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ערב טוב לכולם. אני מבקש להתיישב. אנחנו אחרי הפסקה של  :מר דימטרי אפרצב

ימים, מאז כניסת המועצה למשבר קורונה. אנחנו  45-קרוב ל

מקיימים ישיבת מועצה תקנית, עד כמה שניתן לפי הכללים, 

י ולפני שאנ ... עם חברי ההנהלה יש לי קשר יומיומי, ואנ י 

מאוד בקצרה, בלי יותר מדי פרטים, עדכון קצר -חושב שמאוד

אומר את זה מאוד  –הימים  45למה עוברת המועצה במהלך 

ימים, מופעלת באמצעות ועדה  45בגדול. המועצה למעשה, מזה 

... שמורכבת מעובדי מועצה אחראים ומחולקים לפי מכלולים. 

 20:30, ובמוצאי שבת בשעה 10אנחנו מתכנסים כל יום בשעה 

בערב על מנת לקבל עדכונים, לקבל החלטות, ולעשות את 

המקסימום הנדרש כדי שהשירותים שתושבי העיר מקבלים 

ימשיכו להתנהל בשגרת חירום, ואספקת שירותים עד כמה 

שאפשרי למועצה, שיינתנו ברצף ובלי עיכובים איפה שניתן לא 

כב. טבעי שמערך חיים או מהלך חיים ביישוב די נפגע, לע

והמצוקה שנמצאת סביב הנושא של פרנסה ודאגה וניתוק 

מהגיל המבוגר יותר, ואותן משפחות שנתקלו בהתמודדות עם 

המחלה עצמה, מניסיון אישי, אני אגיד לכם שזו לא חוויה 

קלה. בכל מקרה, המועצה המקומית קצרין ובעיקר קהילת 

מפגינה חוסן יוצא מן הכלל ובהחלט ראוי לשבח, גם קצרין 

ברמה מקומית וגם מצויין בכל הגורמים שמתעסקים כרגע 

בחירום, אם זה משרד הבריאות ואם זה משרד הפנים, ואם זה 

פיקוד העורף, כל גורמי הביטחון שמעורבים בכל התהליכים 

ומציינים את קצרין כיישוב שמצליח להתמודד, למרות הריחוק 
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ריפריאלי שלו ולמרות הגודל שלו, מצליח להפעיל את כל הפ

אותם כוחות שהקהילה הזאת ידעה לפתח במהלך עשרות שנים. 

אנחנו למעשה מיקדנו את כל הפעילות של מכלול האוכלוסייה 

איש,  300במתנ"ס קצרין. צוות מתנדבים ענק שהוא מעל 

.., פועל בצ . ורה שרשום בדרך מסודרת, שכולל בתוכו גם פיתוח 

יוצאת מן הכלל. עיקר ההתעסקות עד לא מזמן הייתה סביב 

הנושא של מתן פתרונות מידיים לאוכלוסיות סיכון, שזה הגיל 

השלישי, בעלי צרכים מיוחדים. כמובן שבתחילת הדרך, עיקר 

ההתמקדות הייתה לפי כל הקריטריונים שמהשרד לשירותים 

ת ואכן חברתיים מכתיב, עם כל ההרחבות שהיה ניתן לעשו

. הוא בהחלט נותן 106עשינו. תגברנו מאוד חזק את מוקד 

מענה מאוד טוב, מתוחזק ע"י מתנדבים בכל שפה אפשרית 

איפה שהתושבים נתקלים ונדרש הצורך לעזור, והמוקד הנוסף 

שהוא מוקד מאוד משמעותי, ששם יש ריכוז גדול של 

ן ... שגם הוא בעצם מוכרז כמתקאוכלוסיית מבוגרים, והוא 

מיוחד, ובשיתוף עם פיקוד העורף ובשיתוף עם משרד הקליטה 

מופעל שם צוות שומרים, נהלים מאוד ברורים, ובסופו של 

דבר, אם אני מסכם בגדול את כל האירוע הזה עד היום, יש 

כרגע מציאות שאין נושא אחד כמעט, ויש נושאים שאני לא 

ולא  106מכיר, אין נושא אחד כמעט שהתושבים פונים למוקד 

מקבלים מענה. וכמובן, אני שומר על מה שנקרא חיסיון של 

מאוד קשה, מאוד -אותם אנשים שנקלעו לסיטואציה מאוד

מביכה, של אובדן פרנסה ונדרשים לקבל עזרה, שהם לא 

יושבים בקריטריונים של אף משרד ממשלתי, זאת המציאות 
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כרגע, המורכבת. יש לנו תשתית מאוד טובה שפועלת בדיוק 

פ"י החוק, לפי כל מה שנדרש, ואנחנו במהלך השבועות ע

הקרובים נעשה מאמץ עליון לתת מענים איפה שאפשר, אם זה 

באמצעות גיוס כספים ואם זה באמצעות פעולות חוקיות 

אחרות. אני קורא לכל חברי המועצה א', למי שעדיין עוד לא 

להצטרף לצוותי מתנדבים ולתת  –הצטרף לצוותי מתנדבים 

כי אין כאן עניין לא פוליטי ולא שום עניין אחר. זה מאוד  כתף,

נדרש ומאוד מצופה, וכל אותם האנשים האחרים, כל אותם 

חברי המועצה האחרים, שהתנדבו באינטנסיביות כזאת או 

אחרת, אני מודה לכם מאוד ואני גם מודה לעובדי המועצה 

 ולעובדי המתנ"ס, ולמאות מתנדבים של קהילת קצרין שבשעת

חירום שמו בצד מחלוקות, ומשקיעים מהפעילות שלהם, 

מהשעות שלהם, מכספם אפילו, לקיים כאן פעילות מאוד 

נדרשת למועצה ולתושבים. זה היה מחוץ לסדר היום, זה 

דיווח. אני עובר לסדר היום. אישור נספח החלטות שהתקבלו 

   בסבב דואר אלקטרוני. 

 

 . וא"לבסבב ד 305מליאה אישור פרוטוקול  .1

 

 כל אחד מכם קיבל את הנספח.  :מר דימטרי אפרצב

ן  :מר אלי מרדכי דימי, רק יש לי שאלה אליך. מה השתנה ב... בחודש האחרו

 שאנחנו יכולים להתכנס פה? 

 לא הבנתי אותך.  :מר דימטרי אפרצב

לפי מסמך של משרד הפנים אסור לנו לקיים ישיבות, מצד  :מר אלי מרדכי
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.. של הקורונה, שמגדירה מה זו התקהלות. אחד. מצד שני,  . יש 

לא היה פטור בשום מקום למועצות מקומיות. היה לממשלה, 

. מה השתנה בחודש האחרון שאנחנו  היה לתפילות בחוץ, וכו'

 מתכנסים פה היום? 

 בבקשה, לילך.  :מר דימטרי אפרצב

-אפשר להיום מצאנו פיתרון יצירתי, כמו שאתם רואים. הצו מ :גב' לילך גבע

, שרון יושבת מחוץ 8אנשים לשבת בתוך החדר. אתם יושבים  8

לחדר בהסכמתה, אך היא נמצאת בתוך הישיבה. מבחינת היועץ 

המשפטי זה בסדר. בדקנו עם משרד הבריאות וזה עומד 

בקריטריונים. לקח לנו הרבה זמן למצוא את הסידור הזה כדי 

 לאפשר את ההתכנסות של המליאה. 

.. אני מכיר צו של  :ימר אלי מרדכ  2אני מבקש שתשלחי לי את הצו המעודכן ש.

 אנשים. 

 אנשים. אלי, הצו נמצא באינטרנט.  8 :גב' לילך גבע

בסדר. נרשמה בקשה של חבר המועצה אלי מרדכי. אתה תקבל,  :מר דימטרי אפרצב

יודע. אתה תקבל התייחסות. לא נמציא לך התייחסות, אבל  לא 

אני עובר לסעיף ראשון, בבקשה. אישור  נעביר לך התייחסות.

נספחים, החלטות שהתקבלו בסבב דואר אלקטרוני. זה מונח 

. בעצם, מכיוון שלא הוגשה -בפניכם. אני מבקש לאשר את ה

שום השגה בעניין הזה אז אנחנו מאשרים את זה. הסעיף 

הראשון אושר. נספח החלטות שהתקבלו בסבב דואר 

 אלקטרוני.

 

 .בסבב דוא"ל 305ל מליאה וטוקופר אושר   החלטה:
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 אישור אבני דרך התייעלות.  .2

 

סעיף שני, אישור אבני דרך, תכנית התייעלות. אני מבקש  :מר דימטרי אפרצב

 מגזבר המועצה מאחורי הפרגוד, לתת לנו התייחסות. 

אפשר מילה ל...? התייחסות לזה? אני רוצה. עוד פעם אנחנו  :מר שימי נמימי

צב שאנחנו דנים בנושא שהוא כבר עלה, כביכול, נתקלים במ

במליאה האחרונה והייתה עליו הצבעה. למה אנחנו צריכים 

לדון על זה עוד פעם, והאם זה אפשרי לדון עליו עוד פעם, 

 מליאה אחרי מליאה, כבוד היועץ המשפטי? 

נון , או ראש מועצה, יכולים 4מחברי המועצה, שאצלכם זה  %40 :עו"ד אייל 

חודשים  3-להעלות נושא שנדון והוכרע, גם פחות מ לבקש

 3או ראש מועצה, רק אחרי  40%מהפעם הקודמת. אם אין 

 חודשים. 

טוב, אני אתייחס לזה כי אני לא רציתי להתייחס לזה, רציתי  :מר דימטרי אפרצב

. אני אמנם הסברתי, פתחתי, להזכירכם, קבוצת ווטסאפ של -ש

ה של המשבר. חשבתי, ציפיתי חברי המועצה כולה ממש בהתחל

שלפחות לפרק זמן הזה נשים בצד מחלוקות ולא, מה שנקרא, 

לא נפעל בדרכים בעייתיות, לדעתי, כן? שזה מה שקרה בישיבה 

הקודמת, למרות כל העמדות והכל. אני רואה בזה סוג של 

תקיעת סכין בגב המועצה שנמצאת במאבק הישרדות, אבל אני 

וון לשפוט אף אחד. מכיוון שבפעול, קטונתי מלשפוט. לא מתכ

י  תכנית ההתייעלות שלנו יצאה לדרך, היא אושרה עוד לפנ

המשבר, ומכיוון שלא ניתן היה לאשר אבני דרך, שזו בעצם 
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כמעט פעולה בדיעבד, שהיא טכנית לחלוטין, התייחס אליה 

הגזבר, כי כל החלקים בתוכנית המשותפת בינינו לבין משרד 

ואפילו בוצע, גם בתקציב המועצה, גם הפנים, הכל אושר 

בנושא של העלאת ארנונה, גם בנושא של פיטורי עובדים או 

צמצום כוח אדם, בכל הסעיפים. מה שנשאר, הדבר היחיד, הוא 

בעצם ההשתתפות הכספית של משרד הפנים בתוכנית שלנו, ואז 

אנחנו מוצאים את עצמנו מתפקדים במהלך חודש וחצי, כאשר 

ולים לקבל מהמדינה את הכסף שמיועד לנו אנחנו לא יכ

לפעילות, וזה בגלל עקרונות שאני מכבד אותם, הכל בסדר. 

ולכן, מכיוון שלא מדובר על דבר זוטר או דבר לא משמעותי, 

אני ראיתי לנכון להעלות את זה שוב, מכיוון שכל דרך אחרת 

להביא את זה להסכמה כללית של חברי מועצה, גם לאלה 

בפעם הראשונה, הבנתי שזה בלתי אפשרי ולכן  שהצביעו נגד

המתנו עד היכולת לקיים ישיבת מליאה כדי להביא את 

 להצבעה נוספת. 

 אני מבקש להגיב.  :מר שימי נמימי

 בבקשה, תגיב. אבל קצר, בסדר?  :מר דימטרי אפרצב

 כמה שיותר קצר. אני אשתדל.  :מר שימי נמימי

 תודה.  :מר דימטרי אפרצב

אז קודם כל, כמו שאמרתי לך גם בשיחה האישית שלנו, אני  :מימימר שימי נ

לא, זה שהמצב של הקורונה, אנחנו הזכרנו כמובן, המליאה 

הדיגיטאלית והמליאה במייל, וההצבעה במייל וכל מה 

שביקשתם. אבל מכאן ולהגיע למסקנה שאנחנו נשנה את 

הדעות שלנו בנושאים כל כך משמעותיים בגלל שההצבעה היא 
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דיגיטאלית ולא הצבעה בישיבה במליאה, אז המרחק הוא גדול 

מאוד. יתרה מזאת, וזה הכי חשוב. נקרא לזה אבני דרך. פעם 

קוראים לזה אבני דרך, פעם קוראים לזה התייעלות, ובפעם 

 3הקודמת במליאה, שהסבירו לנו על הנושא הזה, הסבירו לנו 

הלוואה, דברים. פעם אחת מקבלים מענק, פעם אחת מקבלים 

, שלזה 5%-וההתחייבות שלנו זה להעלות את הארנונה ב

התנגדנו, והנספח של אבני דרך, שאותו שלחם במייל הקודם, 

במליאה הקודמת, יש פה עוד יעדים נוספים והתחייבויות 

נוספות שבכלל לא עלו ולא דוברו כשהסברתם לנו את הנושא 

איך הזה של תוכנית ההתייעלות או תוכנית אבני הדרך, 

העברת חוק  -שתקרא לה. יש פה נושאים ותנאים, לדוגמא 

חתימה על הסכם לביצוע סקר נכסים  –העזר, כמו לדוגמא 

ועסקים והטמעה לנכסים, כל הנושאים האלה לא עלו ולא 

דוברו במליאה הראשונה שבה הסברתם וביקשתם שנצביע בעד 

העלאת הארנונה בתמורה לזה שאנחנו נקבל, כביכול, מענק 

ז הדברים, לא רק שהם, אנחנו שקל. א 2,000,000הלווואה של ו

לא משנה אם זו חתימה  –נשארנו באותה עמדה שלנו 

הדברים גם נהיו הרבה יותר גרועים  –דיגיטאלית או לא 

. וזה לא קשור לקורונה.  ..  מבחינתנו. אז זאת הסיבה שהצבענו 

יודעים להתע :מר דימטרי אפרצב  -לות, אבל זהאני טעיתי. חשבתי שאתם 

... ענייני שהיה  :מר שימי נמימי זה לא קשור להתעלות, זו התייחסות לעניין, 

 עוד לפני נושא הקורונה. 

 -שימי, אני לא :מר דימטרי אפרצב

 -דימי, אבל הצבענו על הנושא הזה :מר שימי נמימי
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 ... לא אשנה את תפיסת עולמך, הכל בסדר.  :מר דימטרי אפרצב

 -ברור שלא, אבל אל תגיד :מר שימי נמימי

 בבקשה, גזבר.  :מר דימטרי אפרצב

.. לא רלוונטיים.  :מר שימי נמימי .  אבל אל תגיד 'סכין בגב' בכל מיני נושאים 

אתה, יש לך תכונה מיוחדת שאתה מצייר לעצמך בראש  :מר דימטרי אפרצב

איזושהי תמונה, קובע אותה, ואח"כ מתחיל לייחצן אותה. אז 

כנית ההתייעלות הובאה לידיעתכם גם בטרם מכיוון שכל ת

יודע חלקכם  וניתנה אפשרות לפנות, ועד כמה שאני  הצבעה, 

מאלה שהצביעו גם פנו וקיבלו הסברים, אז כדי שלא יהיו שום 

אי הבנות בעניין הזה הגזבר יציג את זה שוב. הפעם זה גם 

יהיה, זאת אומרת לא ניתן לשום פרשנות, ואנחנו נביא את זה 

 בעה ונתקדם. בבקשה, הגזבר. להצ

, אישרנו תוכנית התייעלות 2019טוב. בעצם אנחנו, בסוף שנת  :מר מאור אוחנה

בתוך מסגרת התקציב, והמשכנו לאחר מכן, בתחילת שנת 

. כמובן, כל זה בהתאם 5%-, באישור העלאת ארנונה ב2020

י  ובתיאום עם משרד הפנים. כל מה שנשאר לנו זה אישור אבנ

וך כדי הכנת תוכנית ההתייעלות והאישור שלה נדרשנו הדרך. ת

גם לסעיפים שהם סעיפי סל של משרד הפנים, שהוא מחייב 

הטבלה הראשונה  –אותם בכל תוכנית ההתייעלות. חלקם 

מדברת על תקציב, כמו שזה בא לידי ביטוי באישור התקציב 

שעשינו, וחלקם בטבלה השנייה מדברים על ניהול תקין, מה 

נדרשים לעשות בכל מקרה. אנחנו נדרשים לעשות סקר  שאנחנו

נכסים, אנחנו נדרשים לעשות קידום חוקי עזר וכן הלאה. אלה 

דברים שהרשות במנהל התקין שלה נדרשת לעשות אותם בשנה. 
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ולכן, כל אלה נכנסו לתוך אבני הדרך של משרד הפנים. אתם 

 הם מרכיבים של כל אבני₪  2,000,000-יכולים לראות שה

אבני דרך שכולם מדברים על תקציב,  11הדרך. יש לנו בסה"כ 

 -והטבלה השנייה מדברת על ניהול תקין. זה בסה"כ ה

 ...? :מר שימי נמימי

 מה זה?  :מר מאור אוחנה

אפשר שאלה? האם הנושאים האלה, הסעיפים האלה, עלו  :מר שימי נמימי

  במליאה הקודמת שבה הסברת את נושא תוכנית ההתייעלות?

 שימי, יש לי רק בקשה.  :מר דימטרי אפרצב

 למה, אני שואל שאלה אותו. תן לו לענות רק.  :מר שימי נמימי

לא, שנייה. אז בוא, אני אסביר לך איך מתנהלת ישיבת מליאה  :מר דימטרי אפרצב

בכל העולם, לא רק בקצרין. מי שמנהל את הישיבה זה אני. 

אבל פנייה לגבי אתה תוכל לשאול כל שאלה שאתה תרצה, 

 אתה פונה אליי, אתה לא פונה לאף אחד אחר.  –שאלה 

. :מר שימי נמימי .. 

בסדר, אני מבין שקשה לך, אבל תתרגל. זה בסדר גמור. זה  :מר דימטרי אפרצב

חלק מהתרבות שאנחנו, אם לא פיתחנו עד עכשיו נפתח 

 בהמשך. אתה יכול לשאול אותו שאלה, בבקשה. 

מאור, שאלתי את השאלה, אני אשמח אם תענה לי, ואני  אז :מר שימי נמימי

אשאל כבר על הדרך את השאלה השנייה, שכבר תענה על 

שתיהן ביחד. בנספח הזה דיברנו על תוכנית התייעלות שדיברנו 

שקל מענק. בנספח  2,000,000-שקל הלוואה ו 2,000,000על 

. לא מופיע פתאום המענק, מופיעה רק ההלוואה .. , אבני דרך 

 -ואז הסברת לי
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 -מענק :מר מאור אוחנה

שנייה, לא סיימתי את השאלה. ואז הסברת לי שהמענק כבר  :מר שימי נמימי

בוצע ושולם, והוא לא קשור כרגע לאבני הדרך. זאת אומרת, 

 2,000,000שמהדברים האלה אני יכול להסיק שאת המענק של 

 שקל, שכביכול אתם אמרתם בזמנו שהעלאת הארנונה, כדי

לקבל את המענק אנחנו חייבים להעלות את הארנונה, אז זה 

לא כזה, לא היה פה איזשהו קשר ישיר בין העלאת הארנונה 

למענק. המענק התקבל בכל מקרה, ללא קשר לתוכנית 

... אבני הדרךההתייעלות הזאת   -או 

 תן לו לענות, אבל. בסדר?  :מר דימטרי אפרצב

₪  ₪2,000,000.  4,000,000דיברה על  תוכנית ההתייעלות :מר מאור אוחנה

מענק במועד אישור ₪  2,000,000הלוואה. ₪  2,000,000מענק, 

תוכנית ההתייעלות עם אישור התקציב. יום לאחר אישור 

התקציב הודענו לממונה על המחוז שאישרנו את תקציב 

המליאה, אושר, ואף לא נדרשנו להעביר להם את הפרוטוקול, 

לאחר מכן, ₪.  2,000,000לינו המענק בסך ואותו יום הועבר א

הלוואה הם הקצו אבני דרך כמו שעושים בכל ₪  2,000,000על 

הלוואה, מה ₪  2,000,000-תוכנית התייעלות. לקחו את ה

שאתם רואים פה בתוך הטבלאות האלה, חילקו אותם לאבני 

דרך. הרשות צריכה לעמוד באבן דרך. ברגע שהיא עומדת באבן 

ת חלק מן ההלוואה עד לסוף השנה, כאשר כמובן מקבל –דרך 

יש מישהו שממונה על משרד הפנים שהוא מלווה אותנו באבני 

הדרך האלה, הוא בודק אותנו, הוא מבקר אותנו. אז 

 מענק קשור לתוכנית ההתייעלות. ₪  2,000,000
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. על הדרך, שאלה על הדרך. ואם לא נצטרך לקחת  :מר דימטרי אפרצב .. האם 

 אז ניקח אותה בכוח? אם. לא יודע.  הלוואה,

 2,000,000אנחנו אישרנו תקציב שבתוכו יש סעיף של הכנסה,  :מר מאור אוחנה

מהלוואה במסגרת תוכנית ההתייעלות. עם אבני הדרך ₪ 

ותוכנית ההתייעלות הזאת לא תצא לפועל יהיה לנו חוסר של 

אלה המשמעויות התקציביות. כל מה שנדרש ₪.  2,000,000

א, כרגע, האישור הטכני של אבני הדרך. אישרנו כבר את הו

תכנית ההתייעלות, אישרנו כבר את המענקים וההלוואות, ואת 

העלאת הארנונה. כל מה שנשאר כרגע זה לאשר את אבני 

 הדרך. 

אתה לא ענית על השאלה האחרונה שלי, שכנראה היה אסור לי  :מר שימי נמימי

שאים האלה והנספחים שאלות במקביל, האם הנו 2לשאול 

האלה, והסעיפים האלה, עלו בזמנו כשהסברתם את נושא 

 -העלאת הארנונה ואת נושא המענקים וה

הסעיפים שהם משמעויות תקציביות הועלו. כל שאר הסעיפים  :מר מאור אוחנה

שקשורים למנהל תקין, כמו קידום חוקי עזר, כמו ביצוע סקר 

.. בתוך תכנ .  ית ההתייעלות. נכסים, אלה דברים שהם 

 אבל הם לא עלו?  :מר שימי נמימי

הם לא עלו, אבל הם נגזרת של ניהול תקין. אנחנו נדרשים  :מר מאור אוחנה

לעשות אותם בכל מקרה. משרד הפנים התעקש שהם יהיו בתוך 

 תכנית ההתייעלות. 

 תודה.  :מר שימי נמימי

ר אבני הדרך, תוכנית אוקי. חברים, אני מעלה להצבעה. אישו :מר דימטרי אפרצב

התייעלות. נא, בבקשה, להצביע. מי בעד? שרון לבקוביץ', שרון 
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שימי רואס, אנה גרוסמן, לילך ליבוביץ', דימי אפרצב. מי נגד? 

יוני גרוסמן וטניה בגון. אושרה תוכנית  נמימי, אלי מרדכי, 

אבני דרך לתוכנית התייעלות. תגיד מדויק, אתה צריך לרשום 

 אח"כ הפתעות בנושא. שלא יהיו לנו

 )מדברים יחד(  

אוקי. אושרו אבני דרך לתוכנית התייעלות. תודה רבה. סעיף  :מר דימטרי אפרצב

 שלישי, תב"רים.

     

 . על אישור אבני דרך לתוכנית התייעלותהוחלט    החלטה:

 

 תב"רים.  .3

 

ן אנחנו קיבלנו תקציב מרשות מקרקעי ישראל, במסגרת הקר :מר מאור אוחנה

עבור פארק המשפחה ובעצם  2,300,000לשטחים פתוחים, בסך 

 הגדלה של תב"ר פארק המשפחה. 

 זה הכל?  :מר דימטרי אפרצב

 ללא מימון עצמי.  :מר מאור אוחנה

 אוקי. מי בעד אישור התב"רים? נא להצביע.  :מר דימטרי אפרצב

. כמה שאלות להבין על מה מדובר?  :מר שימי נמימי ..  אפשר 

 אין שום בעיה, אבל נראה לי שהוא הסביר ברור.  :מטרי אפרצבמר די

. :מר שימי נמימי .. 

בבקשה, תשאל שאלה. אין שום בעיה. מה שאתה רוצה.  :מר דימטרי אפרצב

 בבקשה. 

לטובת פארק  2,300,000-אני אשמח לדעת. אני מבין ש :מר שימי נמימי
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בוננו, המשפחה, סכום שאנחנו מקבלים מגוף חיצוני, לא על חש

תמיד יתקבל בברכה, אבל בוא נדבר על פארק המשפחה. מדובר 

שקל. של  2,000,000על פארק המשפחה, על פרויקט של לא 

, או לא יודע כמה מיליונים עבודה 20,000,000או  15,000,000

על פארק המשפחה. לכל מי שיש תוכנית גדולה, הבנתי 

 -צע אותהבאיזשהו שלב שהתוכנית נעצרה כי לא היה כסף לב

אנחנו נקיים על זה עדכון. זה לא יקרה בישיבה הזאת כי זה לא  :מר דימטרי אפרצב

 רלוונטי לישיבה הזאת. 

אז אני רק רוצה לציין, ושיצויין לפרוטוקול, ששוב עולה תב"ר  :מר שימי נמימי

 לאישור שאין עליו, לא מתבצע עליו דיון. 

כל בסדר. אף אחד כאן לא צריך שום לא, שנייה. דקה, לילך. ה :מר דימטרי אפרצב

עזרה מאף אחד. רק להסביר פשוט, זה סוג של קרן וזה גם 

ניסיון. יש טכניקה מסוימת של קבלה והוצאת כספים.  עניין של 

פתיחה וסגירה של תב"ר. בפתיחה  –הטכניקה הזאת נקראת 

וסגירה של תב"ר, וזה לא משנה, בטח אם יש לך תב"ר, אם יש 

עצה אמורה לקבל אותו לתקציבה מתקציב לך תקציב שהמו

פעילות, הדרך היחידה לקבל את הכסף היא מתן אישור 

לפתיחת תב"ר לגזבר המועצה. במילים אחרות, למי שלא מבין 

על מה אני מדבר, הוא פותח שורה חדשה בתקציב המועצה, 

מספר תב"ר. בלי אישור של  –בתקציב פעילות, שנקראת 

ים. עכשיו, זה בעצם הסיפור, וככה המועצה לא ניתן לקבל כספ

זה לגבי כל תב"ר. קל וחומר, אם מדובר על תב"ר שצריך 

לפתוח בשביל לבצע איזשהו פרויקט או לדון בפרויקט, ואז 

צריך שהמועצה צריכה, מתקציבי פיתוח שלה, לתת מאצ'ינגים 
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או כל מני דברים, כאן התב"ר הזה הוא בהחלט זה. אנחנו לא 

, תכף, לילך, ב הזה. יכול להיות שכדי שנמצאים כרגע בשל

חברי  3דקה. יכול להיות שכדי ש, מכיוון שיש פה לפחות 

חברי מועצה, שלא יודעים על מה מדובר  4, 3, 2, 1מועצה, 

תכף   -באופן רשמי, אז א', אפשר לעדכן אותם כדי שיבינו 

ג  –תתני ראשי פרקים, לא נדון בזה עכשיו  ובוודאי, אפשר להצי

. אין לנו מה להסתיר. אף אחד לא עשה פה שום דבר, את זה

. . .  אנחנו לא 

 שוב, אני רוצה רגע לדבר על זה. אני רוצה להגיד משהו.  :מר שימי נמימי

 שנייה.  :מר דימטרי אפרצב

 -אבל לא, אתה כל פעם :מר שימי נמימי

ה אבל אני לא נותן לך לדבר. אני לא קטעתי אותך באמצע. את :מר דימטרי אפרצב

 -רצית לקבל תשובה, אני נתתי הסבר

לא סיימתי לדבר ועצרת אותי באמצע. ב... מה אתה רוצה  :מר שימי נמימי

 להגיד. 

 אני לא עצרתי אותך.  :מר דימטרי אפרצב

 אז אני רוצה לענות לך על מה שאמרת.  :מר שימי נמימי

 לא, אין צורך.  :מר דימטרי אפרצב

 ? אני רוצה...מה זה, אין צורך :מר שימי נמימי

אז קודם כל לילך תיתן הסבר, ואז אתה יכול לענות או לשאול.  :מר דימטרי אפרצב

 מה שאתה רוצה. בבקשה, לילך. 

וחצי שנים האחרונות, הובא לא לדיון  4-זה פרויקט שמתגלגל ב :גב' לילך גבע

אחד אלא רבים היו הדיונים במועצה, חלקכם הייתם, חברי 

בוועדה לתכנון ובנייה. הפרויקט היותר המועצה. זה נידון גם 
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גדול צומצם כי באמת אי אפשר היה לעמוד בו, וההחלטה 

האחרונה הייתה שאנחנו מגייסים כסף כדי להשלים ולצאת 

לביצוע. יש פרויקט מתוכנן. גויס כסף במליאה, לפני כמה 

מליאות, הבאנו את זה מנגב גליל לגן המוסיקאלי, שזה המתקן 

שנו קרן שטחים פתוחים על הפרויקט שהוא לפעוטות שם, הג

. קיבלנו  ו.. השתתפות. זה משלים לנו בעצם  2,300,000מתוכנן 

את הכסף כדי לצאת לביצוע של הפרויקט, ומתווסף לכסף 

 שכבר יש בתב"ר. 

