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 ***טקס הרמת כוסית לראש השנה***

ערב טוב לכולם. דברי פתיחה ככה חגיגיים ואנחנו פותחים  :מר דימטרי אפרצב

, ולפני שנתחיל בסדר היום, כמה 300מועצה מספר במליאת 

דברים אני מבקש להגיד כדי שהישיבה הזאת תתנהל בצורה 

הכי טובה שרק אפשר, גם באווירה טובה וגם ברוח טובה ללא 

שום קשר לתוצאות הישיבה הזאת. אני משהו רוצה רק לבקש 

שיהיה פה סדר ולא צעקות גם לענייני פרוטוקול מסודר אני 

מבקש שכל מי שרוצה לשאול שאלות שיסמן את זה כדי מאוד 

שיהיה אפשר לנהל פה פרוטוקול נורמאלי. מי שרוצה לשאול 

שאלה שירים אצבע, נרשום והמנכ"לית תנהל את הסדר של 

הפונים. אני מבטיח שכל אחד יקבל את הזמן שלו גם לדבר 

והכל. אני מבקש לא להתפרץ אחד לדברים של השני, אם יהיו 

פרצויות אז אני אבקש לעצור, בצורה מסודרת ומנומסת פה הת

כך שכל אחד יוכל להשתתף בדיון כמו שצריך. כל חברי 

המועצה קיבלו את כל החומר הרלוונטי לישיבת המליאה 

הזאת, זה נשלח, לכולם היה זמן להתכונן לישיבה, חלקכם 

שלחו שאלות להשלמות, קיבלו תשובות, חלקכם הגיעו לשבת 

בעלי מקצוע, בעלי תפקידים פה, אם זה גזבר,  ישירות מול

מנכ"לית, גם איתי נפגשו ככה שאני מאמין שכל אחד הגיע 

לכאן מוכן. אם יהיה איזשהו צורך בעוד איזה עדכון, השלמות 

או כל מיני דברים בהחלט זה סביר. אני לא חושב שנכון אם 

נתחיל כאן לפתח את כל הדיונים מה שנקרא, מהתחלה מימים 

מה. מה שאני רק רוצה לבקש שכשואלים שאלות או ימי

מתייחסים או כל דבר אחר, להיות ממוקדים, גם כדי שנעמוד 



 מועצה מקומית קצרין
  15.9.2019ישיבת מועצה  

 

 5 
 

בלוחות זמנים וגם כדי שהדברים יהיו נורא ברורים והכל 

לגופו של עניין. אני מאוד מבקש לא לתקוף אף אחד, לא כאן 

ולצעוק על אף אחד. לגלות סבלנות, לגלות כבוד. אני מאמין 

זה בהחלט אפשרי ואין שום סיבה שזה לא יהיה אחרת. עוד ש

דבר אחד, אני מבקש מכולם להעביר טלפונים לרטט שקט, מי 

 4שיסגור את הטלפונים זה גם לא נורא. במקרה הכי גרוע 

שעות אנשים יכולים לשרוד בלי הטלפונים. אני, הפנייה שלי 

ופים לקהל, לא משנה כאן לאוהדים מי של מי כאן, אתם רק צ

במתרחש, אתם לא מתפרצים, אתם לא זורקים, לא אמירות, 

לא משנה מה, השולחן הזה הוא השולחן שמקיים דיון וכל 

הפרעה למהלך תקין של ניהול הישיבה מבחינתי זה דבר לא 

מקובל ואני אבקש מאנשים לעזוב את המקום. לא רוצה להגיע 

זהו.  למצב שאנחנו נדרוש לעזוב את המקום, אין צורך בזה.

 אני מאחל לכולנו ערב פורה ומשמעותי.  

 

 אישור פרוטוקול קודם.  .1

 

הסעיף הראשון הוא אישור פרוטוקול קודם. לא הוגשו  :מר דימטרי אפרצב

תיקונים. הוגשו תיקונים? אני מעלה להצבעה את אישור 

 -הפרוטוקול של

נון ה אם זה היה ישיבת מליאה אפילו לא צריך הצבעה. ז :עו"ד אייל 

 אוטומט. 

 שמה זה?  :מר דימטרי אפרצב

נון  -אם זה הקודם היה מן המניין :עו"ד אייל 



 מועצה מקומית קצרין
  15.9.2019ישיבת מועצה  

 

 6 
 

 כן.  :מר דימטרי אפרצב

נון  ואין, זה מאושר אוטומטית. לא צריך להצביע.  :עו"ד אייל 

טוב. אז אם כך אני רואה את אישור הפרוטוקול מאושר  :מר דימטרי אפרצב

 אוטומטית. 

 . ם אושר אוטומטיתהפרוטוקל הקוד   החלטה:

 

 . חבר מועצה –הצהרת אמונים  . 2

 

הסעיף השני זה הצהרת אמונים של חבר מועצה שימי נמימי.  :מר דימטרי אפרצב

 שנעשה את החזרות? הנוסח אצלך? בוא נשמע. 

הנוסח אצלי. אני רוצה אבל ברשותכם, לפני שאני מקריא את  :מר שימי נמימי

ת קטן. אני מבקש שיירשם ההצהרה, להגיד איזה גילוי נאו

לפרוטוקול שאני מצהיר שבהתאם לדיווח שהעברתי לראש 

המעוצה וליועץ המשפטי, הריני משמש כסוכן הביטוח של 

המועצה במספר פוליסות. אני העברתי את הדיווח ליועץ 

המשפטי גם וכמובן שאדאג שהפוליסות האלו, בתום תקופה, 

היועץ, אם אני יבוטלו אלא אם כן אקבל הנחיה, גם מול 

אקבל הנחיה אחרת אני אפעל בהתאם, ולמען הגילוי הנאות 

עוד נושא קטן. השם שלי המלא, דרך אגב ליתר דיוק, זה 

ואני מתחייב לשמור אמונים למדינת  נמימי שמעון הלוי

 ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה. 

 אמן.  :מר דימטרי אפרצב

  ה. שימי, תחתום בבקש :גב' לילך גבע

ברוך הבא. תחתום בבקשה. מה שנאמר לפרוטוקול יירשם  :מר דימטרי אפרצב
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 בפרוטוקול. 

 מדגישה שכל מה שנאמר נרשם.אני רק  :גב' לילך גבע

 הכל נרשם. בסדר גמור. תודה רבה.  :מר דימטרי אפרצב

 

  

 מינוי נציגים לתאגידים.  .3

 

גידים. אני אומר ככה, יש הסעיף השלישי, מינוי נציגים לתא :מר דימטרי אפרצב

לי התייחסות מאוד קצרה. האמת שאנחנו, מזה שנה, 

מתקשים למנות נציגים לתאגידים. המשמעות של הנושא, וכל 

פעם שאנחנו נאלצים לחזור על מינוי שוב ושוב זה מייצר 

עבורנו ממש בעיה, כיוון שהמינוי התקין של נציגים לתאגידים 

, כדי שהמועצה תיחשב זה אחד מרשימה ארוכה של תנאים

במשרד הפנים כמועצה יציבה. לצערי הרב הודיעו לנו כבר, 

אנחנו  2020בעקבות הסיטואציה הזאת במשרד הפנים, שבשנת 

מאבדים את המעמד של מועצה יציבה. זה לא טרגדיה שלא 

מאפשרת למועצה לתפקד אבל צריך להבין שאם עד עכשיו, 

ם רבים לאישורים של שנים, לא היינו זקוקים במקרי 5במשך 

כל החלטה שיש בה איזשהו היבט  2020-משרד הפנים, מ

תקציבי, נידרש לאישור של משרד הפנים. אנחנו מדברים על 

 מילוי נציגים לתאגידים. הוגשו מועמדים, לילך? 

 איזה תאגידים?  :לבקוביץמר שרון 

יתוח קצרין חברה לפ תאגידים. תאגיד אחד זה תאגיד 2ו יש לנ :מר דימטרי אפרצב

 והשני זה 
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פארק קצרין העתיקה והמוזיאון. שם, במקום אחד המועמדת,  :גב' לילך גבע

זאת אומרת בקרב העובדים, שירן צרויה הביעה התנגדות, לא 

לא הסכים  ר לבסים, ובמקרה השני סמי בהסכימה למלא טפ

אגידים למלא טפסים. אנחנו על מנת שנוכל לאשר את הת

 שנרשום.  ,יש לכם בבקשהצריכים נציגים. אם 

 ? -אתה רוצה משהו או שאני :מר שימי נמימי

לא, אני אין לי מה. אני הצעתי, גם בעבר, לחברה לפיתוח  :מר דימטרי אפרצב

קצרין את לילך גבע, מנכ"לית המועצה, שזה הדבר הכי הגיוני 

וראוי בכל תאגיד עירוני שאני מכיר עד עכשיו, וההתנגדות 

אבל זה במקרה אחד, ויש עוד מועמדת היא לא מובנת לי 

יודע פשוט, אני בכוונה מדבר  שמבחינתי היא ראויה ואני 

 במונחים של מעומדות כי זה מה שגם חלק מהדרישות. 

 מי המועמדת השנייה?  :מר שימי נמימי

שני  ה. אלשרייברהמועמדת לפארק קצרין העתיקה זאת לילך  :מר דימטרי אפרצב

 -מועמדים ש

 אפשר?  :ימימר שימי נמ

 בבקשה, בטח.  :מר דימטרי אפרצב

אמנם הישיבה הזאת התנהלה, התחילה על רגל ימין עם  :מר שימי נמימי

ברכות שנה טובה, אבל אני בא קצת, תסלחו לי על כל 

המליאה, אני באתי טעון ואני אנסה להירגע במהלך המליאה, 

ואחד הנושאים אלו הנושאים האלה של התאגידים ואני 

חודשים,  3למה. כשנכנסתי להיות חבר מועצה לפני  אסביר

אחד הדברים שראש המועצה ביקש ממני והסביר לי כמה זה 

חשוב הנושא הזה של מינוי הוועדות ומינוי התאגידים, ואני 
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הסכמתי איתו לחלוטין, כיוון שיש לזה השלכות, ולכן הלכתי 

מצד לצד, מהאופוזיציה לקואליציה וניסיתי לגשר בין 

ות על מנת לסיים את הפרשה הזאת. בסופו של דבר המחנ

הבאתי רשימה שהייתה מקובלת על שני המחנות והייתה פה 

הצבעה במליאה, הקראתי את הוועדות וזה עבר כמובן בצורה 

גבי כל המינויים בוועדות וה... )לא דמוקרטית ההחלטה, ל

 , נכון? ברור(

 לא, זה לא נכון.  :לבקוביץמר שרון 

 שנייה, שנייה. ברוב, אבל.  :ימימר שימי נמ

 הסכמנו שלא מפריעים בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

עבר ברוב ונוצרו בעיות טכניות כאלה ואחרות שאחת לא  :מר שימי נמימי

מסכימה שנפתור את זה. מה שאני בא להגיד שמבחינתי 

האכזבה היא לא מזה. האכזבה היא שכשאני סיכמתי עם ראש 

לזה, פעלתי בחודשים האחרונים באמת  המועצה, זה עוד מעבר

לנסות לייצר שיתוף פעולה אחר, פה התאכזבתי, למה, כי עשו 

לי תרגיל פוליטי של אחד שחבר מועצה חדש בנושא הנהלת 

 13:00המתנ"ס. הגעתי ביום חמישי אחרי שביום חמישי בשעה 

בצהריים הייתי עם דימי בפגישה אישית לגבי הישיבה של 

שבפגישה שיש בערב יש י כלום לגבי התכנית היום, לא נאמר ל

ישיבת הנהלת מתנ"ס שבה הוא הציג נציגים נוספים שלא 

הופיעו לי ברשימה שסיכמנו. זה אומר שבעצם בגלל שיש לו 

טכנית, ותמיד יהיה לו טכנית, רוב בהנהלת המתנ"ס הוא יכול 

להסכים פה במה שאני והוא סיכמנו, בפועל לייצר מציאות 

הוא אמר. לא מכובד ולא ראוי ומזה אני אומר אחרת ממה ש
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לכם שבאופן אישי נפגעתי, אבל למדתי גם. למדתי הרבה. לגבי 

הנושא של הבעיות הטכניות שיש היום, אני מבין את הצורך 

בטיפול ההשלמה של החפ"קים והתאגידים, ולכן אנחנו נציע 

ודיברנו עם ורוניקה, שהיא עובדת מועצה שהיא מוכנה 

תאגיד של החפ"ק ואז בזה פתרנו את הבעיה של להצטרף ל

לב, דיברנו עם דניאל  החפ"ק. לגבי הפארק, במקום סמי בר

שהוא אדם ראוי ומוכשר שיכול להשתתף בהנהלת  טישאור

הפארק. בנוסף לזה אנחנו נבקש גם להוסיף להנהלת המתנ"ס 

 דוד ולילך דבס כנציגי ציבור. -את דני בן

 נציגי ציבור?כש מה אתה מפר :גב' לילך גבע

רק רגע, סליחה שנייה. אתם רוצים להחליף? אם אתם רוצים  :מר דימטרי אפרצב

 להחליף אתם יכולים לנסות להחליף. 

 ?-אנחנו, לא הבנתי. אנחנו רוצים להוסיף מעבר ל :מר שימי נמימי

אתם לא יכולים להוסיף מעבר כי יש תקנון ואי אפשר בפועל  :מר דימטרי אפרצב

 ברור, מדברים יחד(... )לא 

 מתנ"ס?  איך הוא הוסיף את ה... )לא ברור, מדברים יחד( :מר שימי נמימי

נון  מה זה 'איך הוא הוסיף את זה'?  :עו"ד אייל 

 -הוא הוסיף עוד אנשים, נציגי ציבור :מר שימי נמימי

אני, סליחה רגע, שנייה אחת. תרשה לי בבקשה להתייחס למה  :מר דימטרי אפרצב

אנחנו פועלים על פי כללים ברורים ומקובלים. שאמרת. 

למועצה יש זכות בתאגידים העירוניים שלה לפעול על פי 

התקנון, ואכן פעלנו לפי התקנון. בהנהלת מתנ"ס יש חלוקה 

בין נציגי ראש רשות, שזה חלק מסוים, נציגים של חברה 

למתנ"סים ונציגי ציבור. אפשר בקרב נציגי ציבור לאסיפה 
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ציע חברים ואז לקיים את ההצבעה. זה לא קשור הכללית לה

למועצה כיוון שמדובר על תאגיד עירוני. עכשיו, צר לי אם 

חברי המועצה לא, מה שנקרא, לא שואלים שאלות ולא 

לומדים את החומר. אני לא אחראי על זה. בישיבת הנהלת 

 -מתנ"ס

 שלא שואלים שאלות?  :מר שימי נמימי

לב אני לא הפרעתי לך, בסדר? וחבל אם אנחנו אם שמת  :מר דימטרי אפרצב

נשקיע עכשיו בויכוח הזה. יש הרבה נושאים יותר חשובים. על 

פי התקנון, להנהלת מתנ"ס אי אפשר להוסיף שום דבר 

מהמועצה הזאת. נכון לעכשיו, כל נציגי ראש המועצה והנהלת 

מתנ"ס הם נציגים שהציעו חברי האופוזיציה והצביעו, מן 

ככה שאני באמת לא  הרוב חוץ מראש המועצה, הסתם, עם

מצליח להבין מה הבעיה כאן. היה צריך להציע בקרב ציבור, 

כל בנאדם בישוב יכול לגשת ולהציע את עצמו ואני חושב שמי 

יום, יומיים, או שנתיים צריך ללמוד את -ש , לא משנה אם זה 

 הנושא כמו שלומדים את כל הנושאים האחרים. 

 אני מבקשת להתייחס לדברים שלך.  :אןגב' ויקי בדרי

שנייה אחת. אני לא מקבל את הביקורת, זאת אומרת ביקורת  :מר דימטרי אפרצב

 ,בסדר, אבל זה שלא הבנת או זה שלא ידעת אני לא יודע

. יש כאן הצעה. הצעה אחת בעניין )לא ברור( ... בעניין הזה

ם, אלא של מתנ"ס היא לא הצעה רלוונטית כי אנחנו לא יכולי

 -אם אתם רוצים לשנות

 לא יכולים לשנות. אם רוצים להחליף.  :קוביץבמר שרון ל

אם רוצים שוב להחליף, בבקשה. אני חושב שהנציגים הם  :מר דימטרי אפרצב
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נהדרים. אם אתם רוצים להצביע על זה, בהחלט אפשרות. 

לגבי החברה לפיתוח קצרין, אני חוזר ואומר שבעיניי זה מאוד 

וגזבר המועצה, שזה הדבר הכי לא נכו ן שמנכ"לית המועצה 

טבעי והכי נכון שהם שותפים לחברות כלכליות, כמו שזה 

קורה בכל הארץ, ורק העניין האישי הוא כאן משחק תפקיד, 

 אבל זכותכם להציע את מי שאתם רוצים, להצביע ולבחור. 

 מתנ"ס. אני רוצה ברשותך להתייחס לדברים שאמרת על ה :גב' ויקי בדריאן

 יש לי הצעה.  :לבקוביץמר שרון 

שנייה. זה לא רלוונטי. אני לא מבין למה אנחנו דנים עכשיו  :מר דימטרי אפרצב

 על מתנ"ס. 

 תאגיד.  :מר שימי נמימי

 בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

כי אתה הרגשת צורך להזכיר את המילה תקנון פעמיים, אז  :גב' ויקי בדריאן

וא את התקנון, מכיוון שהתקנון קובע אני מזמינה אותך לקר

שמנהל המתנ"ס יפרסם הודעה בעיתון המקומי ויזמין 

תושבים להגיש מועמדות להיות חלק מהנהלת המתנ"ס. זה 

אחד. ולגבי האסיפה הכללית, אני מבקשת, אני לא מבקשת, 

אני מציעה לבדוק, אבל לאסיפה הכללית לא הוזמנו כולם. מי 

פה הכללית? זאת אומרת פיטר את המייסדים מהאסי

שהאסיפה הכללית על פניו אפילו לא הייתה חוקית, ולכן שימי 

 מרגיש כמו שהוא מרגיש. 

 ... )לא שומעים( :מר שימי נמימי

 נכון.  :גב' ויקי בדריאן

 בבקשה, שרון.  :מר דימטרי אפרצב
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אני רוצה להתייחס לגבי התאגידים לחברה לפיתוח קצרין,  :לבקוביץמר שרון 

מנוסה שם זו לילך גבע. ברור עמדת הכי מתאימה והכי המו

שלילך גבע לא שם, אני לא יכול להביא איזשהו טיעון ענייני 

למה לילך גבע לא שם אבל כבר הסברנו את זה שזה, אני חושב 

שבכל חברה כלכלית מנכ"ל המועצה נמצא בה ובמועצה 

מקומית קצרין זה לא קורה. לגבי המתנ"ס אני רוצה להציע 

. אני חושב דבסצעה. אני רוצה להחליף את יעל זרגרי בלילך ה

הרבה יותר ראויה מזרגרי, וזהו, זה מה שאני  דבסשלילך 

 רוצה שאנחנו נצביע על זה. 

 הצעות. 3טוב, יש כאן  :מר דימטרי אפרצב

 דבסרגע, ברשותך יש לנו הצעה אחרת. ההצעה שלנו זה שלילך  :מר שימי נמימי

 . הנברג, ואמרנו לגבי החפ"ק את ורוניקתחליף את רונית גרי

, רונית גרינברג. הצעה שנייה זה דבסיש כאן הצעה אחת לילך  :מר דימטרי אפרצב

 במקום יעל זרגרי.  דבסלילך 

 לא, לא.  :מר שימי נמימי

 מותר לי גם.  זה אני הצעתי. :לבקוביץמר שרון 

אם אני מבין. יש עוד  זו הצעה שלך, זה הצעה שלו וזה בנושא, :מר דימטרי אפרצב

הצעות בעניין המתנ"ס? זה לגבי המתנ"ס. אוקי. מי בעד 

תחליף את רונית גרינברג? שרון  דבסההצעה הראשונה שלילך 

, תרימו יד, שימי נמימי, ויקי בדריאן, יוני גרוסמן, לבקוביץ

 אלי מרדכי, אנה גרוסמן. 

 אתה מתנגד להצעה שלך?  :גב' לילך לייבוביץ

 לא. אני בעד. אני משנה את זה. :קוביץלבמר שרון 

 שרון, אתה מתנגד להצעה שלך?  :גב' ויקי בדריאן
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 לא, אני מבין, אני עכשיו עם שימי בזה. אני מסכים. בסדר.  :לבקוביץמר שרון 

מי נגד? מי נמנע? אין מתנגדים. נמנעים שרון רואס, לילך  :מר דימטרי אפרצב

 את ההצעה שלך? לייבוביץ, ודימי אפרצב. אתה מוריד 

 כן.  :לבקוביץמר שרון 

 במקום רונית גרינברג.  דבסאוקי. אז לילך  :מר דימטרי אפרצב

 

כנציגת  במקום רונית גרינברג דבסלילך הוחלט ברוב קולות למנות את    החלטה:

 . ציבור במתנ"ס קצרין

 

ההצעה השנייה הייתה בעניין של, היו שתי הצעות בעניין של 

ת לילך גבע ההצעה הראשונה למנות א החברה הכלכלית.

, זה תאום של החברה הכלכלית, וההצעה כחברה בהנהלה

 השנייה הייתה? 

 ... )לא ברור, מדברים יחד( :גב' שרון רואס

אוקי. מי בעד למנות את לילך גבע כנציגת מועצה . ורוניקה :מר דימטרי אפרצב

אס, , שרון רולבקוביץבקרב העובדים נא להצביע. בעד, שרון 

נגד? אנה גרוסמן, אלי  לילך לייבוביץ, דימי אפרצב. מי 

יוני גרוסמן, ויקי בדריאן, שימי? שימי נמימי. אוקי.  מרדכי, 

 ברכות לורוניקה. 

 לא, צריך להצביע על זה.  :גב' ויקי בדריאן

 על מה להצביע?  :מר דימטרי אפרצב

 על ורוניקה.  :גב' ויקי בדריאן

ן. מי בעד ורוניקה? אנה, אלי, יוני, שימי, ויקי. מי אה, נכו :מר דימטרי אפרצב

, רואס, לייבוביץ, ודימי. עברה ההצעה לגבי לבקוביץנגד? 
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 ורוניקה. 

 

שוורצמן כנציגת העובדים בחברה לפיתוח ורוניקה הוחלט למנות את ]   החלטה:

   קצרין.

 

 ההצעה השלישית הייתה בנושא של?

 ן. מוזיאון עתיקות הגול :גב' לילך גבע

מוזיאון עתיקות הגולן. הנציג מטעם הציבור, במקום סמי בר  :מר דימטרי אפרצב

 לב דניאל פישר, סליחה, אני לא זוכר את שם המשפחה. 

 טישאור.  :מר שימי נמימי

טישאור, סליחה. וההצעה השנייה הייתה שלי בנושא, במקום  :מר דימטרי אפרצב

אור? אנה, אלי, . מי בעד דניאל טיששרייברסמי בר לב לילך 

נגד?   יוני, ויקי, ושימי. מי 

 אני נמנעת.  :גב' שרון רואס

נגד. לגבי לילך ששרון נמנעת.  :מר דימטרי אפרצב ר, מי ביירשרון, לילך, ואני 

נגד? אנה, אלי, יוני, ויקי,  בעד? שרון, לילך, שרון, ודימי. מי 

 שימי. הוחלט דניאל טישאור. 

   כנציג ציבור במוזאון עתיקות הגולן אל טישאורדניהוחלט למנות את    החלטה:

 

ל    שירות מינויים וכל השאר כבזה סיימנו. אני מקווה שהוועדה 

      תיתן את התשובה החיובית. 

 

 . 2020תבחיני תמיכות  .4
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 אנחנו נעבור לסעיף רביעי, תבחיני תמיכות. מי מציג?  :מר דימטרי אפרצב

 ילים. אני אגיד כמה מ :גב' לילך גבע

 בבקשה, לילך.  :מר דימטרי אפרצב

זה הליך פורמאלי שאנחנו מאשרים כל שנה. תבחיני התמיכות  :גב' לילך גבע

את  אלולא השתנו בעשור האחרון, משתנה רק למעלה השנה, ו

אליכם הביתה, צריך  ותנאי הסף לקבלת תמיכה. נשלח

להצביע כדי שבמידה ויהיה תקציב נוכל לפרסם בכלל את 

 כות. התמי

 ? 2020מתקציב זאת אומרת זה  :מר שימי נמימי

 כן, כן. זה פשוט הליך פרוצדוראלי.  :גב' לילך גבע

 אוקי.  :מר שימי נמימי

 יש שאלות?  :מר דימטרי אפרצב

 . מה נסגר עם זה? ...התמיכות גם היו  2019-ב :גב' ויקי בדריאן

זה במותנה. זה פשוט  כרגע לא חולקו תמיכות,  כי אין תקציב. :גב' לילך גבע

הליך פורמאלי למקרה שיהיה כסף. אם לא נעשה את זה לא 

 נוכל בכלל לפרסם את התמיכות. 

 לא היה כסף? לא שילמנו? 2019-ב :מר שימי נמימי

עד סוף שנה. מי בעד אישור תקנון חדש, סליחה, תבחיני  :מר דימטרי אפרצב

נגד? פה אחד? 2020-תמיכות ל  , נא להצביע. מי 

 אני נמנעת.  :' ויקי בדריאןגב

אוקי, אז ויקי בדריאן נמנעת. אנה, יוני, אלי, שימי, שרון,  :מר דימטרי אפרצב

  שרון, לילך, ואני בעד. תבחיני התמיכות אושרו. 

 

 . 2020תבחיני תמיכות הוחלט ברוב קולות לאשר    החלטה:
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5.  .  אישור תקנון חדש קרית חינוך גולן

  

 סעיף חמישי, אישור תקנון חדש קרית חינוך גולן. מי מציג?  :מר דימטרי אפרצב

דרישת משרד הפנים היא להחליף את התקנון בהתאם  :גב' לילך גבע

עמותה היא עמותה הלדרישות של אגף התאגידים העירוניים. 

משותפת לנו ולמועצה האזורית גולן. שלחנו אליכם גם את 

של אייל חוות הדעת של קובי קורן וגם את חוות הדעת 

שמסכים עם קובי. המועצה האזורית כבר העבירה את זה 

במליאה, עכשיו זה תורנו. זה חלק מהשלבים 

 הפרוצדוראליים. 

מי בעד אישור תקנון חדש לקרית חינוך גולן? נא להצביע. פה  :מר דימטרי אפרצב

 אחד אושר. 

 . תקנון חדש לקרית חינוך גולןלאשר  פה אחדהוחלט    החלטה:

 

 "רים. תב .6

  

 הסעיף השישי, תב"רים. גזבר, בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

  -טוב חברים :מר מאור אוחנה

 ציג משהו?י שמרריאתה רוצה  :מר דימטרי אפרצב

הועבר אליכם גם הסברים על בקשת הלוואות. אתם יכולים  :מר מאור אוחנה

ע"י  ... )לא ברור(לראות פה בצבע אדום, אלה התקציבים ש

..הלוואה,  . קיבלתם  . סה"כ, בנושא הבא שנדון בה זו הצעת ..

, כאשר אלה הפרויקטים. מה שאתם 3,715,000הפיתוח בסך 
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נדרשים  אינםרואים פה שלא צבוע באדום, אלה הפרויקטים ש

להשלמה, אוקי? אלה פרויקטים מאוד ייעודיים, תקציב יעודי 

שקיבלנו ממשרדי ממשלה, וכל מה שצבוע באדום אלה 

 הסברים שנדרשים להשלמה ועליהם קיבלתם תקציבים

 במפורט. 

.. )לא ברור(תחזור רגע. לא הצלחת  :מר שימי נמימי . . 

נכון. רגע, שנייה. בסדר? אני אסביר. אני, בבדיקה של  :מר מאור אוחנה

ההזמנה ראיתי באמת שלא נכנסו חלק מהתקציבים כלומר, 

זה  אם המליאה תבחר שלא לאשר את התקציבים שלא הוצגו

בסדר גמור. אני רק, הוספנו את התקציבים האלו, בטעות לא 

הועלו התקציבים שלא נדרשים לנו להשלמות, אוקי? אם אתם 

 אחד ואני אציג לכם. -רוצים נעבור אחד

 אולי נעבור על זה. רק דקה וחצי.  :מר אלי מרדכי

 תגדיל את זה, מאור בבקשה רק.  :גב' שרון רואס

 )מדברים יחד(

.. טוב חברים, אם יהיו שאלות אני מבקש להצביע, יירשם,  :י אפרצבמר דימטר .

 . )לא ברור(

אבל בוא נעבור על זה שנייה. לא ראינו את המסמך הזה  :מר אלי מרדכי

 בחיים. 

 )מדברים יחד( 

 מסבירים לך.  :מר דימטרי אפרצב

חידוש מבנים לפסגה, קיבלנו תקציב משרד החינוך עבור  :מר מאור אוחנה

וש מבחנים לפסגה, זה משהו שהוא מתקבל אחת לשנה חיד

עבור חידוש מבנים. תיקון ליקויי הבטיחות עבור משרד, חלק 
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גוונים, נדבר על זה בהמשך 2019מתקציב פיתוח של  . שיפוץ 

. ציוד לצוות קריית ממשלה קמתלגבי ההסברים, כנ"ל לגבי ה

 שקלים לפי תכנית 10,000צח"י, תקציב של משרד הביטחון, 

 -2019, 2018 ארועי תרבותהעבודה של הקב"ט. 

אבל זה תב"ר שהוא  2018ארועי תרבות זה תב"ר שנקרא                            

מתמשך, אוקי, שעליו מעמיסים גם את אירועי התרבות של 

. אלה תקציבים שהתקבלו, כמובן חלקם עבור 2020-ו 2019

חקלאות  הפסטיבל שעתיד להיות לנו בקרוב וכן הלאה.

 תיירותית, עוד פעם, זה נמצא בהסברים. 

 לסעיף הבא.  :מר דימטרי אפרצב

הסברים על הפרדת אשפה גם זה נמצא בפרויקט מחזור ו :מר מאור אוחנה

הקמת מבנה רב תכליתי קריית  ,פארק תלמודי  ההלוואה

תיקון ומצטרף לתקציב הפיתוח  2019נכסים ממשלה. סקר ה

, שיפוץ אולם 2019שיקום תשתיות ליקויי בטיחות. פיתוח ו

הם  שאני מקריא לכם התקציבים האלה. 417ספורט גמלא 

תקציבים ייעודיים שלא נדרש להם השלמות. פיתוח תשתיות 

גינה ציבורית במיקולוב. פחות לתחבורה ציבורית ושיפוץ 

מרכז ספורט קאנטרי, מי שכבר הספיק לקרוא את ההסברים 

 . קאנטריהנדרשות ל וןבריכות איזיודע שפה מדובר ב

בקצרה מה זה תב"ר, כדי שגם יהיה ברור פה לשולחן וגם למי  :מר דימטרי אפרצב

 שלא נמצא סביב השולחן. 

שיפוץ אולם הספורט גמלא ישן זה עדיין לא בוצע? זה משהו  :מר שימי נמימי

 ? ביצוע כאילושקיבלתם עכשיו אישור ואתם מתחילים 

 נכון.  :מר מאור אוחנה
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כספי ממשלה שצריך על מנת לבצע אותם צריך לפתוח תב"ר,  :ימטרי אפרצבמר ד

 -צריך לפתוח מסלול

 ?... )לא ברור(כמה  :מר שימי נמימי

 אם יש צורך להסביר אז רק תגידו לי, בסדר?  :מר מאור אוחנה

 שאלות, חברים?  :מר דימטרי אפרצב

ג :מר מאור אוחנה ם את עלות לגבי ההסברים, יצרנו לכם טבלה שמפרטת 

, גם  ... הפרויקט בכל אחד מהתקציבים, גם את השתתפות 

השתתפות המועצה, ואחוז ההשתתפות שלנו כמועצה. מפורט 

לכם גם גורמי החוץ ואני, אם אינני טועה, ומי שקרא הכל על 

. )לא ברור(אחד מההסברים ו הפרויקטים, גם השתדלתי  ..

אם יש  לצרף לכם גם צילומי הרשאות בתוך ההסברים, אז

 לכם שאלות אני אשמח לענות. 

סעיפים  2רגע, השאלה הראשונה שלי בבקשה, כי יש פה  :מר דימטרי אפרצב

בגדול, כן? יש פה סעיף אחד שהוא עניין של הלוואות, זה מה 

שמסומן באדום, זה נושא אחד, והנושא השני זה התב"רים 

שהם רובם לא, זה תב"רים של כסף ממשלתי שמגיע ולא דורש 

השלמות שלנו. יש פה חלק אחד טכני וחלק שני הוא חלק 

 -לדיון ו

העניין הטכני הוא שאנו נדרשים לאשר תב"רים ולאחר מכן  :מר מאור אוחנה

נדרשים לאשר הלוואה, אוקי? התב"רים, לצורך הסמנטיקה 

הוא הסביר לכם, חלקם במימון השלמה וחלקם התב"רים לא 

ומר, הטבלה שנשלחה תידרש בהם השלמה. אני שוב חוזר וא

לכם אז בסימון הייתה טבלה חלקית ולא נכנסו בהם 

 התקציבים שלא הייתה בהם רשימה. 
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 אני מציע שנעשה הצבעה.  :מר אלי מרדכי

 -זה לצידכם :מר מאור אוחנה

.. )לא ברור(קודם כל, אוכל לבקש מ :מר אלי מרדכי שזה סתם, זאת אומרת  .

 תה מהרשימה הבאה. זה לא סתם, זה חשוב, בוא נוציא או

 לא, אבל רגע, בעניין הטכני יש לנו שאלות.  :גב' ויקי בדריאן

 -יש לי שאלה, מאור. אתה בעצם :מר שימי נמימי

 שנייה, אתה פונה אליי כמו שסיכמנו.  :מר דימטרי אפרצב

 סליחה, בבקשה מותר?  :מר שימי נמימי

 בבקשה, כן.  :מר דימטרי אפרצב

פשוט אין פה מאיתנו שאחנו נצביע על נושאים שבהם אתה מצ :מר שימי נמימי

 באופן גורף לגבי כל התב"רים, נכון?  לוואהה

 -אני לא מצפה שצביעו על זה באופן גורף. אם יש לכם שאלות :מר מאור אוחנה

  לא, בהנחה שאין לנו שאלות.  :מר שימי נמימי

 אני מבין את הבעיה.  :מר דימטרי אפרצב

 -ו מצביעים על פער קטןאנחנ :מר מאור אוחנה

 -אתה :מר שימי נמימי

 אני שואל אותך שאלה.  :מר מאור אוחנה

זאת אומרת, אתה מציג כדבר שלצורך העניין יש תב"רים,  :מר שימי נמימי

. )לא ברור( קיבלנו מענקים של כספים, ומי לא יאשר קבלת  ..

כספים כאלה, נכון? ככה אתה מציג את זה? דברים שכאילו 

יש כספים ששמים מענק, עוד השתתפות של המועצה,  מבינים,

 ככה אתה מציג את זה. 

 -אני רוצה, שנייה :מר מאור אוחנה

 תן לו לענות.  :מר דימטרי אפרצב
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אני שוב חוזר ואומר, אני מציג תקציבים בלתי רגילים  :מר מאור אוחנה

ייעודיים לפי תכניות עבודה. אנחנו מגישים  לפרויקטים 

תכניות עבודה, בהתאם לזה אנחנו מקבלים  למשרדי הממשלה

תקציבים. בחלקם אנחנו נדרשים למאצ'ינג, בחלקם לא. 

התקציבים שלא מסומנים באדום לא נדרשת להם השלמה, 

ייעודיים לפי תכניות עבודה.  אוקי? אלה תקציבים שהם 

ינג כבר לךזאת אומרת, מהדברים ש :מר שימי נמימי , לאיפה שלא נדרש מאצ'

 צריך את אישור המליאה על מנת לפתוח את התב"רלא היית 

. )לא ברור(  ו..  את הבקשה? הזה 

 זה לא נכון.  :מר מאור אוחנה

 )מדברים יחד(

 לא יכול להיות.  :מר דימטרי אפרצב

חייב? חייב בקשה לשלוח לדיון אם לפתוח את התב"ר בנושא  :מר שימי נמימי

 הזה? בנושאים האלה? 

 הוא פותח.  עכשיו :מר דימטרי אפרצב

 )מדברים יחד(

 חברים, לא מדברים יחד.  :מר דימטרי אפרצב

 אפשר שאלה?  :לבקוביץמר שרון 

 בבקשה.  :מר מאור אוחנה

אני רוצה, אם אתה יכול לחזור לדף הזה, אני מבין שמכל  :לבקוביץמר שרון 

 29,000,000הפרויקטים האלה שכל הפרויקטים הם בסך של 

-ו צריכים להשתתף בכמה? בבערך? ומתוך זה אנחנ₪ 

 רק?  3,700,000

 אבל אתם הולכים קדימה.  :מר דימטרי אפרצב
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 אני שואל, אני רוצה להבין את המסמך הזה. מה?  :לבקוביץמר שרון 

 )מדברים יחד(

-. אנחנו משתתפים בקצת יותר מ10-כן, כן, שרון. פחות מ :גב' ויקי בדריאן

10% . 

חברים. אני בכוונה מבקש לעשות פה הפרדה. יש  שרון, שנייה, :מר דימטרי אפרצב

פרויקטים. כדי להוציא לפועל תכניות עבודה שאישרנו אותנו, 

עוד אישרנו את תכניות העבודה גם בתקציב וגם מתחילת 

הדרך. לא נדרשת השלמה של המועצה. זה כסף שמגיע לי 

מהמדינה, אי אפשר להוציא לפועל תכניות עבודה אם לא 

תקציב המועצה, ולזה מבקשים להצביע. זה לא נרשמת שורה ב

נושאים שאפשר כמובן, לבוא ולהגיד, 'מבטלים את תכנית 

ייכנס'. אנחנו לא נדרשים  העבודה והכסף הזה פשוט לא 

להשלים. זה, אתה יכול בבקשה להעלות את הטבלה הזאת 

? זה חבל שזה לא מופיע בנפרד, אבל כל אלה שחור ואדום

סף שלא נדרש עליו תוספות. זה כסף שמופיעים בשחור זה כ

ממשלתי נטו ואין, זאת אומרת זה הולך, כתוב אפילו מה 

גוונים למבנים  המקור. אוקי? עכשיו, כשמדובר נגיד, שיפוץ 

נגיד מ יבילים, חלק מהכסף, בגלל -זה זה באדום, חלק, 

שקל זה מורכב מכסף שמגיע מהמדינה ומגיע  750,000

, 200שם נדרשת השלמה, רשום מהשותפים שלנו, פרטנרים, ו

. זה מחוץ לדיון כרגע. זה סעיף הבא, אוקי? אבל 200, 350

כולם הם תב"רים. צריך לפתוח ולטפל, אז אני מבקש, כל מה 

שלא דורש השלמות ולאשר למעשה יציאה לביצוע של תכניות 

עבודה, לאשר אותם ואז להשאיר את הזמן לדון על כל אותם 
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לה הבאה, שהיא בעצם, אני מתאר פרויקטים שמופיעים בטב

לעצמי, שהם מהות הדיון כאן המשמעותי וכו'. אז אני מבקש 

להעלות את זה להצבעה. אתה, לצורך פרוטוקול, כדי שלא 

ייוצר פה מצב, חס וחלילה, שאנחנו, מישהו כאן טועה 

בהצבעה, תעבור בבקשה על כל סעיף, זאת אומרת בלי, אל 

נים לידי פסגה, תיקון ליקויי תיכנס להסברים אבל חידוש מב

 , ציוד צוותי צח"י, תמשיך. 2בטיחות, 

, חקלאות תיירותית, 2018ציוד לצוות צח"י, אירועי תרבות  :מר מאור אוחנה

 לא, זה לא. 

 זה לא. זה.  :מר דימטרי אפרצב

, שיפוץ אולם 2019, פיתוח ושיקום תשתיות 2019סקר נכסים  :מר מאור אוחנה

, פיתוח תשתיות גינה ציבורית מיקולוב, ספורט גמלא הישן

 וסככות לתחבורה ציבורית. 

 זהו. מי בעד אישור התב"רים, נא להצביע.  :מר דימטרי אפרצב

.. )לא שומעים(אני יש לי שאלה לתשתיות לגן  :גב' ויקי בדריאן . אתה יכול .

 להסביר לי מה המשמעות של זה, בבקשה? 

 )מדברים יחד(

 ע אלי, שנייה. רג :גב' ויקי בדריאן

 תנמק, תסביר.  :לבקוביץמר שרון 

 יש שאלה, תענה.  :מר דימטרי אפרצב

גינה ציבורית מיקולוב, מדובר על תקציב  :מר מאור אוחנה טוב, פיתוח תשתיות 

מתכנית עבודה של מחלקת הנדסה, המשך לפרויקט שקיבלנו 

עליו תקציב נגב גליל עבור הקמת גן שעשועים. אוקי? זה, 

ב הזה הוא כרגע רק עבור הפיתוח, בהמשך אנחנו התקצי



 מועצה מקומית קצרין
  15.9.2019ישיבת מועצה  

 

 25 
 

. )הקלטה אמורים לקבל את גן המשחקים על השטח  ..

של  בתכנית העבודהשהם  דברים. עוד פעם, אני אומר, נקטעת(

מחלקת הנדסה, אם יש שאלות יותר מקצועיות, יותר 

. )לא ברור(  פרטניות, מה ומה תכנית העבודה המפורטת אני ..

 מחלקת הנדסה. מציע לשאול את 

יש פה תכניות שיכולות להתפתח לדברים אחרים שהם יותר  :מר שימי נמימי

 יגדלו ואז שם כן נצטרך מאצ'ינג בעתיד? 

 בוודאי.  :גב' ויקי בדריאן

כרגע, אני לא יודע להגיד על הכל אבל אנחנו יודעים  :מר מאור אוחנה

ינג אלו פרויקטים  שהפרויקטים שעליהם לא נדרש מאצ'

 -שר לצאת איתם לעבודה ולסיים אותם בתוך מסגרת השאפ

רגע, לא נדרש מאצ'ינג. אני שואל אם יש פרויקטים  :מר שימי נמימי

מהפרויקטים שרשומים פה ברשימה הארוכה הזאת שבעתיד 

'זה ההמשך של אותו פרויקט,  יכול לבוא יום, ואז יגידו, 

ב"ר ואנחנו דורשים כאן מאצ'ינג בנושא הזה וכבר אישרתם ת

 .  שכבר בוצע'

 -אני אתן לך דוגמא כדי שיהיה קל לה :גב' ויקי בדריאן

 אני רק רוצה שנייה, תני לי לסיים.  :מר שימי נמימי

 סליחה.  :גב' ויקי בדריאן

, לא היה השמצות, מסכת לחץ -הרי כל מה שעברנו, מסכת ה :מר שימי נמימי

שהופעלה עלינו בפייסבוק, בין היתר נכתב שם שכל 

ויקטים האלו אושרו במליאות קודמות. אני רוצה בבקשה הפר

עכשיו לדבר, רק גם לחברי המליאה וגם לציבור שלא יטעו 

אתכם. אישור תב"ר, בדיוק כמו שזה מתנהל עכשיו, זה לא 



 מועצה מקומית קצרין
  15.9.2019ישיבת מועצה  

 

 26 
 

אישור במליאה לגבי הפרויקט, זה לא אישור ביצוע. אישור 

תב"ר עקרוני זה אומר שכמו שאתה מציג לנו עכשיו, אתה 

ה מאיתנו להצביע ולאשר לך את הסכומים האלה מצפ

ויפה, יכולים להתפתח  שכביכול הם מתנה וזה דבר נחמד 

ינג ואין דיון  בעתיד לפרויקטים שבהם כן נצטרך לעשות מאצ'

ענייני בנושאים האלה. אין דיון ענייני. אתה גם לא הבאת 

איתך חומר בשביל להסביר לנו מה זה כל פרויקט, מה הולך 

 ם על מה שהוגדר בחוק, אם תרצה אני אקריא לך. להיות ש

 ... )לא ברור, מדברים יחד(שימי, אתה  :מר מאור אוחנה

שנייה, אני לא, מאור, אני הפרעתי לך. אני אומר מה שאני  :מר שימי נמימי

רוצה, אתה תגיד לי אם אני טועה אח"כ. "נמצא כי בכל 

נתונים הרשויות המקומיות שנבדקו לא צורפו דברי הסבר ה

הנדרשים בחקיקה לזימונים שנשלחו לחברי מועצת הרשות 

לקראת ישיבות המליאה שבהם נדונו ענייני התב"רים", אוקי? 

"זאת ועוד, בישיבת המליאה לא הוצגו חלופות הפרויקטים, 

דבר המצמצם את אפשרותם של חברי לדיון ענייני שבו הם 

ת סדר יוכלו לשקול חלופות שונות ולהביא לידי ביטוי א

", נתנו פה -העדיפות של חברי המליאה. המועצות המקומיות

, וכו'. מה שאני בא להגיד בנושא הזה  , וכו' דוגמא, וכו'

שבעצם, לא התבצע שום דיון ענייני בפרויקטים הקודמים 

והדיון הזה לא היה ברמה של איך מתבצע, מאיפה יבוא 

, וכו', ונוצר  הכסף, מי יהיה שם, מי ישכור את המבנים וכו'

שלפי החוק אושר התב"ר. רשום שם לפרוטוקול, הפרוטוקול 

 -שהצגתם בפנינו, מה רשום? היה דיון. אין כאן מי אמר מה
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 על סמך מה אתה טוען את הטענות?  :מר דימטרי אפרצב

 ...אני קראתי את הפרוטוקול. על סמך חברי המועצה שהיו  :מר שימי נמימי

קח לדוגמא עכשיו את במליאה, לא הוסבר במליאה. אם ני

נושא קרית הממשלה, לא הוסבר במליאה אז בזמנו מי יהיו 

. שיש שם  , וכו' וכו'  , הסוחרים, כמה אחוזי מסחר יהיו, וכו'

שלוחת מתנ"ס, לא נאמר לפי התחזית של מאור בתחזית 

ההכנסות של שלוחה למתנ"ס אמור להיות בקרית הממשלה, 

שאישור תב"ר  זה לא דובר במליאה הקודמת, זאת אומרת

 שבוצע בזמנו לא היה אישור מליאה. זה מה שבאתי להגיד. 

