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עדכוני ראש המועצה
דימי אפרצב [ראש המועצה] :ערב טוב לכולם .ראשית אני מאוד שמח שאנחנו לאט לאט חוזרים
לשגרה ,שמתאפשר גם לקהל להצטרף לישיבות.
אלי מרדכי [חבר מועצה] :חבל שלא אמרו לנו שאפשר היה לפרסם.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אנחנו נתחיל בישיבה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :למה לא עניתם לאלי מרדכי? שאל אם הישיבה פתוחה לקהל ,לא עניתם.
מייל אחרי מייל.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :אחרי  24שעות לא ענינו ,קיבלנו את תשובתך אלי ,אחרי  24שעות,
אני ממש מצטערת ,אנחנו לא באמת עובדים בלענות.
אלי מרדכי [חבר מועצה] :זה לא  24שעות .מיום שישי בשבוע שעבר.
שימי נמימי [חבר מועצה] :לא הבנתי.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :אני מדברת לאלי ,שימי .אחרי  24שעות ,אלי ענה בחזרה לעצמו.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אחרי  24שעות ולפני שהוא ענה לעצמו ,ענית לו?
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :על מה אני אענה לו? על סרקזם?
דימי אפרצב [ראש המועצה] :לילך ,לילך ,אני מבקש ,אני מנהל את הישיבה ,מותר לחברים לשאול
שאלות ,מקבלים תשובות.
שימי נמימי [חבר מועצה] :לא קיבלנו תשובות ,זאת בדיוק הבעיה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אני אתן תשובה בהמשך ,לגבי זלזול ,אנחנו נענה על זה בהמשך
הישיבה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :זה זלזול ,אתה לא מגיב ,אתה והעובדים שלך.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :די ,מספיק ,אתה רוצה להמשיך?
שימי נמימי [חבר מועצה] :כשאני אחליט להמשיך אני אמשיך ,כן .בינתיים אתה מזלזל בחברי
המועצה ובציבור ,ולא הודעת שהישיבה פתוחה לציבור.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :סיימת?
שימי נמימי [חבר מועצה] :כן.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אני מודה לך.
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שימי נמימי [חבר מועצה] :בבקשה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אחנו פותחים את ישיבת מליאה מספר  .315עדכונים ,אני אסביר
לכם מאוד בקצרה מספר עדכונים מאז הישיבה הקודמת וגם כמה דברים קדימה .דבר ראשון ,רשת
דרכא נבחרה כרשת מפעילה של נופי גולן .למעשה כבר עכשיו.
שימי נמימי [חבר מועצה] :למעשה אחרי שנכשלתם בהנהלת נופי גולן ,סוף סוף נפל לכם האסימון
להביא חברה שתנהל את זה ,במקום להגיד שכשלתם במשך שנים.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :רשת דרכא נבחרה ,פעילותה ממש בימים האלה ,הצוותים מתחילים
לעבוד בהעברת בית הספר ,כל הנושא הזה ממש נמצא בהתקדמות ,בסך הכל יש אווירה מאוד טובה
ואני מקווה שבהמשך אנחנו נראה גם תוצאות ,כמובן שאנחנו נעקוב אחרי זה ובשלב מסוים גם
נזמין אותם לכאן .גם לעשות היכרות ,גם לשמוע על חזון ועל חיבור לדברים שקשורים בתקציב,
אנחנו בהחלט נעשה בהמשך גם סדרה של מפגשים מהסוג הזה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אולי תספר לנו על האירוע החמור שהיה בנופי גולן? היה אירוע חירום
חמור ביותר שבוע שעבר בנופי גולן .הייתה אזעקה טוטאלית שמועצה מקומית קצרין לא הגיבה
בנושא ודאגה להשתיק את הסיפור הזה .היה אירוע חמור ביותר.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :סליחה ,סליחה ,שרון ,שימי ,אני מבקש .מותר להוציא תסכולים ,זה
בסדר .אבל אתה מפריע לי לדבר כרגע.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אני אפריע לך לדבר כי אתה צריך לשמוע גם את הדברים הלא טובים.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אתה לא יכול להפריע ,אתה תתנהג בצורה מכובדת.
שימי נמימי [חבר מועצה] :כמו שאתה מתנהג ,אני אתנהג בדיוק כמוך .בדיוק כמוך.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אני נמצא כרגע בדיווחים.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אז תדבר על האירוע החמור שקרה בנופי גולן.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :זה מאוד לא מתאים לך.
שימי נמימי [חבר מועצה] :זה לא מתאים לי? הגעתי למסקנה שאתה לא נותן לי את זכות הדיבור
שלי ,אני לא אתן לך לנהל את הישיבה כמו שאתה רוצה .אתה תיתן לנו דיווח על מה שקרה בנופי
גולן ,אירוע חמור ביותר ,ניסית להסתיר וגרמת לזה שהתקשורת לא תדע מהסיפור הזה ,בוא תספר
לנו על זה משהו .למה דאגת להשתיק את זה?
דימי אפרצב [ראש המועצה] :טוב ,בעוד חודש אנחנו נתחיל בשיפוץ של המשרדים הפנויים וזה
בהחלט דבר שמאוד משמח ,אני מאוד מקווה שעד סוף דצמבר כל נושא הבנייה יסתיים ,אני מאוד
מקווה שלא יהיו עיכובים וכך בעצם שבתחילת השנה הבאה העסק הזה יתחיל לעבוד ולהביא את
מה שאנחנו מצפים מהמקום הזה לטובת היישוב .עכשיו ,אני מזכיר לכם שבהסכם קואליציוני
לממשלה שכרגע עוברת השבעה בכנסת ,נושא קצרין מופיע ,זה היה אחד הדברים המאוד
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משמעותיים שצריך לפעול ,כדי שאנחנו נוכל לקבל התחייבות שהממשלה הזאת שעוד מעט תכנס,
הנושא של קצרין הוא יושב על סדר היום וכמובן שאני כבר התחלתי לטפל בעניין הזה ואני אעדכן
אתכם בהתקדמות בהמשך .עכשיו ,מחר ,זה דבר גם משמח ,מחר מתחילות עבודות התקנה של
מתקנים מיני-פיץ' ,מי שלא יודע ,זה מתקן שנמצא בקצה של רובע  ,10רחוב סער ,קצה ,מתחת
לחניה של המכוניות ,עוד מיני-פיץ' ,הולך להיות לדעתי סדר גודל של כמו בפארק מיקולו ,דבר
שמאוד מבורך ,זה מה שנקרא צעד ראשון ביצירת מרחבים ציבוריים טובים ברובע עשר .התקבלה
אשרה להקמת האב בקומה השנייה של מרכז הצעירים ,זה פרויקט מאוד משמעותי בהיקף תקציבי
של  1.2מיליון ש''ח .אני מאוד מקווה שממש בקרוב יתחילו שם עבודות שיפוץ ותוך פרק זמן סביר
אנחנו נוכל לראות שמרכז הצעירים ,חצי של מרכז הצעירים ,כבר יראה אחרת ויפעל בשיא עוצמתו.
עכשיו ,מתנ"ס במחלקת חינוך יפעילו קייטנות קיץ מגיל גן ומעלה ,מהרביעי ביולי עד  22ביולי ,סבב
ראשון ,מ 23-ביולי ועד חמישה באוגוסט סבב שני .דבר נוסף שמאוד משמח ,בינתיים המתנ''ס
התחיל לתפוס תאוצה ,התחיל לייצר פעילויות ,ואני מאוד שמח שלמעשה כל מתקני המתנ''ס
הולכים ומתמלאים .הציבור מגיב בצורה מאוד חיובית.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אתה מאמין לסיפורים שאתה מספר?
שרון רואס [חברת מועצה] :עכשיו הייתה הצגה של  240ילדים ,זה לא משהו טוב?
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אני לא מאמין לשום סיפור ,אני פשוט משתתף באירועים ,אני ממליץ
לך להשתתף גם באירועים.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אתה והקולגות שלך באירועים ,עושים אירועים רק לעצמך ולקולגות