 תודה, לילך.  :מר דימטרי אפרצב

 -אני רוצה לציין, ראשית, כתוב בפרוטוקול :מר שימי נמימי

 כתוב הכל בפרוטוקול.  :במר דימטרי אפרצ

פעמים ראש המועצה, אל תפריע לי. "כבוד ראש המועצה, ב :מר שימי נמימי

קודמות, התעקש על זה שבזכות אישור תב"רים, הוא קרא לזה 

דיון במועצה. כשאנחנו טענו שלא היה דיונים לגבי פרויקטים 

כאלה ואחרים ראש המועצה הפנה אותנו לכל מני מליאות 

אישרו תב"רים. מצד שני, כרגע, עכשיו, כשדנים על בעבר שבהן 

תב"ר ושואלים שואלות ורוצים לקיים דיון הוא לא מאפשר את 

הדיון. זאת אומרת שאישור תב"ר הוא לא דיון בפרויקט ולא 

דיון במהות הפרויקט. עכשיו, הנושא הזה, כן צריך לקיים דיון 

פה לא  מהסיבה הפשוטה שאנחנו בסה"כ רוצים להבין. אף אחד

נגד פארק המשפחה, אף אחד לא בא, ההיפך, כולנו בעד פארק 

המשפחה וכולנו בעד פארק הגלגיליות הזה, מגרש הגלגיליות, 

אבל אנחנו רוצים לדעת איך זה בסוף יתבצע, כי הבנו בעבר 

שאין את כל הכסף לפרויקט. האם זה מתבצע חלקית, מה כן 
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גייסנו ע ד היום מתוך כל יתבצע, מה לא יתבצע, כמה כספים 

הפרויקט. אם לא נקבל תשובה לזה אז אני אומר לכם שוב, כמו 

. לפניה, אי אפשר ל... תב"רים.  .. שאמרתי במליאה הקודמת, 

אני, באופן טכני, למרות שאני בעד הפרויקט, לא יכול להצביע 

בשיטה כזאת לתב"רים באופן עקרוני. אסור שזה יתבצע ככה, 

 ושא הזה. שום דיון ענייני. כי שום דיון לא התבצע בנ

 -אתה, לצערי הרב :מר דימטרי אפרצב

 -... היא אמרה שזה השלמה לכספים :גב' לילך לייבוביץ

שנייה, לילך. בבקשה. לצערי הרב אתה ממשיך לגלות בורות,  :מר דימטרי אפרצב

ואתה ממשיך להמציא כל מני דברים שלא קיימים במציאות, 

 -מנוע ממך לקבלוזה חבל. אף אחד לא רוצה ל

... התב"רים האלה.  :מר שימי נמימי  אנחנו נמצא את הפרסומים שלך לגבי 

אף אחד לא מנסה להסתיר ממך מידע. אם תרצה, כחבר  :מר דימטרי אפרצב

מועצה, א', אתה כחבר מועצה, יכול בכל רגע נתון לפנות ולקבל 

כל מידע אפשרי. רק תטרח לעשות את זה והכל יהיה בסדר. 

רוצה שנציג את זה, תבקש ונציג את זה בשמחה. אין לנו אתה 

מה להסתיר. הכל בסדר. כשפעם אחת במה שנקרא ההיסטוריה 

המוניציפאלית שלך, ומקווה שבעתיד אתה תדע מה זה לגייס 

כסף ומה זה לקדם פרויקטים, אז יהיה לך הרבה יותר קל 

להבין. זה בסדר, לא ניתן בשנה וחצי ללמוד את הכל, אבל 

למד את זה בהמשך. הכל בסדר. אוקי? אני מבקש להעלות ת

לאישור את התב"ר. אני מסביר לחברי המועצה שאנחנו לא 

מצביעים כרגע על פרויקט של לא פארק גלגיליות ולא שום 

 2,300,000דבר. אנחנו מצביעים על פתיחת תב"ר בשביל לקבל 
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 שקל. זה נשמע כאן כאילו שמשהו נפל לנו מהשמיים. אני לא

מתכוון. מי שירצה ובשיחה חברית אני אשתף אתכם איזה 

פעולות היינו צריכים לעשות ומה היינו צריכים, איך היינו 

צריכים לפעול כדי להביא את הכסף הזה, שהכסף הזה הוא 

, -כסף מאוד מאוד גדול, בטח בתקופה כל כך מורכבת. ולכן

 -כרגע

. :מר שימי נמימי .. 

שמדובר, מדובר על פתיחת דלת בשביל לייצר כרגע, מה  :מר דימטרי אפרצב

שקל, ואין שום סיבה, לא פוליטית ולא כלום, וזה  2,500,000

לא מונע מחברים אח"כ ללמוד על מה מדובר, איך מדובר. הרי, 

 לא מדובר פה על לקיחת לא הלוואה ולא שום דבר. 

 שקל האלה היטלי השבחה? מאור?  65,000-ומה זה ה :מר שימי נמימי

.. של סך היטל השבחה.  :מאור אוחנה מר .  יש פה 

 לא שמעתי.  :מר שימי נמימי

 אין שימוש בהיטל השבחה.  :מר מאור אוחנה

 אז מה זה, זה כלום? זה סתם מספר.  :מר שימי נמימי

בטבלה בדרך כלל מצוין מה היתרה למועד האישור, אבל אין  :מר מאור אוחנה

 -2,300,000שימוש בהיטלי השבחה. השימוש הוא 

 -רפורמה מסוימת ש :מר דימטרי אפרצב

 ממנהל מקרקעי ישראל.  :מר מאור אוחנה

ניירת, שככה יהיה רשום. חברים, מי בעד אישור  :מר דימטרי אפרצב כשמגישים 

? נא להצביע. מי בעד? 2,300,000תב"ר לקבל כסף מהמדינה 

, יוני גרוסמן, שרון רואס, אנה גרוסמן, לילך  שרון לבקוביץ'

 יבוביץ', דימי אפרצב. מי נגד? טניה בגון, אלי מרדכי. ל
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 לא, לא.  :מר אלי מרדכי

 אה, אתה לא? לא יודע. מי נמנע?  :מר דימטרי אפרצב

 אני נמנע בגלל ההליך.  :מר שימי נמימי

שימי נמימי נמנע, אלי מרדכי נמנע. הסעיף עבר, התב"רים  :מר דימטרי אפרצב

וטוקול ועדת הקצאות מעונות אושרו. סעיף רביעי, אישור פר

 יום. 

    

 כפי שפורטו לעיל.  על אישור התב"ריםהוחלט    החלטה:

 

 אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מעונות יום.  .4

 

 מישהו מציג את זה? יש מה להציג את זה? :מר דימטרי אפרצב

נון  אני אציג בקצרה.  :עו"ד אייל 

 בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

נון מעונות יום ותיקים בקצרין,  2-קוים נוהל הקצאות. מדובר ב :עו"ד אייל 

שזוכים לשבחים, ולפי נוהל משרד הפנים והקצאת קרקעות 

צריך לאשר את זה במליאה, אחרי שועדת הקצאות מקצועית 

 עושה את עבודתה. החומר לפניכם. זהו. 

 למי אנחנו מקצים את הקרקע, אייל? :מר שרון לבקוביץ'

נון  עמותות. לכל גן יש עמותה.   :עו"ד אייל 

 :מי הם? מר שרון לבקוביץ'

נון . דתי ואחד לא דתי.  :עו"ד אייל  ..  אחד זה נשי חירות ואחד זה אמונה. אחד 

מעונות יום שפועלים מזה עשרות שנים. זה בסה"כ  2-מדובר ב :גב' לילך גבע

נוהל הסדרה, אפרופו ניהול תקין. אנחנו במהלך השנים 
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 2ו להפעיל נוהל הקצאה על כל המבנים. האחרונות התחלנ

עמותות פנו, שתיהן עומדות בקריטריונים. המבנים האלה 

 עוברים הלאה. 

 אני, אפשר להגיד כמה מילים?  :מר שימי נמימי

 לא הבנתי. לא שמעתי.  :מר דימטרי אפרצב

 שאלתי אם אפשר להגיד כמה מילים.  :מר שימי נמימי

 ה. וודאי. בבקש :מר דימטרי אפרצב

אז קראתי את ה... להקצאות, וכמובן שאין לי התנגדות לזה.  :מר שימי נמימי

אבל הבנתי שקיימת ועדה להקצאת מקרקעין ומבנים, והוועדה 

. לתבחינים, למי מותר, למי מגיע, למי זה, וכו'. צריכה לבחון  .. 

נון  -יש תבחינים שאושרו :עו"ד אייל 

.. את התבחינים שהוגשו יש תבחינים שאושרו? ע :מר שימי נמימי .  . כשיו, יופי

וקיבלתי ערימה של דפים שלא רשום פה, לא תאריך, מי היה 

. בבוקר וגם  .. נוכח, לא חתימה, ותבחינים שיכולים להדפיס גם 

 מחר ולא יודע מה. 

 זה עבר מליאה.  :גב' לילך גבע

 יכול להיות דבר כזה?  :מר שימי נמימי

נון  האינטרנט של המועצה, שימי. ... נמצא באתר  :עו"ד אייל 

זה משמה, רק שאין בו שום תאריך, שום חותמת מי היה נוכח  :מר שימי נמימי

בוועדה, מי ישב על זה, מי קבע את התבחינים. איך יכול להיות 

 -דבר כזה? מסמך

נון אני לא מכיר איך זה מתפרסם באתר המרשתת, באתר  :עו"ד אייל 

ת להנגיש את התבחינים, האינטרנט. אם חסר, ההנגשה מחייב

 לא את היום שהם אושרו. 
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 אבל מי נכח שם? מי חתם על זה? מי היה בוועדה?  :מר שימי נמימי

נון זו ועדת ההקצאות,  :עו"ד אייל  מי שחתם על התבחינים ואישר אותם 

הועדה המקצועית ברשות המנכ"לית, ו... היא חותמת, 

, 16או  2017-והתבחינים האלה אושרו ע"י המליאה, לדעתי ב

 אני לא זוכר תאריך. 

 אני מבין מה אתה אומר.  :מר שימי נמימי

נון ... באתר, על אף שמבחינת החוק מה שצריך  :עו"ד אייל  ... הערה טובה. 

לשים זה לא תאריך שאושר, אלא רק את התוכן. אפשר להוסיף 

 גם את התאריך. 

הקצאות מעונות יום?  חברים, מי בעד אישור פרוטוקול ועדת :מר דימטרי אפרצב

   נא להצביע. פה אחד. תודה רבה. אוקי. 

 

 . את פרוטוקול ועדת הקצאות מעונות יוםהוחלט פה אחד לאשר    החלטה:

 

5.  ) אישור נוסח חוק עזר לקצרין )איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת ניקיון

 . 2020 -התש"ף 

 

חוק עזר לקצרין )איכות  הסעיף החמישי הוא אישור נוסח :מר דימטרי אפרצב

. 2020 –הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת ניקיון( התש"ף 

 בבקשה. 

נון אני שלחתי לחברי המועצה, כי היו כמה פניות, הסברים על  :עו"ד אייל 

 -חוק העזר, שזה לא

ו :מר דימטרי אפרצב  -אני מבקש ממך להתייחס ואז שאלות, 

נון פה מתחילים להרוס את קצרין. זה  כן. וזה לא חוק עזר שמחר :עו"ד אייל 
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חוק שמיועד לתת למערכת ארגז כלים לשפר את איכות 

 3הסביבה ואת שמירת הניקיון. הסברתי עוד שכבר אושר 

פעמים במליאה, בעבר, שינויים מאוד קלים. בכל פעם, משרדי 

הממשלה הממונים ביקשו עוד שינויים. המשרד שיותר קשה 

, 17.2.2020-יכות הסביבה. בלקבל את אישורו זה המשרד לא

. -לפני חודשיים וחצי, הם אישרו את הנוסח שסוף . . סוף אפשר 

הם דורשים שהמליאה תאשר פעם אחרונה את הנוסח האחרון 

של החוק. אני ממליץ בחום לאשר. זה חוק חשוב. הוא יעזור 

בהרבה מאוד תחומים, שהיום בקצרין לא קיימים חוקי עזר, 

 על סעיף מסוים בבקשה.  ואם יש שאלות פרטניות

 אני יכולה לשאול שאלה?  :גב' לילך לייבוביץ

. ? :מר דימטרי אפרצב ..  בבקשה. את רוצה 

 3כן. אמרת שהיו שינויים, שהעברנו את חוק העזר הזה כבר  :גב' לילך לייבוביץ

סוף אישרו את הזה. אתה  -פעמים והיו שינויים, ועכשיו סוף

 ? יכול להגיד איזה שינויים היו

נון השינויים הם רבים מאוד. ממש עשרות שינויים, שכולם  :עו"ד אייל 

מתמקדים בנושאים טכניים שמשרד איכות הסביבה רצה. שינו 

מילים, שינו פסיקים, שינו מיקומים של סעיפים, אבל הנוסח 

עצמו שבנוסח הזה, פחות או יותר, קיים בכמה רשויות 

ותו. הנוסח מקומיות, אנחנו לא הראשונים שמאמצים א

אני חושב  2017-המהותי מהפעם הראשונה שהצגנו את זה, ב

פעם ראשונה, ועד היום, מבחינת מה שמותר ומה שאסור, 

והדרישות שמותר לדרוש מאדם או מבעל נכס, הדרישות האלה 

 לא השתנו. 
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 שאלות, חברים. בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

 ות להגיב? כן. אני רוצה, אם אפשר את הזכ :מר שימי נמימי

 להגיב?  :מר דימטרי אפרצב

ראשית, אנחנו כמובן שמברכים על חוק כזה שיעשה סדר  :מר שימי נמימי

בנושא של ניקיון, איכות הסביבה, פיקוח, אכיפה. כולנו כאן, 

אני חושב, כמקשה אחת, מבינים שצריך וזה נדרש. השאלה שלי 

, כי אני היא א', האם אנחנו יכולים לעשות שינויים בחוק הזה

קראתי את החוק הזה, ויש בו הרבה מאוד, לדעתי צריך לעשות 

פה ועדה שתדון בסייגים שיש בו, בסמכויות שיש בו, והאם 

ניתן בכלל לבצע בו שינויים, בחוק, עוד לפני שאנחנו מאשרים 

אותו או לא מאשרים אותו. לדעתי ולטעמי, החוק הזה חייב 

אותו ותבדוק האם  לעבור ועדה מטעם חברי המועצה שתבחן

... שינויים שמתאימים לקצרין. יש לי הסעיפים האלה הם 

הדבק, ואמרו -איזוו מן הרגשה שלקחו איזשהו חוק, עשו העתק

', בלי להבין בכלל האם החוק הזה מתאים  'וואלה, נתלבש עליו

לקצרין ולאופי של היישוב הזה. פעם אחת. פעם שנייה, יש פה 

ת עצמי למה אנחנו חייבים להיות דברים הזויים. אני שואל א

סנונית, או בין הסנוניות הראשונות, עם חוק עזר כזה? למה 

קצרין צריכה, דווקא במקומות האלה, הבעייתיים, הקשים, 

צריכה להיות הסנונית הראשונה או השנייה או השלישית? אין 

לנו מקומות אחרים להיות בהם אחרים? בתחום החינוך, 

? יש דברים הרבה יותר חשובים מזה. התיירות, שאר הדברים

למה דווקא פה אנחנו עטים ורצים להיות בין הראשונים עם 

חוק כזה קשה ונוקשה כלפי הציבור? יש פה סמכויות. הבעיה 
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העיקרית שלי עם החוק הזה, מעבר לסעיפים עצמם, זה 

הסמכויות הבלתי נגמרות שניתנות פה לראש המועצה ולמפקח 

ותכם, שתבינו בהגדרות מה ההגדרה של מטעמו. אני רוצה ברש

מפקח. שהמפקח פה בכל החוק הזה זה סמכות על שכל דבר 

מפקח הוא עובד מועצה שראש המועצה מינה  ייעשה על פיו. כן?

לשם אכיפת הוראות חוק עזר זה. ככה מוגדר המפקח. איזו 

השכלה יש לו, באיזה תחום מקצועי, האם הוא מקצועי בכל 

ניקיון, אכיפה וכו'? מי הוא אותו אדם התחומים? הנדסה, 

מפקח שיש לו כאלה סמכויות לקבוע לאדם כזה או אחר אם 

החזית של הבית שלו צבועה בצבע יפה או לא יפה? האם החומה 

שלו בבית היא בטיחותית או לא בטיחותית? יש פה הגזמות 

בלתי נגמרות בסמכויות שניתנות פה למפקח ולראש המועצה, 

קצוע. זה מהותי. רוב הסעיפים פה, לצורך במקום לאנשי מ

העניין, יש עליהם ויכוח, כן או לא. יש לי הרבה סייגים שאני 

יכול לדבר עליהם פה, אבל הבעייתיות הכי גדולה בחוק זה 

בעצם הסמכות הבלתי נגמרת למפקח ולראש המועצה בכל 

תחום ובכל נושא, ואני אתן לכם דוגמאות למשהו שהוא, 

, נושא החפצים. לצורך העניין, נראה לכם  מבחינתי, בפרק ח'

 –מזגן, דוד שמש, אנטנה  –הגיוני שבחפצים שמוגדרים פה 

רשום פה בעצם חפצים, פריט המצוי בחזיתו של הבית, בין אם 

הוא צמוד, תלוי או מונח על החזית ובין אם לא, לרבות 

מרזבים חיצוניים, מזגנים, דודי שמש, מיכלים, אנטנות, צנרת, 

יודעים בכמה בתים בקצרין מת . אתם  לה כביסה, סורגים וכו'

 , המזגן או דוד השמש פונה לכיוון חזית הרחוב? לצורך העניין
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עפ"י החוק הזה כל מפקח או ראש מועצה, עפ"י דעתו, יכול 

להורות לכל אזרח לפרק את המזגן או לפרק את המרזב או 

 -פיןלפרק את האנטנה. זה דבר שהוא לא הגיוני. או לחילו

 שנייה, רגע. תן לו. אייל, בבקשה אל תפריע.  :מר דימטרי אפרצב

. נכס. "בעל הנכס חייב לבנות קיר  :מר שימי נמימי .. יש פה לגבי סיפור של 

תומך או גדר, ולגדר את הנכס או להקים בו קיר הפרדה, ככל 

, שזה מובן "ה לציבורשהדבר דרוש לשם מניעת מפגע או סכנ

ת ראש המועצה, המהנדס או המפקח". זאת , "ולפי דרישמאליו

אומרת, אם זה היה לפי חוות דעת של איש מקצוע, מהנדס 

בטיחות או מהנדס שיש לו סמכות לזה, הייתי אומר, וואלה. 

אם בא איש מקצוע ואומר שהחומה של האזרח הזה מסוכנת 

לציבור כמובן שנידרש לעשות חומה חדשה ולתקן אותה. אבל 

ככה בחוק בנושא הזה. יש פה בנושא דברים זה לא מה שמנוסח 

הזויים. אסור לשטוף את המכונית, תעשה שלולית. אם אני 

עושה שלולית כששטפתי את הרכב שלי ברחוב, מי אשם 

בשלולית הזאת אם לא המועצה, שהרצפה עצמה עקומה או 

שהבלטות של הרחוב שקעו, ואם יורד גשם אז לא תהיה שם 

שלולית ותקופה הרבה יותר  שלולית? מן הסתם תהיה שם

ארוכה, כי אם אני שוטף את הרכב בקיץ למחרת זה יתייבש. 

אז יש פה סעיפים, אני לא אגיד, פשוט סעיפים לא הגיוניים. 

אני רוצה ברשותכם, שתקראו פה בחוק הזה כמה פעמים זה 

 -חוזר על עצמו המילה

נון  ראש מועצה מפקח.  :עו"ד אייל 

 -אני אקריאשנייה,  :מר שימי נמימי
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 זה מה שמפריע לו.  :מר דימטרי אפרצב

אני תכף אסביר. לדעת המפקח, כל נושא, לדעת המפקח, לדעת  :מר שימי נמימי

המפקח, לדעת המפקח, ואני מזכיר לכם מה הייתה ההגדרה של 

המפקח, איזו השכלה, הסמכה יש לו. אין לו שום, הוא צריך 

 להיות עובד מועצה שראש המועצה מינה. 

 אל תגיד שאין לו כלום, אבל בסדר.  :מר דימטרי אפרצב

יודע, אני לא מכיר אותו.  :מר שימי נמימי  אני לא 

. :מר דימטרי אפרצב ..  תמשיך. לא רוצה 

תודה רבה שאתה לא הפרעת לי. אני לא מכיר אותו, אני לא  :מר שימי נמימי

 יודע מי יהיה המפקח, אני גם לא יודע לחוות עליו דעה. 

. :ימטרי אפרצבמר ד  אתה אומר..

אבל אתה מפריע לי עכשיו. אם יש מפקח או אין מפקח, אם  :מר שימי נמימי

מינו או לא מינו, אני לא בא לאדם ספציפי כזה אחר. אבל 

ההגדרה היא אדם שעובד מועצה, שמינה אותו ראש המועצה. 

עכשיו, בוא נניח תיאורטית עכשיו, בוא נלך תיאורטית או, 

מה, מעשית. אני מאמין בדימי שהוא איש ישר וראש אתה יודע 

מועצה נהדר, והוא לא יעשה שום אכיפה סלקטיבית ושום 

אכיפה, והוא מקצוען וגם יש לו השכלה בהנדסה ובכל דבר 

שהוא, והוא יעשה את האכיפה בצורה הכי הוגנת בעולם. 

בסדר? אבל דימי לא יהיה ראש המועצה לעד. יבוא לנו ראש 

שיבוא שהוא לא כמו דימי, והוא ראש מועצה מועצה אחר 

וינסה לעשות אכיפה סלקטיבית, ויבוא לאחד ויגיד לו 'תשמע 

, או 'החומה  אדוני, המזגן שלך לא נראה לי, תוריד את המזגן'

. מה נעשה אז? איך  שלך לא נראית לי. תבנה חומה חדשה'



 מועצה מקומית קצרין
  30.4.2020ישיבת מועצה  

 

 29 
 

אפשר לאשר את זה פה? אם החוק, כל סעיף וסעיף היה מוגדר 

נטו עפ"י חוות דעת מקצועית היה הרבה יותר קל -נטו ברמה

לאשר אותו. אני חושב שאתם צריכים באמת, גם חברי 

הקואליציה וכל הצדדים, כל החברים פה, לבחון את החוק 

וניקיון, אני הראשון  הזה. אני לא נגד החוק באופן כללי. סדר 

שבעד, אבל בואו נבחן את הסעיפים האלה, בואו נתקן את מה 

היה רלוונטי לקצרין. אם כבר עשיתם תיקונים למה להפסיק שי

פה? לאנשים יש פה סעיפים שנועדו נטו להצקה לאנשים. בוא 

נמנע את זה פה. אנחנו לא צריכים את זה בקצרין. או לחילופין 

בנושא המחזור, יש פה סעיף שאומר שאנחנו יכולים לחייב 

זור לביתו, אזרח, או שאנחנו נחייב אזרח לקנות מיכלים למח

על חשבונו, עפ"י חוות דעת המפקח. איזה כלים, איזה פחי 

אשפה, איזה זה, הוא יקבע לנו ואנחנו נצטרך לשים פחי 

מחזור. שוב, נושא המחזור הוא נושא, אני לא רוצה לחוות עליו 

דעה כרגע, אבל האם אנחנו שוב צריכים להיות הסנונית 

מה? מה חסר לנו? הראשונה בתחום הזה, או בין הראשונים? ל

אנחנו עיר כזאת קטנה בארץ. שכולם יעשה את זה ואנחנו נעשה 

 את זה אחרונים. 

 תודה, שימי.  :מר דימטרי אפרצב

 לא סיימתי.  :מר שימי נמימי

 סיימת.  :מר דימטרי אפרצב

 דקות שלך? תודה.  10-... אפשר את ה :מר שימי נמימי

 גם שלי.  :גב' טניה בגון

 בשמחה.  :במר דימטרי אפרצ
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אחזקה של בעלי חיים. שימו לב לסעיף הזה. "אחזקת בעלי  :מר שימי נמימי

. לדעת המפקח להזיק לבריאות או להוות  . . חיים באופן המזיק 

. בחוק עזר, כמוסדר בחוק עזר".  .. מטרד או הפרעה לשכנים או 

יש פה סעיף נוסף לגבי חיות המחמד, שמותר לך להחזיק, כל 

רוצה להחזיק אתה חייב את אישור ראש חיית מחמד שאתה 

המועצה, למעט כלב. אז אני לא מצליח להבין את הסעיף הזה. 

אם אני מחזיק תוכי, אני צריך את אישור ראש המועצה? אם 

אני קונה אוגר לילד שלי, אני צריך את אישור ראש המועצה? 

כלבים  30כלבים או  20ולעומת זאת, אם לשכן שלי יש 

לה אז זה בסדר, כי יש לו כלב והוא לא צריך שנובחים כל הלי

את אישור ראש המועצה? אני באמת, יש פה סעיפים שהם 

רלוונטיים, שהם הגיוניים ואני יכול להבין אותם, לקבל אותם, 

אבל יש פה גם סעיפים שהם לא הגיוניים. אז בוא נשב עליהם, 

בוא נקים איזושהי וועדה, נעבור סעיף בסעיף, נתאים את 

יות ואת החוקים האלה לקצרין, כמו שאנחנו רוצים, ההתנ

ולאחר מכן נאשר את החוק הזה. מה קרה? מי רודף אחרינו? 

יש לנו דברים פי אלף יותר חשובים בקצרין לבצע בה. לא יפעיל 

אדם ממטרה או מכשיר אחר להשקיית צמחים, שבטעות לא 

 ישפריץ על הרחוב. בחייאת רבאק, אנחנו באנו לגור בקצרין.

.. דבר כזה,  . אנחנו לא בכפר שמריהו, וגם בכפר שמריהו לא 

ואם השפריצה לי הממטרה לרחוב, מה קרה? אנשים שבאים 

לגור בקצרין, ברמת הגולן, ביישוב קטן, יישוב ספר כזה, יישוב 

כפר, מה הם מחפשים? מחפשים את הבריחה מהחוקים 

. באים לפה, יהיה להם יותר גר וע. והשגעונות והפקחים וכו'
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.. וקשיים  . הרי, גם ככה הוועדה לתכנון ובנייה עושה 

... יש חוק, אנחנו מטורפים , בצדק, לא בצדק, לא משנה. 

צריכים גם את החוק הזה? עכשיו, החוק הזה, מה הבעיה 

איתו? שהוא לא מתייחס לישן או חדש. הוא לא מתייחס לבניין 

ים או לבית פרטי. הוא מתייחס לכולם. לבעלי עסקים, לבת

פרטיים, לבניינים. הוא מתייחס לכולם באופן שווה. לצורך 

העניין, בשכונות חדשות אני מבין את הצורך, והוועדה לתכנון 

ובנייה אני יודע שעושה, אני חבר בוועדה, אני יודע שעושה 

עבודה לעשות סדר בתחום הזה של בתים חדשים, שכונות 

מזגנים יילך חדשות, שהמזגנים יהיו מוסתרים, שהניקוז של ה

'. עושים עבודה יפה שם. יש נהלים, יש חוקים,  לביוב וכו

עובדים על פיהם, אז ברור שהשכונות החדשות יוקמו בצורה 

מודרנית יותר, איכותית יותר, יפה יותר. אבל עם חוק כזה, 

שנה, לבוא  40-ו 30אתה יכול לבוא לבתים שקיימים כבר 

ולא כספית. מצב אליהם בדרישות לא הגיוניות, לא טכנית 

הקורונה לימד אותנו שיש בקצרין לא מעט אנשים שאין להם 

מה לאכול, אז אנחנו נבוא אליהם בדרישות כאלה? ואם לא 

נבוא אליהם, אז מה יהיה פה? אז לאחד כן נבוא ואחד לא 

נבוא? אז לשכן שיש לו כסף, נגיד לו 'תפנה את המזגן שלך' 

יפה מטפטף על המדרכה, ולשני לא? או מזגן שיש לו ניקוז שט

הניקוז של המזגן, נגיד לו להוריד את המזגן? לאן אנחנו רוצים 

 להגיע? 

 אתה מאמין בזה?  :מר דימטרי אפרצב

אני לא מאמין בזה. אתה יודע מה, אז אני לא צריך את החוק  :מר שימי נמימי
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 הזה. אני אענה לך, אני חשבתי על זה. 

 . לא, אל תענה לי :מר דימטרי אפרצב

לא, אני אענה. טוב שאמרת לי את זה כי הזכרת לי. אני שמח  :מר שימי נמימי

 שהפרעת לי הפעם. 