אתה לא מדייק בדברים. אני לא רוצה להיכנס כאן לויכוח.  :מר דימטרי אפרצב

 אתה לא השתתפת במליאות הקודמות. 

 -אם הפרוטוקולים היו מנוסחים הרבה יותר מדויק :מר שימי נמימי

 -ת לב שאני לאאני לא, אתה שמ :מר דימטרי אפרצב

 סליחה. מודה.  :מר שימי נמימי

 -... הסיפור :מר דימטרי אפרצב

.. )לא ברור, מדברים יחד(צודק. צודק. אני  :מר שימי נמימי  . צודק. .

אני מבין שהדברים טעונים, הכל בסדר. לגיטימי מה שאתה  :מר דימטרי אפרצב

 אומר. מה שאני אומר לזה גם לגיטימי. 

 נכון.  :מר שימי נמימי

להתחיל עכשיו ולספר מה היה בקדנציה הקודמת זה לא  :מר דימטרי אפרצב

המקום הראוי, אבל אני מציע שבוא נתייחס לכל תב"ר ותב"ר. 

 -חידוש מבנים בפסגה

 -רגע, אבל אני לא סיימתי עם ה :גב' ויקי בדריאן

ף אבל אני, בסדר. את תקבלי, את השאלה עוד לא שאלת. תכ :מר דימטרי אפרצב
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 תשאלי שאלה. 

 -שאלתי, הוא ענה לי אז :גב' ויקי בדריאן

שקל זה משרד החינוך. זה הולך  50,000חידוש מבנים בפסגה,  :מר דימטרי אפרצב

ישר לחידוש מבנים. אין כאן לא תוספות ולא שום דבר. תיקון 

 -2019ליקוי בטיחות 

. :מר אלי מרדכי .. 

 -משרד הפנים, אם יש לך :מר דימטרי אפרצב

 אז אני רוצה לשאול שאלה גם על חידוש המבנים.  :גב' ויקי בדריאן

 אבל אני לא סיימתי.  :מר דימטרי אפרצב

 אתה עובר לנושא הבא אבל אני רוצה לשאול על חידוש מבנים.  :גב' ויקי בדריאן

אני לא עובר לנושא הבא. אני נשאר באותו נושא. גם אין לי  :מר דימטרי אפרצב

. )לא ברור(ח שום רצון להתווכ .. . 

 זה לא ויכוח.  :גב' ויקי בדריאן

 אני לא מתפרץ לדברייך, חבל שאת מתפרצת לדבריי.  :מר דימטרי אפרצב

 אני מקשיבה לך.  :גב' ויקי בדריאן

תודה לך. משרד הביטחון, ציוד לצוותי צח"י לא דורש שום  :מר דימטרי אפרצב

ש ציוד השלמות ולא שום דבר. זה כסף שמגיע, ממנו נרכ

, 2018צח"י, בזה מסתיים התב"ר. כשמדובר על אירועי תרבות 

הוסבר. אין פה יותר מידי מה להסביר בנוסף. סקר נכנסים 

, זה מה שעושה משרד הפנים על מנת לייצר לעצמו כלים 2019

, משרד הפנים, פה נדרש 2019לעבודה. פיתוח ושיקום תשתיות 

דויק. שיפוץ אולם הסבר טיפה יותר מפורט, אני לא זוכר במ

ספורט גמלא ישן, הוסבר. אתה רוצה להסביר, תסביר. 

תתייחס בבקשה, השאלות הן לגיטימיות לחלוטין ואין פה 
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ויכוח. צריך לפזר את החשש שחס וחלילה אנחנו נכנסים פה 

 לבור שלא יוצאים ממנו. 

יתפתחו ויהפכו השאלה והחשש שלך בעיקר זה שתב"רים  :מר מאור אוחנה

תקציבים שאנחנו לא צופים את ההשלמות שנידרש  להיות

אליהן, אז כל אחד מהתב"רים האלה, לצורך העניין כל 

.. )לא שומעים(התקציב הוא הרשאה תקציבית של  משרד  .

ממשלתי. לפני שאנחנו מקבלים את ההרשאה אנחנו מגישים 

תכנית עבודה. תכנית עבודה בדרך כלל, כשמדובר בפיתוח 

כשמדובר בציוד לצוות צח"י, תכנית  תשתיות, בדרך כלל

עבודה היא כתב כמויות. צוות צח"י קבע שצריך מכשירי קשר 

לביטחון, לצרכים לצורך מחיר וכן הלאה. כנ"ל גם לגבי פיתוח 

תשתיות גינה ציבורית במיקולוב. יש כתב כמויות של מחלקת 

הנדסה שהכינו אותו הגשנו למפעל הפיס, ובהתאם לכתב 

פעל הפיס אישר לנו את הסכום שכתוב בכתב הכמויות הזה מ

הכמויות. להגיד לך שהעבודה תתבצע בדיוק בהתאם לכתב 

מהמקרים יכול להיות שלא  10%, 5%-הכמויות מניסיון, ב

יקרה, אוקי? אני אומר בזהירות כי אני עדיין איש מקצוע 

ואני לא אבוא ואגיד דברים שהם לא מדויקים עד הסוף, 

היא שאנחנו נתכנס לתוך כתבי הכמויות. אוקי? אבל הציפייה 

אם יתגלה, כמו שגילינו לצורך העניין בשיאון, שנדרשים 

לחפור קצת יותר לעומק, אז העלויות טיפה עלו לנו אז זה 

קורה, וזה קורה בפרויקטים. אנחנו, יש דברים שלא ניתן 

לאמוד אותם בפרויקט ויש דברים שלא ניתן להכניס אותם 

 לכתב הכמויות. 
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 זה לא מדע מדויק.  :ר דימטרי אפרצבמ

 אני יכול לשאול את אייל משהו?  :מר שימי נמימי

 בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

האם אני יכול להצביע בסייג שאומר, אני מצביע בעד  :מר שימי נמימי

הנושאים האלה אבל הסייג אומר שבמידה והפרויקטים האלו 

במאצ'ינג כזה  יתפתחו לכל דבר ועניין של השתתפות המועצה

או אחר, אם זה מהתקציב או אם זה מהלוואות, זה לא יחייב 

 אותי להצבעות הבאות, בקיצור. 

נון אפשר להתנות החלטת מועצה בתנאים, אין איסור משפטי.  :עו"ד אייל 

סביר להניח שלפחות חלק מהגופים שנותנים כסף, אם יראו 

תנים כסף. שאתה עושה תנאים יגידו, 'סליחה, אז אנחנו לא נו

. אני מפנה את תשומת  אנחנו צריכים תב"ר אישור שזה יקרה'

מטר מגרש  100לבך שמה שאתה מאשר, נניח קח תב"ר לבנות 

משחקים, אוקי? ובהנחה שאתה סומך על מחלקת הנדסה והם 

מטר, בסדר?  100בדקו ובסכום שהם נותנים אפשר לבנות 

ה תב"ר כשאתה מאשר את זה כאן ונותן לך הגזבר נתון שז

ינג, אתה, בלי להגיד כלום, זה אומר שאסור לשים  ללא מאצ'

שם שקל מכספי מועצה בלי לחזור לפה. או להגדיל את התב"ר 

.. )לא ברור(או לעשות תקציב אחר, אז  בתשובה לשאלתך,  .

 -מותר, נראה לי לא מומלץ, אבל כן, אם אתה רוצה

 ?... )לא ברור, מדברים יחד :לבקוביץמר שרון 

נוןעו" לא. אתם צריכים אולי לעבור אחרת. תב"ר שאושר והוא  :ד אייל 

. )לא ברור, מטופל במגבלות שלו, זאת אומרת בלי מאצ'ינג  ..

 . מדברים יחד(



 מועצה מקומית קצרין
  15.9.2019ישיבת מועצה  

 

 31 
 

שקל  222,000לא, אני רוצה לשאול שאלה. נגיד אנחנו אישרנו  :לבקוביץמר שרון 

 -תב"ר

נון  -223אם רוצים  :עו"ד אייל 

 -, על השקל הזה זה יחזור לפה, ואז אני222,572עות זה ובט :לבקוביץמר שרון 

 עושים עדכון תב"ר. בבקשה.  ... )מדברים יחד( :מר דימטרי אפרצב

אני רוצה לחדד עוד משהו לצורך העניין. יש פרויקטים אבל  :מר שימי נמימי

שאישור תב"ר כאן, נכון? לדוגמא, פרויקט שעומד לפנינו עוד 

. )לא ברור(מ צם מאשרים, מבקשים אישור לחלק שבו בע ה..

מהפרויקט, סליחה, לצורך העניין, כרגע עושים א', אחרי זה 

נעשה ב', על הב' נדון אח"כ. פה הבעיה. לא בפרויקטים כמו 

 -אלה ש

 )מדברים יחד(

 לא בעיה. שאלת שאלה, תקבל את התשובה.  :מר דימטרי אפרצב

... )לא ני מצביע, עד שזה אני רק שאלתי אם באף אחד, מה שא :מר שימי נמימי

זה לא משהו מתמשך, זאת השאלה. אם זה לא משהו ברור( 

 -מתמשך אנחנו נידע שאין

 )מדברים יחד(

.. )לא ברור(דקה, דקה, דקה,  :מר דימטרי אפרצב . מועצה לא יכולה, זאת .

אומרת, אתה מאשר מנה מסוימת למטרה מסוימת. כל דבר 

שגויס מהממשלה. אנחנו אחר, הרי פה זה כסף. זה כסף נטו 

 לא משתתפים בזה בסוף. 

 ברור.  :מר שימי נמימי

ולכן אתה מאשר למעשה ביצוע תכנית מסוימת מהכסף  :מר דימטרי אפרצב

הממשלתי, אין לך פה השתתפות. עכשיו, אם זה ילך, מתפתח 
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אני לא יודע לאן, אז זה חוזר אליך ואתה בהתאם לתפיסות 

 החלטה. והכל בודק, שואל, ומקבלים 

 -אני רוצה להסתייג ולהגיד :מר שימי נמימי

 שימי, אני יכולה להגיד משהו?  :גב' שרון רואס

אני רוצה להסתייג ולהגיד, זאת בדיוק הבעיה של הרעיון  :מר שימי נמימי

שבעצם אנחנו באים לאשר היום פרויקטים שהתחילו בעבר, 

לא ם באופן עקרוני איזה סכום מסוים לפרויקטים שהיה לה

הידיעה של חברי המליאה שמדובר בלקיחת הלוואות, ועכשיו 

מעלים אותם להמשך פרויקט ואז באים אליך בטענה ש, 'מה, 

אתה כבר אישרת את זה בעבר, אתה בזבזת כבר כספי ציבור 

בזה שכבר אישרת את זה בעבר', אבל זו המטרה. אנחנו רוצים 

 ו. למנוע מקרים כאלה שעוד פעם נגיע למצב כמו עכשי

אבל אתה שואל שאלות וזה, יש הבדל. רגע, ויקי רצתה לשאול  :מר דימטרי אפרצב

 שאלה ושרון אח"כ. 

בהקשר הזה של שיפוץ התשתיות ובעצם מה ששימי אומר,  :גב' ויקי בדריאן

רציתי לתת לך דוגמא. תב"ר של קרית ממשלה במבנה רב 

 -תכליתי נפתח, אני לא יודעת, שנה

. :מר מאור אוחנה .. 

. עכשיו אני, מה שנקרא, כל בוקר לא משנה, ויפה אמרת, יפה :גב' ויקי בדריאן

מתחילה את הבוקר ואנחנו לא מבינים מה קרה, זה כבר אושר 

₪,  5,500,000במליאה קודמת אבל במליאה הקודמת אושרו 

משהו, יפה, בלי השתתפות של מועצה, בלי  5.3אגב פחות, 

רוצה לשאול אותך, איך  הלוואה, בלי שום דבר. עכשיו אני

אנחנו יודעים שזה לא יקרה בשיפוץ התשתיות עכשיו של גינה 
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ציבורית מיקולוב, שעכשיו נעשה תשתיות ובעוד שנה עוד פעם 

נקום בבוקר לגלות שאבוי, מחקנו את העיר אבל אין לנו כסף 

לעשות את מעבר לתשתיות, ואני עוד רוצה לשאול אותך יותר 

,  700,000קחנו כסף, ל בפארק המשפחהמכך,  שקלים לתכנון

וראה זה פלא לא קרה כלום, אז איך אתה יכול להבטיח לנו 

ונכין  שהמקרים האלה לא יחזרו על עצמם, שאנחנו לא נתכנן 

תשתיות ונעשה ונעשה ונישאר מול שוקת שבורה, ואיזה יופי, 

גם יש את מי לתלות בכיכר העיר? אתה מבקש מאיתנו לקחת 

 שאתה לא מראה לנו את הסוף שלו.  אחריות על משהו

 -מאור, אתה צריך להבין :מר שימי נמימי

 לא אתה. אל תיקח את זה אישית.  :גב' ויקי בדריאן

אל תיקח את זה אישית. אני רוצה שתבין, הפרסומים שהיו  :מר שימי נמימי

בשבועיים האחרונים בפייסבוק ולהציג אותנו כביכול 

, כשאתה קורא את ישיבת כמתכננים פרויקטים של המועצה

המליאה שהייתה אז בזמנו אתה מבין שלא היה דיון מעמיק 

בנושא הזה, לא הייתה אפשרות להבין לשאר חברי המועצה 

שמדובר בעתיד במאצ'ינג, בלקיחת הלוואות. לא הייתה 

אפשרות להבין מה הולך להיות במבנים האלה, לצורך העניין, 

. יש שם מסחר? יש שם מתנ"ס בקרית מ ' וכו' משלה? וכו

הדברים אנחנו רוצים לראות אותם. עכשיו, אם אני אצביע פה 

בעד, ואני רוצה להצביע בעד הפרויקטים האלו שזה נראה 

דברים נהדרים, אוקי? אי לי שום סיבה לתקוע את העיר 

וכו' וכו', אבל אני  הזאת ובטח לא בנושא של חינוך וקידום 

שנים  5יבוא אליי עוד עוד פעם, שלא  ... )לא ברור(רוצה 



 מועצה מקומית קצרין
  15.9.2019ישיבת מועצה  

 

 34 
 

,  100,000ויגידו, 'אתה כבר אישרת תב"ר בנושא הזה על  '₪

 -אבל פה לא רשום שיש הלוואה, אז

שנייה אחת. רק הסבר קצר מאוד, ממש קצר. כסף שהושקע  :מר דימטרי אפרצב

בתכנון של פארק משפחה זה לא כסף שנזרק לתמיון, כי 

גויס  100%-בהעבודה בוצעה, התכנון קיים, הכסף כולו 

מגורמים חיצוניים, וביצוע העבודה לא יצא לפועל, אם וכאשר 

חברי המועצה ירצו לדעת, אז יהיה אפשר גם להסביר את זה. 

כיוון שיהיו סיבות טכניות מסוימות שמנעו מהתקדמות 

שקל כמו  10,000בפרויקט. עכשיו, כשמדובר על פרויקטים של 

 -ציוד צח"י

 עיה כאן, דימי. יש לנו ב :מר שימי נמימי

 אני, תרשה לי.  :מר דימטרי אפרצב

 סליחה.  :מר שימי נמימי

אני לא מזלזל, אני מסביר. כשמדובר על פרויקטים של  :מר דימטרי אפרצב

שקל  14,000,000, 8, 7, 10מליונים, כשמדובר על פרויקט של 

צריך להבין שלוקח זמן, במיוחד למועצה כמו שלנו שההכנסה 

ולכן  3צאות, ההפרש הוא הפרש של כמעט פי שלה לעומת הו

כל זמן שמועצה תלויה בגיוס כספים מגורמים ממשלתיים זה 

לוקח הרבה מאוד זמן, ואני בכוונה, אני לא רוצה להיכנס, 

 -עוד פעם, לצאת ו

 אז איך נדע שלקריית הממשלה לא יהיו תקלות טכניות?  :גב' ויקי בדריאן

י לך. שימי לב שאת כל הזמן מתפרצת. חבל. אני לא הפרעת :מר דימטרי אפרצב

קצת סבלנות. אני כבר, אני לא רוצה לזלוג לכיוון של פארק 

משפחה שהגיע הרגע על מנת לעשות את זה, אין שום קשר בין 
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שני הדברים. היה, נכתב תב"ר בזמנו, הכסף בוצע, יש תכנית, 

זה קיים. כשנגיע לשלב שנשלים גיוס כספים, ואם נידרש, אם 

ידרש מאצ'ינג של מועצה לדבר כזה, אגב, אנחנו עובדים על נ

זה, אם וכאשר תרצו לקבל דיווח תקבלו אותו במלואו, זה לא 

סוד. אז זה יעלה לשולחן המועצה והמעוצה תחליט, מתאים 

או לא מתאים. כל הדברים האלה הם לא, לא קשורים אחד 

ם, לשני. פה מדובר על נטו כסף שגויס מהממשלה, אנחנו סת

יודע, כבר חצי שעה מדברים על משהו במקום  כאילו אני לא 

 , לדבר על דברים יותר מעניינים. אתה רוצה להשלים? שרון

 רצית לשאול שאלה? 

 -התב"ר של פארק המשפחות ל :גב' ויקי בדריאן

בבקשה. מאור, תענה בבקשה לשאלה של שימי, כי פארק  :מר דימטרי אפרצב

 המשפחה זה לא נושא לדיון. 

 אני לא דיברתי על פארק המשפחה.  :מר שימי נמימי

 -אוקי, לא :מר דימטרי אפרצב

 השאלה.  ... )לא ברור( :מר מאור אוחנה

לא, לגבי פארק משפחה אין מה לדון על זה עכשיו כי זה לא  :מר דימטרי אפרצב

 -רלוונטי, זה הנושא גם לדיון, זה לא ב

ית, אז תענה לי. התב"ר פתוח או אבל אני שאלתי ואתה ענ :גב' ויקי בדריאן

 סגור? 

 של פארק משפחה?  :מר דימטרי אפרצב

 כן.  :גב' ויקי בדריאן

אני לא זוכר, זה לא מופיע כאן. איך אני יכול לדעת ואיך  :מר דימטרי אפרצב

הגזבר יכול לשלוף את זה, ככה לשלוף? יש כל כך הרבה 
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 פרויקטים אחרים שנדון עליהם. 

 ברים על כסף מדויק אז בטוח, צריך בטוח. מד :מר אלי מרדכי

אבל זה בדיוק העניין. אם יש כל כך הרבה פרויקטים אנחנו  :גב' ויקי בדריאן

 לא משלימים אותם. אולי כדאי לעצור אותם? 

 )מדברים יחד(

אני מסביר. הסברתי את זה עוד פעם. בוודאי שיש הרבה מאוד  :מר דימטרי אפרצב

לו את הדינאמיקה שלו להתפתח.  פרויקטים, וכל פרויקט יש

כאשר מה שנקרא, תהיו שותפים גם לדברים האלה ותדאגו 

שקל ממשרד הביטחון אז  10,000ותראו כמה קשה לגייס גם 

תבינו שזו פעילות כל הזמן ובלי סוף. אני באמת, אני חושב 

שחבל להשקיע בזה עכשיו אנרגיות. בוא נשאיר את זה 

שקל ולא זה. אני מבקש  28,000,000לנושאים שהם בהיקף של 

מכם להצביע ולהתקדם לסעיף הבא, כי אנחנו סתם טוחנים 

 מים. 

 רק על הסעיפים השחורים.  :מר אלי מרדכי

 כי אנחנו מצביעים רק על השחורים כרגע?  :גב' ויקי בדריאן

רק על השחורים. מי בעד אישור תב"רים כפי שהוגדר כאן  :מר דימטרי אפרצב

 ונרשם? 

ו  זה קריטי רק על הסעיפים שכתובים בצבע שחור.  :יקי בדריאןגב' 

מי בעד? בבקשה, נא להצביע. אלי מרדכי בעד, אנה גרוסמן  :מר דימטרי אפרצב

  בעד, פה אחד. תודה רבה. סעיף הבא.

 

 .  [ים שהוקראוהוחלט פה אחד על אישור התב"ר]   החלטה:
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ל, שזה לא מחייב כמו אני מבקש אבל שירשם לפרוטוקו :מר שימי נמימי

 -שביקשתי לגבי

 אין צורך לרשום לפרוטוקול כי זה לא מחייב.  :מר דימטרי אפרצב

 ברגע שתהיה הצעת עבודה יחזירו את זה לדיון.  :גב' שרון רואס

כמו שכרגע יכול להיווצר מצב, שימי, כמו שכרגע יכול להיות  :מר דימטרי אפרצב

יע עכשיו על המשך מצב שמי שהצביע על תב"רים קודם יצב

 נגד, שנייה, נגד, זה לגיטימי. 

לא, זה לא לגיטימי כי זה בזבוז כספים. זה בדיוק מה שאני  :מר שימי נמימי

 -רוצה למנוע, כי אם

 לא, זה לא בזבוז.  :מר דימטרי אפרצב

 -לא, תבין למה. כי אם לצורך העניין :מר שימי נמימי

 י. אבל גמרנו עם זה, שימ :מר דימטרי אפרצב

 לא, זה לא רק זה.  :מר שימי נמימי

 בסדר, הבנו.  :מר דימטרי אפרצב

 ברור לך שנושא התב"רים הוא נושא שגם לגבי שאר הנושאים.  :מר שימי נמימי

        דבר הבא.   :מר דימטרי אפרצב

 

 הלוואות פיתוח.  .7

 

לוואות סעיף הבא, הלוואות פיתוח. התב"רים עברו פה אחד. ה :מר דימטרי אפרצב

 פיתוח. 

 לא התב"רים. התב"רים שכתובים בשחור עברו פה אחד.  :גב' ויקי בדריאן

 הוא הקריא אותם שמית. התב"רים שהוקראו.   :גב' לילך גבע
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 .הקארנו אותם שמית :מר דימטרי אפרצב

 אנחנו נעבור לטבלה הבאה.  :מר מאור אוחנה

 בבקשה, תעבור לטבלה הבאה.  :מר דימטרי אפרצב

בסדר? זו טבלה שבעצם משקפת את התב"רים גם בטבלה  :אור אוחנהמר מ

גולן,  הקודמת בצבע אדום. שיפוץ והצטיידות בי"ס תיכון נופי 

שקלים, על פי אומדן של מחלקת  450,000-עלות הכל כ

שקל, כאשר מתוכם  550,000הנדסה. השתתפות גורמי החוץ 

שקל  200,000, עליהם )לא ברור(שקל משרד הפנים  350,000

גולן, ואנחנו  לא מי ששקל, מי שמכיר ו 200,000מועצה אזורית 

מכיר, בכל מה שנוגע לשיפוצים במוסדות החינוך המשותפים 

מעבר להשתתפות  ... )לא ברור(מה 50%-אנחנו מתחלקים ב

 -של משרדי ממשלה. כנ"ל גם לגבי הקמת מבנים

 רגע, בוא נעצור.  :מר שימי נמימי

 אחד. -דאח :גב' ויקי בדריאן

 ?... )לא ברור, מדברים יחד(שם  :מר שימי נמימי

רגע, שנייה. שאלה, שימי נמימי, בבקשה. חברים, מי שרוצה  :מר דימטרי אפרצב

 -לדבר תרימו יד שאפשר יהיה לרשום שזה

קודם כל אני חייב להקדים ולהגיד שעוד פעם, בניגוד  :מר שימי נמימי

מדיה אפשרית, אני לפרסומים בפייסבוק והעיתונות, ובכל 

רצתי להיות חבר מועצה ואחד הדברים החשובים לי ביותר, 

גם יראו את זה בצו הארנונה בנושא החינוך, אנחנו האחרונים 

שנטרפד פרויקטים של חינוך בקצרין, ואף אחד לא רוצה 

לטרפד. השאלות הבאות, איך זה יתנהל? אני, בשיחה שלי עם 

ימי אפרצב, סיפרו לי מנכ"לית המועצה ועם ראש המועצה ד
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שאת הפרויקט הזה שאתם מבקשים עכשיו אישור תב"ר 

 ואישור הלוואה, הפרויקט הזה כבר בוצע. 

 אמרתי לך.  :מר דימטרי אפרצב

 נכון, אמרת לי. הכל בוצע. הכסף כבר שולם?  :מר שימי נמימי

 לא רלוונטי. זה בוצע?  :גב' ויקי בדריאן

 לם? אני שואל. זה שו :מר שימי נמימי

 הכסף עוד לא שולם.  :מר מאור אוחנה

 אבל זה בוצע?  :מר שימי נמימי

 ההצטיידות והשיפוצים בוצעו?  :גב' ויקי בדריאן

 שנייה, תני לי לסיים, ויקי. תני לי לסיים.  :מר שימי נמימי

 קצת סבלנות. בואו תכבדו אחד את השני.  :מר דימטרי אפרצב

גולן, הפרויקט הזה שמדוב :מר מאור אוחנה נופי  ר על שיפוץ והצטיידות בי"ס 

 3זה פרויקטים שבהם, במשך  ...תיכון אורט  ... )לא שומעים(

השנים האחרונות, בכל שנה נדרשנו לתקציב עבור הכנה או 

היערכות לקראת שנת לימודים, אוקי? הם כבר מכירים את 

פרויקט גוונים, פרויקט גוונים כל שנה אנחנו מבקשים 

דשה שזה אומר שיפוץ, שזה אומר הצטיידות. להכשיר כיתה ח

אנחנו, כבר בקיץ האחרון, אחרי הרבה לחצים מול משרד 

החינוך, נשיג את התקציבים, מול משרד החינוך ומול מועצה 

אזורית גולן, התקבלה החלטה לצאת לדרך כאשר במידה 

 -ומליאת המועצה

. :מר שימי נמימי .. 

וף. במידה ומליאת המועצה תבוא ותגיד, רגע, אני אגיד עד הס :מר מאור אוחנה

, ומועצה אזורית גולן תבוא  . 'אנחנו לא מוכנים להשתתף' ..
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את התקציב שלה, ואנחנו נידרש להשלים את זה  )לא ברור(

 בדרכים אחרות. 

 -במילים אחרות :מר שימי נמימי

 מה זאת אומרת?  :מר אלי מרדכי

 -א', אני רוצה שתבינו :מר שימי נמימי

 ם יחד()מדברי

סליחה, חברים. בבקשה. שימי. תרימו יד, מה ההיגיון שכל  :מר דימטרי אפרצב

 -אחד

עפ"י מנהל  החלטהזה ברור לכם שזה מנהל לא תקין, כן? זה  :מר שימי נמימי

לא תקין. זה בעצם, אתם מביאים לנו איזשהו תב"ר שזה גם 

כן נוגד את הנהלים, אתה אומר שהפעם שכבר בוצעה העבודה 

על. תקן אותי היועץ המשפטי אם אני טועה בנושא הזה, בפו

אחרי שבדקתי את הנושא זה מנהל לא תקין, ואתה בעצם 

מבקש, יכול לבקש הלוואה לכיסוי גירעון כי בעצם לקחת 

תקציב או התבססת על תקציב מהתקציב השוטף, ועכשיו אתה 

מבקש הלוואה, אז בוא תציג לי את זה רק נכון. אל תציג את 

 זה. 

זו הצגה נכונה, אבל מה שאתה מציג, סליחה, זו הצגה לא  :מר דימטרי אפרצב

 נכונה. 

 -אבל מי שהולך :מר שימי נמימי

זה הצגה, שנייה, זו הצגה לא נכונה כיוון שקיים תב"ר שהוא  :מר דימטרי אפרצב

מתמשך כבר מספר שנים וצריך להבין. עכשיו, מה לעשות, זה 

על חינוך וכרגע, אתה רק לפני  מדע לא מדויק ויש, כשמדובר

כמה דקות אמרת עד כמה חינוך זה דבר חשוב, וכשאתה צריך 
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להכשיר בי"ס לפתיחת שנת לימודים וישיבת המליאה 

האחרונה הייתה ביולי ולא הייתה ישיבת מליאה באוגוסט, 

ואתה ממשיך עם כל המצב שאתם מכירים את זה, זאת 

לת ללא ממשלה אומרת זה לא חדש, שהמדינה הזאת מתנה

כבר זמן רב, ואתה מקבל, כשאתה, גם אתה, אחראי, אני, לא 

אתה, אני אחראי על פתיחת שנת לימודים באופן תקין ומהיר, 

וילדים צריכים  ואתה יודע שצריך להיפתח בי"ס וכיתות 

להתחיל ללמוד, אתה לוקח ריזיקה מחושבת כאשר אתה 

לך, מסתמך על הבטחה של סמנכ"ל פיתוח שהוא אומר 

'תשמע, יש מגבלה. אנחנו לא מספיקים להוציא לך מסמך, 

אבל כמו שאנחנו עושים את זה כל שנה אני מבטיח לך שזה 

. ואז, אני בוודאי, כאחד שנדרש -יקרה'. שנייה, שנייה. אני לא

כל הזמן לקבל החלטות וגם לעשות ריזיקות מחושבות כאלה 

 3יודע  ואחרות, אני נתתי הנחיה להתקדם, במיוחד שאני

, משרד החינוך משתתף. השותפים שלנו, המועצה 1דברים. 

השכנה היא שותפה כמו שזה היה שנה שעברה, לפני שנתיים, 

, וכנ"ל גם בשנה הזאת. אז אתה לוקח את 4, לפני 3לפני 

הריזיקה מתוך גם תקווה בין היתר, שסביב השולחן הזה 

לתת  יושבים אנשים שבסופו של דבר האינטרס שלהם הוא כן

יד לזה שהכיתה נבנית וזה. אני, קשה לי לדמיין לעצמי מצב 

שאילו היינו מקבלים בזמן את כל האישורים וזה היה עולה 

לשולחן המועצה קודם, שמישהו היה מצביע נגד. זה קשי לי 

להאמין. אז בסדר, אז זה גם, שנייה אחת. שנייה. זה נושא. 

 אנה, רצית לשאול?
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לי שאלה לגבי, גיליתי משהו חדש שפרויקט כבר  כן. יש :גב' אנה גרוסמן

 בביצוע, אם הבנתי נכון. יש לי שאלה לעו"ד. 

 כן :מר דימטרי אפרצב

תגיד לי, זה חוקי? אפשר לעשות את זה? יש משהו שהוא נגד  :גב' אנה גרוסמן

 החוק שאנחנו כבר בסיטואציה כזאת? 

נון ל ראש המועצה הסביר לא. זה לא מנהל תקין. שימי צודק, אב :עו"ד אייל 

 את האילוצים. 

 זו סמכותו או לא?  :גב' אנה גרוסמן

נון  -אם צריך לבצע פרויקט :עו"ד אייל 

 אלי, בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

 מתי קנו את הקרוואן?  :מר אלי מרדכי

. :מר שימי נמימי .. 

 הרגילים האלה?  :מר אלי מרדכי

 -הקרוואנים עוד לא :גב' לילך גבע

 לא, לא, קרוואנים עוד לא נמצאים.  :י אפרצבמר דימטר

אני רוצה ברשותכם לקרוא ממסמך של מבקר המדינה. משרד  :מר שימי נמימי

מבקר המדינה העיר למחוז מרכז על שאישר בדיעבד תב"ר, 

אוקי? שימו לב, עוד הערה של משרד מבקר המדינה. "משרד 

 מבקר המדינה מעיר לעיריית רמלה כי היה עליה להימנע

ביטחו מקורות מביצוע עבודות הקמת בית הכנסת כל עוד לא 

המימון של התב"ר. מה שאני בא להגיד שכמובן שאני רוצה 

נופי גולן והשיפוץ בנופי גולן, והמשך  . )לא להצביע בעד  ..

גוונים ייתן לנו ברור(  , אבל אני באמת מבקש שהיועץ המשפטי 

בניגוד פיתרון איך להצביע על פי מנהל תקין ובטח לא 
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 לנהלים. 

 מבלי למצוא את עצמינו בחיוב אישי.  :גב' ויקי בדריאן

 דרך אגב, גם על זה ראיתי.  :מר שימי נמימי

 בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

 שהיו חיובים אישיים.  :מר שימי נמימי

 -אבל אני רוצה לפני :גב' ויקי בדריאן

נון ת הדעת שלי. אם אני בכפוף לחוו ... )לא ברור, מדברים יחד( :עו"ד אייל 

 אמצא פיתרון, יופי, אם אני לא אמצא, לא יאושר. 

אז אני, שימי תזוז רגע. אני רוצה בבקשה לשאול שאלה. אני  :גב' ויקי בדריאן

, אני מסכימה עם שימי, אין לנו שום עניין לפגוע באף 1רוצה, 

יחד עם אחד ממוסדות החינוך בשום פרויקט כזה או אחר. 

הפתיעה אותך? אם זה תב"ר מתמשך, ואתם מה, השנה זאת 

 1-יודעים שכל שנה אנחנו נדרשים לאותו סכום, מה? קמתם ב

לאוגוסט ואמרתם כאילו, 'אוי ואבוי'? איפה ההיערכות 

המוקדמת? אפשר היה לאשר את התב"ר ביוני ובמאי וביולי, 

אז אתה קיבלת החלטה שכמו שאומר היועץ המשפטי, אני כבר 

של שימי, הם בניגוד מוחלט למנהל תקין.  מדלגת על דבריו

אני יכולה לצטט לך את משרד הפנים, אם אתה רוצה, 

וחוזרים נוספים, ומה קבע בג"ץ ואפשר מהיום עד מחר. יחד 

עם זאת, אני לא מוכנה לקחת על אחריותי, ואני די בטוחה 

שגם חבריי, את זה שאנחנו נצביע בכפוף לאיזושהי חוות דעת, 

רשם שנפתח תב"ר שלא במנהל תקין, הפרויקט אלא אם כן יי

 . אבוצע, הכסף הוצ

נון  לא, לא. לא הוצא, לא הוצא.  :עו"ד אייל 
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 הוצא.  :גב' ויקי בדריאן

נון  לא.  :עו"ד אייל 

 כסף הוצא זה לא משנה.  :מר שימי נמימי

מה, זה שהוא לא שולם בפועל זה לא רלוונטי שהוא לא שולם.  :גב' ויקי בדריאן

 לשלם. צריך 

 דקה, דקה. שנייה.  :מר דימטרי אפרצב

 אז הספקים יתבעו אותנו. יופי.  :גב' ויקי בדריאן

 אני אענה לך. אפשר? את סיימת? סיימת את הקטע הזה?  :מר דימטרי אפרצב

 לא, לא סיימתי.  :גב' ויקי בדריאן

 רוצה להמשיך. בבקשה. תמשיכי.  :מר דימטרי אפרצב

 ני רוצה להמשיך ברשותך. כן, א :גב' ויקי בדריאן

 בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

כן. ואני לא רוצה למצוא את עצמי, ואני די בטוחה שגם  :גב' ויקי בדריאן

בקואליציה יהיו כאלה שאין להם שום סיבה לקבל חיוב אישי, 

שקלים. אני רוצה להזכיר  20,000שקלים ולא  10,000לא 

ורית גולן עשו את לכם, חברי קואליציה יקרים, שבמועצה אז

 תיירניםאותו דבר. הם החליטו לתת הקלה במיסים ל

באיזושהי שנה, בעקבות סיטואציות כאלו ואחרות ובסופו של 

יום, הם כולם נמצאים בבית משפט כי אחד נתבע על 

שקלים, וכל השאר  100,000שקלים והשני על  1,000,000

ד, שקלים. אמר פה לא מזמן היועץ המשפטי המלומ 10,000

. זה בניגוד למנהל ... )לא ברור('אוי ואבוי אם תצביעו 

. גם זה בניגוד למנהל התקין. איך תצביעו? ואגב, 'התקין

משרד הפנים ידע, אם זה לא ברור. זה שצריך, זאת אומרת 
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שלא יהיה לך שום ספק, אנחנו נצא ומשרד הפנים ידע על מה 

 ואיך הייתה ההצבעה. 

 ות לך? אפשר לענ :מר דימטרי אפרצב

 כן, בטח.  :גב' ויקי בדריאן

בבקשה. אין קשר, סליחה חברים, אני מבקש להפסיק  :מר דימטרי אפרצב

להפריע. אין שום קשר בין שני המקרים, כיוון שמצד אחד את 

 -מדברת על כל מיני הנחות בעירבון על תיירנים, שזה

 אני מדברת על שיקול דעת של ראש מועצה.  :גב' ויקי בדריאן

 אני יכול לענות לך?  :דימטרי אפרצב מר

כן. אבל תענה לי כמו שצריך, אל תלך למקום שאני לא הלכתי  :גב' ויקי בדריאן

 אליו. 

ויקי. אין שום קשר בין שני המקרים. זה שני מקרים שונים  :מר דימטרי אפרצב

לחלוטין, ואין לי כוונה כרגע להיכנס לכל הדקויות. מה 

ני לא לוקח ריזיקה מחושבת כל שקשור למקרה הספציפי, א

יודע בוודאות שמשרד החינוך או כל משרד אחר  עוד אני לא 

עומד מאחורי המילים שלו. אני לא אכנס, לא אקבל החלטות, 

מה שלא עשיתי עד עכשיו, אני רק מזכיר לחברי המליאה 

השנים האחרונות המועצה הזאת  5שיושבים כאן, שבמשך 

 -וזה זכתה בפרס ניהול כספי תקין,

 שנים.  5שנים כבר, לא רק  30זוכה  :גב' ויקי בדריאן

 5אני מדבר כרגע על תקופת אחריותי כראש מועצה, ואלה  :מר דימטרי אפרצב

שנים שהייתי אחראי ולכן על זה אני רק מדבר. ולכן, לקח זמן 

למשרד החינוך, כמו כל שנה, לא מעט דברים נמנע, מה 

ילו מובן מאליו, אבל כל שרואים כאן בטבלאות זה נראה כא
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מאוד אינטנסיבי, כולל -אגורה כאן וכל שקל זה טיפול מאוד

גם טיפול אינטנסיבי בנושא של חינוך. עכשיו, כל שנה, כל 

שנה, משרד החינוך, מאילוצים כאלו ואחרים, מושך מתן 

תשובות וכל שנה זה חוזר על עצמו. אותו הדבר גם כאן. עד 

ינו מנהל מחלקת חינוך, גזבר שאני לא קיבלתי בטיפול שעש

המועצה, ואני מול גורמים רלוונטיים במשרד החינוך, עד שלא 

קיבלנו את ההבטחה הברורה אי אפשר היה ללכת ולסכן את 

המועצה בשום דבר. עכשיו, נכון, כשאתה עומד מול סיטואציה 

לספטמבר תלמידים צריכים להיכנס לכיתה ויש לך  1-שב

משרד החינוך שאחראי על תחום ה הבטחה ברורה של סמנכ"ל 

תקצוב, ואתה לא מספיק לגייס את כל הכסף הנדרש ואתה 

, סליחה, לא יקרה ביולי, -לא בספטמבין שגם אם זה יקרה, 

סליחה, לא ביולי, זה בלתי אפשרי היה, שזה לא יקרה עד סוף 

אוגוסט אתה לוקח אחריות, ועל זה אני לוקח אחריות. עכשיו, 

ה חברי מועצה ייחשפו לאיזשהו חיוב אישי, אין סיטואציה שב

ולכן אין כאן סיבה להיות מוטרדים כי הכסף עוד לא שולם, 

הכסף לא שולם, ונכון, אתם צודקים, ולכן הדרך, לא מדובר 

פה עליכם ועליי, מדובר פה על אישור תב"ר שמאפשר ביצוע 

 תשלום ומתקדים הלאה. זה כל הסיפור. 

 ר? דימי, אפש :מר שימי נמימי

 -דקה. יוני ביקש. שנייה. בואו :מר דימטרי אפרצב

 ואם משרד החינוך לא היה מאשר?  :מר יוני גרוסמן

 שמה?  :מר דימטרי אפרצב

 אם משרד החינוך לא היה מאשר?  :מר יוני גרוסמן
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אנחנו לא היינו יוצאים בשום פנים ואופן, יוני. זה שוב,  :מר דימטרי אפרצב

 -תקשיב, יש

 אבל יצאתם. הוא ביקש לכך תקציב.  :ריאןגב' ויקי בד

 )מדברים יחד(

 סליחה רגע. לא להתפרץ.  :מר דימטרי אפרצב

 הוא קיבל אישור משרד החינוך.  :גב' לילך גבע

 -אנחנו לא :מר דימטרי אפרצב

 אישור בעל פה? :מר יוני גרוסמן

 שהוא התקבל.  :גב' לילך גבע

 שהתקבל אישור.  :מר דימטרי אפרצב

אבל האישור הוא אישור עקרוני של בעל תפקיד שיכול מחר  :י גרוסמןמר יונ

 בבוקר לא להיות שם? 

 לא, לא, לא.  :מר דימטרי אפרצב

 שנה.  20זה יכול. הוא כבר שם  :לבקוביץמר שרון 

 )מדברים יחד(

אנשים ביחד אנחנו  3אתם מבינים שאנחנו מנהלים פה דיון  :מר דימטרי אפרצב

יוני שואל לא שומעים, מי שצר יך לעשות פרוטוקול לא שומע. 

שאלה, אני אתן תשובה, אתה תיתן תשובה, נשלח לכם חומר, 

בבקשה תסתכל על החומר שנשלח, יש תאריך הרשאה. אנחנו 

מגלים אחריות ולפעמים, אני כראש רשות, אני חייב לקחת 

ריזיקה מחושבת. כשמדובר על פרויקט שיכול להמתין שנה, 

אין תקציב, כמו פארק משפחה אז לא  שנתיים, שלוש כי

מתקדמים עם התכנון, אבל כשאתה יודע שיש לך הרשאה 

ולחכות עד כינוס מליאת מועצה בספטמבר, אני חושב שזה 
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הרבה יותר לא אחראי מאשר לאפשר לכיתה להיבנות, וזה 

בעצם הסיפור. כנ"ל אולפנה, שתכף נדון שזה בדיוק אותו 

, ראיתי. סבלנות. אותו דבר גם דבר, שאתה, אני ראיתי, שימי

שם, אתה יוצא לתכנון ואתה רץ לעשות את זה כי אתה רוצה 

שלילדות יהיה מקום ללמוד מסודר. אם אתה לא מספיק, 

בספטמבר,  1-הלוואי והיינו יכולים להספיק לעשות את זה ל

לא הספקנו, אז זה יקרה אחרי חגים אבל זה יקרה. פה זו 

ראי על המערכת חייב לקחת את סיטואציה קלאסית שמי שאח

הסיכון, כולל סיכון שחברי מועצה יכולים לקבל החלטה 

נגד. מה אני יכול לעשות? אני כשאני שם את השיקול  להצביע 

שאני אקבל עונשים וכל מיני דברים לבין לייצר פיתרון עבור 

מערכת חינוך אני לוקח את זה הסיכון הזה. אין לי פשוט 

? יוני, זה אפילו לא לשיקול דעת. ברירה. אתם יודעים מה

ברגע שאני מקבל הרשאה ולא יוצא, ומושך את זה עד סוף 

וגורם סבל לתלמידים אני חושב שזה דבר שהוא לא ראוי.   שנה 

 סבל לתלמידים ובאמת.  :גב' ויקי בדריאן

 אפשר בבקשה זכות לדבר?  :גב' לילך לייבוביץ

 -כן, אנחנו :לבקוביץמר שרון 

תאפשר להם גם, זאת אומרת יש פה, תרשום לעצמך. בבקשה,  :פרצבמר דימטרי א

 שרון. שרון, בבקשה. 

אחד, אני, לגבי ההחלטה בכלל, אני יודע שבישראל אם אנחנו  :לבקוביץמר שרון 

גוונים, שזה  היינו מחכים כל פעם על כל פרויקט, בייחוד 

פרויקט ארוך מאוד, זה פרויקט שנמשך כבר כמה שנים, אם 

ם היינו צריכים לחכות עם הבירוקרטיה שלנו פה בתוך כל פע
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חודשים אין לנו ממשלה אז הפרויקטים היו  10-ישראל, ש

נגמרים אני לא יודע מתי. אני חושב שזה אחראי מאוד היה, 

דימי, כן להשלים את זה. להשלים את כל הפרויקט הזה, 

 ששנת הלימודים תיפתח בדיוק איך שהיא צריכה להיפתח. 

 1-סליחה, באופן פלא, רק שתבינו, זאת שנה ראשונה שב :טרי אפרצבמר דימ

לספטמבר הייתה כיתה מוכנה. שנתיים ברצף היה לנו בלגן עם 

זה, זאת אומרת הכיתות נפתחו אחרי תהליך כזה או אחר. 

 סליחה, אני מתנצל. 

זה מאוד נוח, בתור מבקר המדינה, אחד שרק אחראי על  :לבקוביץמר שרון 

אני מכיר את התחום הזה, לבוא אחרי הפרויקט ביקורת, 

ולהגיד, 'תשמעו, זה לא אושר', אבל מה שנראה לי שפה בתוך 

ישראל מה שיהיה זה שכל המועצות וכל העיריות ימשיכו 

להתנהל ככה ומבקר המדינה ימשיך להגיד שזה לא נוהל 

תקין. אבל אם אנחנו רוצים לקדם פרויקטים ואם אנחנו 

ים אז אני חושב שהסיכון הזה היה נכון רוצים להשיג דבר

 מאוד, וזהו. 

