 

למליאה, המליאה מחליטה ואז מוציאים כסף על התכנון, ולא הפוך. פה נוצר מצב שכסף על התכנון  

מתבצע עפ"י החלטות ראש המועצה, הכסף מוצא על תכניות שראש המועצה רצה, ואחר כך יגידו  

 יות, מה לא נבצע? מי יחליט על זה?  רגע, כבר יש תכנ

  - שימי, תראה, אני אגיד לך שרון לבקוביץ' ]חבר מועצה[:

אני אגיד לך, הכל בסדר. אני אומר את זה על פי מידע שהיה לי מתחילת    שימי נמימי ]חבר מועצה[:

ף  הדרך שבדקתי את זה. ראיתי כל כך הרבה כסף שהלך לטמיון, תחשבו לפני כמה זמן הוצאנו כס

יש   הדבר  אותו  התעכבה,  והיא  אותה  לבנות  כסף  היה  שלא  מסתבר  בסוף  האולפנה,  תכנית  על 

פרויקט לבית אבות שהוציאו כספים על הדמיות ותכניות וכולי, גם פה, אתה יודע מה? יכול להשאר.  

בתכנית שרוצים לבצע יש תכנית שאני הכי בעד בעולם, תגידו לי מה התכנית, על מה אתם הולכים  

אלש"ח תכניות? מה זאת תכנית? מה אתה בונה? עוד בית כנסת? גן שעשועים? תגיד לי    50ציא  להו

גומי וזה שוב סעיף   מה אתה רוצה לבנות ואז אני אגיד לך אני בעד או לא בעד, אני לא חותמת 

 אלש"ח תתכננו מה שבא לכם.   50שמראה קחו 

 תודה. עוד שאלות?   דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

   -לא, אבל יש, אני סתם שואל וביץ' ]חבר מועצה[:שרון לבק

 כתוב בעברית, תסתכל מה כתוב בעברית. תב"עות למדידות ותכנון.   דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 יופי. מה אתה מתכנן?   שימי נמימי ]חבר מועצה[:
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   -אתה שמת לב שלא הפרעתי לך דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

אתה קטעת אותי באמצע, אמרת סיימנו את השאלות. כשהוא רצה    שימי נמימי ]חבר מועצה[:

   -להתערב

אני מעלה את זה להצבעה כי אני מבין שלשמוע פה את כל הסיפורים    דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

   -האלה שהם לא מדויקים ולא נכונים, חבל

 אז תענה. אתה לא מכבד אפילו בלענות.    שימי נמימי ]חבר מועצה[:

אני לא רוצה לענות לך. הכל כתוב כאן. בעולם התכנון, כשאתה רוצה    ]ראש המועצה[:  דימי אפרצב

לקדם דברים, אין דבר יותר הגיוני מאשר להיערך לפני קבלת כספים ממשלתיים, במיוחד שאתה  

 מקבל עליהם אחר כך החזרים. 

התכנית. יש לך  תגיד מה התכנית. אין בעיה, הכל בסדר, רק תגיד מה    שימי נמימי ]חבר מועצה[:

 רעיון מסוים, תגיד מה הרעיון.  

שימי, אני לא רוצה להגיד לך כי אתה לא רוצה להקשיב. יש לך דעה.    דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

מי בעד אישור התב"ר הזה, בבקשה להצביע. זה באמת מיותר. מי נגד? שימי נגד. שרון לבקוביץ'  

 אנה גרוסמן יש אותה פה, אלי נמנע. אושר התב"ר.  בעד, לילך לייבוביץ' בעד, דימי אפרצב בעד,  

 

 הצבעה תפקיד שם מ
 בעד ראש המועצה  אפרצב ידימ 1
 בעד סגנית, חברת מועצה  אנה גרוסמן  2
 - סגנית, מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה  שרון רואס  3
 בעד חברת מועצה  ' לילך ליבוביץ 4
 בעד חבר מועצה  שרון לבקוביץ  5
 - חברת מועצה  טניה בגון  6
 נגד חבר מועצה  שימי נמימי  7
 נמנע  חבר מועצה  אלי מרדכי  8
 - חבר מועצה  יוני גרוסמן  9

 

 2020[ דוח כספי מבוקר לשנת 4]

]גזבר[:מאור   רואה    אוחנה  לנו  יש  בשנה  לב שפעם  שימו  לדו"ח הכספי המאושר,  עוברים  אנחנו 

חשבון מבקר שממונה לנו מטעם משרד הפנים שמכין לנו שני דו"חות. אחד, הדו"ח הכספי המאושר  

והשני הוא הדו"ח המפורט. כרגע אנחנו מציגים לכם את הדוח הכספי המבוקר, הדוח המפורט טרם  

שנתיים  -י משרד הפנים. השנה ככל הנראה בגלל הקורונה ודברים שקרו במהלך השנההוגש לנו ע"

האחרונות, יש עיכובים בהגשת דוחות ולכן אנחנו נעבור כרגע רק על הדוח הכספי. כשיגישו לנו את  

 החלטה 

₪, מקור תקציבי:    50,000-מאשרת את הגדלת תב"ר התכנון של המועצה במליאת המועצה  

 הקרן לעבודות פיתוח.  