שלך ולחברים המשותפים שלך ,זאת הבעיה .אתה עושה פעילות רק לך ולחברים שלך .זאת עובדה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :בסדר גמור ,תהיה חלוקת עבודה בינינו ,אתה תתעסק בצעקות
וביקורת ואני בעשייה .בסדר גמור .אני נהנה ואתה נהנה ,זאת לא ביקורת.
שימי נמימי [חבר מועצה] :זה סופר ביקורת.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :זו לא ביקורת.
שימי נמימי [חבר מועצה] :לא פוגע בציבור ,לא מתנהל נכון ,הציבור רחוק.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :ב 15.6-מתקיים יריד תעסוקה ,זאת שנה שביעית ,אני מאוד שמח
שקרוב ל 120-בני נוער יוכלו להשתתף במהלך הקיץ בעבודות ,דבר מבורך ,חשוב ,גם מפעיל נוער,
גם גורם לתעסוקה וגם למניעת ונדליזם ,זה אחלה דבר ,שנה שביעית .ב ,16.6-יום למחרת ,חנוכת
רכב שיתופי ,פרויקט מאוד נחמד ,שאני מאוד מקווה שיתפוס תאוצה פה בקצרין ,ואף אולי יגדל
בהמשך במידה והוא יצדיק את עצמו מבחינה כלכלית לאותם יזמים שמפעילים אותו .ב 30.6-אנחנו
עושים חנוכת משחקיה ,זה פרויקט בהיקף תקציב של כמעט מיליון ש"ח ,סדר גודל אם אני לא
טועה 600 ,אלף ש''ח זה השיפוץ הפיזי וגם המתקנים עצמם ,אני מזמין את כולכם לבוא ,הולכת
להיות חגיגה מאוד משמעותית ,מרכז הצעירים מקבל כאן משהו מאוד מאוד איכותי וגם כל
הקהילה תוכל לי הנות ,דבר שלא היה לנו כאן הרבה זמן ,אני מראש מציין כאן שיתוף פעולה יוצא
מן הכלל בינינו לבין המועצה האזורית .בשיתוף הפעולה הזה ,יכולנו לאחד תקציבים יחד,
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המשחקיה הזאת מוקמת בקצרין והיא תשרת גם את תושבי קצרין וגם את כלל תושבי האזור .דבר
אחרון ,יום קצרין .בשמחה ובששון ב ,22.7-חוזר אלינו ,אנחנו מאוד מתרגשים ,נערכים לזה ,הולכת
להיות כאן חגיגה מאוד מאוד טובה ,האומנים שמגיעים לכאן הם מרגי ויובל דיין ,הולכים להפעיל
כאן מתחם הפעלות לילדים ,הקאנטרי יהיה יומיים לטובת התושבים פנוי ,כולל גם יום רחצה
נפרדת .אלה העדכונים נכון להיום.
אלי מרדכי [חבר מועצה] :יום קצרין צריכה להיות וועדה.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :יש וועדה.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :מה היעד של כמה בני נוער וכמה ילדים ישתתפו בקייטנות האלה בקיץ?
איזה יעד מוגדר פה במועצה?
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :מכיוון שהאנשים שמטפלים בקייטנה לא נמצאים כאן ,היעד הוא,
אנחנו מניחים ,שכמו תמיד ,ילדי הגן משתתפים ב ,95%-א'-ב' גם השתתפות מאוד גדולה ,אנחנו
מניחים שהשנה בגלל שמשרד הפנים מסבסד לראשונה גם את ג'-ו' אז תהיה השתתפות יותר גבוהה
גם בגילאים האלה ובמקביל ,המתנ"ס מתאם גם פעילויות לילדים היותר גדולים .אני מניחה
שבפעם הבאה אנחנו יכולים להביא גם את הצוותים ולדבר על זה בהרחבה.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :אבל לילך ,התשובה הזאת ,אני מכבד את תשובתך מאוד ,ואת יודעת
שאני אומר את זה באמת ,אבל אני חושב שהתשובה הזאת היא לא מספיקה לנו .צריך לקבוע יעד,
כמה מילדי קצרין אנחנו מצפים שישתתפו בפעילות בקיץ הקרוב .כמה ילדים? לקבוע יעד ,ליעד
צריך לחתור ,לקבוע פעולות ,לעשות טלפונים ,להתקשר ,לוודא מה הסיבה שלא משתתפים ,האם
מדובר בבעיה כלכלית ,האם מדובר בשינוע ,אם הילדים לא יכולים לחזור ,האם רחוק להם להגיע
מהשכונה שבה הם גרים לקייטנה .מה היעד שהוצב כדי שהילדים האלה ישתתפו בקייטנה? כמה?
כמה ילדים?  ?60% ,30% ,20%מה יוגדר כהצלחה?
אנה גרוסמן [חברת מועצה] :תגיד לי מה מפריע לך לשאול שאלות כאלה לפני הישיבה? כי אנחנו
עכשיו בישיבה.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :אם זה מנגנון התשובה ,בסדר .אני שומע.
אנה גרוסמן [חברת מועצה] :אני שמעתי אותך טוב ,אתה מפריע לי לדבר.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :פשוט הפרעת לי באמצע הדברים.
אנה גרוסמן [חברת מועצה] :אני לא הפרעתי ,אני שואלת .למה עכשיו לשאול ,כשאפשר לשאול
בדרך?
שימי נמימי [חבר מועצה] :זכותו של חבר מועצה לשאול.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :תאמין לי אני יודע להתמודד עם אנה.
טניה בגון [חברת מועצה] :את יודעת כמה אחוז ילדים משתתפים?
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אנה גרוסמן [חברת מועצה] :מה מפריע לך לפנות לראש המועצה? מה מפריע לך?
טניה בגון [חברת מועצה] :אני שואלת אותך.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :אנחנו ,אני מנסה קצת להעלות פה את הרף למקום קצת יותר גבוה
מאשר להתעסק פה עכשיו במה מפריע לך ,ניתן לך לסיים ,סיימת? אוקיי .אני רוצה לסיים את
דבריי ,רק רגע.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :לא ,אין רק רגע ,יוני.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :מה אתה נבהל ,דימי ,אני באמת שואל ממה אתה נבהל? מה הבעיה?
דימי אפרצב [ראש המועצה] :למה אתה כועס?
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :אני אגיד לך למה אני כועס .הילדים שלי מתחנכים פה במקום הזה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :לא ,כאילו הילדים שלי מתחנכים במקום אחר .אתה לא יכול לתת
פה הרצאה.
יוני גרוסמן [חבר מועצה]- :אני יכול מה שאני רוצה
דימי אפרצב [ראש המועצה] :לא ,אבל רגע
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :דימי ,הבנתי ,תודה ,תן לי לעשות את זה לבד.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אני לא נותן לך כרגע .שנייה .השכן שלך מתאים לו להתפרץ ,לך לא
מתאים להתפרץ.
מר שימי נמימי [חבר מועצה] :זה התרבות שלימדת אותנו ,תקרא את הפרוטוקולים הכל מוקלט,
מר אפרצב אתה לא יודע לנהל מליאה ,אין לך כבוד לאחרים.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :דובר פה בצורה מאוד יפה לגבי הקייטנות .אני שואל מה ייחשב בסופו
של דבר להצלחה .כמה ילדים ,מה אנחנו מגדירים? מה היעד? כמה ילדים אנחנו רוצים שישתתפו
בקייטנות? אנחנו מדברים אגב על הדבר הזה לא בפעם הראשונה.
שרון רואס [חברת מועצה] :כרגע בוודאי שאין כאן אחוזים ,איזה אחוז בכל שכבת גיל.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :למה?
שרון רואס [חברת מועצה] :רגע ,אני רוצה לומר משהו תן לי לסיים .כמובן שבגילאים הצעירים זה
מגיע ל 90%-ובגילאים הגדולים זה יורד ,אני רוצה לומר עוד משהו ,הם עושים פעילויות לאורך כל
הזמן ,עם אפשרויות לשלם לחלק ,לשלם ליותר פעילויות ,אבל ,אם הייתם אתה ושימי ,מגיעים
לוועדת חינוך ,הייתם רואים בפגישה עם מנהלת מחלקת חינוך ,על הקיץ ,על הקייטנות ואת כל
הפרטים.
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מר שימי נמימי [חבר מועצה] :כשמצרפים אותי לקבוצת וואטסאפ ומונעים ממני להגיב אין לי מה
להיות שם.
שרון רואס [חברת מועצה] :עשינו ישיבה על הקיץ ,על הקייטנה .אני לא כועסת ,אני רק אומרת
שדיברנו על זה.