 )מדברים יחד(

אני וחבר מועצה פה דיברנו על הנושא הזה, והשאלה הזאת  :מר שימי נמימי

עלתה. האם אני מאמין שיאכפו את החוק הזה, האם יציקו 

? אני רוצה לאנשים בצורה כזאת? אז אני, אתה יודע מה

להאמין שלא. אבל אם לא, אז למה אני צריך את החוק? למה 

לא להעלות לחוק את הסעיפים האלה? אם אני מאמין בזה לא 

צריך את החוק הזה. זו הבעיה, והחוק הזה הוא לא חוק 

קדנציות. הוא  2ליומיים, שנתיים, שלוש, קדנציה אחת, עוד 

ז מישהו יעשה בו חוק שילווה אותנו עוד הרבה מאוד שנים, א

שימוש מתישהו. לא רק שיעשו בו שימוש, בטח לא. אלא אם כן 

... שכונות חדשות, בתים חדשים לעומת ישנים, יעשו פה 

י  הפרדה, ואז יהיה יותר קל לקבל את החוק הזה באהבה. אנ

שוב, בנושא הזה אני אפילו מתחנן ומבקש. אני יודע שיש לכם 

ביר את החוק הזה, אם אני רוב, אני יודע שאתם יכולים להע

רוצה או לא רוצה, אם אנחנו רוצים או לא רוצים. אני יודע 

הכל. אני מבקש ממכם, בואו נעשה איזו וועדה. אתם רוצים 

שאנחנו נהיה שותפים בה, נהיה שותפים בה. אתם לא רוצים, 

תעשו את זה בעצמכם. תנסו לשנות את הסעיפים האלה. תעשו 

ונטיים לקצרין ולתושבי קצרין. תעשו סעיפים וחוקים שהם רלו

שנה.  40או  30הפרדה בין ישן לחדש, בין בניין לבית פרטי בין 
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טוב לגבי הסיפור הזה של המחזור, -תעשו הפרדה ותחשבו טוב

שעל פניו נכון, אנחנו רוצים, וכל העולם מדבר עכשיו על מחזור 

, אבל האם באמת נכון עכשיו בקצרין להיו ת וכמה זה טוב וכו'

... ראש המועצה  הסנונית הראשונה בנושא המחזור. אז אם 

עשה עבודה יפה בנושא המחזור של הפחים הציבוריים, עשה 

י עבודה יפה בזה, אני  מברך על זה, אבל לא צריך להגזים. אנ

.. של  אומר את זה, גם לא צריך להגזים ובטח לא להגיע ל.

 אנשים בנושא הזה. 

 ?  אפשר להגיב :מר דימטרי אפרצב

 :אפשר? מר שרון לבקוביץ'

 בבקשה.   :מר דימטרי אפרצב

:בעניין החוק הזה, אני חושב שדבר ראשון, החוק הזה אושר מר שרון לבקוביץ'

 , משהו כזה. 2017בשנת 

נון  .  16 :עו"ד אייל 

 . 2016-:אה, ממר שרון לבקוביץ'

אישר את  נציין, שמי שהיה חבר מועצה בקדנציה הקודמת :גב' לילך לייבוביץ

החוק הזה. כל חברי המועצה הקודמים, כולם אישרו את החוק 

 הזה. 

 שנייה, לילך. בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

 -רק רציתי לציין את ה :גב' לילך לייבוביץ

 אבל יש לו את הזמן שלו.   :מר דימטרי אפרצב

 -:ועוד התאפקתי, שמעתי את הדברים ומר שרון לבקוביץ'

 ון, בסדר.  נכ :מר דימטרי אפרצב

. רוב הסעיפים שאנחנו דיברנו 2016:אז החוק הזה אושר משנת מר שרון לבקוביץ'
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עליהם כבר היו בתוך החוק הזה. לא ראיתי  בקצרין שאוכפים 

 -את החוק הזה. אני חושב שהבעיה

  -לא אושר סופית. זה חתימה :מר אלי מרדכי

 :לא, אושר. מאושר. מר שרון לבקוביץ'

..  :מר אלי מרדכי .  ... משרד המשפטים 

:אני חושב שהבעיה בקצרין זה לא שאנחנו אוכפים את החוקים מר שרון לבקוביץ'

ביתר מידה, אלא אנחנו יכולים לאכוף יותר. החוק הזה לא בא 

להציק לנו, הוא בא לעזור לנו לחיות בסביבה חזותית יותר 

שטיפת  –טובה. אם יש מפגעים שמפריעים לשכנים, דוגמא 

כול להיות שכן שיפתח לך פתאום שטיפת רכב אצלך, רכב, י

 -בתוך השכונה. נכון

 זה לא המקרה.   :מר שימי נמימי

:בדיוק, יפה. החוק הזה לא בא לטפל בבנאדם שבא ושוטף את מר שרון לבקוביץ'

הרכב שלו ביום שישי, אלא באמת הוא בא לטפל בדברים 

. דבר יוצאים מהכלל, דברים שבאמת מפריעים, ואני מסכים

ראשון, לפי דעתי צריכים לאשר את החוק הזה. כמובן שכמו כל 

חוק, גם החוק הזה הוא בר שינוי. אם המליאה פה עוד שנתיים 

 -תראה שיש איזה חוק הזוי שאי אפשר להתמודד איתו

.   :מר שימי נמימי  גם זה חוק הזוי

ה חוק שעוד :לא, זה לא הזוי. החוק הזה זה לא חוק הזוי כי זמר שרון לבקוביץ'

עיריות אישרו אותו, שיש להן יותר ניסיון מקצרין, וגם קצרין 

יודע, לתל אביב לדוגמא,  יכולה ללמוד עוד להתקדם, אתה 

חוקי העזר הם הרבה יותר מחמירים ולא סתם זו עיר שנראית 

טוב. אז אני כן חושב שצריכים, וכמו כל חוק, אפשר גם את 
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ויהיו איזה דברי ם אחרים, סעיפים שהם לא החוק הזה, במידה 

נראים, יהיה אפשר לשנות אותו. אבל דבר ראשון, צריכים 

לאשר אותו וצריכים להתחיל להפעיל את זה. אי אפשר עכשיו 

, או להיכנס עכשיו לחוק,  להגיד 'טוב, בקצרין אין חוק עזר'

אני לא יודע, של כמה סעיפים, ולהתחיל עכשיו לעשות וועדה 

ליט אם החוק הזה הוא טוב או שהוא שעוד שנתיים אנחנו נח

 לא טוב. 

 תודה. לילך, בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

 לא, יוני היה לפניי.  :גב' לילך לייבוביץ

 אני רוצה את זכות הדיבור.  :מר שימי נמימי

בסדר. אתה תקבל זכות דיבור. אתה קיבלת את זכות הדיבור  :מר דימטרי אפרצב

. אתה לא יכול להשתלט. אתה של יוני. יש חברי מועצה אחרים

ן  תקבל כמה שאתה רוצה. גם אם נצטרך, ביחד, ללכת לישו

בחוף, אני מבטיח לך, אני נשאר פה. זה לא יהיה הפרה של 

 חוקים ולא יהיה צריך לכתוב עליי בפייסבוק. בבקשה. 

אני רוצה קודם כל, להגיד דבר אחד. אני זאת שכתבה, לא  :גב' לילך לייבוביץ

לי עוד, אבל אני כתבתי מכתב, ככה ירדתי לאותן יודעת, או

רזולוציות ששימי דיבר עליהן, שגם בעיניי הן נראו תמוהות 

וזה. לפני זה אני אגיד שכל חברי המועצה שהיו פה בקדנציה 

פעמים, אז מי  3הקודמת, אישרנו פה אחד את החוק הזה 

שיושב פה, חוץ מחברי המועצה של הקדנציה הזאת, חברי 

, 5, כולל דימי זה 4של הקדנציה הקודמת, שאנחנו  המועצה

פעמים. זאת אומרת, שאם אף אחד  3אישרנו את החוק הזה 

מאיתנו לא קרא אותו כמו שצריך בקדנציה הקודמת אז אולי 
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הוא קרא אותו עכשיו. אז כן, גם אני חושבת, וציינתי את זה, 

שיש באמת דברים שהם קטנוניים. אוקי? שהם באמת אולי 

בו בצורה קצת, אבל אחרי שבאמת הבנתי שכל החוק הזה, נכת

מאוד גדולה. חשוב -המתווה עצמו שלו, יש לו חשיבות מאוד

לכל יישוב שיהיה לו חוק עזר בעניין אכיפה של איכות הסביבה 

ו  ובנראות העיר ובחזות, גם של הבתים וגם של החצרות. אנחנ

ות בתוך לא רוצים פה לא מעברות, ואנחנו לא רוצים ג'אנקי

ונכון שיש פה אולי משפטים שהם לא הכי מסוגננים  חצרות, 

הכי נכון, אני מסכימה עם זה ואני גם כתבתי את זה ושאלתי 

את השאלות האלה. אבל אני עדיין חושבת שצריך להצביע על 

החוק כמתווה אחד, כי אנחנו לא יכולים לעשות עכשיו 

ק שכן מורה איזושהי הפרדה, וכן חשוב שיהיה פה איזשהו חו

על איזשהו סדר בעיר. אז אנחנו יכולים, אוקי, אנחנו לא 

מתנגדים למתווה הגדול, אבל בואו נחכה לזה. אז בינתיים, עד 

שנדון במתווה אחר ובחוקים שכמו ששימי אמר, שיהיו יותר 

ונוגעים אנחנו נעשה פה איזשהו תוהו ובוהו, ולא  רלוונטיים 

ן, אותו אחד שיעשה ג'אנקיה תהיה לנו שום יכולת אכיפה. עדיי

נוכל  –ויש פה כמה כאלה  – בחצר של הבית שלו, אנחנו לא 

 אם יהיה. רגע, מה?  לאכוף את זה, ועדיין

 אכפנו נגדו.  :מר אלי מרדכי

 -אתה לא יכול. אם אתה לא מאשר :גב' לילך לייבוביץ

 )מדברים יחד(

 ?-םאבל איך עשינו עד היום פעולות נגד אנשי :מר אלי מרדכי

, אני  :גב' לילך לייבוביץ כי אישרת את החוק הזה. אבל עכשיו אתה 'לא, אין חוק'
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לא יכול לאכוף. ואם מחר יבוא אליך או למישהו אחר 

להשתמש ולשטוף את הרכב שלו ולחבר את הצינור שלו לעמדת 

כיבוי אש, אני לא יכולה לאכוף את זה. אני לא יכולה לעשות 

זה נכון. אולי יש באמת סעיפים שהם שום דבר. ובואו נהיה זה, 

בגדר הקטנוניים, ואני באמת לא רוצה להאמין, אני רוצה 

להאמין, אולי אני תמימה, אולי אני נאיבית, שלא ראש 

המועצה הזה וגם לא ראש מועצה שיבוא אחריוח, לא יקנוס 

מישהו או יעשה איזושהי אכיפה על מישהו ששם מתקן כביסה 

-בל אם מישהו יהפוך את הבית שלו לבחזית של הבית שלו. א

מתקני כביסה ושטיחים, ויהפוך את הבית שלו באופן קבוע  10

למעברה, אז אולי צריך להעיר. ואני חושבת, תתקן אותי, 

היועץ המשפטי, האם ישר יש את הזכות או את הכוח לראש 

המועצה או לפקח או למי שימונה, ישר לבוא ולכתוב קנס על 

רואה. האם אין אזהרה? האם אין מכתב?  איזשהו משהו שהוא

האם אין איזושהי בקשה? אני שואלת את היועץ המשפטי. האם 

ישר יש את הסמכות, גם לראש המועצה וגם לפקח שהוא מינה, 

ישר לקנוס על אותו אחד שיצר שלולית, כביכול, של שטיפת 

 המכוניות? 

 -רגע, תרשום לעצמך את ה :מר דימטרי אפרצב

אני כן חושבת שהחוק הזה חשוב. אני לא חושבת שמה ששימי  :יבוביץגב' לילך לי

אמר לא נכון, שאולי אפשר לעשות איזה שהן התאמות ואיזשהו 

משהו שיותר יתאים לנו לקצרין, אבל חובה בכל יישוב שיהיה 

איזשהו חוק שייתן איזושהי מסגרת, ומכיוון שאנחנו לא 

הסעיף הרלוונטי  יכולים כרגע, בשלב הנתון הזה לקחת רק את
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 אנה, את יכולה לתת לי את זכות הדיברו שלך?  –

 קצת.  :גב' אנה גרוסמן

קצת. מכיוון שאנחנו לא יכולים לפרק את החוק הזה, ולהגיד  :גב' לילך לייבוביץ

, ואת סעיף 50ואת סעיף  1'עכשיו אנחנו מאשרים רק את סעיף 

י לא', ואנחנו חייבים לאשר את הכל במתווה אחד,  47 אז אנ

חושבת שחשוב כן להצביע בעד החוק הזה. אני לא שוללת את 

מה ששימי אמר. כן צריך אולי לדון. עובדה שאני בעצמי 

חושבת שיש שם כמה סעיפים שמנוסחים לא בצורה הגיונית, 

ולהתייחס אליהם בעתיד. אבל כן חובה וחשוב שלכל יישוב, 

איכות  וגם בקצרין, יהיה חוק עזר עירוני כזה ששומר על

הסביבה, ששומר על הנראות שלנו, שיש לו גם את הכלים 

לאכוף בדברים קיצוניים. אנחנו מדברים על הכותרות 

הראשיות פה ולא באמת על הסעיפים הקטנים. זאת דעתי, ואני 

רוצה להגיד משהו ואני גם אמרתי לך את זה. ביום שאני אדע 

אכוף על שאיזשהו ראש מועצה, במקרה הזה, בקדנציה הזאת, י

שלולית שנוצרה בגלל שמישהו רחץ את הרכב שלו, או אם 

מישהו שם את מתקן הכביסה שלו בחזית והוא קיבל על זה 

דו"ח, אמרתי לך, אני אניח את המפתחות ואני לא אהיה חברת 

מועצה, כי אני לא מאמינה. אמרתי לך, אולי אני תמימה ואולי 

שתהיה פה  אני נאיבית, אבל ברמה הזאת אני לא מאמינה

 אכיפה, לא משנה מי יישב פה בתור ראש המועצה. 

 תודה, לילך. אנה, בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

רק דקה אחת. תודה, לילך. שמעתי שאת ממש הסברת שקצרין  :גב' אנה גרוסמן

זקוקה לחוק הזה, ושימי, אתה קצת מבולבל כשאתה אמרת 
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שיכול שאנחנו כן צריכים את החוק, ובצד שני אתה אמרת 

להיות שמישהו טוען שיש משוא פנים או פועל לא בתום לב, 

 -ואני רוצה להגיד ש

. :מר שימי נמימי .. 

 לא משנה. זה מה שהיא אומרת.  :מר דימטרי אפרצב

אתה אמרת שלדוגמא, יש מפקח שיכול לפעול בלי תום לב,  :גב' אנה גרוסמן

 נכון? אתה אמרת. כן, אתה אמרת. 

 שואלת אותי? לענות לך? את  :מר שימי נמימי

אבל זה דברים ממש אחרים. תמיד יש דברים כאלה. אם יש  :גב' אנה גרוסמן

.. זה לא  . חשדות אתה יכול לפנות לדוגמא למשטרה לתלונה 

אומר שאנחנו לא צריכים את החוק, וגם שיקול דעת יש לא רק 

במקרה הזה. שיקול דעת יש אצל שופטים, יש אצל הרבה 

דעת של מפקח זה לא דבר כל כך רע. זה מה  . שיקולפקידים

שבנאדם חושב. ומה שאני רוצה להוסיף עוד, שאני לא יודעת 

ניקיון, בתחום של מה  איזו השכלה יכולה להיות בתחום של 

 . .. שאתה אמרת. לפי מה שאני יודעת, שכל עובד מועצה או כל 

 דרך מכרז, ואני חושבת שזה מספיק. 

  נה. תודה, א :מר דימטרי אפרצב

 אפשר?  :מר אלי מרדכי

 כן, בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

טוב. קודם כל, יש לי שאלה ליועץ המשפטי, עפ"י איזה חוק  :מר אלי מרדכי

עבדנו עד היום? שאלה פשוטה. אם החוק הזה בכלל ישים 

לעבוד עליו היום, לפני שחתמו עליו הרשומות, מה שנקרא 

את זה קצת יותר טוב פרסמו אותו וכל התהליך, שאתה מכיר 
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 .  ממני

נון חוק העזר הזה, כל פעם שאושר, משרדי הממשלה לא אישרו  :עו"ד אייל 

 לפרסם אותו ברשומות, ולכן לא יכולנו להשתמש בו. 

. על החוק הזה.   :מר אלי מרדכי  זאת אומרת, ש..

נון אני אענה לך. קודם כל, היו מקרים שלא הייתה אכיפה כי לא  :עו"ד אייל 

לנו כלים. היו מקרים של התפרעויות ממש לא ראויות, לא היו 

התפרעות מכות, אבל התנהגות לא ראויה של תושבים מבחינת 

המטרדים שהם יצרו, ונאלצנו לא לאכוף או לאכוף עם הליך 

אזרחי, עם צו מניעה שלוקח שבועות וחודשים, ומי שוותיק 

יודע  ברוך  –בעיר, ואני לא רוצה לנקוב בשמות של תושבים, 

יודע למה אני מתכוון.  –השם, מעט מאוד כאלה בקצרין 

החוקים שאנחנו יכולים לאכוף היום הם חוקי עזר ישנים של 

-, שלא מתאימים למאה ה90-וה 80-קצרין, חלקיים, משנות ה

, וחוק אחד של הכנסת שנקרא חוק שמירת הניקיון. זה מה 21

חזק מאוד  שמאפשר לנו היום. חוק העזר הזה נותן ארגז כלים

ואני יכול, לעניות דעתי, להרגיע את שימי ואת כל מי שחושב 

ככה שיש בעיה. קודם כל, אין אכיפה בלי שיקול דעת. שנית, 

האכיפה נעשית ע"י פקחים ופקחים מתייעצים עם יועמ"ש, 

מתייעצים עם מנכ"ל. ראש מועצה, לפחות ראש המועצה הזה, 

שנים שאני פה, חוץ ה 5-אני לא זוכר אותו מתעסק באכיפה ב

, או להגיד  מלהגיד לפקח 'הגיעה תלונה, לך תבדוק אותה'

.'. אני לא זוכר  למנהל המחלקה 'יש פיצוץ של מים, תקן את ה..

שראיתי אותו הולך, אומר 'תתנו למישהו קנס' או 'תעשו 

משהו'. פקחים, שימי, עוברים קורס שמשרד הפנים קובע אותו 
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ר על הפקח העירוני, לא על ככלל להסמכה שלהם, ואני מדב

 –פקח תכנון ובנייה שגם הוא עובר קורס, וכתבתי לכם במכתב 

י  5-ב –יכול להיות שלא היה לכם זמן לקרוא  השנים שאנ

התובע העירוני קיבלנו זיכוי אחד על כל הקנסות. לא נותנים 

הרבה קנסות בכלל כי נותנים אזהרות ומבקשים יפה, ולא 

יפים. עד שנותנים למישהו קנס זה אוכפים ישר באמצעים חר

כבר מוציאים את המעיים, כן? אבל גם במעט המקרים, אני 

מדבר איתכם על עשרות מקרים שביקשו להישפט, בנאדם אחד 

זוכה כי נוסח לא כל כך חכם או לא כל כך מובן השלט של 

ן  הפעלת הפנגו בכניסה לחנייה בפיאצה. השופט מצא לנכו

שקיבל קנס יכל להבין את השלט  שאדם, תושב חד נס בכלל,

בצורה שונה, והמועצה באמת החליפה את השלט, אז הוא זיכה 

אותו. זה כל השנים, השגיאות או ההתעללויות של הפקחים, 

רק שנבין על מה אנחנו מדברים. גם חוקי העזר, אם תרצו, אני 

מוכן להסביר, שימי, רק בשביל דוגמא אחת. אמרת שצריך 

ה להחזיק אוגר. לא. חוק העזר אומר, אישור מראש המועצ

שרק בעל חיים שלא נהוג להחזיק אותו צריך אישור, והכוונה 

 -היא לא לאוגר, אלא אם אתה מוצא, יש מקומות אחרים

 תרנגולת, לדוגמא.  :מר דימטרי אפרצב

נון אתה מוצא אצל מישהו לא, גם לא. אפילו זה לא בטוח. למשל,  :עו"ד אייל 

 זיק בחצר תנין. ... בבית שהוא מח

 או סוס.  :מר דימטרי אפרצב

נון תנין. אז התשובה, שימי, תראה, אם זה לא מובן לך כתושב  :עו"ד אייל 

קצרין, למה זה אסור שבנאדם יחזיק תנין בחצר אין לי איתך 
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 דיון, אז לא יודע לענות לך, כן? 

. :מר אלי מרדכי .. 

 )מדברים יחד(

 ך שכן עם תרנגולת. אני לא מאחל ל :מר דימטרי אפרצב

 יש לי במקרה שכן לא עם תרנגולת, עם לול שלם.  :מר אלי מרדכי

נון לא הזכרתי את זה. תרנגולת זו שאלה, כי תרנגולת נהוג  :עו"ד אייל 

להחזיק בבית. מה שהחוק אומר, שחיה שלא נהוג להחזיק 

מטר  8אותה, לזה צריך אישור. מי שמחזיק נחש אנקונדה של 

, כן. דבר אחרון. אני רוצה להגיד לכם הערה יידרש לאישור

שלא קשורה למשפטים. אני לא גר בקצרין, אבל נמצא פה כל 

שעות. אתם גרים פה, אתם לא מרגישים את  100, 50, 40שבוע 

זה אולי ולא מבינים את זה. יש לכם עיר יפה, אחת היפות 

בארץ, נעימה מאוד מבחינת איכות הסביבה. ברור שאני חושב 

ר לשפר תמיד, בכל מקום, והחוק הזה בסה"כ אמור לתת שאפש

למערכת ארגז כלים להמשיך לשמור על המצב הזה. אין בו שום 

דבר חריג, הוא קיים בעשרות רשויות, אנחנו לא הראשונים, יש 

כבר ניסיון בהפעלת חוק העזר הזה. תנו לעבוד. תמיד, שימי, 

יום אם יתברר שמישהו פה משתולל, דבר שלא קרה עד ה

בקצרין, אפשר להביא למליאה הצעה לשנות את חוק העזר. 

 כרגע אני אמליץ בפניכם, תאשרו אותו ככה. 

 אפשר להגיב?  :מר שימי נמימי

...? :מר דימטרי אפרצב  אתה סיימת 

 )מדברים יחד(

.? אני רוצה להגיד לך, אייל, שאני מתפלא עליך יותר  :מר שימי נמימי .. אייל 
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יודע למה? כי אתה מדבר פה על חוק, מאשר על כולם. אתה 

ו  וחוק זה חוק. ברגע שאישרנו אותו בניסוח שהוא מנוסח, אנחנ

 -בעצם מאשרים חוק. זה שאנחנו מנסים להיתמם

 למה אתה קובע עובדות? תקשיב לו עד הסוף.  :מר דימטרי אפרצב

 -אני הקשבתי לו עד הסוף :מר שימי נמימי

ת. לא, לא. סליחה רגע, סליחה. היועץ אבל לא, לא קרא :מר דימטרי אפרצב

 המשפטי, סליחה, שימי. שימי, סליחה רגע. 

 אבל תן לי לסיים לדבר.  :מר שימי נמימי

לא, אני מתפרץ. מותר לי. אני יו"ר של הישיבה, אני גם יכול  :מר דימטרי אפרצב

לבקש ממך לא לדבר. שנייה. תקשיב, כל זמן שאתה מדבר 

זה לא רלוונטי. כשאתה עושה  –ב אוהב, לא אוה -עניינית 

 מניפולציות, מפריע לי. 

 אז אתה יכול להגיב אחרי שאני מסיים.  :מר שימי נמימי

 תאמיני לי, הוא לא זקוק לעזרה שלך.  :מר דימטרי אפרצב

 )מדברים יחד(

 ... חוסר כבוד.  :מר שימי נמימי

, זה לא חוסר שנייה, אני שואל אותך שאלה. שאלה אחת. לא :מר דימטרי אפרצב

כבוד. אני מאוד מכבד אותך, אבל אני לא מסכים איתך. אתה 

 קיבלת, ראית את ההמלצה של היועץ המשפטי? 

 כן.  :מר שימי נמימי

אוקי. אם ראית אני מניח שקראת, כי לך אין בעיות הבנת  :מר דימטרי אפרצב

הנקרא. כתוב כאן במפורש מה התהליכים הבאים אחרי אישור 

ה אנחנו, דווקא אנחנו, נצטרך לדון, על הפעלה של החוק, על מ

סעיפים, מה סדרי העדיפויות, מה גובה הקנסות. כל מיני 
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דברים. עכשיו, זה פשוט לא ייתכן שאתה חי בסוג של מציאות, 

ומקרין אותה החוצה, שהעולם נברא מהרגע שהתחלת להיות 

. זה פשוט לא יכול ..  חבר מועצה בכלל שהתחלפו, היו חילופי 

להיות. חוק העזר הזה, שכמו שהסביר את זה היועץ המשפטי, 

כמו שהוא כתב את זה וכמו שנאמר, הוא חוק עזר שקודם כל, 

נחקק חוק במדינה של איכות הסביבה. זה אחד. שתיים, אח"כ 

זה הובא כאימוץ, ותשים לב בבקשה, ישיבה אחת, כאשר רק 

דת איכות הוצג החוק, חברי המועצה הציעו להעביר את זה לוע

נידון וחזר עם המלצה של  הסביבה וחזות העיר, ששם הוא 

ועדת תכנון ובנייה. עכשיו, זה לא ועדת תכנון ובנייה של טובה 

זנגרייה, שכולה הייתה מורכבת מחברי מועצה, לא בטוח 

שאפילו הייתי שם בישיבה הזאת. הדברים הוצגו, הדברים 

בבקשה, כל  הובהרו, ואז הגיעה לכאן עם המלצה. תשים לב

חברי המועצה שמופיעים כאן, פה אחד, הצביעו להעביר את זה 

לוועדה. אחרי שהוועדה הביעה את המלצתה לאימוץ החוק, 

ותכף אני אסביר למה, זאת הייתה ההחלטה השנייה. ואז 

נכנסנו, זה לא עניין של תסבוכת. הרעיון הכללי, זה פשוט עם 

יינים, יותר הזמן, כשאתה קצת תהיה בפנים, בתוך הענ

 . למה אתה כועס? -באינטנסיביות, אתה תבין שכל

 אני כועס כי לא נתת לי לדבר.  :מר שימי נמימי

. לא, בסדר.  :מר דימטרי אפרצב ..  נתתי לך 

... :מר שימי נמימי  -אתה התפרצת 

 אז לקחתי את הזמן.  :מר דימטרי אפרצב

יו :מר שימי נמימי  תר קל. ... מסיים והיית מגיב ככה היה לי 



 מועצה מקומית קצרין
  30.4.2020ישיבת מועצה  

 

 45 
 

אני לא מגיב, אני מסביר. עכשיו, מדובר כאן על סיטואציה  :מר דימטרי אפרצב

מאוד פשוטה. המדינה עושה תכנונים של חוקים, מתאימה את 

חיי האזרחים למציאות המודרנית. כל חקיקה ארצית לוקחת 

הרבה זמן. חקיקה מוניציפאלית היא עוד יותר מורכבת. ואגב, 

ולי זו פעם ראשונה בקדנציה שלכם, אנחנו היושבים כאן, א

, שאתם עוסקים בחקיקה, נחשפים לחקיקה. אמנם כרגע 100%

אתם נחשפים לחקיקה, התאמת החקיקה של מועצה מקומית 

 .. . קצרין לחקיקה ארצית ומוניציפאלית בכלל, כי בלי חוקים 

אפשר לפנטז כאן פנטזיות מפה עד להודעה חדשה, ולנסות אולי 

ודת העיריות, ואולי לחזור לתקופת המנדט לשנות את חוק פק

ולבטל והכל וזה. אין מה לעשות. בבחירות המוניציפאליות 

נבחר ראש מועצה שעליו כל האחריות, וגם ניתנת לו סמכות, 

אז אם לא ידעת אז אני מסביר לך, שהפעלת סמכות של ראש 

מועצה, ואני לא מצטדק, הפעלת סמכות של ראש מועצה עוברת 

ות בדרג הפוליטי, בדרג מקצועי, בדרג של יועץ מספר מסננ

משפטי. יש כל כך הרבה שומרי סף. האחריות שלוקח על עצמו 

ראש המועצה, במידה וקורה, היא פרסונאלית, כולל תשלום של 

חיוב אישי. אז יש כאן חוסר פרופורציה ולכן, מטבע הדברים, 

ים, לפי חוק, לא לפי פנטזיה, ראש מועצה הוא זה שמפעיל חוק

הוא מפעיל פקידים, מוצא חן בעיני מישהו או לא. בשביל זה, 

 , פעם בתקופה, יש בחירות ואז אפשר לשנות את זה. ולכן כאן

איך העסק הזה עובד. כדי שנוכל להתנהל לא באנרכיה, כי 

אנרכיה זה אחלה דבר שבעולם עד שזה לא דופק לך בדלת. 

יבים לייצר כשאתה רוצה לנהל יישוב מסודר וכמו שצריך, חי
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 , תשתית משפטית של חוקי עזר, על פיהם אפשר לפעול. עכשיו

מזה ולקחת את זה להקצנות בלתי הגיוניות, להשמיע אותן, 

לפרסם אותם, להתחיל להילחם נגדם כאשר לאף אחד 

מהנוכחים פה, ולא מחוץ ל, זאת אומרת, מחוץ לאקווריום הזה 

ם כוונה לא וגם בין הפקידים שנמצאים במקום אחר, אין שו

להתעלל בתושבים, ואף אחד לא מתעלל בתושבים, ואף אחד לא 

מפעיל שום דבר סלקטיבי, ועד שיוצא איזה משהו אני, כראש 

רשות, לא מתעסק עם האכיפה. ואם כבר אני מנסה לשאול 

שאלות, אז הדבר היחיד שהתושבים יקבלו את היחס הראוי. 