 -אז בעצם אתה מעודד אותנו ל :גב' ויקי בדריאן

 סליחה, לא, אנחנו לא מתפרצים. סליחה, לא מתפרצים.  :מר דימטרי אפרצב

אם רוצים לשאול אותי אני מוכן להגיב על מה אני חושב, אבל  :לבקוביץמר שרון 

 . בסדר. רוצים לשאול אותי שאלה? לא

 לילך בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

אני רוצה לשאול את היועץ המשפטי. אייל, האם יש פה  :גב' לילך לייבוביץ

איזשהו סיכון בהתנהלות שהייתה פה של ראש המועצה 

 שמסכנת את חברי המועצה? 
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נון חברי המועצה פה יושבים. אני הצעתי שאם מישהו חושש  :עו"ד אייל 

 ת האישור בחוות דעת משפטית. לחיוב אישי יתנו א

 אם אנחנו מתנגדים עכשיו מה התוצאה של ההחלטה שלנו?  :מר אלי מרדכי

 )מדברים יחד(

 דקה, אבל אתה מתפרץ. בבקשה. לא, לא, שנייה.  :מר דימטרי אפרצב

 אני רוצה להסביר לו.  :מר אלי מרדכי

יש לך זכות לא, לא, שנייה. אבל אתה לא צריך להסביר.  :מר דימטרי אפרצב

 -להגיב והכל אבל תשים לב, בוא נשמור על השיח. הוא באמת

 -אני רק רוצה :גב' לילך לייבוביץ

יוני,  :מר דימטרי אפרצב דקה. תסיימי את השאלה שלך, תקבלי תשובה ושימי, 

 -אלי, בוא, בבקשה

אני רוצה לסיים את השאלה. הפרויקט הזה בוצע כבר, לא  :גב' לילך לייבוביץ

אם עכשיו אנחנו מצביעים בעד למרות שזה אחרי, שולם. 

אוקי? אחרי ביצוע הפרויקט, האם יש פה איזשהו סיכון 

 לחברי המועצה? 

נון . )לא ברור(בלי שאני בודק את זה ברצינות  :עו"ד אייל  אני לא יכול  ..

להגיד בוודאות. למיטב הבנתי לא, אבל מאחר וזה הועלה וזה 

מירה על כך שחבר מועצה לא פה, גם המעמד הציבורי או הש

יוכשל בלי לשאול וגם זה פגיעה, חלילה, בכיס האישי, אז 

אמרתי שהדרך הנאותה, אם כולם, כי יכול להיות שיש כאלה 

שחושבים שלא צריך לאשר, אבל אם מישהו חושב שצריך 

לאשר וזה חשוב אז הדרך הנאותה היא שזה יהיה מגובה 

 בחוות דעת שאין חשיפה. 

 -מאשרים :אפרצב מר דימטרי
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 רגע, שנייה. שנייה, אני רוצה להמשיך את זה.  :גב' לילך לייבוביץ

נון רק אני רוצה להגיד משהו באופן כללי, אין איסור אוטומטי  :עו"ד אייל 

אף פעם, לעולם, לאשר דבר בדיעבד. יש כללים בנושא הזה, יש 

דברים הרבה יותר חמורים שאושרו במדינת ישראל, גם בבית 

פט העליון בדיעבד, ולכן חוות דעת שלי תתמקד, אני המש

מתאר לעצמי, אחרי שאני אקבל חומר מראש המועצה 

.. )לא ברור(והמנכ"לית, בסיטואציה שהייתה, ה שהיה,  .

בשאלה שפה צריך לברר עם הגזבר האם משרד החינוך נעל את 

הנושא. יש דבר שנקרא לרשום התחייבות, כי אם הוא כבר נעל 

 -אזהתחייבות 

 ... )לא ברור, מדברים יחד(יש, ניתנה  :מר דימטרי אפרצב

נון בסדר אז זה הרבה יותר פשוט. אז החשיפה היא אפסית, אז  :עו"ד אייל 

 ואחרי שאני אקבל את הנתונים אני אתן חוות דעת. 

אוקי, רגע. רגע, שנייה, אני בהמשך לשאלה הזאת. זה היה אם  :גב' לילך לייבוביץ

בעד אם אנחנו צפויים לאיזושהי סכנה כחברי  אנחנו מצביעים

נגד, לצורך  מועצה, ענית על מה שענית. ואם אנחנו מצביעים 

 העניין? 

נון  -אני צריך לראות את החוזים שנחתמו :עו"ד אייל 

 מה אז?  :גב' לילך לייבוביץ

נון .. )לא ברור(.הנדסה מול ספקים, ולראות מה כתוב בהם. יש  :עו"ד אייל  .  

 יוני, בבקשה.  :טרי אפרצבמר דימ

 -אני רוצה להציע הצעה :מר יוני גרוסמן

 לא, היה שימי קודם, סליחה.  :גב' לילך גבע

 סליחה, שימי.  :מר יוני גרוסמן
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 אני רושמת.  :גב' לילך גבע

 כן, שימי.  :מר דימטרי אפרצב

קודם כל ככה, שוב אני מדגיש, אנחנו רוצים להפוך עולמות  :מר שימי נמימי

די להצביע בעד כי אנחנו בעד הפרויקט באופן כללי, זה אחד. כ

סט לא שיהיה ברור. פעם שנייה, אני רוצה לציין שבחודש אוגו

התקיימה מליאה בגלל שאדוני, אתה אמרת שזה לא חודש 

מתאים לפגישת מליאה. יתרה מכך, אתה גם ביקשת ממני 

בספטמבר כי  15-ל 1-באופן אישי לדחות את הפגישה מה

ברר שחלק מהאנשים, גם בקואליציה, כולל שרון שהיה הת

בחו"ל ולא יכל להגיע, והסכמנו באהבה. אז הישיבה באוגוסט 

לא התקיימה לא בגלל שלא רצינו לקיים אותה, היה אפשר 

לקיים את המליאה הזאת באוגוסט ולאשר, אבל בנוסף אני 

רוצה לשאול, מתי בוצע השיפוץ בפועל? כי אם זה אושר פה 

 -באופן עקרוני וגם

לספטמבר השיפוץ  1-חודש אוגוסט, שימי, אם ילדים נכנסו ב :מר דימטרי אפרצב

 נעשה באוגוסט. 

 השיפוץ נעשה באוגוסט, ומתי נשלחה הזמנת העבודה?  :מר שימי נמימי

 ...  15.7-ב :גב' לילך גבע

לא, זה האישור של משרד החינוך, זה לא הזמנת עבודה.  :מר שימי נמימי

 ת עבודה לקבלן שביצע? הזמנ

 -עד שלא התקבלה ההרשאה :גב' לילך גבע

 לא נשלחה הזמנת עבודה?  :מר שימי נמימי

 ? 15.7-ההתחייבות התקיימה ב :גב' ויקי בדריאן

שנייה, תני לי לסיים רגע, ויקי. התקבלו הצעות מחיר לביצוע  :מר שימי נמימי
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 עבודה? 

 כן.  :גב' לילך גבע

 הצעות מחיר התקבלו?  כמה :מר שימי נמימי

, 750,000שקל, אני רוצה שתבין.  750,000שימי, שנייה אחת.  :מר דימטרי אפרצב

את כל הסכום, התקבל כסף של מועצה אזורית בהתחייבות של 

, 350זה, זאת אומרת מדובר על סכום של כמה, משרד החינוך 

, זה סכום הכסף שעליו הייתה 550,000מועצה אזורית, 

 הכסף, זה אתה יכול לענות, אני לא יודע להגיד. התחייבות. 

השאלה זה רק אם היו הצעות מחיר שבדקתם איזו הצעה הכי  :מר שימי נמימי

 -הצעות פחות 3זולה? היו 

 זה אבל, זה חוק מכרזים.  :לבקוביץמר שרון 

 -אני שואל :מר שימי נמימי

 זאת אומרת?  בוודאי, בוודאי. הכל עפ"י מנהל תקין, מה :מר דימטרי אפרצב

מה שאני בא להגיד, אני מציע שתמצאו את הדרך, יועץ  :מר שימי נמימי

המשפטי והגזבר, למצוא את הדרך שנוכל להצביע בעד. אנחנו 

מאוד רוצים להצביע בעד, אז תמצאו את הדרך המידתית 

הנכונה כי זה היה מנהל לא תקין, חד משמעית. צריך למצוא 

 ה הכל. את הדרך שאנחנו לא ניפגע, ז

שימי, אני מציע שתצביעו בכפוף לחוות דעת. אני אגיד למה.  :מר מאור אוחנה

במידה ולא, אני אומר את זה בזהירות, מועצה אזורית גולן 

היא תממן את הפרויקט הזה ובהמשך, פרויקטים אחרים 

אנחנו נדע להתחשבן, ואז כל סוגיית המנהל התקין נפתרה. 

כי, כמו שאמר מקודם היועץ  אוקי? אז בכל זאת הייתי מציע

 -המשפטי
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 מה שהוא יגיד נעשה.  :מר שימי נמימי

נון . :עו"ד אייל  .. 

 -לא יגיד, יכתוב, ואז אנחנו נבדוק את מה שהוא :גב' ויקי בדריאן

אני מציע, אני אגיד לך מה אני מציע בשביל לפתור את  :מר שימי נמימי

ר, לנסות הבעיה. אני מציע באמת לא לאשר את זה כרגע בדב

הצעה, איך זה נקרא? מליאה בקרוב, שלא מן המניין, ואנחנו 

 -נאשר הלוואה לסגירת גירעון שלקחת, כמה שזה עולה

 הכוונה לאיזה גירעון?  :מר דימטרי אפרצב

 200,000-כי ברגע שהתחייבת על פי החוק, ברגע שהתחייבת ל :מר שימי נמימי

 -שקל בעצם בדבר הזה, והזמנתם כבר עבודה

 אבל למה לא לאשר את זה בכפוף ליועץ משפטי?  :ר דימטרי אפרצבמ

 )מדברים יחד(

 -אם היועץ המשפטי :מר שימי נמימי

 אבל זה מה שהוא אמר. על זה הוא מדבר.  :מר דימטרי אפרצב

 -היועץ המשפטי אמר כרגע שלפי דעתו :לבקוביץמר שרון 

 וני?יוני מדבר עכשיו ואתה לא מתפרץ. י :מר דימטרי אפרצב

אני חושב שדווקא ההצעה, אתה אמרת את זה בכיוון, אני  :מר יוני גרוסמן

שדווקא במקרה,  ... )לא שומעים(, אני חושבחושב שדווקא 

לאור המצב המורכב והלא פשוט, אני רוצה להציע אחרת, 

שאנחנו לא נצביע עכשיו בכפוף לאישור אלא אנחנו נדחה את 

תן פה חוות דעת ההצבעה רק אחרי שהיועץ המשפטי יי

נוכל לנהוג. אם היועץ המשפטי יאשר את  מלומדת ושעל פיה 

הדבר הזה, נוכל להצביע כמובן בעד. אם הוא לא יאשר את 

 -הדבר הזה, אז כמובן ש
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 )מדברים יחד(

מאוד מורכבת, אני -כיוון שאנחנו נכנסים פה למציאות מאוד :מר יוני גרוסמן

 -לא חושב ש

 נכנס.  אתה לא :מר דימטרי אפרצב

 -אבל אתה מצביע בכפוף ל :גב' שרון רואס

 סליחה, לא להתפרץ.  :מר דימטרי אפרצב

 אז על הצד השני. מה זה משנה אם הולכים בשיטה שלו?  :גב' ויקי בדריאן

 -אתה לא נכנס. יוני, אתה לא נכנס :מר דימטרי אפרצב

 כי את לא יכולה להתקדם עם זה.  :לבקוביץמר שרון 

 חברים, אתם מתפרצים לדיון.  :רצבמר דימטרי אפ

 )מדברים יחד(

 יוני, אתה לא נכנס לשום מצב מורכב.  :מר דימטרי אפרצב

 אני לא השתכנעתי מזה.  :מר יוני גרוסמן

אוקי. אתה לא נכנס. אני מסביר. אתה לא נכנס לשום מצב  :מר דימטרי אפרצב

מורכב. הצבעה בעד התב"ר, בכפוף לאישור של יועץ משפטי, 

וטרת אותך מאחריות, פחד או כל מיני דברים שיכולים פ

לקרות. מצד שני, לקחת בחשבון שהמליאה הבאה יכולה 

להיות רחוקה יחסית בגלל חגים וכל השאר, ולכן חבל עכשיו 

לתקוע את המערכת, זה פשוט לא נכון. אני מבקש, יועץ 

משפטי, יש לך עוד משהו להוסיף? כי אני רוצה להעלות את זה 

 עה. להצב

 )מדברים יחד(

... אתה רצית לשאול? סליחה, אלי, סליחה  :מר דימטרי אפרצב שנייה, רגע. שאלה 

 רגע. אנה? 
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.. )לא ברור(תגיד לי, בעניין לילך כן, לגבי השאלה של  :גב' אנה גרוסמן . 

מה התוצאות?  ,מהתוצאות, אם אנחנו מצביעים עכשיו נגד

 אתה אמרת שתהיה תביעה. 

נון . )לא ברור(יש חשיפה של  :עו"ד אייל  ..  תביעה של הספקים, של החובות 

 כסף. 

 ומה התביעה?  :גב' אנה גרוסמן

 . 500סדר גודל של  :מר אלי מרדכי

נון  . 500לא, לא  :עו"ד אייל 

 . 200 :גב' ויקי בדריאן

 )מדברים יחד(

 כן, אבל אנה, מה שבעצם מאור אומר, הוא אומר, זה בכלל לא :גב' ויקי בדריאן

יגיע למצב הזה כי הם יבקשו ממועצה אזורית לשלם את כל 

הפרויקט ובפעם הבאה הם יעשו תהליך של פתיחת תב"ר כמו 

 שצריך. 

 )מדברים יחד(

אבל מה שכן אני יכולה להגיד לך, במקצוע שלך לדוגמא או  :גב' ויקי בדריאן

 שלי, הערות כאלה ממשרד הפנים מלוות אותנו כל הזמן. 

 -אני יודעת, יש הרבה מלוות, נכון. אם אנחנו הולכים רק :ןגב' אנה גרוסמ

 מנהל לא תקין הוא מנהל לא תקין.  :גב' ויקי בדריאן

... ממש ארוכים, ואם אנחנו פה אנחנו פה, נעזור למועצה, לא  :גב' אנה גרוסמן

 -לעשות דרכים אחרות

 . לא, אבל אנחנו מצפים מהמועצה לפעול במנהל תקין :גב' ויקי בדריאן

 חברים, סליחה. זה לא המקום לויכוח אבל.  :מר דימטרי אפרצב

 )מדברים יחד(
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 דקה, דקה. אלי עכשיו.  :מר דימטרי אפרצב

אני חוזר ושואל את היועץ המשפטי. אני לא מדבר על התב"ר  :מר אלי מרדכי

הספציפי הזה. אם יש תב"ר כזה שנפתח, בוצעה העבודה, 

י כי זה כאילו שילמת, כי שולם לא שולם זה כבר לא רלוונט

ביצעת עבודה. אתה לא יכול להתחמק מהתוצאה. יש מצב כזה 

 שמביאים לנו לאחר מכן ואנחנו מתנגדים, מה עושים? 

 -לא, אבל הוא :לבקוביץמר שרון 

 שרון.  :מר דימטרי אפרצב

 -מה אנחנו :מר אלי מרדכי

נון  -שאלו ועניתי. מה שעושים :עו"ד אייל 

 א ענית. ל :מר אלי מרדכי

נון מה שעושים זה לא משלמים, ותהיה חשיפה לתביעה של  :עו"ד אייל 

 ספקים. 

 -ולכן הדרך זה לאשר תב"ר על פי :מר דימטרי אפרצב

שיקול דעת  איך אמרת לי את זה? לי איןאז זאת אומרת,  :מר אלי מרדכי

 במצב הזה. 

וגם ההצבעה פה  לא, אנחנו לא יכולים אבל להצביע, עוד פעם, :מר יוני גרוסמן

 -בעד

אין פה בעיה להצביע. אני מעלה את זה  )מדברים יחד( ... :מר דימטרי אפרצב

 6להצבעה, חברים. די. בואו נתקדם הלאה, יש לנו עוד 

סעיפים. סליחה, סליחה. סליחה, מר סקליה, אתה לא יכול 

 להתפרץ ולהיכנס לשולחן של דיונים, חד וחלק. 

 )מדברים יחד(

אלי, יוני, בבקשה. טוב, אני מעלה להצבעה. בקשה  ,בואו :פרצבמר דימטרי א
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לאישור תב"ר זה, בכפוף ל, תנסח את זה ככה שלא זה, בכפוף 

 לחוות דעת היועץ המשפטי, אני מבקש לאשר את התב"ר הזה. 

אני רוצה אבל להציע הצעה נגדית לדחות את ההצבעה הזאת  :מר יוני גרוסמן

המהלך, כי הוא יכול לאשר את עד שהיועץ המשפטי יאשר את 

זה בהקדם, אפשר להתכנס מתי שתבקש ואנחנו נוכל לאשר. 

יודע שהיועץ  אנחנו רוצים לאשר. אני רוצה להצביע כשאני 

 .  המשפטי אומר, 'המהלך הזה הוא כשר'

אבל יוני, הוא בא ואומר לך, חבל להיכנס ולעשות בירוקרטיה  :לבקוביץמר שרון 

 -ומר לך עכשיועל כל דבר. הוא בא וא

 שרון, חבל.  :מר דימטרי אפרצב

 )מדברים יחד(

 הוא אמר שהוא רוצה לבדוק את המסמכים, מה ואיך.  :גב' ויקי בדריאן

אז הוא אומר אבל בכפוף לחוות דעת. אם חוות הדעת שלו  :לבקוביץמר שרון 

 -, את אוטומטית אומרתתהיה שלילית

טי לא אמר, תקן אותי אם אני הוא לא אמר, היועץ המשפ :מר יוני גרוסמן

 -טועה

 ואנחנו אולי ניפגש בעוד ספטמבר.  :לבקוביץמר שרון 

. מצוינת?  :גב' ויקי בדריאן ..  איזה ספטמבר? על פי כמה אישומים 

 -הוא לא אמר שהדבר הזה הוא מנהל לא תקין :מר יוני גרוסמן

אומרת זה  אתם מבינים שאתם מדברים ביניכם וזה לא, זאת :מר דימטרי אפרצב

 לא הולך לשום מקום. 

אני לא מבינה את המושג הזה של העסק תקוע. הכיתה  :גב' ויקי בדריאן

 משופצת, מצויידת. 

שאת תהיי ספק שעושה עבודה, תביני מה זה עסק תקוע שהוא  :לבקוביץמר שרון 
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 לא מקבל כסף. 

שלום אני מניחה שאם הספק עושה את העבודה באוגוסט והת :גב' ויקי בדריאן

, אז 60, את הכסף שלו הוא יראה בשוטף 45שלו הוא שוטף 

אתה יודע בדיוק כמוני מתי הוא יראה את הכסף. היועץ 

המשפטי ירשום חוות דעת, תבוא בשבוע הבא ונצביע בעד. מה 

 הבעיה? 

. :מר דימטרי אפרצב . .  תודה. זה השעה שבסדר. זה 

 מאור, איך משלמים? שוטף כמה?  :גב' ויקי בדריאן

כשיש כסף נדרש לאשר את זה, א' כל, כי אנחנו נדרשים  :מר מאור אוחנה

להגיש דרישת תשלומים למשרד החינוך, הם צריכים לאשר 

את זה, זה אחד. שתיים, אני מנסה להבין רגע הגיונית, אם 

ם להצביע בעד היא עם ההצבעה או אם הבעיה היא א הבעיה

 -או נגד? אם הבעיה היא בהצבעה

 אנחנו וודאי רוצים להצביע בעד.  :וסמןמר יוני גר

 )מדברים יחד(

 להצביע בעד ויביא חוות דעת.  :מר דימטרי אפרצב

אומר היועץ המשפטי, יש פה מנהל לא תקין כיוון שאנחנו  :מר יוני גרוסמן

 -ביצענו פה ביצוע של תב"ר טרם אישורו, והיועץ המשפטי

 כולנו מסכימים פה.  :מר מאור אוחנה

ויכוח.  :אפרצב מר דימטרי  על זה אין 

לכן כשאתה מבקש ממני להיות שותף, מעבר פה לעניין  :מר יוני גרוסמן

 -האישי, מעבר לתביעה האישית, שהיא בהחלט

 אין תביעה אישית.  :מר דימטרי אפרצב

יודע :מר יוני גרוסמן  -אני לא 
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 אתה צודק. סליחה רגע, בוא לא נתפרץ.  :מר דימטרי אפרצב

מעבר לעניין האישי יש פה גם אחריות. לא מדובר פה רק על  :סמןמר יוני גרו

האיום האישי, זו לא הנקודה. לצורך העניין, אנחנו יושבים 

פה סביב השולחן הזה, יש לנו אחריות לא רק להצביע בעד 

, יש פה אחריות. אייל אמר שאולי זה לא תקין. אני -ונגד כמו

ה מהלך שהוא לא , הבנו שנעשה פ-לא מבין מה הבעיה כדי ש

תקין. אני לא השתכנעתי מהדברים שנאמרו שלא הייתה 

ברירה וצריך לפתוח את השנה. צריך לעשות את הדברים 

במנהל התקין. אני לא רק שותף למהלך שבו היועץ המשפטי 

בוודאי אומר, מדובר פה במנהל לא תקין. וודאי שזה אותי 

אנחנו מטריד, לכן כדי למצוא את הרשות כדי לאשר, כי 

רוצים לאשר את התב"ר הזה, לא לטרפד, אני מבקש לקבל 

מהיעוץ המשפטי את החוות דעת שהדבר הזה הוא תקין. רק 

 -להסביר

 -הצעות עולות כאן לסדר. אחת, לדחות את ההצבעה 2 :מר דימטרי אפרצב

 -שנייה, אני רוצה :מר שימי נמימי

לך את אותו דבר עכשיו  נושאים, נו כמה? בוא, יש 7שימי,  :מר דימטרי אפרצב

 -לגבי אולפנה. בוא, תשמור את זה

... שגורף. :גב' ויקי בדריאן  לא, 

 -לא, אני מנסה לפחות ל :מר שימי נמימי

 בבקשה. שימי, בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

אייל, סליחה, אתה יכול להסביר לנו ולהגיד לנו בוודאות אם  :מר שימי נמימי

היה כזה שזה לא היה תקין במידה והייעוץ המשפטי שלך י

 אנחנו לא נעביר את זה? 
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נון לא, אני הבנתי שמה שמפריע פה לאנשים זה שני דברים. כולם  :עו"ד אייל 

אומרים, זה חשוב, טוב שעשו, זה, למה לא אישרו מראש, ואם 

עכשיו מאשרים בדיעבד, אם יש לנו אישית חשיפה. זה שני 

 -נושאים. אז נושא אחד

לא, ושלוש. והנושא השלישי שאולי זה יצטרך ללכת דרך  :מר שימי נמימי

. לתב"ר.  ..  הלוואה של כיסוי גירעון ולא הלוואה של 

נון  לא, אבל תראה, אם אתה מאשר את זה אז זה בגירעון.  :עו"ד אייל 

 לא יודע אם זה נושא שלישי.  :מר שימי נמימי

נון האם זה תקין, אז בסדר, שנייה, שנייה. אז בנושא הראשון,  :עו"ד אייל 

זה לא תקין אבל כמו שאמרתי לכם, יש מאות רבות של 

דוגמאות של גוף מנהלי כמו רשות מקומית, אישר משהו 

 -בדיעבד ואף אחד לא פסל את זה

 אישור בדיעבד.  :מר דימטרי אפרצב

נון ... זה היה בסדר. זה אחד. אני לכאורה, נראה לי שזה לא כזה  :עו"ד אייל 

ה לא אחראי מצידי להגיד את זה סופית בלי בעייתי, אבל ז

לבדוק. אחד. שתיים, בהנחה שיימצא שזה בסדר ותקבל חוות 

דעת בכתב, חשיפה האישית שלך כחבר מועצה היא אפס, כי 

 הסתמכת על חוות דעת של יועץ משפטי. 

 אוקי.  :מר שימי נמימי

נון ר לך, אז זה יהיה פסיקה ברורה, בסדר? אז אני לא אומ :עו"ד אייל 

לשאלה אם צריך את מה שיוני אמר, בוא נאשר את זה אח"כ, 

 זה ניואנסים. 

הצעות אני מעלה. תודה רבה. הצעה של יוני גרוסמן לדחות  2 :מר דימטרי אפרצב

את ההצעה בנושא של התב"ר הזה. מי בעד לדחות את 
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 ההצבעה, נא להצביע. 

 -ההצבעה הזאת תהיה תקפה עם ה :מר שימי נמימי

 אני בקטע של ההצבעה, די.  :מטרי אפרצבמר די

נון  -אתה לא משלם. אתה מבין :עו"ד אייל 

 אייל.  :מר דימטרי אפרצב

נון מי שיסבול זה רק אני, כי עכשיו אני צריך לקבל כזו ערימה  :עו"ד אייל 

שבועיים להכין חוות דעת אחרת לא ישלמו -ותוך שבוע

ים לקבל לספקים, ואתה מבין שהספקים, כסף שיש הם רוצ

 מזה, רוצים לקבל לפני ראש השנה. 

אייל, תודה. מי בעד לדחות את ההצבעה, נא להצביע. אלי,  :מר דימטרי אפרצב

יוני, ויקי, שימי. מי נגד? אנה, שרון, לילך, שרון, ודימי. מי 

בעד לאשר תב"ר בכפוף לאישור של יועץ משפטי למועצה, נא 

נגד? אלי, להצביע. מי בעד? שרון, שרון, לילך, די מי, אנה. מי 

ני, ויקי, שימי. סעיף הבא בבקשה. תמשיך את הנושא, רגע, יו

 -. מה? מאושר תב"ר-שיפוץ מוסדות חינוך

שקלים, עוד  200,000על התב"ר עם ההלוואה. צריך להגיד,  :גב' לילך גבע

.. צריך להגיד את המלל הזה.  .  דבר. לא, עוד 

ושר תב"ר של שיפוץ הצטיידות בי"ס אמרתי את המלל. מא :מר דימטרי אפרצב

נופי גולן, כולל השתתפות המועצה בסכום של   200,000תיכון 

 שקל.

 

הוחלט ברוב קולות לאשר תב"ר של שיפוץ הצטיידות בי"ס תיכון נופי    החלטה:

 .  ₪ 200,000גולן, כולל השתתפות המועצה בסכום של 
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ת השורה אמרתי את זה. אוקי? תודה. הסעיף הבא, זאת אומר 

הבאה בתב"ר כאן, שיפוץ מוסדות חינוך, הקמת מבנים 

 לבי"ס תיכון אולפנה. בבקשה.  יבילים

שקלים, שהשתתפות גורמי החוץ,  267,000עלות הפרויקט  :מר מאור אוחנה

שקלים. מדובר  203,000משרד החינוך ומועצה אזורית גולן, 

. 63,500ומבנה שירותים. השתתפות הרשות הינה  יביליםבשני 

המקרה הזה הוא קצת שונה מהמקרה הקודם כי במקרה הזה 

טרם בוצע. אוקי? גם פה נדרשת השתתפות באמצעות הלוואה 

 שקלים.  63,500מסך של 

 שאלות? שימי, בבקשה. סליחה.  :מר דימטרי אפרצב

קודם כל, מצד אחד כמובן, שוב, אנחנו לא נגד פרויקטים  :מר שימי נמימי

אים את הצורך כי אני ראיתי שם כיתות חינוכיים. אנחנו רו

שיש חוסר כיתות באולפנה, כולם מבינים את זה. מצד שני, 

כואב לנו שהסיפור של האולפנה שאמורה להיות מתוכננת אבל 

תקועה, עדיין לא יצא לפועל. מה שאני שואל זה מעבר לזה. 

קודם כל, אני מבין שהזמנת העבודה בוצעה. זאת אומרת, 

 וואנים האלה בוצעה? ההזמנה של הקר

 מאור?  :מר דימטרי אפרצב

... )לא ברור, הקלטה נקטעת( גזבר ההסכם טרם נחתם, אוקי?  :מר מאור אוחנה

. . ,  למליאה הזאת, . . .. וטרם חתמתי על ההסכם וגם הוספתי 

 -. במידה ולאאבל כן הוזמנו היבילים

 לא שמעתי.  :מר שימי נמימי

 יחזירו.  :לבקוביץמר שרון 

 הוזמנו.  יביליםה :אור אוחנהמר מ
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 הוזמנו.  :מר שימי נמימי

במידה ולא תאושר יכול להיות שאנחנו ניתבע, כן? אין ספק  :מר מאור אוחנה

 -שבמקרה הקודם, יכול להיות שנהיה חשופים לתביעה, אבל

 התשתיות בוצעו?  :מר שימי נמימי

התכנון בוצע צע. התכנון בו שום דבר, לא העבודה.טרם בוצע.  :מר מאור אוחנה

 -מתקציב תכנון

הכוונה, אני חוזר ואומר, הכוונה הייתה לזרז את התהליך כדי  :מר דימטרי אפרצב

 -לאפשר לתלמידות

 שוב בניהול לא תקין, אבל לא משנה.  :מר שימי נמימי

 למה?  :גב' לילך לייבוביץ

 בניהול תקין.  :לבקוביץמר שרון 

 )מדברים יחד(

 , לא. שנייה אחת. מה את רוצה להגיד? לא :מר דימטרי אפרצב

שכדי לקבל כספים ממשרדי הממשלה אנחנו נדרשים לבצע  :גב' לילך גבע

 תכנון. 

 בבקשה, שימי.  :מר דימטרי אפרצב

 )מדברים יחד(

ברגע שביצעת הזמנה, עדיין נוהל לא תקין, אבל שוב, מנהל  :מר שימי נמימי

ן ובנייה, בדקו לא תקין, סליחה. אני שואל האם יש, בתכנו

 -, אישורים, אישורי4טופס 

 -יועץ נלווה ומחלקת הנדסה :מר מאור אוחנה

 אין אישור?  :מר שימי נמימי

מלווה ע"י מחלקת הנדסה מא' ועד ת', כל כתב הכמויות, כל  :מר מאור אוחנה

הסוגיה של תכנון והיתר בנייה וכן הלאה, הכל מלווה ע"י 
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 מחלקת הנדסה. 

אבל אני רק רוצה לציין שאנחנו מצרים על כך שהנושא של  :מר שימי נמימי

קרוואנים במבנים יבילים הופך להיות משנה לשנה, הולך וגדל 

ממש לא רוצים את עצמנו להיראות כמו מעברה, -ואנחנו ממש

זה לא דבר שראוי לקצרין לדעתי. אני גם אקריא לכם את 

יך אותו סיפור. למה אני שואל על הנושא של ההיתרים? צר

לשים דגש בהיתרים המבנים הזמניים האלה, נושא ההיתרים 

עוד יותר מחמיר. נושא הבטיחות שם הוא עוד יותר מחמיר, 

ואני אקריא לכם עוד פעם דו"ח של מבקר המדינה לגבי 

כיתות הגן שבנתה המועצה מכספי  3הנושא הזה. "נמצא כי 

.. )לא ברור( 2011, בשנת תב"ר . בתחילת שנת , החלו 

ודים, בעקבות הביקורת שבה הועלו כי לגני הילדים הלימ

. הוציאה הועדה המקומית מצפה 4האמורים לא הוצא טופס 

 -שנים לאחר 3, 2015-אפק היתר ב

 מה זה קשור?  :מר דימטרי אפרצב

 -זה קשור שאני מבקש שאם כבר עושים מבנים יבילים, לפחות :מר שימי נמימי

 יש בקשות לעירייה. :גב' לילך גבע

 יש בקשות להיתרים.  :מר דימטרי אפרצב

 -הוא אומר לך ש :גב' שרון רואס

 -אתה חבר בוודעת תכנון ובנייה :מר דימטרי אפרצב

 מותר לשאול שאלות.  :מר שימי נמימי

לא, אז הוא ענה שזה יושב במחלקת הנדסה אז מן הסתם  :גב' שרון רואס

 יקבל היתרים, מה?

 מכים על המהנדס. כי לא כולם סו :גב' ויקי בדריאן
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. :מר שימי נמימי .. 

 זה כדאי שיירשם בפרוטוקול.  :גב' ויקי בדריאן

 -יש דברים שאפשר :גב' שרון רואס

יש הבדל בין תכנון הפרויקט לבין טופס ההמרה ועדת תכנון  :מר שימי נמימי

 ובנייה. זה יושב ועבר בוועדה לתכנון ובנייה, זה עבר או לא? 

הבקשה והם רק רישוי זמין. המחלקה מוציאה בקשה  הוגשה :גב' לילך גבע

 להיתר, מנחם לא יציב שום דבר ללא היתר. 

 יש היתר?  :מר שימי נמימי

... לוקח הרבה זמן לקבל. הוא התחיל  :גב' לילך גבע אז אני מניחה שהיתר 

 את התהליך. 

נון זה תהליך שהוא התחיל ע"י מנחם. אם יש תב"ע קיימת ואני  :עו"ד אייל 

..ריך להציב, זה רק ועדת צ .  

 נכון.  :מר דימטרי אפרצב

נון כי  ... )לא ברור(וזה נעשה פעם בשבוע, ישיבות שוטפות. זה  :עו"ד אייל 

את המקום יש עוד תב"ע ובעלי מכר. מנחם לא יחתום על שום 

 דבר להציב בלי שיש תב"ע. 

 לצורך העניין, כרגע אין היתר על זה?  :מר שימי נמימי

נוןעו"ד א ... :ייל   )מדברים יחד( לא, 

כלום, לדעתי. יש שאלות, שרון, אתה רוצה? שרון?  לא הוצג :מר דימטרי אפרצב

לא. יש עוד שאלות? אני מעלה את זה להצבעה, בבקשה. 

הקמת מבנים יבילים לבי"ס תיכון אולפנה, כולל השתתפות 

שקל, נא להצביע. מי בעד?  63,500עצמית בסכום הלוואה של 

 ? ויקי

 אני נמנעת בשל המנהל הלא תקין.  :גב' ויקי בדריאן
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אוקי. אז כל חברי המועצה, אנה, יוני, אלי, שימי, שרון,  :מר דימטרי אפרצב

  שרון, ולילך ודימי בעד. ויקי בדריאן נמנעת.

 

הוחלט ברוב קולות על אישור הקמת מבנים יבילים לבי"ס תיכון    החלטה:

 .  שקל 63,500בסכום שלוואה של  אולפנה, כולל השתתפות עצמית

 

שורה הבאה, אישור והקמת פארק חקלאות תיירותית, בקשה  :מר דימטרי אפרצב

  ₪.  300,000לפתוח תב"ר בהשתתפות המועצה בסכום הלוואה 

 ידי משרד הקרקעות.  מתוקצב עלששקל, פרויקט  300,000 :מר מאור אוחנה

 פשר להעלות להצבעה? שאלות, כן? יש שאלות? א :מר דימטרי אפרצב

 כמובן, לא, יש שאלות.  :מר שימי נמימי

 מי רוצה לשאול שאלה?  :מר דימטרי אפרצב

 אני אשמח לשאול.  :מר שימי נמימי

בבקשה, שימי. זה אותו נושא, הנושא הזה של התב"ר הזה זה  :מר דימטרי אפרצב

בדיוק הנושא שנתתי בתחילת השיחה, לגבי הדוגמאות. אנחנו 

פה בקשה לאישור של הלוואה שסך כל הפרויקט הוא  מקבלים

 שקל.  1,500,000

 לא, הפרויקט הרבה יותר גדול.  :לבקוביץמר שרון 

 אתה יכול לתת לי לסיים? :מר שימי נמימי

 שנייה, לא להתפרץ.  :מר דימטרי אפרצב

בפייסבוק ראש המועצה פרסם פרויקט מטורף שנראה הרבה  :מר שימי נמימי

. שקל. מדובר שם על פרויקטים שלדעתי  1,500,000-מעבר ל . .

הפרויקט, לפי מה שנכתב  10,000,000-בפחות מ )לא ברור(

-בפייסבוק לפחות. אני שואל, אם אנחנו נאשר את ה
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שקל האלה, האם זה אומר שאנחנו מתחייבים לגבי  1,500,000

שאר הפרויקט? האם אפשר לקבל תכניות מהותיות מה הולך 

זה לא נכון בכלל שפרויקט מהסוג הזה, להיות שם? האם 

לדעתי, כן, זה לא פרויקט שאמור להיות ע"י המועצה. אני 

תוהה מי יבצע אותו? האם זה יזם פרטי? האם נותנים את זה 

 למכרז? 

 ... )לא שומעים(.זה  :גב' לילך גבע

 שנייה.  :מר דימטרי אפרצב

 אני שואל את השאלה.  :מר שימי נמימי

 הוא שואל שאלה, הוא יקבל תשובה.  :במר דימטרי אפרצ

אם זה פרויקט, אם אנחנו באים לעשות רק תכניות ולהוציא  :מר שימי נמימי

נוציא את זה למכרז לזכיין פרטי אז  תב"ע למקום ולאחר מכן 

זה משהו אחר. אם אנחנו מתכננים להקים שם בעצמנו את 

שהו הפרויקט הזה, ואנחנו אמורים לתחזק אותו וכו', אז זה מ

 אחר. אני פשוט רוצה תשובות, קודם כל לזה ואז נמשיך. 

 בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

 -טוב :מר מאור אוחנה

ו :מר דימטרי אפרצב . הפרויקט הזה אושר במליאה -רק תשובה שלי, קצרה מאוד 

, אוקי? אז משרד החקלאות, וזה חלק 9.1.2017-, ב280

חקלאות שויתר על פרויקט של  2014-מהחלטת ממשלה ב

תיירותית, זה חלק מהחלטת ממשלה ששם היה מתוקצב 

שקל, ממנו חלק  400,000שקל. תוקצב  2,000,000מהמדינה 

הוצא לתכנון, וכרגע אנחנו מדברים על השלמת תכנון, ומדובר 

על פרויקט השלמת תכנון ויציאה לביצוע כאשר מדובר על 
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, פרויקט שהוא כולו נועד לתשתיות. בוודאי, אתה צודק  לגמרי

שכאשר הפרויקט הזה ילך ויתפתח וכאשר הודות לתקציב 

הזה, יוכשרו שטחים לצרכים של הקמת לא מבנים, זאת 

אומרת לא מדובר על בנייה מסיבית של מבנים או מרכז, זאת 

 -אומרת זה לא

 פיתוח שטח.  :לבקוביץמר שרון 

ח הזה מדובר על חקלאות. זה פיתוח שטח, שלפיתוח השט :מר דימטרי אפרצב

אנחנו גם מנסים לרתום גם את קק"ל ועוד גורמים נוספים, 

נוכל לממש את התקציב של משרד  אבל על מנת שאנחנו 

החקלאות שמיועד לכאן, אגב, רק לידיעתך, זה פרויקט מאוד 

ייחודי במינו כי אין היום רשויות מוניציפאליות כמו קצרין 

שיש  שמשרד החקלאות שם שם כסף על מנת לפתח פרויקטים

להם קונוטציה של חקלאות ותיירות ולכן, התקציב הזה 

והפרויקט יאפשר  20%שייצא לביצוע, נדרש מאצ'ינג של 

זה ירוץ קדימה. זה יכול רק להביא ה הפרויקטו הכשרת קרקע

לקצרין יזמים בתחום הספציפי הזה שהם אלה, שאחרי 

מכרזים שייצאו בוועדת מכרזים פה מן הסתם, ויאושר, יוכלו 

השקיע את הכסף הנדרש. אבל בינתיים הקרקע הולכת לקבל ל

הכשרה של שימוש חקלאי שאפשר להוביל לשם חשמל, מים, 

כל אותם דברים שהם נדרשים לצורך העניין. למטרות האלה 

 מיועד התקציב. 

זאת אומרת, אני בכוונה מדגיש את זה. קודם כל, דרך אגב  :מר שימי נמימי

יאה כך וכך, אושר תכנון והכנת לגבי מה שאמרת, מאושר במל

תב"ע בלבד. לא אושר עדיין כל הפרויקט הזה. זה אחד. הדבר 
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מאוד כי אין לי שום עניין, אני -השני, זה חשוב לי לדון מאוד

חושב באופן אישי עכשיו, דעה שלי, אני בכוונה מדגיש את זה 

כי אני לא חושב שמועצה אזורית, סליחה, מועצה מקומית 

להתעסק בלהפוך להיות איזה מועצה שמנהלת  קצרין צריכה

עסקים כאלה ואחרים לפתוח שם לא יודע מה, ראיתם תכנית 

. זה לא התפקיד שלנו. אם  ' וכו' וכו לאורווה ותכנית למסחר 

התפקיד, לצורך העניין, לקחת את הקרקע הזאת ולהוציא את 

זה למכרז לזכיין שיפעיל את המקום, באהבה ושמחה, אבל לא 

נפעיל את זה. אז אני באמת רוצה הבהרה מדויקת שאנחנו 

 שאנחנו לא הולכים להפעיל את זה. 

דונם שיהיה  350אתה מדבר על, אנחנו מדברים על שטח של  :מר דימטרי אפרצב

. )לא ברור(מורכב  -אין לנו שום, מדובר על שטחים מאוד .

מאוד גדולים. זה אחד. שתיים, קצרין ממוקמת, זאת אומרת 

ללי בהחלטת הממשלה היה בזה שקצרין ממוקמת הרעיון הכ

 -מאוד גדול-במרכז אזור חקלאי מאוד

 אבל אתה לא עונה לי.  :מר שימי נמימי

 -אני :מר דימטרי אפרצב

את מה שאמרת קראתי גם בחומר ששלחת, אבל אתה לא עונה  :מר שימי נמימי

 לי על השאלה. 

שב לנכון? אני הרי לא אתה מרשה לי לענות איך שאני חו :מר דימטרי אפרצב

 מנסח לך שאלות. 

 תודה. :מר שימי נמימי

מאוד -תודה. קצרין ממוקמת באזור של מרכז חקלאי מאוד :מר דימטרי אפרצב

גדול. קצרין מנותקת באופן מוחלט מכל אותם דברים טובים 
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שהחקלאות כאן באזור מאפשרת לאנשים לייצר פתרונות. 

ים שעוסקים בחקלאות, לידיעתכם, גרים בקצרין לא מעט אנש

בגודל כזה או בגודל אחר ובתחומים שונים, ואין שום ספק 

שאם אנחנו כרשות שממוקמת באזור חקלאי גדול, לא נלך יחד 

עם הממשלה לפתח הזדמנויות ואפשרויות למשוך לכאן 

מקומות תעסוקה איכותיים שהם יושבים על החיבור בין 

סול, במיוחד חקלאות ותיירות, אני לא רואה בזה דבר פ

שהמדינה גם נותנת לנו לזה את היד. זה אחד. שתיים, 

שמדובר שאתה רוצה להביא לפרויקט יזם והמדינה מוכנה 

לתקצב לך בהשתתפות שלך אגב, קטנה יחסית, להכשיר קרקע 

ולהפוך את הקרקע הזאת לקרקע טרשית, לקרקע שהיא זמינה 

ה בזה לאנשים להגיע ולהתחבר ולהשקיע כסף פרטי, לא רוא

 שום דבר פסול, להיפך. 

 -המדינה מתנה את זה :גב' ויקי בדריאן

לא סיימתי. והדבר הנוסף, כאן מדובר על חיבור בין חקלאות  :מר דימטרי אפרצב

ותיירות, וזה פותח לנו אפשרויות יזמיות שונות. מה פסול 

ויכוח מה שנקרא, של  יודע. אני חושב, עוד פעם, זה  בזה, לא 

 כל אחד יש זכות לתפיסת עולם משלו. תפיסת עולם. ל

 נכון, אבל אני צריך להצביע לפי תפיסת העולם שלי.  :מר שימי נמימי

אתה תצביע איך שאתה רוצה. אני יכול רק להסביר את  :מר דימטרי אפרצב

השאלה שלך. אני מסכים שאולי במרכז ת"א לייצר דבר כזה 

לדעתי זה זה דבר מוזר, אבל לייצר דבר כזה בבירת הגולן, 

הדבר הכי הגיוני שרק יכול להיות ומקל בתכנית הזאת. חשוב 

להגיד שיש כאן חיבור של תכניות. ממש בלב ליבו של הפארק 
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הזה הולכת לקום חווה חקלאית, מה שאנחנו מכירים של 

יותר גדולה, אנחנו  7רוברט שהולכת שם להיות כמעט פי 

שא של מחכים לתקצוב של משרד החינוך לנושא הזה. הנו

החקלאות מאוד פופולארי ביישוב, אין ילד וילדה במערכת 

החינוך היסודית שלא עוברים דרך הפעילות הזאת ולכן זה 

חלק, זה לא חלק מהפרויקט הזה, אבל זה נמצא בסמוך ואחד 

 משפיע על השני. זה הרעיון הכללי. 

  אבל דימי באמת, אתה לא עוזר לי להצביע נכון. באמת. :מר שימי נמימי

 אני לא יכול לעזור לך להצביע.  :מר דימטרי אפרצב

 אוקי.  :מר שימי נמימי

 אתה תחליט מה אתה מצביע.  :מר דימטרי אפרצב

אם אני לא מבין את הפרויקט אני לא יכול להצביע בעד. אני,  :מר שימי נמימי

במקרה הזה, אני לא מבין את הפרויקט. אני רוצה תשובה 

עצה להפעיל את המקום הזה בכל ברורה האם אין עניין למו

 דרך שהיא? 

 לא. התשובה היא לא.  :מר דימטרי אפרצב

 יופי. זה מה שרציתי לשמוע.  :מר שימי נמימי

התשובה היא לא. למועצה אין יכולת גם להשקיע בזה עשרות  :מר דימטרי אפרצב

 מיליונים כמו שאתה אומר. 

 מה ששאלתי. לא אבל זה :מר שימי נמימי

... )לא ברור, מדברים יחד(התשובה  :י אפרצבמר דימטר  . שלך 

 הרעיון הוא לייצר תשתיות שיאפשרו לצאת למכרזים.  :גב' לילך גבע

אנחנו רוצים לייצר תשתיות שיהפכו את השטח הזה לזמין  :מר דימטרי אפרצב

 ומזומן בשביל יזמים. 
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נון .. )לא ברור, מדברים יחד(זה  :עו"ד אייל  , וירצו אתה שתבוא מחר, שימי .

 חייב לחזור לשולחן הזה. 

 בוודאי.  :מר דימטרי אפרצב

נון  בסדר?  :עו"ד אייל 

 עוד שאלות?  :מר דימטרי אפרצב

אני רק אומר שהפרויקט הזה הוסבר הרבה פעמים בוועדת  :לבקוביץמר שרון 

 תכנון ובנייה, והדברים האלה הוסברו. 