[התפרצויות]
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :אני רק מזכיר לך שאנחנו לא במתנ''ס ,אנחנו לא במתנ''ס ,לצערי הרב,
אם היינו חברי הנהלת מתנ''ס ,מישהו הוציא אותנו משם כדי שלא נשפיע.
שרון רואס [חברת מועצה] :אבל הישיבה על הקייטנה הייתה בוועדת חינוך עם מנהלת מחלקת נוער
שממונה להיות אחראית על כל הקייטנות.
שימי נמימי [חבר מועצה] :קבוצת וואטסאפ שחוסמת את החברים בה ,עוד לא ראיתי דבר כזה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :סעיף  2בבקשה ,שרון ,סיימנו.

[התפרצויות]
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :סיכמנו לא לענות ,בואו נסכם את זה כך .זאת ישיבת מועצה בלי שאלות
קשות.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :זה לא ,כולנו מבינים מה מתרחש כאן וזה בסדר גמור.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :הוא שואל שאלה ,לא בגלל שהילדים שלו מתחנכים פה והוא רוצה שהם
יהיו פה בקייטנות ,אלא הוא שואל שאלה סתם ,כי בא לו לשאול שאלה .זה לא כי אכפת לו מילדים
אחרים שלא מגיעים לקייטנה .אני רוצה לדעת מה היעד שלנו ,אני חושב שהגיע הזמן שהמועצה
תציב רף גבוה ,מה היעד? כמה ילדים אנחנו רוצים בקייטנה ,מה ייחשב כהצלחה? לא מספיק
לפרסם תכנית.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אנחנו מאשרים את הפרוטוקול .אנחנו נדון בזה בוועדת חינוך ,אתה
מוזמן בתור חבר וועדת חינוך שלא מגיע לשם להשתתף.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :אני אשמח להיות חבר בהנהלת המתנ"ס אבל אתה לא נותן לי להיות
שם.
שרון רואס [חברת מועצה] :קודם תגיעו למה שאתם מוזמנים.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :למה צריך לרדת לרמה כזו? חבל.

אישור פרוטוקול קודם 314
דימי אפרצב [ראש המועצה] :לא הוגשו הצעות לתיקון פרוטוקול ,הפרוטוקול מאושר.
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החלטה
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מליאה קודמת מס'  ,314לא התקבלו תיקונים לפרוטוקולים.
אושר פה אחד
מ

שם

תפקיד

הצבעה

1

דימי אפרצב

ראש המועצה

בעד

2

אנה גרוסמן

סגנית ,חברת מועצה

בעד

3

לילך ליבוביץ

חברת מועצה

בעד

4

שרון רואס

סגנית ,מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה

בעד

5

שרון לבקוביץ

חבר מועצה

בעד

6

טניה בגון

חברת מועצה

בעד

7

יוני גרוסמן

חבר מועצה

בעד

8

שימי נמימי

חבר מועצה

בעד

9

אלי מרדכי

חבר מועצה

בעד

תב"רים
דימי אפרצב [ראש המועצה] :סעיף שלוש בבקשה .למה צריך לרדת לרמה של שוק? חבל.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :זו בושה וחרפה שאתה מכנה אותי שוק ,תדע לך .בושה ,אתה צריך
להתבייש לך .בושה וחרפה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אני לא צריך להתבייש ,אתה צריך להתבייש.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :ניתן לשאול שאלות קשות.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :תב"רים ,בבקשה ,תסתובב כדי שתוכל לראות.
מאור אוחנה [גזבר המועצה] :יש לנו שני תב''רים ,אחד זה סוגיית ההאב ,קיבלנו הרשאת תקציב
מנגב גליל ,על סך  800אלף ש''ח  ₪ועוד  400אלף ש''ח ממפעל הפיס ,זה התב"ר הראשון .התב"ר
השני הוא הגדלת תב"ר  ,578קיבלנו תקציב נוסף על סך  70אלף ש''ח מחמת לטובת תכנון הקמפינג
בפארק התלמודי ,ההשלמה וההתאמה מגיעים מתקציב המוזיאון ועוד  30אלף ש"ח סך הכל,
הגדלה של  100אלף ש"ח.
אלי מרדכי [חבר מועצה] :אתה מוכן לפרט מה זה? אני לא מבין.
מאור אוחנה [גזבר המועצה] :מה זה מה?
דימי אפרצב [ראש המועצה] :לא ,הוא לא צריך לפרט ,סליחה ,אתה לא מפרט שום דבר .אתם
קיבלתם את כל המידע לפני הישיבה ,כל אחד צריך להגיע מוכן.
שימי נמימי [חבר מועצה] :תגיד לי מה זה הדבר הזה?
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אלי מרדכי [חבר מועצה] :הציבור שילמד ויבין מה הסעיפים האלה פה ,זה לא רק בשבילי .עכשיו
צופים בפייסבוק כמה אנשים וגם פה ,הם צריכים לדעת מה זה הסעיפים ,על מה עושים הצבעות.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :תודה ,תודה רבה ,חברי מועצה אמורים להגיע לישיבת המליאה
מוכנים.
אלי מרדכי [חבר מועצה] :איפה זה כתוב? תראה לי סעיף שזה כתוב ,חבר מועצה צריך לבוא מוכן
ולדעת את כל החומר ,אני צריך לבוא לפה ולשמוע.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אני מעלה את התב"רים להצבעה ,נא להצביע .מי בעד התב"רים?
שרון הצביע בעד ,לילך ליבוביץ בעד ,שרון רואס בעד ,אנה גרוסמן בעד ,דימי אפרצב בעד .מי נגד?
מישהו נמנע? אוקיי.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את התב"רים כפי שהוצגו במליאה על ידי גזבר המועצה ,כדלקמן:
פתיחת תב"ר חדש "מתחמי עבודה משותפים (האבים) ע"ס :₪ 800,000
- ₪ 400,000 .1מפעל הפיס
- ₪ 400,000 .2משרד לפיתוח נגב גליל
הגדלת תב"ר מס' " 578פארק תלמודי" ע"ס :₪ 100,000
- ₪ 70,000 .1חמ"ת
- ₪ 30,000 .2מוזאון עתיקות הגולן
אושר פה אחד
מ