, וזו הקדנציה אני מעולם לא פניתי ולא הפעלתי ולא עשיתי

השנייה שלי. ולכן, כל הפנטזיה הזאת היא לא, אני מבין את 

הדאגה, כמובן, אבל מכאן להגיע, ללכת כל כך רחוק כאשר אין 

לנו שום אחיזה במציאות מול כל המילים האלה. אין, פשוט 

אין. עד שמצליחים, דברים כל כך ברורים, כל כך זועקים, 

שנים פה, במועצה, וזה לא  להביא לידי אכיפה, לוקח לפעמים

קורה. עכשיו, עם כל הכבוד, ובאמת, אני לא אומר את זה לא 

בזלזול ולא שום דבר, אבל עם כל הכבוד, לך, שימי, אין לך 

איזושהי זכות אולטימטיבית לטעון שאתה היחיד שדואג 

לטובת התושבים וכל שאר האנשים, ובטח אני, רק מחפש. זאת 

לי שאני מחפש איך להפעיל חוקים אומרת, זאת שנה שישית ש

ולפגוע בתושבים, פרסונאלית, קבוצתית, ובכל מיני דברים. אין 

לזה אח ורע, זה נשמע הזוי לחלוטין, זה לא קשור בכלל למה 

שאנחנו מדברים. אנחנו בסה"כ, כל מה שמתבקשים לעשות, 

, 2016שנים ברצף, כולל  5-אחרי עשייה פרלמנטרית של קרוב ל
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אישור חוקי עזר, ותהיה לנו קדנציה שלמה בהמשך זה להביא ל

מתחילים  לקבוע מה מתוך חוקי העזר האלה בסדרי עדיפויות

להפעיל, מה לא מתחילים להפעיל, מה גובה הקנסות במסגרות 

הקיימות. גבוה, נמוך. אני לא רוצה, לא יודע, מי שחושב שמה 

שאנחנו עושים עכשיו אנחנו לא אמורים למסור לדורות 

, זה פשוט מצחיק. ללכת ולספר 40, 30, 2025ים, לקצרין הבא

סיפורים שמסתובב כאן בעיר, שבחזיתות שלה כל אחד עושה 

מה שהוא רוצה וגרוטאות וברדק ובלגן. עכשיו, מצד אחד 

אומרים 'לא, אני בעד החוק באופן כללי, אבל באופן ספציפי 

יוכל פקח, שהוא סמכות עליונה, זה בדיו ק אני נגד'. איך 

הסיפור. הוא לא מושפע לא מראש מועצה, לא מחברי מועצה 

ולא מאף אחד, כי הוא גם נושא באחריות מול החוק. איך 

הבנאדם הזה צריך לפעול, למה לזלזל? האנשים שאני יכול 

להסמיך אותם לעשות את זה, הלוואי לו הייתי יכול להסמיך 

, הרבה אנשים, אבל זה צריך להיות בנאדם א', עובר מכרז . ב'

הוא מחויב לעבור השתלמות, הוא צריך לעמוד בה, והיו לנו 

כבר מקרים של אנשים שהיו אמורים לעבור השתלמויות ולא 

עברו אותם, והם לא קיבלו הסכמה של פקח, ועל כל פנייה ועל 

כל דבר כזה, קיצוני או בעייתי, יש יועץ משפטי שנותן לזה כן 

וי. אז קודם כל, יש כאן אישור או לא אישור, וזה פשוט דבר הז

ונידון בוועדת איכות הסביבה  4 פעמים שהנושא הזה נידון, 

וחזות העיר, וזה אושר בכל הדרגות. זה אושר במשרד 

המשפטים, זה אושר במשרד הפנים, זה אושר במשרד לאיכות 

הסביבה, וכל שינוי שאתם רוצים להכניס הוא דוחק את הדבר 
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שימו לב בבקשה. זה ריכוז של  הזה עוד יותר רחוק, וזה מיותר.

יחידות. להגיד  35כל הנקודות בהן פועל החוק, מתייחס החוק. 

לכם שבחצי השנה הקרובה יהיה לנו זמן ויכולת לדון בכל סעיף 

וסעיף, בוודאי שלא. האם מישהו מהיושבים כאן או תושבי 

קצרין, רובם היום עובדי מועצה, יש להם עניין לרדוף אחרי 

ום להם נזקים בגלל שהם שטפו מכונית או בגלל תושבים ולגר

שיש להם תרנגולת בחצר, נראה לכם? זה פשוט דבר לא הגיוני. 

למה לקחת מראש הכל להקצנה, במקום לראות בדבר הזה דבר 

סעיפים. זה מה ששלח לנו היועץ המשפטי.  35מבורך. אלה 

.. מי שרוצה לעשות בזה שימוש  . ברור, מפורט, אין בזה 

בסדר. זה חלק כנראה  –לנגח את ראש המועצה  פוליטי,

מהמשחק. אני לא אחנך פה אף אחד, אבל בין זה לבין 

המציאות המרחק הוא מאוד גדול. אתה רצית משהו להגיד? 

 דבר, בבקשה. 

 כן.  :מר שימי נמימי

 בשמחה.  :מר דימטרי אפרצב

 תודה.  :מר שימי נמימי

 רק בקשה אחת.  :מר דימטרי אפרצב

 הנה, אני שם לי טיימר.  :נמימי מר שימי

 תקשיב. לא, לא טיימר.  :מר דימטרי אפרצב

 )מדברים יחד(

. :מר אלי מרדכי ... 

זה לא משנה. תקשיב, אתה לא יכול להשתלט על כל חברי  :מר דימטרי אפרצב

 5המועצה. תדבר מה שאתה רוצה. רק בבקשה, לא, אין לך 
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תה, אבל בבקשה, דקות. אני שם את זה. אני שם טיימר ולא א

.  –אל תחזור על עצמך. אם יש לך משהו להוסיף   תוסיף 

 -אתה לא חזרת על עצמך בכלל :מר שימי נמימי

אל תחזור. תקשיב, אתה לא מבין. נכון, אני גם מנהל את  :מר דימטרי אפרצב

הישיבה ואני מסמיך פקחים, ואני קובע כל מיני דברים כי אני 

מה חודשים תהיה לך הזדמנות ראש מועצה. מה לעשות. עוד כ

 לשנות את זה. 

או שאנחנו נכבד אותך ואתה תכבד אותנו או שאנחנו נמשיך  :מר שימי נמימי

...  -לנהל את הישיבות האלה 

 -לא, אני מכבד אותך :מר דימטרי אפרצב

 ...  :מר שימי נמימי

נו :מר דימטרי אפרצב  רא. אני מכבד אותך, אתה לא בדיוק מכבד אותי אבל זה לא 

 לא?  :מר שימי נמימי

 -לא, אתה לא מכבד אותי. זה בסדר. אני לא דורש ממך :מר דימטרי אפרצב

 -... אמרתי לך פעם :מר שימי נמימי

מה שאני מבקש ממך, לכבד באמת, לא בדיבורים, אלא  :מר דימטרי אפרצב

בבקשה, אל תחזור על עצמך. אם יש לך משהו מהותית שונה 

יה רצתה לדבר, היא ויתרה לטובתך ממה שאמרת תאפשר. טנ

אבל היא בטח רצתה לדבר. לאלי יש מה להגיד, ויוני בסבלנות 

ממתין. אתה לא יכול להשתלט על כל הישיבה. אני כן, אתה 

 לא. בבקשה. 

אז חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם, בואו לא נתייפייף ובואו לא  :מר שימי נמימי

. מדוב ר בהעברה ובאישור של נגיד 'זה לא יהיה וזה לא יהיה'

חוק. החוק הזה, ברגע שמעבירים אותו ומאשרים אותו והוא 
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יהפוך להיות חוק פעיל, הופך בעצם, אל תייפייפו את זה, את 

מהתושבים פה בקצרין, נכון להיום, לעבריינים. למה? כי  70%

בחוק הזה רשום במפורש, אסור לך לשים מזגן שפונה לרחוב, 

שפונה לרחוב, אסור לך ואסור לך אסור לך לשים דוד שמש 

ואסור לך. אז חבר'ה, תבינו, הוא הופך אותך לעבריין. יאכפו 

 -את זה או לא יאכפו את זה, אנחנו כפופים עכשיו לגחמות ול

 אתה עוד פעם מעוות. אתה חוזר על עצמך.  :מר דימטרי אפרצב

 אתה מפריע לי.  :מר שימי נמימי

 כי אתה חוזר. אני מפריע לך  :מר דימטרי אפרצב

 -אני אחזור על מה שאני רוצה. אם אתה תמשיך להפריע לי :מר שימי נמימי

 ואתה אומר דברים לא נכונים.  :מר דימטרי אפרצב

ובכל המליאות הבאות אנחנו לא נרשה לך לנהל ישיבה אחת  :מר שימי נמימי

ני אומר לך, אם עוד פעם אחת אתה מפריע בצורה מכובדת. א

 אתה לא תבצע בצורה מכובדת.  לי, מליאה אחת

 אתה גם תרביץ לי?  :מר דימטרי אפרצב

 לא, חס וחלילה. אני לא ארביץ לך.  :מר שימי נמימי

 תזרוק עליי טלפונים? אל תאיים עליי.  :מר דימטרי אפרצב

 אני אומר לך, אני לא מאיים עליך.  :מר שימי נמימי

. לא מפחד מאף אחד. תהיה שימי נמימי, אני לא מפחד ממך :מר דימטרי אפרצב

 רגוע. 

 אני כיבדתי אותך, חזרת על עצמך עשרות פעמים ושמענו אותך.  :מר שימי נמימי

 -דבר מכובד, אל תצעק :מר דימטרי אפרצב

 אני לא צועק.  :מר שימי נמימי

 אבל אל תחזור על עצמך.  :מר דימטרי אפרצב
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בזמן שיש לי לדבר אני אני אחזור כמה שאני רוצה על עצמי.  :מר שימי נמימי

 -אחזור כמה פעמים

אתה כבר חרגת מהזמן שלך. אתה רוצה לבקש מחברי המועצה  :מר דימטרי אפרצב

 -שלך

 ... אתה מפריע לי אני אעצור את הסטופר, כי אתה מפריע לי.  :מר שימי נמימי

נותן לו אבל הוא חוזר על עצמו. שורף את הזמן, חבל.  :מר דימטרי אפרצב  אני 

 זה הזמן שלי, אני אעשה איתו מה שאני רוצה.  :שימי נמימימר 

 טוב, אבל אתה כבר חרגת מהזמן שלך.  :מר דימטרי אפרצב

אתה ממשיך להפריע לי. אין בעיה, דימי, אנחנו נלך לישיבות  :מר שימי נמימי

 הבאות ...

 )מדברים יחד(

 חוקק. אנחנו נפעיל חוק עזר שלא מאפשר לך לאיים, נ :מר דימטרי אפרצב

חוק העזר הזה שלך, ששים לב מה רשום פה, כל דבר, ראש  :מר שימי נמימי

 המועצה, המפקח, ראש המועצה, המפקח. 

 שים לב, זה הדבר שמפריע לך.  :מר דימטרי אפרצב

אתה מפריע לי עוד הפעם. אבל אין לי בעיה, דימי, אני אפריע  :מר שימי נמימי

.. שנכבד אותך אני אזכי . ר לך את כל ההפרעות לך. כשאתה 

האלה. כן, החוק הזה לא מקובל עליי. החוק הזה נותן פה 

סמכויות מטורפות לראש המועצה והמפקח מטעמו. החוק הזה 

מהתושבים, נכון לכרגע,  70%הופך אותנו, התושבים, את 

לעבריינים, תבינו. השאלה היא, יאכפו את זה, יבואו אלינו 

ת זה. אני, החוק הזה, לאכוף את זה או לא יבואו לאכוף א

חושב שאתם, חברי המועצה, אסור לכם להפוך את האזרחים 

לעבריינים. אם אתם לא רוצים ואתם לא חושב שזה נכון, 
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שיהיו כאלה חוקים וכאלה אכיפות וכאלה דרישות אל תחתמו 

, לאן אנחנו ממהרים? מישהו ממהר  ... על זה פשוט. אפשר גם 

 -גם לאנשהו? אפשר לאשר את החוק הזה

... אתה יכול בבקשה להגיב ל 2016-מ :מר דימטרי אפרצב  ?-אנחנו ממהרים. 

 )מדברים יחד(

 עוד לא סיימתי.  :מר שימי נמימי

 אתה חוזר על עצמך.  :מר דימטרי אפרצב

 אני לא סיימתי.  :מר שימי נמימי

 תסיים.  :מר דימטרי אפרצב

ולהגיד, חבר'ה,  חברים, אתם לא יכולים מצד אחד לבוא :מר שימי נמימי

הסעיפים האלה שיש פה הם סתם כדי שיהיו בתוך החוק, שאם 

 -נ... אותם

 אף אחד לא אמר את זה.  :מר דימטרי אפרצב

.. אחזור על  :מר שימי נמימי . אז אני אמרתי ואני אחזור על זה עשרות פעמים. 

אותו משפט. ודבר נוסף, נאה דורש, נאה מקיים. שמעתם על 

 המשפט הזה? 

 אבל קראנו כבר את הפוסט.  :שרון רואס גב'

 אני שאלתי אותך שאלה. אל תפריעי לי, בבקשה.  :מר שימי נמימי

 זה לא מצחיק, זה מעציב.  :מר אלי מרדכי

אני שואל אתכם שאלה, האם אנחנו דורשים מהתושבים שלנו  :מר שימי נמימי

לסדר וניקיון, לאחזקה של המבנה שלהם, לצביעה של המבנה 

איפה אנחנו הרשות, מרכז מסחרי קצרין, מישהו טייל  שלהם,

שם בזמן האחרון? מישהו ראה? אתה מדבר על איכות הסביבה. 

דיברנו על סנונית ראשונה. ראיתם מה קורה לסנוניות של 
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המרכז המסחרי? זה לא מפגע תברואתי? מישהו מטפל בו? אתה 

הולך במרכז המסחרי וכל הרצפות שבורות, פה בכניסה 

צה. אנחנו לא במועצה, בכניסה למועצה. מישהו מטפל למוע

בזה? זה לא מפגע תברואתי? צינורות החשמל שיוצאים שם 

זה לא  10מהרצפה זה לא מפגע תברואתי? מה שקורה ברובע 

מפגע תברואתי? מישהו מטפל בזה? האם המועצה תקבל קנסות 

מהאזרחים. אנחנו באים בדרישות לאזרחים, בואו נטפל קודם 

 במפגעים הציבוריים. כל 

 -כמה קל לתת ביקורת בלי :מר דימטרי אפרצב

 -לא קל :מר שימי נמימי

. :מר אלי מרדכי .. 

 )מדברים יחד( 

 :אין קשר בין מה שהמועצה לא עושה לבין חוק עזר. מר שרון לבקוביץ'

 )מדברים יחד(

 אין קשר בין הדברים.  :מר שימי נמימי

יידעו  כרגע הוא מציע :מר דימטרי אפרצב לקנוס בעלי עסקים, שהתושבים 

... מציע לפגוע בתושבים בחסות  שמאחורי הדמגוגיה הזאת 

 -החוק, לפגוע בתושבים. זה מה ש

 ... מליאה אחת בצורה מכובדת.  :מר שימי נמימי

 )מדברים יחד( 

 שנים ככה, זה לא מאיים עלינו. זה בסדר.  8:... מר שרון לבקוביץ'

.. מועצה לכבד ולנהל אני ני :מר שימי נמימי . סיתי, אבל אתה עד שאני ניסיתי 

מליאות כמו שצריך, והוא זה שהופך את זה למצב של חוסר 

 תרבות. 
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 -כל מה שלא מתאים לך :מר דימטרי אפרצב

אתה מפריע לי בזמן שלי, ואתה תתרגל שכמישהו מדבר אתה  :מר שימי נמימי

הישיבה. מה מפסיק, לא מפריע לו. גם כחבר מועצה וגם כמנהל 

 לעשות, זה הכבוד שאתה צריך לתת לאחרים. 

 אני נותן כבוד.  :מר דימטרי אפרצב

 אתה לא נותן כבוד. אתה מפסיק אותי באמצע.  :מר שימי נמימי

 כי אתה חוזר על עצמך.  :מר דימטרי אפרצב

אז אני אומר, להקים חוק עכשיו ודרישות לאזרחים שכולכם,  :מר שימי נמימי

ברים הקואליציה, אתם יודעים שזה לא יהיה בר כולכם פה ח

יישום. אתם אומרים בעצמכם שאי אפשר ליישם את זה ואנחנו 

לא רוצים ליישם את זה, אבל אתם חותמים על כזה חוק. אז 

באותו רגע אתם הופכים את האזרחים האלה לעבריינים, 

ועכשיו אנחנו תלויים בגחמות של מישהו, האם הוא יאכוף את 

אייל נון אמר מקודם, שהיו מקרים יאכוף את זה. למה? זה, לא 

בודדים. בשביל מקרים בודדים של כמה וכמה אזרחים שיש 

להם ג'אנקיה בחצר או כאלה ואחרים, אי אפשר לטפל בזה 

טיפה בשיח ותרבות? צריך חוקים בשביל זה? ואם צריך חוק, 

אתם יודעים מה, אמרתי בתחילת השיחה, בתחילת דבריי, כן 

יך חוק, אבל לא חוק כזה גראנדיוזי ולא חוק כזה מציק, צר

וחוק שמתאים לקצרין וחוק שעושה הפרדה בין מבנה ישן 

למבנה חדש, ואף אחד לא ממהר לשום מקום, וגם אם זה 

 80%יתעכב עוד שנתיים לא יקרה כלום. יש הרבה מאוד, 

מהערים בארץ אין להם את החוק הזה עדיין, ואתם לוקחים 

... את החוק  הכי קשה והכי נוקשה, ומי אמר שאנחנו רוצים? 
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 -הצבעה לתושבי קצרין

 תן דוגמאות. אתה זורק מילים באוויר.  :מר דימטרי אפרצב

אולי תעשה משאל לתושבי קצרין, מי בעד מחזור ומה הוא  :מר שימי נמימי

אומר על הגזירות של המחזור, ומי נגד. אולי רוב תושבי קצרין 

אני אומר, אני לא אומר שזו הדעה שלי. אולי נגד מחזור? סתם 

 רובם לא רוצים מחזור?  

 :כן, אבל השיטה לא עובדת ככה. מר שרון לבקוביץ'

 למה לא?   :מר שימי נמימי

... צריך להחליט בסוף. בשביל זה אתה יושב כאן. מר שרון לבקוביץ'  :כי 

. ולכתוב פוסטים שאין להם :מר דימטרי אפרצב .. בכלל שום אחריות  הרי, כמה קל 

 על שום דבר, ואתה מציע הצעות. 

. :גב' לילך לייבוביץ ..  כל הסעיפים האלה כבר עברו הצבעה ועברו כבר 

 העולם נברא מהרגע ששימי נמימי נכנס להיות חבר מועצה.  :מר דימטרי אפרצב

 )מדברים יחד(

אמרתי לך אני לא אמרתי שאני מתנגדת למה שאתה אומר. אני  :גב' לילך לייבוביץ

הרבה דברים, אבל אני גם אמרתי לך שאני אצביע בעד המתווה 

... חשובה ל...  של החוק הזה, כי יש 

במליאות הקודמות, לצערי אני אומר את זה, לא קראו את  :מר שימי נמימי

החוק הזה, לא ידעו על מה הם מצביעים בכלל. לצערי אני 

 אומר את זה. 

 דת התכנון? מי ישב בווע :גב' לילך לייבוביץ

 -ומי שיישב :מר שימי נמימי

 -שנייה. אם :גב' לילך לייבוביץ

 )מדברים יחד(
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אז בעצם, מה שאתה טוען, שאלוהים נתן רק לך את השכל  :מר דימטרי אפרצב

וכולם כאן מטומטמים, ויוני גרוסמן, שהיה גם חבר מועצה, 

 הוא הצביע בעד אז הוא עשה טעות. 

חבר מועצה. אתה שואל אותי אם החוק הזה, אחרי  אני עכשיו :מר שימי נמימי

 שאני קראתי אותו ...

 אתה רוצה להתנגד, תתתנגד. זכותך.  :מר דימטרי אפרצב

 לא, אני לא רוצה להתנגד.  :מר שימי נמימי

. :מר דימטרי אפרצב .. ... מציאות   אל 

 )מדברים יחד(

עו שזה לא חוק אני רוצה שהחברים שלי פה בקואליציה ישתכנ :מר שימי נמימי

 טוב לקצרין.  

:שימי, אני חושב שבסוף, הפשרה תהיה שאנחנו נאשר את החוק מר שרון לבקוביץ'

..  הזה.

..  :מר שימי נמימי .  זו הפשרה שלך 

 :לא, שנייה. מר שרון לבקוביץ'

 )מדברים יחד( 

 :... במידה וניתקל בחוקים הזויים...מר שרון לבקוביץ'

 )מדברים יחד(

... לשקר. כמה קנסות ניתנו  :פרצבמר דימטרי א כמה קנסות נתנו, והיועץ המשפטי 

על, תסלחו לי, על חרא של כלבים ברחובות, שזה דבר שמפריע 

לכולנו, ואני לא מאמין שיש כאן מישהו שמאוד אוהב לדרוך 

 על זה, וכמה קנסות אנחנו נתנו? אפס. מדוע?  

 :אז אולי שניתן. מר שרון לבקוביץ'

לא, בסדר. וגם אז, הסברה שנתיים, כל פעילות שעשינו  :פרצבמר דימטרי א
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נגיע לקבלת  ממשיכים לעשות, וגם במקרים האלה, אם וכאשר 

החלטה איזה חוקי עזר אנחנו מדרגים מבחינת חשיבות, וכל 

מיני דברים אחרים, נקיים את כל הדיונים ואת הכל. אבל 

כאן חלק  עכשיו, לשבת פה ולדוש ולדוש בלי הפסקה, הבנו. יש

שנים שהיו,  5מחברי המועצה שלוקחים אחריות על תהליך של 

יש חלק מחברי המועצה שיחליטו מה שהם יחליטו. הכל בסדר, 

זה במסגרת דמוקרטיה, אבל אין צורך עכשיו לחזור עוד פעם 

ועוד פעם. אם תצעק על לילך ליבוביץ' או על שרון או עליי או 

יסת עולם של אחד אומרת על מישהו אחר זה לא ישכנע, כי תפ

שאני מייצר מסגרת מאוד ברורה, ואני לא רץ ישר לדפוק את 

כולם וליישם אותה, אלא אני בא ואני אומר, אני אפעיל את 

המסגרת רק במקרים חריגים כשלא נוכל לשכנע אזרח לעמוד 

במסגרת. אבל גם אזרח צריך לדעת שהוא לא יכול לנצח לצפצף 

ציבורי, בנראות, ביופי ובכל על זכויות הציבור במרחב 

הדברים. הוא יידע שבסופו של דבר, יש כלי שיכולים להפעיל 

השנים שאני מכיר, בודדים.  5-נגדו. כמה כלים כאלה הפעילו ב

.. וגם לא מחוקקים את החוקים האלה כי  . אחרת היינו סוגרים 

אנחנו מחפשים, כמו בעיריית תל אביב או מקומות אחרים, את 

כנסה או משהו כזה. אז לקחת ולהפוך, לעשות זה כמקור ה

דמוניזציה, להפוך חוקים שמסדרים את החיים של האזרחים, 

שדואגים לכולם, ואם תושב יידע שאם הוא מייצר, אם הוא 

מכוניות, לא משנה, בהתנדבות או בכל דרך  15הולך לשטוף 

אחרת, והוא מייצר מפגע תברואתי או אחר, הוא צריך לדעת 

לטפל בזה, וזה בסדר גמור. אתה יודע מה, שימי?  שהוא צריך
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אני שוטף את המכונית של המועצה, יש לי זכות, מה לעשות. 

ראש מועצה, אוהבים או לא אוהבים, יש לי זכות לשטוף אותה 

ושהאזרח ישלם את זה, ואני מודה ומתוודה, מידי פעם אני 

עושה את זה כי אני פשוט פיזית, לפעמים לא מספיק, כשיש 

קילומטראז' גדול. אבל רוב הזמן, אני, את המכונית שלי, כבר 

שנים, שוטף במגרש החנייה שלי, ואתה יודע מה, כל פעם,  6, 5

בגלל בעיות שאני לוקח אחריות גם עליהן, אני לא הייתי שייך 

לזה, אבל מכיוון שהטיית המים היא לא מספיק טובה, ועד 

וקח מגב ומפנה את שזה מגיע למקום איפה שזה נכנס לקולט, ל

זה. עם חוק עזר, בלי חוק עזר, כי אני חושב שככה צריך 

. זה פחות  להיות, כי אני לא רוצה שאף אחד ייפול וייפצע וכו'

או יותר הסיפור. עכשיו, אנחנו כרגע, נגיד סתם לדוגמא, לפני 

מספר ימים מצאו ערימה של זבל, ואתה צריך, יש לנו פקח 

פה קוזאקים שירדפו ברחובות קצרין אחד, כי הפנטזיות שיהיו 

לעשות אכיפה על זה שמישהו תלה תחתונים בחזית של הבית, 

או שמישהו שטף מכונית זו פנטזיה שאולי יש איזה קומץ 

אנשים שחיים בתוך פנטזיה, אבל רוב התושבים מבינים שזה 

לא יהיה. אז על פקח אחד מסכן, שאם יש לו נזלת הוא שבוע 

גגים, והתלונות שמגיעות, של התושבים, מושבת וכולם פה חו

על זה שעושים להם מפגע כזה אחר לא אתה מקבל. אתה מקבל 

 . ..  אולי את אלה שאיימו עליהם בקנס, כי 

 -:זה מקרה, ממה חוצפהמר שרון לבקוביץ'

לא משנה, לא משנה. בסדר. אבל מה שאני בא להגיד, אין אדם,  :מר דימטרי אפרצב

ה באחריות. אין אדם אחד פה, לא בין שנייה, אני אומר את ז
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נבחרי הציבור, אני רוצה להאמין, ובטח לא מעובדי מועצה, 

 -שכל מטרתם היא לחוקק וליישם חוקים שיכבידו

 אז למה צריך את זה?  :מר שימי נמימי

... שמאפשרת לנו, כקהילה,  :מר דימטרי אפרצב הסברתי. חייבים לייצר תשתית 

.. שיהיה ללהתנהל .  נו מה להעביר הלאה. , וגם 

... שמתאים לתושבים שלנו.  :מר שימי נמימי  דימי, בוא 

 טוב. קדימה, אני מעלה את זה להצבעה. מיצינו את הנושא.  :מר דימטרי אפרצב

 לא מיצינו.  :מר אלי מרדכי

 אני מעלה את זה להצבעה. מיצינו את הנושא.  :מר דימטרי אפרצב

 )מדברים יחד(

 חלטתי שמיצינו את הנושא. ה :מר דימטרי אפרצב

 לא מיצינו את הנושא.  :מר אלי מרדכי

אני מבקש לאשר נוסח חוק עזר לקצרין, איכות הסביבה,  :מר דימטרי אפרצב

 . 2020מניעת מפגעים ושמירת הניקיון 

 דימי, אנחנו צריכים לדבר וזכותנו לדבר.  :מר אלי מרדכי

 נא להצביע. אני מבקש להצביע. מי בעד?  :מר דימטרי אפרצב

. :מר אלי מרדכי .. 

דימי אפרצב בעד, שרון רואס בעד, אנה גרוסמן בעד, שרון  :מר דימטרי אפרצב

נגד? טניה  לבקוביץ' בעד, לילך ליבוביץ' בעד. מי נגד? מי נמנע? 

 בגון נגד. 

 אל תצביעו, אל תצביעו.  :מר שימי נמימי

 מי בעד? מי נגד? סיימנו? אתם משתתפים בהצבעה?  :מר דימטרי אפרצב

אנחנו צריכים לדבר. זכותנו לדבר. אתה דיברת באורך של חצי  :מר אלי מרדכי

 שעה. 
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 )מדברים יחד(

... בדיוק, דבר קצר.  :מר אלי מרדכי  ואני מדבר קצר. לא כמוך 

 דבר.  :מר דימטרי אפרצב

...  :מר אלי מרדכי  ואתה חוזר על עצמך בלי 

.., בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב .  אני מנסה 

קודם כל, אתה אומר שאתה לא תיישם את החוק, הפקח לא  :מר אלי מרדכי

... לא ייישם.   ייישם, 

אני לא אמרתי את זה, אל תכניס לי מילים לפה. זה נמצא  :מר דימטרי אפרצב

בפנטזיה שלך. אני דיברתי מאוד ברור, ולא אמרתי שזה לא 

שה. בוא, אל תכניס לי מילים, תדבר. אל תיתן לי יעשה ולא יע

 ציונים. 