 אושר ברוב קולות
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מניח   אני  ימים,  שבוע  לפני  זה  את  לכם  ששלחתי  כמובן  בהנחה  עליו.  גם  נעבור  המפורט  הדוח 

 קרוא.  שחלקכם הספיקו ל

 הנוהל אומר עשרה ימים, אתה יודע.   אלי מרדכי ]חבר מועצה[:

 היה חג.  מאור אוחנה ]גזבר[:

 אבל לא משנה, תמשיך.  היה חג אבל זה לא מעניין חגים, נכון? אלי מרדכי ]חבר מועצה[:

 מתי שנוח להם זה בסדר.    שימי נמימי ]חבר מועצה[:

]גזבר[: גם לא לאשר אלי  מאור אוחנה  זה  אפשר  זה בסדר. בכל אופן,  על    40,  דפים, אני אעבור 

המאזן. קצת על המאזן, כמה ביאורים. ביאור אחד שהתייחס אליו הרו"ח שחשוב שתכירו. בגדול,  

רו"ח מכין לנו דוח בכל מיני וריאציות הן בהקשר לתקציב הרגיל והן בהקשר לתקציב הבלתי רגיל,  

ים נאותה את ההנחיות וכן הלאה, אם יש לו סייגים  הוא כותב בסיום הדוח שלו האם הדוחות משקפ

כאלה או אחרים הוא כותב אותם בסוף חוות הדעת שלו, אז הוא כתב בחוות הדעת שלו בהתייחס  

מלש"ח נרשמה כהכנסות בשנים קודמות כביטוי    1.023בדוחות הכספיים, שהוצאה בסך    13לביאור  

וניתן לכם לקרוא ואם יש    13כף לביאור על  . אנחנו נגיע ת2020להכנסות, נרשמה כהוצאה בשנת  

בדצמבר. אני מזכיר לכם    31לכם שאלות בעניין הזה. אני אעבור בקצרה על המאזן, מאזן מיום  

. בצד הנכסים שלנו, סך הכל נכסים לפי  2022-, היום אנחנו ב 2020שהדוח הכספי מתייחס לשנת  

מלש"ח, ביחס לשנה קודמת    11.289ר,  בדצמב  31-ב  2020תקופות ובנקים, אנחנו מסיימים את שנת  

ההשקעות,    14.923 בצד  לעומת    23.187מלש"ח.  בעיקר    22מלש"ח  מתייחס  ההשקעות  מלש"ח. 

ותאגיד לפיתוח  בחברה  שלנו  ואחזקות  ערך  ניירות  של  בתקציב הרגיל,    תגירעונו  התנור.  לסוגים 

ו נראה בדו"ח הרבעוני בסוף  . מאז אנחנ 2020היה לנו גרעון קטן אבל סגרנו אותו בשנת  2019בשנת 

זמניים בתב"רים, תב"רים מתנהלים באופן רב שנתי,    תגירעונושאנחנו מאוזנים עם עודף קטן.    2021

מלש"ח.    42מלש"ח אל מול    44זמניים, לכן סך הכל הנכסים עומד על    תגירעונומתנהלים שם גם  

מלש"ח, זה בהתייחס    14.326על    עומד  2020בדצמבר    31-נתונים נוספים, עומס המלוות שלנו, נכון ל 

לארנונה, אני אגיע לדף הארנונה. בצד ההתחייבויות, סך כל ההתחייבויות השוטפות שלנו ביחס  

מלש"ח. קרנות פיתוח ועודפים זמניים    14,  2019מלש"ח אל מול סוף    16לשנה קודמת עומדים על  

וח. אנחנו נעבור גם על הביאור  מלש"ח, כמעט ואין שינוי בפית   4מלש"ח למול   4לתב"רים, עומד על  

הזה שתבינו איך בנויות קרנות הפיתוח שלנו, בין השאר גם קרן העודפים לתקציב הרגיל. הקרנות  

  2020המתוקצבות הן ביחס ישיר למה שראינו בהשקעות. סך הכל עודפים בתקציב הרגיל לשנת  

אלש"ח, העודף    50של   2019, סך הכל העודף המצטבר בגלל שהיה לנו גרעון בסוף  292- מסתיימים ב

 מלש"ח, שווה לזה לצד הנכסים.   44אלש"ח, סך הכל בצד ההתחייבויות  242המצטבר עומד על 

 שאלות?   דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

, הסייג שהתייחס  13ואז נעבור לשאלות. ביאור    13אני אעבור רגע על ביאור    מאור אוחנה ]גזבר[:

להכנסו מתייחס  המבקר,  הרו"ח  בשנת  אליו  שבוטלו  מדובר  2020ת  זה,  על  לעבור  שהספיק  מי   .