שם

תפקיד

הצבעה

1

דימי אפרצב

ראש המועצה

בעד

2

אנה גרוסמן

סגנית ,חברת מועצה

בעד

3

לילך ליבוביץ

חברת מועצה

בעד

4

שרון רואס

סגנית ,מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה

בעד

5

שרון לבקוביץ

חבר מועצה

בעד

6

טניה בגון

חברת מועצה

לא השתתפה בהצבעה

7

יוני גרוסמן

חבר מועצה

לא השתתף בהצבעה

8

שימי נמימי

חבר מועצה

לא השתתף בהצבעה

9

אלי מרדכי

חבר מועצה

לא השתתף בהצבעה

דימי אפרצב [ראש המועצה] :אתם משתתפים בהצבעה?
אלי :אני לא יודע ,תסביר לי על מה מדובר?
שימי נמימי [חבר מועצה] :אני לא משתתף בהצבעה דיקטטורית.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :אני לא מבין איך הדיון הזה מתנהל ,לא הבנתי.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :שימי נמימי לא משתף ,אתה משתתף בהצבעה?
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :אני לא מבין איך אתה מנהל את הדיון הזה אני לא מצליח להבין.
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שימי נמימי [חבר מועצה] :יש לי שאלה לגזבר המועצה .גזבר המועצה ,מוזיאון קצרין ,יש להם
תקציב?
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אנחנו סיימנו את הסעיף ,אנחנו עוברים לסעיף הבא ,הדיון הבא
בדו"חות כספיים.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :לא יאומן.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אני שואל שאלה ,האם יש למוזיאון קצרין כסף למימון הפרויקט הזה?
אתה רושם שהפרויקט ממומן ע"י מוזיאון קצרין ,אני רוצה לדעת האם למוזיאון קצרין ,לעמותה,
יש כסף? למיטב ידיעתי עמותת קצרין לא במצב כספי שיש לה אפשרות לסבסד את הפרויקט הזה,
אני יכול לקבל תשובה? גזבר המועצה ,בלעת את הלשון? אדון מאור ,בלעת את הלשון או מה?
מאור אוחנה [גזבר המועצה] :אני מניח שתשמע תשובה עוד מעט בדו''ח.
שימי נמימי [חבר מועצה] :תשובה ממי? אני רוצה תשובה ממך עכשיו .הדיון על התב"ר הזה עכשיו.
אתה שותף מלא למדיניות של ראש המועצה שלך.