מה קורה כשתושב הולך בדרך, רואה מזגן מטפטף עליו? פותח  :מר אלי מרדכי

... לפי החוק הזה. מה אתה עושה? 106-תלונה ל  , מבקש ממך 

 תקשיב, אני לא בערב מספרי סיפורים.  :מר דימטרי אפרצב

 ם. לא מספרי סיפורי :מר אלי מרדכי

יש כאן חוק עזר, שהוא עבר את כל הדרגות והוא לקראת  :מר דימטרי אפרצב

נגד  פרסום ואושר ע"י המדינה. אתה, לא מתאים לך, תצביע 

... להגיד לך מה אני אעשה, אני אומר  וזה בסדר. מתאים לך, 

לך מה אני אעשה. כמו שעשיתי עד עכשיו, לא התערבתי. לא 

לשם, ולכן כל השיח הזה הוא התערבתי באכיפה, לא לפה ולא 

, זה ניסיון  ... שיח שהוא פוליטי מיסודו, אין בו שום דבר 

להפחיד את הציבור, וזה מה שאתם עושים וזה לא רלוונטי 

נגד.  נגד, תצביע  .. להצביע  .  בכלל. 

.  :מר אלי מרדכי ... 



 מועצה מקומית קצרין
  30.4.2020ישיבת מועצה  

 

 61 
 

. יוני גרוסמן לא חשב שזה הזוי, יעל זרגרי לא חשבה שזה הזו :מר דימטרי אפרצב י

וועדת  אפילו בוריס חליה לא חשב שזה הזוי. בוודאי יו"ר 

הנה, בבקשה, זה לא אני עושה את  איכות הסביבה. מה לעשות?

 זה. 

. :מר אלי מרדכי ..  ראינו את זה 

יפה. בסדר, מזל שלנו שנבחרתם ואתם רואים את זה אחרת.  :מר דימטרי אפרצב

. 100%זכותכם. אתם רוצים שקצרין תיראה אחרת? בסדר, 

בגלל הרכב הכוחות שלנו הוא כזה, שאתם רוצים קצרין אחת 

ואנחנו רוצים קצרין אחרת, ומותר לכם לרצות קצרין אחרת 

ואנחנו נילחם, וקצרין תהיה אנושית וחברתית, ונקייה, 

ומסודרת, וכשאנחנו מגיעים לשעת משבר אז אנחנו מתנדבים 

 ולא מעבירים ביקורת. מתנדבים, עושים. 

. :נמימימר שימי  .. 

 פקה. זה מה שאנחנו עושים, זה ההבדל. -ולא רק עושים פקה :מר דימטרי אפרצב

 )מדברים יחד(

.. מתנדב. פה אנשים  :מר אלי מרדכי . זה שאתה מעלה פוסט בבוקר זה לא 

מתנדבים ולא חייבים למסור לך דין וחשבון במה הוא מתנדב. 

 זה אחד. 

 -לא ראיתי אותך :מר דימטרי אפרצב

 אני לא חייב דין וחשבון.  :אלי מרדכימר 

לי אתה לא צריך כלום. אתה צריך דין וחשבון לעצמך, לקהילה  :מר דימטרי אפרצב

ששלחה אותך, ולציבור באופן כללי, ואל תקרא לי חוצפן. 

החוצפן היחיד זה אתה, ואל תצעק עליי ותשמור את הטלפון 

 שלך בצד, כי לא לקחתי מגן. דבר. 
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..  :מר אלי מרדכי . ... אני חושב שהוא מספיק   ואתה יכול 

לא, אני לא רוצה. אני לא לוקח דברים. אני משתדל מאוד  :מר דימטרי אפרצב

..  לשמור על .

צריך להוסיף סעיף ועדת השגה. לא ועדת השגה שקיימת כרגע,  :מר אלי מרדכי

 חברי מועצה.  4ועדת השגה שתכלול לפחות 

 -תקשיב. אתה רוצה להעלותאנחנו כרגע,  :מר דימטרי אפרצב

 תן לי לדבר.  :מר אלי מרדכי

 אבל אתה רוצה להעלות סעיף נוסף? תעשה את זה בזמנך.  :מר דימטרי אפרצב

 )מדברים יחד(

 -... ואח"כ נעלה הצעה שלנו :מר אלי מרדכי

 הצעה שלך, אין שום בעיה.  :מר דימטרי אפרצב

 בדיוק.  :מר אלי מרדכי

נון  חרי ציבור באכיפה. אין נב :עו"ד אייל 

כן, מה לעשות. לשמחתנו, הנושא הזה הוא מחוץ להתעסקות  :מר דימטרי אפרצב

פוליטית, בדיוק מאותן סיבות. רק אנשי מקצוע בלבד, וגם אני 

לא יושב בוועדה הזאת. אז אתם יודעים מה, נתתם לי רעיון 

 טוב, אני אכנס לוועדה הזאת. 

. לא, הוא אומר שאסור :מר אלי מרדכי ..  לך וגם לי, אז 

אני, בניגוד אליך, אני עובד גם פה, ואני בעל סמכות. אני זה  :מר דימטרי אפרצב

שצריך לחתום. אם הסתכלת בחוק העזר, ידידי היקר, תשים 

 לב, לא בטוח שהסתכלת, מה כתוב בדף האחרון. 

 אני מכיר אותו.  :מר אלי מרדכי

ם? שר איכות הסביבה וראש כתוב בדף האחרון, מי חות :מר דימטרי אפרצב

 המועצה. 



 מועצה מקומית קצרין
  30.4.2020ישיבת מועצה  

 

 63 
 

 מי זה ראש המועצה?  :מר אלי מרדכי

לא משנה, זה אחד שאתה לא מכיר בו. אחד שהוא סדום  :מר דימטרי אפרצב

 ועמורה, בסדר. 

.  :מר שימי נמימי ..  אני מקווה שתושבי קצרין 

תושבי קצרין מבינים הכל. תושבי קצרין מוכיחים שיהיה  :מר דימטרי אפרצב

 סדר. ב

נון ..  :עו"ד אייל   אני חושב שהדיון, בלי קשר ל.

. :מר דימטרי אפרצב . .  אני רציתי להיות ענייני פה 

 מצביעים שוב?  :גב' לילך לייבוביץ

 אנחנו מצביעים. אנחנו הצבענו.  :מר דימטרי אפרצב

 אני אסביר את ההשגה שצריכה להיות. ועדת השגה מלאה.  :מר אלי מרדכי

 ... החוק מדבר.  :ןגב' אנה גרוסמ

 לא, הכל בסדר. אלי, דבר. בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

מנהלי המחלקות  2אם חבר מועצה אומר שאסור, אין בעיה.  :מר אלי מרדכי

 נבחרי ציבור, שיהיו מהתושבים.  5הנוגעות ועוד 

בסדר גמור, אבל זה במועצה ובמדינה שתקים מחדש, תוכל  :מר דימטרי אפרצב

 כאלה.  להציע הצעות

 אייל, מה אמרת?  :גב' שרון רואס

נון יש קנסות. כרגע, בחוק העזר הזה עוד אין קנסות. עוד יבואו  :עו"ד אייל 

אליכם לאשר קנסות, ומי שלא מרוצה מהקנס, החוק קובע 

 שהוא מגיש בקשה להישפט. 

 זה קיים. בוודאי.  :מר דימטרי אפרצב

. לא אז אני חושב שכן צריכה להי :מר אלי מרדכי .. ות וועדת השגה, לעשות 

... ואתה תהיה ועדת השגה.  . למשפט, למרות שהוא  ..  לרוץ 
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 בסדר גמור.  :מר דימטרי אפרצב

נון  זו הצעה? תעלה אותה להצבעה.  :עו"ד אייל 

אני לא מבין את מהות ההצעה, אבל אנחנו נציע אותה, בסדר.  :מר דימטרי אפרצב

נגדית או מה זה? אני לא אבל אני קודם כל, מה זה, זו הצעה 

 הבנתי. 

. :מר אלי מרדכי ..  הצעה 

 ... הצעות?  :מר דימטרי אפרצב

. :מר אלי מרדכי  קודם כל אני מסביר, לאחר מכן..

אז הסברת, הבנו אותך. אתה רוצה שפוליטקאים ידונו בהשגות  :מר דימטרי אפרצב

 של תושבים. הבנתי אותך. 

 ... לא פוליטיקה, אמרתי  :מר אלי מרדכי

הבנתי אותך. בסדר. נעלה את זה להצבעה. אין שום בעיה. היו  :מר דימטרי אפרצב

 מקרים, כל מיני מקרים. 

נון הצעות. אחת, לאשר  2אני מציע, אדוני ראש המועצה, שיהיו  :עו"ד אייל 

את חוק העזר כפי שהוא, והשנייה, לאשר את חוק העזר 

 ה מרדכי. בתוספת של ועדת השגה, כמו שמציע חבר המועצ

 טוב, בסדר גמור.  :מר דימטרי אפרצב

נון  ותצביעו זה מול זה.  :עו"ד אייל 

 אז בבקשה. מי בעד אישור של חוק עזר?  :מר דימטרי אפרצב

...  :מר שימי נמימי  זה לא נוגד את החוק 

 אני מעלה להצבעה, חברים.  :מר דימטרי אפרצב

 ...  :מר שימי נמימי

 שמה?  :מר דימטרי אפרצב

 זה לא מה שהוא מציע. אלי לא הציע לאשר את החוק.  :גב' לילך גבע
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לא, שיהיה מעבר לחוק הקיים, שוועדת ההשגה, לגבי הסיפור  :מר שימי נמימי

של, לצורך העניין, קנסות וכאלה, יגיע לפני בית המשפט, יגיע 

 לועדת השגה מטעם אנשים ניטרליים. 

 ..אין פרוצדורה כזאת בחוק. :גב' לילך גבע

 )מדברים יחד(

 יש ועדת השגה.  :מר אלי מרדכי

אלי, אני ממש מתנצלת להגיד לך, אין, וחבל שאתה מקשיב רק  :גב' לילך גבע

 לשטויות. 

טוב, חברים. אין שום בעיה. אני מעלה להצבעה את הצעתו של  :מר דימטרי אפרצב

אלי מרדכי. לא הכרתי את זה בחיים. בבקשה. להקים ועדת 

תלונות של התושבים בעקבות הקנסות שעוד אף השגה שתבחן 

אחד לא רצה לתת לאף אחד. מי בעד ההצעה הזאת? יופי. יוני 

גרוסמן, אלי מרדכי, טניה בגון, שימי נמימי. מי נגד ההצעה 

, שרון  הזאת? שרון לבקוביץ', אנה גרוסמן, לילך ליבוביץ'

 רואס. ההצעה נפלה. מי בעד, זה כבר עשינו. 

נון  רק להקלטה להגיד את עצמך. אתה הצבעת נגד.  :עו"ד אייל 

נגד, כן.  :מר דימטרי אפרצב  אני הצבעתי 

נון  לא אמרת את השם שלך.  :עו"ד אייל 

נגד. אישור חוק עזר, זאת  :מר דימטרי אפרצב שמי דימי אפרצב, אני הצבעתי 

 -אומרת, התיקונים והתוספות של חוק עזר עירוני

נון  -מאשרים חוק :עו"ד אייל 

 אישור נוסח, כן.  :מר דימטרי אפרצב

נון  הנוסח הסופי, כפי שהוצג.  :עו"ד אייל 

הנוסח הסופי כמו שהוא הוצג. מי בעד? נא להצביע. שרון  :מר דימטרי אפרצב
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לבקוביץ', שרון רואס, אנה גרוסמן, לילך ליבוביץ', דימי אפרצב. מי נגד? יוני 

   החוק עבר.  גרוסמן, טניה בגון, אלי מרדכי ושימי נמימי.

 

חוק עזר לקצרין )איכות הסביבה, מניעת מפגעים  לאשר את נוסחהוחלט    החלטה:

ן( התש"ף   . 2020 -ושמירת ניקיו

 

 . 3/2014-ו 3/2008תל חי עפ"י חוזרי מנכ"ל -הקצאת קרקעות למכללות אוהלו .6

 

, תל חי. אייל-, בבקשה. הקצאת קרקע למכללת אוהלו6סעיף  :מר דימטרי אפרצב

 בבקשה. 

נון מכללת אוהלו שוכנת בקצרין כבר הרבה שנים. מוסד חינוך  :עו"ד אייל 

מוערך, אז גם באוהלו נדרשנו לערוך הסדרה על מנת לאפשר 

לאוהלו להמשיך לקבל תקציבי מדינה ותקציבים נוספים, 

ולפתח את המכללה. ההסדרה עברה מחלקת הנדסה שבדקה את 

.. הקרקע.  נבדק שאין שם מיקומים, המיקום של המבנים ו.

בתוך המתחם של המכללה, שבהם יש תוכניות פיתוח עתידיות 

של קצרין, של המועצה המקומית. עבר את הוועדה המקצועית, 

 מומלץ לאשר.  

 :אני לא משתתף בהצבעה הזאת. מר שרון לבקוביץ'

מה ההצבעה הזאת אומרת אבל? אני רוצה רגע להבין, מה  :מר שימי נמימי

 לה, אייל? המטרה ש

נון  -שהמתחם הקיים, כמו שהוא היום, מוסדר עם הסכם :עו"ד אייל 

 מבחינת מה? מבחינת הנדסה?  :מר שימי נמימי

נון  -... יש היום הסכם :עו"ד אייל 
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 הקרקע שייכת למועצה כרגע.  :גב' לילך גבע

נון ... שניתן למכללה להקים. אנחנו, למכללה, לא עשינו עד היום,  :עו"ד אייל 

המועצה הרבה שנים לא עשתה את התהליך המנהלי של וועדת 

 הקצאות. 

. לאשר פה את מסירת  :מר שימי נמימי .. אז העברנו להם את הקרקע בעצם? 

 הקרקע? 

נון  הסכם להפעלת מכללה בקרקע שהמנהל נתן לך.  :עו"ד אייל 

 ...  :מר שימי נמימי

נון  ... את הקרקע עבורם.  :עו"ד אייל 

 בחינם?  :ימר שימי נמימ

נון  עבורם.  :עו"ד אייל 

 אוקי, ואתה מקבל מזה שכירות, על הקרקע הזאת?  :מר שימי נמימי

נון  בהקצאה תמורה סמלית. לא,  :עו"ד אייל 

 הקצאה בתמורה סמלית? ואת המבנה מי בנה? הם בנו?  :מר שימי נמימי

נון  תקציבי מדינה.  :עו"ד אייל 

 קציבים? המועצה השתתפה בת :מר שימי נמימי

נון  מבנים, כן?  15או  10זה  :עו"ד אייל 

 כן. המועצה השתתפה בעלויות של המבנה?  :מר שימי נמימי

נון  לא.  :עו"ד אייל 

 לילך, בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

אני אדייק. כהמועצה המקומית קצרין קיבלה את הקרקע עבור  :גב' לילך גבע

הקרקע של מנהל  ומשהו שנה, כתוב בהקצאת 20המכללה, לפני 

מקרקעי ישראל עבור המועצה המקומית "עבור אוהלו", אלה 

מילים שכתובות מילולית. כלומר, המועצה המקומית קצרין לא 
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יכולה לעשות שום שימוש אחר בקרקע חוץ מאוהלו. כמו 

שהסברנו קודם, בתהליך של ההסדרה של הקצאות קרקע, 

לוקחות מלא אנחנו עושים תהליך מסודר של הקצאה. הקצאות 

זמן, זה תהליך שאנחנו עושים כבר כמה שנים. חלק מהעניין 

זה, כדי שאוהלו יוכלו לקבל כסף מהמל"ג, אנחנו צריכים 

-להסדיר את הקצאת הקרקע כי הם קיבלו דרכנו כסף מנגב

גליל, זה תב"ר שפתחנו, כדי לבנות מבנה נוסף, הרחבה 

.. יש שם לאוהלו. זה בסה"כ הסדרה, אוקי? בתוך הריבוע ש .

עוד משולש אחד שהמנהל הקצה לצורך העניין. זה הכל עבר את 

מחלקת הנדסה, דנתם על זה בוועדה לתכנון ובנייה, לא יודעת 

באיזה שלב, אני לא מגיעה לוועדות, אבל זה כרגע עניין 

 פורמאלי. 

 חי? -שיש קשר בין זה לבין הסיפור של החיבור לתל :מר שימי נמימי

נון  לא, לא.  :עו"ד אייל 

הקצאת הקרקע, לא. יש קשר בחיבור בין תל חי לאוהלו, אחד  :גב' לילך גבע

התנאים, כמו באבני דרך, בתוכנית התייעלות, משרדי הממשלה 

, זה לגמור את תהליך הסדרת הקרקע. אבל זה לא קשור.  ...

 כאילו, אנחנו מסדירים את הקרקע כי הם לא יכולים לבנות. 

... לא נועדה לנו. זה לא אנח :מר דימטרי אפרצב נו מקצים קרקע למכללת אוהלו. 

משהו שאנחנו מחליפים ייעוד או משהו כזה. חברים, מי בעד, 

 בבקשה להצביע. טניה, יוני, אלי, שימי, מה איתך? 

 אני נמנע.  :מר שימי נמימי

אתה נמנע. שרון לבקוביץ' לא משתתף, אני לא משתתף, שרון  :מר דימטרי אפרצב

 ד, אנה גרוסמן בעד, לילך ליבוביץ' בעד. עבר. תודה רבה. רואס בע
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תל חי עפ"י חוזרי מנכ"ל -הקצאת קרקעות למכללות אוהלו לאשר הוחלט   החלטה:

 . 3/2014-ו 3/2008

 

7.  .  אישור נוהל תרומות מעודכן

 

 אישור נוהל תרומות מעודכן.  :מר דימטרי אפרצב

 אייל?  :גב' לילך גבע

נון צרין, יש נוהל תרומות שמחייב, לפני שמאשרים תרומה, דיון ק :עו"ד אייל 

וועדות. בשעה של הקורונה הוספנו, במשבר נגיף הקורונה,  2-ב

הוספנו סעיף שבזמן חירום מאשרים תרומות בוועדה אחת 

בלבד, כדי לקצר את התהליך. אושרו גם מספר תרומות כבר, 

 עפ"י הנוהל הזה במהלך המשבר. מבקשים את האישור.

התוספת היא של הסעיף האחרון, שאומר שבחירום עושים רק 

 ועדה אחת שברשות המנכ"לית. 

 אפשר להגיב? אפשר את זכות הדיבור?  :מר שימי נמימי

 כן, כן.  :מר דימטרי אפרצב

אני רוצה להבין. אז הוועדה הזאת והאישור הזה כבר היה  :מר שימי נמימי

 של זמן החירום? קיים? זאת אומרת, הדבר החדש זה הסעיף 

נון  רק התוספת שבחירום עושים וועדה מהירה.  :עו"ד אייל 

 ולגבי תרומות שבוצעו, עד עכשיו בזמן הקורונה, מה עשיתם?  :מר שימי נמימי

נון תרומות שבוצעו עד עכשיו בזמן הקורונה ניתנו על תנאי,  :עו"ד אייל 

ת שיאושרו על ידי, הנוהל הזה יאושר ושראש המועצה יאשר א

 התרומות. 
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 זה בדיעבד? פה הסיפור?  :מר שימי נמימי

נון לא, רק שנייה. התרומות עברו חוות דעת משפטית, עברו  :עו"ד אייל 

חתימה של הסכם תרומה עם התורם, ועברו אישור ראש 

 מועצה. 

 אז מה אנחנו עכשיו, חותמת גומי למשהו שכבר בוצע?  :מר שימי נמימי

נון ייתה אפשרות לכנס את המליאה. אם עכשיו היו תראה, לא ה :עו"ד אייל 

פה תרומות בכמה עשרות אלפי שקלים, אני לא יודע בכמה. אם 

יתברר שהסעיף הזה, חברי המועצה לא מוכנים לאשר אותו, 

 התרומות יוחזרו. 

... חותמת גומי, כמו זה לא העניין. העניין הוא שהגישה  :מר שימי נמימי

נופי גולן, ש  ...  מבקשים אישור למשהו שכבר בוצע. הסיפור של 

 אתה שומע את עצמך? ואתה אומר שאתה פועל בתום לב.  :מר דימטרי אפרצב

 ...  :מר שימי נמימי

 אתה שומע את עצמך?  :מר דימטרי אפרצב

 ... תום לב לבוא ולאשר בדיעבד, זה נקרא תום לב?  :מר שימי נמימי

מצאים במצב מסוים, יש תורמים אתה שומע את עצמך? אנחנו נ :מר דימטרי אפרצב

 -שתרמו, אנחנו מתנהלים בצורה

 אני לא חותמת גומי של אף אחד.  :מר שימי נמימי

 )מדברים יחד(

 -אם אתה רגיל שאנחנו חותמות גומי :מר שימי נמימי

.. מה זה קשור?  :מר דימטרי אפרצב .  אתה שוב טועה 

 )מדברים יחד(

... זה קשור, כי כבר ביצע :מר שימי נמימי  תם את זה, אז 

 בבקשה, דבר.  :מר דימטרי אפרצב
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... לעשות  :מר שימי נמימי ... דבר כזה? אנחנו לא היינו מאשרים דבר כזה, אבל 

 הצבעה טלפונית ולאשר את זה במקום. 

 לא יאומן.   :מר דימטרי אפרצב

:עכשיו זה בעקבות משבר הקורונה, אנחנו רוצים לעדכן את מר שרון לבקוביץ'

...הנוה  ל למקרה החירום הבא, שלא 

..  :מר שימי נמימי . ... לאשר את מה שהוא   לא, שרון, זה 

 :אבל גם, זה בסדר. תשמע, נו מה. היה פה מקרה חירום. מר שרון לבקוביץ'

 אין בעיה.   :מר שימי נמימי

:אנשים בהתחלה חשבו שייסגרו בבית חודש בלי אוכל, המועצה מר שרון לבקוביץ'

תה את מה שעשתה. זה גם מה שאתה היית עושה התגייסה, עש

אם היית במקום ראש המועצה. זה גם מה שאני הייתי עושה 

 במקום ראש המועצה. 

 אין בעיה, הכל טוב ויפה. לא צריך להצביע על זה עכשיו.   :מר שימי נמימי

 :אתה צריך להצביע על נוהל התרומות. מר שרון לבקוביץ'

על נוהל תרומות, לגבי העתיד? אין בעיה. אני  צריך להצביע :מר שימי נמימי

 אצביע עכשיו, אבל לא על מה שהיה בעבר. 

חברים, אני מעלה את זה להצבעה, בבקשה. מי בעד אישור  :מר דימטרי אפרצב

 נוהל תרומות? 

 רטרואקטיבית או קדימה?  :מר שימי נמימי

', דימי אפרצב, לילך ליבוביץ', אנה גרוסמן, שרון לבקוביץ :מר דימטרי אפרצב

נגד?  נגד? אלי מרדכי, אתה בעד או   שרון רואס, יוני גרוסמן. מי 

 כן. כולנו בעד. אני בעד.  :מר שימי נמימי

ו :מר דימטרי אפרצב  ?  -כולנו זה אתה בעד 

 :פה אחד, זה פה אחד. מר שרון לבקוביץ'
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 לצעוק? אז פה אחד? אז פה אחד. אז למה היינו צריכים כל כך :מר דימטרי אפרצב

כי אפשר לשאול שאלות ואפשר לדבר על משהו. מותר לדבר  :מר שימי נמימי

 ולדון על משהו. 

 קיבלת תשובה. הכל בסדר. אני מודה לכם על האישור.  :מר דימטרי אפרצב

 

. הוחלט פה אחד לאשר   החלטה:  נוהל תרומות מעודכן

  

ודו"ח ביק .8 ורת חוזרת מועצה דיון בדו"חות ביקורת: שכר, הנהלת חשבונות 

 דתית. 

 

 , דיון בדו"חות ביקורת, בבקשה. 8 :מר דימטרי אפרצב

 שנייה, אנחנו נערכים.  :גב' לילך גבע

 את רוצה שאני אעלה איזה משהו פה?  :מר דימטרי אפרצב

 אפשר הפסקה?   :מר שימי נמימי

 דקות הפסקה?  5:אפשר מר שרון לבקוביץ'

 דקות הפסקה, חברים.  5כן, בוודאי.  :מר דימטרי אפרצב

 

 ***הפסקה***

 

חזרנו מהפסקה. דיון בדו"חות ביקורת: שכר, הנהלת חשבונות  :מר דימטרי אפרצב

ודו"ח ביקורת חוזרת מועצה דתית. הצטרפה אלינו לישיבה 

מבקרת המועצה, רואת חשבון, יעל אשל. בבקשה, גברתי. 

 תפעילו אותי מה לגלגל, איפה. 

 בסדר.כרגע הכל  :גב' יעל אשל
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 תודה.   :מר דימטרי אפרצב

מה שאני מציעה שנעשה, מכיוון שכולכם קיבלתם את  :גב' יעל אשל

דו"חות. כמובן, ועדת ביקורת  3הדו"חות, אנחנו מציגים היו 

דו"חות  3קיבלה אותם ודנו בהם לפני זה, ואישרה אותם. 

ביקורת בעצם, שאנחנו נאשר אותם היום. מה שאני מציעה 

צרה אסביר את עיקרי הדו"ח, ומי שירצה שאני ממש בק

ישאל. בעצם, אתם מאשרים את הדו"ח  –לשאול, לברר 

שהאישור של הדו"ח, זאת אומרת, הדו"ח הוא לא משתנה, לא 

בעקבות הערות ועדת ביקורת ולא בעקבות הערותיכם, אבל מה 

שאתם כן מאשרים או לא מאשרים זה את ההמלצות 

אשון שמוצג לנו פה על הצג, והמסקנות של הדו"ח. הדו"ח הר

בנושא שכר  2018על המסך, הוא דו"ח בנושא שני לשנת 

עובדים, כשלקחתי בעצם שני נושאים בתוך הנושא הגדול של 

שכר עובדים, שזה כל הנושא של ותק וכל הנושא של חופשה. 

למעשה, לעובדים נרשם ותק שהוא מהווה חלק מהשכר שלהם. 

דירוג המנהלי הוא אחיד בכל העובדים, לא בשכר הבכירים, ב

הדירוגים, הם בעצם מקבלים על כל שנת ותק, מקבלים בעצם 

שנה אז  20אחוז מהשכר, תוספת לשכרם, כך שאם למשל יש לו 

לשכר, ויש כללים איך מנהלים את הותק הזה  20%יש לו עוד 

ואיך בעצם נותנים לעובד את הותק, כאשר בדרך כלל הותק 

לא בעייתי, כי מהרגע שהוא התחיל בעבודה הוא יחסית ותק 

ונגמר  לעבוד, לאורך השנים, הוא צבר כל שנה את הותק 

הסיפור. יש על זה גם כן דברים קצת יותר מסובכים, כי יש 

כאלה שיש להם, בהסכמים שלהם, הם צוברים יותר משנה על 
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כל שנה אבל זה יחסית היוצא דופן, ובכל מקרה זה אצלנו, אז 

ע ואנחנו יודעים כמה הוא עבד והכל, וזה יש לנו את כל המיד

פשוט. מה שקצת יותר מסובך בעניין של ותק זה כל הנושא של 

ותק שאנשים גוררים ממקומות עבודה אחרים, אם זה 

ציבוריים ואם זה לא ציבוריים, ובעצם מה שאני בדקתי פה זה 

האם הותק שנרשם להם, האם מישהו בודק את זה, איך 

מסבירים, זאת אומרת, כשמקבלים בודקים את זה, האם 

בנאדם לעבודה האם יש איזשהו נוהל, איזשהו חישוב שעושים 

שנה אח"כ ולהבין  20בצורה מסודרת. שאני יכולה לבוא גם 

שנים וכדומה. יש כל מיני  5שנים,  10למה נתנו לו עכשיו 

 10הוראות שלחלק מהעובדים, לרוב העובדים מותר לקבל עד 

שנות  10-אם יש עובדים שקיבלו יותר משנות ותק. בדקתי ה

ותק שהעובר ממקומות אחרים, ויש לי הערות בכל אחד 

מהתחומים האלה. היו עובדים שהכי הרבה שהם היו יכולים 

שנים והם קיבלו יותר, יש עובדים שלא ברור איך  10לקבל זה 

הם קיבלו את הותק. זאת אומרת, אין לנו שום אישור שמראה 

שנים, מה שהם  8שנים או  10י לקבל נניח, איפה הם עבדו כד

הביאו איתם, וזה היה חלק גדול מהעובדים. כמובן בדקתי 

עובדים שהתקבלו לאורך השנים, לא רק בשנים האחרונות. 

הרבה מהם גם עובדים ותיקים או עובדים אפילו בפרישה, 

ובגדול מה שהמלצתי זה לסדר את העניין הזה, זאת אומרת 

פעם שבנאדם יתקבל לעבודה יעשו רשימה, לעשות נוהל שכל 

כולל כל האישורים שהוא הביא של איך אישרו לו את הותק, 

 8והרשימה הזאת תתויק בתיק האישי שלו, שנדע שנתנו לו 
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שנים כי הוא פה ופה ופה ופה, כל מקום כמה שהוא עבד. 

אנשים ש, כל מיני דברים מיוחדים, אז גם כן יציינו. זאת 

איך נתנו את הותק ובצורה מסודרת. הדבר אומרת, יסבירו 

שנות ותק,  10-השני, כל העובדים שאסור להם לגרור יותר מ

זה עיקרי הנושא הזה. הנושא השני לא לעשות את זה יותר. 