 )מדברים יחד(

בל אלי אנחנו לא מקיימים דיונים בינינו. אני סליחה, לא א :מר דימטרי אפרצב

מבקש להעלות את זה להצבעה. הדיון הוא בהקמת פארק 

חקלאות תיירותי עם השתתפות המועצה בסכום הלוואה של 

 שקל. מי בעד הפרויקט, נא להצביע. ויקי?  300,000

 אני נמנעת.  :גב' ויקי בדריאן

מי, שרון, שרון, לילך, ודימי בעד. אוקי. אנה, אלי, יוני, שי :מר דימטרי אפרצב

 ויקי בדריאן נמנעת. השורה הבאה. 

הוחלט ברוב קולות על אישור הקמת פארק חקלאות תיירותי עם    החלטה:

 .  ₪ 300,000השתתפות המועצה בסכום הלוואה של 

 

 

 -השורה הבאה עוסקת בעיצוב :מר מאור אוחנה

 להפריע. תודה. סליחה, חברים אני מבקש לא  :מר דימטרי אפרצב

אשפה  הפרדתמחזור ו עיצוב במסגרת איכות הסביבה, :מר מאור אוחנה

 בקצרין. 

 שאלות? אתה רוצה להסביר?  :מר דימטרי אפרצב
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אני אתן איזה הסבר קצר בעניין הזה. פה אנחנו נדרשים  :מר מאור אוחנה

סכום ההלוואה. הפרויקט הזה ₪,  100,000לאשר אך ורק 

כול גליל מזרחי. אשכול גליל מזרחי זכה מבוצע באמצעות אש

בקול קורא של המשרד להגנת הסביבה, ובאמצעות אשכול 

גליל מזרחי הם יעשו את המכרזים ואנחנו מבצעים את כל 

צירה. גם פה זה על פי תכנית של המחלקה אהדרישה של כלי ה

 אצירה. שאלות? המוניציפאלית ורכש כלי 

 ת? שאלות? יש שאלו :מר דימטרי אפרצב

 הן קטנויות. אני אוותר עליהן הפעם.  :מר שימי נמימי

מי בעד אישור הלוואה למחזור והפרדת אשפה בקצרין בגובה  :מר דימטרי אפרצב

-שקל, השתתפות של המועצה, אישור הלוואה ב 1,000,000של 

שקל. מי בעד? פה אחד. תודה. סעיף הבא. תכנון  100,000

ה? ידוע, הנושא מוכר. והקמת פארק תלמודי. שאלות, בבקש

 7-בבקשה. רק לידיעתכם, הפרויקט הזה נמצא בפיתוח קרוב ל

שנים, זה אחד הפרויקטים ההמשכיים עוד מלפני זמן מה. 

מאוד משמעותי. מי שיצר את -מדובר כאן על פרויקט מאוד

הפרויקט ומי שהתחיל להוביל אותו זה סמי בר לב. מדובר 

מאוד -בי, הפרויקט מאודמאוד מסי-כאן על גיוס כספים מאוד

ייחודי, גם מבחינת היקף כספי וגם מבחינת השתתפות 

המועצה, והשורה התחתונה, תוך פרק זמן, אני מקווה מאוד 

קצוב, מורכב מאוד כי זה בנייה והרחבה בתוך שטח 

ארכיאולוגי, יש כאן הרבה מאוד גורמים ששותפים, נידון 

ממשלתי משולב. אינסוף פעמים, מורכב, לא פשוט, עם תקצוב 

מאצ'ינג בלבד. כל מי שמכיר  5-7%-אנחנו נדרשים להשתתף ב
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פרויקטים תיירותיים יודע שהמאצ'ינג הם בדרך כלל הרבה 

 יותר גבוהים. שאלות? 

כן. אני רוצה להגיד שקודם כל, שוב, גם הנושא הזה, מי כמוני  :מר שימי נמימי

נו שכשנכנסתי לפוליטיקה הבטחתי שאחד מהנושאים שאנח

נטפל בהם ונקדם אותם זה בעלי העסקים, ומן הסתם פרויקט 

תיירות הוא פרויקט שבאופן ישיר משפיע על בעלי עסקים, 

ואם אנחנו נשפר פה את התיירות אז גם בעלי עסקים ייהנו 

מזה ולכן נפגשתי גם עם אבינועם וגם הייתי בפגישה אצל 

אה דימי והוא הראה לי את המצגת של הפרויקט. המצגת מר

דברים יפים, אבל אני חושב שוב, אני רוצה להגיד את הדעה 

שנים  7האישית שלי. זה פרויקט שרץ, כמו שדימי אמר, 

והתעסקו בו כל כך הרבה. אנחנו בטוח נצביע בעד כי אי אפשר 

כבר להרוס את מה שהיה, אבל אני חושב שפרויקט של 

.. )לא ברור(שקל בפארק המשפחה  10,500,000  על , אם היה.

טיפה חשיבה, נכון, הולכים להיבנות שם מבנים יותר יפים,  זה

. )לא ברור( וושבילים קצת, ובריכות שכשוך ש כל מיני ..

. )לא ברור( ..  10,500,000החלפה של סרט, אבל  דברים כאלה, 

 100,000שקל שהצפי שדיברנו עם אבינועם, הוא דיבר על 

 180,000, מבקרים בשנה נכון להיום, הוא צופה לאחר מכן

מבקרים. מה שאני בא להגיד, אם הייתה חשיבה בנושא הזה 

טיפה יותר, והיו מחליטים בכסף הזה להביא יותר אטרקציות, 

לדבר, לחשוב לגבי יותר אטרקציות, להביא יותר, כי 

אטרקציות אחרות כמו לדוגמא, קחו את מה שהיה בזמנו 

-3לה בפסח או בחול המועד, שעלה הפרויקט שמה שלמדינה ע
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מיליון שקל, אם היו לוקחים את הפארק התנ"כי הזה והיו  4

מייצרים אותו באופן כזה שיהיה על בסיס קבע זה היה מוקד 

תיירות של עלייה לרגל שהיו באים לקצרין באופן קבוע כל 

הזמן תיירים, זה מהסרט מסע. הפרויקט הזה אמנם הוא יפה, 

ר יותר הכנסה אבל לצערי אני יכול להגיד לכם, הוא לא ייצ

וכמות התיירים שהוא יביא תהיה קטנה יחסית, זה ייראה 

הרבה יותר טוב, יכול להיות שצריך לעשות את זה אבל חבל 

שאין את החשיבה שהיא איך להביא תיירים. איך להביא 

תיירים זה להביא אטרקציות. מה שהיה פה בפסח הראה לנו 

זה היה שכשיש אטרקציות באים אנשים, באים אלפים. אם 

יגבו   20שקלים,  10אז, בזמנו, חינם על חשבון המדינה 

 -שקלים, יבואו כי זה היה שווה, אז

אני מפריד בין הנושא הכללי לבין אני אענה לך ברשותך.  :מר דימטרי אפרצב

, -הפרויקט הספציפי. רק לידיעתכם, פרויקט של פארק תלמו

ר בגלל לא פארק תלמודי, פארק התנ"ך התאפשר לנו כאן בעיק

שיש לנו אתר כמו פארק תלמודי. זה דבר אחד, שזה דבר נורא 

חשוב. דבר שני, צריך להבין שפארק התנ"ך המקורי, שזו אחת 

הפנטזיות שרצות כאן כבר קדנציה אחרי קדנציה, עלות 

$, כאשר הכדאיות 180,000משוערת של פארק כזה היא בערך 

ום קרוב הכלכלית שלו מתאפשרת אם מבקרים במקום הזה בי

איש. אני מאוד מקווה שקצרין תלך, תגדל ותצמח,  50,000-ל

ותגיע למימדים שכאלה. עד אז אנחנו יכולים לנסות לקדם 

פרויקטים, אני לא אומר את זה בזלזול, אני אומר את זה 

, אחד 2013מתוך ידיעה מכיוון שבתחילת הקדנציה של 
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.. )לא ברור(הנושאים שמאוד רציתי לקדם   זה פארק .

הרפתקאות תנ"כי שהיה אמור לחבר בין כל הדתות ולהיות 

משהו מאוד מיוחד, והיו יזמים שרצו לעשות את זה בירושלים 

וזה לא כל כך התאפשר. זה לא היה פשוט. כאן מדובר 

 5שקל, פרויקט מטורף,  7,000,000שהמדינה החליטה להשקיע 

ה ימים, ולא היה כל כך מה להשאיר שם. לא רוצה להיכנס לז

יותר מידי, אבל בגלל שיש לנו תשתיות ובגלל שאנחנו מקום 

ייחודי, וכך העסק הזה נראה היום. עכשיו, רק להגיד לכם 

, מספר המבקרים בפארק קצרין העתיקה עמד על 2013-שב

מבקרים בלבד. אנחנו יצרנו מציאות  20,000סדר גודל של 

, 2018נכון להיום,  100,000-שמספר המבקרים מתקרב ל

פרויקט הספציפי הזה שאני אומר לכם, מתוך זה שעל בסיס וה

יומי טופל והיו מספר ניסיונות לקצץ בתקציב של אתרי 

היה גם  מורשת ולקחת אותו ואז זה היה מרחיק אותנו.

, שלא הצלחנו עדיין פרויקט גדול יותר שסמי מאוד רצה

להביא אותו לפועל, זה להקים מרכז מבקרים מאוד מורחב 

מוזיאון עתיקות הגולן ולהעביר אותו לשם, גם  ולאחד בין

הנושא הזה טופל אינסוף פעמים, בניסיונות חוזרים על עצמם 

כמה ופעמים, ולא כל כך הצלחנו. אז הפרויקט הספציפי הזה 

הולך לייצר מציאות שבו זמנית, זה מה שאנחנו בעצם 

מקדמים. נכון להיום, הביקור בפארק קצרין העתיקה נכון 

פארק קצרין העתיקה יכול לבקר אוטובוס אחד להיום, ב

דקות או לפי תכנית ולפי מומחים  45שעושה סיור שם של 

באמת גדולים שגויסו לטובת הנושא הזה, מדובר על אפשרות 
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אוטובוסים בו זמנית יוכלו לבקר, סיור של  3להגיע למצב של 

כמעט שעה וחצי, וכל מה שנעשה כאן זו לא איזו החלטה של 

, אלא זה טיפול ארוך של בעלי מקצוע שחזר והלך רגע אחד

לוועדות כאלה ואחרות. מי שחושב שאפשר בקלי קלות להגיע 

למצב שכל מה שכרגע נשאר זה לקבל אישור של המליאה 

ולצאת לביצוע, זה הישג אדיר ואני רוצה להגיד לכם שההישג 

נופל על הכתפיים ועל הזכות של חברי המועצה  הזה הוא 

א, אין לזה איזה אבא ייחודי, כי כאן בעצם, ברגע זה לכולם, 

 שההחלטה הזאת תתקבל, אין מחסום. 

. )לא ברור( :מר שימי נמימי .. שני דברים. אחד,  ,דימי ,אבל אני חייב 

שהפרויקט הזה ייצר לנו גם הרבה מאוד הוצאות החזקה. אני 

מקווה שייצר את ההכנסות בהתאם, כי אם יש בריכות שכשוך 

' וכו'והמקום ג  -דל וכו

אבל אתה, שימי, סליחה שאני קוטע אותך. אתה, תקשיב,  :מר דימטרי אפרצב

תרשה לי בבקשה. אני מבטיח לך שאני לא אפריע בהמשך. 

חברים, עשייה מוניציפאלית, ביסוד, בבסיס שלה חייבת 

להיות מכוונת למשהו חיובי, למשהו שהוא חיובי ושהולכים 

ן מה לא הולך להצליח. זה לא למשהו טוב, ולא לחפש כל הזמ

מדויק מה שאתה אומר מכיוון שאחד התוצרים שלנו, וזה 

בעצם הדאגה שלנו, של השולחן הזה, זה להציג ולקדם 

תאגידים עירוניים כמה שיותר כדי שהם לא יהיו תלויים 

ברשות. אנחנו מסבסדים פעילות, שנייה, אנחנו מסבסדים 

עשרות אלפי שקלים  פעילות של פארק קצרין העתיקה ובכמה

בשנה, והפרויקט הזה אמור, בסופו של דבר כשהוא יקום 
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-200ושהוא יתחיל לפעול, לשחרר אותנו המועצה, לחסוך לנו 

אלף שקל שאנחנו מעבירים לפארק קצרין העתיקה, וגם  300

אם אנחנו לא מרוויחים כביכול את הכסף, יהיה לנו כסף יותר 

שנייה אחת, סליחה. זהו. בשביל להשתמש בו למטרות אחרות. 

והדבר האחרון, הרי אין ספק שהגדרת מספר מבקרים במקום 

כזה מחזקת את תיירות הגולן באופק כללי, גורם לתיירים 

יותר סיבות להגיע לכאן ולהישאר יותר זמן, ובניגוד לאום אל 

קנטיר ולא המקומות האחרים שהם מנותקים ממרכזים 

אל תוך קצרין תיירים  עירוניים, הדבר הזה יזרים פנימה

שיחפשו לאכול ויחפשו לקנות, ואולי, ופה אני מתחבר 

להתחלה למה שאמרת, זה יהפוך את הנושא של יזמות בתחום 

ימים, סליחה על  7-של אטרקציות להרבה יותר כדאי. כש

איש כמעט שהיו כאן בחול  80,000הביטוי, טחנו את קצרין 

מסעדות שיש לנו  3.5המועד, אז בפעם ראשונה בהיסטוריה 

בלילה, ומי שהשקיע טיפה בפרסום של איזה  1-2כאן עבדו עד 

שלט שם בפינה סגר פה קופה נהדרת, וכולם נורא נהנו. גם אני 

ראיתי כמה גויס הנוער למלצר, וכל מיני דברים אחרים. 

 הפרויקט הזה הוא מבורך בכל קנה מידה אפשרי. 

 -ו שאתה אופטימיבוא נישאר אופטימיים כמ :מר שימי נמימי

 רק אופטימיות היא זאת שיכולה להביא להצלחה.  :מר דימטרי אפרצב

הפרויקט הזה יצליח ויביא יותר תיירים, ותאר לך מצב, אני  :מר שימי נמימי

רק שואל שאלה תיאורטית, שבאמת הגיעו המוני תיירים 

שנים יהפוך להיות רווחי, האם את  5סוף, אחרי -והפארק סוף

שקל, במידה  600,000אנחנו לוקחים עכשיו, ההלוואה ש
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והפארק והעמותה תהיה רווחית היא תחזיר את ההלוואה או 

 שזו הלוואה שלא תוחזר? 

כל נושא ההלוואה התשובה שלי היא מאוד פשוטה. כשאנחנו  :מר דימטרי אפרצב

שקל, בהנחה שזה מה  3,700,000לוקחים במצטבר הלוואה של 

 -שאנחנו לוקחים

 -לא, בוא נדבר על זה כי :נמימימר שימי 

אני אבל, שנייה, אני מסביר. אני מבין מה שאתה אומר, אז  :מר דימטרי אפרצב

 3,700,000על , אני מדבר איתך 600,000אני לא מדבר כאן 

שקל. הלוואת פיתוח באופן כללי זו הלוואה שאתה, כאיש 

עסקים, לא יכול לקבל, גם הוא לא יכול לקבל, גם אני לא 

ול לקבל, כי אתה איש פרטי. כשאתה לוקח הלוואה כזאת יכ

כרשות אתה נמצא תחת פיקוח של משרד הפנים שזה, כמו 

שאמרתי את זה כבר, זה כלי, אחד הכלים של משרד הפנים 

לדבר אל רשויות אגב, שעומדות בכל תנאי מנהל תקין. רשות 

שלא עומדת ורשות שבגירעון, רשות שבבלגן לא יכולה לגשת 

ואות פיתוח, לא בהיקפים כאלה ולא למטרות האלה, אז להלו

מעודדים את זה, והקונץ פטנט של המדינה בנושא הזה 

שהמדינה דוחפת אותך לקחת הלוואות ואז היא גם עוזרת לך 

להחזיר את ההלוואות ואתה, ברשויות הלא מסודרות, 

ברשויות שלא גורמות לפיתוח של עצמן, גם כשמציעים להם 

ח אין להם נושאים לתת על מנת שיהיה להם הלוואות פיתו

 פיתוח. דקה. 

 -דימי, אני שאלתי שאלה פשוטה :מר שימי נמימי

רגע, שנייה. אז אני, שנייה. אני עונה לך. ולכן אני אומר  :מר דימטרי אפרצב
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שלדוגמא, פרויקט שאתה ממלא את החבילה הזו של הלוואות 

ת זה, גם זה פיתוח אז אתה, בסופו של דבר כשאתה מחזיר א

 חוזר. זה כל הסיפור. 

 לא, אני שאלתי שאלה פשוטה, אלוהים.  :מר שימי נמימי

אני רוצה, שימי, רוצה להתייחס לא לפרויקט הספציפי הזה  :מר אלון מררי

של קצרין, או בכלל מענק  איזוןאלא בכלל. סליחה. המענק 

 של רשות מקומית הוא פונקציה של הרבה מאוד פרמטרים. 

 -אני מכיר, על זה :מי נמימימר שי

אקונומי, והרכב דמוגרפי, וצעירים, וקשישים, -מצב סוציו :מר אלון מררי

 -ועולים

.  Bפלוס  Aהנוסחה  :מר שימי נמימי . .  כפול 

 ... הרבה מאוד פרמטרים.  :מר אלון מררי

 כן, אלון, בבקשה. אולי לא כולם מבינים.  :מר דימטרי אפרצב

הפרמטרים הוא גובה ההלוואות, עומס הנלוות שיש  כי אחד :מר אלון מררי

לרשות. קצרין נמצאת במקום טוב מבחינת הפרמטרים, עומס 

ההלוואות שלה תמיד זה הולך בדיליי של שנתיים אגב, ככה 

הנוסחה של משרד הפנים. עומס הנלוות של קצרין במענק 

-שהם היןו כ 15,800,000-לפי תחשיב משרד מסתכם ב 2019

ב המועצה. זה אחוז אגב, זה אחוז נמוך. אני מתקצי 20%

שויות ומועצות תקינות, אומר לכם עוד שאני עובד עם הרבה ר

מהתקציב, אז קצרין  40%-ל 30שלהם הוא בין  רמת הנלוות

נמצאת במקום טוב. עכשיו, לקיחת הלוואה על ידי  באמת

-המועצה תגדיל את מענק המועצה. זאת אומרת, שמתוך ה

-בוא נניח שהמועצה תצטרך לפרוע בכל שנה כ שקל 3,700,000
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מהמגיע לה, כי  82%שקל, המועצה היום מקבלת  400,000

... שהמשרד אמור להקצות אותו, אבל   82%למשרד הפנים אין 

מתוך הגידול בהחזר ההלוואות יחזרו למועצה בדרך של מענק 

, 10,000,000הוא  2019אזורי, זאת אומרת אם המענק בשנת 

ההלוואות  מצבת, והוא בהתאם ל11,000,000 בוא נעגל,

 11,300,000שקל או  11,400,000-, אז אפשר לעלות לתהנוכחי

קיחת ההלוואה שקל. זאת אומרת שגם בהיבט הכלכלי, ל

. משרד הפנים משתתף עם המועצה תגדיל את מענק האיזון

 מהתשואה השנתית.  82%-בכ

 -נכון, זה לא בסמכות :גב' ויקי בדריאן

 -נכון :י נמימימר שימ

 אני מחכה כבר חצי שעה, ודחיית סיפוקים זה לא הקטע שלי.  :גב' ויקי בדריאן

לא, לא, אני שאלתי שאלה והוא ענה לי משהו אחר שהיועץ  :מר שימי נמימי

 בכלל לא ענה. 

אני לא יודעת אם הבחנת, אבל תשובות לא מקבלים פה, אז  :גב' ויקי בדריאן

 , היה מרשים מה שאמרת. אני רוצה להגיד לך משהו

 אני מקווה שהייתי ברור.  :מר אלון מררי

 -מה? אה, לא. היית ברור ומה שנקרא, אנחנו כבר למדנו :גב' ויקי בדריאן

 התשובה היא, לא משנה. מה שחשוב זו השאלה.  :מר דימטרי אפרצב

משנה מאוד והיית ברור, אבל מפליא אותי שגם אתה מפספס  :גב' ויקי בדריאן

העיקר. העיקר הוא לא ההלוואה והעיקר הוא לא  את

הפרויקטים, העיקר הוא הדיון, והדוגמא הטובה ביותר לכך 

הייתה התשתיות של גן מיקולוב, פעמיים ניסינו להביא את 

ראש המועצה לחשוב על סקייט פארק, אתה כבר מפתח 
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תשתיות, אין סקייט פארק, לבני הנוער אין מה לעשות במהלך 

נחשוב שבגן מיקולוב, פיתוח התשתיות, אפשר הקיץ. בוא 

לפתח סקייט פארק. לנו חשוב חינוך. בינתיים אנחנו 

משקיעים מיליונים בהלוואות, בלפתח מסחר ומסחר, אבל 

החינוך הולך. אני גיליתי הפלא ופלא, אפשר לצעוד עם הפנים 

אחורה, ראית? וככה אנחנו צועדים בחינוך. זה לא רלוונטי 

, לא 600, נחזיר 400. היא לא האישיו. נחזיר בכלל ההלוואה

נורא. בעוד שנתיים לא נשלם משכורות, יכול מאוד להיות 

שגם אתה תתבע כיוון שלא תקבל את החשבונית שלך באותה 

שנה, אבל זה לא העניין. העניין הוא, במקום להתיישב 

באוקטובר, אז כל אחד יבוא עם הפרויקטים שהוא חושב שהם 

ם דיון, נבחר סל ואיתו נצעד. לא, פה אנחנו חשובים, נקיי

קמים בבוקר לגלות שזה חשוב, וזה חשוב, וזה חשוב. למי? 

  -למי? אלון, אם לא הבנת, אתה לא עונה ...

 זאת הייתה שאלה או אמירה? אני לא הבנתי.  :מר דימטרי אפרצב

שום אמירה, אבל הייתה לי שאלה, אבל אתה ביקשת מלילך לר :גב' ויקי בדריאן

... ולא נתת לי לשאול.  את שמי  על 

אז תשאלי שאלה. אני רק, תרשי לי להתייחס למה שנאמר  :מר דימטרי אפרצב

 כאן. 

.  :גב' ויקי בדריאן  אבל אמרת לי 'תשאלי שאלה'

 -אבל אני מנהל את הישיבה ולכן אני אתייחס למה שאמרת :מר דימטרי אפרצב

מי יותר חזק. אתה חייב פעם אחת אנחנו לא משחקים פה  :גב' ויקי בדריאן

להבין שמותר לחשוב בשונה ממך. כמו שראית, גם הצביעו 

איתך למרות הדעות השונות, והרי מה שחשוב לך זה שיצביעו 
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 לך וזה יעבור, אז מה זה רלוונטי בכלל? 

 אני לא זקוק להטפות המוסר שלך.  :מר דימטרי אפרצב

 תן לאנשים להתבטא.  :גב' ויקי בדריאן

 , בסדר, אז תתבטאי. -אני, מכיוון ש :ר דימטרי אפרצבמ

 זו לא הטפת מוסר.  :גב' ויקי בדריאן

 אני לא מפריע לך להתבטא.  :מר דימטרי אפרצב

 300,000קצת צניעות לא תזיק לך. עכשיו, כן, יש לי שאלה על  :גב' ויקי בדריאן

 אלף השקלים שלך. 

 נתתי לך אפשרות לשאול שאלה. אין לך שאלה כי עוד לא  :מר דימטרי אפרצב

 אבל אמרת לי תשאלי שאלה.  :גב' ויקי בדריאן

 לא.  :מר דימטרי אפרצב

.  :גב' ויקי בדריאן  גם אמרת לה, 'תרשמי ויקי'

 אני לא אמרתי לך לשאול שאלה. אני מתייחס למה שנאמר.  :מר דימטרי אפרצב

 -לא, מה שלא הולך איתו זה לא :גב' ויקי בדריאן

סליחה, אני מתייחס למה שנאמר. יכול להיות, יכול להיות, לו  :רי אפרצבמר דימט

 -היית שואלת שאלות את אנשי המקצוע במהלך השבוע

 -אתה שוב נופל בבור הזה. אני שאלתי הרבה :גב' ויקי בדריאן

  -וגם היה לך זמן, שנייה :מר דימטרי אפרצב

 . הרבה. כולם קיבלו ממני מיילים פה :גב' ויקי בדריאן

 לא יודע. השאלות ששאלת קיבלת גם תשובות.  :מר דימטרי אפרצב

 לא נכון.  :גב' ויקי בדריאן

 -לא שאלת שאלה :מר דימטרי אפרצב

 לא נכון.  :גב' ויקי בדריאן

 טוב, אני לא מתווכח איתך. תקשיבי, אני לא הפרעתי לך.  :מר דימטרי אפרצב
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טועה. אל תגיד לי שקיבלתי  אבל אתה יוצא בהצהרות ואתה :גב' ויקי בדריאן

תשובות. לחלק קיבלתי ולחלק לא קיבלתי. לפחות תדייק 

 בעובדות. 

 סוגיית הסקייט פארק לא רלוונטית לפארק מיקולוב.  :מר דימטרי אפרצב

 כמובן.  :גב' ויקי בדריאן

מכיוון שפארק מיקולוב, הפרויקטים שמאושרים, שמתוכננים  :מר דימטרי אפרצב

חרים לחלוטין. פארק מיקולוב הוא פארק הם פרויקטים א

שפותח ע"י קק"ל, ואחד הדברים שקק"ל סירבה בתוקף למקם 

שם זה גני שעשועים מסיבותיהם שלהם, ולכן המועצה שרוצה 

, ממתינה שאוטוטו קק"ל יתחילו,  לשלב גם בילוי נוסף, א'

ישלימו את השיפוץ שהם הפסיקו. ההמתנה שלנו נבעה 

שנים, שההשתתפות של  6וריה מלפני מהעובדה, זה גם היסט

משרד השיכון שהיה אמור להעביר את החלק שלו, מה שהוא 

לא ביצע, ואנחנו כרגע מתכננים שם לעשות מספר פעולות 

 שמשלימים אותם, סליחה, מגיוס כספים ממשרדים אחרים. 

אבל סקייט פארק זה גן שעשועים? מה אני שאלתי ומה אתה  :גב' ויקי בדריאן

 עונה. 

כשמדובר, כשאנחנו נגיע לתכניות האלה אנחנו נדון על  :מר דימטרי אפרצב

התכניות. הדבר הזה לא רלוונטי. מה שרלוונטי שמתוכנן, זאת 

אומרת הרצון לתכנן ולבצע, סליחה, איך זה נקרא, סקייט 

פארק היה מתוכנן ופארק משפחה, בגלל שרצינו לגייס תקציב 

לטה האם להשקיע מספיק לביצוע והיה צריך לקבל הח

שקל, שזו בעצם העלות מתוך כסף שלא הצלחנו  1,000,000

לגייס, אז אנחנו ממתינים לגיוס כספים, ובסופו של דבר גם 
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לפרויקט הזה נגיע. עכשיו, חברי המועצה, כשזה יעלה גם 

דונם  100בפגישות והישיבות הבאות, יש לנו סדר גודל של 

גע עושים חילופי שמיועד לנושאים של ספורט, ואנחנו כר

שטחים. זה יגיע לפה לשולחן גם לדיונים וגם לדיווחים, 

בעיקר בוועדת תכנון ובנייה, לחברי וועדת תכנון ובנייה 

שיאשרו, ושם הנושאים האלה יעלו לדיון ושם אנחנו נדבר על 

זה. כמובן, אני אשמח גם לשתף. ויקי, שאלה שלך. את רצית 

 , בבקשה. לשאול שאלה

ויקי ב כן, רציתי לשאול אבל מאור הלך. קיבלנו את ההסכם של  :דריאןגב' 

הפארק. אחד, תקן אותי אם אני טועה, הבנתי שהפרויקט 

שקלים, אז למה  15,000,000בעצם, במקסימאלי שלו, הוא 

 -? זה אחד. שתיים10-ורק ל 15,000,000-אנחנו לא מכוונים ל

למה שאין לנו. אנחנו מכוונים  אני עונה לך, אנחנו לא מכוונים :מר דימטרי אפרצב

 למה שיש לנו. 

גם כרגע אין לנו ואנחנו מכוונים. גם בפארק המשפחה לא היה  :גב' ויקי בדריאן

 לנו וקיבלנו. 

שקל, אנחנו  600,000הגיע לנו. ברגע שתאושר הלוואה של  :מר דימטרי אפרצב

שקל ברצון להגיע למה  10,500,000נפעיל את התקציב של 

 ויב של הטוב הוא הטוב מאוד. מה לעשות. שנקרא, הא

והצעת מקודם לשימי שהוא נדחף כל הזמן, לקחת פתק  :גב' ויקי בדריאן

ולרשום בצד את מה שיש לו. אולי גם אתה תסיים כדי שרצף 

המחשבה שלי לא ייקטע. הדבר השני שרציתי לדעת, בהסכם 

 של משרד התיירות שכולנו ראינו אותו כמדומני, בעצם מדובר

, אז אחד, למה אנחנו 2021או  2020-שם שהפרויקט יתחיל ב
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לוקחים הלוואה עכשיו אם תחילת העבודות יהיו בעוד 

שנתיים. שתיים, וגם פה אתה מוזמן לתקן אותי אם אני 

 -טועה

 אני אתקן אותך.  :מר דימטרי אפרצב

 אני בטוחה שאתה תתקן אותי. אין ספק שאתה תעשה את זה.  :גב' ויקי בדריאן

 ...  :מר דימטרי אפרצב

הדבר השני, הרי כשמשרדי ממשלה, אלא אם כן קרה משהו  :גב' ויקי בדריאן

קרדינאלי בשנתיים האחרונות, ובתוך כל הבחירות נעשו 

שינויים היסטריים בזה, מאור, ואני אשמח אם אתה תקשיב, 

הרי הם שולחים התחייבות והם מבקשים התחייבות בחזרה 

ם על הסכום. למה אנחנו לוקחים על הסכום. אתה חות

שקלים,  600,000-הלוואה ולא חותמים על ההתחייבות של ה

ניקח  2022-הקיימים, וב 10,000,000-והפרויקט יתחיל עם ה

 הלוואה? אולי נזכה בלוטו?  600,000

 אפשר לענות לך?  :מר דימטרי אפרצב

 כן.  :גב' ויקי בדריאן

 אז אני אענה לך.  :מר דימטרי אפרצב

לא לענות. לתקן את הטעויות שלי, אתה מתכוון. אתה לא  :גב' ויקי בדריאן

 עונה, אבל כן. 

אני אענה לך ואגב, זה גם מופיע בהסברים וגם מספיק רק  :מר דימטרי אפרצב

 10,500,000לקרוא ואפשר היה להבין. עלות הפרויקט הוא 

, ואנחנו נדרשים 9,900,000שקל, ההשתתפות של המדינה הוא 

שקל. אתם מבינים, אני מקווה  600,000, 5.7%שך של למ

שכולם מבינים, שבהיקפים כאלה גדולים אז זה סכום מזערי, 
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הוא לא סכום גבוה. דווקא מכיוון שזה סכום לא גבוה והוא 

משתלב בתוך כל הסיפור הזה, אנחנו נוכל לחתום על הסכם 

ולהוציא את הדברים האלה לביצוע אך ורק אחרי שהמליאה 

תן אישור להלוואה. זה לא מחייב את הגזבר מחר בבוקר תי

לקחת הלוואה. מספיק שיש לו אישור של המליאה, זה מייצר 

לגזבר המועצה, גם לראש המועצה, לחתום. אז יש הבדל בין 

לספטמבר  1-לחתום על משהו שזה עומד כמו גרזן על הראש, ב

התלמידים או התלמידות צריכות להיכנס לבין פרויקט 

קפים, לגבי פרויקט בהיקפים גבוהים, ולכן גם בפארק בהי

תלמודי כמו גם במבנה הרב תכליתי שתכף נדבר, אישור 

הלוואה של המליאה מאפשרת לצאת לדרך. מכיוון שמדובר על 

, אז הוא פותח לנו כמובן את ההזדמנות ואת חלק יחסית קטן

 האפשרות להמשיך לגייס כספים. 

 לוקח הלוואה. זה מה שאתה אומר?  אז אתה לא :גב' ויקי בדריאן

 לא, לא.  :מר מאור אוחנה

תכף הגזבר יתייחס לזה. ולכן, אני לא מתקן ולא שום דבר,  :מר דימטרי אפרצב

אני רק מסביר, וזה בסדר גמור, זה טבעי היה לא להבין את 

 זה ולכן תשלים בבקשה את הדברים.

 9,900,000צאת לדרך עם זה לא מדויק לבוא ולהגיד שאפשר ל :מר מאור אוחנה

ונות, ולקוות, כי תוך כדי תהליך של ביצוע נהיים חשב

שקל, אז אני  100,000בא ומגיש חשבון על וכשמשרד התיירות 

. אני צריך לשים את הכסף. הוא לא 5.7%צריך להשתתף 

 שקל אני לא מדבר איתך.  9,900,000אומר עד 

שאלתי, 'אז אתה לא לוקח את  תראה מה קרה פה עכשיו. אני :גב' ויקי בדריאן
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 ההלוואה?', אמר, 'לא'. אתה אומר שכן, שאין לך ברירה. 

 שקל על תחילת הפרויקט.  600,000לא נכון. לא לוקח  :לבקוביץמר שרון 

 חייב.  :גב' ויקי בדריאן

 לא, לא לוקח.  :לבקוביץמר שרון 

 )מדברים יחד(

 ז לא תוכלו לשמוע עד הסוף. שנייה, רגע, אבל אם תתפרצו א :מר דימטרי אפרצב

לצורך העניין, ברגע שמאשרים את התב"ר הזה אנחנו יכולים  :מר מאור אוחנה

לחתום על החוזה ולהתחיל בביצועים, וכשיגיעו חשבונות, 

שיהיה מדובר בסכומים בסדרי גודל מאוד גבוהים אנחנו 

-3נתחיל לקחת את ההלוואה, אבל יציאה לביצוע אומרת שיש 

 מהיום, אני לא צריך לעשות שימוש בהלוואה.חודשים  4

 כן, אבל מאור אני רוצה לשאול עוד שאלה, לחדד את זה.  :לבקוביץמר שרון 

 דקה, שימי, סליחה.  :מר דימטרי אפרצב

 אבל רגע, אבל אני לא סיימתי.  :גב' ויקי בדריאן

 תרשמי שרון.  :מר דימטרי אפרצב

 2,500,000אישרה הלוואת פיתוח בסך  , המועצה2018באפריל  :גב' ויקי בדריאן

. )לא ברור(. לא רק .. כן, כן,נכון? שקלים, בסדר? מה?  . , יש .

שם כמה נושאים. כיוון שאני לא זוכרת מה יש שם אז אני לא 

מפרטת. למה אתה מחייך? בטבלה שאתה שלחת לי המועצה 

 . 2018-לא לקחה את ההלוואה ב

 נכון, נכון.  :מר מאור אוחנה

ו  לקחה או לא לקחה?  :יקי בדריאןגב' 

 לא לקחה.  :מר מאור אוחנה

 לא לקחה. הבנתי.  :גב' ויקי בדריאן
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..  :מר שימי נמימי .  -עכשיו 

 רגע, אז איך הסתדרתם בעצם?  :גב' ויקי בדריאן

 כן, יש לך זכות.  :מר דימטרי אפרצב

ינג  :גב' ויקי בדריאן אם לקחתם את הלוואת הפיתוח כדי לעשות מאצ'

פרויקטים שנפתחו בתב"רים, ובסוף לא לקחתם את ל

 ההלוואה, מאיפה הכסף הגיע בסוף? 

.. )לא ברור, הקלטה קטועה( אתה לא יודע את זהמאור, אני  :גב' לילך גבע . .

רוב ההלוואה הייתה אמורה להיות מיועדת לאולפנה החדשה. 

מכיוון שהאומדן והתכנון של האדריכלית הגיע לסכום שעבר 

שקל זה היה ברור שזה לא רלוונטי לא לנו  13,000,000-את ה

ולא לאזורית, הוחלט לא לקחת את ההלוואה כי אין למה 

 לקחת את ההלוואה. 

 נושאים שונים, לא רק אולפנה.  50אבל יש שם  :גב' ויקי בדריאן

רוב הכסף היה אולפנה. הנגישות, יש שם כמה נושאים.  :גב' לילך גבע

 -נגישות

 והספורט.  :אןגב' ויקי בדרי

 שיסתדרו בתוך תקציב הפיתוח הרגיל.  :גב' לילך גבע

 -כמה עלה לנו להבין שאין לנו :גב' ויקי בדריאן

 שנייה, תרשי לה לסיים, בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

זה לא קשור לכמה עלה לנו להבין. כדי שאי פעם מועצה  :גב' לילך גבע

בניית אולפנה, מקומית ומועצה אזורית גולן יקבלו הרשאה ל

 חייבים לבצע תכנון. 

 ? 13,000,000כמה עלה לנו להבין ש...  :גב' ויקי בדריאן

 -אני לא זוכרת להגיד כמה עולה התכנון, אבל זה לא :גב' לילך גבע
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 אבל זה לא הנושא. אבל זה לא הנושא עכשיו על הפרק.  :מר דימטרי אפרצב

 -הזה מיצג לא נכון, כי אם אין פ :גב' לילך גבע

 לא, זה קשור להלוואות אבל.  :מר שימי נמימי

 אבל זה לא קשור להלוואות, כי לא נלקחה על זה הלוואה.  :גב' לילך גבע

 לא נלקחה הלוואה.  :מר דימטרי אפרצב

 -לא משנה, אבל אם היה אישור :מר שימי נמימי

ת, שימי, זה ההיפך. זה מעיד על התייחסות עניינית ומקצועי :מר דימטרי אפרצב

 ולא הרפתקנית ודברים מהסוג הזה. 

 -נכון, אבל :מר שימי נמימי

ברגע שהיה ברור שהנושא הספציפי, שהוא לא קשור כרגע,  :מר דימטרי אפרצב

אנחנו סתם עכשיו פתאום התחברנו לזה. ברגע שהבנו שזה לא 

לעניין, אז המועצה משכה ידיים, אבל אני חוזר ומסביר 

 -שאנחנו

ה מדבר כל הזמן לפניי. אני מחכה, מחכה, מחכה. אתה את :מר שימי נמימי

 מגיב לאחרים אבל אתה לא נותן לי לדבר. 

 אני מסביר.  :מר דימטרי אפרצב

ענית לשאלה שלי  קודם כל, לאלא, אני רוצה גם כן לדבר.  :מר שימי נמימי

 -וגם

 )מדברים יחד(

..גם קודם  :גב' ויקי בדריאן מציה, ואז הוא דה לגיטי )מדברים יחד( לעשות .

 משלים את התשובה. 

 שימי, שימי.  :מר דימטרי אפרצב

נותן לי לדבר.  :מר שימי נמימי  אתה מגיב לכל אחד אבל אתה לא 

 -אני מסבירתכף אתה תדבר, סבלנות.  :מר דימטרי אפרצב
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 . ... )לא ברור( :מר שימי נמימי

תמיד, הם לא לא  ,ברוב המקרים אני מסביר שכספי תכנון :מר דימטרי אפרצב

 נזרקים לפח. לפעמים זה גם קורה. בבקשה. 

. )לא ברור(קודם כל, זה גם  :מר שימי נמימי , כי אם לצורך העניין, אושרה ..

פה במליאה הלוואה מסוימת, חלק מהכסף השתמשתם 

 מהשוטף, אתם גם צריכים להחזיר את זה חזרה למליאה. 

 כן נשתמש מהשוטף.  )לא ברור, מדברים יחד( ... :לבקוביץמר שרון 

 -רגע, שנייה, אבל זה לא הנושא. השאלה ששאלתי :מר שימי נמימי

 לא, אבל אתה, סליחה. לא, לא.  :מר דימטרי אפרצב

 )מדברים יחד(

 אתה זורק דברים לאוויר שהם לא מחוברים למציאות.  :מר דימטרי אפרצב

 ... שוטף.  :מר שימי נמימי

 תקבל תשובה.  :מר דימטרי אפרצב

 אתם מפריעים לי, אבל. אתם מפריעים לי.  :מר שימי נמימי

אבל אתה שאלת, אתה אומר משהו שאני אמרתי. רוב הכסף  :גב' לילך גבע

היה מיועד לסיפור של האולפנה שהוא  2018של ההלוואה של 

 אישיו גדול. 

. :מר שימי נמימי .. 

לים שהם כל שאר הנושאים, יש למועצה תקציבי פיתוח רגי :גב' לילך גבע

קיימים ומאושרים במליאה, שאת הנושאים האחרים, כשהיה 

 כסף יחסית קטן, נפתרו דרך התקציבים האלה. 

 בלי לקחת הלוואה.  :מר דימטרי אפרצב

עכשיו, התכנון של האולפנה, אם לא היו מבצעים את התכנון  :גב' לילך גבע

.. )לא ברור(של האולפנה, לא היו  למשרד החינוך להגיש  .
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  )לא ברור( ... ה לבקש

 לקבל עוד תקציבים.  :מר דימטרי אפרצב

הרעיון הוא כרגע, אחרי שיש לך תכנון אתה אוסף משאבים  :גב' לילך גבע

כדי לבנות את ביה"ס, ויש לך שותפים פה. אתה לא מחליט 

 לבד. 

 -שמעתי. עכשיו, אני אשאל :מר שימי נמימי

 ת? אז אתה חוזר בך ממה שאמר :מר דימטרי אפרצב

אני חוזר בי ממה שאמרתי, אבל אתם לא עניתם לי על  :מר שימי נמימי

 השאלה. 

 מה השאלה?  :מר דימטרי אפרצב

שאלתי שאלה פשוטה וגם כן לא עניתם לי בכן או לא. גם  :מר שימי נמימי

כשזה עבר לאלון, הוא לא ענה לשאלה, הוא פתאום עבר 

 -לנושא

 מה השאלה?  :מר דימטרי אפרצב

 אנחנו מדברים עכשיו כרגע על המוזיאון, על הפארק.  :י נמימימר שימ

 כן, לא מוזיאון, על הפארק.  :מר דימטרי אפרצב

 שקל.  600,000על הפארק, סליחה. ההלוואה היא  :מר שימי נמימי

 כן.  :מר דימטרי אפרצב

נתתי מצב תיאורטי שלצורך העניין, הפארק הזה ירוויח כסף  :מר שימי נמימי

ה שנים, יבואו לשם אלפי תיירים. שאלתי האם בעוד כמ

 ההלוואה תוחזר למועצה, זאת השאלה רק בכן ולא. מה? 

אני ברשותך אומר, אתה ההלוואה לוקחת המועצה. אתה  :מר אלון מררי

מדבר על מצב שיהיו פה עודפים. ההלוואה הזאת היא בינתיים 

 -מוחזרת מהמועצה. היא לא מוחזרת מה
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 ור. בר :מר שימי נמימי

. :מר אלון מררי .. 

 -המועצה לוקחת :לבקוביץמר שרון 

... בעוד  :מר יוני גרוסמן  שנים?  6מה יהיה עם 

לפארק, שנייה. בספרים רשום שהמועצה הלוותה כביכול  :מר שימי נמימי

 -ת הפארקותלעמ

 נכון.  :מר אלון מררי

רשום שקל שבבוא העת יחזירו את הכסף או שלא  600,000 :מר שימי נמימי

 בספרים? זאת השאלה. פשוטה. 

 הבנתי, אוקי. זו שאלה מקצועית מידי בשבילי.  :מר דימטרי אפרצב

 לא, זה לא מקצועי.  :גב' לילך גבע

 שאלה רישומית.  :לבקוביץמר שרון 

השאלה אם יהיה עודפים, אם יהיה עודפים בפארק, האם  :מר אלון מררי

  ייקחו את העודפים האלה ויחזירו למועצה.

 ויחזירו אותם למועצה.  :מר שימי נמימי

 אז המועצה פשוט לא תתקצב את הפארק בסבסוד של יוחזר.  :מר דימטרי אפרצב

 -כל התקצוב וסבסוד זה נחמד, זה טוב :מר שימי נמימי

 -300,000זה לא כזה נחמד. זה  :מר דימטרי אפרצב

 -זה מעולה, אבל אני שואל :מר שימי נמימי

 -300,000אז הם יחזירו לך  :לבקוביץמר שרון 

כשנגיע לזה נדבר על זה. למה עכשיו אתה מדבר על מה יהיה  :מר דימטרי אפרצב

 ?-בעוד

.. מה זאת  :מר שימי נמימי . כי אתה חייב להעביר לנו את זה עכשיו להבין 

 -אומרת? אתה חייב
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התשובה היא כן. התשובה היא כן. קיבלת תשובה. מה השאלה  :מר דימטרי אפרצב

 הנוספת? אפשר להצביע?

 -אמרת, לא, אני רוצה רגע לדבר :מר שימי נמימי

 לא, שרון רצה משהו.  :מר דימטרי אפרצב

אתה הגבת לי ולא הספקתי לענות לך. דיברת עם מענק  :מר שימי נמימי

האיזון. בוא קודם כל נבין שבהגדרות של מענק האיזון, 

שעשו,  ובעקבות הפרסומים, עוד פעם, בעקבות הפרסומים

מענק האיזון זה לא להתגאות בו, כי לפי מה שקראתי, מענק 

נועד בעצם לעשות בעצם שוויון בין אוכלוסיות חזקות,  האיזון 

ערים חזקות וערים חלשות. זאת אומרת, ככל שמענק האיזון 

שלך וזה שהציבור יידע, גם כאלה שיתחילו לספר סיפורים 

כל מיני סיפורים שניקח הלוואות, מחזירים לנו את הכסף, ו

שקל  300,000כאלה, גם ראש המועצה פרסם פה שמחזירים 

מסכום ההלוואה, תכף אנחנו נראה אם זה דקויות ונראה שזה 

שקל, אז קודם כל שיידעו שמענק האיזון  300,000-רחוק מ

ככל שהוא גדול יותר זה אומר שהמצב של העיר שלנו פחות 

 טוב. זה בהגדרה הכללית. 