דיון בדו"חות כספיים של תאגידים עירוניים
דימי אפרצב [ראש המועצה] :בבקשה ,מאזן תקציבי ,בבקשה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אתה מחפה עליו ,ואתה אחראי באותה מידה וזו בושה וחרפה לא לתת
תשובות .אתה יושב פה במליאה ,מרצה שעה וחצי ,לא יודע לענות על השאלות ,מבטיח לנו תשובות,
ועד היום לא קיבלנו את התשובות ,בושה וחרפה ,זה מה שיש לי להגיד לך מאור.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :מאזן נופי גולן ,בבקשה.
רפאל עדי [רו”ח] :אוקיי ,אני מציג פה כרגע את הדו"חות הכספיים לשנת  ,2020של שני בתי הספר
שיושבים תחת עמותה אחת :נופי גולן ,קריית חינוך גולן זה שם העמותה ,מתחתיה יושבים שני בתי
הספר ,בית ספר נופי גולן והאולפנה .אנחנו מציגים דו"חות מאוחדים ,שזה בעצם הדו"חות
הכספיים של כל אחת ואחת מהעמותות ואנחנו מצרפים אותן לדו"ח אחד ,בעצם הדו"ח שיוגש
לרשם העמותות זה הדו"ח המצרפי .אז נעבור על הסעיפים העיקריים ,המאזן .המאזן המאוחד של
שני בתי הספר ,אני מזכיר לפני זה שמאזן זה בעצם צילום נקודתי של היתרות בבנקים ,בחייבים,
ברכוש ,נקודתי נכון ליום  .31.12.2020כפי שאנחנו רואים ,יש לנו כאן מספרי השוואה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :שנייה ,אני מבקש את חוות הדעת של היועץ המשפטי האם ההצבעה
לתב"רים הייתה חוקית ללא דיון על התב"רים?
דימי אפרצב [ראש המועצה] :זה לא הדיון עכשיו.
שימי נמימי [חבר מועצה] :הייתה לנו גם החלטת מליאה חד משמעית שכל תב"ר ידון בנפרד ויהיה
פה דיון מקצועי .לא בוצע דיון ,לא בוצע הסבר על הפרויקטים האלה ,לא לנו ולא לציבור ,אני מבקש
את חוות דעתך כיועמ"ש ,האם ההצבעה הייתה חוקית?
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דימי אפרצב [ראש המועצה] :בוודאי .תמשיך בבקשה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :לא שאלתי אותך.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :סליחה אייל ,אני לא אסכים לשוק הזה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :תגיד לי אייל ,אתה נמצא במליאה שלנו או במליאה אחרת? אנחנו הכנו
שאלות לגבי הנושאים האלה ,לא נותנים לנו לשאול שאלות ,לא בוצע דיון על התב"רים האלה ,עם
כל הכבוד לך ,יש הרבה כבוד ,זה פחות מעניין אותנו מהנושא הזה ,אוקיי? תסלח לי.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :נושא של חינוך אף פעם לא מעניין אותך.
שימי נמימי [חבר מועצה] :נושא של מאזנים ,שמסדרים את המספרים לא מעניינים אותי ,עם כל
הכבוד ,אתה טועה בגדול .חינוך לא מעניין אותך ,עובדה שהנהלת בית ספר שהבאת עם כל התכניות
שלך בבית ספר נופי גולן הבאת לאן שהבאת עד שבסוף הרמת ידיים ואמרת קחו את זה ,אני לא
יכול לקחת אחריות על בית הספר הזה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :שים מסיכה
שימי נמימי [חבר מועצה] :מסכה אני אשים באהבה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :תמשיך בבקשה.
רפאל עדי [רו"ח] :אוקיי ,מזומנים ,נכון ל 31.12.20-יעמדו  2,095,000ש"ח.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אייל אני מחכה לחוות הדעת שלך.
אייל נון [יועמ"ש] :אני לא עונה לנאומים.
שימי נמימי [חבר מועצה] :לנאומים? זה נאום?
דימי אפרצב [ראש המועצה] :סליחה חברים ,אתם מפריעים לו באמצע הסעיף.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אני רוצה רק חוות דעת שלך.
אייל נון [יועמ"ש] :אתה צורח עליי ,אני איש סגל ,פוליטי ,תרצו חוות דעת ,אני אתן לכם ,מה שהיה
עכשיו ,כשראש המועצה ימצא את הזמן אני אענה לזה ,אני לא מנהל את הישיבה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :בבקשה ,תמשיך.
רפאל עדי [רו"ח] :אוקיי ,חייבים ויתרות חובה ,זה סך כל החייבים שיש לעמותה המאוחדת כאמור,
ירד ב 426-אלף ש"ח מ 3,200,000-ש"ח ,שימו לב שהמספרים פה הם באלפי שקלים2,800,000 ,
ש"ח .עיקר הירידה נובעת מהקטנת חובות הרשויות לבתי הספר .יש התחשבנות בין הרשויות לבין
בתי הספר .בגדול ,ההתחשבנות בין הרשויות לבתי הספר ,היתרות ,נקודתית ,ל 31.12-ירדו וזה
בעצם משפיע על כל היתרה של הסעיף הזה .רכוש קבוע ,בסעיף רכוש קבוע אנחנו מצד אחד מוסיפים
את הקניות של הרכוש הקבוע שהיו במהלך השנה ,מצד שני אנחנו מורידים את הפחת .אם אני
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אסכם פה את המספרים העיקריים ,אז בית ספר נופי גולן לא השקיע השנה בכלל ,באולפנה השקיעו
 194אלף ש"ח ,בעיקר מחשבים וריהוט לכיתות .מצד אחד 194 ,פלוס ,מצד שני הפחת המשותף הוא
 232אלף ש"ח ואז נטו יש לנו ירידה של  38אלף ש"ח .סך המאזן זה ברור ,סיכום של המספרים.
נעבור להתחייבויות .ההתחייבויות השוטפות ,כאמור ,המאזן הוא מאוזן בכל מקרה ,אז אם הצד
האקטיב ,צד הנכסים ירד ,צד ההתחייבויות גם יירד ,אנחנו רואים שההתחייבויות השוטפות ירדו
ב 760-אלף ש"ח ,מ 3,900,000-ש"ח ל 3,200,000-ש"ח .עיקר הירידה בהתחייבויות השוטפות זה
ירידה בחוב לעובדים ,במקרה יצא שאחד מבתי הספר שילם את המשכורת עוד בדצמבר ולכן
ההתחייבות ירדה ,זה הסעיף העיקרי אפשר לומר ,בירידה בהתחייבויות .הפרשת ביצועים ,אין לנו
שינוי דרמטי והנכסים נטו ירדו ב 12-אלף ש"ח ,אנחנו תכף נפרט בצד הרווח וההפסד .אם נמשיך
כאן ,פה זה מאזנים של בתי הספר כל אחד בנפרד ,פחות מעניין כרגע ,אוקיי .דו"ח הפעילות .פה יש
לנו דו"ח על הפעילות ,יש שתי עמודות ,עמודה אחת של נופי גולן ,עמודה אחת של האולפנה
והמאוחד .אני אציין פה את המספרים העיקריים ,שימו לב ,קודם דיברנו על המאזן ,המאזן הוא
כאמור צילום נקודתי של ה ,31.12-דו"ח על הפעילות שבעצם מציין את זרם הפעילות במהלך ינואר-
דצמבר ,כל שנת הכספים ,מינואר לדצמבר ,כאשר שוב ,פה ,מכיוון שבתי הספר עובדים בשנה של