הוא חופשה. באופן מעשי, כל עובד מקבל, יש לנו עפ"י 

ימים  22ההסכמים הקיבוציים, כל עובד מקבל על משרה מלאה 

כם הקיבוצי, כאשר עובדים שעובדים במשרה בשנה, זה ההס

חלקית מקבלים באופן יחסי. אם מישהו עובד חצי משרה אבל 

יום אבל כל יום שווה  22שעות, הוא מקבל  4הוא עובד כל יום 

שעות. אבל אם מישהו עובד חצי משרה ועובד יומיים בשבוע,  4

ימים בשבוע, הוא מקבל באופן יחסי למה שהוא עובד. נגיד,  3

חלקי  2, 22אם הוא עובד יומיים בשבוע אז הוא מקבל, במקום 

, וצריך לחשב לו את זה ולרשום לו את זה בתלוש. 22מתוך  5

אנחנו רושמים כמובן מעקב ימי חופשה. כל פעם שהוא לוקח 

יום חופש צריך להוריד לו יום שלם. אם אותו אחד עובד, לפי 

מקבל. אני  מה שהוא עובד, וצריך לרשום לו לפי מה שהוא

סתם אתן דוגמא מהעניין האישי שלי. אני עובדת למשל יום 

בשבוע, יום ארוך אבל יום בשבוע, אז אני צריכה לקבל 

, בסדר? זה מה שאני צריכה 4.8. לצורך העניין 22-חמישית מ

לקבל, ובמקרה שלי גם זה מה שאני מקבלת, וככה צריכים כל 

קתי, וראיתי שיש העובדים באופן יחסי. זה הנושא שבעצם בד

הרבה בעיות, בעיקר במשרות החלקיות כמובן. מי שעובד כל 

לחודש,  1.8יום בשנה,  22יום,  1.8יום אז אין בעיה, נותנים לו 
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נגמר הסיפור. מי שעובד משרות חלקיות, פה מתחילה להיות 

בעיה. הבעיה הזאת מוכרת לי גם ממועצות אחרות שבדקתי את 

א מתחילה בתוכנות השכר זה בהן. היא מתחילה או ל

שמתקשות להתמודד עם הדבר הזה, שהם צריכות להגדיר לכל 

אחד כזה מן משהו מיוחד משלו, איך שהוא מקבל את הימים 

שלו, אבל צריך לעשות את זה ובעצם פה, בקצרין, מה שמצאתי 

שהעובד היחיד שמקבל את החלקיות משרה, שמקבל את הימים 

ימים או יום  3ובדים יומיים או לפי הזה זו אני, וכל השאר שע

או אני לא יודעת מה, החופש שנרשם להם בתלוש הוא נחשב 

לפי משרה מלאה, ואח"כ כשהם פורשים, אז יכול להיות 

שנותנים להם פשוט פחות ימים ממה שרשום להם בתלוש, אבל 

זה לא פיתרון. זאת אומרת, צריך לרשום בתלוש לאנשים מה 

 שבאמת יש להם.  

 1.8:מה זאת אומרת? מי שעובד חלקיות משרה עדיין צובר לבקוביץ' מר שרון

 ימים?  

ימים במועצה, חוץ ממני, שגם לי  1.8כן. כולם צוברים בעצם  :גב' יעל אשל

פעם עשו את זה ופשוט אני תיקנתי את זה, כי ראיתי את זה 

שנים, לא יודעת. ובעצם רשום להם  10שזה לא תקין לפני 

פורשים, אז עושים איזושהי התאמה למה בתלוש ואז, כשהם 

שבאמת, אבל ההתאמה הזאת זו לא הדרך. זה אגב, בעיה שהיא 

 קיימת בהרבה מועצות ולא רק במועצות, גם בכלל.  

. כי במגזר הפרטי מתגברים על זה ממש בצורה מר שרון לבקוביץ' .. :זה בעיה 

 פשוטה.  

  -מגזר הפרטיאני אומרת לך שבתור מבקרת גם של ה :גב' יעל אשל
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 :מעניין. מר שרון לבקוביץ'

  -אנחנו עובדים עם חברת מל"ם, היא עובדת גם עם :מר מאור אוחנה

  :... בסדר. מר שרון לבקוביץ'

, אין כמעט  :גב' יעל אשל .. תקשיב, אני מבקרת גם של המגזר הפרטי ש.

 מקום שאני באה ובודקת את זה וזה לא נמצא.  

ל בשום מקום ברירת מחדל שכולם מקבלים בחלקיות :כן, אבמר שרון לבקוביץ'

 .  1.8משרה 

  -יש מקומות :גב' יעל אשל

... אחד.  מר שרון לבקוביץ'  :אולי 

, 1.8יש מקומות שרוב האנשים מקבלים את ברירת המחדל  :גב' יעל אשל

 אפילו אם הם עובדים. אני אומרת לך.  

 :טוב.  מר שרון לבקוביץ'

נגי :גב' יעל אשל ד שעוד לא ראיתי דבר כזה שבאתי ולא היה לא אחד, בוא 

... חלקיות משרה, האלה  הרבה אנשים שמקבלים, אני 

  -בחלקיות משרה

 :כן, ברור.  מר שרון לבקוביץ'

שמקבלים משרה מלאה, לא אחד יוצא דופן שטעו או לא  :גב' יעל אשל

העבירו לו, אלא הרבה. לא היה שום מקום שבדקתי שלא היה. 

ה, כי מכניסים אנשים לעבודה, אף אחד לא רוצה לחשב זו תופע

להם עכשיו את חלקיות המשרה ולתת לפי זה. בסדר, אז זה מה 

שקורה. אני אומרת שזה יחסית, שזה דו"ח שאני עושה בהרבה 

מקומות וזו הערה שחוזרת על עצמה בהרבה דו"חות שלי. בכל 

לילך  מקרה, זה המצב. התעדכנתי בעניין הזה, גם דיברתי עם

בעניין הזה והיו ישיבות בעניין הזה עם החברה, ולדעתי זה 
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 -עדיין לא נפתר טכנית. אנחנו צריכים עדיין ל

אני אגיד משהו על החלק הראשון, מאז שאני נכנסתי לתפקיד  :גב' לילך גבע

אני מיישמת לפי הדו"ח של ביטוח לאומי את ההנחיות, ואת 

ה גם בתיק האישי. רישום הותק אנחנו מאוד מקפידים שיהי

בנוגע לעניין הזה, שוחחתי ארוכות גם עם יעל וגם מאור מדבר 

 . .. עם החברה, אנחנו מנסים לפתור את זה. הבעיה היא בעיקר 

שרון, במקומות פרטיים זה מקומות פרטיים. איפה שיש 

הסכמים קיבוציים, מל"ם עובד מול רשויות. עכשיו, מאור תכף 

לא שמישהו מקבל יותר ממה שמגיע יסביר רגע את ההיגיון. זה 

לו. פשוט, כשמתחשבנים איתו בסוף כאילו מיישרים קו. אף 

אחד לא מקבל יותר ממה שמגיע לו. הבעיה היא טכנית. יעל 

אמרה שהיא תעזור לנו גם מול מל"ם כדי להסדיר, אבל אנשים 

במל"ם לא משתפים כרגע פעולה, וכרגע אנחנו בזמן משבר. גם 

   .30%-הם ירדו ל

:לא, יש פה אבל גם עניין של הצבירה, של הניוד של החופש שלו מר שרון לבקוביץ'

 בזמן שהוא עובד, כי הוא צובר יומיים, הוא יוצא לחופשים. 

שרון, אבל זה לא מדויק כי רוב העובדים, מעט מאוד עובדים  :מר מאור אוחנה

עובדים בחלק מן הימים. עובד שגם אם הוא בחלקיות משרה 

, גם כשיש לו חיוב של 1.8-ימים, ועדיין הוא מזוכה ב 5 ועובד

  .  יום חופש אז הוא מחויב לפי הרכב המשרה שלו

 :אז הבעיה היא הרבה יותר קטנה. מר שרון לבקוביץ'

.. חלקיות משרה שלו. הבעיה מאוד קטנה עם כמה  :מר מאור אוחנה . כן 

ספציפים, שהם עובדים חלק מן השבוע וחלק מזה, ולכן זה 

הופך להיות מורכב מבחינה טכנית. חשוב שתכירו שאין פה לא 
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תוספת שכר ואין פה הפחתה למישהו, כי בסופו של דבר 

כשמגיע התחשיב לתשלום, לפידיון וכן הלאה הם עושים 

תחשיב מדויק, ונכון שמבחינת התלוש זה חייב להיראות נכון, 

 היא הממונה על כל –ולכן אנחנו כבר קבענו עם חגית מגן 

סוגיית השכר ברשות המקומית. היא רגישה בנושא, היא גם 

 זה קיים בהמון רשויות.   –מודעת למורכבות 

 כן, כן.  :גב' יעל אשל

אין רשות אחת כמעט שזה לא קיים לה, ומל"ם עוד לא מצאו  :מר מאור אוחנה

לזה פיתרון טכני מהיר. רק לעשות את זה באופן ידני, וזה לא 

ני כי כשיש לך רשות עם המון עובדים, עובד בצורה הזאת יד

.. של עובדים זה מאוד קשה, אבל אנחנו  שיש לך קליטה ו.

  לקראת פיתרון בנושא הזה. 

 דו"ח? -אחד, דו"ח-בוא נעשה שאלות אחד :גב' יעל אשל

 בבקשה.   :מר דימטרי אפרצב

 כן.  :גב' יעל אשל

 מישהו רוצה להתייחס? משהו?   :מר דימטרי אפרצב

יש פה הרבה, תסתכל על המספרים, אבל יש פה גם בותק הרבה  :ל אשלגב' יע

 -הערות. זאת אומרת

 זה נשלח. כולנו קיבלנו את זה?   :מר דימטרי אפרצב

עובדים שיש להם ותק  25כן, ברור. וגם אתה רואה, למשל יש  :גב' יעל אשל

, והצגתי 5, 4-שנים, אז אתה רואה, סתם דוגמא, ב 10מעל 

יש במנהלי, כמה עובדים יש בזה, כמה רשום כמה עובדים 

במסמך קבלה לעבודה, כמה יש להם אישורים מלאים על ותק. 

שיש להם אישורים מלאים. חלק יש להם  2יש  13נגיד בסוף 
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... חלקיים על  חלקי, חלק אין להם בכלל. יש פירוט של כל אחד 

 -ותק, כמה

 10-ף מדובר? למשל, בעשיתם כבר חישוב כמה המשמעות בכס :מר שימי נמימי

 השנים האחרונות?  

 לא.  :גב' יעל אשל

... מאור, זרוק איזה משפט.   :מר שימי נמימי  לא 

 -לא, כי זה לא :גב' יעל אשל

את יכולה רגע להגיד את מה שגם דיברנו בדו"ח הפגישות  :גב' לילך גבע

שעשינו, על העניין הזה. חלק מהאנשים האלה הם דברים 

... שלהפחית להם זה גם, חלקם  20שנה,  15מלפני  שנה, אז 

 פנסיונרים, זה סיפור מאוד מורכב. 

. זה מה שזה, אבל צריך לעשות את זה כדי לא להמשיך את  :מר דימטרי אפרצב ..

 זה אח"כ.  

 בדיוק.  :גב' יעל אשל

 -אנחנו לא מתנהלים ככה היום. כל הדברים האלה :גב' לילך גבע

  -. אני יודע, אבל100%. לא, בסדר :מר דימטרי אפרצב

 -הדו"ח והנוהל בעניין הזה :גב' יעל אשל

...   :מר דימטרי אפרצב .. אבל זה  .  יש דברים 

מכוון עתיד ומכוון עבר, בגלל שבאמת רוב האנשים האלה  :גב' יעל אשל

שנה ונרשם לו ותק, ועכשיו התחלתי, הלכתי  30התקבלו לפני 

התיק שלו, את כל  לארכיון הגולן בשביל בכלל להוציא את

התיקים שלו ולעיין בהם על איך חישבו לו את הותק, אוקי? 

 -לכל אחד ואחד מהם

.   :מר שימי נמימי  אבל בועדת איתור את סיפרת לנו ש..
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 מה?  :גב' יעל אשל

...  20... שהתקבלו לפני  :גב' לילך גבע  שנה 

 15הרבה לפני  יש מלא דברים, שימי. אתה צודק. כל זה היה :מר דימטרי אפרצב

 שנה. חבל להיכנס לזה עכשיו. 

. :מר אלי מרדכי .  ... אנשים מעל השכר שמגיע להם.

אני אומר לך שעוד פעם, אפשר אם אתם רוצים. אפשר לנסח  :מר דימטרי אפרצב

את זה איך שרוצים. אני מעדיף לראות את זה לא כאיזה שהן 

אני רגוע.  מכוונות וזה. –לא יודע, אולי אני נאיבי  –פעולות 

בתקופת עבודתנו, בתקופת הקדנציה שלי הדברים האלה לא 

היו. זה לא העניין. העניין הוא שעדיין צריך לעשות תיקונים 

ועושים תיקונים. אז אני לא יודע, תתקני אותי. יכול להיות 

שאני, נאיבי אני לא, אבל גם לשלטון מקומי ורשויות מקומיות 

מיני שינויים. אנשים  לקח הרבה מאוד זמן להיכנס. כל

התקבלו ככה, התקבלו ככה. אני מכיר אנשים שהתקבלו, הפכו 

להיות עובדות מועצה ממעד של ממלא מקום, עם מכרז מוזר. 

יש כל מיני מקרים, לא נכנסים לזה, ואת יודעת על מה אני 

מדבר. אז בואו, יש כאן דו"ח, אבל מה שחשוב בביקורת לרוב 

ר פלילי אפשר לגשת למשטרה. המקרים, כן? אם יש פה דב

בדרך כלל לביקורת, הערך האדיר שלה היא שהיא יודעת 

לחשוף את הטעויות, היא מציעה פתרונות לתיקון ומוודאה 

 -שהתיקון הזה נעשה, ובסופו של דבר, עד שמתגלות

 ... ?  :מר אלי מרדכי

 -לא, לא, אני מבקרת אותו :גב' יעל אשל

.   אני שואל אותך, :מר אלי מרדכי  דימי
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 במקרה הזה זה לא אותו.  :גב' יעל אשל

 אני שואל שאלה פשוטה.  :מר אלי מרדכי

 אני לא מבין את השאלה.  :מר דימטרי אפרצב

 אני שואל שאלה פשוטה.  :מר אלי מרדכי

 שמה?  :מר דימטרי אפרצב

בערך, נכון?  2013-אתם התחלתם את הקדנציה הקודמת ב :מר אלי מרדכי

 שנים במועצה, נכון?  3-4. הייתם 2018-ה ב. הדו"ח הי2014

 כן.  :מר דימטרי אפרצב

האם חברי המועצה שתפקדו באותה תקופה הם אחראים על  :מר אלי מרדכי

 הדו"ח הזה? 

איך זה קשור? הביקורת, איך זה קשור? אני שואל אותך שאלה  :מר דימטרי אפרצב

 אחרת. 

 , איך זה קשור? אני הבנתי, קיבלתי את התשובות :מר אלי מרדכי

אנחנו עוד מעט נדבר על דו"ח ביקורת נוסף שמדבר על  :מר דימטרי אפרצב

 מחדלים. 

... בנאדם  13איזה מחדלים? פה  :מר אלי מרדכי אנשים קיבלו שכר על יותר 

 אחד. 

 שנים, אלי.  20לפני  :גב' לילך גבע

. :מר דימטרי אפרצב .  ... שם זה מעניין יהיה לשמוע מה.

... גם אני את אותה תשובה אענה לו, כי חברי מועצה לא  :רדכימר אלי מ

אחראים על הדו"ח, אז גם חברי המועצה הדתית לא יהיו 

 -אחראים, אותו דבר. חברי מועצה לא אמרו

 פרה. נגיע, נדבר על זה. -פרה :מר דימטרי אפרצב

 ברים. חברי מועצה, עשינו שינוי במועצה בשביל ליישר את הד :גב' לילך לייבוביץ
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... בדו"ח הזה  :מר אלי מרדכי יש לי שאלה אלייך. הוא טוען שחברי המועצה 

 שלא היה רשום שעות ביניהם, שקיבלו יותר. 

 מה זה קשור אבל לזה?  :מר דימטרי אפרצב

 -אתה הזכרת מועצה דתית. אני מכין את זה :מר אלי מרדכי

ותי מזכיר מועצה אני הזכרתי מועצה דתית? מישהו שמע א :מר דימטרי אפרצב

 דתית? 

אני קולט שאתה לחוץ ואני מבין את הלחץ שלך, אבל קודם כל  :מר אלי מרדכי

 -נגיע, נדבר. עזוב. יש כרגע

 ...  :מר אלי מרדכי

נושא. -תקשיב, בוא, זה לא חוק עזר. אנחנו כרגע מטפלים נושא :מר דימטרי אפרצב

ל יש התייחסות לנושא הזה, שימי שאל שאלות, הוא מקב

תשובות, הכל בסדר. מסבירים. עיקר העיסוק של הביקורת 

כאן, היא מדברת על שנים אחורה, אוקי? יש לזה ערך עדיין. 

 -יכול להיות שזה לא משרת אינטרס פוליטי, אבל

שלוש. לא -אתה משתמש בביקורת בפוליטיקה כבר שנתיים :מר אלי מרדכי

 אנחנו. 

שכל משפט שלך הוא, בסופו, מסתיים  אתה שם לב אבל, דימי, :מר דימטרי אפרצב

 באיזו עקיצה? 

 -אתה משתמש בפוליטיקה :מר אלי מרדכי

.  :מר שימי נמימי .. .. אתה הופך את זה לעקיצה. רק תזכור את זה.  . כל שאלה 

 אני אזכיר לך את זה. תמשיך לדבר. 

תודה שאתה מרשה לי. אני ממש מודה לך. זאת לא הייתה  :מר דימטרי אפרצב

 . התכוונתי לזה.  עקיצה

 זו עקיצה עליי.  :גב' יעל אשל
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. אני לא משתמש בו. תקשיב, שימי. תראה, אני לא נולדתי  :מר דימטרי אפרצב ..

אתמול, גם אתה. בוא, אנחנו מתנהלים במסגרת פוליטית, הכל 

בסדר. וזה שתפקידה שלש האופוזיציה היא לבקר את 

 -רק אומרהקואליציה זה בסדר, אני מבין את זה. אני 

שים יד על הלב ותגיד, האם ההתנגדות של חוק העזר העירוני  :מר שימי נמימי

 זה בגלל פוליטיקה? 

 כן.  :מר דימטרי אפרצב

 כן?  :מר שימי נמימי

 -כן. אבל אני רוצה לפתוח את זה. שמת לב :מר דימטרי אפרצב

 אז אין בינינו תקשורת.  :מר שימי נמימי

 -רוצה לחזור לחוק עזר כיאני לא  :מר דימטרי אפרצב

 -לא, כי אם אתה :מר שימי נמימי

וכל החברים שלי יודעים שהייתי בטוח, היו לי איתך שיחות לא  :מר דימטרי אפרצב

על הנושא הזה, על דברים אחרים, חשבתי שהכרתי אותך, 

שדווקא בנושאים האלה אתה מאוד נחוש, מאוד ברור, וזה וזה 

. גם אם זה אישי זה לא נורא. וזה, אבל עוד פעם, הכל בסדר

פוליטיקה זאת פוליטיקה. מה שאני רק אומר, שכאן, פה 

בנקודה הספציפית הזאת הדיון הוא דיון לא על מחדלים, על 

תיקונים. אין פה שום מחדלים. על תיקונים שהיה צריך 

  -שנים 15, 10לעשות. הם תיקונים מלפני 

 קוראים לזה ליקוי.  :גב' יעל אשל

זה ליקויים והם מתוקנים, אז אם יש רצון, וזה לגיטימי,  :רי אפרצבמר דימט

לתקוף את הקואליציה, בביקורת הזאת אין מה לעשות עם זה. 

 לא אמרתי לך, זאת הייתה שאלה ששאל אלי. עניתי לו. 
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 ...  :מר אלי מרדכי

.. הבא. תכף נגיע ונדבר.  :מר דימטרי אפרצב .  לא, אתה התחלת להצטדק לגבי 

. :לי מרדכימר א .  אתה האשמת את חבר המועצה הדתית.

 )מדברים יחד(

 אני לא דיברתי על שום תפקיד שלך.  :מר דימטרי אפרצב

 )מדברים יחד(

 צריך להצביע?  :גב' לילך גבע

 לא צריך להצביע.  :מר דימטרי אפרצב

 אייל אמר שכן.  :גב' לילך גבע

 על מה צריך להצביע?   :מר דימטרי אפרצב

 לאשר את המלצות ומסקנות ה... או לא לאשר.  :אשלגב' יעל 

 אלה המלצות נהדרות.   :מר דימטרי אפרצב

 ?  -:את ההמלצות אפשר לראות או שזהמר שרון לבקוביץ'

 יש לך את הכל.  :גב' יעל אשל

 שרון, אנחנו קיבלנו. יש המלצות. זה דבר סופר מקצועי.   :מר דימטרי אפרצב

 :בסדר. מר שרון לבקוביץ'

זה נעשה בצורה, אין טעם לעבור על זה. אנחנו צריכים להגיע  :מר דימטרי אפרצב

לכאן מוכנים. בסדר? אני מבקש להצביע ולאשר את המלצות 

הביקורת של מבקרת המועצה. מי בעד? נא להצביע. פה אחד, 

  חברים. תודה. 

 

 . דו"ח ביקורת השכרהוחלט פה אחד לאשר את    החלטה:

 

   אנחנו עוברים לדו"ח הביקורת הבא. מופיע פה בהמשך? :מר דימטרי אפרצב
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לא, פשוט תפתח את הוורד. הם שלושתם פתוחים, אמורים  :גב' יעל אשל

 להיות. 

 בבקשה.   :מר דימטרי אפרצב

. 2019טוב. מועצה דתית זו ביקורת חוזרת, זה דו"ח כבר לשנת  :גב' יעל אשל

 2015-, הגשתי ב2014אנחנו מאשרים אותו. אני עשיתי, בשנת 

דו"ח ביקורת בנושא של מועצה דתית, והדו"ח העלה שורה של 

-ליקויים בניהול המועצה הדתית. לא אחזור עליהם עכשיו אחד

אחד. מה ש, מאז כמובן הדו"ח אושר במליאה, ומה שעושה 

אחד על כל ההערות שהיו לי, -הדו"ח הזה זה בעצם הולך אחד

קויים, לא על דברים רק על הלי -כל הליקויים שהעליתי 

ובודק האם תיקנו אותם מאז. זאת אומרת,  –שנמצאו תקינים 

ישיבות בשנה,  10נניח ישיבות המועצה הדתית, צריך לקיים 

או לא.  10. האם תיקנו ועכשיו יש ישיבות בשנה 4קיימו בזמנו 

אחד, על כל אחת מהערות הביקורת. אני אגיד עוד -ככה, אחד

ר הדו"ח, באיזשהו שלב, התחלף כמה מילים. למעשה, לאח

 מנכ"ל, איך זה נקרא? 

 יו"ר.   :מר אלי מרדכי

 לא יו"ר. מזכיר המועצה הדתית, לא יו"ר.  :גב' יעל אשל

 מזכיר לא התחלף. יו"ר המועצה הדתית.   :מר דימטרי אפרצב

 יו"ר המועצה הדתית.  :גב' יעל אשל

 לוף.  במזכיר המועצה מעולם לא היה חי :מר דימטרי אפרצב

התחלף לרון קהתי, ולמעשה רון, כשהוא נכנס לתפקיד גם  :גב' יעל אשל

דיברתי איתו והעברתי לו את כל המסקנות וההמלצות 

הקודמות שלי וכל ההערות והליקויים שהיו, וייאמר באמת 
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אחד, ועשה ככל יכולתו כדי -לזכותו שהוא ממש הלך אחד

צליח לתקן. לתקן. יש פה עדיין הערות ודברים שהוא לא ה

סתם, נתתי כדוגמא את ישיבות המועצה הדתית, אז לפני זה 

, 10-ועדיין לא ל 7-, ל6-, הוא הצליח להביא את זה ל4היו 

בסדר? כי הוא לא מצליח לכנס. אבל באמת, ברוב הדברים יש 

שיפור ניכר בניהול המועצה. חלקם הגדול של הליקויים, בעיקר 

על ידו. אם זה למשל שעון הליקויים המהותיים שהיו, תוקנו 

נוכחות שלא היה שעון נוכחות, והיו מדווחים נוכחות ידנית, 

או לא מדווחים, ולא היה שום מעקב או מעקב ימי חופשה 

וכדומה, אז רון שם שעון ואפילו עשה דיווח גם לאנשים שלא 

נמצאים במועצה הדתית עצמה, כמו למשל מפקח כשרות, יכול 

שבו הוא מפקח, ואז אפשר לראות להיות מפקח מאותו עסק 

שהוא נמצא עכשיו בעסק הזה והוא דיווח משם. ממש קידם את 

המועצה מבחינה ניהולית, נוהלית, סדר וניקיון, מה שאני 

קוראת לו, ובאמת רוב ההערות תוקנו, ואני מוכרחה להגיד 

שאני מאוד מרוצה מאיך שהנושא הזה תוקן ושופר. עדיין יש 

את הדו"ח, יש עדיין דברים שלא נפתרו,  פה בדו"ח, מי שקרא

אבל באמת חלקם הגדול של הדברים, בעיקר המהותיים, תוקנו 

... כן?   ושבחים על זה. זהו. זה בעצם מה 

 אם לדוגמא יש ליקוי והם לא תיקנו, מה הסנקציה?   :גב' אנה גרוסמן

הערתי  באופן עקרוני, אני אין לי סנקציות בכלל. אם אני נניח, :גב' יעל אשל

שהם לא עושים ישיבות מועצה או שהם לא מעסיקים כחוק, 

אין לי סנקציות. אותו דבר גם החופשה או לזה, כתבתי את זה 

ואז, בדרך כלל, יש איזשהו כוח לביקורת שהוא בא א', כי 
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הביקורת גם הולכת למשרד הפנים ולפעמים, אם לא עושים 

ברים כלום, אז גם משרד הפנים מתערב אם הוא רואה ד

בחומרה, אז הוא יכול גם להתערב, לעשות חיוב אישי, במקרים 

יותר קיצוניים. דבר שני, באמת הביקורת, בגלל זה אני מאוד 

מקפידה על זה בכל המקומות שאני עובדת בהם, לעשות 

ביקורת חוזרת ואז, בפעם השנייה, אין תירוצים. אני לא 

כל מקבלת תירוצים. זאת אומרת, בפעם הראשונה לא ה

יודעים, לא מגיעים להכל, אי אפשר לטפל בהכל. זה גם עניין 

מקצועי. לא מצופה מלא משנה, ראש מועצה, מזכיר מועצה, 

גזבר, שיגיעו לכל דבר ויבדקו אותו לעומק והכל, אבל ברגע 

שעשיתי ביקורת והערתי להם ואמרתי להם מה הבעיות ואיפה 

המלצתי איך הבעיות, וגם איך לתקן את זה בצורה מפורטת, 

לתקן בצורה מפורטת ובאה ועדת הביקורת ודנה בזה וקיבלה 

את ההמלצות האלה, ובאה מליאת המועצה, דנה בזה וקיבלה 

את ההמלצות, אז לדעתי, זאת אומרת עכשיו, בביקורת 

החוזרת אין תירוצים. זאת אומרת, ביקורת חוזרת אני צריכה 

  מבינה את הכוונה?לבוא ולראות שתיקנו. אין. 

 כן, אני מבינה.   :גב' אנה גרוסמן

יופיע בדו"ח הביקורת הערות שלא תיקנו את  –אם לא  :גב' יעל אשל כלום. 

 הליקויים. 

 ולאן הולך דו"ח הביקורת?   :גב' אנה גרוסמן

דו"ח הביקורת תמיד הוא מאושר במליאה והוא מפורסם  :גב' יעל אשל

 לציבור, והוא הולך גם למשרד הפנים. 

 וזו דוגמא, אפשר להתייחס לזה?   :רי אפרצבמר דימט
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אם יש לי, מעבר לזה, פטיש להוריד על מישהו על הראש? לא.  :גב' יעל אשל

זו הדרך שלי, אבל מהניסיון שלי, ואני אומרת לך שנתקלתי 

בדו"חות ביקורת שראשי המערכת, לא משנה אם זה ראש 

יו"ר דירקטוריון, התנגדו להם, קרה לי שהתנ גדו או המועצה, 

שהמבוקרים התנגדו או שחלק מחברי ההנהלה התנגדו ולא רצו 

, לתקן את מה שכתוב בדו"ח, יש לזה איזשהו כוח -לבצע את ה

שבסוף אישרו את זה, ואישרו את זה באסיפה או במליאה או 

בדירקטוריון, ובסוף אני באה ואני אומרת 'אתה לא תיקנת, 

 , וזה קשה לאנשים. אדוני, ובוא תסביר לנו למה לא תיקנת'

ובסוף, גם הדו"חות הקשים ובאמת, שניהלתי עליהם מאבקים 

בסוף מתקנים. ברוב המקומות את רוב  –קשים על ההמלצות 

 הדברים מתקנים. 