 -אני גם אחרי זה :מר אלון מררי

. :מר שימי נמימי ..  בטח 

 אתה מרשה לו לענות?  :מר דימטרי אפרצב

יש פה, כמו שאמרת, קראתי את הפרמטרים למהלך האיזון,  :מר שימי נמימי

יש שם עשרות פרמטרים ובין היתר הפרמטר של ההלוואות, 

  -שזה בעצם אחוז מסוים, פה לפי הטבלה מופיע

 -מבקשאני  :מר דימטרי אפרצב



 מועצה מקומית קצרין
  15.9.2019ישיבת מועצה  

 

 96 
 

אז מופיע  5אקונומי -כלכלי, סוציו-אם אנחנו בדרגה חברתי :מר שימי נמימי

 מעומק המלגות. זה מה שמופיע.  11%פה 

 אוקי. תענה בבקשה תשובה קצרה, כי זה לא בדיוק הנושא.  :מר דימטרי אפרצב

אני אענה לך תשובה. יש נוסחה למדינה. המדינה קבעה  :מר אלון מררי

משלים או כמענק הוא מוצר משלים  שארנונה זה מוצר

לארנונה. ככל שיש לך ארנונה גבוהה יותר אתה לא צריך 

הארנונה אתה מקבל מ מספיקלקבל מענק, ובמידה ואין לך 

מענק ובמידה ויש לך מעל הרף שנקבע, אתה זכאי לקבל 

ארנונה של מסחר. חיות ממענק. עכשיו, רשויות במרכז הארץ 

תם לא מרכז הארץ לכן הנוסחה אתם, בלי לפגוע בקצרין, א

נותנת מענק לקצרין, אז אני לא מבין על מה אתה מלין. אתה 

לא רוצה לקבל מענק מהמדינה? אתה רוצה שהתושבים ישלמו 

את כל מחיר השירותים? הרי המענק הוא בסופו של יום בא 

 לסבסד את עלות השירותים שניתנים לקצרין. 

 -שימי :מר דימטרי אפרצב

 מה שדבר רע זה דבר טוב.  :רימר אלון מר

 -לא, אני :מר שימי נמימי

 שימי, רק רגע, שימי.  :מר דימטרי אפרצב

יש הבדל בין, לא, בטח שאני רוצה, אבל יש הבדל בין  :מר שימי נמימי

 להתגאות במענק איזון, לא צריך להתגאות במענק איזון. 

 מי מתגאה? איפה אתה רואה התגאות? :מר דימטרי אפרצב

בפייסבוק, בבקשה, כותב פה ראש המועצה, "אם המועצה לא  :שימי נמימימר 

תבקש הלוואת פיתוח השנה ושנה הבאה מענק הפיתוח", הוא 

קורא לזה מענק פיתוח, כן? זה מענק איזון, "ניתן בסכום של 
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 השנתי של ההלוואה".  ... )לא ברור(שקל, סכום ש 300,000-כ

ר במה שכתבתי? אם אתה לא תיקח הלוואה אוקי. מה לא בסד :מר דימטרי אפרצב

 -אז אין לך סיבה

 -אתה לא רואה :מר שימי נמימי

 רגע, שנייה. אין סיבה למדינה לסבסד אותך. זה כל הרעיון.  :מר דימטרי אפרצב

אתה מפריע והחברים שלך מפריעים לי, ואתה, כשאתה יש לך  :מר שימי נמימי

דקות ותתחיל לעבוד  16זכות דיבור, אז אולי אני אפעיל שעון 

שקל שהוא כותב פה,  300,000לפי הנהלים. תן לי לסיים. 

שקל, תסביר לאדוני ראש  300,000שסכום ההחזר הוא 

המועצה שזה לא, אין, זה לא מציאותי. זה לא שכל סכום 

 ההלוואות שיש לך אתה תקבל אותם חזרה דרך מענק האיזון. 

 -אז אני דווקא, שימי :מר אלון מררי

 . ... )לא ברור(בוא תקשיב ל :דימטרי אפרצבמר 

קודם ניסיתי להסביר ככה, מבלי לסבך יותר מידי את  :מר אלון מררי

האנשים שנמצאים פה כי גם זה כבר דיון שכבר נכנס לשעה 

השלישית. בנוסחת מענק האיזון יש פרמטר שנקרא החזרי 

 3,700,000הלוואות. במידה וקצרין היום תיקח הלוואה של 

-ל ובמידה וההחזר השנתי של אותה הלוואה הוא כשק

אלף שקל במענק האיזון,  300-320שקל, היא תקבל  400,000

אז אני רק שם את זה לפניכם ואני אומר חברים, כן, זה נכון 

מההלוואה הזאת תשולם לקצרין  80%שלוקחים הלוואה אבל 

 בתוך מענק האיזון. 

 בוודאות?  :מר שימי נמימי

 -ואני אגיד לך :מר אלון מררי
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 מענק האיזון מובטח בוודאות?  :מר שימי נמימי

ימי. אף אחד לא ששימי, אתה צריך רק להבין דבר אחד,  :מר אלון מררי

שמעתי שמתקיים דיון, היה חשוב הזמין אותי לישיבה הזאת. 

לי בשביל קצרין לשים את הדבר הזה על השולחן ולהסביר 

אתם קצת יוצאים  לכם שאם אתם לא תיקחו את ההלוואה

 פראיירים, זה הכל. 

 אני שואל שאלה, האם מענק האיזון מובטח בכל שנה?  :מר שימי נמימי

 -... קודם כל כן :מר שימי נמימי

 כן?  :מר שימי נמימי

זו נוסחה שקיימת כבר הרבה מאוד שנים.  :מר אלון מררי כן. מענק האיזון 

פעמים הרבה מאוד שנים. זה נכון שיש שנים שהנוסחה ל

מקבלת תיקון ימינה ולפעמים תיקון שמאלה, אבל הנוסחה 

 -הזאת קיימת

 תקבל מענק.  בוודאות, אם לא תיקח הלוואה לאיש דבר ש :מר דימטרי אפרצב

 לפי הנוסחה.  1994למיטב ידיעתי, משנת  :מר אלון מררי

 לפי דבריך, כמעט כל סכום ההלוואה מוחזר במענק? :מר שימי נמימי

אז אני אתן לך נתון אם שאלת, החזר ההלוואות של קצרין  :רימר אלון מר

שקל, מתוך מענק האיזון שקיבלה  2,300,000היה  2017בשנת 

 שקל.  1,700,000קצרין יש סכום של 

יופי, נכון. אבל מענק האיזון הזה היה מתקבל גם ללא  :מר שימי נמימי

 הלוואות רק שהוא היה סכום יותר קטן. 

 א. היית מקבל פחות. ל :מר אלון מררי

 היית מקבל פחות?  :מר שימי נמימי

 )מדברים יחד(



 מועצה מקומית קצרין
  15.9.2019ישיבת מועצה  

 

 99 
 

שקל, אז שילמת  1,700,000שקל, קיבלת  2,300,000החזרת  :מר אלון מררי

 . 2,300,000מתוך  600,000נטו 

אני חושב שאם היית, אם זה היה הלוואה כזאת בתנאים  :מר דימטרי אפרצב

 קופץ על זה. כאלה היית מקבל הצעה, בטוח שהיית 

 במידה ולא היה ... )מדברים יחד(  :מר שימי נמימי

 -המענק שהיה מגיע ל, תראה :מר אלון מררי

 אם לא היה לך. :מר שימי נמימי

. :מר אלון מררי .. , מענק האיזון )לא ברור( בוא נחזור עוד פעם לנתונים 

שקל ועוד  9,700,000שמגיע לקצרין עפ"י הנוסחאות הוא 

 9.8קל בגין פנסיה, ברשותך אני אעגל, בוא נעשה ש 2,000,000

. זה בלי החזרי הלוואות. 11.8שקל, כמה זה?  2,000,000ועוד 

מיליון שקל המענק  1.7הואיל ויש גם החזרי הלוואות, עוד 

 שקל.  13,500,000שמגיע לקצרין הוא 

 שנה אם אנחנו לוקחים 15-אז למה אנחנו לוקחים הלוואה ל :גב' ויקי בדריאן

 -בחזרה 1.9, מקבלים 2,500,000

 אני אסביר לך.  :מר אלון מררי

 שנים?  15-למה לקחת ל :גב' ויקי בדריאן

 -15-אני דווקא מכוון את הגזבר לקחת אותה ל :מר אלון מררי

אתה גם מכוון אותו לעשות מחזור ושלא ייגמרו הלוואות  :גב' ויקי בדריאן

 לעולם? אלי, אלי שלא ייגמר? 

הנוסחה, צריך להבין אותה כדי לדעת איך להתנהג בצורה  :ררימר אלון מ

אני אין לי בנק, אני לא נותן הלוואות, אני לא האופטימאלית. 

מרוויח מזה. אני חושב שהלוואה ארוכת טווח, אם נותנים לך 

מהעומס אתה צריך לקחת הלוואה שהיא תתכסה עד  11%
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ה להיות, כמה שאפשר ע"י מענק האיזון. זה אומר שהיא צריכ

שנים. עכשיו,  10שנים, לפחות  10אורך החיים שלה לפחות 

מכיוון שציינתי קודם שיש לנו פער בין ההחזר בפועל לבין מה 

, ככל שאנחנו 600,000שאנחנו מקבלים במענק האיזון של 

 . )לא ברור, הקלטה נקטעת(ניקח הלוואה נמוכה יותר 

 שרון, שאלה שלך.  :מר דימטרי אפרצב

 להאמין לי שאין לי בנק, וזה שיקול כלכלי.  אתם מסרבים :מררי מר אלון

... )לא ברור, מדברים לא, אבל בהתחשב בעובדה שאתה יודע  :גב' ויקי בדריאן

, אז יש לנו בסה"כ, ההמלצות שלך הכניסו את המתנ"ס יחד(

 -לפני כמה שנים לגירעון

טי לדיון הזה. שרון, טוב, אתה לא חייב לענות. זה לא רלוונ :מר דימטרי אפרצב

 בבקשה. שאלה שלך. 

 שרון, תשמור את הציניות לעצמך בבקשה.  :גב' ויקי בדריאן

 אתה לא חייב לענות.  :מר דימטרי אפרצב

אני חושב שהפרויקט הזה זה אחד הפרויקטים המשמעותיים  :לבקוביץמר שרון 

ביותר ברמה של אם קצרין, לא יודע, אני יכול להשוות את זה 

רי, מבני הייטק. אני מאמין שגם לפנינו ישבו פה, זה לקאנט

פרויקט שכמובן פה יכולים לדחות אותו, זה פרויקט שמשנה 

את המציאות. זה בבחינה הזאת. דבר נוסף, אני רק רוצה 

להבין, אני רוצה, אני חושב שאני הבנתי. מאור, אם אנחנו 

שקל, אתה לוקח את גובה ההלוואה,  100,000לוקחים עכשיו 

שקל, נכון? הלוואה, אם אתה צריך לשלם  5,000-את ה

שקל מתוך הפרויקט. אני מבין? כלומר, ההלוואה  100,000

 שקל?  10,000,000-מתקדמת ביחס מתוך ה
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 תדורשש אבן דרך. אם יש לי אבני דרךאנחנו עובדים לפי  :מר מאור אוחנה

ממני עכשיו לתקצב כבר חצי מהתקציב הזה באמצעות 

 -ההלוואה

שקל  600,000לא, מה שאני חותר שאתה לא לוקח עכשיו  :לבקוביץשרון  מר

 ומתחיל לשלם עליהם ריבית? 

 ממש לא.  :מר מאור אוחנה

לזה אני רוצה, זאת אומרת שזאת הלוואה הגיונית, כלכלית,  :לבקוביץמר שרון 

 נכונה. 

ם אני מבקש להעלות להצבעה תכנון והקמת פארק תלמודי ע :מר דימטרי אפרצב

שקל. מי בעד? נא להצביע. פה  600,000לקיחת הלוואה של 

  אחד. תודה רבה.

הוחלט פה אחד על אישור תכנון והקמת פארק תלמודי עם לקיחת    החלטה:

 .  ₪ 600,000הלוואה של 

 

 ממשלה.  קרייתסעיף הבא, תכנון והקמת מבנה רב תכליתי ב 

 אפשר הפסקה?  :מר שימי נמימי

נחנו נסיים ואז נצא להפסקה, בבקשה. קודם נסיים את זה א :מר דימטרי אפרצב

 ואז נצא להפסקה. אולי נקצר דיונים ואז זה ירוץ. קדימה. 

. :גב' ויקי בדריאן ..  יש לך שאלות של 

... חותמת גומי.  :מר שימי נמימי  לא, אז 

לא, לא, חותמת גומי אף אחד לא התבקש ולא נדרש. בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

ל להציג בבקשה, זה הפרויקט ביותר והמשמעותי אתה יכו

 ביותר. 

תכנון והקמת מבנה רב תכליתי, קריית ממשלה, תקציב  :מר מאור אוחנה
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שקל יתוקצב ע"י מענקי  9,500,000שקל. רובו  14,500,000

התיישבות צעירה, כאשר ההחלטה בהתיישבות צעירה היא 

פה אמנם בדבר הקמת פרויקט בעל יכולת הגדלת הכנסות. יש 

תקציב של משרד הבינוי והשיכון עבור הקמת השלוחה של 

שקלים,  3,000,000-המתנ"ס לתוך המבנה בסדר גודל של כ

נידרש לממן באמצעות הלוואה. ₪  2,122,000ואת היתרה של 

שקל. בהסבר הוצג לכם גם  14,000,000סה"כ המימון שלנו 

וסד וגם מבחינת כדאיות כלכלית, אוקי? שתוכנן ע"י מנהל המ

על ידי, והיא בעצם מהווה מסמך מקצועי בדיונים לגבי המבנה 

הרב תכליתי, גם מול משרדי ממשלה, לוועד קצרין, גם מול 

לצורך העניין, בית המשפט, מנהל הדיור הציבורי וכן הלאה. 

 אם יש לכם שאלות בבקשה. 

ויקי, בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב  שאלות, בבקשה? 

איתי, גם ראיתי בפייסבוק וגם בהמלצתכם, פניתי למנהל ר :גב' ויקי בדריאן

המחלקה הרלוונטי שיש שם כמה מאות מטרים שמיועדים 

 למתנ"ס, נכון? 

 מטר.  500 :מר דימטרי אפרצב

, אז איזה מהם 625-ו 400מטרים, היה  2מטר. אז היה  500 :גב' ויקי בדריאן

 ?400-או ה 600-מיועד למתנ"ס? ה

 מטרים.  500 :מר דימטרי אפרצב

 500-מטרים. ואז הלכתי לבדוק מה בעצם מתוכנן להיות ב 500 :גב' ויקי בדריאן

מטרים, ואחת התשובות שקיבלתי הייתה שחלק מזה מיועד 

, . עכשיו, ר)הקלטה נקטעת( ל... ציתי לשאול אותך, שרון

 -נטול ציניותב ואותך
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 אבל תתני לי להחזיר לך תשובה.  :לבקוביץמר שרון 

בטח, ברור. ומקסימום אני אעצור אותך, שרון. מה הבעיה.  :י בדריאןגב' ויק

אין לך שום בעיה עם זה שהבנות שלך, את יודעת מה, שרון, 

גם אותך אני אשאל, שהבנות שלכם ילכו למחול ומה שיקרה 

במקביל, עכשיו לפני שתקפצו, זה אחרי צהריים וזה בוקר אז 

נת מחול בקיץ, בוא נלך, מה שנקרא נתפרע, נלך על קייט

מהבוקר עד הצהריים, ושמה שיעברו שם זה עצורים אזוקים, 

 עברייני מין, אלימות במשפחה. 

 איזה עצורים?  :מר דימטרי אפרצב

 בית משפט, מה זאת אומרת?  :גב' ויקי בדריאן

 אין שם בית משפט פלילי.  :מר דימטרי אפרצב

 -מה זאת אומרת? גם הם המגיעים :גב' ויקי בדריאן

 אבל זאת פנטזיה.  :ר דימטרי אפרצבמ

 גם הם המגיעים לתחנת גולן עצורים, מה זאת אומרת?  :גב' ויקי בדריאן

..., יש כניסה  :מר דימטרי אפרצב זו כרגע אמירה לא אחראית, לא בדקה שיש 

 -נפרדת

 סליחה.  :גב' ויקי בדריאן

 בית משפט הופרד.  :מר דימטרי אפרצב

 אני לא הפרעתי לך. סליחה,  :גב' ויקי בדריאן

 בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

זה אתה מפריע לי, ואני בכלל שאלתי את שרון ושרון. אתה  :גב' ויקי בדריאן

 מרשה לו לענות? 

 כן, אני אענה לך.  :לבקוביץמר שרון 

 אוקי, אבל אני לא סיימתי.  :גב' ויקי בדריאן
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 אה, אוקי.  :לבקוביץמר שרון 

ון שהוא כבר כל כך, מה שנקרא היה לו נורא חשוב מכיו :גב' ויקי בדריאן

להדגיש את זה, אז אני רוצה לחדד. גם היום, לבית משפט 

שלום בקצרין, שנמצא ברחוב שיזף, זה שיזף, מגיעים עצורים 

אזוקים. עכשיו, כניסות נפרדות, אבל הם בחניה. הבת שלך, 

 -שהיא נהדרת ונפלאה

 גם החניה מופרדת.  :מר דימטרי אפרצב

תגיד, אי אפשר גם לתאם שתי מליאות נפרדות? האופוזיציה  :גב' ויקי בדריאן

תקיים עצמה, הקואליציה תקיים עצמה, נעשה התכתבות, כי 

 -אצלך הכל נפרד, הכל קל, אבל מתי באמת

 אני אשקול.  :מר דימטרי אפרצב

 תנשום ותיתן את הדעת לפעולות שאתה מבצע.  :גב' ויקי בדריאן

 תתמקדי בשאלה שלך, בבקשה.  :רצבמר דימטרי אפ

התמקדתי אבל אתה לא נותן לי, אתה מפריע לי בלי הפסקה.  :גב' ויקי בדריאן

הרי כשהאו"ם שכר את המשרדים כולם רעשו וגעשו, חיילי 

האו"ם לקחו לנו את המתנ"ס, הבנות שלנו הולכות, באות, אז 

, לחיילי האו"ם בנות הולכות ובאות אבל זה בסדר? יתרה מכך

שאתה שולח, תדע, הוא  אני קוראת את כל מהכתב הגזבר, 

שקלים. על איזה מבנה  85,000העריך את זה בהכנסות של 

מתנ"ס בקצרין משלמים לנו שכירות, סליחה על השאלה? כי 

פעם אחרונה שבדקתי, לא על המבנה הגדול, לא על מבנה 

 -הנוער, לא על בני עקיבא אז

 בתי שקראת. חבל, באמת חש :מר מאור אוחנה

 קראתי, קראתי. קראתי וציטטתי לך את ההערכה.  :גב' ויקי בדריאן
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ית שמציין בדיוק ליד שלוחת המרכז הקהילתי יש סימן כוכב :מר מאור אוחנה

 כי מדובר בעלות אלטרנטיבית. 

 אלטרנטיבית? מה זה אלטרנטיבית?  :מר שימי נמימי

 כלומר, זה לא עלות בפועל.  :מר מאור אוחנה

.. :' ויקי בדריאןגב .  ,  )מדברים יחד( שימי

 שחקן מסחרי. מה שהיה משלם  :מר מאור אוחנה

 קיבלתם תשובה?  :מר דימטרי אפרצב

והשאלה, ואתה בכלל, אני שכחתי מזה, אתה הקפצת לי את  :גב' ויקי בדריאן

זה, כתבת שמי שעשה את התכנית הכלכלית זה בין היתר 

 לשאול כי הוא רוצה. החברה הכלכלית, ואני אתן לשימי 

 רק שנייה, את לא רוצה תשובה ממני? :לבקוביץמר שרון 

 כן, רוצה.  :גב' ויקי בדריאן

 )מדברים יחד(

בבקשה, שרון קיבלת שרון ושרון, קיבלת שאלה. בבקשה,  :מר דימטרי אפרצב

 תענו. 

אז בכלל, לבת שלי קורה הרבה ללכת למרכז המסחרי,  :לבקוביץמר שרון 

נחנו עוברים כמעט כל יום על יד בית המשפט עם למתנ"ס וא

 -העצורים ועם עבריינים

 אתה הולך איתה ברגל?  :גב' ויקי בדריאן

 לפעמים כן.  :לבקוביץמר שרון 

 באמת?  :גב' ויקי בדריאן

עכשיו הן כבר גדולות, אבל היא הולכת ברגל, כן. אין מה  :לבקוביץמר שרון 

 לעשות. 

... מהבית שלך לעשותמסלול  :גב' ויקי בדריאן  -מאוד 
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אפשר בבקשה לא להתדיין על הזה. שאלת שאלה, תקבלי  :מר דימטרי אפרצב

 תשובה. 

 זה הבת שלי.  :לבקוביץמר שרון 

 אני יודעת.  :גב' ויקי בדריאן

דבר נוסף, אני כן יכול להגיד שיש באמת מצוקה לכל המחול  :לבקוביץמר שרון 

הייתי מעדיף שיהיה מבנה בסטודיואים. עכשיו נכון, אולי 

 -סטודיו נפרד, אבל כרגע יש פה פיתרון מצויין. אני לא רואה

 -תכנון המבנה המסחרי כמה עלה :גב' ויקי בדריאן

 תרשי לו לענות, בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

אני אומר לך, אני מאמין שאם את תרצי לקבל  אני שוב, :לבקוביץמר שרון 

ת זה את תוכלי לפנות אליהם הסברים למה אי אפשר לעשות א

 והם יתנו לך הסברים למה אי אפשר לעשות את זה שם. 

 אני לא סומכת על מה שהם אומרים.  :גב' ויקי בדריאן

אז בסדר, אז אני אומר, עכשיו עוד פעם, מבנה מהסוג הזה  :לבקוביץמר שרון 

אני לא מסתכל איפה הבת שלי תרקוד או איזה משהו מהסוג 

משמעותי מאוד, אני לא מכיר עוד עיר שיש לה הזה. זה מבנה 

בית משפט בבניין מגורים. אני לא יודע אם מישהו מכיר את 

זה. אין כזה דבר בכל הארץ, שיש בית משפט בתוך בניין 

מגורים, כלומר כל ההסתכלות הקטנונית הזאת לדעתי, אני 

מצטער, מה אם הבת שלך תבוא ויראה אותה איזה עציר וכל 

את זה עכשיו בצד ואנחנו חייבים להבין את  זה, אני שם

המכלול ורצוי וראוי שיהיה פה בית משפט מכובד, גדול, 

רציני, ורצוי וראוי שתהיה פה קריית ממשלה שבה יש את 

 ביטוח לאומי ומס הכנסה. 
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 חבל שביטוח לאומי לא עובד.  :גב' ויקי בדריאן

 -אל תדאגי, אנחנו :לבקוביץמר שרון 

 בסדר, שנייה, תענה.  :במר דימטרי אפרצ

 זהו, וכמובן שזה חיוני מאוד.  :לבקוביץמר שרון 

 משמעותי.  :גב' ויקי בדריאן

 שרון, בבקשה. סליחה רגע. שרון, בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

לא, אין לי מה לענות. אני רק שואלת איפה הזעקה הזאת  :גב' שרון רואס

 -הייתה

 רגע, שרון גם.  :גב' לילך גבע

אני רק שואלת איפה הזעקה הזאת הייתה כשבית המשפט הוא  :שרון רואסגב' 

 בבתי מגורים וילדים גרים שם? 

 -אף אחד עוד לא  :מר שימי נמימי

 אף אחד לא גר בבניין.הוא בכניסה נפרדת.  :גב' שרון רואס

 )מדברים יחד(

 חבר'ה בבקשה, סבלנות. מותר לה להגיד מה שהיא מבינה.  :מר דימטרי אפרצב

אני עוברת ואני שמה את הבת שלי בדרכי נועם, ואני יוצאת  :גב' שרון רואס

 משם כדי לצאת לעבודה. 

 אני מחר אעשה צילום של דקה כמה עוברים שם ילדים.  :לבקוביץמר שרון 

 )מדברים יחד(

 חברים, תכבדו אחד את השני. :מר דימטרי אפרצב

 לא, גם אני לא כועסת.  :גב' ויקי בדריאן

 ים יחד()מדבר

 תכבדו אחד את השני.  :מר דימטרי אפרצב

טען ראש המועצה שאין אסירים ואזוקים ועצורים, אז מה  :גב' ויקי בדריאן
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 התשובה שלך רלוונטית? 

 אז אני הולכת איתך.  :גב' שרון רואס

 אבל את אומרת שאת רואה אותם כל בוקר?  :גב' ויקי בדריאן

 ס. ילדים שהולכים לבי" :גב' שרון רואס

 נו, ומה יש להם לחשוש?  :גב' ויקי בדריאן

 -אז אני שואלת, אם את טוענת שיש עצורים ואזוקים :גב' שרון רואס

 ברור.  :גב' ויקי בדריאן

ועוד כל מיני מפחידים, אז איפה הדאגה הייתה לילדים  :גב' שרון רואס

י  שעוברים כל יום לבי"ס, לילדים שגרים בשכונה הזאת, אנ

 שואלת. 

 -לא יודעת, תגידי לשרת המשפטים שתבנה :ויקי בדריאן גב'

 )מדברים יחד(

 -לא, אבל הדיון דווקא :מר דימטרי אפרצב

.., תהיה הפרדה ואנחנו :גב' שרון רואס .  -... תהיה לו גישה, תהיה 

 מיקומו לא רלוונטי.  :מר דימטרי אפרצב

 הלאה.  :מר מאור אוחנה

ול שאלה, בבקשה. חברים. בבקשה, שימי. טוב. שימי רצה לשא :מר דימטרי אפרצב

 אלי, אתה רצית לשאול שאלה? 

 -שאלה :מר אלי מרדכי

 שנייה, שימי, אח"כ אלי.  :מר דימטרי אפרצב

... :מר שימי נמימי הנושא הזה הוא מהותי  )הקלטה נקטעת( אני עכשיו מבקש 

הפעם  ה...בגלל שהיה עליו הרבה מאוד דיון ושיח ציבורי מצד 

 10יד על נו לי את זכות הדיבור ואני אקפשבאמת תת אני רוצה

מאוד חשוב לי להסביר את -כי זה מאוד שמגיעות לידקות ה
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 זה. 

 , אין שום בעיה. 20אתה יכול לקחת גם  :מר דימטרי אפרצב

 תודה.  :מר שימי נמימי

 , שעה אתה יכול לדבר. 10, 10, 10אתה יכול לקחת  :מר דימטרי אפרצב

 -אז אני שמח :מר שימי נמימי

 שעות אנחנו נסגור וחבל.  4רק תיקח בחשבון שבתום  :מר דימטרי אפרצב

 זו המומחיות שלו ועוד לא הפנמת את זה.  :גב' ויקי בדריאן

.. חבר  :מר דימטרי אפרצב . ... יש לך זכות לדבר שעה  שעה, אתה יכול לדבר 

 הדקות שלי.  10מועצה. אני מוותר לך על 

רוצה להגיד כמה דברים. אחד, בזמנו אישור התב"ר שהיה אני  :מר שימי נמימי

היה אישור עקרוני בלבד, היה לא אישור לביצוע  2018בשנת 

ובטח ובטח לא אישרו עפ"י הפרוטוקול באותה מליאה, ולא 

הצביעו שהולכת להיות שם שלוחה של מתנ"ס, לא הצביעו 

שהולכת להיות שם שלוחה של חלוקה למסחר, ומעבר לזה, לא 

צביעו שהולכים לקחת הלוואות על חשבון המועצה. עכשיו, ה

אני רוצה להסביר גם לכם וכולכם יודעים את זה, אבל בעיקר 

לציבור שעבר פוש רציני, ושוב אני חוזר, בפייסבוק, בכל מדיה 

 אפשרית, אנחנו השתדלנו, השתדלתי כמה שאפשר לא להגיב

חתי ואני כי שמרתי את זה לעכשיו. לדעתי האישית, אני הבט

מבטיח גם עכשיו, כל הצבעה שלי תהיה עניינית ואני מצפה 

ומקווה שגם ראש המועצה, למרות שמההיכרות שלי איתו, 

דברים, אם אני לא מסכים איתו על  10כשאני מסכים איתו על 

אחד אני כבר פסול, אבל במקרה הזה אני חושב שזו טעות, 

מר את זה אני אומר שזו טעות באופן באמת, באמת אני או



 מועצה מקומית קצרין
  15.9.2019ישיבת מועצה  

 

 110 
 

מכל הלב, אני אומר את זה בלי כל קשר לשנאת, למלחמות 

פוליטיות כאלו ואחרות, אני חושב שזו טעות לקצרין לבנות 

קריית ממשלה ואני אסביר לכם גם למה. קריית ממשלה נשמע 

טוב, נשמע פנטזיה, אבל יש בזה גם הרבה חסרונות. החיסרון 

של חברת בנייה, הראשון זה שבעצם אנחנו פה לא איזה שחקן 

אנחנו לא איזה יזם פרטי שאמור להתחרות בבעלי עסקים 

ויזמים אחרים. אם אנחנו נבנה כזה מבנה ונרכז במבנה אחד 

את כל הסוחרים הטובים במירכאות, עוגנים, אנחנו בעצם 

ניצור מצב שאידיליה של כל מקום ושל כל עיר קטנה, שיבואו 

ים מסחריים אחרים, לפה יזמים אחרים בעתיד כדי לבנות מבנ

למה? כי כל יזם שירצה לבוא לבנות פה איזשהו קניון או איזה 

מרכז מסחרי יחפש איזה עוגן. העוגן מבחינתו זה קודם כל, 

הסוחר הממשלתי, או לחילופין בנק, דואר או כל גורם אחר 

אם קופת חולים. לצערנו, במקרה אין מספיק. אם אנחנו 

המועצה פה בפרויקט הזה  מסתכלים על ראייה עתידית, ראש

מצייר צורה ורווחים של שכירות של איקס כסף. לא משם 

צריכה לבוא ההכנסה של המועצה המקומית קצרין. מועצה 

מקומית קצרין צריכה לבוא מכל רשות, כן? הכנסה, אני יודע 

שאתה אוהב לשמוע את הדברים האלה אז אתה תשמע. 

תרומות. לא הכנסה מארנונה, הכנסה ממענקים, הכנסה מ

הכנסה משכירות. עובדה לכך, כן, רק שימו דגש, שעד היום 

מועצה מקומית קצרין אף פעם לא השקיעה באיזשהו מבנה 

 -שיצר תשואה של שכירות, כן? גם מבנים שהיום

 ...  :לבקוביץמר שרון 
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תן לי לסיים לדבר, שרון. מבנים שמייצרים תשואה נכון  :מר שימי נמימי

פול של חברה לפיתוח קצרין, לא המועצה להיום, עברו לטי

המקומית. אני בכלל לא יודע, אני רוצה לשמוע את חוות 

הדעת של היועץ המשפטי האם מותר למועצה לקחת, לגבות 

שכירות מגופים ממשלתיים שאותו גוף מהממשלה העניקה שם 

את רוב המענק, את רוב הכסף? האם זה בכלל אפשרי? לא 

מותר, זה היועץ המשפטי יענה על זה  יודע אם זה מותר או לא

אח"כ. מעבר לזה, אתה בעצם פוגע גם בעסקים הרגילים 

האחרים, למה? כי ברגע שאתה בונה קריית ממשלה, כל 

המוסדות הממשלתיים שהם סגורים היום בעיר כמו לדוגמא, 

אבר, יתרכזו במקום אחד -אלו ווטשרון אמר, ביטוח לאומי, 

.)לא ברור( חרים. המרכזים האחרים ובעלי מרכזים הא ו..

העסקים האחרים הקטנים ייפגעו, כי מה מייצר בעצם משרד 

ממשלתי? מייצר תנועה של אנשים. אנחנו נבטל את התנועה 

של האנשים באותם אזורים, בגלל זה אני חושב ולא, קודם 

, גם מעבר לזה. גם אם מחליטים שרוצים כל, אתם יודעים מה

יה של קריית ממשלה צריכה לבנות קריית ממשלה, הבני

להיות א', הכי נכון לידי יזם פרטי, ב', להגביל את המשרדים 

הממשלתיים באותו בניין כדי שלא יהיה ריכוזיות. אנחנו לא 

גרים בנצרת, אנחנו לא בחיפה ולא בת"א. אין פה מרחקים 

כאלה גדולים שאנחנו צריכים ריכוזיות במקום אחד. אם 

או שניים במשרד ממשלתי אחד או תגדילו את זה ליזם אחד 

שניים תגרמו לזה שבעתיד ייבנה עוד מבנה ועוד מבנה ועוד 

מבנה וירצו לבוא לפה יזמים. אם אתם מחליטים לבנות 



 מועצה מקומית קצרין
  15.9.2019ישיבת מועצה  

 

 112 
 

בעצמכם זה אך ורק באמצעות חברה לפיתוח קצרין ולא 

מועצה מקומית. מועצה מקומית לא צריכה לנהל ולהתעסק 

שימו לב מה קורה. יש  עם הדבר הזה. כמו לדוגמא, עכשיו

מבנים שבבעלות מועצה מקומית, אלון, חבר טוב, מכיר את 

זה, מבנים שמייצרים שכירות. מה עשתה המועצה כל השנים? 

העבירו אותם לניהול של חברה לפיתוח קצרין, זאת אומרת, 

כל השנים האלה את התשואה על השכירות מרוויחה, הנכסים 

. אתה כבר מסמן ככה עם של המועצה, החברה לפיתוח קצרין

הלא, אני אתן דוגמאות רק כדי שיהיה להדגיש על מה אני 

 מדבר. 

 אני, כשאתה תסיים אני אגיב.  :מר דימטרי אפרצב

 אני לא אמרתי כלום.  :גב' אנה גרוסמן

גני הילדים,  :מר שימי נמימי אני יודע. המערכות הסולאריות שעל הגגות של 

שייכים למועצה המקומית, יש פה מבנים שבמרכז המסחרי ו

בבעלות המועצה המקומית שהעבירה אותם מהחברה לפיתוח 

קצרין. למה אנחנו בכלל, באופן עקרוני, כרשות צריכה להיות, 

יכול להיות, חברת נדל"ן או איזה שחקן מתחרה לבעלי 

עסקים וליזמים אחרים. אנחנו לא צריכים את זה. ועכשיו אני 

 אתן לכם דוגמאות. 

 למי אתה שילמת שכר דירה בעוגנים שם? :י בדריאןגב' ויק

 שנייה, שנייה, שנייה. חברה לפיתוח קצרין.  :מר שימי נמימי

 תודה רבה. :גב' ויקי בדריאן

 -חברה לפיתוח קצרין היא גם :מר שימי נמימי

. :גב' ויקי בדריאן .. 
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ח אני מסתכל גם עכשיו שנייה רגע, על האתר של חברה לפיתו :מר שימי נמימי

קצרין. שימו לב, אתר החברה לפיתוח קצרין מתהדר בבניית 

במרכז מסחרי אחד, קאנטרי קצרין,  ומשרדיםתוספות קומה 

והמבנים השכרת נכסים במרכז מסחרי איתן, רחוב האומנים, 

בטכנולוגיות מתקדמות. אוקי? זה מה שהחברה לפיתוח קצרין 

שובים מתהדרת בו. עכשיו, אז לקחתי והסתכלתי, כמובן שבי

קטנים אין בכלל קריית ממשלה. כשאנחנו מדברים על ישובים 

, אין  קטנים מדברים על קריית שמונה, טבריה, חצור וכו'

קריית ממשלה. איפה יש קריית ממשלה? בערים הגדולות. אם 

זה את ירושלים, ת"א, חיפה, נצרת, ואני הסתכלתי ובדקתי 

י זה משהו רק לבדוק מי בנה את קריית הממשלה, אמרתי אול

שהוא באופן גורף, ואני רואה שבעצם גם אפילו בערים 

הגדולות, בנצרת, בירושלים, בבאר שבע, מי שבנה את זה זה 

ישראל, חברת שיכון ובינוי. חברת שיכון -חברות אפריקה

ובינוי לא כי אחרי זה מכרה את זה לחברת אדלר. זאת 

יה אומרת, מועצה מקומית ורשות מקומית לא התעסקה בבני

כזאת ובבנייה של קריית ממשלה. זה נשמע נחמד, פרויקט 

 -מדהים, אבל אפשר גם

 סליחה.  :מר דימטרי אפרצב

בערך, הוא פה, סליחה שאני מעיר לך,  עלויות ההחזקה שלכם :מר שימי נמימי

שקל שאתה מתאר שם  15,000מאור, עלויות החזקה של 

רת שם בחודש הן נמוכות ורחוקות מהמציאות. זה מה שתיא

שקל, ומעבר לזה, מתנ"ס קצרין שהיום,  15,000בתחזית שלך, 

זה ויקי הזכירה לי, אני אדגיש את זה שוב, מתנ"ס קצרין 
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שהיום נהנה ממספר מבנים לא קטן, שזה גם המועצה 

המקומית וגם מחליט בשבילנו כל מיני החלטות וכופה עלינו 

הם, כל מיני החלטות לגבי ההפעלה שלהם ונוהל העבודה ב

שזה יהיה  99%-הוא זה שיקבל עכשיו גם את המבנה הזה ו

ללא שכירות כי מה, איך פה אתה גובה לו שכירות ופה אתה 

לא גובה לו שכירות? יתירה מזאת, אני מדגיש את מה שויקי 

אמרה. מבנה של המועצה שמתנ"ס מפעיל, השכירו את זה 

 לאו"ם, הכסף הלך למתנ"ס לא למועצה. מבנה של המועצה.

 -אז אני חושב

. )לא ברור, מדברים יחד(כן, אבל אתה  :לבקוביץמר שרון  ..- 

אז מי שמוכן להעביר את הכסף למועצה, אם אתה עושה את  :מר שימי נמימי

 זה תן לו כסף על התקציב מהגירעון. 

 המועצה לא הייתה בגירעון.  :מר דימטרי אפרצב

אז אם המתנ"ס היה בגירעון המתנ"ס היה בגירעון הוא טוען,  :מר שימי נמימי

השכירות צריכה להגיע למועצה, והמועצה תחליט בכמה 

תקציב לתקצב את המתנ"ס ולא הפוך. אני חושב בגדול שוב, 

שקל, כשאנחנו  2,500,000שקל,  2,000,000בלי שום קשר, 

באים לישיבות מליאה ובשיחות עם ראש המועצה ומדברים על 

ם שקשורים לחינוך, נושאים מהותיים, קריטיים, קטני

לספורט, לפנאי, לתרבות, אנחנו תמיד שומעים את התשובות, 

 , , 'אין כסף לבניית הסקייט פארק' , 'אין כסף' 'אין תקציב'

, 'אין כסף עכשיו לפתוח  'אין כסף לפתוח את אולם הספורט'

, 'אין כסף לניקיון למטאטא נוסף  את אולם התרבות לסרטים'

ה איתו יום אחד, ושאנחנו נסענו ביום'. דימי סיפר לי בפגיש
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פעם אחת ביחד שאין לו כסף לפתוח את הכסף לפתוח את 

, לא מספיק. אז אין כסף, אין כסף, אז עם כל המים לילדים

הכבוד למענקי איזון שמחזירים חלק מהכסף, עדיין הוצאה 

כזאת כבדה על המועצה, מעבר לזה שאני באמת, באמת מאמין 

, תאמינו לי שאני אומר את זה לא שאנחנו לא צריכים את זה

בגלל שאני חושב שמלחמות אישיות כאלה ואחרות. אתם 

יודעים והוכחתי כבר בעבר שכל ההחלטות שלי הן סופר 

ענייניות, והנושא הזה לדעתי הוא נזק לקצרין יותר מאשר 

תועלת, ובלי שום קשר למענקים ופה הכסף מגיע מהמדינה, 

חשבוננו. אפשר לקחת את  שקל מגיע על 2,500,000עדיין 

הקרקע הזו, להוציא את זה למכרז שיזם פרטי יבנה את זה, 

מסוימות, אבל לא אנחנו צריכים  ... )לא ברור( בנהשי

 להתעסק עם זה. 

 תרשה לי בבקשה להתייחס.  :מר דימטרי אפרצב

 רגע, רק עוד משפט אחד באמת, ואני מסיים.  :מר שימי נמימי

 אי. בווד :מר דימטרי אפרצב

מעבר לזה, גם רשום שם בהסכם שחלק מהמשרדים שם או  :מר שימי נמימי

חלק מהמבנה ישמש גם את מחלקות המועצה, אז אני ממש 

 -מקווה שאנחנו לא בונים פרויקט ש

., סליחה רגע.  :מר דימטרי אפרצב ..  זה לא מחלקות המועצה, בוא, אני 

 ה? דנה שפי זה לא מחלקה של המועצ :גב' ויקי בדריאן

 אני מבקש רגע להגיב.  :מר דימטרי אפרצב

מרכז פסיכיאטרי זה לא מחלקה של המועצה? אתה פרסמת  :גב' ויקי בדריאן

 את זה. 
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אני מגיב ל, תכף אתה תתייחס לנתונים יותר. אני מסכים  :מר דימטרי אפרצב

 -לחברי מועצה, יש כאן סתירה

 דקות.  10נגמר  :מר שימי נמימי

יש כאן סתירה, טוב, יש כאן סתירה מובנית בהצגת הדברים  :מר דימטרי אפרצב

כי מצד אחד אתה מדבר על, אתה אומר בצדק שאין למועצה 

ו  מספיק הכנסות על מנת לספק שירותים ברמה כמו שאנחנ

השנים האחרונות, ומצד שני אתה  5התרגלנו כאן במהלך 

אומר שהמועצה לא צריכה לדאוג להכנסות שייכנסו. אני 

חברי מועצה לדיון שהיה לנו סביב נושא של עליית מחזיר 

ארנונה או למעשה הורדת ארנונה, כאשר הצגתי לכם דו"ח 

שאומר שהכנסות המועצה עומדות על  2018דקסיה של שנת 

שקל פר קפיטה, פר ראש, והוצאות המועצה עומדות  3,000

שקל, ואת ההפרש בין הכנסות להוצאות הוא  8,000בסביבות 

תת לכם השוואה, שהוצאות המועצה שלנו לצורך עצום ורק ל

שירותים שזה בעצם חינוך, תרבות, ניקיון וכל שאר הדברים 

עומר,  10אקונומי -עומדות בסדר גודל של יישוב סוציו

והכנסות המועצה שלנו עומדות פחות מאום אל פאחם, ואם 

לא נלך רחוק, בוודאי ובוודאי אפילו פחות מהכנסות 

, אז איך בדיוק אנחנו רוצים לספק מהישובים הסמוכים

שירותים לאורך זמן לתושבים ברמה של עומר שאנחנו 

מקבלים הכנסות בסדר גודל של אום אל פאחם? יש כאן 

סתירה מובנית. מועצה אחראית מה היא עושה? יש כאן שילוב 

בין עניין לאומי לבין עניין כלכלי. אז קודם כל דבר אחד, 

שנות ריבונות  50ון, אחרי הקרקע ששייכת למועצה והרצ
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ישראלית ברמת הגולן, לייצר מבנה או לייצר איזשהו סמל 

סטאטוס של ריבונות ישראלית, מבנה של ממשלה שמרכז 

אצלו את כל הנושא של מתן שירותים ממשלתיים גם לתושבי 

קצרין וגם תושבי רמת הגולן זה מה שהופך את קצרין בפועל 

יע לכאן. לראיה, הפעלת אבן שואבת של כל רמת הגולן להג

שירותים של משרד הפנים של רשות ההגירה והאוכלוסין יצרה 

באופן הכי ברור הכנסה מסיבית יותר, על בסיס יומי כמעט, 

מטר שמתוכננים  2,000לתוך מרכז איתן. עכשיו, מדובר על 

מטר עתידיים מתישהו שיבואו, וכאן מדובר על  4,000מתוך 

מטר והוא למעשה  80פס בית משפט, שבמקום שהוא תו

מטר.  380ממוקם במרכז, סליחה, במבני מגורים מדברים על 

שלוחת מרכז קהילתי, נשים אותו כרגע בצד, תכף אני אתייחס 

לזה. אגף לשירותים פסיכולוגיים ואגף לשירותים 

מטר שזה שירותים מאוד חיוניים.  120פסיכיאטריים, כל אחד 

שנים  3. לקח עוד גורמים בעתיד יבואו, בוודאי שיצטרפו לזה

לשכנע את רשות, איך זה נקרא, יש במשרד האוצר, אצל 

וזו  החשב הכללי יש אגף שלם שהוא אחראי על דיור ממשלתי 

הבטחת הכנסה לקופת המועצה לאורך שנים רבות, בטוחה 

וברורה, ושימו לב שאף אחד מהגורמים האלה נכון לעכשיו, 

טי. הנושא של אמיר לא ממוקם בשום עסק פרטי. לא רלוונ

 דהן, לא רלוונטי ביטוח לאומי. 