ולכן    2021בחובות של מוסדות לרשות המקומית שהיו במחלוקת. החובות האלה הוסדרו בשנת  

צפוי לראות שההוצאה נרשמה לפי הנחיה של רו"ח של הרשות    2021מדובר בדוח המבוקר בשנת  

 המקומית. שאלות?  

 ?  2020-זאת אומרת שההכנסות האלה נכנסנו ל שימי נמימי ]חבר מועצה[:
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אפשר    2021-בוטלו ההכנסות מאחר והן היו במחלוקת, ב  2020-. ב2021- ו  2020  מאור אוחנה ]גזבר[:

 לראות את זה בדו"ח.  

דו"ח    2022אני לא יודע אם יש משהו לעשות עם זה, אבל להציג במאי    שרון לבקוביץ' ]חבר מועצה[:

   -רת המזומנים שהיא כבר על הקרח מזמןולהגיד זו ית 2020של 

 גם שנה אחרי זה לראות תמונת מצב.  מאור אוחנה ]גזבר[:

אבל עדיין אם אפשר להסביר את הסעיף הראשון של איך יש ירידה    שימי נמימי ]חבר מועצה[:

 , נראה לי שהייתה צריכה להיות עליה בנכסים, לא ירידה.  2019-ל 2020- בנכסים מ

. מאזן  31-מאזן מתייחס ליום. צד הנכסים ורכוש קבוע לדוגמה, זה ביום ה  בר[:מאור אוחנה ]גז

בדצמבר, מה יש לך היום בבנק    31הוא לא דוח רווח והפסד לשנה, לצורך העניין. הוא מתייחס ליום  

ב  31- ביום הזה. מספיק שבאותה שנה ב בדצמבר    31-בדצמבר משרד הפנים העביר מענק רזרבה 

. השינויים האלה יכולים לקרות ולהפוך את  1.1-הוא העביר את זה ב  2020-וב  בסכום לא קטן,  2019

 הדוח למאזן.  

אז בוא נגיד במילים פשוטות לתושב וגם לנו, חברי מועצה, צריך להצביע    שימי נמימי ]חבר מועצה[:

 על זה?  

 לא, על הדוח המבוקר כן, על הדוח הרבעוני לא.   מאור אוחנה ]גזבר[:

]חב נמימי  מועצה[:שימי  המועצה    ר  חברי  לנו,  להגיד  המועצה  גזבר  בתור  יכול  אתה  האם  אז 

מבחינת   אז  היה  מצבנו  מה  פשוטות  תגירעונווהתושבים,  במילים  לנו  להגיד  תברים,  הלוואות,   ,

 שהתושב יבין וואלה אנחנו הולכים לישון בשקט או לא.  

טובות מאחר וסגרנו גרעון, אמנם  הן תוצאות    2019- ביחס ל  2020התוצאות של    מאור אוחנה ]גזבר[:

מתקציב רגיל    18%קטן, אבל סגרנו גרעון וגם הייתה ירידה ביחס הלוואות ביחס לתקציב. עמדנו על  

 הן תוצאות טובות.   2019-ביחס ל   2020מלש"ח, התוצאות של   14עמד על עומס מלוות של 

ובות בתב"רים, לא מטריד  והסיפור של ההלוואות בתב"רים, שעדיין ח   שימי נמימי ]חבר מועצה[:

 אותך?  

]גזבר[: אוחנה  מתנהלים    מאור  תב"רים  יום,  על  מדבר  מאזן  נקודתי.  עניין  הם  ותב"רים  חובות 

גדול כמו קריית הממשלה בשנת   לצורך העניין,    2020באופן רב שנתי. מספיק שהתחלנו פרויקט 

 מלש"ח.    4-5ן זמני של  מלש"ח, מספיק. יש לך כבר גרעו 4-5ואתה עובד עם מימון ביניים של 

 זאת אומרת זה לא מטריד אותך.  שימי נמימי ]חבר מועצה[:

 זה הכל בהיבטים של זמנים.   מאור אוחנה ]גזבר[:

אבל זה לא מטריד אותך, זה לא משהו שאתה אומר שאתה לא יודע    שימי נמימי ]חבר מועצה[:

 מאיפה נביא את הכסף וכולי. 