אני מבקש להתייחס לנושא כי בעיקר, סביב העובדה שמדובר  :מר דימטרי אפרצב

על תהליך ביקורת שהוא בהחלט ראוי לשבח, וכאן על המקרה 

הספציפי הזה ממש אפשר ללמוד מה זה ביקורת נכונה, שהיא 

עוברת בין גורמי מקצוע לבין אנשי ציבור הנבחרים, ובסופו של 

דבר, ההמלצות והתיקון, ובעצם ההבדל בין המצב של המועצה 

והמצב היום, ההבדל הוא בין שמים וארץ.  2013הדתית לפני 

גם אני הייתי אני התייחסתי לנושא הזה מכיוון שבין היתר, 

מבין האנשים שחשפו הסדרים חמורים שהיו במועצה הדתית, 

וכתוצאה מכך גם התנהל תהליך משפטי נגדי, אבל אני, למרות 

כל הדיבורים, בית המשפט קבע שאמת דיברתי בעניין של 

 -, עכשיו, זה חשוב2013השחיתויות. בשנים 

. :מר אלי מרדכי ..  ... שחיתות 
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י לסיים ותתייחס מה שאתה רוצה. חשוב מאוד להבין תן ל :מר דימטרי אפרצב

שמדובר על, בתהליך הזה היו מספר דו"חות ביקורת בנושא 

-תפקוד המועצה הדתית. דו"ח מבקר פנים של משרד הדתות ב

, דו"ח מבקר פנים של המועצות המקומיות ממועצה 2013

, שבראש הוועדה, חלק מחברי הוועדה 2014-מקומית קצרין ב

ר וועדה אחד אמר דווקא, אורי זכריה. "דו"ח מבקר פה או חב

. בדו"חות הנ"ל התגלו 2019פנים, מעקף תיקון ליקויים 

ממצאים חמורים מאוד המעידים על אי סדרים חמורים שכולם 

באחריותם לדעתי, של חברי המועצה הדתית מאותה התקופה, 

אשר נתנו תוקף להתנהלות לקויה של בעלי תפקידים בכירים 

, גילה 2014שם. להלן פירוט. דו"ח מבקר המועצה לשנת  שעבדו

שורה של אי סדרים. אי סדרים חמורים מתגלים גם בדו"ח 

 -, ודו"ח"2013-מבקר הפנים של משרד הדתות ב

... למה אתה קורא לנו את זה?  :מר שימי נמימי  אבל קיבלנו את זה 

 לא, אני רוצה שגם הציבור ישמע.  :מר דימטרי אפרצב

 כשהוא רוצה לקרוא הוא קורא.  :מרדכי מר אלי

. :מר שימי נמימי  אבל קראת לנו..

... שתי עובדות באותן שעות כי מדובר בעבירת  :מר דימטרי אפרצב "מבקר המועצה 

משמעת חמורה, שאף עשויה להיחשב כעבירה פלילית של גניבה 

ממעביד. גם בית משפט שדן בנושא הזה, על אי הסדרים האלה 

שה ע"י מזכיר המועצה הדתית לאותה תקופה, ותביעה שהוג

דבר חשדות ואי סדרים במועצה בית המשפט קבע שהפרסום 

הדתית היה בגדר פרסום אמת, ואי סדרים האמורים התייחסו 

גם לעבודתו של התובע עצמו באותה תקופה, מזכיר המועצה 
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הדתית. אי הסדרים האלה התייחסו, וזה חשוב לציין, לנושא 

י, העסקת עובדים וניהול כוח אדם, ניהול מערך של ניהול כספ

ניגוד עניינים חמור, העסקת  תשלום, העסקת משגיחים תוך 

מזכיר ויו"ר המועצה בעבודות נוספות ללא אישורים, קבלת 

מזכיר לעבודה, מכרז תקין". בקיצור, מדובר פה על דברים 

חמורים. מה חשוב אבל? זה כבר היה, עבר, ולא רלוונטי. מה 

ב שהמועצה הדתית, וזה לא פשוט, כשאתה נכנס למסגרת שחשו

ולמערכת שלאורך שנים התנהלה בצורה לא תקינה, ללכת 

ולעשות שם שינויים זה דבר מאוד לא פשוט, ולזכותו של יו"ר 

המועצה הדתית הנוכחי ולחברי המועצה הדתית שהיו שותפים 

 לכל התהליך של תגובה לביקורת, ושיתוף פעולה עם הביקורת,

ובעיקר על תיקון ליקויים, היום אפשר לטעון טענה מאוד 

ברורה, שהמועצה הדתית שלנו מתפקדת בצורה יוצאת מן 

הכלל, שהיא תקנה את הליקויים, שהיא מתנהלת עפ"י כל 

ההנחיות שהם קיבלו, ואני בהחלט מאוד מברך על כך, ומברך 

גם את יו"ר המועצה הדתית וגם את חברי המועצה הדתית וכל 

על תפקיד שנמצא שם, על כך שהמועצה הדתית שלנו היום ב

היא מהווה דוגמא ומופת לכל התנהלות של גוף מהסוג הזה. 

 אני חושב שאפילו במדינת ישראל. 

... שעדיין יש מספר ליקויים שלא תוקנו?   :מר שימי נמימי  יעל, 

 -אמרתי שיש מספר ליקויים שלא תוקנו :גב' יעל אשל

  -. מהתשבוחות שלו.. :מר שימי נמימי

 אבל שחלק גדול מהליקויים תוקנו.  :גב' יעל אשל

יודע, ראיתי בדו"ח, אבל :מר שימי נמימי   -זה אני 
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 -ושאני באמת :גב' יעל אשל

ניהול כספי תקין, לא מועסקים עובדים בניגוד לנוהל כוח אדם,  :מר דימטרי אפרצב

בלים מערך כשרות מתנהל כמו שצריך. כולנו, מה שנקרא, מק

שירותים. משגיחים לא עובדים בניגוד עניינים, מה שהיה 

קודם. מזכיר המועצה, תקן שמעולם לא היה, שנוצר כמו שהוא 

נוצר, הוא לא קיים והכל, חזרנו למתווה הקיים, וגם הכי 

חשוב, שעובדים שמתקבלים לעבודה עוברים תהליך מכרזי. 

כל גוף,  עכשיו, להגיד לכם שהמועצה הדתית בהמשך, או כמו

לא עושה טעויות? בוודאי. בשביל זה יש ביקורת, ואפשר אח"כ 

לחזור ולבקר. הכל מצוין. אבל ההבדל בין מה שהיה והתנהל 

שנים וקיבל לגיטימציה ע"י נבחרי ציבור שם, זה דבר, בעיניי, 

 חמור. 

ראינו דו"ח מקודם, ובעבר ראינו גם טוב. אפשר להגיב?  :מר אלי מרדכי

פה חברי המועצה לא אשמים, וכנגד זה, חברי  דו"חות. למה

המועצה של המועצה הדתית אשמים? מה אתה מצפה, שחבר 

מועצה יילך ויבדוק דו"ח נוכחות? מה אתה מצפה, לבדוק עובד 

שקיבלו אותו, אל תחייך, לפני המועד של חברי המועצה האלה? 

אתה צריך להצדיע לחברי המועצה. ואני אגיד לך, אף אחד פה 

חברי מועצה מישכנו את הבית שלהם בשביל  2יודע, ששם לא 

חובות קודמים. אף אחד לא אומר כלום. למה? לא חשוב. אז 

חבר  –חבר מועצה אשם, מתי שאתה רוצה  –מתי שאתה רוצה 

 מועצה לא אשם. 

 אני שואל אותך רק שאלה אחת.  :מר דימטרי אפרצב

 ד הסוף? תן לי לדבר. תן לי לדבר. אני נתתי לך לדבר ע :מר אלי מרדכי
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 באיזה שנים היית חבר מועצה?  :מר דימטרי אפרצב

תן לי לדבר עד הסוף, כמו שאני נתתי לך. התאפקתי, למרות  :מר אלי מרדכי

שאני לא רגיל, כמו שאתה אומר, וחוסר הבנה זה הכל. תן לי 

... עוד פעם.   לדבר עד הסוף ואני אתן לך לדבר 

 שאתה רוצה. כמה זמן  :מר דימטרי אפרצב

... עד היום?  :מר אלי מרדכי ככה זה הולך. כשאתה אומר, שחיתות, למה אין 

למה? למה לא הגישו תלונה נגד האשמים? אתה אומר, בית 

 ... שילמת, חלק מכספי המועצה. כל  40,000משפט. יצאת נקי? 

עורך דין שהשקיע שם שעות על גבי שעות. יש פה עבירות 

יש תלונה במשטרה. למה לא הגשת את פיליליות? תגיד. לך תג

זה עד היום? אז גם אתה אשם, כי בנאדם שיודע שיש עבירה 

פלילית ולא מגיש, בתור ראש מועצה מקומית, הוא גם אשם. 

 עכשיו תדבר. 

 אפשר את זכות הדיבור?  :מר שימי נמימי

 בבקשה. אני רק, שאלתי אותך שאלה, אתה לא ענית.  :מר דימטרי אפרצב

 אתה לא שאלת אותי.  :מרדכימר אלי 

אז אני שואל אותך. באיזה שנים היית חבר מועצה דתית? רק  :מר דימטרי אפרצב

 שאני ארשום לעצמי. 

אני לא זוכר את המועד הראשון שהיה, אבל אני מאמין, בערך,  :מר אלי מרדכי

. מועד השני, גם בהרכב הליקויים שתוקנו, 2013עד  2009-מ

, משהו כזה, אבל אני 2015, תחילת 2014הייתי בסביבות סוף 

לא מתחייב. אני יכול לעשות לך בדיקה, אבל זה סדר הגודל, 

 פלוס מינוס. 

זאת אומרת, אותה תקופה שמדובר על ליקויים חמורים היית  :מר דימטרי אפרצב
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 חבר מועצה? 

.. לילך הייתה וכולם היו  :מר אלי מרדכי . נכון, אבל אתה לא, כמו שההוא היה 

 . פה

 שימי, בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

אני רוצה להגיד לכם שא', אני חבר ועדת ביקורת וקראתי את  :מר שימי נמימי

. למדנו את הדו"חות האלה  .. כל הדו"חות האלה, והנה עכשיו 

ואני שמח על כל התיקונים וכל הביקורת שהתבצעה, ואני שמח 

מוה שאתה גם מרוצה מהשיפור במועצה הדתית. אבל מה שת

בעיניי זה שהדו"ח שכביכול יש לך בו עניין מאוד גדול, כנראה, 

ראש המועצה, הוצאת מייד חוות דעת שלך שאותה הצלחת 

עמודים, לגבי  2להקריא פה, באמצע המליאה, חוות דעת של 

דו"ח הביקורת של המועצה הדתית. כנראה שיש לך שם עניין 

 מאוד גדול. 

..כן, יש לי. אנ :מר דימטרי אפרצב .  י חושף אמת 

... אנשים שקשורים אליך גם כן.  :מר שימי נמימי יופי. אז בוא תחשוף לנו 

לעומת זאת, בדו"ח ביקורת חמור לא פחות לגבי התנהלות של 

המועצה לגבי נושא החשבונאות, כן? לא הוצאת אפילו מכתב 

תגובה, ורק אחרי שאני הערתי את תשומת ליבה של מבקרת 

-ליך והזכירה לך, והוצאת מכתב רק בהמועצה, היא פנתה א

, מכתב תגובה שבו, לעומת דו"ח הביקורת של 12.3.2020

קראתי את דו"חות הביקורת של "שורות.  2המועצה הדתית, 

.  2018שנת  ו.. בשכר עובדים, בנושא חוזי הנהלת חשבונות 

חופשת ותק. אני מודה לך על דו"חות הביקורת ומקבל את 

שורות  2תפעל לתיקון הליקויים".  המלצת הביקורת. המועצה
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קצרות וחד משמעיות. מה ההבדל בין שתי הביקורות? 

הביקורת של הנהלת החשבונות או כספים ששולמו, עשרות 

אלפי שקלים, בלי מכרז, בלי הצעות מחיר. יש פה מחדלים. 

נטילה של מבני ציבור ללא דמי שכירות. יש פה מחדלים לא 

. לא הייתה על זה אפילו תגובה פחות חמורים מהמועצה הדתית

של ראש המועצה, רק שהערנו את תשומת ליבו. שימו לב, 

, אחרי 2020, במרץ 2018הדו"ח הזה של הנהלת החשבונות 

שהערנו את תשומת ליבה של המבקרת, הוא הוציא מכתב 

תגובה, אז בוא לא נעשה איפה ואיפה. בוא נעשה לכל ביקורת, 

 רמה ובאותה הדרך. גם בשביל עצמנו נגיב באותה 

 בסדר. עוד התייחסויות? טוב, חברים.  :מר דימטרי אפרצב

.. סיקור  :מר שימי נמימי . לא, היא לא סיימה עם הדו"ח של הנו. את לא אמורה 

 לגבי דו"ח הביקורת של הנהלת החשבונות?  

כן. אבל בוא נגמור עם הדו"ח הזה, נאשר אותו, ואז ברור. אני  :גב' יעל אשל

כת. שימי רוצה להיפטר ממני? אני לא קמתי. צריך לא הול

 -, אישור מסקנות ה-לאשר את ה

   ... מי בעד אישור ההמלצות? פה אחד. תודה רבה.  :מר דימטרי אפרצב

 

 . חלט פה אחד לאשר את דו"ח ביקורת המועצה הדתיתהו   החלטה:

 

 צג. הדו"ח השלישי אותו דבר. הוא אמור להיות גם פה מו :גב' יעל אשל 

שימי, האמת שאתה לא רוצה לשמוע את התשובה שלי, נכון?  :מר דימטרי אפרצב

אתה יודע מה היא, אבל בוא, נעזוב את זה. אני חשפתי את 

השחיתות, ידידי, ונתבעתי בבית משפט, שלא מעט מהחברים 
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שלך עשו על זה הרבה חגיגות, ובעיקר לא חברים שלך, חברים 

 בניגוד עניינים, וזה בסדר. של אלי מרדכי, אבל הוא היה 

אני עשיתי, כן, כי אתה היית פושע. לא יכול להיות שראש  :מר אלי מרדכי

מועצה, דבר ראשון, מוציא מודעה לנגח אנשים. היית יכול 

 להחליף ולא לעשות סיפור. 

 שים טלפון בכיס רק, בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

 הטלפון שלי בכיס, תירגע.  :מר אלי מרדכי

 -אני, בוודאי שאני התייחסתי :דימטרי אפרצבמר 

.?  :מר אלי מרדכי . פלילים. איפה הפלילים שהיו..  דרך אגב, פתחת ב..

אני חשפתי שחיתויות אמיתיות מול אנשים אמיתיים, שהייתה  :מר דימטרי אפרצב

 -להם החוצפה גם לתבוע אותי על הנושא הזה

 -ויצאו זכאים :מר אלי מרדכי

, זאת אומרת, שבית המשפט שהתנהל על -ושם יצאתי בכל ה :מר דימטרי אפרצב

, היה שם איזשהו סיפור סביב נושא by the way-הנושא הזה ו

סעיפים, אני לא זוכר עכשיו כמה כבר,  5של שוטרים, אז מתוך 

זה היה מזמן, רק סעיף אחד שלא הצליחו להוכיח, לא משנה 

ט קיבל, מאיזה סיבות, אבל כל הנושא של שחיתויות השופ

 אמת דיברתי. 

..? :מר אלי מרדכי  אז למה לא הגשת תלונות.

 אני לא חייב לך שום דין וחשבון. :מר דימטרי אפרצב

. :מר אלי מרדכי .. 

כי אני לא מחפש לסגור חשבונות עם אותו בנאדם שמשחיר את  :מר דימטרי אפרצב

שמי ימים כלילות. גם אין לי שום עניין להתעסק בו, מעולם לא 

עסקי, גם במה שהוא האשים אותי לאורך כל הזמן. אתה הת
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יכול לצחוק כמה שאתה רוצה, אוקי? וזה בדיוק הסיפור, כי 

אתה חלק מיצירת דמוניזציה נגדי, וגם לך לא הגבתי, ואתה 

 -ממשיך לעשות את זה ואתה יודע מה

. :מר אלי מרדכי .  אני אמשיך.

סדר. אני אדם מאמין, למרות אלוהים ישלם את שכרו, הכל ב :מר דימטרי אפרצב

. לא ממני. אתה  .. כל מה שאתה חושב, ואתה ואת שכרך אתה 

תקבל את השכר מהקדוש ברוך הוא, ואני סומך ומאמין בזה. 

ולכן אני התייחסתי לזה מכיוון שסמכתי, הייתי עצוב כי זה לא 

מתאים לקצרין כל מה שהתנהל, וגם דו"ח הביקורת הקודם, 

אני לא מחפש לבקר ולבקר ולבקר,  –מכיוון שלא חיפשתי 

לא חיפשתי, וגם הדברים שהיו לפני, כל  –ולחפש את הדברים 

מה שרציתי רק לתקן ולהתקדם הלאה, כי יש לי עניין שהיישוב 

 הזה ימשיך להתקדם. 

 ... דף חדש. למה עשית את זה?  :מר אלי מרדכי

תף לזה זה קשה, אבל לשמוע ביקורת והכפשות ממי שהיה שו :מר דימטרי אפרצב

וחשוב מאוד שנזכור את זה, שניהיה יותר עירניים לכל הנושא 

הזה, ולכן התייחסתי לזה ליתר דיוק. על משהו שהוא מקצועי 

נטו, מה יש לי, זאת אומרת גם זה מקצועי, אבל זה משהו 

שהוא, בדבר הזה אני פחות מבין ואני סומך על המקצועיות של 

תי על מאות ביקורות בחיים מבקרת הפנים. אתה יודע, חתמ

שלי, יצרתי גם ביקורות של המדינה ומבקר המדינה. מכיר את 

זה. אפילו הרציתי הרצאות במבקר המדינה מספר שנים. אני 

יודע מה זו עבודת ביקורת, אני יודע מה זה אומר להתייחס 

איפה. בדרך כלל לא קופץ ולא שום דבר. יכול להיות, אתה 
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 שלא הגבתי בשעה שאתה ציפית. יודע מה? יכול להיות 

. :מר אלי מרדכי  כמה פעמים הכנסת את המועצה הדתית..

זה שוועדת ביקורת לא התכנסה כל כך הרבה זמן ולא דנה, זה  :מר דימטרי אפרצב

 אתם צריכים לשאול את עצמכם. 

 למה אתה אומר את זה?  :מר שימי נמימי

 )מדברים יחד(

וק כמה שאתם רוצים, אני אסיים את אתם יכולים לצע :מר דימטרי אפרצב

 המשפט. 

. :מר שימי נמימי .  אנחנו מתכנסים.

ברגע שמבקרת הפנים פנתה אליי ושאלה אותי שהיא לא  :מר דימטרי אפרצב

זוכרת, היא ראתה התייחסות שלי או לא, למרות ששוחחנו 

לאורך כל הדרך, הוצאתי לה את זה, את אותם המשפטים 

ה הסתיים הסיפור. אז זה ההבדל בין שמקובלים בדרך כלל, ובז

מחדלים חמורים, עפ"י מה שאומר בית המשפט, לבין תיקונים 

 -וליקויים ש

... בחזרה. מצד שני, עובד יכול לדרוש  13-לשלם שכר ל :מר אלי מרדכי עובדים 

 ממך בבית משפט כסף היום, זה לא חמור. מה פתאום. 

לא קיים, ועוד כל מיני מחדלים  ... המועצה הדתית על תקן :מר דימטרי אפרצב

בכוח אדם וזה, זה נראה דבר חמור ואסור שזה יקרה. מזל 

שלא נחזור לזה יותר ויופי. אני, בסה"כ, אנחנו כולנו רק 

 הרווחנו. בבקשה, גברתי. איזה דו"ח ביקורת פה?  

 האחרון, הנהלת חשבונות. היית עליו, כן.  :גב' יעל אשל

  בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

הביקורת הזאת היא בעצם ביקורת על התקשרות של חוזה  :גב' יעל אשל
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הנהלת חשבונות. אני אעשה רגע איזושהי הקדמה שהביאה 

לנושא הזה, ובכלל. יש לנו את חוק חובת מכרזים, שאת זה 

אתם מכירים. המועצה, כעיקרון, כשהיא מתקשרת בחוזים 

מעל סכום מעל סכום מסויים, או לשירותים או לרכש כלשהו 

מסויים, היא צריכה לעשות מכרז, כאשר יש כל מיני יוצאי 

דופן שקיבלו פטורים ממכרז. בין השאר, יש סעיף שפוטר 

שירותים מקצועיים שתלויים ביחסי אמון מיוחדים, ותחת 

ייעוץ משפטי, ראיית  הסעיף הזה בעצם המון דברים, כדוגמת 

ייעוץ כלכלי וכדומה, לאורך השנים, לא נעשה להם  חשבון, 

כשאני אומרת מכרז, אגב, אני לא מתכוונת רק  –מכרז וגם לא 

מכרז שהולך רק על כסף, זה יכול להיות גם מכרז שזה הולך 

 -על איכות על כל מיני 80%

 על איזה שנים את מדברת? תזכירי לנו בבקשה.   :מר דימטרי אפרצב

. הרשויות היו . משהו כזה2013זה אני אומרת לכם רק, בערך  :גב' יעל אשל

משתמשות, בחלק גדול מהמקרים, לכל ההתקשרויות האלה, 

אם זה גם גבייה, כולל חברות גבייה כמו מלגם וכדומה, לא היו 

ים, יועצים משפטיים, רואי עושים להם מכרז. מודדים, מהנדס

לאט, גם המדינה -חשבון כלכליים, כל הדברים האלה. ולאט

ר הזה. זאת אומרת ובתי המשפט התחילו להגביל את הדב

להגיד 'חבר'ה, זה שיש לנו פה מישהו שנותן שירותי ראיית 

חשבונות זה לא מספיק מיוחד בשביל שלא תוכלו לעשות 

כמוהו שנותנים שירותי  20איזשהו הליך מכרזי, כי יש עוד 

ראיית חשבונות. מה מיוחד בו? למה אתם לוקחים רק אותו? 

ידו, אתם רוצים ניסיון, תעשו הליך מכרזי. תעמידו תנאים. תג
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שנים. תתנו ציון על כל  5תגידו בתנאים שיהיה לו ניסיון של 

אנשים,  5שנים. תעשו, ועדיין יוכלו לגשת אולי  5שנה מעל 

ולתת לכם הצעות אולי יותר נמוכות, וגם תקבלו איכות טובה 

, ואין שום עילה במקרים האלה, לפטור אותם ממכרז.  וכדומה'

, היה פסק דין של 2014עשות את זה בשנת המדינה התחילה ל

, של בית משפט נצרת עילית בעניין 2013בית משפט, סוף 

ספציפי של ראיית חשבון והנהלת חשבונות על רואה חשבון 

זיצר, שהוא רואה חשבון שעובד בהרבה רשויות מקומיות. 

בעצם, פסק הדין אמר 'אין דבר כזה. הדבר הזה לא נכלל תחת 

לפטור את שירותי הנהלת החשבונות מחובת  הפטור. אי אפשר

. ובית המשפט המליץ, ביקש את משרד הפנים להוציא  המכרז'

נוהל לעניין הזה של הוצאת כל התחום הזה של הנהלת 

חשבונות, בין השאר, למכרזים, וככה גם משרד הפנים עשה. 

משרד הפנים בעצם הוציא נוהל, שעל פיו צריך, את כל התחום 

עצם למכרז וזה מה שהיה בנוהל. הדו"ח הזה הזה, להוציא ב

הלך ובדק את הנושא הזה של ההתקשרות עם משרד רואי 

חשבון שנותן שירותי, גם הנהלת חשבונות וגם ראיית חשבון 

למועצה. האם נעשתה בו התקשרות, האם לאחר הנוהל, באמת 

אנחנו שינינו את סוג ההתקשרות. זו המסגרת, בסדר? עכשיו, 

צא בו שפה, בקצרין, היה הסכם עם משרד למעשה מה שנמ

הנהלת החשבונות שעשה לנו את זה לאורך השנים, הסכם ישן 

למעשה, שהוא היה מתחדש אוטומטית כל שנתיים. ההסכם 

אם אני לא  2013התחיל במאי, ובעצם כל שנתיים, לדעתי מאז 

הוא  2015טועה, והתחדש כל שנתיים. זאת אומרת, במאי 
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הוא היה אמור  2019הוא התחדש, במאי  2017התחדש, במאי 

. דו"ח הביקורת הזה היה ממש לפני החידוש  להתחדש וכו'

-. חצי שנה, יותר, משהו כזה, ב2019-שהיה אמור להיות ב

, וההסכם בעצם 2017, כאשר החידוש האחרון היה במאי 2018

היה שאם לא מודיעים עד פברואר שהחוזה לא מתחדש, אז 

תי על הדבר הזה כי הדבר הזה הוא לא החוזה מתחדש. אני הער

מקובל, גם במקרים שאין מכרזים, אז לא מקובל לדעתי שחוזה 

מתחדש אוטומטית, בלי שאתה צריך לעשות שום דבר כדי 

לחדש אותו. לא שמת לב רגע בפברואר או לא שמת לב בינואר 

או במרץ שאתה צריך להפסיק את החוזה, אז החוזה הזה 

תך, ופתאום אתה שם לב שאתה קשור מתחדש על אפך ועל חמ

לעוד שנתיים לאותו משרד. זה דבר לא תקין. זו הערה אחת. 

הדבר השני, בעצם בדקתי האם, מהרגע שהנוהל נכנס לתוקף, 

שינו את ההתנהלוות, כאשר מה שקרה זה שהנוהל נכנס לתוקף 

התחדש  2017, וכאמור במאי 2019ולמעשה נכנס לתוקף ביוני 

אוטומטית. לפי דעתי, אני הערתי שהיה צריך לנו החוזה הזה 

לשים לב שזה, כי אז כבר היה פסק הדין, והיה צריך לשים לב 

שזה עומד להתחדש ולהפסיק את הדבר הזה, שזה לא יעבור 

וימשיך. והדבר השלישי שבדקתי זה האם ההתקשרות באמת 

פועלת לפי החוזה שיש לנו עם אותו אדם, הן מבחינת 

הן מבחינת האם יש דברים נוספים שהוא התשלומים אליו, 

עושה, ובעצם פה נמצא גם שהיו דברים נוספים שהוא עשה, 

שקיבל תשלום נפרד ולא עשינו עליהם, אין עליהם כמובן 

הסכם נפרד ואין עליהם הליך מכרזי. הוא נתן גם שירותים 
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לחברה לפיתוח קצרין ולמוזיאון קצרין, שהשירותים האלה היו 

ם לחוזה ההתקשרות, והם לא היו כפופים שירותים נוספי

, לחוזה, אז כמובן שהם לא יכלו להמשיך מהרגע שיצא הנוהל

והמשרד של אותו רואה חשבון עושה שימוש במבני מועצה, 

בעצם נמצא במועצה. אמנם זה חלק מההסכם איתו, אבל זה 

, לא הוגדר הסכום, לא הוגדר השווי של זה וכדומה, -הוגדר כ

יר את זה בעתיד בהתקשרות איתו. זה עיקרי והמלצתי להסד

 הדברים. 

 רק לא ברור לי, על איזה שנים הדו"ח הזה, תזכירי לי?   :מר אלי מרדכי

, שהוא נעשה על ההתקשרות 2018הדו"ח הזה זה דו"ח לשנת  :גב' יעל אשל

עד בעצם אותו רגע, שההתקשרות הזאת הייתה התקשרות 

 ישנה. 

 .  2013י אני שמעתי ? כ2013לא  :מר אלי מרדכי

 , כן, כי הייתה התקשרות ישנה. 2013לא, לא,  :גב' יעל אשל

. :מר דימטרי אפרצב  וגם זה לא עובד..

, 2016-רק רגע, אני רוצה הבהרה, כי יש פה חלק מהדו"ח גם מ :מר אלי מרדכי

2017 ,2018  . 

ים , אם אני זוכרת טוב, אתם יכול2013לא, עוד פעם. בשנת  :גב' יעל אשל

, אם תגלול את הדו"ח אז נראה בדיוק, אבל אם -להסתכל שם ב

נחתם חוזה שהוא אמר שהוא  2013אני זוכרת טוב, בשנת 

הוא התחדש  2015מתחדש כל שנתיים אוטומטית. בשנת 

אוטומטית, אבל אז עוד לא היה את נוהל משרד הפנים. היה 

 16, לדעתי סוף -ו 2000את הפסיקה אבל לא היה הנוהל. בשנת 

. 2017, נכנס הנוהל שהוא נכנס לתוקף מיוני 17או תחילת 
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התחדש החוזה, לפני כניסת הנוהל לתוקף אבל כבר  2017במאי 

 שהיה את זה. 

 -ההצעה הקודמת עסקה בתיקון :מר דימטרי אפרצב

 אני רוצה לשמוע אותה.  :מר אלי מרדכי

.  :מר דימטרי אפרצב ..  אז אני מתקן לך 

. אני בינתיים שומע אותה, לא אותך. שאלנו אותה, תמשי :מר אלי מרדכי .. ך 

 לא אותך. 