ספטמבר עד יוני-יולי ,אז יש לנו פה בעצם שתי שנות לימוד ,תש"פ ותשפ"א .אבל אנחנו פה במאזן
מתרכזים במספרים בשנה הקלנדרית ,מה שיוצר בוודאי אי התאמות .בצד ההכנסות ,ההכנסות של
האולפנה עלו ל 7,300,000-ש"ח ,אני אציין לכם בנפרד ,בהמשך יהיה שקף קצת יותר מפורט .בית
ספר נופי גולן ,סך ההכנסות ירדו ב ,6%-מ 19-מיליון ש"ח ל 17-מיליון ש"ח ,כאשר אם אנחנו נציין
את עיקר הסעיפים שמרכיבים את הירידה הזאת .מצד אחד ,יש לנו גידול במספר תלמידים מ491-
ל ,507-גידול של כ 16-תלמידים ,דבר שמגדיל את ההכנסות שלנו ממשרד החינוך .משרד החינוך
משלם לבית הספר כפונקציה של מספרי תלמיד ,מצד אחד יש לנו גידול ,מצד שני יש השתתפות של
הרשויות וכיוון שהשנה התוצאות של הפעילות בגדול בשני בתי הספר היו יותר טובות משנים
קודמות ,יצא שההשתתפות של הרשויות קטנה .אנחנו יכולים לראות את זה .יש לנו קיטון
בהשתתפות של הרשויות ,מצד שלישי מה שקרה ,אני גם יכול לראות את זה ולציין את זה בכל
העמותות בארץ השנה מכיוון שזאת הייתה שנת קורונה ,יש לנו באופן מפתיע תוצאות חיוביות,
מדוע? מכיוון שהרשויות המשיכו לתקצב את כל העמותות ,במקרה שלנו את בית הספר ,באופן
פחות או יותר אותו הדבר ,לא הקטינו את ההקצבות .מצד שני ,בתי הספר בחלק גדול מהזמן בכל
העמותות היו סגורות .היה סגר ,ילדים נשארו בבית ,לא היו פעילויות ,טיולים ,העשרה ,הצטמצמו
עד למאוד ולכן באופן פרדוקסלי בשנת הקורונה היו תוצאות יותר טובות .בסעיף של הכנסות
אחרות יש ירידה משמעותית ,כל זה מסכם את סך ההכנסות .בסך הפעילות ,עלות הפעילות היא
במקביל מכיוון שההכנסות ירדו ,גם ההוצאות ירדו ,למשל הוצאות טיולים לא היו בכלל השנה,
ולכן ,הוצאות הפעילות ירדו .סעיף הנהלה וכלליות פחות או יותר אין שינוי ,סעיף מימון כנ''ל ,סעיף
יחסית זניח והשורה התחתונה מה שנקרא לנושא קריית חינוך גולן ,אם בשנה שעברה היה לנו גירעון
של  146אלף ש"ח ,השנה יש לנו גירעון קצת יותר קטן של  128אלף ש"ח שזה כעמותה אנחנו לא
אמורים להרוויח ,אז זה נחשב גירעון יחסית מינימלי על  17מיליון ש"ח הכנסות ,יש לנו גירעון של
 128אלף ש"ח .הפחת הוא  232אלף ש"ח.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :הגירעון הזה הוא כולל הפחת?
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רפאל עדי [רו"ח] :ברור.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :אז מבחינת תזרים מזומנים ,אין גירעון?
רפאל עדי [רו"ח] :אין גירעון ,להיפך .אם כבר ציינת את נושא הפחת ,בבית הספר הזה הפחת הוא
כ 150-אלף ש"ח ,בבית הספר השני אנחנו תכף נציין כ 80-אלף ש"ח .בואו נתקדם קדימה לאולפנה.
זו הפעילות של האולפנה ,יש לנו גידול משמעותי מאוד של ההכנסות ,מיליון וחצי ש"ח יותר קיבלנו
השנה ממשרד החינוך ,אנחנו יכולים לראות את זה פה ,הסיבה לגידול היא  20תלמידות חדשות
ותוספת של כיתת התנהגות ,כיתת התנהגות יש אחת באולפנה ,השנה יש כבר שתיים ,כיתת
התנהגות זו הכנסה טובה אם אפשר לומר ,הכנסה משמעותית לבית הספר מבחינת התקצוב של
משרד החינוך ,שני הסעיפים האלה ,גם גידול התלמידות וגם הכיתה מגדילים לנו באופן משמעותי
את סך ההכנסות ,גם פה הנושא של הפעילויות האחרות של טיולים ,העשרה וכולי הצטמצם מאוד
וגם הנושא של ההכנסה מהרשויות ,מכיוון שיש לנו כביכול ,הפעילות ייצרה איזשהו עודף ,הרשויות
נאלצו לממן פחות ,הרשויות מממנות פחות או יותר את הגירעון ,הרשויות נאלצו לממן פחות ולכן
אנחנו רואים שזה המזלג של סך ההכנסות .הוצאות הפעילות עלו קצת ,בהתאם ,שוב ,יש לנו 20
תלמידים ,זה יותר כיתות ,יש לנו כיתת התנהגות ,אז יש לנו בעיקר סעיף שכר עבודה ,אז יש לנו
גידול בנושא של הוצאות הפעילות ,הוצאות הנהלה וכלליות גם גדלו ,בעיקר בגלל שיש לנו שתי
סייעות חדשות שהצטרפו לצוות ,זה הסעיף העיקרי בגידול.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :בגלל כיתת ההתנהגות.
רפאל עדי [רו"ח] :נכון.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :כיתת התנהגות שנמצאת מה ,בשכבה אחת? או שזאת כיתה שגדלה כל
שנה? כרגע היא באיזה כיתה?
רפאל עדי [רו"ח] :אני לא יודע.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :הוא לא יודע ,אבל עכשיו השנה מה שפתחו זה ט' .הייתה כיתת
התנהגות והיא צומחת עם השנים ,הכיתה החדשה ,ברגע שיש לנו ילדות שעומדות בתוך הפרופיל
אנחנו מגישים בקשה ומקבלים גם את התקציב כמו שרואים וגם שמחים לתת מענה.
רפאל עדי [רו"ח] :אוקיי ,ואז אם אנחנו מסתכלים על השורה התחתונה ,האולפנה שסיימה בגירעון
של  371אלף ש"ח בשנה קודמת ,ב , 2019-השנה כבר התאזנה ,בעיקר הסעיפים שציינתי קודם,
הגידול בהכנסות ממשרד החינוך והיא סיימה את השנה בעודף קטן של  116אלף ש"ח .עכשיו,
הדו"ח המאוחד ,אני כרגע ציינתי כל בית ספר בנפרד בצד של הרווח וההפסד ,הדו"ח המאוחד ,אם
פה יש לנו  116אלף ש"ח עודף ובשני יש לנו  128אלף ש"ח גירעון ,הדו"ח המאוחד יראה גירעון
מינימלי מאוד של  12אלף ש"ח על  24-25מיליון ש"ח מחזור ,שזה אומר שזה בגדול איזון ,אפשר
לקרוא לזה איזון .אני חושב שזה המספרים העיקריים ,אני לא אלאה אתכם.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :חברים ,בבקשה ,שאלות.
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שימי נמימי [חבר מועצה] :יש לי שאלה ,מה יקרה לאחר העברת נופי גולן לניהול של חברה
חיצונית ,האם זה יהיה באיחוד של המאזנים עם האולפנה?
רפאל עדי [רו"ח] :לא ,אם אני מבין נכון ,אני לא כל כך שותף למהלך ,אבל אם אני מבין נכון ,אם
בית הספר עובר לדרכא ,אז נשארנו רק בית ספר אחד.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :בעמותת קריית חינוך גולן תעבוד רק האולפנה ושם נופי גולן ,לא
נכון לגמרי ,כי השנה בגלל שזו שנה קלנדרית .יהיה לנו דו"חות לחצי שנה.