נדרשים למימון ביניים אני מביא למליאה, זה קרה לא פעם, מביא    כאשר אנחנו  מאור אוחנה ]גזבר[:

למליאה שצריך לקחת הלוואה לצורך מימון ביניים, אנחנו עושים את זה. כרגע אנחנו לא נדרשים  

 לזה.  
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 אוקיי.    שימי נמימי ]חבר מועצה[:

 עוד שאלות? צריך להצביע על הדו"ח הכספי המותאם.   מאור אוחנה ]גזבר[:

 מי בעד אישור דו"ח כספי?   אפרצב ]ראש המועצה[:דימי 

מותר להימנע? אני נמנע כי לדעתי זה לא רציני להגיש, אני לא מאשים    שרון לבקוביץ' ]חבר מועצה[:

   -אותך, אני יודע שזה המדינה וכל זה 

 בכל רשות זה ככה.   מאור אוחנה ]גזבר[:

 רת. לצערי, אין לנו אופציה אח  דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 אני מסכים עם שרון, גם אני נמנע.    שימי נמימי ]חבר מועצה[:

 שמשרד הפנים יאשר את זה.  שרון לבקוביץ' ]חבר מועצה[:

 אלי?   דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 בעד.  אלי מרדכי ]חבר מועצה[:

חברים  אלי בעד, לילך לייבוביץ בעד, אנה גרוסמן בעד, אני בעד. שני    דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 נמנעו, לבקוביץ' ושימי נמימי. 

 

 הצבעה תפקיד שם מ
 בעד ראש המועצה  אפרצב ידימ 1
 בעד סגנית, חברת מועצה  אנה גרוסמן  2
 - סגנית, מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה  שרון רואס  3
 בעד חברת מועצה  ' ליבוביץלילך  4
 נמנע  חבר מועצה  שרון לבקוביץ  5
 - חברת מועצה  טניה בגון  6
 נמנע  חבר מועצה  שימי נמימי  7
 בעד חבר מועצה  אלי מרדכי  8
 - חבר מועצה  יוני גרוסמן  9

 

 4/2021[ דוח רבעוני 5]

אחת לתקופה אנחנו נדרשים להביא בפני המועצה לסקירה דו"ח רבעוני, גם    מאור אוחנה ]גזבר[:

, היום אנחנו בתחילת מאי, זה  2021, מאוקטובר עד סוף דצמבר  2021פה, דו"ח רבעוני של סוף שנת  

במרץ    31-יחסית, בדרך כלל בשנה עושים את כל המאמצים לסגור את כל הדוחות הכספיים עד ה

רונים וכן הלאה. אנחנו מביאים את זה יחסית בזמן עבור הרבעון הרביעי  ואז יש את התיקונים האח

  2021בדצמבר    31-. אני אעבור בקצרה על המאזן עצמו. שוב, המאזן מדבר נקודתית על ה 2021לשנת  

מלש"ח,   27מלש"ח אל מול  28, 2020. בצד הנכסים יש גידול ביחס לשנת 2020בדצמבר  31-ביחס ל 

 החלטה 

 . 2020מאשרת את הדוח הכספי המבוקר לשנת מליאת המועצה 

 אושר ברוב קולות
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מלש"ח    28בדצמבר. באותו היום, צד הנכסים שלנו עמד על    31-מה התקבל בזה הכל עניין נקודתי  

. צד התקציבים הבלתי רגילים, אפשר לראות שהגרעון הזמני פחות או יותר  2020לעומת    2021לשנת  

. סך הכל הנכסים  2021מלש"ח, יש ירידה קטנה בסוף    9משקף את הפעולות שלנו בתב"רים, עומד על  

. לצד ההתחייבויות שלנו יש לנו את סך כל  2020מלש"ח בסוף  43לש"ח למול מ 42שלנו עומדים על 

מלש"ח. הצד המהותי זה ההתחייבויות לספקים שטרם שולמו.   16מלש"ח למול   13ההתחייבויות, 

בצד השכר, העניין של השכר הוא גם נקודתי, מספיק ששילמנו שכר יום אחרי או יום לפני, וזה לא  

ות עבודות פיתוח ועודפים מתקציב רגיל, הקרנות הבלתי מתוקצבות עומדת  נכנס לתוך המאזן. קרנ

מלש"ח, משקף את צד ההשקעות שלנו. עודפים ותקציב בלתי    23מלש"ח, הקרנות המתוקצבות    5על  

סיימנו עם    2021אלש"ח עודפים ואת העודפים לשנת    242- רגיל, סיימנו כמו שראינו בדוח המבוקר ב

הכל    72עוד   סך  בסוף  אלש"ח,  שלנו  המצטבר  על    2021העודף  הכל    314עומד  סך  אלש"ח, 

, זה כמובן זהה לצד הנכסים. אני קופץ לתקציב, התקציב המאושר לשנת  42,550ההתחייבויות שלנו  

מלש"ח צד הכנסות    74-מלש"ח בצד הכנסות והוצאות, סך הכל סיימנו בקירוב ל   75עמד על    2021

אלש"ח. אני אעבור לצד    72משקף את מה שכתוב במאזן,  והוצאות, אפשר לראות גם פה שהעודף  

שנת   את  סיימנו  שלנו,  הארנונה  בצד  כ  95%עם    2021הארנונה.  ועוד  שוטפת  גביה    38%-גביה 