 -בסדר אבל :לבקוביץמר שרון 

. זה ... )לא ברור( ספציפישנייה, שנייה, שרון. שנייה. אני לא  :מר דימטרי אפרצב

חלק מהעניין. יש שם הסכם ארוך טווח וזה יישאר איפה שזה 
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מטר. אני לא  1,000נמצא. כאן מדובר על יצירה של כמעט 

, שהולך להכניס ו... )לא ברור(וצה, תעשו ספירה אחת ר

לקופת המועצה כסף שבין היתר אמור לייצר פיתרון לדלתא 

ענקית, בין הכנסות המועצה לבין הוצאות המועצה. בכל 

המועצות פה בסביבה הביאו חברי מועצה הגדלת ארנונה, 

אנחנו לא רוצים להגדיל ארנונה, אלא אם חברי המועצה מאוד 

שו, ואנחנו בינתיים מנסים להקטין ארנונה ולגבוה יתעק

מאוד ברור ברמה -בהכנסות מועצה. יש לנו צורך מאוד

עקרונית להגדיל מקומות תעסוקה לתושבים ולהגדיל הכנסות 

של המועצה שזה יהיה יציב, כי המועצה בניגוד לכל גוף אחר, 

שהיא מייצרת כסף לעצמה יכולה להציע אותם לשירותים 

ותיים, ולכן יש כאן סתירה מובנית. כל מה שקשור יותר איכ

לפגיעה בעסקים, איזה פגיעה יכולה להיות לעסקים כאשר 

אתה מייצר כאן אבן שואבת לתושבים להגיע למקום אחד, 

חיסכון של המועצה בתשלום עבור שכירות למבנים של שיכון 

ופיתוח כאלה ואחרים, שחרור של המבנים האלה, הם כולם 

שיאפשרו לתושבים שיש להם בעיות, פאראפלגים מבני קרקע 

מה שנקרא, שיש להם בעיות נגישות שיכולים להשתמש 

בדירות האלה לצרכים שלהם, זה רק רווח נקי. וכל מה 

שקשור לכל שאר הדברים, ההכנסה של אנשים, חיזוק של 

מרכז איתן, מה הדבר השלילי בזה? מדובר על הלוואה לצורך 

-וקצת מיליון שקל ב 2דרי גודל של העניין הזה שעומדת בס

ריבית, שתילקח סביר להניח, בגרייס מסוים, וכשאני  2%

-מנסה, כשאני עושה חשבון הכי גס, הכי גס שרק אפשר, ש
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מטר יישאר למטרות אחרות, יש כאן  500-מטר, נניח ש 1,500

שירותי ציבור נוספים לעורכי דין, לרואי חשבון, לך תדע, 

טוח, לכל אותם אנשים שמוצאים את אולי יהיו סוכני בי

עצמם באזור תעשייה במקום להיות בלב הפועם של העסקים 

בעיר, זה רק יכניס לנו, לכולנו הרבה יותר שירותים 

איכותיים. זה גם יכניס לנו תחרות, זה גם יגרום לנו למצב 

שזה יהיה הרבה יותר כדאי, ואז היזמים יוכלו גם להוריד 

 הזה מבקש.  מחירים. זה מה שהיישוב

 ומה יקרה לאזור התעשייה? נסגור אותו?  :גב' ויקי בדריאן

מטר זה הדבר הכי טבעי  400-אני לא סיימתי. שירותי מסחר ב :מר דימטרי אפרצב

מיועד  20%-שבעולם, שבשטח שמיועד לצרכי ציבור, בערך כ

לשירותי מסחר. אם תהיה לנו מסעדה טובה או איזה כמה 

תי ציבור נוספים שיוכלו לספק לנו חנויות קטנות, ושירו

שירותים. אני מסרב להתחבר לרעיון הכללי שמועצה מקומית 

לעגן משאבים ממשלתיים בהיקפים עצומים, קצרין יודעת 

בהיקפים פשוט עצומים. איפה הטבלה הזאת? לקחת 

שקל, אנחנו מצליחים לייצר כאן, לחבר כאן בין  12,000,000

ייס. אנחנו נותנים את משרד כל הכספים שאנחנו יכולים לג

האוצר להיות שותף לדבר כזה ולזה אנחנו קוראים שזה פגיעה 

בעסקים? העסקים הם הראשונים שייהנו מזה, התושבים הם 

הראשונים שייהנו מזה, קצרין תהפוך להיות הרבה יותר 

אטרקטיבית לפעילות הזאת וכמו שאמרתי, הסתכלות חיובית 

עיה, ותכף יסבירו פה אנשי ואופטימית קדימה, אין שום ב

שקל למטר כפול  50מטר, אתה מקבל  1,500מקצוע, שכשאתה 
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 900,000חודשים, אתה מייצר לעצמך הכנסה בטוחה של  12

 שקל. 

 וחלקם זה מתנ"ס וחלקם זה כספי המועצה.  :מר שימי נמימי

שקל, סליחה, למטר.  1,500זה לא קשור למתנ"ס, אמרתי  :מר דימטרי אפרצב

הרבה מעבר למתנ"ס. שמתי את זה בצד. מה רע בזה שמתי 

שבקצרין יהיה מרכז מחול אזורי שיש לנו תקציב ואפשר 

לחבר בין התקציבים ולהקטין את העלויות שלנו ולייצר כאן 

פיתרון. אני במהלך, בניגוד אליכם, אני במהלך מספר חודשים 

אחרונים לא מותקף חס וחלילה, אבל אני מקבל פניות חוזרות 

נשנות על זה שיתפתח כאן תחום של מחול בשנים האחרונות ו

שהוא בועט קדימה, שרוצים, שחסר לנו מקומות ללכת ולהגיד 

שזה לא מתאים שזה לא צריך. אני מדבר איתכם על הכנסה 

 שקל.  975,000בטוחה של 

. :גב' ויקי בדריאן .. 

ואחרי כל רק רגע, אני לא סיימתי. אחרי כל הניקיונות  :מר דימטרי אפרצב

 5-שקל כאשר החזר של ההלוואה ב 975,000ההוצאות, נקי, 

שקל אחרי  500,000שקל.  411,000שנים הולכת להיות 

שהחזרנו הלוואה אנחנו מקבלים, חברים. כל מי שיושב כאן, 

אם היה מקבל הצעה עסקית כזאת היה קופץ על זה, והמצחיק 

הפריע. כל הוא, סליחה, שרון. שרון, סליחה, אני מבקש לא ל

בנאדם היה קופץ על זה. ומה עוד הכי מצחיק, שמי שמממן 

לנו את ההלוואות האלה עוד מדינה. אני באמת מסרב להבין 

איך אפשר לקרוא לפרויקט כזה מוצלח וכזה מבטיח, לקרוא 

.. זה. אני  לו פוגע בתושבי קצרין ובעסקים. לא מצליח ל.
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ר ואז נשאל מבקש, שנייה, אני מבקש שתשלימו מבחינת הסב

 את השאלות. בבקשה. 

 שימי?  :גב' לילך גבע

 איזה שימי? שימי יבוא. רשמת, שימי יהיה. כן? :מר דימטרי אפרצב

טוב, אין לי יותר מידי מה להתייחס מעבר לעובדה שהחלטת  :מר מאור אוחנה

הממשלה בנוגע למענקי התיישבות צעירה אמרה בבירור כבר 

 -בהחלטה

 ה שומע, כן, שימי? את :מר דימטרי אפרצב

 אני מקשיב לכל מילה שהוא אומר.  :מר שימי נמימי

שהכסף הזה, המענקים האלו ילכו לצורך פרויקטים שיגדילו  :מר מאור אוחנה

את הכנסות הרשות. עכשיו, זה לא סוד שההכנסות של 

הרשות, תקציב המועצה מורכב מאחוז מאוד קטן של המימון 

 40%-60%על סדר גודל של  של הרשות עצמה. אנחנו מדברים

במימון הפרויקט דרך כל מענקי  60%-במימון המועצה ו

הממשלה, וכולנו יודעים שבעתיד מענקי הממשלה רק ילכו 

וירדו, אלא אם כן יהיו שינויים כאלה ואחרים. אז בניגוד 

וירדו ולכן,  לרשויות אחרות בכל הארץ, מענקי ממשלה ילכו 

ו4, 3יך בשנתיים, חשוב מאוד לחשוב כבר מעכשיו א שנים  5-, 

הקרובות, איך אנחנו מייצרים הכנסות ברשות. יש לנו 

שירותים שאנחנו צריכים לספק, מן הסתם שימי ציין אותם 

., והפרויקט הזה לא די בכך שהוא כבר אושר בחלקו, לא  ב..

די בכך שהתכנון שלו כבר בשלבים מתקדמים, אוקי? אז 

 ולא מאשרים. הפרויקט הזה ילך לטמיון במידה 

.. )לא ברור, מדבר חלש( :מר אלון מררי .  ,  . שימי
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 שימי, שנייה. מררי, שנייה.  :גב' ויקי בדריאן

 שנייה אחת.  :מר אלון מררי

 -לא, אבל אני הבנתי. אני מבין ש :מר שימי נמימי

 אלון, תענה בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

זה מימון שהמדינה  80%? שקל, נכון 12,000,000הפרויקט של  :מר אלון מררי

שקל המועצה תיקח הלוואה שיוחזרו לה  2,500,000נותנת, 

 -במהלך התכנון והפרויקט הזה

 ... )לא ברור(כלומר שזה  :גב' ויקי בדריאן

 -והפרויקט הזה :מר אלון מררי

 -סליחה :מר דימטרי אפרצב

פי לא, לא. הוא דיבר על דבר אחר. הפרויקט הזה ייתן, ל :מר אלון מררי

שקל שכר דירה בחודש, זאת  100,000המספרים שאני ראיתי, 

 -שקל הכנסה קופצים 1,200,000אומרת 

 -לענות לך אם הוא ירשה :מר שימי נמימי

עכשיו, מה שאמר מאור שהמועצה היום מקבלת מענקי  :מר אלון מררי

אקסטרה שהולכים ומתכלים, והמצב שנצטרך לדאוג לו, 

 -ת חלופיים הואצריכה לדאוג לעצמה למקורו

 ומענקי האיזון לא ילכו ויתכלו?  :גב' ויקי בדריאן

 לא, אני לא מדבר על מענקי איזון.  :מר אלון מררי

 -אתה לא חושש ש :גב' ויקי בדריאן

 זה לא קשור למענקי איזון.  :מר דימטרי אפרצב

 -חבר'ה, מדובר על מענק :מר אלון מררי

ונובח עליי שאנינ מפריעה לך. אבל אתה כל הזמן מפ :גב' ויקי בדריאן ריע לי 

 איך זה מסתדר?
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 לא, אני לא נובח. זה סגנון דיבור שלא מקובל עליי.  :מר דימטרי אפרצב

נובח עליי כי עליי אתה צועק ולשרון אתה אומר, 'שרון, אתה  :גב' ויקי בדריאן

 .  מפריע'

 אני ממש לא נובח.  :מר דימטרי אפרצב

 -מענקאלא מדובר ב :מר אלון מררי

. אני לא נובח.  :מר דימטרי אפרצב ..  אולי מקומות שאני 

 מר אפרצב, אני מציעה שתירגע.  :גב' ויקי בדריאן

 יאללה די.  :מר שימי נמימי

.. מדובר על המקרה,  :מר אלון מררי . .. ומתכלים עפ"י  מענקים מיוחדים ש.

 -מענק התיישבות צעירה

 )מדברים יחד(

 הגונים גם כן תהיה זמנית, ובואו נהיה גםותקנה שהיא  :מר אלון מררי

 לאט מצטמצמת. -חברים. המדינה לאט

 )מדברים יחד(

 תשאלו שאלות.  תנו לו לסיים ואז :מר דימטרי אפרצב

 אלון, עכשיו אני יכול להגיב לך?  :מר שימי נמימי

 רגע, הוא עוד לא ענה לי.  :גב' ויקי בדריאן

 תן לו לסיים.  :מר דימטרי אפרצב

לאט רוצה שתתפתח ותהיה -אני מסכימה איתך, המדינה לאט :ויקי בדריאןגב' 

עצמאית, אבל איך כל ההסבר הזה מסתדר לך שהכל יצטמצם, 

 15-חוץ ממענקי האיזון? כי אתה, בהמלצתך, משכנת אותנו ל

 שנים כרגע.

. :מר דימטרי אפרצב .. 

 אני לא משכנתי אף אחד.  :מר אלון מררי
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 אמרת שאתה המלצת.  אתה :גב' ויקי בדריאן

ויקי, ואני גם לא, קודם אמרת, רק בשביל הסדר הטוב, אמרת  :מר אלון מררי

 במתנ"ס.  ...שאני נתתי איזה 

לא, עזוב, הוא אמר לך לא לענות לי. לא כדאי לך לענות לי.  :גב' ויקי בדריאן

...  הוא 

 )מדברים יחד(

 -ישיבות המליאה האלה :מר אלון מררי

המתנ"ס היה בגירעון, אתה לא צריך  יודעים למהאלון, אנחנו  :ץלבקובימר שרון 

 להסביר לנו. זה בסדר. 

 אתה לא צריך להסביר שום דבר.  :מר דימטרי אפרצב

 אבל אלון, אבל תענה לי.  :גב' ויקי בדריאן

 זה לא רלוונטי לנושא הזה.  :מר דימטרי אפרצב

ענקי האיזון לא אם כל המענקים מצטמצמים, למה מ :גב' ויקי בדריאן

 מצטמצמים? 

..., אני מאוד רוצה  :מר דימטרי אפרצב מה אתה רוצה שאני אעשה? אם היא כבר 

שאתה תתייחס. מכיוון שאני, כל פעם שאני מבקש ממנה 

להתנהג בנימוס היא קוראת לי שאני נובח עליה אז אני לוקח 

 צעד אחורה. בבקשה. 

נקי אקסטרה שלא קיימים הרבה שנים ממע נהנתהקצרין  :מר אלון מררי

לרשויות אחרות. מענק התיישבות צעירה היה סכום משמעותי 

 5מאוד שלצערינו כולנו, הולך ונגמר באיזשהו מתווה של 

א את המענק הזה שהו החלנו בשנים שקצרין קיבלהשנים. 

..כבר הפך להיות חלק מהבסיס של ה , המועצה )לא שומעים( .

יים שיחפו על הכסף הזה. חייבת לייצר לעצמה מקורות חלופ
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זה לא כסף קטן, זה כסף גדול. אתם מגישים אגב, פרויקט 

שקל והוא יראה לכם, כל הפרויקט הזה  1,200,000שיניב 

 שקל.  2,500,000

אבל אתה לא עונה לי על השאלה. שאלתי, אם הכל מצטמצם  :גב' ויקי בדריאן

צמו. מה גורם לך להיות כל כך בטוח שמענקי האיזון לא יצטמ

 השאלה שלי הייתה מאוד פשוטה, פעם שלישית שאני שואלת. 

אין הבטחה מאף אחד שהמענקים יגדלו, ובאותה מידה  :מר אלון מררי

יגיד לך שהם יגדלו הם גם יכולים לקטון.   שמישהו 

..? :גב' ויקי בדריאן .  יפה. אז אין לנו רקע של אחריות לגיוס 

 המדינה.  כולנו חיים מתוך תקציב :מר אלון מררי

 נכון.  :גב' ויקי בדריאן

עכשיו, אם יש לך אפשרות לפרוץ את הדרך ולייצר מקור  :מר אלון מררי

 -עצמאי שהוא לא תקציב המדינה

 יש לי.  :גב' ויקי בדריאן

 -והוא לא עולה לך כמעט כסף :מר אלון מררי

שקלים. למה אנחנו  2,000,000בחברה לפיתוח קצרין יש  :גב' ויקי בדריאן

 צריכים לקחת הלוואה? 

 שקל?  2,000,000יש לחברה לפיתוח קצרין  :לבקוביץמר שרון 

 כן.  :גב' ויקי בדריאן

 אחד לא קשור בשני.  :מר דימטרי אפרצב

 למה לא קשור?  :מר שימי נמימי

 )מדברים יחד(

 עכשיו אני רוצה את זכות הדיבור שלי.  :מר שימי נמימי

 בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב
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 אוקי?  :ימי נמימימר ש

 אל תצעק עליי.  :מר דימטרי אפרצב

. :מר שימי נמימי ..  לא צועק עליך 

 )מדברים יחד(

 נו, בבקשה, אז תציע לו.  :גב' ויקי בדריאן

. :מר אלון מררי ..  אני פה לא 

 -נו אבל :גב' ויקי בדריאן

. :מר אלון מררי ..  אני לא מי ש 

 -ת זה בקול, שהוא יבין שיש אופציהלא, אבל כדאי שתגיד א :גב' ויקי בדריאן

חברים, בואו נחזיר את הדיון הזה לדברים ענייניים ולא עם  :מר דימטרי אפרצב

כל מיני אמירות כאן וכל מיני פנטזיות. תשאל את השאלה 

שלך, תקבל תשובה. אני מזכיר לכם שאנחנו מתקדמים כבר 

 ון? לעייפות והדברים האלה חשובים. בואו, יש עוד דברים, נכ

אני רוצה, אלון, קודם כל מגיעה לך המחמאה, ותאמין לי  :מר שימי נמימי

שאני בשבועיים האחרונים לא מפסיק לנבור ולחשוב על 

הפרויקט הזה שאני אחליט את ההחלטה הנכונה ואצביע את 

לפני ההצבעה הנכונה, ואני הגעתי למסקנה, אני אומר את זה 

ומית קצרין צריכה , שזה דבר שגוי, המועצה המקשהצבעתי

להרוויח מארנונה. אפשר, תקשיב, אם היו מתעסקים, אנחנו 

לא צריכים כאן שום שחקן נדל"ן שמתחרה ביזמים ובאנשים 

פרטיים. אנחנו ההיפך, צריכים לעזור להביא לפה יזמים 

אחרים שיבנו פה עוד מבנים מסחריים ואנחנו נייצר ארנונה 

תייצר כמה מבנים,  יותר גבוהה. אם אמרתי, שוב, אם אתה

עכשיו אתה יודע מה האבסורד פה? האבסורד שאתה, גם 
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הגזבר וגם ראש המועצה, במליאות קודמות ציירו לנו תמונה 

כל כך גרועה שאני לא יודע, יותר מזה, ביקשו  2020לתחזית 

 אישור למחזור ההלוואה. 

.. :מר דימטרי אפרצב .  זה בדיוק הסיפור ש 

 רגע. שנייה,  :מר שימי נמימי

כדי להקטין את ההחזר, את התזרים שהתזרים יהיה יותר קל  :מר שימי נמימי

ביצעו מחזור, זה אומר שהיה להם קשה בשוטף. עכשיו אתה 

מחזיר את המצב לקדמותו ואפילו טיפה יותר מהשוטף, אוקי? 

איך תעמוד בזה? איך תשלם את הדברים המינימאליים שאתה 

 צריך? 

 יסביר לך. הוא  :מר דימטרי אפרצב

עכשיו אם, שנייה רגע, התחזית העתידית שאם התחזית היא  :מר שימי נמימי

לא נכונה דרך אגב, לא לוקח לך לבנות את המבנה בתוך 

שנים השכירות,  4שנים, אחרי  4שנתיים, ייקח להם לפחות 

לא לא תהיה תפוסה מלאה במיידי, וזה לא הנושא וזה גם 

רוני. עקרונית בתפיסה, הנושא של השכירות, זה נושא עק

מועצה מקומית היא לא שחקן נדל"ן. היא לא שחקן שצריך 

להתחרות ביזמים. צריך להכשיר פה קרקעות למסחר, 

למשרדים, ולצאת למכרזים כמו שקורה בשאר הערים, 

יודע, אלון, שיזמים יבואו  שהיזמים יבואו. תאמין לי. אתה 

וף ממשלתי בשמחה למקום ואתה יודע שאין פה תשואה של ג

אחד, ואתה תראה שאתה מביא יזם בשנייה. אנחנו יודעים את 

 זה בעולם העסקים, נכון? 

 אני מזכיר שרצינו להוציא פה בית קפה ואף אחד לא בא.  :לבקוביץמר שרון 
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 -יש הבדל בין בית קפה. אתה רוצה שיגיעו יזמים? בוא תקשיב :מר שימי נמימי

 -ה. אני, גם היה יכולאני שמעתי את ז :לבקוביץמר שרון 

 )מדברים יחד(

.  ... )לא ברור(אבל  :מר שימי נמימי  קפה ומאפה זה לא שלנו

 טוב, אני מבקש להצביע, חברים. בואו.  :מר דימטרי אפרצב

 -אני רק רוצה להגיד, משהו קצת מפריע לי ש :לבקוביץמר שרון 

סברים ניתנו. אני מבקש להצביע כי העמדות הן ברורות, הה :מר דימטרי אפרצב

 כמה אפשר?

 אני לא סיימתי אבל.  :מר שימי נמימי

 תסיים.  :מר דימטרי אפרצב

 אני לא סיימתי.  :מר שימי נמימי

 בבקשה, תסיים.  :מר דימטרי אפרצב

. בהלוואות :מר שימי נמימי  -אז אנחנו מצד אחד מציירים תחזית גרועה ש..

 גרועה. מה אנחנו? אתה מצייר תחזית  :מר דימטרי אפרצב

לא, במליאה הקודמת אתה ציירת את זה וגם מאור צייר.  :מר שימי נמימי

 -מאור, בפגישה איתו צייר לי

 אז הפיתרון לתחזית גרועה לייצר הכנסות.  :מר דימטרי אפרצב

 אתה מפריע לי.  :מר שימי נמימי

. :מר דימטרי אפרצב .. 

כים איתך אתה אתה יודע מה קורה עכשיו? כשאני לא מס :מר שימי נמימי

מתחיל לדבר איתך. כל עוד הסכמתי איתך הכל היה בסדר. 

אמרתי לך פעם ואני אמרתי את זה גם לציבור, אתה בנאדם 

דברים, אם אני לא אסכים  50שאני יכול להסכים איתך על 

 3-איתך על משהו אחד, זהו, נגמר. אתה אכזבת אותי ב
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 -חודשים האחרונים, הורדת  לי פעם אחרי פעם ש

 -גם אתה אכזת אותי, אבל אני לא :מר דימטרי אפרצב

... :מר שימי נמימי  )מדברים יחד( אני 

.. :גב' שרון רואס .  ,  )מדברים יחד( שימי

 -אז אני אומר כאן :מר שימי נמימי

 חודשים בלי הפסקה. 3אתה מתלונן  :מר דימטרי אפרצב

 מאחורי הגב. אני מתלונן, אתה עושה לי את הדיון פוליטי  :מר שימי נמימי

 אני לא עושה לך שום דבר.  :מר דימטרי אפרצב

 אתה יושב באופוזיציה ואתה צריך לקבל את זה.  :מר שימי נמימי

אני יושב באופוזיציה אבל אני עושה את זה הוגן, והקשבתי  :מר שימי נמימי

...  לך ועזרתי 

 ואני מקשיב לך.  :מר דימטרי אפרצב

 -תרגילים שזה לא בסדרואתה עושה לי  :מר שימי נמימי

 אני לא עושה לך שום תרגילים.  :מר דימטרי אפרצב

אומר, באמת, הנושא אוקי, בסדר. לא משנה, אני עוד פעם  :מר שימי נמימי

הזה, אני שמתי את כל הויכוחים שלי עם ראש המועצה עכשיו 

 בצד. 

 אין שום ויכוחים.  :מר דימטרי אפרצב

תי לפה בלב נקי לנסות דרך חדשה. גיליתי שאי אני ניסיתי, בא :מר שימי נמימי

אפשר, קודם כל, אבל בנושא הזה הבטחתי ואני מבטיח 

לציבור עניינית, אני באמת מאמין עניינית שהנושא הזה הוא 

. דבר נוסף, אני -לא טוב לקצרין, וחשוב לי שזה יבוא מה

חושב שאם המועצה תפעל להפשיר קרקעות בהקדם למסחר 

היה מקור ההכנסה הנכון פה, ואם אתם בכל ולמשרדים, זה י
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. איזה משהו, לא, חברה לפיתוח קצרין היא  .. זאת חושבים 

זאת שצריכה לבצע את הפעולות האלה. אני אשאל שאלה 

פשוטה, מאור, אני אשאל אותך, למה היום נכסים של 

המועצה, את התשואות ואת השכירות מקבל החברה לפיתוח 

 ול להסביר לי? קצרין ולא המועצה, אתה יכ

בעבר אלה היו ההסכמים. ייעדו את המבנים האלה להחזקה  :מר מאור אוחנה

 של החברה לפיתוח קצרין. 

אז מה שונה הפעם? אז, אני אשאל עכשיו את היועץ המשפטי,  :מר שימי נמימי

האם למועצה מקומית מותר עפ"י חוק לקבל שכירות מגוף 

 וב הפרויקט?ממשלתי אחר שהממשלה במקרה מימנה את ר

 בבקשה, אייל.  :מר דימטרי אפרצב

 אבל האם היא מקבלת?  :גב' ויקי בדריאן

נון אני לא מכיר שום מניעה משפטית לזה. זה קיים בכל עיר  :עו"ד אייל 

 שאני מכיר, אבל אם אתה רוצה חוות דעת בכתב אני אכין. 

 -מנהל הדיור הציבורי :מר מאור אוחנה

 יור הציבורי מנהל איתנו, פתח איתנו הסכם. מנהל הד :מר דימטרי אפרצב

 -אז אני שואל אותך, אז אני אתן לכם תשובה :מר שימי נמימי

 -שימי :מר דימטרי אפרצב

 אבל נתת לי לדבר.  :מר שימי נמימי

 -לא, אבל שימי, בבקשה, תעשה :מר דימטרי אפרצב

 שאלתי שאלה, אבל.  :מר שימי נמימי

תקשיב רגע, אלה דברים שנורא קשה לזכור כי אבל שימי,  :מר דימטרי אפרצב

אתה מעלה הרבה מאוד דברים והם כולם חשובים. אני שואל 

שאלה אחרת, אוקי? אתה לא חייב לענות. האם נדמה, זאת 
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אומרת, אני קודם כל, באמת, שאפו, אני מודה ומתוודה 

שמבין כמעט כל מי שרצה ללמוד את הנושא הזה באמת, 

לחת, ובאמת לא הנחת ומגיע לך הלכת ולמדת ושאלת וש

שאפו. אני לא בשום קטע, לא להתלקלק ולא שום דבר. מגיע 

לך באמת שאפו, אבל אני עדיין חושב שהסוג הזה זאת 

אומרת, אי אפשר כל הזמן להיות בעמדה, אל תראה את זה 

כהתרסה או משהו, אי אפשר להיות כל הזמן בעמדה 

וכל אנשי  שהחוכמה נמצאת רק בראש של בנאדם אחד,

המקצוע פה במועצה לא מבינים שום דבר. רואה חשבון אחד 

לא מבין, הגזבר לא מבין, מנכ"ל החברה הכלכלית לא מבין. 

כל היועצים הכלכליים שהם שותפים, משרד האוצר, החשב 

דיור ממשלתי, הנהלת בתי  ... )לא ברור(הכללי לא מבין 

ק אנחנו, המשפט לא מבינים, כולם לא מבינים שום דבר ור

אתה ואני, מבינים את הכל. זה לא יכול להיות דבר כזה 

שאתה מבין שמדובר כאן ואגב, התפקיד שלנו כאן כחברי 

מועצה, לדאוג לכך שהמועצה הזאת תתפקד על הצד הטוב 

ביותר. שהיא תמצא כל דרך אפשרית להנגיש שירות לתושבים 

אנחנו הכי זול שרק אפשר ברמת איכות הכי גבוהה, ובמיוחד ש

-, אנחנו מדברים על סוציו10אקונומי -לא מדברים על סוציו

, ובצחוק וברצינות, לנסות לייצר כאן, ואני חושב 5אקונומי 

ויכוח, לייצר פה סביון לפרולטריון זה  שעל זה כמעט ואין 

אחד הרעיונות הכי בסיסיים שרק יכולים להיות, שאנשים, 

ישלמו שקל  נכון, גם אם זה נשמע קצת אוטופי, שאנשים

שקלים, אבל מישהו צריך לגשר על  10ויקבלו שירותים על 
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הפער הזה. איך יכול להיות מצב שאנחנו חושבים שכל 

האנשים האחראיים, הרי בסופו של דבר, אם ההלוואה הזאת 

תיפול ואם אנחנו נייצר פה גירעון, הרי מי שלוקח אחריות על 

שום קשר למחנות  זה, זה אני. איזו סיבה הגיונית יש לי, ללא

 5פוליטיים, איזו סיבה הגיונית יש לי לקדם פרויקט מזה 

שנים כמעט, שהוא מראש כישלון, פוגע בתושבים, לא מייצר 

הכנסות, לא עושה שום דבר, שום דבר לא יהיה ושום דבר לא 

אלא אם פה מדובר על איזושהי  קיים. אין בזה שום היגיון

 מח, אגב. החלטה פוליטית להתנגד לזה ואני ש

 ממש לא.  :מר שימי נמימי

שנייה, שימי. אני באמת, מה אני אגיד לכם, חלום אחרית  :מר דימטרי אפרצב

הימים. יש פה ישיבה ראשונה שהיא באמת סופר, פשוט 

מדהים, ולכן אני בא ואני אומר, יש כאן חוות דעת מקצועיות 

של אנשים רציניים מאוד. המוניטין שלהם זה לא איזה 

רת שקנו אותה באיזה מקום, אז אני מבין את החששות, שפופ

שואלים שאלות, מקבלים תשובות. כמה אפשר לחזור על זה 

 אינסוף פעמים כדי לא להבין? 

 -אבל אני :מר שימי נמימי

רק שנייה. החברה הכלכלית לא נולדה אתמול. החברה  :מר דימטרי אפרצב

החלטות הכלכלית קיימת כאן שנים על גבי שנים, התקבלו 

בעבר ללא השתתפותכם, ללא השתתפותי לפעול בצורה 

מסוימת, ולא מעביר שום ביקורת. האישום הזה לפני איקס 

שנים היה פקקט כזה קטן, היה כאן אומץ לייצר מוסדות 

ולהתמודד עם הקושי. החברה הכלכלית מחזיקה נכסים שהם 
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מייצרים עבורה כרגע, חוסר יכולת לחלק דיבידנד. למה לנו 

כוח, לדחוף לחברה הכלכלית עוד נכסים במקום, זו פשוט ב

אג'נדה אחרת, אג'נדה אחרת. יש מצב שחברי מועצה שהם 

מקבלים החלטה לגבי מרכז איתן בזמנו, אולי היו מקבלים 

החלטה אחרת. במקום לקחת קבלן חיצוני ולא חברה כלכלית, 

אלא לקחת שהמועצה הייתה מרוויחה את הכסף. שנייה, אני 

מסיים. ולכן אני בא ואני אומר, יש כאן עניינים של  כבר

חברה, סליחה, של קריית ממשלה ואנחנו עוד מעט נתחיל 

שקל שגייסנו לטובת מעונות  50,000,000לבנות כאן, לממש 

שקל הכנסות,  3,000,000סטודנטים שהולך להניב לנו איזה 

 -ועוד זה יניב לנו איזה מיליון ומשהו

. :מר שימי נמימי .. 

רגע, שנייה. ואז כשאתה תגיע למצב שהמועצה הזאת תייצר  :מר דימטרי אפרצב

מיליון שקל, נגיע לחזון של  8, ,7, 6, 5לעצמה הכנסות של 

אלי, שאני נורא רוצה להגיע לשם, שלא נשלם ארנונה פה 

$ כל 1,500בכלל, שכל תושב שיגיע לכאן, כמו בנורווגיה, יקבל 

 דים והכל בסדר. חודש ולא יצטרך, רק יביא יל

 יורו.  25,000באיטליה נותנים  :מר אלון מררי

 שמה?  :מר דימטרי אפרצב

 -באיטליה :מר אלון מררי

מעולה, אבל אנחנו לא שם, אנחנו לא באיטליה, ולכן אני  :מר דימטרי אפרצב

 באמת לא מבין. 

 אבל אני חייב גם לענות לך.  :מר שימי נמימי

 -יב, אתה רוצה. אבל אנחנואתה לא חי :מר דימטרי אפרצב
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 לא, אתה חייב לענות לו.  :גב' ויקי בדריאן

 )מדברים יחד(

 -לא, לא. הנושא מאוד :מר שימי נמימי

 -אני בעד :מר דימטרי אפרצב

 -אבל מותר לי :מר שימי נמימי

 בוא נשאל את החברים האחרים.  :מר דימטרי אפרצב

ק אצלך שבועיים. אני יכול שנייה, אבל אתה הסברת בפייסבו :מר שימי נמימי

.. )לא ברור(, אוקי?להסביר לפחות לציבור  . 

אתה יכולת להסביר בפייסבוק. במקום לתקוף אותי היית  :מר דימטרי אפרצב

 -יכול

 -לא, אני :מר שימי נמימי

 יכולתי להסביר, אבל בסדר.  :מר דימטרי אפרצב

פרסמתי  אני בשבועיים האלה בדקתי את הנושא ולא :מר שימי נמימי

 בפייסבוק את הדעה שלי. 

 ... )לא ברור, מדברים יחד( הדעה שלך עליי.  :מר דימטרי אפרצב

אני רוצה להגיד שנכון להיום, אם היינו מאשרים את כל  :מר שימי נמימי

 -ההלוואות, אישרנו חלקן, אם הוא היה מאשר את הכל

 כן.  :מר דימטרי אפרצב

 אל תזלזל במה שאני אומר עכשיו. אנחנו נגיע למצב,  :מר שימי נמימי

 למה לזלזל?  :מר דימטרי אפרצב

 את ה'כן, כן' הזה, זה זלזול.  :מר שימי נמימי

 אני אמרתי, כן. למה זלזול?  :מר דימטרי אפרצב

שקל בשנה, כאשר אנחנו מן הסתם, במצב  2,000,000הוא  :מר שימי נמימי

, אתם להיפך. הפרויקטים היחידיםהקיים יודעים שזה לא 
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צריכים להבין וגם הציבור צריך להבין, שאנחנו נותנים 

בשנה, כאשר אוטוטו,  )לא ברור, מדברים יחד( למשקיעים ...

בפתח השנה החדשה וגם עוד השנה יגיעו עוד פרויקטים 

שקשורים לחינוך, שקשורים לנושאים אחרים לא פחות 

-חשובים, ששם ניאלץ לקחת הלוואות, אז זה לא יסתכם ב

 שקל. זה יגדל ויגדל עם הזמן, אוקי?  2,000,000

 אפשר לענות?  :מר אלון מררי

... וזה. תן לי רק  :מר שימי נמימי אם אתה תענה לי עכשיו אחרי זה הוא 

 לסיים, אחרי זה תענה. 

.  :מר דימטרי אפרצב ... )לא ברור(  רק מעלה להצבעה ותאפשר לי. אני 

מצד אחד מציירים מצב שכביכול בונים שנייה. אני שוב אומר,  :מר שימי נמימי

. כי קשה  .. נכס ויורד ממנו מהשכירות. היום יש לנו נכסים, 

לנו בשוטף. אם לא הייתי שומע שקשה בשוטף ואין כסף לזה, 

ואין כסף לזה, ואין כסף לזה הייתי אומר, וואלה, אתה יודע 

מה, קחו הלוואה, אבל זה לא המצב. המצב שקשה בשוטף, 

ת הנכסים שיש לך בבעלותך היום אתה נותן או מצד שני, א

חינם, או מעביר את הכסף שכירות לחברה לפיתוח קצרין 

כשהכסף הזה לצערינו, אם היה חוזר אלינו עכשיו באיזו 

השקעה, אפילו בתשתית, לא בשוטף, כי אני יודע שאסור 

בשוטף, אבל אם היו בונים בעצמם איזשהו סקייט פארק או 

יו אתה הכסף הזה הייתי אומר, בסדר, קחו משהו בסגנון, עכש

את הנכסים, את הכסף מהנכסים, אבל זה לא קורה. כבר כמה 

שנים טובות, החברה לפיתוח קצרין לא מחזירה את הכסף 

 הזה לתושבים. 
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 אבל זה לא נכסים שלנו, זה נכסים של החברה לפיתוח.  :מר דימטרי אפרצב

הכנסה זה אתה, זה מבנים של אבל מי שמייצר להם את ה :מר שימי נמימי

 המועצה המקומית. 

 ממש לא.  :מר דימטרי אפרצב

 -אז זה לא נכון :מר אלון מררי

 לא כולם, חלקם.  :מר שימי נמימי

כל הפאנלים סולאריים, החברה השקיעה כסף ומרוויחה מזה  :מר דימטרי אפרצב

 כסף. 

 -את ה לא נכון, החברה לא השקיעה, החברה משכירה :מר שימי נמימי

 מה זה לא נכון? למה אתה אומר לא נכון? אתה בדקת?  :מר דימטרי אפרצב

 אני בדקתי.  :מר שימי נמימי

 זה לא מועצה. אז אני אומר לך,  :מר דימטרי אפרצב

 ועניתי לך.  :גב' לילך גבע

 -ענית לי שזה מושכר :מר שימי נמימי

 גע, גגות של המועצה. חברה כלכלית לקחה הלוואות. סליחה ר :מר דימטרי אפרצב

 גגות של המועצה, נו מה? ואת אחראית על הגג?  :מר שימי נמימי

 למה אנחנו לא מתחלקים אז בהכנסות?  :גב' ויקי בדריאן

תקשיב, אני שאלתי גם את אורן, גם אורן אמר את זה. מגיעה  :מר שימי נמימי

לך שכירות על הגג. את השכירות על הגג מי מרוויח? הגג שייך 

 מועצה. ל

לקחת הלוואה בשביל חינוך או לקחת הלוואה בשביל לייצר  :מר דימטרי אפרצב

 ...  כסף. בוא, תקשיב, אני קטונתי מ 

 ...  :מר שימי נמימי

אתה לא רוצה לקחת הלוואה, אתה רוצה לקחת הלוואות  :מר דימטרי אפרצב
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בשביל מתן שירותים לתושבים או שאתה רוצה לקחת 

 -ההלוואות כדי, שניי

 מה עשית עכשיו אם לא לקחת הלוואה?  :מר שימי נמימי

לא, רגע, שנייה. ולייצר הכנסות כדי לכסות אח"כ. זה הבדל  :מר דימטרי אפרצב

 -אדיר, אבל מכיוון ש

... אחרות גם.  :מר שימי נמימי  אבל אתה יודע שבסוף 

 שימי, שימי.  :מר דימטרי אפרצב

 נייה. אנחנו יכולים אבל, ש :מר שימי נמימי

 אבל אנחנו יכולים להתווכח בלי סוף.  :מר דימטרי אפרצב

 לא מתווכח.  :מר שימי נמימי

 הלוואת פיתוח לוקחים על פיתוח. :מר דימטרי אפרצב

 נכון.  :מר שימי נמימי

 לא לוקחים הלוואות פיתוח לשירותים. זה לא עובד ככה.  :מר דימטרי אפרצב

 זה אמור להיות בתקציב.  לפי איך שאתה רוצה :מר שימי נמימי

אתה יכול לדחוף קצת כסף בשביל לייצר פיתוח אחר, אבל  :מר דימטרי אפרצב

 עיקר הכסף לוקחים כדי לייצר כסף. 

אבל אתה לוקח תכנון לא בתקציב. תקרא לזה הלוואת פיתוח  :מר שימי נמימי

יורד לך מהתקציב.   או הלוואה לחיזוק, מה זה משנה מה? זה 

 אני לא אצליח לשכנע אותך. אתה נעול.  :רצבמר דימטרי אפ

 אנחנו יכולים להגיד את דעתנו קצת על הפרויקט?  :לבקוביץמר שרון 

 כן, אני אשמח. בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

אז אחד, אני לא רואה את זה כמו ששימי רואה את זה, וזה  :לבקוביץמר שרון 

ראשון,  בסדר. אני חושב שהפרויקט הזה ימקם את קצרין דבר

כמרכז הגולן. הפרויקט הזה ימשוך אליו עוד אנשים, 



 מועצה מקומית קצרין
  15.9.2019ישיבת מועצה  

 

 138 
 

הפרויקט הזה בעיקר, זה לא רק הפרויקט הזה אבל עוד 

פרויקטים וגם הפרויקט הזה, יוזיל את שטחי המסחר 

מטר פה משהו כמו  40בקצרין, יאפשר שוב, היום משלמים על 

 שקל בחודש.  3,000-4,000

. :מר דימטרי אפרצב .. 

בחודש כלומר, קשה מאוד ככה להחזיק עסק, והפרויקט הזה,  :בקוביץלמר שרון 

שימי, תן לי שנייה. וואלה, אנחנו מקשיבים לך, שימי, אנחנו 

שעות רק לך. תן לנו שנייה לסיים.  4מקשיבים לך פה 

הפרויקט הזה זה מה שקצרין צריכה בייחוד, כן? וקצת הפריע 

הזה בחישובים, לי פה שאנחנו מתעסקים באמת בכל הפרויקט 

הרי ברור שהפרויקט הזה הוא הרבה יותר מעוד, זה בסדר, 

 אני מדבר, אפשר לדבר, זה לא משנה לי. 

חברים, סליחה, אפשר לקבל, בואו נחזיק עוד קצת מעמד. כן,  :מר דימטרי אפרצב

 בבקשה. 

זה ברור שהפרויקט הזה הוא הרבה מעבר לאחוז תשואה  :לבקוביץמר שרון 

. -מיני דברים כאלה. זה פרויקט שימקם אותנו פנימי או כל

. ..  ויקי, אפשר להשלים משפט. אני 

 אתה צודק. לך אני תמיד אוהבת להקשיב.  :גב' ויקי בדריאן

אז אחד, הפרויקט הזה ימקם, גם מבחינה ערכית, את קצרין  :לבקוביץמר שרון 

כמרכז הגולן. אני מאמין שהוא ימשוך אנשים מכל הגולן 

ר. לפני הכל אנחנו צריכים שיהיה לנו פה בית ומכל האזו

משפט ראוי. לגבי הדיונים, איך לממן את זה או איך לא 

לממן, החברה לפיתוח קצרין או לא, אני חושב שזה איזשהו 

מקום שצריך להיות לא כאן, ובעיקר אני אומר לכם, אני 
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שקל, הייתי לוקח  12,000,000אישית, אם היו נותנים לי 

 שקל ומריץ את הפרויקט הזה.  2,000,000הלוואה על 

אני מבקש להעלות להצבעה את הנושא של תכנון והקמת מבנה  :מר דימטרי אפרצב

רב תכליתי קריית ממשלה, עם השתתפות המועצה בסכום 

 שקל. מי בעד, נא להצביע בבקשה.  2,122,000הלוואה של 

 מי בעד?  :מר שימי נמימי

נגד? שימי, ויקי, יוני, כן. שרון, לי :מר דימטרי אפרצב לך, שרון, דימי, אנה. מי 

 ואלי. התקבל. 

הוחלט ברוב קולות על אישור תכנון והקמת מבנה רב תכלילתי קריית    החלטה:

 .  ₪ 2,122,000ממשלה, עם הששתפות המועצה בסכום הלוואה של 

 

הסעיף האחרון בעניין הזה, לפני שנצא להפסקה שתוכלו לעשן 

  ומה שאתם רוצים.

 . 10מה הפסקה? כבר  :גב' ויקי בדריאן

 בבקשה, פרויקט שיפוץ בריכות שחייה קאנטרי. בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

 שאלות?  :מר מאור אוחנה

 יש שאלות?  :מר דימטרי אפרצב

 -בסדר, זה היחס של ה :גב' ויקי בדריאן

. :מר שימי נמימי .. 

ת, בסדר? למה אנחנו שימי. זה נכס של החברה הכלכלי :גב' ויקי בדריאן

צריכים לקחת הלוואה לטובת העניין? למה החברה הכלכלית 

לא יכולה להשקיע את הכסף במיכלי איזון? עכשיו, כל היסגרו 

את הקאנטרי, יסגרו את הקאנטרי. למי יש פה מנוי? לבת של 

שימי ולי. בואו ננשום. אבל, נאום שלם כרגע שהחברה 
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ת הממשלה, אנחנו הכלכלית לא צריכה לבנות את קריי

צריכים את ההכנסות, ולא, ולא, לא. זה שלה. נכס שלה. למה 

 אנחנו לוקחים את ההלוואה? אני לא מצליחה להבין את זה. 

 רוצה לענות? בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

, המועצה המקומית גייסה את הכסף וחתמה על 1998בשנת  :גב' לילך גבע

 -הסכם שבה

 נסיונר המשועמם? מי? הפ :גב' ויקי בדריאן

 תתחילי. סליחה. אל  :מר דימטרי אפרצב

... :גב' לילך גבע  )לא ברור( אני מסבירה, הקשבתי יפה. הבנתי גם את שימי 

 מה? ש :מר שימי נמימי

בעקבות כל השאלות שלך, שאלת אותי מי הבעלים של  :גב' לילך גבע

הקאנטרי, עניתי לך. החברה הכלכלית קיבלה מהמועצה לבנות 

 1998-להפעיל את הקאנטרי. מאז, מאז שנבנה הקאנטרי בו

ועד עצם היום הזה, כל ההשקעות בוצעו ע"י המועצה 

המקומית ולא ע"י החברה הכלכלית, שמפעילה אותו ומקבלת 

מאיתנו כסף, אחוזי ניהול. החברה הכלכלית צריכה לבצע 

זה מה שהוא היה כרגע  ... )לא ברור(אם פעולות כלכליות. 

 -כשיואומר. ע

 -מה הוא היה אומר? היה אומר :מר שימי נמימי

 שנייה, שנייה.  :גב' ויקי בדריאן

 תן לה לענות בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

לפני שנה, וזה משהו שניסינו לגייס את הכספים למשרד  :גב' לילך גבע

השיכון שגם בנה את המבנה, נאמר ע"י משרד הבריאות שאם 

ניתן יהיה להמשיך להפעיל  לא יתקנו את בריכות האיזון לא 
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את הקאנטרי. קיבלנו ארכה של שנה, ניסינו להמשיך לגייס 

את הכסף, משרד השיכון אומר, 'אני מוכן לשפץ את 

המלתחות, מוכן לעשות כל מיני דברים כמו הנגישות בתוך 

הקאנטרי', שהוא גם ביצע. את מיכלי האיזון הוא לא מוכן 

 לעשות. 

 מוכן?  מי לא :מר שימי נמימי

משרד השיכון, שהוא נותן כסף למועצה המקומית ולא לאף  :גב' לילך גבע

גוף אחר. הוא גם זה שעשה את המעלון ואת כל מה שנדרשנו. 