...  :מר דימטרי אפרצב  . גם זה לא מסתדר, מה לעשות. 2013היה תיקון של בעיות 

 תן לה לדבר. היא מסבירה יפה.   :מר אלי מרדכי

, והוא היה בתוקף 2017או בתחילת  2016הנוהל פורסם בסוף  :גב' יעל אשל

נחנו, באופן אוטומטי, החוזה שלנו התחדש . א2017מיוני 

במאי, והנוהל אמר שבמידה ויש לך חוזה תקף, נכון ליום 

כניסת הנוהל לתוקף, אז אתה ממשיך אותו. בסדר? אני הערתי 

על כך שלמרות שזה לכאורה לפי הנוהל. זאת אומרת, אתה 

מחדש את זה במאי, שזה התחדש גם אוטומטית. זה לא שעשית 

לה במאי. זה היה באמת מוגזם, לעשות פעולה איזושהי פעו

במאי רגע לפני שנכנס הנוהל לתוקף, אבל פה זה התחדש 

אוטומטית במאי. אבל אני עדיין הערתי שלדעתי, המועצה 

הייתה צריכה לשים לב לזה כי היא כבר יודעת מה הנוהל והיא 

כבר יודעת מה פסק הדין, והייתה צריכה לשים לב ולהפסיק 

ת, אפילו שהנוהל לא אמר את זה. הנוהל אמר, את ההתקשרו

עד יוני זה כאילו חוקי היה לחדש, אבל אני החמרתי ואמרתי, 

לא. נכון שלפי החוק היבש, מיוני זה תקף, אבל עדיין, לא. כבר 

היה, כבר ידעתם, כבר עשיתם, כבר הייתם צריכים לתקן. אז 
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ים, , כמובן שאתם כבר לא יכול2019-אלה לוחות הזמנים. וב

ואז באמת עקבתי אחרי זה שבאמת יעשו מכרז חדש, ויתקנו 

 את הליקוי. 

שימי, קיבלת תשובה למה היו כמה שורות, שאתה מתעקש  :מר דימטרי אפרצב

 אחורה?  2013-שהיית צריך גם להיכנס פנימה, מ

 אתה רוצה תשובה? אני אתן לך תשובה.  :מר שימי נמימי

עיניים ולא, מיותר. לא רוצה. בסדר?  4-ר באני מעדיף שנדב :מר דימטרי אפרצב

 ושנינו מבינים. 

 אני רוצה רגע להתחייס, ברשותכם.  :מר מאור אוחנה

 בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

, לא לכמעט, -אנחנו יצאנו למכרז והתייחסנו כמעט ל 2019-ב :מר מאור אוחנה

לכל הליקויים שעלו בדו"ח, והמכרז בוצע עפ"י הנוהל. היה 

אשון והיה מכרז שני, ואנחנו בעצם, מתחילת השנה, מכרז ר

עובדים על בסיס חוזה חדש שיש בו התייחסות גם לשווי 

ו  שימוש במשרד, גם יש בו התייחסות לכל מה שמדבר עלי

 הנוהל. 

 זאת אומרת שיישמת את הדו"ח?  :מר שימי נמימי

  -יישמנו את ה :מר מאור אוחנה

 המלצות הדו"ח.  :גב' יעל אשל

 את הליקוי.  :אור אוחנהמר מ

טוב. חברים, אני מציע לאשר את דו"ח הביקורת. מי בעד? פה  :מר דימטרי אפרצב

 . אושרו דו"חות ביקורת. תודה. 9סעיף  אחד.

 

 . הנהלת חשבונותהוחלט פה אחד לאשר את דו"ח ביקורת    החלטה:
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 הצעה לסדר.  .9

 

 הצעות לסדר וגם לילך, בואי.   :מר דימטרי אפרצב

 לא צריך אותי, נכון?  :גב' יעל אשל

 ... אצלך, הצעה לסדר של שימי.  :גב' לילך גבע

 איפה?  :מר דימטרי אפרצב

 בתוך השקית.  :גב' לילך גבע

 הכל אצלך.  :מר דימטרי אפרצב

... הצעות לסדר, איזה הצעות, דיברנו על זה כבר. דיברנו על  :מר אלי מרדכי

 צעה עולה. זה בעבר, שצריכים לדעת איזו ה

. :גב' לילך גבע ..  זה צורף כנספח, חברים, בתוך ההזמנה 

 אתה קיבלת הזמנה, הכל מופיע שם.  :מר דימטרי אפרצב

 באיזה נספח?  :מר אלי מרדכי

קיבלתם את זה בהזמנה של המליאה. אני פשוט מחפשת את  :גב' לילך גבע

 המכתב. 

 אתה רוצה מאצלי?  :מר שימי נמימי

 שנייה, בוא שזה יהיה מדויק. בבקשה, לילך.  :במר דימטרי אפרצ

שימי נמימי, "מבקש לבחון, יחד עם הגורמים המקצועיים,  :גב' לילך גבע

פיתרון להגעה לתחנת האוטובוס שנמצאת בצד הצפוני, בכניסה 

הראשית לקצרין. כיום, הולכי הרגע מסכנים את עצמם בהגעה 

קיים. בקשה  לתחנת האוטובוס, כאשר אפילו מעבר חצייה לא

להחלטה, שועדת תמרור תבחן את הנושא יחד עם הגורמים 

 המתאימים למציאת פיתרון הולם לנושא". 
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אני לא חושב שצריך יותר מידי להסביר, אבל כולכם מכירים  :מר שימי נמימי

את הבעיה של הכניסה הצפונית לקצרין ותחנת האוטובוס שם. 

ליבי. אני זוכר את פנו אליי מספר תושבים והעירו את תשומת 

.. טרמפים או לוקח  . זה מהתקופה שהייתי חייל. אני כבר 

אוטובוס, אבל יש הרבה מאוד אזרחים וחיילים ותושבים 

שמשתמשים בתחנה הזאת, וההגעה לשם היא די מסוכנת. אני 

יודע שלמצוא פיתרון לשם זה לא קל, אני לא אומר שזה קל, כי 

כסף וזה יהיה מנהרה או  זה או ליצור משהו שהוא יעלה הרבה

גשר או אפשר ליצור מעבר חצייה, בשלב ראשון, מעבר חצייה 

 שיקל על האנשים שם לחצות את הכביש המסוכן הזה. 

טוב. אני אתייחס לזה. הסוגייה הזאת מלווה אותנו, כמו הרבה  :מר דימטרי אפרצב

מאוד סוגיות של קצרין, כבר עשרות שנים ואין שום בעיה. זאת 

, הנושא הזה נידון לא פעם ולא פעמיים כי תושבים אומרת

פונים, ויש לנו מצב, על פניו, אבסורדי. פה אין ויכוח. הבעיה 

ספרתי בצד השני, והכביש עצמו  4היא שהכביש הוא כביש 

נמצא בהובלה אחריות ופיקוח של נתיבי, איך זה נקרא, נתיבי 

רדי ישראל או מע"צ לשעבר. ולכן, עד כמה שזה נשמע אבסו

ונראה אבסורדי שיש תחנת אוטובוס ואין מעבר חצייה, לא 

ניתן לייצר את זה. הפנייה שלך, אני לא מזלזל בה ולא מקטין 

אותה. זה חוזר על עצמו כמו, בזמנו, היו פניות בעניין של 

רנטגן וזה וזה וזה. צריך להמשיך לפעול בעניין הזה. אני 

לפתור את זה, זה , זאת אומרת, אחת הדרכים -הגשתי תכנית ל

למצוא פיתרון יצירתי למיתון תנועה. אני בהזדמנות אשתף 

אתכם, בחלק אולי שיתפתי כבר, על איזהו רעיון של לייצר, 
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מנשות לקצבייה, להפוך אותו לכביש  9088 לקבוע כביש

תיירותי מיוחד, עם מיתון תנועה מצנובר עד אזור תעשייה, 

ה לפעול, ולקבל גם להביא את זה למהירויות שאז ניתן יהי

פטור מהתייחסות לכביש כמו, סתם לדוגמא, יש סיטואציה 

בבית שאן או בקריית שמונה, שמשני צידי  90דומה לכביש 

הכביש יש אזורי מגורים, ואז ניתן לעשות החרגות. בגלל 

.. הוא לא מהווה מקום  . שבקצרין, מעבר לכביש, שטח אש 

יש קושי משפטי  מגורים, למרות שזה שטח מוניציפאלי, אז

לעשות את זה. אילו היה אפשר לעשות את זה בקלות היינו 

עושים את זה כבר מזמן, אבל זה נושא, בסדר. זה נושא, בוא, 

. זה נושא מורכב, צריך להמשיך -גם כשאני מסכים אתה

ללחוץ, אני ממשיך ללחוץ, ואני מאוד מקווה שבסופו של דבר, 

. אני אשמח להחזיק אותך זה ייפתר. אנחנו פנינו מספר פעמים

בתמונה, כיוון שגילית פה עניין ואתה רוצה לדון על זה, 

בשמחה. תקבל עדכונים מה עושים עם הנושא הזה ואיך 

מתקדמים. אני מקווה, אני מאוד מקווה שבמסגרת, אני גם 

פניתי בנושא הזה לשר התחבורה, אני מתאר לעצמי ששמעתם 

 9088של הזנחת כביש גם בתקשורת והכל, את המכרז בנושא 

במסגרת כלל כבישי הגולן. אני מקווה מאוד ש, הקורונה פשוט 

נכנסה פנימה ואז הכל נעצר, אבל אני לא מתכוון לוותר על זה, 

יש כאן חוסר היגיון, זה מקום מסוכן וצריך למצוא לו מענה. 

האופציה של משהו תת קרקעי, בשלב הזה לפחות, היא לא 

לא מתאפשרת, זאת אומרת, זה לא קיימת. אופציה של גשר 

אפשרי גם בגלל תנועה של רכבים צבאיים. לפחות אלה 
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זה מתוקצב ע"י   -התשובות. סתם, רק לידע כללי, מתוכנן 

מתוכנן עוד צומת, בעצם מעגל תנועה,  –המדינה, לא על ידינו 

שאמור לקום בכניסה הצפונית של קצרין לאיזור שהוא בעצם 

לה וקניון עתידי שמתוכנן, אז יכול נועד להיות קריית ממש

להיות שברגע שתיווצר לנו עוד כיכר אז יהיה אפשר למצוא את 

הדרך לעצור שם קצת תנועה. יש עוד רעיונות, אני אשתף 

... סליחה?   אתכם ברגע שזה יהיה 

 רמזור.  :טניה בגוןגב' 

צא אי אפשר לעשות רמזור כי זה לא צומת, וזה גם לא נמ :מר דימטרי אפרצב

באחריות. זאת אומרת, זה לא כביש פנים עירוני, זה כביש 

  בינעירוני. אי אפשר לעשות את זה.

 מעבר חציה.  :גב' טניה בגון

  -את לא יכולה. את לא יכולה לעשות מעבר חצייה :גב' לילך לייבוביץ

.. מר שרון לבקוביץ' .  :... ועדת תמרור של קצרין 

 שמה?   :מר דימטרי אפרצב

 :ועדת התמרור. לבקוביץ'מר שרון 

לא, זה לא בסמכות שלה. הסמכות זה פנימה. לא משנה, אבל  :מר דימטרי אפרצב

הרעיון עצמו, אין פה בנאדם אחד שלא מסכים עם זה. זה עניין 

של טיפול, עבודת נמלים, להביא את מע"צ לאיזשהן החלטות, 

 -ובעיקר לרתום את שר התחבורה. זה לא פשוט אבל

סליחה, זה אולי נשמע לכם תמוה, אבל אני לא חושב שזה לא  :מימר שימי נמי

יישום לעשות מנהרה מתחת לכביש. זה נראה כאילו -בר

 בשמיים. זה ממש לא בשמים. 

לא, אף אחד לא אומר. אם זה הפיתרון וימצאו את הדרך, כל  :גב' לילך לייבוביץ
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 פיתרון הוא פיתרון מבורך. 

א מצליח לגרום למשרד התחבורה להקדים עבודות שימי, אני ל :מר דימטרי אפרצב

מעגלי  2. זה שנוצרו לנו 9088פיתוח בשביל לעשות סדר בכביש 

תנועה בין נשות וקצבייה, אני לא מומחה גדול, לא מתיימר. 

אני חושב שקודם היה צריך לעשות פיתרון לצומת צנובר, כי 

הוא הסכנה. לא קצבייה ולא זה, אבל מה לעשות. לא רוצה 

להתבטא לא יפה כלפי פוליטיקאים. זה לא נמצא שם כרגע. אני 

מחכה להחלפת אנשים ואולי זה יהיה לו יותר קל. אין מה 

לעשות, אין פיתרונות קסם. אני פניתי ושוחחתי. זה לא נמצא 

בסדרי עדיפות. אני לא בא בטענות ותלונות כי אף אחד לא 

רת הכללית חייב לנו שום דבר, אבל לא משנה. הלוואי, במסג

 אפשר היה לעשות. לא משנה, נעזוב את זה. 

אתה יודע, עם היה תיעוד של מכתבים שאנחנו מוציאים  :מר שימי נמימי

למשרדים האלה, אז אולי ייכנסו ללחץ, כי בסה"כ זה סיכון 

 חיים. 

שימי, בצנובר יש תאונות וזה לא עזר. רוב התאונות היו  :גב' לילך גבע

 בצנובר. 

משרדי ממשלה עובדים בקריטריונים אחרים ממה שאנחנו  :אפרצבמר דימטרי 

חושבים או רוצים, בסדר? ומבחינתם, המצב התחבורתי ברמת 

הגולן, זה אחד הקשיים שלי, הוא אפס תאונות, כי מבחינתנו 

כל תאונה זו קטסטרופה. מבחינת משרד התחבורה או הרשות 

ף אחד מת תאונות בלי שא 8לבטיחות בדרכים, לא יודע כמה, 

זה לא נחשב. עכשיו, אגב, כנ"ל אותו דבר היה כשהעברנו 

החלטה חסרת תקדים להתקנת מצלמות, כי לפי ביטחון פנים, 
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גם בתקופה ששר לביטחון פנים היה לי איתו שיח, אפילו עוד 

צמוד, יכולתי אפילו להשפיע עליו במרכז המפלגה שאני שייך, 

ו שמצב ביטחון הפנים אי אפשר היה, כי אנשי מקצוע באו ואמר

בקצרין הוא יותר טוב מקיבוצים, וזה שאנחנו באיכות חיים 

אחרת ואנחנו מעוניינים לשפר אותה והכל וזה, היה צריך 

להעביר החלטת ממשלה. אני לא רואה איך נעביר החלטת 

ממשלה על מעבר חצייה, אני לא מזלזל. אבל במסגרת, לא, אי 

, שזה 9088כללי לכביש  אפשר היה, אבל במסגרת של פיתרון

נדרש, אפשר יהיה לתקן גם, אני מקווה, כן? גם למצוא פיתרון, 

אני לא יודע מה הוא, גם של צומת צנובר, וכרגע הם מתכננים 

שם לא לעשות מעגל, לא מבין למה. הם רוצים לשנות את 

הגיאומטריה של זה, כדי ששדה הראייה ייפתח. אני חושב שזו 

יב למהנדסים. אני לא מהנדס תנועה. טעות אבל אני לא מכת

אני רוצה להגיע למצב שמהירות הנסיעה בין צומת צנובר לבין 

קמ"ש ואז יקרה נס, כי ברגע  50-הירידה לנחל זוויתן תרד ל

קמ"ש אז מה שיהיה אפשר לעשות, וזה אחד  50-שזה יורד ל

הדברים שהם סופר חשובים וגם זה קשור, נוכל לאפשר, זאת 

אפשר לקבל אישור על העמדת שלטי פרסום. זאת  אומרת, יהיה

אומרת, זה בדיוק מה שנפל בזמנו עם כל המכרזים שיצאנו, 

ויותר להזמין אנשים להיכנס לקצרין. היום, כל שלט פרסום 

ו  40, 30צריך להרחיק אותו למרחקים של  מטר ואז אין לנ

איפה לשים אותם. אלף אלפי הבדלות, כשאתה נוסע בקריית 

 זה אתה רואה שלטי חוצות גדולים. שמונה ו

 זה מוגדר שטח שיפוט של קצרין, האיזור הזה.  :מר שימי נמימי
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לך תסביר את זה לצבא. אני מסכים איתך. זה שטח יחיד  :מר דימטרי אפרצב

 -צה"ל, אזרחישכבוש ע"י 

לא, אני מדבר, אני לא מדבר עכשיו על זה שהצבא משתמש  :מר שימי נמימי

 -טח המוגדר שלנובכביש הזה. הש

 שטח שיפוט שלנו.  :מר דימטרי אפרצב

 האזור הזה, שטח שיפוט של קצרין.  :מר שימי נמימי

נכון. זה עדיין כביש מע"צ, מה לעשות. רחוב זוויתן זה כביש  :מר דימטרי אפרצב

זה כביש מע"צ. מה אפשר לעשות. וזה לא  9088קצרין, וכביש 

וכולנו רוצים. הצגת נושא  עובד לפי מה שאני רוצה, אתה רוצה,

חשוב, אני שמח שמחזירים אותו לשולחן של משימות גם 

 בקדנציה הזאת. אני מתחייב לטפל בזה. 

 בוא נעשה הצבעה.   :מר שימי נמימי

:אני חושב שכדאי לשנות את ההצעה, כי וועדת תמרור היא לא מר שרון לבקוביץ'

 רלוונטית פה. 

.  :מר דימטרי אפרצב  לא, בסדר..

. נגישותמר שרון לבקוביץ'  -:לפעול ל..

לא כל הצעה לסדר היא, אלא אם שימי ירצה להתעקש, לא כל  :מר דימטרי אפרצב

הצעה לסדר צריכה להיגמר בהצבעה. הצעות לסדר הן מציפות 

מצביעים. אם לא, לא. זה בכל  –בעייה. אם יש מקום להצביע 

 מקרה רשום עליך. 

 פה, הצבעה. נכון או לא?  סו –הצעה לסדר  :מר אלי מרדכי

 :אפשר להצביע על זה. מר שרון לבקוביץ'

 הצבעה.  –לא, אפשר. סופה  :מר אלי מרדכי

אפשר להצביע, אני לא נגד. בואו נצביע. בואו נצביע, אין לי  :מר דימטרי אפרצב



 מועצה מקומית קצרין
  30.4.2020ישיבת מועצה  

 

 112 
 

שום בעיה. מי בעד ההצעה של שימי נמימי, בדיוק כמו שהיא 

  מנוסחת כאן בהצעה? נא להצביע. 

 אפשר שאלה?  :גב' אנה גרוסמן

בבקשה. מה השאלה? לא, תשאלי אותה אח"כ. אני בעד, פה  :מר דימטרי אפרצב

       אחד. מישהו זה? 

 שאלה כזו, שאם אנחנו, זה לא בסמכות שלנו, נכון?  :גב' אנה גרוסמן

 כן.  :מר דימטרי אפרצב

-ו יכולים לבצע את האם אנחנו לא גייסנו את הכסף, איך אנחנ :גב' אנה גרוסמן

? 

לא, זה לא קשור אפילו לכסף. אנחנו בכל מקרה, מה שלא  :מר דימטרי אפרצב

יקרה, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אפילו שהיה לנו כסף, 

 אין לנו סמכות לעשות את זה. 

 ?-נו, אז בשביל מה :גב' אנה גרוסמן

ה וזה וזה. בסדר. זה מה לא, זה מנוסח בצורה נכונה, לפנות וז :מר דימטרי אפרצב

שכתוב כאן, בסדר. התשובה, כרגע נתתי אותה, אבל זו הצעה 

 לסדר שנקדם אותה. 

 

 . לקבל את ההצעה לסדרהוחלט פה אחד    החלטה:

 

 שאילתות.  .10

 

זהו. יש עכשיו שאילתות, אני מקריאה. כדי לשמור על כללי  :גב' לילך גבע

ל השולחן, פה משרד הבריאות אני אשאיר את השאילתה ע

שאילתות,  3בחוץ. כל אחד יש לו עותק מודפס, יוכל לקחת. 
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של אלי מרדכי. שאילתה ראשונה. "מה פער מחירי  2הוגשו 

, לאחר 2.2.2020-ל 1.1.2013הארנונה בקצרין בין התאריכים 

. סיווג עפ"י סיווג סוג מגורים?" 5%אישור התוספת של 

 5. הפער, 20, 38, 2020 , צו מיסים2013-ב 24, 32, 101מגורים 

, פער 35, 39, 2020, צו מיסים 24, 32, 102. מגורים 96שקלים 

 –. פער 73, 39, 2020, צו מיסים 24, 32, 103. מגורים 7.11 –

 . שאילתה שנייה. 7.49

 רק רגע, שאלה.  :מר אלי מרדכי

 אין שאלות.  :מר דימטרי אפרצב

. לא, אין שאלות, דימי. אתה ל :מר אלי מרדכי ..  א 

 קדימה, תמשיכי בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

. אומר שיש שאלות.  :מר אלי מרדכי ..  לא, לא. 

... זה לא מכובד מה שאתם עושים. אתם לא עונים על שאלה.  :מר שימי נמימי

 .  זה שיא הביזיון

זה לא ביזיון. ביזיון זה לא לדעת כללים, לצרוח. שאילתה  :מר דימטרי אפרצב

 שנייה. 

. עם היועץ. יש שאלת הבהרה לשאילתה, כן או  :לי מרדכימר א .. אני מבקש 

 לא? 

נון ... מועצה שאל את השאילתה. כשגומרים להקריא את  :עו"ד אייל 

 התשובה, מותר לו שאלת הבהרה קצרה אחת. 

 יפה.   :מר אלי מרדכי

 :... תקריאי את השאילתה. מר שרון לבקוביץ'

 ה הזאת.  גמרתי את השאילת :גב' לילך גבע

 :אה, אוקי. מר שרון לבקוביץ'
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בשנים האלה?  20%-האם יש מקרים שהארנונה עלתה יותר מ :מר אלי מרדכי

 שאלה פשוטה. 

 מאור?  :גב' לילך גבע

..? :מר דימטרי אפרצב  מאור, בבקשה, תענה על זה. מה זה מעניין.

 בסדר. תענה לי בדואר, בבקשה.  :מר אלי מרדכי

נון  מספרים, התשובה לא. רוצה לראות את המספרים.  ... :עו"ד אייל 

 לא, אני לא יודע לחשב אחוזים.  :מר אלי מרדכי

 ...  :מר מאור אוחנה

 ... שנבין אותה.  :מר אלי מרדכי

 תכף תקבל את זה.  :מר דימטרי אפרצב

מאור תכף יענה, אני מקריאה את השאילתה הבאה. חבל על  :גב' לילך גבע

מספר חודשים הוחלט במליאה על ביצוע הזמן. "קרינה. לפני 

רמות קרינה ביישוב. מה הפעולות שנעשו? מה תוצאות 

התקבלה החלטה צוות  2019הבדיקה?" תשובה: "בנובמבר 

מקצועי שיבחן ויאפיין את הצרכים. הצוות תיקן את הצרכים 

ליצור סביבת עבודה. ביצוע הסקר נמצא בתהליכי עבודה". 

 שאלת הבהרה?  זאת השאילתה. אלי, יש לך

 שאלת הבהרה? אני נועל את הישיבה.  :מר דימטרי אפרצב

 ...  :מר אלי מרדכי

 )מדברים יחד(

 אני הקראתי שהסקר נמצא בביצוע. זו לא פעולה שעושים ככה.  :גב' לילך גבע

 שלוש.  -זה כבר חודשיים :מר אלי מרדכי

 זו עבודה שאנשים עושים גם שנה וחצי.  :גב' לילך גבע

. חי בסרט, אבל אנחנו בחירום.  :ימטרי אפרצבמר ד ..  חודש וחצי, אנחנו בחירום. 
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 מי מבצע את הסקר?  :מר שימי נמימי

... עבודה לאנשי מקצוע. נלקחו הצעות  :גב' לילך גבע .. יצאו  . אני מסבירה. 

מחיר. עכשיו, אני רוצה לענות בשאלת ההבהרה שלך כמו 

כמישהו שולח,  התקבלה החלטה. 2019שכתבתי. בנובמבר 

"לפני חודשים רבים" בינואר, זו הטעיה. אז אני 

התקבלה החלטה. מאותו רגע אנחנו  2019מבקשת.בנובמבר 

 עושים את כל הפעולות. עניתי. 

יש לי עוד שאלת הבהרה. האם מאז, מותר לי, לא שאלתי  :מר אלי מרדכי

 שאלת הבהרה. 

 נו?  :גב' לילך גבע

חוק. האם מאז נוספו אנטנות שידור וקליטה אתה יכול לצ :מר אלי מרדכי

 בקצרין? שאלה פשוטה. 

 לא, ככל הידוע לי.  :גב' לילך גבע

... את מנכ"לית. ראש מועצה לא יודע?  :מר אלי מרדכי  מה זה, לא, 

 )מדברים יחד(

נון עונים לך מה שהמנכ"לית יודעת. אתה רוצה תשובה ודאית,  :עו"ד אייל 

...  צריך 

 לא ככל שידוע לי. אני לא ראיתי אישורים לאנטנות.  :גב' לילך גבע

 יש תשובות זה? יש עוד שאילתה?  :מר דימטרי אפרצב

כן. עוד שאילתה אחרונה. שאילתה, שימי נמימי. "לפני מספר  :גב' לילך גבע

מליאות התקבלה החלטה על פעילות לנוער בימי שישי בערב. 

שישי".  מבקש לקבל עדכון על מצב פעילות הנוער בערבי

תשובה: "עד לתחילת משבר הקורונה, פעילויות התקיימו אחת 

לשבועיים, אותן הפעילו מדריכי מרכז הנוער, למעט הפסקה בת 
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חודש הנובעת מתחלופת אנשי צוות. שתיים. התקיים דיון 

בהנהלת המתנ"ס בנושא הנ"ל, וחלק מחברי ההנלה לקחו על 

ער". שימי, יש עצמם לייצר תהליכים משותפים עם יחידת הנו

 לך שאלת הבהרה? 

 שאילתות, דרך אגב. איפה הן?  2יש לי עוד  :מר אלי מרדכי

 שאילתות.  2אלי, תקרא את החוק. מותר לשאול  :גב' לילך גבע

 לא. אני מבקש מהיועץ המשפטי שיתערב.  :מר אלי מרדכי

 ? -היועץ המשפטי, בבקשה. כמה שאילתות מותר לבנאדם :גב' לילך גבע

.. אני שואל,  :לי מרדכימר א .. שברור ש. . השאילתות האלה,  2לא, יש לי שאלת 

מר דימי היה צריך לענות לי בישיבה הקודמת, לא היום. האם 

 ? 2היום אני מוגבל לא להוסיף בכלל או להוסיף עוד 

נון  . 2יכולת, להיום, לשאול עוד  :עו"ד אייל 

 נו?  :מר אלי מרדכי

נון  כל להעביר את שתיהן לישיבה הבאה. רגע. הוא י :עו"ד אייל 

. שיעביר הלאה, אבל בשבוע הבא אני יכול  :מר אלי מרדכי .. בסדר. עכשיו 

 . 2לשאול 

 2שאילתות לישיבה. התשובה שלי לא השתנתה. אלי,  2 :גב' לילך גבע

 שאילתות לישיבה. 

 . 2שאילתות. אני, בשבוע הבא, אשאל עוד  2לא  :מר אלי מרדכי

 יכולת להגיד, אני לא רוצה.  :גב' לילך גבע

נון שאילתות,  2אני אענה לך, תקשיב. יכול להיות מצב ששאלת  :עו"ד אייל 

ואז, אם  2אמרו לך, בישיבה הבאה. בישיבה הבאה שאלת עוד 

... ל 2-ראש המועצה ל שאילתות בישיבה אחת.  4-האלה עונה, 

 יכול להיות. 



 מועצה מקומית קצרין
  30.4.2020ישיבת מועצה  

 

 117 
 

 לא לענות.  אין הגבלה. פשוט זה נוח לכם :מר אלי מרדכי

 -לא. כששולחים שאילתה בערב חג :גב' לילך גבע

אתה שולח שאילתה בערב חג ואתה מצפה שאתה תקבל  :מר דימטרי אפרצב

 תשובות. 

 באיזה יום שלחתי?  :מר אלי מרדכי

 רביעי. -שלחת ביום שני, כשהמועצה הייתה בחופש שלישי :גב' לילך גבע

... שש :מר אלי מרדכי  ולח את הפרוטוקולים? ומה ענית לאדון 

 אתה שומע את התשובה?  :מר דימטרי אפרצב

 כמו שענית לשימי עם הפרוטוקולים.  :מר אלי מרדכי

אתה שומע את התשובה? שאלת בשעות אחר הצהריים, יום  :מר דימטרי אפרצב

 לפני חג. 

. :מר אלי מרדכי  וגם אתה שלחת את הפרוטוקולים לשימי בערב חג ו..

נועל את הישיבה, רק דקה.  :במר דימטרי אפרצ  לפני שאני 

 -רגע. מאור יש לו תשובה ל :גב' לילך גבע

 בבקשה. זו תשובה בלי הבהרות. בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

או שאני אגיד את זה באופן כללי,  101טוב. בתעריף מגורים  :מר מאור אוחנה

, אחרי תוספת 2020-ל 2013-. הייתה עלייה מ103, 102, 101

. כתוצאה מהעלאות 13%-כ –סה"כ, כתוצאה מאינפלציה , 5%

, בתעריף 18%, זאת אומרת 5%היה עוד  101חריגות, בתעריף 

, ובתעריף 20%-, זה הגיע ל7%, 6-הייתה עוד עלייה של כ 102

 . 23%, סה"כ 8%הייתה עלייה של עוד  103מגורים 

.. עלו ב :מר אלי מרדכי  ? 20%-אז חלק מה.

האלה עלו כתוצאה  20%-מתוך ה 13.5%-וב להבהיר, שחש :מר מאור אוחנה

 מאינפלציה, לא מהעלאות. 
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. :מר אלי מרדכי  זה לא קשור. אני..

 תודה רבה, חברים. אני נועל את הישיבה.  :מר דימטרי אפרצב

 

 

__________________ 
 דימי אפרצב

 המועצהראש 

__________________ 
 גב' לילך גבע 

 המועצה יתמנכ"ל
 