של   סופית  לגביה  אותנו  הביא  הפיגורים  בתוך    16.3מפיגורים.  שמשתקף  שוטפת,  גביה  מלש"ח 

נונה שאנחנו רואים בכל דו"ח רבעוני לפי  התקציב הרגיל שלנו הכנסות מארנונה. זו חלוקה של אר

סיווגים, מבני מגורים, משרדים וכן הלאה. זו חלוקה של היקף המשרות שלנו, סך כל התקציב שלנו  

על   עמד  משרות  היקף  ב  20.342לפי  התקציב  את  סיימנו  הכל    20.222-מלש"ח,  סך    120מלש"ח, 

, בכל דוח רבעוני ניתן לראות את  אלש"ח פחות מהתקציב בהיקף של שכר. בסוף הדו"ח הרבעוני

דוח בעלי השכר הגבוה, יש פה את בעלי התפקידים וכן הלאה, כפי שמשתקף גם בתקציב הרגיל.  

 שאלות?  

רק פעם הבאה להשתדל שזה באמת יהיה עשרה ימים מראש. אני לא    אלי מרדכי ]חבר מועצה[:

   פתחתי את הקובץ הזה כי בפלאפון אי אפשר לפתוח מסמכים, חבל.

 הביקורת מתקבלת. אנחנו לא צריכים להצביע, זה רק להצגה.   דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 

 [ הצעות לסדר 6]

 התקבלו שתי הצעות לסדר, אלי מרדכי ושאילתה אחת.  דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 שונה לסדר, הצעת החלטה להקמת יד לבנים להנצחת הנופלים מקרב תושבי קצרין.  הצעה רא

יד לבנים להנצחת הנופלים    מאור אוחנה ]גזבר[: ההצעה של אלי מרדכי. הצעת החלטה להקמת 

מקרב תושבי קצרין. מבנה קבע ראוי ומכובד שיכבד את כבוד הנופלים, בני משפחותיהם והישוב.  

אולם הספורט חדר הנצחה וקירות הנצחה לזכר הלוחמים שנפלו ואחרים  שמחתי לראות בלובי של  

, נראה לי שהעדר חדר הנצחה לנופלי ולוחמי מלחמות ישראל  ההשניי שהשתתפו במלחמת העולם  

ופעולות האיבה צורם בישוב שבניו מאז הקמתו, עושים הכל בכדי לשרת ולשמור על מדינת ישראל.  

 החלטה 

 . 4/2021רשמה בפניה את הצגת הדוח הרבעוני לתקופה  מליאת המועצה 

 ללא הצבעה. 
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חללים לא ימצאו מקום הולם להנצחת חבריהם שנפלו, זו זכות  לא יתכן שמשפחות שכולות וחברי ה

להנציח את הנופלים וחובה לעשות זאת בהקדם. לפי כך, אני מציע להכין תכנית בינוי לאתר מתאים  

מקום   הקצאת  על  להחליט  ובמקביל  כולם  הגולן  רמת  תושבי  של  לבנים  כיד  גם  לשמש  שיכול 

חדר הנצחה לחללי צה"ל וכוחות הביטחון כולל  המועצה תפעל להקמת    -ותקציב. הצעת החלטה

 נפגעי פעולות האיבה, להקים פורום שילווה את הפרויקט הזה.  

 אתה רוצה להרחיב?   דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

.  אלתרנוכן. אנחנו כבר לא ישוב קטן. פעם כשהיינו ישוב קטן, התגלגלנו,    אלי מרדכי ]חבר מועצה[:

חללים, אני לא יודע אם כולם    30הרשימה שפרסמו שבוע שעבר יש מעל  היום אנחנו ישוב גדול, לפי  

בוודאות שהם בתוך    20עפ"י החוק ברשימה הזאת, אבל ההערכה שאני עברתי, ואני מכיר חלק, מעל  

הרשימה. הגיע הזמן שנתקדם קדימה וניתן את האפשרות ואת הכבוד גם למשפחות מצד אחד וגם  

מכובד, כמו בכל ישוב מסודר. אנחנו לא ישוב קטן, הגיע הזמן    לחללים שהיו. חדר הנצחה מסודר,

 שיהיה לנו חדר מסודר, זו הבקשה שלי.  

אני אתן פה שתי התייחסויות קצרות. קודם כל, זו הצעה באמת טובה    דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 וראויה, אין ספק. אתה קצת לא מדייק, קשה לי.  