נכון לשנייה הזאת, האישור של משרד הבריאות תקף עד סוף 

דצמבר. החברה הכלכלית, ויצא מכאן אלון להפסקה קלה, 

 -אבל החברה הכלכלית

 אלון נמצא פה, סתם אני אומר.  ... )לא ברור( :מימר שימי נמי

 תרשה לה לסיים, בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

 -הוא אמר, החברה הכלכלית :גב' ויקי בדריאן

 )מדברים יחד(

 תרשה לה לסיים.  :מר דימטרי אפרצב

אלון הוא רואה החשבון של המועצה. אני לא ביקשתי ממנו  :גב' לילך גבע

 -עת שהואלהגיע. הייתי מופת

. :מר מאור אוחנה . .  אני ביקשתי ממנו 

המציאות היא שהחברה הכלכלית יכולה לבצע פעולות  :גב' לילך גבע

כלכליות. הנה רואה החשבון. היא לא יכולה לבצע פעולות 

למען, להקים כל מיני דברים שאין עליהם הכנסות. היא 

צריכה לייצר כסף. זאת חברה כלכלית. תקן אותי אם אני 

 ה. טוע
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 לא, אבל אני פספסתי את הפתיח.  :מר אלון מררי

 דיברנו על הקאנטרי.  :גב' לילך גבע

שקל. יש לה  330,000למה החברה הכלכלית לא יכולה לשלם  :מר דימטרי אפרצב

מיליונים, לא נאמר, כאילו יש לה כסף, למה היא לא יכולה 

לשים את הכסף במקום שהמועצה תעשה את זה. הוסבר כאן 

ס הוא של המועצה, שהחברה הכלכלית מתעסקת בזה שהנכ

 מתוקף ההיסטוריה וכל זה. 

הנכס הוא של החברה הכלכלית, שכל הכסף גויס ממשרד  :גב' לילך גבע

השיכון וממשרדי ממשלה שונים. מה שאמרתי, שלאורך כל 

 -שנה 21שנות ההפעלה של הקאנטרי, שזה כבר 

 טוב, בואו.  :מר דימטרי אפרצב

תמיד המועצה היא זאת שעשתה את ההשקעות בבינוי ולא אף  :גבעגב' לילך 

 גוף אחר. 

.  :מר אלון מררי .. .. על  . המועצה מימנה את ההשקעה הזאת מפני שאז היה 

 שקל.  15,000,000או  14הקאנטרי, ככל שאני זוכר, 

 עכשיו אני, אני יכול לדבר עכשיו?  :מר שימי נמימי

צה לשמוע אז בסדר. בוא, לא חייבים לשמוע אם אתה לא רו :מר דימטרי אפרצב

 אותו. 

 המבנה נבנה על חשבון החברה לפיתוח קצרין?  :מר שימי נמימי

 לא, המועצה בנתה.  :גב' ויקי בדריאן

 המועצה.  :מר שימי נמימי

 החברה רק מנהלת את המתחם.  :מר אלון מררי

 אני רוצה שיהיה ברור.  :מר דימטרי אפרצב

 מה זה מנהלת? אלון, תסביר לי בבקשה. רגע, שנייה.  :גב' ויקי בדריאן
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אני רוצה לענות לך כי עלה פה נושא גם גגות וקודם כל,  :מר אלון מררי

המועצה היא גוף שנותן שירותים מוניציפאליים. היא לא גוף 

 שיודע להתעסק עם פרויקטים מסחריים. 

יודע :מר שימי נמימי  .. .  -תאת שמעת מה שהוא אומר, אנה? שה 

 -אז איך אנחנו יכולים :גב' אנה גרוסמן

 )מדברים יחד(

תן לו לסיים. אתה שמעת שני משפטים שתואמים לתפיסה  :מר דימטרי אפרצב

שלך. תן לו עד הסוף. תשפוט אותו אח"כ, לא לפי שני 

 משפטים ראשונים. 

אם החברה הכלכלית תתעסק בנושאים הכלכליים שמפתחים  :מר אלון מררי

ם זה פיתוח של איזור תעשייה ואם זה מיזמים את קצרין, א

כלכליים אחרים בתוך קצרין, אין במועצה גורם שיודע לטפל 

וולטאיים או בדברים אחרים, אז נושאים -בגגות פוטו

מסוימים יורדים. זה מה שהחברה הכלכלית, כולל גם 

 הקאנטרי. 

יא החברה אז אני רוצה לשאול אותך על זה שאלה. אמרת שה :גב' ויקי בדריאן

המנהלת, בסדר? אז אני רוצה שתסביר לי את המושג הזה 

. מה זאת אומרת? היא החברה שמנהלת את הקאנטרי בבקשה

 עבורנו? 

 יא החברה שקיבלה את הקאנטרי לאחריותה.ה :מר אלון מררי

או נראה לי  250,000האם אתה יודע שאת המכרז, שהוא על  :גב' ויקי בדריאן

לפני כמה ימים, אנחנו מעבירים פרסם ראש המועצה  282

 לחברה הכלכלית? 

 אני אסביר.  :גב' לילך גבע
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 למה לא?  :גב' ויקי בדריאן

אני אסביר. וועדת מכרזים של המועצה להחלטה של  :גב' לילך גבע

דירקטוריון, לפני הרבה שנים, קיבלה החלטה שהיא נותנת 

בעצם שירותי מכרזים לחברה הכלכלית. המכרז גם נקרא 

, יש לזה מספורים אחרים. אנחנו פשוט, 2או חפ"ק  1"ק חפ

לצורך העניין, וועדת המכרזים נותנת שירותים. המכרז הוא 

 של החברה הכלכלית. 

 -כן, אבל אנחנו מעבירים את הכסף בהשתתפות של הקאנטרי :גב' ויקי בדריאן

 זה בתקציב. סליחה, לא הבנתי אותך.  :גב' לילך גבע

 לקרוא אני עוד יודעת.ני תיארתי לעצמי שאת לא מבינה, כי א :גב' ויקי בדריאן

 עכשיו אני רוצה.  :מר שימי נמימי

 שנייה.רגע.  :גב' ויקי בדריאן

 סליחה.  :מר שימי נמימי

אז תסבירי לי, אי אפשר ברווחים של החברה להשתמש כי יש  :גב' ויקי בדריאן

 -להם חובות צבורים. הגגות שהוא התקין עליהם

 סלואריים.  :לבקוביץ מר שרון

כן, סולארי, אנחנו לא מקבלים שכר דירה מהגגות. את מיכלי  :גב' ויקי בדריאן

האיזון בנכס שהוא מנהל, שייך לו ואנחנו בנינו, אנחנו השנה 

שקלים שוב, שהחברה  600,000-נשקיע בקאנטרי קרוב ל

הכלכלית עם כסף זמין, ואנחנו הולכים לחתום על הלוואה 

 -ה מחציתה, אבל המחצית השנייהשנקבל בחזר

 לא, כלום.  :מר שימי נמימי

 לא, כרגיל, זה הכל בזה.  :לבקוביץמר שרון 

 -כן, זה בסוף, אתה מקבל את מענק האיזון בסה"כ על ה :גב' ויקי בדריאן
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 נכון.  :מר דימטרי אפרצב

 תסביר לי, כי אני לא מצליחה להבין למה אנחנו לא מחילים, :גב' ויקי בדריאן

בפרט בשנה כל כך קשה, והשנה הבאה תהיה קשה יותר, למה 

אנחנו לא מחילים על החברה את כל ההוצאות האלה, או 

לפחות מקבלים את מה שמגיע לנו? הרי את רחוב האומנים 

המועצה בנתה, יש שם תאים בשכירויות, החברה הכלכלית 

 מקבלת את הכסף, למה? לעשות חוזים? 

 ו לענות לך. תרשי ל :מר דימטרי אפרצב

.. )לא ברור, מדבר חלש(ויקי, תצטרכי  :מר אלון מררי . 

 -אבל לנו יש :גב' ויקי בדריאן

אין לי תשובה כרואה החשבון של המועצה לתת לך, שהיא  :מר אלון מררי

 -תשובה ב

אבל ההסבר שאני כתבתי, שהם לא יכולים כי יש להם חובות  :גב' ויקי בדריאן

 -צבורים

 תרשי לו לענות.  :במר דימטרי אפרצ

לגבי השאלה שהיא בדיון יחסי גומלין בין המועצה לחברה  :מר אלון מררי

 הכלכלית, לא אני נמצא שם. 

. :מר שימי נמימי ..  יפה, 

זאת אומרת, זה אפשרי? אפשרי להחיל את זה על החברה  :גב' ויקי בדריאן

 הכלכלית? 

תי את זכות הדיבור לגבי אני רוצה עכשיו ברשותכם, אני ביקש :מר שימי נמימי

הקאנטרי. קודם כל שוב, אני מפנה אתכם לאתר של החברה 

לפיתוח קצרין, "מתהדרים בקאנטרי קצרין, ניהול ופיתוח 

. אני מתחיל  .. קאנטרי קצרין". עכשיו שוב, אחרי כל ה 
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סום בפייסבוק. מי אני, בכוונה מזה כי זה חרה לי מאוד הפר

. הייתי מנהל  את הבנות לקאנטרי כאחד ש ... .. לאורך 

שנים, מכיר הקאנטרי ומכיר את כל הבעיות, ואני  5הקאנטרי 

האחרון שרוצה שהקאנטרי ייסגר, אז לרשום דברים כאלו 

 .. .  -בפייסבוק זה מבזה ומגעיל אבל 

 זה מבזה ומגעיל מה?  :מר דימטרי אפרצב

. :מר שימי נמימי ..  לרשום שאנחנו נרמוס, שאנחנו מתכננים 

... ? :רי אפרצבמר דימט  למה מישהו 

 אני אקריא לכם מההקלטה. :מר שימי נמימי

סליחה, סליחה, סליחה, סליחה. שימי נמימי, שימי נמימי, עם  :מר דימטרי אפרצב

 -כל הכבוד לך

. :מר שימי נמימי .. 

סליחה, אני מתייחס אליך מאוד בכבוד. אתה לא תסלף את  :מר דימטרי אפרצב

 בים מדויק. דבריי. הדברים היו כתו

 מדויק מאוד.  :מר שימי נמימי

 -זה שאתה :מר דימטרי אפרצב

 -ה... שלך :מר שימי נמימי

 -זה שזה מונע ממך לקבל את ההחלטות שרצית לקבל קודם :מר דימטרי אפרצב

 ממש לא.  :מר שימי נמימי

 כי הציבור לא נותן לך לעשות את זה.  :מר דימטרי אפרצב

 ע לי. אתה מפריע לי ואני אפריע לך פעם הבאה. אתה מפרי :מר שימי נמימי

. :מר אלי מרדכי .. .. שכתבת בפייסבוק ולא ראית   ... הציבור, ו.

 )מדברים יחד(

 זה חוצפה מה שקרה פה.  :מר אלי מרדכי
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 )מדברים יחד(

 אל תאשים אותי. אל תאשים אותי. אתה לא תאשים אותי.  :מר דימטרי אפרצב

... וזה הדרך שאתה מתנהל? זו התנהגות בזויה. לחץ ציבור :מר שימי נמימי  י 

.. הכל בסדר.  :מר דימטרי אפרצב .  תקבל החלטות. 

התנהגות בזויה להפעיל לחץ על חבר האופוזיציה דרך  :מר שימי נמימי

הפייסבוק. אם אתה חושב שזו הדרך להתנהל את טועה. כמו 

 ש...

 זה עבד.  :גב' ויקי בדריאן

 אז זה עבד, כן.  זה עבד :מר שימי נמימי

 כן, בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

קאנטרי קצרין צריך להיות, קודם כל להיות, תשימו לב מה  :מר שימי נמימי

קורה פה, שמעבר לכסף שאנחנו מעבירים בשוטף אני אומר, 

 , . .. צריך לעזור לקאנטרי, שנייה רגע, צריך לעזור ליזם כי אין 

אנטרי קצרין יהיו אבל בוא אני אתאר לכם מצב כזה, שבק

 מנויים והקאנטרי יהפוך להיות רווחי.  1,500

 אמן.  :מר אלון מררי

אמן. מה יקרה אז? אתה יודעים מה יקרה? את התשואה,  :מר שימי נמימי

החברה לפיתוח קצרין יגבו ממנו שכירות ויהפכו להיות איזה 

 -אחוז ע"י

 שנייה רגע.  :מר אלון מררי

... חברה לפיתוח קצרין תיתן לי ל :מר שימי נמימי סיים, בבקשה. כשהם 

אומרת ככה, כשהתשואה היא שלילית אנחנו נגבה את זה 

מהמועצה, כשהתשואה היא חיובית אנחנו נגבה את השכירות 

אלינו, ונראה מתי נחזיר לכם את התשואה הזאת. זה פעם 
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אחת. פעם שנייה, למה אנחנו צריכים את החברה לפיתוח 

בירים להם על השוטף, עזוב את קצרין? אם אנחנו מע

והם גובים לנו על הדרך,  257ההשקעה הספציפית הזאת, 

שקל דמי  7,500מעבר לסכום שמעבירים ליזם לקאנטרי, עוד 

ניהול, מה עושה שם החברה לפיתוח קצרין? יש לו מנכ"ל 

ומזכירה, מה הוא עושה בשביל לקבל את הכסף הזה. למה 

משרדים, מחלקת הנדסה,  אנחנו צריכים אותו? יש לנו פה

 גזבר נחמד, מה אנחנו צריכים אותו? 

... לקבל שירות מהגזבר או מהמהנדס.  :גב' ויקי בדריאן  סליחה, 

 -טוב, אני אתן לך תשובה :מר אלון מררי

... אני רוצה לקבל עוד שנייה, כי עדיין לא סיימתי.  :מר שימי נמימי אני לא 

לבצע את זה עפ"י החוק  לגבי הסיפור של מיכלי האיזון, חובה

וזה נדרש, אבל חד משמעית זה לא צריך להיות על חשבון 

כספי הציבור ולא צריך לפגוע בתקציב שלנו ולא להיות על 

חשבון הלוואות אלא על חשבון החברה לפיתוח קצרין. יש 

להם תזרים מזומנים שלה, במקום להמציא פנטזיות לעוד 

ע לשטח מסחרי, מי סוף יוצאת תב"-מבנה מסחרי, עד שסוף

שקופץ על זה זו החברה לפיתוח קצרין, במקום להעניק את זה 

... הוא בונה את זה לעצמו.   ליזם ולהוסיף אליהם 

 איזה פנטזיות? אתה רוצה לפתח אזור תעשייה.  :מר דימטרי אפרצב

 תוסיף למרכז יזם.  :מר שימי נמימי

 -הכסף שמייצרת החברה הכלכלית :מר דימטרי אפרצב

. :שימי נמימי מר ..  אתה צריך להרוויח 

 שנייה, אני רוצה להשקיע את זה.  :מר דימטרי אפרצב
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 ... מה זה עוזר לתושב הרגיל? מה זה עוזר לתושב הרגיל?  :מר שימי נמימי

 טוב, גם אם תצעק את זה.  :מר דימטרי אפרצב

. :מר שימי נמימי ..  אם אתה 

 יגרום לי להסכים איתך. בסדר.  אם תצעק יותר חזק זה לא :מר דימטרי אפרצב

... אתה פוגע בניקיון,  :מר שימי נמימי אם אתה פוגע בתושב ולאחר מכן 

.. המים, הייתי אומר לך, וואלה, אתה  . בחינוך, בזה, למי 

 צודק. תעשה מה שאתה רוצה. 

מטרת החברה הכלכלית לפתח מקורות תעסוקה, לפתח  :מר דימטרי אפרצב

...  כלכלה, 

 להשקיע בתשתיות.  :ימימר שימי נמ

 לעשות הרבה מאוד דברים.  :מר דימטרי אפרצב

 ולהשקיע בתשתיות.  :מר שימי נמימי

.. ממש לא. זה לא בדיוק  :מר דימטרי אפרצב . להשקיע בתשתיות היא לא צריכה. 

 -מטרתה, אבל בוא, כנראה שהויכוח הזה הוא ויכוח זה. אני

. :מר שימי נמימי .. 

 -ני רוצה להעלותא :מר דימטרי אפרצב

. :מר שימי נמימי .. 

 -אני מעלה להצבעה שיפוץ בריכת שחייה :מר דימטרי אפרצב

 אני רוצה הצעה לנגד.  :מר שימי נמימי

 בבקשה, מה ההצעה הנגדית?  :מר דימטרי אפרצב

הצעה נגדית, לבצע את הפעולה הזאת ע"י החברה לפיתוח  :מר שימי נמימי

 קצרין. 

הצעות. הצעה אחת זה צירוף של ההלוואה של  2. יש 100% :מר דימטרי אפרצב

שקל בתוך ההלוואה הכוללת, שכרגע אני רואה שכאן  360,000
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מתגבשת. מי בעד ההצעה הזאת, נא להצביע בבקשה. שרון 

', שרון רואס, לילך ליבוביץ', אנה גרוסמן. מי נגד? לבקוביץ

 . יוני גרוסמן, ויקי בדריאן, ושימי נמימי ההצעה אלי מרדכי, 

 השנייה יורדת מהפרק. 

 

 

שקל בתוך  360,000]הוחלט ברוב קולות על צירוף ההלוואה של    החלטה:

 .  ההלוואה הכוללת[

 

. 10אנחנו עושים הפסקה של  ..  דקות, בבקשה. רגע שנייה. כן 

.. אישרנו את כל ה :מר מאור אוחנה .  -מחליטים לאשר בנפרד, בסדר? 

... תב"רלקיחת ההלו :מר דימטרי אפרצב  -ואה 

... של 3,715,500 :מר מאור אוחנה שנה, אוקי?  15-שנים ו 10, בתנאי שוק ב 

. 0, אוקי? עד פריים פלוס מינוס 0בפריים פלוס מינוס 

3,715,500 . 

מי בעד ההצעה, נא להצביע. שרון, שרון, לילך, דימי, אנה. מי  :מר דימטרי אפרצב

מרדכי, יוני  נגד? אתם הצבעתם על הכל ביחד. טוב. אלי

דקות  10גרוסמן, ויקי בדריאן, ושימי נמימי. הפסקה של 

 בבקשה. 

 3,715,500הוחלט ברוב קולות על אישור סך הלוואת הפיתוח בסך     החלטה:

 שנים. 15או   10לתקופות של  0עד פלוס מינוס  בתנאי פריים

 

 

                         ***הפסקה***
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 מינוי סגנים.  .8

  

, מינוי סגנים. אייל, בוא, אתה 8סעיף הבא, חברים. סעיף  :ימטרי אפרצבמר ד

צריך להיות פה קשוב כי יש פה עניין של המלצות של יועץ 

משפטי לממשלה וכל שאר הדברים, כדי שלא יהיה לנו פה שום 

עניינים. אני רוצה להעלות הצעה שלי למנות סגן ממלא מקום, 

... שרון רואס. עפ"י החוק מה אני צר יך? מעולם לא מיניתי 

 סגן. מה החוק? 

נון  יש בחוק דרישה של מינוי סגנים.  :עו"ד אייל 

 כן?  :מר דימטרי אפרצב

נון סגן ממלא מקום בזמן שראש המועצה ממליץ, צריך להצביע  :עו"ד אייל 

. עפ"י סעיף  ..  .  15לקבל אותו. אם לא אז לא ממנים אותו

למנות לפני שממנים  שאני ועוד יועץ משפטי חשבנו שאסור

, היועץ המשפטי לממשלה חיווה את דעתו 14סגן עפ"י סעיף 

אחרת, זה אומר שגם אם לא נבחר עכשיו סגן, המועצה תבחר, 

ממלא מקום, מותר לבחור סגן עפ"י סעיף  14סגן עפ"י סעיף 

, סגן או חבר מועצה -, ויש סגן למקרי נבצרות של ראש ה15

, אם ראש 16, לפי סעיף למקרי נבצרות של ראש המועצה

 המועצה חולה או בחו"ל או דברים כאלה. 

טוב, אני מעלה, יש הצעות? זאת אומרת, אני מציע את שרון  :מר דימטרי אפרצב

 רואס, סגנית ממלאת מקום. 

.., כתוב בנוהל, נוהל  :מר אלי מרדכי . אם אני לא טועה,  17יש לי שאלה 

 שבתוך חודשיים. 
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נון  יקה על זה. מי שאל אותי? שימי, נדמה לי. יש פס :עו"ד אייל 

נון  -יצאתי מנתניה :עו"ד אייל 

אני מבקש לקבל את כל הסיפור הזה פתוח, שאפשר אחרי  :מר אלי מרדכי

 חודשיים להצביע. 

.. אני מבקש להעלות להצבעה :מר דימטרי אפרצב .  -אין בעיה 

 אני יכול לדבר לפני כן, לפני ההצבעה?  :מר שימי נמימי

 אה, בבקשה.  :דימטרי אפרצב מר

אני רוצה קודם כל, אמרתי לשרון רואס באופן אישי בפגישה  :מר שימי נמימי

איתה, אני רוצה להגיד את זה פה במליאה, שזה לא אישי 

נגדה. אני לא מכיר אותה מספיק טוב בשביל להחליט אם היא 

ראויה או לא ראויה, וכמעט בטוח שכנראה אולי היא ראויה 

ממלאת מקום. כן, אתה לא אוהב לשמוע דברים כאלה, להיות 

יודע.   אני 

..לא, זה לא אישי, זה פרסונאלי.  :מר דימטרי אפרצב . 

... לגבי החוק, כל עוד אני  :מר שימי נמימי אז אני אמרתי ואני אומר עוד פעם, 

לא מקבל את חוות הדעת הכתובה, ובוודאי אם החוק הוא 

 -לא מראה פתחמאוד יבשה ו-מדבר בצורה מאוד

נון .. אתה קיבלת כבר את פסק הדין.  :עו"ד אייל  .  ,  שימי

 -אני קיבלתי איזשהו פסק דין :מר שימי נמימי

נון . :עו"ד אייל  .. 

 כשאתה שולח פסק דין תשלח את כולו, לא רק חלק.  :מר אלי מרדכי

נון  שלחתי את כולו.  :עו"ד אייל 

. :מר אלי מרדכי .. 

נון ...  אני לא :עו"ד אייל   יודע, אני שלחתי את כולו ומותר לבחור 
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פסק הדין הוא איזשהו תקדים מבית משפט. אני רוצה על זה  :מר שימי נמימי

. במועצה שלנו,  .. חוות דעת ממך באופן אישי, שמדברת על 

.. זה משהו ש .  -בסדר? אל 

 טוב.  :מר דימטרי אפרצב

במידה והדברים אני סיכמתי עם ראש המעוצה בזמנו, ש :מר שימי נמימי

יתנהלו בינינו, בין הקואליציה לאופוזיציה בצורה מכובדת 

.. יעבור תקציב  . ותהיה התנהלות ראויה וטובה, אז אנחנו גם 

כמו שמתוכנן, בצורה של שיתוף פעולה, ואנחנו נאשר גם  2020

..  את הסיפור של .

 אתה לא סיכמת, זה מה שאתה הצעת.  :מר דימטרי אפרצב

יתרה מזאת, אנחנו קבענו את כל נושא הוועדות, אתה מפריע  :מר שימי נמימי

לי באמצע עוד פעם, ביניהם וועדת ההנהלה, וסיכמנו שיש 

וועדת הנהלה. וועדת ההנהלה הוצגה פה במליאה והוחלט מי 

שיהיה ועדת הנהלה. לצערי, ראש המועצה לא כינס את ועדת 

יא ההנהלה פעם אחת, בגלל זה המועצה מתנהלת בצורה שה

מתנהלת. יתרה מזאת, הוא גם הצהיר שבאופי שלה, למרות 

שהיא נבחרה בצורה דמוקרטית, היא גם לא תתנהל, הוא לא 

יכנס אותה. אז היא לכך, בעקבות ההתנהלות, רגע, יותר מזה, 

יתרה מזאת, כל המהלכים שעשה ראש המועצה למרות שיתוף 

שר הפעולה מצידי, ולמרות העזרה בכל מה שיכלתי כדי לג

המחנות, נתקלתי בכל מיני תרגילים, ואתם בטח תשמעו 

עליהם בהצעות לסדר שראש המועצה עשה, עם זה, ביום 

חמישי האחרון, בישיבת הנהלת המתנ"ס. עם זה, בהצעה 

לסדר שלי לגבי נושא של כיכרות ואזור תעשייה ובטיחות 
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באזור תעשייה, שיפור הבטיחות באזור תעשייה, עשה לי 

יטיים אם בפרסום יום למחרת, אחרי שהוחלט תרגילים פול

פה במליאה על אי אישור מסגרת האשראי שביקש הגזבר, 

למחרת בבוקר, כתבה ענקית שחד צדדית ללא כל אפשרות 

תגובה מהאופוזיציה על הנושא הזה, השמצה של האופוזיציה 

שאנחנו כביכול אויבי הציבור, למרות שאני הצבעתי בעד, אבל 

החברים שלי, דיברתי איתו על זה, הערתי  זה לא משנה, זה

לתשומת ליבו, חשבתי שהנושא הזה נגע בו קצת. לצערי, שבוע 

לאחר מכן, אני נמצא בחופשה, אני קורא בפייסבוק את אותה 

כתבה רק בניסוח אחר. עוד פעם, אותו דבר, אותו דבר. מעבר 

לזה, פרסום בעיתון יום למחרת, אחרי שמשרד הפנים הודיע 

לא אישר את תקציב, ההנחה בתקציב שביקש אלי שהוא 

מרדכי, פרסום בפייסבוק, פרסום בעיתון לפני שבכלל חברי 

המועצה ידעו מזה, ואז צצו כל מיני סיבות כאלה ואחרות, 

האשמות. כל ההתנהלות הזאת מבחינתי לא מראה שלמרות 

שיתוף הפעולה שלי ולמרות הניסיון שלי, שחברי האופוזיציה 

יוני דאג שאני כביכול בוחר צד, לא בחרתי כעסו עליי , דאגו, 

עוד פעם, אני הולך עם האמונה צד. אני אמרתי ואני אומר 

שלי. בכלל כל הצבעה פה לי האמונה שלי לטובת קצרין 

ולטובת התושבים לדעתי, אבל ציפיתי לטיפה הוגנות. לא 

ראיתי הוגנות במהלכים האחרונים של ראש המועצה, ולכן 

שב שאני יכול להצביע לנושא של משרת אמון שהוא אני לא חו

רוצה, ושוב אני אדגיש, שרון, לא בגלל שזה משהו אישי, 

 תאמיני או לא, זה מה שיש לי להגיד לך. 
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 -תודה. מי בעד :מר דימטרי אפרצב

 אני מבקש גם להגיד.  :מר יוני גרוסמן

 בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

ן הזה, חבל לי שזה עולה בנסיבות האלו. אני סליחה. גם בעניי :מר יוני גרוסמן

חושב שכן היה שיח מקדים, שלפחות אני קיבלתי תוצרים שלו 

משימי בעבר, אז בהחלט עלה. אני חושב שכולנו היינו תמימי 

דעים שתהיה איזושהי קונסטלציה מסוימת של הסכם, גם אם 

אופוזיציה, בהחלט ניתן היה לעשות -לא לפרק את הקואליציה

שכזה שבסופו אפשר להצביע עם שרון. לא צריך את  מהלך

המליאה בשביל לדבר עם שרון. זה בכלל לא עניין אישי, אני 

חושב שגם שרון יודעת. שרון בוודאי שראויה להיות סגנית 

וממלאת מקום, ובוודאי שראויה אף להיות הרבה יותר מזה, 

לק זה לא משהו אישי. אני לא יכול להצביע בעדך, שרון. אני ח

 מסיעה והדבר הזה הוא מבחינתי לא אפשרי. 

מי בעד שרון רואס סגנית ממלאת מקום של ראש המועצה, נא  :מר דימטרי אפרצב

 להצביע. 

 אני יכולה לשאול שאלה לפני ההצבעה?  :גב' ויקי בדריאן

 בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

 שאלה. תודה. אני יכולה לשאול את היועץ המשפטי את ה :גב' ויקי בדריאן

 בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

, שבו הרשות המקומית אינה 16תודה. הפנית אותי לסעיף  :גב' ויקי בדריאן

. 6יכולה להתעלם מחוות דעת של היועץ המשפטי, זה בעמוד 

. קיבלתי את הנזיפה בהסמקה  6עד עמוד  .. מהעמוד הראשון 

, שהיא מסיימת לנזוף בי היא כותבת, 17קלה, אבל בסעיף 
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אחר דברים אלו, נפנה לגופה של הסוגייה", ומפה ואילך "ל

אני קראתי, יכול להיות שאני לא מבינה את המושגים 

המשפטיים, אבל לא הצלחתי למצוא בשום סעיף את זה 

שבעצם היא מחייבת אותנו להצבעה חוזרת על הסגנים לפי 

, כי בסה"כ מה שהיא אומרת זה שהבעיה היא לא 15סעיף 

הזה, אלא הבעיה נוצרה מזה שהיועצים במה שקרה בחדר 

המשפטיים, אין ביניהם אחידות. חלקם חושבים כך, חלקם 

חושבים כך. זה לא מבטל את זה שבעצם לא הייתה שום בעיה 

עם ההצבעה. היא הייתה חוקית לכל דבר, אלא אם כן היא 

כותבת את זה, היא מנחה אותנו פה לבחור מחדש. אני אוסיף 

ד הפנים וגם הם לא הבינו שצריך להעלות ואומר, פניתי למשר

 את זה להצבעה נוספת. 

 בבקשה, תשובתך.  :מר דימטרי אפרצב

נון בחוות הדעת נאמר במפורש  16מי שקרא, קרא. סעיף  :עו"ד אייל 

שההחלטה שקיבלה המועצה בנושא לא הייתה תקינה. אני 

קיבלתי את זה, אני חושב שחוץ מאשר בית משפט, מי שרוצה 

עם מה שכתבה המשנה ליועץ המשפטי, חוות הדעת שלה לריב 

מחייבת ומאחר שהיא מחייבת לשני ההיבטים, גם שהיא 

הכריעה בין חוות דעת של יועצים משפטיים שונים בניגוד 

לדעתי, אני חושב שזאת טעות, אני כמובן מכבד את הפנייה 

שלה, וגם שהיא כתבה שההחלטה המקורית הייתה לא תקינה, 

בניגוד לעמדה שלי בלי חוות דעת אחרת בכתב ובלי  כי הצביעו

לפנות קודם ליועץ המשפטי לממשלה, אני חושב שהדבר הזה 

 -צריך
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  :גב' ויקי בדריאן

. :גב' ויקי בדריאן .. 

נון  אתם עושים את זה הרבה פעמים, זה באמת חמור.  :עו"ד אייל 

 טוב, תודה רבה. תודה.  :מר דימטרי אפרצב

 אנחנו פנינו אבל לא קיבלנו התייחסות.  :גב' ויקי בדריאן

הייתה שאלה, התקבלה תשובה. אני מעלה את זה להצבעה. מי  :מר דימטרי אפרצב

 -בעד

רק למען הסר ספק, זה מה שאתה אומר לפרוטוקול? שחוות  :גב' ויקי בדריאן

 -הדעת של עורכת הדין זילבר

נון  מדברת בעד עצמה.  :עו"ד אייל 

 -יבת הצבעהמחי :גב' ויקי בדריאן

נון אל תכניסי לי מילים לפה. חוות הדעת מדברת בעד עצמה.  :עו"ד אייל 

 כתוב שההצבעה המקורית הייתה לא תקינה. 

 -האם זה מחייב אותנו :גב' ויקי בדריאן

נון יודע.  :עו"ד אייל   אני לא 

... שהיא כותבת בסעיף  :גב' ויקי בדריאן  ,  -, "לאחר דברים אלו"17זה כתוב לי

נון עו"ד אתם תעשו מה שאתם מבינים. אני עשיתי מה שאני מבין. אני  :אייל 

 המלצתי לראש המועצה להביא את זה להצבעה חוזרת. 

 -אבל בגלל זה אני שואלת אותך, האם הצבעה חוזרת :גב' ויקי בדריאן

נון כשכותבים בחוות דעת של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה,  :עו"ד אייל 

. אין הפרדה, מה שנוח ל .. וקחים ומה שלא נוח לא לוקחים. 

החלטה הייתה לא תקינה. מי שחושב שזה מאפשר לו להמשיך 

 לחיות עם ההחלטה הזאת שימשיך. 

טוב, מיצינו את הנושא. מי בעד שרון רואס כממלאת מקום,  :מר דימטרי אפרצב
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 סגנית ראש המועצה? 

 להצביע?  :גב' שרון רואס

נגד? אלי, יוני, ויקי,  בוודאי. שרון, :מר דימטרי אפרצב לילך, שרון, דימי. מי 

 ושימי. 

 ואני רוצה להעלות הצעה נגדית.  :גב' ויקי בדריאן

אי אפשר להעלות כאן שום הצעה נגדית. בנושא של ממלא  :מר דימטרי אפרצב

 מקום זה ...

 אבל גם סגנים.  :מר שימי נמימי

 תודה רבה.  :מר דימטרי אפרצב

 -, סליחהרשמת :גב' ויקי בדריאן

... ראש המועצה אצלך.  :מר שימי נמימי  רגע, סליחה. זה לא 

 סליחה, בסדר היום רשום מינוי סגנים.  :גב' ויקי בדריאן

 בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

. :גב' ויקי בדריאן ..  לא רשום מינוי סגנים 

 בבקשה, בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

בר אז מה אכפת לך בעצם לתת לי תודה. ומכיוון שזה אותו ד :גב' ויקי בדריאן

 לענות. 

 תעלי את הצעתך.  :מר דימטרי אפרצב

אני מבקשת להציע את אנה גרוסמן ואת שימי נמימי לסגנים,  :גב' ויקי בדריאן

, כמו שתאר לפני כן אייל, 16, ולהשתמש בסעיף 15עפ"י סעיף 

בבריאות איתנה או  120שבמידה ואתה, שתהיה בריא עד 

 מי יהיה ממלא המקום. בחו"ל, אז ששי

טוב. מי בעד ההצעה למנות שני סגנים ושימי ממלא מקום, נא  :מר דימטרי אפרצב

 להצביע. 
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נון  . 16ממלא מקום לפי סעיף  :עו"ד אייל 

. אלי, יוני, שימי, וויקי. מי נגד? שרון, 16נכון, לפי סעיף  :מר דימטרי אפרצב

 לו. שרון, לילך, ואני. שתי ההצעות האלה נדחו, נפ

 

 מצ"ב נספח.  –הצעות לסדר  .9

  

סעיף הבא. הצעות לסדר, בבקשה. אני מבקש אבל, יש פה גם  :מר דימטרי אפרצב

הצעות לסדר, אני מבקש לצמצם את זה  5שעה מאוחרת, יש 

ו 4-ל מטעם  2מטעם האופוזיציה,  2-הצעות לסדר, 

הקואליציה. חברים, כל אלה שהציעו מטעם הקואליציה, 

יטו אילו הצעות אתם מציעים לדחות לישיבת בואו, תחל

 המליאה הבאה. 

 '. לבקוביץיש הצעה של שרון  :גב' לילך גבע

נון שרון, תוריד את ה, לדעתי, את התכנון ובנייה כי זה בין כה  :עו"ד אייל 

, היה צריך פורמטוזה גם  באודיווידאו, וכה גם נעשה, לא ב

שזה יהיה  להביא את זה למליאת הוועדה, אז פעם הבאה

...  -)לא ברור, מדברים יחד( במליאה אתה 

 טוב, אז אוקי, בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

 -אני מסיר את ה :לבקוביץמר שרון 

 אתה מסיר את ההצעה.  :מר דימטרי אפרצב

נון  -זה כבר היום כמעט :עו"ד אייל 

 אתה דוחה אותה או מסיר אותה?  :מר דימטרי אפרצב

 דוחה אותה. אני  :לבקוביץמר שרון 

 .דוחה אותה לישיבה הבאה  :מר דימטרי אפרצב
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. :לבקוביץמר שרון  ..  )לא ברור( זה יהיה בוועדה, נכון? ואז 

 בסדר גמור. בבקשה, הצעה לסדר ראשונה.  :מר דימטרי אפרצב

הצעה לסדר של לילך ליבוביץ', העלאת המודעות בקרב  :גב' לילך גבע

ות חיים בקרב ילדי הציבור על סכנות של אלרגיות מסכנ

הישוב. "בערים ובישובים רבים בארץ כבר קיים שילוט 

מתאים שמוצג במגרשי משחקים אשר מסביר את הנושא ואת 

הסכנות הכרוכות בהכנסת מזונות מסוימים לגני השעשועים. 

בשילוט ישנה בקשה להימנע מהכנסת מזונות אלרגניים כמו 

שר כל אלו הם בוטנים ומיני אגוזים, לחם ודברי חלב, כא

הגורמים הבסיסיים אשר מונעים מילדים בעלי אלרגיות 

מסכנות חיים להיכנס למגרשי המשחקים וליהנות ממתקנים. 

צריך להבין שילדים שאלרגיים ברמה מסכנת חיים יכולים 

לאבד את חייהם גם במגע. לדוגמא, ילד שאכל במבה עלה על 

וילד עם אלרגיה עלה אחריו, מספיק שנגע  באותו מתקן, מתקן 

חייו בסכנה מיידית. ההצעה, להציב שלטי הסברה להימנע 

... מהכנסת דברי מזון אלרגניים למגרשי המשחקים תוך  ציון 

 שידועים כי אם במגע איתם הם עלולים לסכן חיים". 

הצעות אגב, לא חייבות להיות, לא חייבים להצביע להצעות  :מר דימטרי אפרצב

 -ידה ויש הסכמהאלא אם מאוד רוצים, כי במ

יש לי שאלה, למה צריך את זה? למה צריך אישור לשים  :מר אלי מרדכי

שלטים? הרי אתה שם שלטים איך שאתה רוצה. על האי יש 

שלט מכל כיוון, שנה טובה מדימי, כל מיני שלטים על הכביש. 

למה אנחנו צריכים את ההצעה? לך תעשה את זה לבד בלי 

חנו צריכים את זה? למה צריך שום הצעה, בלי כלום. למה אנ
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 את ההצעה? 

 הוא אומר ש... יש הצעות שאין צורך להצביע נגדן.  :לבקוביץמר שרון 

 אז למה להעלות אותן?  :מר אלי מרדכי

 כי זה נוגע לה וזה מעניין אותה.  :לבקוביץמר שרון 

.  :מר אלי מרדכי .. אז שלא תעלה אותה, וזה סתם הצעה. בלי לפגוע, אבל 

טוב. לך תשים שלטים, אל תשאל אותנו, כמו שאתה שם  רעיון

 עד היום ונגמור את הבעיה. 

 ישיבות מליאה זה לא תמיד תחרות ספורט.  :מר דימטרי אפרצב

 לא תחרות ספורט.  :מר אלי מרדכי

יש סוגיות שמעלים אותן, דנים בהן אם רוצים, מה שאתם  :מר דימטרי אפרצב

ליבוביץ' עם הנושא הזה. רוצים, ופנתה אליי חברת מועצה 

 הנושא הזה דורש התייחסות של מליאת מועצה. 

למה? זה מה שאני שואל. למה השלט שלך, שנה טובה, מכל צד  :מר אלי מרדכי

 -של אי, של כיכר לא דורש

 -תרשי לי פה. אני :מר דימטרי אפרצב

 -אני רוצה להתייחס, אני רוצה :גב' לילך לייבוביץ

 -תכף תתייחסי לזה. אני באמת, אלי, תקשיבאת  :מר דימטרי אפרצב

 לא, בסדר.  :מר אלי מרדכי

אנחנו לא חייבים הרי להסכים, אבל אני עדיין מכבד אותך  :מר דימטרי אפרצב

ותרשה לי לא להתייחס לזה, בסדר? כי אני מבין שקשה לך 

 -עדיין להפנים את העובדה שאני ראש מועצה

..? :מר אלי מרדכי .  מה יש להיכנס 

 זה מרגיז אותך.  :ר דימטרי אפרצבמ

 אני שואל שאלה פשוטה.  :מר אלי מרדכי
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 אבל אני עונה לך.  :מר דימטרי אפרצב

למה השלט שלה צריך אישור והשלט שלך לא צריך אישור? זה  :מר אלי מרדכי

 מה שאני שואל, שאלה פשוטה. 

 אני מסביר לך.  :מר דימטרי אפרצב

 קבוע ושילוט לגני ילדים. מדבר על שילוט :גב' שרון רואס

על הכביש ששמו עכשיו, תיזהרו בכביש לא לחצות, וכל מיני  :מר אלי מרדכי

משפטים כאלו, מישהו שאל אותנו? אני אומר אין בעיה, תשים 

 שלטים כמה שאתה רוצה. 

בסדר גמור. אני אשים את מה שאני מחליט לפי הכללים,  :מר דימטרי אפרצב

 -שמדובר

 אז אפשר להצביע? כולנו בעדה.  :ןגב' ויקי בדריא

 אין צורך להצביע לדעתי.  :מר דימטרי אפרצב

אז למה היא העלתה אם ההצעה שלא מעלים? לא מצביעים  :מר אלי מרדכי

 עליה, אז למה מעלים אותה? 

 אז בואו נצביע. את רוצה להסביר את זה?  :מר דימטרי אפרצב

אז זה, זה. רק חבל שההשוואה שלך  לא. אם זה עולה להצבעה :גב' לילך לייבוביץ

של שנה טובה לכלל הציבור מול שלט שהוא נוגע ספציפית 

לילדים מסוימים או אנשים מסוימים שהם אלרגיים מקבל 

 -כזה זלזול

 -זה לא זלזול. אני שואל למה צריך :מר אלי מרדכי

...  :גב' לילך לייבוביץ  בוא, תשים, מה 

ישור להצעה על שלט אחד ועל שלט שני למה צריך להביא א :מר אלי מרדכי

 או שמביאים על הכל או שלא מביאים כלום לא?

מאוד קטנה, ויש לזה -כיוון שזה נוגע לאוכלוסיה מאוד :גב' לילך לייבוביץ
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 -השפעה

 זה אוכלוסיות שאתה צריך לדאוג להן.  :מר דימטרי אפרצב

ו את השלט שנה יש השפעה נורא גדולה על התושבים ששמנ :גב' לילך לייבוביץ

מאוד גדולה כן להכניס -טובה, נכון? אבל יש השפעה מאוד

איזושהי מודעות לקבל את השונה, זו איזושהי אמירה של 

המועצה, הנה המועצה מקבלת את השונה ואת האחר. אי 

אפשר להשוות את זה לשלט של שנה טובה או לזהירות 

 בדרכים על המדרכה. 

 . אותו דבר בשבילי :מר אלי מרדכי

 זה אותו דבר בשבילך?  :גב' לילך לייבוביץ

 אם הוא שם שלטים בלי לשאול אותנו, שימשיך לשים שלטים.  :מר אלי מרדכי

זה אותו דבר בשבילך? אוקי. זה רק מעיד עליך כמה חשיבות  :גב' לילך לייבוביץ

 על קבלת השונה היא מאוד חשובה לך. 

 אתה השונה תשאירי לעצמך.  :מר אלי מרדכי

 -מי בעד :ר דימטרי אפרצבמ

 )מדברים יחד(

מי בעד ההצעה של לילך ליבוביץ' נא להצביע. מי בעד?  :מר דימטרי אפרצב

 בבקשה. מי בעד? פה אחד. תודה.

 

  

 .  הוחלט פה אחד על אישור הצעתה של לילך ליבוביץ'   החלטה:

 

 

על הצעה שנייה של שרון רואס. "לקיים פיקוח של המועצה  :גב' לילך גבע



 מועצה מקומית קצרין
  15.9.2019ישיבת מועצה  

 

 164 
 

מעונות פרטיים בישוב על מנת לשמור על בטחון הפעוטות. 

המצב כיום שאין פיקוח. בחודשים האחרונים היו מספר 

מקרים מזעזעים. היום נדרש רק אישור לשימוש חורג. רצוי 

. אישור משרד הבריאות, מספר  להציב גם תנאים נוספים ש..

מטפלות מול כמות ילדים, מידת תברואה, תעודות של 

לת, תעודות יושר מהמשטרה לכל עובדת, ביקורים המנה

 קבועים ע"י האחראים מהישוב ועוד". 

 טוב.  :מר דימטרי אפרצב

 זאת ההצעה.  :גב' לילך גבע

 מישהו רוצה לקבל הסבר? רוצים להעלות את זה להצבעה?  :מר דימטרי אפרצב

 אני רוצה להציע הצעה שכנגד.  :מר שימי נמימי

 שה. בבק :מר דימטרי אפרצב

קודם כל אני רוצה להגיד שבגדול הדברים הם די ברורים ודי  :מר שימי נמימי

נדרשים. אנחנו פשוט גם בהלם מהדברים שנרשמו פה בהצעה 

 -איך לא נעשה פיקוח עד היום, כאילו לא מובן בכלל

 לפי החוק לא נדרש פיקוח עד היום. אל תהיה בהלם.  :מר דימטרי אפרצב

לי להיות בהלם מזה, נכון? זה נושא כל כך מהותי מותר  :מר שימי נמימי

וחשוב שאני בהלם, לא משנה אם זה אחרי חוק לא חוק. 

לדעתי היה צריך להיות פיקוח מזמן בנושא הזה וההצעה היא 

, רק מה שתמוה בעיניי ומה שאני מבקש, קודם כל מובנת

יודע למה, אבל יש  תמוה בעיניי שהנושא הזה עלה עכשיו. לא 

... שמעתי, לי הרגש ה ואני מקווה שלא מסתתר מאחורי זה 

הגיעו אליי תלונות מתושבים שנסגרים פה מעונות יום פרטיים 

ומקשים עליהם פתאום המועצה בכל מיני נושאים של היתרי 
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 בנייה ואישורים ודרישות 

 ... )לא ברור( :גב' לילך גבע

.. )לא ברור( נסגרו כבר שני  :מר שימי נמימי . מעונות יום פרטיים לא, השאלה, 

.. אני מקווה מאוד שזה לא קשור לזה שהמועצה  מהסיבה ש.

והמתנ"ס מפעילים מעון יום בעצמם שעד עכשיו, שנתיים 

שלמות לא גבו כסף עבור זה, עכשיו התחילו לגבות אז אולי 

 -המועצה

-לא, גבו, רק העלו סכום מסויים שהוא לא קשור לתמ"ת ב :גב' ויקי בדריאן

 אה לי. שקל נר 120

אני מקווה מאוד שההצעה הזאת לא באה בשביל להתחרות  :מר שימי נמימי

בתושב בפתיחת מעונות היום ובעל העסק הקטן יש לו מעונות 

בבית ובאמת, אם היא באה במטרה של פיקוח ואחריות על 

בטחון הילדים ובריאות הילדים אז כמובן שזה מבורך. אני 

. )לא בר .. ור, מדבר מהר( רק שאני חושב שההצעה שלי שהיא 

חושב שלפני כן צריך לעשות בדיקה איך זה עובד ביתר הארץ, 

איך זה עובד בשאר הערים, לקחת דוגמאות וללמוד משם לפני 

 שמחליטים. 