דו"ח רבעוני
דימי אפרצב [ראש המועצה] :טוב ,אני מודה לך ,תודה ,אני מזמין את אלון מררי להציג את הדו"ח
הרבעוני.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :לילך ,בכמה בנות האולפנה עכשיו עומדת לגדול? בשנה הבאה?
לילך גבע [מנכ”לית המועצה] :אני לא זוכרת מספר ,היה גידול השנה משמעותי ,אני יכולה להגיד
מה הבשורות הטובות ,על הסיפור של ז'-ח'.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :לא ,כי השנה כבר בעיצומה.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :אני אגיד לך מה הסיפור של ז'-ח'.
רפאל עדי [רו"ח] :יש לי במקרה ,תלמידות בתשפ"א?
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :כן.
רפאל עדי [רו"ח] .199 :עלה מ 180-ל ,199-מה יהיה בתשפ"ב? נראה.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :תודה רבה.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :בגדול ,הסיפור של שנה הבאה יש לו גם א' ,משמעות חינוכית
מדהימה ,של הפתרון של ז' ,חטיבה צומחת ,בתוך האולפנה ,שהיא רק של קצרין ,רק ילדות קצרין
יעלו בעצם לשם ,יש לזה משמעות לטווח הרחוק ,גם בסיפור של המימון ,כי איפה שיש חטיבת
ביניים אז יש גם גידול במימון של משרד החינוך .אז זה ישפיע גם חינוכית.
אלון מררי [רו"ח] :שלום לכולם ,אני אציג את המאזנים של התאגידים ששייכים למועצה ,אני
אתחיל עם החברה לפיתוח .החברה לפיתוח הוקמה בשנת  ,1980יש לה מספר פעילויות ,קודם כל
מבנים להשכרה ,קאנטרי קלאב ,פרויקטים ,תמלוגי דלק ,הכנסות מניכוי ההוצאות ,מה שאתם
רואים פה זה השורות התחתונות של הפעילויות הסתכמו בכ 900-אלף ש"ח עודף ,הוצאות הנהלה
וכלליות  620אלף ש"ח ,עודף נשאר  268אלף ש"ח בסוף השנה ,יש פה מספר שהוא גדול מאוד ,של
הפסדים שהיו בחברה בעבר ,לאט-לאט ההסכם הזה הולך ומצטמק כי יש לחברה מזה שנה יש עודף,
שימו לב ממש שקלים בודדים.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אתה יכול להסביר מה זה הרווח של ההשכרה?
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אלון מררי [רו"ח] :אני לא בקיא כל כך אבל אם אתה שואל ,היו פחות מ 60-אלף ש"ח הכנסות
מהשכרה.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :החפ"ק אישר במהלך שנת  2020הנחה במסגרת הקורונה בגובה של 60
אלף ש"ח שכירות.
אלון מררי [רו"ח] :לגבי המאזן ,המאזן של החברה כקודם כל אנחנו רואים את ההפסד שיש לנו
פה ,הפסד נצבר ואת ההשקעה שהשקיעה המועצה בחברה ,סך הכל יש הון חיובי של  7.7מיליון
ש"ח ,שנה שעברה היה  7.4מיליון ש"ח .אין לחברה בעיות תזרימיות ,יש לה רכוש קבוע ,שמושפע
ממבנים ,זו העלות שיצאה מהחברה שווי המבנים הוא יותר גבוה ,כי יש מבנה שהתקבל כמעט ללא
עלות ,הסכום נטו כחמישה מיליון ש"ח אחרי הוצאות פחת .הרכוש הקבוע  3.1מיליון ש"ח,
ההתחייבויות השוטפות  400אלף ש"ח ,זאת אומרת שיש לחברה מבחינה תזרימית ,היא לא
במצוקה או בעיה .לגבי רכוש קבוע כי זה הדבר שמעניין ,אפשר לראות את ההשקעות שבוצעו
במהלך השני ,זה הרכוש וכל זה הפחת ,אנחנו רואים רכוש של  16.4מיליון ש"ח 11.5 ,מיליון ש"ח
מתוך הסכום הזה הוא פחת .אבל ,יש מבנים שהחברה קיבלה אותם כמבני תעשייה 270 ,אלף ש"ח,
אבל זה בעקבות מימון חיצוני שהיה למבנה הזה .סך הכל חברה שהיא במצב טוב ,גם מבחינת רווח
והפסד וגם מבחינת הרכוש שיש לה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אפשר לשאול שאלה?
אלון מררי [רו"ח] :כן.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אחד מהנכסים שדיברת ,האם קאנטרי קצרין קיבלה נכס שבבעלות
החברה לפיתוח קצרין?
אלון מררי [רו"ח] :כן.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אני רואה שההוצאות של המשרד והדברים השוטפים 624 ,אלף ש"ח
בשנה? האם נכון שבעבר הייתה תקופה קצרה שאת ההוצאות האלה ניהלה מועצה אזורית קצרין
וויתרו על התפקיד מנכ"ל ומזכירה של קצרין?
אלון מררי [רו"ח] :אין לי מושג ,אני לא זוכר שהחברה הזאת התנהלה בלי מנכ"ל .זה לא היה
בתקופתי.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :אתה יכול להגיד כמה זמן אתה רואה החשבון של החברה?
אלון מררי [רו"ח] :אני  20שנה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :תודה ,עוד שאלות בבקשה? תאגיד הבא בבקשה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :את סנגור טוב לילך גבע ,וואלה כל הכבוד .תפקיד חשוב יש לך פה
במליאה ,את כנראה עוד לא מבינה מה התפקיד שלך.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :אני מבינה לגמרי מה התפקיד שלי.
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אלון מררי [רו"ח] :אני רוצה להגיד לכם משהו ,במילה אחת ,אני אאוטסיידר ,אני לא שייך לאף
פוליטיקה כזאת או אחרת ,יש פה מעין התנהלות כספית תקינה בתאגידים ,תהיו מבסוטים מזה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :חס וחלילה ,אני לא כיוונתי את המקום הזה בכלל .אני בכלל לא כיוונתי
לשם ,אני כיוונתי למשהו אחר ,אם אתה רוצה אני אספר אם זה מעניין אותך.
אלון מררי [רו"ח] :לא ,לא ,אני אמרתי שאני לא מתייחס לאמירה כזאת או אחרת ,אני חושב
שבאמת למועצה יש תאגידים שמתנהלים בצורה אחראית והם מאוזנים ואתם צריכים לשמוח מזה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אף אחד לא חשב שלא ואף אחד לא אמר אחרת .פשוט כשיש נושאים
אחרים שמדברים עליהם ,אז פעם הקאנטרי הוא בבעלות החברה ,פעם בבעלות המועצה ,כל פעם
טוענים מה שנוח להם ,אתה מבין? זה עובדות ,אנחנו רוצים לשמוע את העובדות גם.
אלון מררי [רו"ח] :ציין קודם רפי וזה לא סוד ,שנת הקורונה ,יש לה השפעות על ההיקף הכספי של
התאגידים גם במועצה וגם בחלק מהתאגידים הנלווים ,במוזיאון לדוגמה ,גוף שכמעט הושבת,
כמעט לחלוטין בגלל הקורונה ,ההכנסות שלו ממבקרים 470 ,אלף ש"ח לעומת  2.4מיליון ש"ח,
אחוזים בודדים שעלו בתחילת שנת  .2020הכנסות מגופים  1,260,000ש"ח ,ביחד  1,710,000ש"ח.
ההוצאות גם הן קטנו באופן ניכר כי המוזיאון לא היה פעיל והן הסתכמו ב 1,185,000-ש"ח.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :יש דוח שמפרט את הפעילויות הללו? של  1,185,00ש"ח?
אלון מררי [רו''ח] :אפשר לבקש מהמוזיאון ,אני מציג את הדברים בצורה כוללת ,לבקש את
הפעילויות צריך לבקש מהמוזיאון .עודף לפני הוצאות הנהלה וכלליות 524 ,אלף ש"ח ואחרי
הוצאות הנהלה וכלליות  77אלף ש"ח .בניכוי הוצאות ניהול של  9,000ש"ח ,נצבר עודף של  67אלף
ש"ח בשנת הכספים  ,2019הייתה שנה עם עודף גבוה יותר ,המוזיאון בסך הכל יש לו עודף נצבר,
כולל העודף של שנת  ,2020הסכום המצטבר בסוף השנה כמעט  700אלף ש"ח ,בהון השקעתי ברכוש
 100אלף ש"ח ,סך הכל  800אלף ש"ח ,זה העודף במצטבר שיש למזומנים .שיש עודף אז מן הסתם
זה יתבטא .הרכוש השוטף הסתכם במיליון ש"ח התחייבויות שוטפות היו בסך הכל סכום של 224
אלף ש"ח ,עוד התחייבות קטנה לטובת פיצויי פלישה ,מיליון ש"ח פחות  300ש"ח 700 ,אלף ש"ח
של המוזיאון .הגוף האחרון הוא המתנ"ס שהוא גוף משמעותי בהיקף שלו ,גם הוא עבר בשנת
הקורונה שינויים בהיקף הכספי אבל בצורה יותר מתונה .ההיקף הכספי שלו בשנת  2020הסתכם
ב 10.1-מיליון ש"ח לעומת כמעט  14מיליון ש"ח .גם ההוצאות קטנו ,מ 12.4-מיליון ש"ח ל8.6-
מיליון ש"ח ,אחרי הוצאות הנהלה :עודף של  50אלף ש"ח ,אלה סכומים זניחים כשמדברים על 10
מיליון ש''ח 50 ,אלף ש"ח או  30אלף ש"ח זה זניח ,סך הכל ההתנהלות של המתנ"ס היא מאוזנת.
זהו ,מבחינת רכוש קבוע ,השקעה בציוד יש לנו מבנה פה ,סך הכל  1,172,000ש"ח.
שרון לבקוביץ [חבר מועצה] :יש איזה מבנה ,אולי דימי יוסיף כמה מילים או לילך ,או מאור ,המבנה
שעבר מהחברה.
מאור אוחנה [גזבר המועצה] :עבר בתרומה ,זה שעבר בתרומה?
לילך גבע [מנכ''לית המועצה] :אני יכולה להסביר ,המבנה הוא בכלל משמש את נופי גולן ,זה מבנה