 במה?   אלי מרדכי ]חבר מועצה[:

אני אגיד לך במה, זה לא פוסל את ההצעה, אני רק רוצה לדייק. קודם    דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

כל, יש הנצחה גם באמצעות לא מה שאתה מבקש, אלא משהו אחר, גם בבית ספר נופי גולן וגם  

בגמלא, וגם יש עוד סוגיה אחת, קיים כמו במשרד הביטחון, זה בהחלטה מלפני מספר שנים, שתי 

בעיות  מועצ בגלל  גמלא  במצוק  לפעול  יכולת  חוסר  בגלל  אזורית,  ומועצה  מקומית  מועצה  ות, 

שמורה, הוחלט כמו במשרד הביטחון לייצר אתר שבו מתקיימת הנצחה ושם אגב, לכל הנופלים, גם  

למשפחות, יש מקום מסודר וזה מתקיים. עכשיו, זה לא מחליף את ההצעה שלך, אבל אני רק מתקן  

 שאין הנצחה או משהו כזה.   שאין דבר כזה

 ברור, לא אמרתי שאין התייחסות.   אלי מרדכי ]חבר מועצה[:

זה נושא נורא רגיש ומן הראוי כמובן לפעול בדבר הזה, אני ברשותך    דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 רוצה לשדרג את ההצעה שלך. 

ראשון ברור שהנצחה    אני רוצה גם להתייחס לזה. אני אומר דבר   שרון לבקוביץ' ]חבר מועצה[:

ולוחמים זה הדבר אולי הכי חשוב. אני רק אומר, לפני שאנחנו מחליטים על בניה של דברים, אנחנו  

חייבים, וזה קורה הרבה, חייבים להחליט על מדיניות כל שהיא של הנצחה, כי איך שזה יקרה אתם  

 תמצאו את עצמכם שזה לא רק חללי צה"ל, צריך להחליט. 

 לא ברור מדברים ביחד,  

מועצה[: ]חבר  לבקוביץ'  מאוד    שרון  כדאי  מסוימת,  בצורה  זה  את  לעשות  שכדי  לך  אומר  אני 

   -שהשולחן הזה יחליט

אני מאוד מכבד את מה שאתה אומר, זה כביל ונכון לגבי כל פרויקט    שימי נמימי ]חבר מועצה[:

 שמתבצע בקצרין.  
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 אני ברשותך אתייחס לזה ולא לדיבורים מסביב.   דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 אלש"ח.   50עדיין הנצחה זה לא  שרון לבקוביץ' ]חבר מועצה[:

הוא רעיון נכון, צריך לעשות פה  זה לא משנה כרגע. הרעיון הכללי    דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

הולך לקום בניין משמעותי של    12עבודה בעניין הזה, במכרז שיצא לתכנן ובנה, בין היתר ברובע  

הפיזית היא לא    ה שהסוגיימתנ"ס, אפשר למצוא שם מקום להנצחה, זאת אומרת, בוא נגיד ככה  

אלי, אני חושב, שיהיה מן    הבעיה, זה ימצא לזה פתרון. לכל הסוגיות האחרות, אני חושב שאתה

הראוי, דווקא בגלל שאתה מעלה את הנושא, דווקא בגלל שאתה יותר ותיק מכולנו ויותר מנוסה  

, שכולל בתוך  'ת-'א- בדברים האלה, שתיקח אחריות כחבר מועצה על הפרויקט הזה באופן מלא מ

   -זה את כל התהליכים, גם צוות, גם גיוס תקציבים, גיוס דברים

 אני לא ראש מועצה.   י ]חבר מועצה[:אלי מרדכ

 מתי שהוא אתה תהיה ראש מועצה, זה לא קשור.   דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 אני לא מתכוון.   אלי מרדכי ]חבר מועצה[:

זאת המלצתי, לכל דבר ולכל פרויקט, המצב שבו אם המטרה היא    דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

שזו לא המטר ואני משוכנע  ולהגיד,  זאת  לבוא  רעיון לכו תעשו.  לי  יש  ואומר  ה שלך, שאתה בא 

היא שהרעיון הזה יתקבל, נאשר אותו כאן    ההשניי אופציה אחת או שזה יקרה או שלא, האופציה  

פה אחד כי אין לי ספק שאף אחד לא יתנגד לדבר כזה, אבל בוא, קח את זה כפרויקט שלך, כחבר  

שתרצה לקבל אני לרשותך, אין שום בעיה, כל מי  מועצה, כל זמן שאתה יודע לטפל בזה, כל עזרה  

בו, אבל קח ותוביל את זה. זאת ההצעה שלי, ההצעה שלי היא כן לפעול להקמה    ר להיעזשתחליט  

של המסגרת הזאת שתשדרג בצורה משמעותית את כל העיסוק בהנצחה של החללים וכל השאר,  

הזה, זה השדרוג. אפשר לגחך כמה    שאלי מרדכי יעמוד בראש הצוות הזה ותתחיל לקדם את העניין

שרוצים, אני לא התכוונתי לשום דבר שלילי בעניין הזה, אני מציע להצביע ולאשר את ההצעה שלך  

 . וזה הסיפור. מי בעד הצעתי?  חייק , חשייקעם השדרוג שאני מציע, וקדימה, נצא לדרך, כמה זמן 

 י?  אפשר להגיד כמה מילים? מותר ל  שימי נמימי ]חבר מועצה[:

 אתה רוצה להגיד, תגיד.   דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

אני רוצה להגיד לאלי שההצעה שלך מבורכת וחשובה, אני רוצה לענות   שימי נמימי ]חבר מועצה[:

לדימי שלא לשכוח, אנחנו נציגי ציבור בהתנדבות, לא מקבלים שכר, באים על חשבוננו לוועדות  

 ולישיבות המליאה.  