אז אני רק רוצה, כדי להרגיע אותך, ולומר שההצעה באה  :גב' שרון רואס

 -בהחלט בעקבות המקרים שקרו ולא

 ? מה קרה :מר שימי נמימי

. )מדברים יחד( :גב' שרון רואס ..  כל המקרים שקרו בארץ ב 

 בארץ או בקצרין?  :מר שימי נמימי

בארץ. לא, ואין לי שום עניין לפגוע במעונות פרטיים, להיפך.  :גב' שרון רואס

אני חושבת שזה שהמועצה כבר הכניסה את תכנית אור גם 
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למעונות הפרטיים זה מראה שהמועצה לוקחת אחריות 

דואגת גם למעונות הפרטיים, אז זה רק בא להוסיף עוד ו

מדרגה לדאגה לילדים, ובוודאי לא לפגוע במעונות הפרטיים, 

זה לא בא מהמקום הזה בכלל. אני פעם ראשונה שומעת את 

 מה שאתה אומר. 

למעונות פרטיים קיימים, והציבו  ...הבעיה גם, רק שתדעי,  :מר שימי נמימי

 -שלחו להם מכתב מהמועצה להם כל מיני דרישות,

 זה כל הדרישות של משרד הבנייה.  :מר דימטרי אפרצב

יודע.  :מר שימי נמימי  אני 

 -מקומות שהם מסוכנים, שלא עובדים בזה, ורגע :מר דימטרי אפרצב

 ומי כמוך יודע שכשרוצים להקשות אז מקשים.  :מר שימי נמימי

יודע.  :מר דימטרי אפרצב  אני 

 -אני מקווה שאתה בא :מר שימי נמימי

..  :מר דימטרי אפרצב . יודע איך   מי כמוני יודע איך עוזרים, מי כמוני 

    )מדברים יחד(

 זה ממש לא פיתרון.  :מר דימטרי אפרצב

 -אם זה בא מתום לב :מר שימי נמימי

 -אז אני אומרת, אני גדלתי ב :גב' שרון רואס

 -אז סבבה :מר שימי נמימי

 -ומרת שזה באמת מתום לב, לא מאני א :גב' שרון רואס

... )לא -, בעצם את ה-רק תסבירי לי את ה :גב' ויקי בדריאן , להפעיל את ה 

 ברור( לקיים פיקוח. איך זה יבוא לידי ביטוי? 

שלדוגמא, אפשר שהאחראית גנים שיש לה קשר עם המעונות,  :גב' שרון רואס

יים ולמעונות הציבוריים מגיעה מפקחת מבחוץ. מעונות פרט



 מועצה מקומית קצרין
  15.9.2019ישיבת מועצה  

 

 167 
 

אין מפקחת מבחוץ, אז אם תחת המועצה יש לנו מחלקת גיל 

 -רך אין סיבה שהיא לא תהיה בקשר איתה ו

 -לפי מה שהיא אמרה בעבר, היא כן :מר אלי מרדכי

אנחנו צריכים לוודא שזה משהו עקבי, שזה קורה, ולתת להם  :גב' שרון רואס

 יד, לעזור להם. 

 המעונות ולא שום דבר מעבר לזה. ... )מדברים יחד(  :מר דימטרי אפרצב

 )מדברים יחד(

 -... שכל המעונות ייסגרו, כי אני :מר אלי מרדכי

 -עכשיו, אני לא יודעת מה קורה ב :גב' שרון רואס

 רגע, אבל, שנייה.  :גב' ויקי בדריאן

 )מדברים יחד, לא ברור(

תי המון סעיפים אז הבנ-שנייה, שרון, הבנתי, זה המון :גב' ויקי בדריאן

ביקורים קבועים ע"י אחראי מהישוב. מה עוד? אני עכשיו 

 רוצה לפתוח מעון בבית, בסדר? פעוטון בבית. 

 -אני לא יודעת להגיד לך :גב' שרון רואס

 זה לא שאתם מחליטים עכשיו על דרכי הפעולה.  :לבקוביץמר שרון 

 -זה אני יודעת לומר :גב' שרון רואס

ליטים שזה יקרה ואז בדרכי פעולה לא יערבו אבל אנחנו מח :גב' ויקי בדריאן

אותנו, אז אני רוצה מראש לדעת מה בעצם אני מחילה על 

הפעוטונים, כי זה לא מעונות, זה פעוטונים בבתים הפרטיים. 

ילדים, ההורים מרוצים  5ניקח למשל את השכנה שלי. יש לה 

ממנה מפה עד השמיים. גם את הילדים הפרטיים שלי גידלה. 

 ה לה מחר בבוקר? מה יקר

 -אנחנו :גב' שרון רואס
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בדקת את זה בישוב אחר? איך זה קורה? מה עושים? יתרונות?  :גב' ויקי בדריאן

 -חסרונות? כאילו

מה עפ"י חוק? את מבקשת פה תעודת יושר מהמשטרה.  :מר שימי נמימי

 -רשאים

 -לא, אני חושב אבל שהמטרה :לבקוביץמר שרון 

 )מדברים יחד(

.. )לא ברור(  :נמימימר שימי  . לא, הייתי רוצה מאוד, אבל הייתי רוצה שגם 

 -במחלקת רישוי עסקים פה במועצה, ושם

יודע מה, הצעות לסדר בדרך כלל,  :מר דימטרי אפרצב אבל זה לא, אבל אתה 

 הצעות לסדר לא תמיד אומרות לאיזה מסמר איפה לתקוע. 

 בסדר.  :מר שימי נמימי

 -, חברי מועצההמטרה :מר דימטרי אפרצב

.. )לא ברור, מדברים יחד( :מר שימי נמימי .  גם אנחנו 

אני, תקשיב, מדובר על עיקרון. העיקרון אומר, כן רוצים  :מר דימטרי אפרצב

 להפעיל פיקוח או לא? 

 חד משמעית כן.  :מר שימי נמימי

בסדר, אז אם רוצים להפעיל פיקוח אז זאת החלטה של  :מר דימטרי אפרצב

ואז מי שצריך להפעיל פיקוח יבדוק מה, כן ואיך, המועצה, 

והעסק הזה יעבוד. אנחנו אחראים על מדיניות ולא על איזה 

מסמר איפה לתקוע ואיזה מקום איפה לתלות מדויק, בדיוק, 

 בלי שבדקנו את זה קודם. 

 -עוד פעם :מר שימי נמימי

לדעתי, זה, מעלה חברת מועצה כאן סוגיה שהיא סוגיה  :מר דימטרי אפרצב

לחלוטין בקונצנזוס. עכשיו, מה רע במצב שאת כל העוצמות 
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שיש למועצה המקומית קצרין, עם כל המעונות שלה וכל 

הפיקוח והכל, שאנחנו נרחיב את זה למקומות פרטיים? מה 

הבעיה בזה? עכשיו, זה שזה לא מפוקח, אתה צודק, זה שזה 

ן לא לא מפוקח אז זה בעיניי, זו תקלה. עכשיו, עד ששרו

יודע מה? לא חשבתי. אין לי כבר ילדים  דיברה איתי על זה, 

קטנים ואני לא בדיוק בפוקוס של הדבר הזה. ייבדק. לא מבין 

 -למה צריך לוותר

 לא אומרת לוותר, אומרת לקיים.  :גב' ויקי בדריאן

 )מדברים יחד, לא ברור(

... )לא ברור( מישהי שמחליטה לשמו :גב' שרון רואס ר על שני אני עכשיו 

 ילדים זה נחשב מעון? 

 יפה.  :גב' ויקי בדריאן

או לא? אולי צריך להגביל לכמות מסוימת ולהבין שיש מעון,  :גב' שרון רואס

כי את מסכימה איתי שיש כאלה שהם מעונות ויש מישהי 

 ילדים, זה לא אותו דבר.  4ששומרת על 

 -כן, אבל את לא תחליטי :גב' ויקי בדריאן

 ()מדברים יחד

בסדר. אני אומרת, צריך לבדוק מה הכמות הנכונה ולהחליט  :גב' שרון רואס

 שזה מעון של בית. 

 טוב, חברים.  :מר דימטרי אפרצב

אבל במה שאת כותבת פה את לא מדברת לקדם, לבדוק  :גב' ויקי בדריאן

ולחזור למליאה. את אומרת לקיים. זאת אומרת, שאנחנו 

 ד קריטי, אין ספק. עכשיו נצביע על משהו שהוא מאו

 את רוצה לשנות את הניסוח, לבדוק?  :גב' שרון רואס
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 תודה רבה.  :גב' ויקי בדריאן

 בסדר.  :גב' שרון רואס

 בדיוק.  :גב' ויקי בדריאן

לבדוק את כל הסעיפים הנ"ל, כיצד אפשר לקיים אותם  :גב' שרון רואס

 במעונות הפרטיים. 

 אה. ולחזור לדיון במלי :גב' ויקי בדריאן

 בסדר גמור.  :גב' שרון רואס

ואני חושב שגם שווה באמת, אם תרצי נעזור לך, לבדוק איך  :מר שימי נמימי

 זה עובד במקומות אחרים. 

 אני יכולה, אני בקשר עם הרשות לשלום הילד.  :גב' שרון רואס

. )מדברים יחד( :מר שימי נמימי ..  אז סבבה 

 את הכל. שחקרתי את זה ביררתי  :גב' שרון רואס

. )מדברים יחד, לא ברור( :מר שימי נמימי ..  אז את יודעת 

 -אז אני :גב' שרון רואס

 אז את יכולה לשנות את הניסוח בהצעה שלך?  :גב' ויקי בדריאן

 כבר שונה.  :גב' שרון רואס

 תודה.  :גב' ויקי בדריאן

 אז עושים את זה עכשיו?  :גב' שרון רואס

 ים, חברים. הכל בסדר. אתם מוקלט :מר דימטרי אפרצב

 -מה שכתוב זה :גב' ויקי בדריאן

 -... )מדברים יחד( ראוי לבדוק את התנאים, אני לא רואה :גב' שרון רואס

 לקדם.  :גב' ויקי בדריאן

 , ואז להוסיף את כל מה שכתבתי. -לקדם ולבדוק את ה :גב' שרון רואס

 בדיוק.  :גב' ויקי בדריאן
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 ולקיים ולחזור עם תשובות.  פשוט לבדוק :גב' שרון רואס

 מי בעד ההצעה המתוקנת? פה אחד. תודה. סעיף הבא. :מר דימטרי אפרצב

  

 .  הוחלט פה אחד על אישור הצעתה של שרון רואס   החלטה:

 

 

הצעה של שימי, פתיחת מועדון ווליום לטובת בני נוער בערב.  :גב' לילך גבע

ליום בימי הצעת החלטה, להנחות ולבצע פתיחת מועדון וו

שישי בערב, לטובת פעילות בני הנוער. להיערך בהתאם 

. תקציב, מתנ"ס 2019לפתיחת המועדון החל מחודש ספטמבר 

 . . . קצרין, מנהלת יחידת נוער, עובדת מועצה, הורים מתנדבים 

 )לא ברור(

 מה יש שם?  :גב' ויקי בדריאן

  -אני אסביר קצת. מה יש שם? מה שהיה :מר שימי נמימי

 ומה התקציב של זה?  :דימטרי אפרצבמר 

 -אני אגיד :מר שימי נמימי

 ... )לא ברור( :מר דימטרי אפרצב

קודם כל, אני קצת אתן רקע שאני חושב שהסיבה שאני  :מר שימי נמימי

סוף את -הבאתי את ההצעה הזאת זה במטרה לפתור סוף

התעסוקה לבני הנוער בימי שישי בערב. לצערי, אם אתם 

. )לא ברור( רק רוצים לראו ת יש פה הודעה שקיבלתי מה..

היום, עוד פעם, שמחפשים לנסוע למסיבות במקומות אחרים. 

הגיע הזמן שבקצרין תהיה פעילות לנוער בשעות הערב גם 

, אני לא רוצה  . )לא ברור( .. בימי שישי, אם זה דיסקו. אני לא 
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עכשיו להתחיל ולהגיד איזו פעילות. זה לא התפקיד שלי ואני 

לא האיש מקצוע, בסדר? פעם, אני יודע, חברים שלי זה מה 

שהיינו מחפשים, דיסקו, מסיבות, ועניינים. יכול להיות 

, הדברים השתנו. מה שאני בעצם 2019, 2020שכיום, אחרי 

יפנו, יגיעו לבתיה"ס,  מבקש זה שרכזת הנוער, רכזי הנוער, 

ם, ידברו עם הילדים הדומיננטיים, אם זה מועצת התלמידי

אם זה עם המורים, לקחת כמה ילדים, להבין את הדרישות 

. )לא ברור( בימי שישי בערב, ולהתחיל  . . שיש לילדים לגבי 

-פעילות במועדון הווליום הזה, אם זה פעם אחת מסיבת פול

יודע שזה להיט עכשיו, או מסיבת דיסקו. זה לא  מון שאני 

פעם אחת ח', -חייב להיות כל יום שישי. פעם אחת לשכבת ז'

. למצוא את הדרכים בסופו של דבר, בתוצאה -שכבת ט' י'

הסופית, שבימי שישי בערב הילדים לא יסתובבו ברחובות ולא 

יעברו מבית לבית, אלא יהיה להם מקום פעילות פעם בשבוע, 

במסגרת, כמובן שהמועדון הזה מן הסתם,  במסגרת מתנ"ס,

תנ"ס, אני שייך למתנ"ס, הנוער אמור להיות מפוקח ע"י המ

חושב שהמתנ"ס גם צריך להיות אחראי על הנושא הזה בעזרת 

הורים מתנדבים, בעזרת מדריכי הצופים. אם צריך, אני 

ההורה הראשון שמוכן להתנדב. אני מכיר עוד כמה הורים 

שמוכנים להתנדב אם צריך לעזור לנושא הזה, ואני מקווה 

 שהפעם, בהצעה הזאת, אני לא אמצא כל מיני סיבות

ותירוצים של אין תקציב, יש תקציב, אין מי שיעשה, אין לנו 

 מי שיעשה, כי הנוער שלנו זה אחד הדברים החשובים. 

 מה שאתה מסביר זה לא מה שכתבת.  :גב' לילך גבע
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 -אני אסביר :מר שימי נמימי

 -זה לא מה שכתבת :מר דימטרי אפרצב

 -אז תשמעי את ההצעה כמו שכתבתי :מר שימי נמימי

ואני מציע לשנות את ההצעה. הנושא כנושא הוא בהחלט  :דימטרי אפרצבמר 

ויכוח. אני לא חושב שגם יש על זה מחלוקת.  חשוב, אין על זה 

 -אני מציע, במקום להוציא הנחיות למתנ"ס

 לא רשמתי להוציא הנחיות.  :מר שימי נמימי

דם כל, אני רוצה שנייה להוסיף לגבי משהו שדימי אמר. קו :גב' שרון רואס

אני חושבת שצריך לתת את הדעת לגבי הפעילות לגילאים 

הצעירים, אבל כמו שאמרתי לך בשיחה בעניין הזה שאני לא 

יודעת אם זה כאן המקום להחליט על זה אבל בהחלט, אמרתי 

לך בוא נשב לישיבה עם הנוער ונעלה את הדברים ושם, 

... )לא ברור( הדברים.   לדעתי, 

נוער. אנח :מר שימי נמימי  נו לא צריכים לשבת עם הנוער. יש בשביל זה רכזי 

 לא עם הנוער, עם רכזי נוער.  :גב' שרון רואס

דקה, דקה. אני מבקש, חברים. כמו גם בדברים אחרים,  :מר דימטרי אפרצב

הנושא הזה הוא בהחלט ראוי לקדם, מקום לקדם אותו הוא 

קדם במתנ"ס, וצריכה לבוא ממועצת העיר אמירה ברורה, ל

במתנ"ס קצרין פעילות נוער בסופי שבוע, וכאשר, מה 

שהתכוונתם זה בעצם הרעיון. לא צריך לרקוד לא במבנה כזה 

ולא במבנה כזה ולא בכזה, זאת אומרת לא להיכנס לכל אותן 

דקויות. צריך לקיים סביב הנושא הזה ישיבות דחופות, זה 

הרעיון מתוכנן בהנהלת מתנ"ס ונקדם את זה, וזה מה שיקרה. 

כרעיון הוא נכון. הניסוח לדעתי, צריך לתקן אותו, פשוט 
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 .  לצמצם אותו

... )לא ברור( לתיקון.  :מר שימי נמימי  אז אני 

... )מדברים יחד( :גב' ויקי בדריאן  אגב, שימי 

.. )לא ברור(, לא להיום.  :מר שימי נמימי .  אני אנסח 

 ... )מדברים יחד( נתקדם.  :מר דימטרי אפרצב

 אני אנסח.  :שימי נמימימר 

 -מועצת קצרין :מר דימטרי אפרצב

 זו הצעה שלי, אני אנסח אותה, ברשותך.  :מר שימי נמימי

 תנסח אותה.  :מר דימטרי אפרצב

להנחות את הנהלת המתנ"ס להתחיל לייצר פעילות לנוער  :מר שימי נמימי

בקצרין, בשיתוף עם מועצות הנוער, בשיתוף עם רכזי הנוער. 

אבר, שיהיה -המבנים, בחרתי מועדון הווליום אבל ווט לגבי

איזה מבנה שאתם רוצים, בגלל שזה בעצם יותר מתאים 

לדיסקו. באמצעות הנכסים של המתנ"ס, תקרא לזה ככה, 

 בסדר? 

 בסופי שבוע.  :גב' ויקי בדריאן

 בסופי שבוע ושישי בערב, בעיקר.  :מר שימי נמימי

 פעילות נוער בסופי שבוע. מה שחשוב זה  :מר דימטרי אפרצב

נוער בסופי שבוע.  :מר שימי נמימי  פעילות 

 -בלי להתחיל עכשיו לסמן את זה בכל מיני :מר דימטרי אפרצב

 -אבל צריך :מר שימי נמימי

 ניסינו באולם ספורט, זה לא עבד.  :גב' ויקי בדריאן

עצה, לקדם במתנ"ס קצרין פעילות נוער בסופי שבוע. המו :מר דימטרי אפרצב

יועץ  מועצת העיר מנחה, לא יודע אם מותר לנו להגיד מנחה, 



 מועצה מקומית קצרין
  15.9.2019ישיבת מועצה  

 

 175 
 

 -המשפטי? היא מנחה או שכאילו, הרעיון הכללי שזה

 קוראת.  :לבקוביץמר שרון 

שזה במדיניות של המועצה לקחת את הנושא הזה מעכשיו עד  :מר דימטרי אפרצב

סוף השנה, למקד מאמץ לנושא של פעילות הנוער בסופי שבוע. 

רעיון הכללי. זו לדעתי צריכה להיות רוח ההחלטה, ואז זה ה

זה בא כדבר מנחה להנהלת המתנ"ס לפעול לטובת הנושא 

הזה. זו דעתי. במקום, זאת אומרת לא להכניס פה עכשיו, לא 

 באיזה עובדים ומה ומי ומו. 

נון לא, זה דברים שבין כה וכה אפשר להחליט פה, אבל זה לא  :עו"ד אייל 

תנ"ס כי צריך לעשות את זה בפורום של מחייב את המ

 המתנ"ס.

 -אבל צריך לצאת מסר מפה :מר דימטרי אפרצב

 אז אפשר להגיד שהמועצה המקומית קוראת.  :לבקוביץמר שרון 

צריך לצאת מסר מפה ברור שזה מה שהמועצה מצפה  :מר דימטרי אפרצב

 מהמתנ"ס לטפל. זו אמירה חד משמעית וברורה. 

נון .. )מדברים יחד( שהמועצה מצפה מהמתנ"ס לעשות כך וכך. . :עו"ד אייל 

זה בסדר גמור. זה הרי ההבדל בין מה לאיך. אתה אומר 

 -למתנ"ס רק ש... )לא ברור( שמתקצב אותו, באיך, יש מנהל

 זה ממש נכון לאיים שם ולאיים פה.  :מר דימטרי אפרצב

 זה לאיום.  :גב' ויקי בדריאן

 -השיטה :מר דימטרי אפרצב

 זה לא איום.  :ב' ויקי בדריאןג

 השיטה הזאת לפזר איומים זה פשוט חבל על הזמן.  :מר דימטרי אפרצב

תראה מה עשית עכשיו, ושרון באמת, במחילה מכבודך, שאני  :מר דימטרי אפרצב
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באמת לגמרי איתך אבל את הבאת הצעה ופירטת בדיוק איך 

 -זה את רוצה שהיא תהיה, משרד הבריאות, משרד זה, משרד

 ... )לא ברור( :גב' שרון רואס

ו  :גב' ויקי בדריאן רגע, שנייה. לא אמר לך מילה וחצי מילה. בהתדיינות בינינ

את קיבלת על עצמך לשנות את ההחלטה, אבל כששימי יורד 

לרזולוציות אז לא צריך לרדת לרזולוציות ולמה ככה ולמה 

 -ככה, וכל פעם

את ההצעה, וזה בדיוק אותו דבר. אבל  בגלל זה שינינו לה :מר דימטרי אפרצב

... )מדברים יחד(  לבוא ולאיים על המתנ"ס 

 זה לא איום.  :גב' ויקי בדריאן

 איפה אתה רואה פה איום?  :מר שימי נמימי

 )מדברים יחד(

זה לא איום, אבל לא יכול להיות שחברי המליאה לא יכולים  :גב' ויקי בדריאן

תה יצרת לעצמך מין לקדם שום דבר שקורה במתנ"ס כי א

 קליקה כזאת. 

 קליקות אני לא מייצר.  :מר דימטרי אפרצב

 אבל זה בדיוק מה שייצרת לעצמך.  :גב' ויקי בדריאן

. )מדברים יחד( קליקות.  :מר דימטרי אפרצב ..  כנראה שזו מציאות שאת חיה. 

 ממש לא.  :גב' ויקי בדריאן

 אני לא מייצר קליקות.  :מר דימטרי אפרצב

.. )מדברים יחד( אתה יצרת.  :ויקי בדריאןגב'  .  רגע שימי 

 אני לא מתכוון גם לריב איתך.  :מר דימטרי אפרצב

.. כל חודש.  :גב' ויקי בדריאן .  ולכן אני אבוא פה לדבר 

בוא נעלה את זה להצבעה בבקשה. בוא ננסח את זה. אני נגד,  :מר דימטרי אפרצב
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 . מאוד ברורה-אני אומר את זה בצורה מאוד

 אני אגיד את זה בצורה מאוד ברורה.  :מר שימי נמימי

שנייה, תרשה לי. אני בעד באופן חד וחלק, שצריך להשקיע.  :מר דימטרי אפרצב

הקשבתי לך לכל מה שאמרת, לא רק לך, גם לאנשים אחרים, 

מאוד, בכל -אבל אתה זה שדיברת איתי על זה בנושא מאוד

ה מה לעשות בתחום העוצמות שלך. אני, אין ספק שיש הרב

הנוער, זה אף פעם מספיק, ואתה מציין כאן נקודה מאוד 

ספציפית של סופי שבוע. אני רוצה, אני חושב שעם כל הכבוד 

לכל הפורום הזה, אנחנו כקובעי מדיניות צריכים לכוון 

, לכוון  מתנ"ס שלנו, שהוא כמו מחלקה לתרבות נוער וכו'

את התוצרים בלי אותו לכיוון מסוים ולתת לו לתת לנו 

שאנחנו נגיד לו שזה יהיה ככה והוא יעשה ככה, וזה יעשה 

ככה וזה יהיה בחדר כזה. אני חושב שזו טעות, ולכן הצעה 

 -שלי היא הצעה מאוד ברורה שאומרת

... )מדברים יחד( :מר שימי נמימי  אבל תן לי 

ת כשמועצה מקומית קצרין מנחה, שנייה, מנחה את הנהל :מר דימטרי אפרצב

המתנ"ס לפעול ליצירת פעילות הנוער בסופי שבוע, נקודה. 

זהו. לא צריך. ואח"כ, חלק מסוים מהפורום הזה גם יהיה 

למתנ"ס הזה לדאוג מחויב ללכת להנהלת מתנ"ס ולאפשר 

 בכלל ברכה.  –שהמתנ"ס הזה יעשה, ואם מישהו יתנדב מפה 

 אז אני רק אחדד את מה שאמרת עכשיו.  :מר שימי נמימי

 בבקשה.  :ר דימטרי אפרצבמ

 בסדר?  :מר שימי נמימי

ויכוח, זה רק ניסוח. זה הכל.  :מר דימטרי אפרצב  אין פה 
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טוב, אני אחדד את זה ואני אגיד שאני מקווה מאוד, וזה מה  :מר שימי נמימי

שויקי רמזה מקודם, שלא ניתן למנהל המתנ"ס לטרפד לנו גם 

 -לנו את המהלך הזה, ואם מנהל המתנ"ס יטרפד

 ההערה הזאת לא במקום. ההערה הזאת לא במקום.  :מר דימטרי אפרצב

אני כבר ראיתי את זה, ואני יכול להעיר את ההערה שלי איך  :מר שימי נמימי

 שאני רוצה. 

 תעיר.  :מר דימטרי אפרצב

אם מנהל המתנ"ס יטרפד לנו את המהלך הזה אנחנו צריכים  :מר שימי נמימי

 ה ישירות, למצוא פיתרון לנוער. ליזום באמצעות המועצ

אני מבקשת להזכיר שמנהלת מחלקת נוער היא עובדת שלנו,  :גב' ויקי בדריאן

של המועצה. היא לא עובדת של המתנ"ס. היא נבחרה פה 

במכרז, היא מקבלת שכר טוב. אולי נכון לעשות יהיה שתקציב 

 הנוער יישב פה גם ואז נוכל להנחות אותם. 

 שרון, בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

אני רוצה רק להגיד משהו. קודם כל, שאני איתך בדברים  :גב' שרון רואס

וכבר דיברנו על זה. אני רק רוצה להגיד לזכותו של מנהל 

המתנ"ס, שאני כבר מזמן פניתי אליו והוא אמר, 'שרון, בואו 

נזמן ישיבה, בואו נעשה דברים. אני בעד'. אני לא מבינה למה 

 בצורה לא נעימה. תופסים אותו 

שנים זה לא קורה. אני לא  7-שרון, אבל אני ער לעובדה ש :מר שימי נמימי

. )לא ברור( ..  יודע מה 

.  :מר דימטרי אפרצב .. ... )מדברים יחד( יש פעילות כזאת כבר, וצריך  מיום שישי 

 )מדברים יחד(

.. )לא בר :גב' ויקי בדריאן .  ור(והם ראו את ההצעה לסדר יום, גם את זה 
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... )לא ברור( :גב' שרון רואס  אבל גם זה 

.  :גב' ויקי בדריאן ו.. שרון, העברנו פה החלטה על אולם הספורט, שימי מגיש לו 

 )מדברים יחד(

 תן להצביע על זה כבר, נו.  :לבקוביץמר שרון 

 שקט. טרפוד של פעילות באולם ספורט זה שקר.  :מר דימטרי אפרצב

 טרפדת את זה.  לא נכון. :גב' ויקי בדריאן

 -דימי, ברגע שמנהל המתנ"ס :מר שימי נמימי

 שקט.  :מר דימטרי אפרצב

 אבל תן לי רגע אחד, אל תפריע רגע.  :מר שימי נמימי

 אני מפריע?  :מר דימטרי אפרצב

 כן, כי אתה אומר, שקט, כל רגע.  :מר שימי נמימי

 רק אמרתי פעם.  :מר דימטרי אפרצב

נהל המתנ"ס משנה את ההגדרה המהותית של פעילות ברגע שמ :מר שימי נמימי

 -המתנ"ס

 טוב.  :מר דימטרי אפרצב

... )לא ברור( ואומר, מפעילות חופשית מגדיר אותה פעילות  :מר שימי נמימי ש 

 -עפ"י כללים, שבכללים האלה יש כל מיני

... )מדברים יחד( :מר דימטרי אפרצב  שימי, מכיוון שדנו בזה שעתיים, במקום ל 

 ...  :ר שימי נמימימ

אז אנחנו לא נחזור על זה פה עכשיו, כי זה פשוט מיותר. אז  :מר דימטרי אפרצב

שעתיים, במקום לדון על נושא הנוער, דנו שעתיים ובסוף אתה 

 -גילית בעצמך

... )מדברים יחד( עוד פעם.  :מר שימי נמימי  ומה אם 

 ופס, הבנתי. ואתה בסוף גילית בעצמך, ואמרת, א :מר דימטרי אפרצב
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בסוף הוא בבעיה. הוא רוצה כל דימי, לא יאומן. לא, לא, לא.  :מר שימי נמימי

 הזמן רישיון מראש. 

... )לא ברור( :גב' ויקי בדריאן  וחוץ מזה, גם ככה מנהל 

אני מציע את הנוסח, ואני אשמח מאוד אם תתמכו בו ואנחנו  :מר דימטרי אפרצב

יין של כבוד ולא שום דבר. נקדם את זה, במיוחד שאין כאן ענ

קצת תיקון של ההצעה של שימי, שמועצה מקומית קצרין 

 -רואה חשיבות

 -לא, לא לוקח :לבקוביץמר שרון 

 לא לוקח, זו הצעה שלך.  :גב' לילך גבע

... )מדברים  :מר דימטרי אפרצב תגיד מה שאתה רוצה. זה הקול שלך. על מקום 

 ו שזה יקרה? יחד( זה שלך. מה שחשוב לך שזה שלך א

.. )לא ברור( זה האגו שלך.  :מר שימי נמימי .  לא, מה שחשוב 

 ממש לא.  :מר דימטרי אפרצב

 )מדברים יחד(

 כל מה שטוב יקרה פה, ואמירת המועצה תהיה של כולם.  :מר דימטרי אפרצב

 הוכחת לנו שזה ככה.  :מר שימי נמימי

 תהיה רגוע, הכל בסדר. כל מה שלא טוב יהיה שלי, בסדר?  :מר דימטרי אפרצב

 אפילו אתה לא מאמין למה שאמרת עכשיו.  :גב' ויקי בדריאן

 אתה רק בתחילת הדרך. מה מחכה לך בהמשך?  :מר דימטרי אפרצב

 זה לא מה שכתוב כאן. רגע, הצבעתם?  :גב' לילך גבע

עוד לא הצבענו. אנחנו נדון על זה עוד שעתיים של מי זאת  :מר דימטרי אפרצב

זאת הצעה של שימי נמימי. בוא תגיד מה שאתה  ההצעה.

 רוצה אם תצביע בעד, בבקשה. קדימה. 

.. את ההצעה של שימי.  :גב' לילך גבע  זה רק כי רציתי ל.
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 רוצים להקריא ב... )מדברים יחד( :מר דימטרי אפרצב

. )לא ברור( :מר שימי נמימי ..  תכף אני 

 זו תאונת עבודה, כן.  :גב' לילך גבע

... )לא שומעים( :ך גבעגב' ליל  טוב 

כל מה שאני מקריא פה מתקבל, תקריא מה שאתה רוצה.  :מר דימטרי אפרצב

תנחה בדיוק את החדר ואת העובדים המסוימים. אני בעד. 

נו קדימה.   בבקשה, תשמיע, 

..  :גב' לילך גבע .  אני לא יכולה לה 

 אז תקחי את זה עלייך, נו.  :גב' לילך לייבוביץ

המועצה מנחה את הנהלת המתנ"ס לקדם פעילות נוער בסופי  :בעגב' לילך ג

 שבוע. 

 מי בעד?  :לבקוביץמר שרון 

 פה אחד.  :מר דימטרי אפרצב

 

 .  הוחלט פה אחד על אישור הצעתו של שימי נמימי   החלטה:

 

 

טוב רגע, שימי, ההצעה הזאת לא כתובה. שימי, תיתן את  :גב' לילך גבע

 ותה. ההצעה אז אני מקריאה א

 -ההצעה המקורית תוקנה. מה שקיבלו חברי המועצה :מר דימטרי אפרצב

מה שכתוב כאן זו לא ההצעה. "אני מבקש למנות מהנדס  :גב' לילך גבע

כבישים אשר יבחן את סידורי התנועה באזור תעשייה". טוב, 

 זה ההסבר אז שימי, תסביר. 

מי שירצה, מי שזה טוב. קודם כל, אני אחלק לכם את זה  :מר שימי נמימי
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... )לא ברור, מדברים יחד( אזור תעשייה. מעניין אותו.  . 

 רוצים?  :לבקוביץמר שרון 

 אני מכיר את האזור תעשייה.  :מר דימטרי אפרצב

 -אני עוד לא שמעתי על מישהי ש :לבקוביץמר שרון 

ומתחת. טוב, נתחיל מההצעה עצמה ואחרי זה אני אסביר  :מר שימי נמימי

עס שלי קצת בעוד נושא. כעיקרון, באזור תעשייה, למה הכ

מהניסיון שבנסיעה שלי היומיומית לאזור תעשייה אני מגלה 

 -שיש פה שני אזורים מסוכנים מאוד שלדעתי

 באת לראות שהוא בסדר?  :גב' לילך גבע

 חברים, די.  :מר דימטרי אפרצב

כיכרות. זה לדעתי צריך להקים בשני האזורים האלה שתי  :מר שימי נמימי

כביש מאוד מסוכן. יש בו, יחסית לאזור תעשייה, המון תנועה 

וקרו שם כבר לא מעט תאונות. מדובר באמת בסכנת חיים 

וסכנה של נזקים של רכוש ואדם. מעבר לזה, כשהסתכלתי על 

. )לא ברור( אמרתי, נבנה בכל מקום כיכר גיליתי  ו.. הכבישים 

ב האצ"ל הזה פותח שיש פה רחוב שנקרא רחוב האצ"ל. רחו

. )לא ברור(, כל צומת ל .. נתיבים.  4-בעצם את אזור התעשייה 

,  50מה שהוא חוסך בפועל זה בסה"כ  מטר נסיעה לכל כיוון

זאת אומרת ברגע שלוקחים את הרחוב הזה והופכים אותו 

... )לא ברור(  לצורך העניין, באזור מסוים, פה באזור של ה 

יכל מנור, הכביש הזה שם מאחורי האזור של קפה קלרה ומ

היה תמיד חוסר חניה וכאלה, הופכים אותו לחניה ואם היה 

מקומות חניה לבעלי העסקים שם. מצד שני,  30-40לכם עוד 

כשמבטלים את הרחובות הקטנים, אנחנו מבטלים גם את 
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נתיבים ואז זה הופך את הכביש להרבה יותר  4הצמתים של 

זו היציאה, מי שמכיר,  בטוח. פעם אחת ברור, הפעם השנייה

... )לא ברור( המועצה בנתה,  מאחורי היקב. היציאה ש 

החברה לפיתוח קצרין בנתה, סליחה, בנו יציאה חדשה צפונית 

מאוד חד, עיקול מסוכן -לאזור תעשייה. יש שם עיקול מאוד

שאין בו שדה ראייה בכלל, והרבה פעמים קורה שמכוניות 

ד מסוכן. והמקום האחרון באות אחת מול השנייה, אזור מאו

זו הכיכר אחרי העסק של יוסי ביטון, לכיוון רוב איזור 

התעשייה שפה יש המון תנועה, וכאן לדעתי צריך לבנות כיכר. 

עכשיו, אני עוד פעם אומר, הבנתי ואני, זו המלצה שלי. כמובן 

שצריך לעבור מהנדס בטיחות או מהנדס של הסדרי תנועה 

בל הייתי שמח שהוא יבחן את שיבחן את ההצעה שלי, א

ההצעה הספציפית הזאת כדי להבין שאני צודק. אם הוא 

יחליט שאני לא צודק אז ברור שלא, אבל חייב לשים דגש על 

מאוד מסוכן, אפשר -הנושא הזה כי באמת, זה אזור מאוד

 -לפתור את זה

 אני בעד. פה אחד. נושא הבא. מי בעד הצעתך?  :מר דימטרי אפרצב

 

 . הוחלט פה אחד על אישור הצעתו של שימי נמימי   החלטה:

 

 

 זהו.  :לבקוביץמר שרון 

 לא, יש מלא שאילתות.  :גב' לילך גבע

 שאילתות, בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב
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נון מותר לכם, לאור השעה, לשים כולם שהן יהיו בכתב ולא  :עו"ד אייל 

 תקריאו אותם. 

ת השאילתות. שאילתות הן לא לדיון. לא, לא. אנחנו נקריא א :מר דימטרי אפרצב

שאלה, תשובה, שאלה, תשובה ומסיימים את הישיבה. 

 בבקשה. שאילתה ראשונה שאילתה של שימי, בבקשה. 

 תעבירו.  :גב' לילך גבע

לילך, בבקשה, תקריאי בבקשה את השאילתות. בבקשה. זהו,  :מר דימטרי אפרצב

שימי  . שאילתה של22:45מספיק, כמה אפשר? השעה כבר 

 נמימי, קדימה בבקשה.  

אוקי. האם זה נכון שהחברה לפיתוח קצרין מקבלת כספי  :גב' לילך גבע

 שכירות מבנים שבבעלות המועצה. 

 -בצורה ברורה בבקשה כדי ש :מר דימטרי אפרצב

אני כבר ממש עייפה. האם זה נכון שהחברה לפיתוח קצרין  :גב' לילך גבע

עלות המועצה? כן. שתיים, מקבלת כספי שכירות ממבנים שבב

אבקש לברר מדוע המועצה המקומית משלמת לחברה לפיתוח 

... )לא ברור( בקאנטרי? שתיים, מאחר  את דמי ההשתתפות ב 

ופעילות הקאנטרי אינה רווחית ודורשת סבסוד וזאת מאז 

הקמת הקאנטרי. שלוש, מבקש לברר איזה נכסים קיימים 

ברת לחברה לפיתוח למועצה המקומית שהתשואה בגינם מוע

קצרין, בהתאם להסכם שנחתם בין המועצה לחברה הכלכלית 

, בנתה את החברה את הקאנטרי ומפעילה אותו מאז. 1998-ב

כמו כן, יזמה החברה הכלכלית הקמת מערכות סלולאריות על 

גגות חלק ממוסדות החינוך בישוב והכנסות הנובעות 

עות ביצעה מפרויקט זה מועברות אלינו. ארבע, איזה השק
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החברה לפיתוח קצרין לטובת התושב קצרין בשנים 

, ועל כן עפ"י  . )לא ברור( .. האחרונות. החברה לפיתוח קצרין 

... )לא ברור(. כל הכנסה או עודף שתהיה  חוק אין היא רשאית 

.. )מקריאה מהר, לא ברור(  . מושקעת בטובת קצרין יתנו 

ולוגיות משרדים נוספת במרכז איתן, תכנון בנייה לטכנ

מתקדמות. שאילתה אלי מרדכי, ביצוע החלטות מליאה. 

בערך, הוחלט על הכנת מגרש  2014במליאה הקודמת, בשנת 

... )לא ברור( לרכבים כבדים. במליאה הנוכחית הוחלטו חניה 

( ביצוע סיור איתור בית הכנסת לקהילת 1ההחלטות הבאות, 

גדלת מגרש ( תיאום עם המועצה המקומית לה2... )לא ברור(, 

החניה של בית הקברות. האם בוצעו ההחלטות ומה התוצאות, 

( מהנדס המועצה ענה לתשובות. לא איתר 1ואם לא מדוע? 

מבנה ציבורי פנוי היכול לשמש כבית כנסת. חניה לבית 

העלמין. עפ"י תכנית מפורטת חדשה הנמצאת בשלבי הכנה 

לחניית בוועדה המקומית קצרין, לאזור התעשייה מיועד פתח 

מזרחית, צד שמאל לכביש, -כלי רכב, בהמשך לחנייה הצפון

ובעוד שטח בית העלמין. חניית רכבים כבדים. לאחר ביטול 

הפרויקט חנייה לרכב כבד באזור התעשייה, עומדת הוועדה 

המקומית קצרין על הכנת מגרש חלופי זמני בסמיכות למכינת 

נידון בוועדת תמרור. שאילה  חלטה למינוי , ה2תמיר. הנושא 

סגנים. מה העלות של התנגדות המועצה למניעת מינוי סגני 

ראש המועצה, ייעוץ משפטי, נסיעות לירושלים לישיבות ועוד. 

( המועצה לא הוציאה כל הוצאה כספית בנושא מינוי סגנים. 2

שאילתה לילך ליבוביץ'. האם נכונה השמועה כי חברת 
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מועה נכונה, כיצד המועצה אינה גרה בישוב? האם במידה והש

ייתכן כי חברת המועצה ויקי בדריאן ממשיכה לכהן כחברת 

( במידה והשמועה אינה נכונה, היכן היא מתגוררת? 3מועצה? 

מה כתובתה בקצרין, והיכן לומדים ילדיה? אשמח לקבל 

תשובות על מנת לתת תשובות נכונות ולהפסיק את מסכת 

היועץ המשפטי ( נעשתה פנייה בהמלצת 1השמועות. תשובה. 

לחברת המועצה בדריאן ונתבקשה התייחסותה לשאילתה. לא 

התקבל מענה. חברת המועצה ויקי בדריאן לא הודיעה למועצה 

דבר על  עזיבת המקום, אך הועבר למועצה הסכם שכירות 

( עפ"י בדיקה מול 2ביתה לתקופה של שנתיים.  שכרלפיו הו

ובכפוף למתן היועץ המשפטי, אם עזבה בדריאן את היישוב 

( ילדיה של חברת 3זכות טיעון, תופסק כהונתה במועצה. 

המועצה בדריאן אינם רשומים ללימודים במוסדות החינוך 

 בקצרין בשנת הלימודים תשע"ט. 

? :גב' ויקי בדריאן  . ..  מותר לי לשאול שאלה 

 לא.  :מר דימטרי אפרצב

 -. האם המשפטמותר לשאול שאלה לשאילתה? חד משמעית :גב' ויקי בדריאן

נון  רק לחבר המועצה ששאל את השאילתה.  :עו"ד אייל 

 שמה?  :מר דימטרי אפרצב

נון  רק למי ששאל את השאילתה שאלה ממשיכה.  :עו"ד אייל 

רגע, רגע אז אני מבקשת רק עוד, היועץ המשפטי לשאול  :גב' ויקי בדריאן

שאלה מכיוון שהנתונים פה בוודאות אינם נכונים, איך 

 ם לתיקון של זה? פועלי

 אנחנו לא דנים.  :מר דימטרי אפרצב
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 ... )מדברים יחד( על הבית שהושכר.  :גב' ויקי בדריאן

 סליחה רגע, אנחנו לא דנים.  :מר דימטרי אפרצב

 כי במקביל אני פיניתי את הבית הנוסף מדיירים.  :גב' ויקי בדריאן

 -אנחנו לא :מר דימטרי אפרצב

 ציעה שתשקלו את המילים שלכם. אני מ :גב' ויקי בדריאן

 אנחנו לא דנים.  :מר דימטרי אפרצב

 איפה לומדת הבת שלך?  :גב' ויקי בדריאן

גולן, אחת בגמלא, ואחת נמצאת :לבקוביץמר שרון   באביטל אחת בנופי 

. יש פה, לא 100%שרון, שרון, שרון. סליחה. אנחנו לא, בסדר,  :מר דימטרי אפרצב

 רלוונטי. בבקשה. 

 שאילתה ויקי בדריאן.  :לילך גבע גב'

 כי זאת האמת.  :גב' ויקי בדריאן

. )לא ברור( עולים  :גב' לילך גבע .. שאילתת ויקי בדריאן. לאחרונה 

בצ'ארטים של טיסות לחו"ל של חברי מועצה, עובדי הרשות 

והעומד בראשה. כזכור לכם, עולות בקשות חוזרות ונשנות של 

דלת אשראי, והלוואות. הדבר הגזבר לצמצומים במחלקות, הג

לא עולה בקנה אחד עם הוצאות שנה הנוכחיות לדוגמא, 

מנכ"לית המועצה בסיור לימודי, ראש המועצה, מנהל מתנ"ס 

וחבר מועצה בסיור ערים תאומות, חברת מועצה בסיור 

( אבקש לדעת כיצד התקבלו ההחלטות? מה 1לימודי בארה"ב. 

ת של כל אחת מההוצאות, ( אבקש לדעת עלויו2היו המניעים? 

( אבקש לדעת 3כולל הפסד ימי עבודה, נסיעות וכדומה. 

במקרה של עובדי מועצה, האם ביקשו חופשה לטובת סיורים 

. )לא ברור( 1אלה או שהדבר נחשב כימי עבודה.  . .  )2017 ,
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תצביע על חיזוק קשרי  281מנהלת המועצה והחלטת מליאה 

לא  ברור( )( שום הוצאה 2חוץ עם ערים תאומות, כולל ליטא. 

. )לא ברור(. לגבי סיור לימודי  .. על חשבון המועצה, כולל 

בארה"ב של חברת מועצה, החלטות פרטיות מתקבלות ע"י 

. )לא ברור(.  .. ( מנכ"לית 4האנשים בעצמם בנוגע לחופשתם 

המועצה הייתה במשלחת למחנות ההשמדה בפולין על חשבונה 

 ימי חופשה.הפרטי ובמסגרת 

 תודה רבה.  :ר דימטרי אפרצבמ

 יש לי שאלה.  :גב' ויקי בדריאן

 -הישיבה :מר דימטרי אפרצב

 היא שואלת שאלה. תן לה לשאול שאלה. זו שאילתה שלה.  :מר אלי מרדכי

שלא לדבר על זה שאתה, כשהארכת את המליאה, לא עשית פה  :גב' ויקי בדריאן

 6.75, הצבעה לוודא ש, איך אמר היועץ המשפטי המלומד

את המליאה, אז תנשום. אני  המשכתצריכים להצביע בעדך ו

 . 3רוצה לשאול לגבי סעיף 

נון שאלות, דימי, זה רק מי ששאל את השאילתה ולא מי שאל  :עו"ד אייל 

 אותה. 

   אני שאלתי את השאילתה. כולם לנשום.   :גב' ויקי בדריאן
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