 בגלל זה לא הצעתי אותך, הצעתי את אלי.   מועצה[:דימי אפרצב ]ראש ה

 אתה מפריע לי.    שימי נמימי ]חבר מועצה[:

 בסדר.  דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

תפקידנו להעלות הצעות לסדר, לא להוציא אותן לפועל, גם אין לנו    שימי נמימי ]חבר מועצה[:

אפשרות להוציא את העבודה לפועל, יש פה עובדים שכירים שמקבלים משכורות, וזה תפקידם,  

לתכנן, לנהל ולהוציא את זה לפועל. על זה הם מקבלים משכורות. התפקיד שלך הוא לדאוג שזה  
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א חושב שאתה צריך לתקן כל הצעה לסדר שחבר מועצה מטעם  יבוצע ההצעה לסדר שעולה פה. אני ל

יפה,   לפרויקט  יפה  פה הצעה  יש  לעצמך,  תיקח קרדיט  ואל  אותה  אל תתקן  האופוזיציה מעלה, 

 תעביר אותה כמו שהיא ותדאג שזה יבוצע.  

אתה תדבר בשם עצמך כרגיל, אתה לא צריך לתת ציונים לא לו ולא    דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

לי תיתן כמה שאתה רוצה. בגלל זה לא הצעתי אותך, הצעתי למי שבאמת מסוגל. אני מציע כי  לי,  

את   לאשר  מציע  אני  התרסה.  שום  בזה  אין  ראוי,  דבר  לגמרי  זה  עניינים,  ומעלה  מגיע  גם  הוא 

שהמועצה תפעל להקמת מסגרת הנצחה לחללי מערכות ישראל, תושבי קצרין, עם כל מה    ה הסוגיי

יקבעו קריטריונים וכללים, תקבע את כל מה שצריך. בראש הצוות הזה יעמוד אלי  שמשתמע מזה,  

אחריות על קידום הפרויקט, על המלצות, חיפוש    חייק מרדכי חבר המועצה, מציע ההצעה הזאת.  

יבקש   שהוא  מה  בכל  רבה  בשמחה  אעזור  מועצה  כראש  אני  השאר,  וכל  תכנון  מימון,  מקורות 

 מבקש להצביע.   ויצטרך. מי בעד ההצעה? אני 

 שניה, דימי. תן לנו להבין מה הולך פה.    שימי נמימי ]חבר מועצה[:

 מדברים ביחד, לא ברור 

 אלי, אתה יורד מההצעה שלך ומקבל את ההצעה שלו?    שימי נמימי ]חבר מועצה[:

 כן.  אלי מרדכי ]חבר מועצה[:

 בסדר, זהו.    שימי נמימי ]חבר מועצה[:

 מי בעד? נא להצביע. פה אחד, תודה רבה.   דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 

 הצבעה תפקיד שם מ
 בעד ראש המועצה  אפרצב ידימ 1
 בעד מועצה סגנית, חברת  אנה גרוסמן  2
 - סגנית, מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה  שרון רואס  3
 בעד חברת מועצה  ' לילך ליבוביץ 4
 בעד חבר מועצה  שרון לבקוביץ  5
 - חברת מועצה  טניה בגון  6
 בעד חבר מועצה  שימי נמימי  7
 בעד חבר מועצה  אלי מרדכי  8
 - חבר מועצה  יוני גרוסמן  9

 

 זוויתן הצעה שנייה לסדר, גן 

  גן זוויתן  הובא לידיעתי כי במשך קרוב לשנה החצר של גן זוויתן.אלי מרדכי,  מאור אוחנה ]גזבר[:

יחד עם זאת כמעט ואין ציוד ראוי לילדים בגן, ראוי לציין    וללא אבזור כמעט כלל.נמצאת עם חצץ  

עצומה למרחבים    שהגן הינו גן לילדים עם צרכים מיוחדים ברמות שונות ויש לילדים האלו חשיבות

 החלטה 

מאשרת את הצעתו לסדר של מר אלי מרדכי, כי המועצה תפעל לקידום מסגרת  מליאת המועצה  

 להנצחת חללי מערכות ישראל תושבי קצרין. 

 אושר פה אחד 
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פתוחים וראויים. לכן, אני מבקש להעלות הצעה לסדר להנחות את מחלקת חינוך לקדם בהקדם  

 האפשרי ציוד ראוי לגן הילדים ולתת עדיפות במתן אמצעים לגן הטיפולי הזה.  

 מאה אחוז. אני ברשותך, חבל שאתה לא בודק לפני שאתה מציע.   דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 אני רואה את זה כל יום.   ]חבר מועצה[:אלי מרדכי  

זה בסדר אלי, אני רגיל שאתה יותר יסודי, אני לא נותן לך ציונים.   דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

לא   מכיוון שהיא  לא מתכוון להעלות את ההצעה להצבעה  אני  כי  מידע, שתדעו,  לכם  מוסר  אני 

התקיים סיור לשלושה קבלנים, קודם    רלוונטית מבחינת הצבעה. ככה, דבר אחד. לפני חודש כמעט

כל הנושא הזה נמצא בתכנית העבודה של המועצה ומתקיימות פעולות בגין הדבר הזה מזה זמן רב.  

של עבודות פיתוח, הדבר השני זה כל מה שקשור למתקן עצמו,    ההסוגייזה מתחלק לשניים. יש את  

אלה שתי סוגיות שמתחברות. בסוגיה הראשונה היה סיור לשלושה קבלנים לגבי ביטוח, התקבלו  

שלוש הצעות לגבי זה. מבחינת מתקנים, יש עוד שתי הצעות שצריך לקבל, עד סוף השבוע תבוא  

גבוהה שכבר אחרי כל התהליך שאתה מכיר, התהליך    הצעה אחרונה מכל מה שצריך וסבירות מאוד

הוא ארוך, כבר במהלך החודש הזה זה הולך לצאת לביצוע ממש, לכן אין פה על מה להצביע ולכן  

אלי אני לא מעלה את זה לסדר. הנורמה שהולכת ומתפתחת פה שבטעות אני מקווה, ולא מאיזו  

מית קצרין, מעלים אותן לסדר בשביל  סיבה אחרת, לוקחים עבודות שמתקיימות במועצה המקו

להצביע על מה? על מה אתה רוצה להצביע? במהלך החודש הזה, ללא שום קשר להצעה שאתה  

 .  'ת-'א-מעלה, שהיא בסדר גמור, הנושא הזה חשוב. הולכים לייצר שם עבודות מ 

 לא היית צריך להגיע למצב הזה מלכתחילה.    שימי נמימי ]חבר מועצה[:

 לא ברור   מדברים ביחד,

   -אני חושב שבכל זאת  אלי מרדכי ]חבר מועצה[:

 אני לא הולך להעלות את זה.  דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

אני רוצה לקבל חוות דעת של יועמ"ש. אייל, אפשר לקבל את חוות    שימי נמימי ]חבר מועצה[:

 הדעת שלך? למה הוא פוסל את ההצעה? האם הוא יכול לפסול?  

 צריך להצביע.   [ :אייל נון ]יועמ"ש 

 מאה אחוז. אני לא מעלה את זה להצבעה.   דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 הוא אמר, הוא יועץ משפטי.   אלי מרדכי ]חבר מועצה[:

]ראש המועצה[: ייעץ לי ולא קיבלתי את    דימי אפרצב  יועץ משפטי, הוא  אז אני אומר לך, הוא 

ש והסיבה  זה  את  מעלה  לא  אני  בסדר?  שלו.  השבוע  הייעוץ  כבר  כי  היא  זה  את  מעלה  לא  אני 

 מתקיימות עבודות סביב הנושא הזה. סעיף הבא.  

 מדברים ביחד, לא ברור 

 אלי, אני לא מתווכח איתך.  דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 אבל זכותי להגיד מה שאני רוצה?  אלי מרדכי ]חבר מועצה[:
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 בוודאי.   דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

בעבר, במיוחד בתחילת הקדנציה, אמרנו ליועמ"ש שאנחנו מצביעים על    צה[:אלי מרדכי ]חבר מוע

   -אתם אמרתם מלחמת עולםאף ש

 אין בעיה, אתה מוזמן להתלונן. שאילתה.   דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 [ שאילתה של מר אלי מרדכי בנושא פעילות ועדת אירועים 7]

ועדת אירועים, האם לקראת  שאילתה, אלי מרדכי. מליאת המו  מאור אוחנה ]גזבר[: עצה בחרה 

אירועי יום השואה, יום הזיכרון ויום העצמאות היה דיון בוועדה על נושאים אלו, ואם לא מדוע?  

 עלייך להפנות את השאלה ליו"ר ועדת אירועים שבאחריותו לכנס את הוועדה.   -בתודה. תשובה

 אם יש שאלות או הבהרות, בבקשה.   דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 מדברים ביחד, לא ברור 

 אתה יודע מי יו"ר ועדת אירועים? תשאל אותו.   דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 מדברים ביחד, לא ברור 

 הישיבה הסתיימה, תודה רבה חברים.   דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 - הישיבה ננעלה-

 בברכה,

 ________________  ________________ 

 מר דימי אפרצב 
 ראש המועצה 

 גב' לילך גבע 
 מנכ"לית המועצה 

 