שנקרא בזמנו על ידי החטיבה להתיישבות לנופי גולן כדי להעביר אותו אלינו ,הם רצו רק עמותה
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עם אישור ,אז בעצם העבירו את המבנה לרשות מתנ"ס קצרין שהיא העמותה היחידה שיכלה לתת
את האישור הזה ,כשיש הסכם בין שתי המועצות למתנ"ס קצרין שהמבנה הזה הוא לשימוש נופי
גולן ,זה מבנה מה שהיה החטיבה ,זה ממש מבנה בתוך בית ספר ,זה הליך פרוצדורלי רק ,לא יותר.
המבנה הוא מבנה בתוך בית הספר ,אף אחד לא יכול להשתמש בו.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אבל המתנ"ס ,הוא לא מועצה אזורית קצרין ,זה משהו אחר ,זה גוף
אחר .את התייעצת עם היועמ"ש לגבי זה?
לילך גבע [מנכ''לית המועצה] :בוודאי.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אוקיי.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :על שתי המועצות ,דרך אגב.
אלון מררי [רו"ח] :כ 300-אלף ש"ח 50 ,אלף ש"ח ציוד בסך הכל  1,172,000ש"ח .אלה שלושת
הגופים הנלווים ,יש לנו גם את הדו"ח חריגים .אני רוצה להזכיר שרבעון ראשון של שנת  ,2021גם
הוא היה רבעון של קורונה ופעילויות לא היו ,אפשר לראות את זה בתת ביצוע של ההכנסות וגם
בתת ביצוע של ההוצאות .אני דווקא אתייחס לשורה שלפני הסוף ,לפני שורת ההנחות ,כי הן קצת
מעוותות את התמונה ,התקציב הסתכם ב 67.5-מיליון ש"ח ,רבע ממנו כ 17-מיליון ש"ח ,בפועל
ההכנסות הסתכמו ב 15.5-מיליון ש"ח ,תת הכנסה של  1.4מיליון ש"ח .אם נסתכל על צד ההוצאות
גם כן ,לפני שורת ההנחות ,הם עומדים גם פה על  1.4מיליון ש"ח ,תת ביצוע וזה בעצם משקף את
העובדה שפעילויות של המועצה היו בהיקף נמוך יותר ממה שהיה מתוכנן ,אבל בסך הכל התקציב
הרגיל השאיר עודף של  20אלף ש"ח ,התוצר עלה בצורה מאוזנת .התב"רים ,הם לא פעילות שנתית
אלא פעילות רב-שנתית ,המספרים פה לא כל כך ברורים.
שימי נמימי [חבר מועצה] :רגע ,לפני שאנחנו עוברים לתב"רים ,אפשר כמה שאלות?
אלון מררי [רו"ח] :כן.
שימי נמימי [חבר מועצה] :בתקציב  2021זה חלק ממה שאתה מציג לי עכשיו ,הוצגו הרבה סעיפים
בתקציב מובנה ,אוקיי? השאלה שלי היא אם נמצא מקור כספי לתקציבים האלה .יש שם סעיפים
רבים של  9.5מיליון ש"ח ,מי כמוך יודע ,האם מוגדר תקציב לסעיפים האלה ,כן או לא? שאלות
מאוד חשובות.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :מאור בבקשה ,תענה לו.
מאור אוחנה [גזבר המועצה] :זה תקציב שאושר ב 30.12-בניגוד לתקציב שנשלח למליאה  10ימים
קודם ,התקציב שאושר הוא היה בתקציב מותנה של  6.3מיליון ש"ח ולא  9.7מיליון ש"ח .מתוך 6.3
מיליון ש"ח התקציב היה מותנה בחלקו באמצעות מענק שקיבלנו ממשרד הפנים ,המענק התקבל
עוד ב ,31.12-בנוסף ,בחלקו ,היה גם העברת עודפים באישור משרד הפנים ,העברת עודפים משנת
 2020ל ,2021-על סך של  2מיליון ש"ח ,והייתה לנו גם לקיחת הלוואה לאיזון ,ההנחיות של משרד
הפנים נשלחו רק לאחרונה ,לפני כחודש ,הנחיות של משרד הפנים לקחת הלוואה לאיזון  .2021מה
שראינו פה כבר בתחילת הדו"ח ,סדר גודל של  1.4מיליון ש"ח שנשארו לנו כתקציב מותנה.
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שימי נמימי [חבר מועצה] :אתה יכול להסביר מה זה הנחיה של משרד הפנים לקחת הלוואה?
תסביר את הסעיף הזה שאמרת עכשיו ,מה זה אומר? משרד הפנים אמר לקחת הלוואה?
מאור אוחנה [גזבר המועצה] :כמו בשנת  ,2020הלוואה לאיזון שהייתה אז במסגרת תכנית
ההתייעלות ,היום אנחנו לא תכנית התייעלות ב ,2021-אז הובטח לנו ע"י משרד הפנים עוד במסגרת
וועדת הכספים ,שיפורסמו הנחיות ללקיחת הלוואה לאיזון לרשויות מקומיות ובמסגרת זה גם
תאושר לקצרין הלוואה לאיזון על סך  2מיליון ש"ח לשנת  .2021זה סוגר לך את הפינה?
שימי נמימי [חבר מועצה] :אושר או לא אושר?
מאור אוחנה [גזבר המועצה] :כרגע פורסמו הנחיות.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אני שואל אושר או לא אושר ,לא שאלתי ,רק תגיד לי אושר או לא
אושר.
מאור אוחנה [גזבר המועצה] :אנחנו מתחילת השנה פועלים מול משרד הפנים ,ההנחיות פורסמו
עכשיו ועכשיו אנחנו צריכים להגיש את כל הבקשה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אתה חוזר על עצמך ,תגיד אם אושר או לא אושר.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :תסביר איך רושמים בתקציב ואז זה יענה על השאלה .אתה לא יכול
לרשום מה שבא לך.
שימי נמימי [חבר מועצה] :לילך ,לא שאלתי אותך ,למה את לא מבינה? אני לא מדבר איתך אבל.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :חבל ,כי אם היית מדבר היית מקבל תשובה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אני לא מדבר איתך.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :אתה מדבר בזלזול.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אתה מדבר אליה בגלל שהיא אישה?
שימי נמימי [חבר מועצה] :אני מדבר אליה בזלזול כי היא נדחפת לכל שיחה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :ככה זה מקובל? לדבר למנכ''לית המועצה בזלזול?
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :אוקיי ,אני אענה בכל זאת.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אני לא שאלתי אותך.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אוקיי ,אל תעני לו ,תעני לי ,אני רוצה לשמוע בבקשה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :האם יש תקציב מותנה נכון להיום ,מאור?
דימי אפרצב [ראש המועצה] :מאור ,אתה לא עונה לו ,מנכ"לית המועצה תכף עונה.
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שימי נמימי [חבר מועצה] :ממש דמוקרטיה "אתה לא עונה לו".
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :משרד הפנים לא מאפשר לרשום תקציבים מותנים אם אין-
שימי נמימי [חבר מועצה] :את גזברית המועצה? הוא לא יודע את העבודה שלו? בושה וחרפה ,הוא
לא ידוע את העבודה שלו? הוא לא יכול לענות על שאלות? בושה וחרפה ,גזבר המועצה לא עונה
לשאלות ,לא נותן תשובות.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :זה כמו משחק קלפים ,אתה ראשון ,עונים ,אח"כ אתה עונה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :תענה על השאלות ,מה אתה צריך שיחבקו אותך כל הזמן?
מאור אוחנה [גזבר המועצה] :תלמד לדבר אני אענה לך ,בסדר?
שימי נמימי [חבר מועצה] :גם כשדיברתי יפה לא ענית ,גם כששאלתי בכתב לא ענית.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :מאור ,סיימנו ,דו"ח רבעוני סיימנו ,תודה רבה .אנחנו עוברים לסעיף
שש בבקשה ,אנחנו לא צריכים להצביע.
מאור אוחנה [גזבר המועצה] :יש עוד דו"ח.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אלון תודה רבה ,דו"ח כספי של מכון שמיר ,בבקשה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :גזבר מועצה שצריך עזרה מהמנכ"לית להסביר תקציב ,בושה וחרפה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :כשחבר מועצה ילמד לדבר אנחנו נדע לתת תשובות .תבוא מוכן
לישיבות והכל יהיה בסדר.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אפרצב ,תמשיך להתעסק בדברים שלך .גזבר שלך לא עונה על השאלות,
לא נותן תשובות .גזבר שמסתיר את העובדות ,שיש פה תקציב מותנה ,שיש פה פעילות שלא
פורסמה ,בושה וחרפה שאתה משקר את התושבים.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אוקי ,סיימת? זו הרמה ,ככה נבחר ציבור מזלזל בעובדים .תזלזל בי
כמה שאתה רוצה ,תכבד את העובדים.
שימי נמימי [חבר מועצה] :עובדים שדוחפים את האף שלהם אני לא אכבד אותם.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :זו הרמה ,שוק הכרמל.
שימי נמימי [חבר מועצה] :התאמתי את עצמי לרמה שלך ,ניסיתי לכבד אותך ,אי אפשר.
מאור אוחנה [גזבר המועצה] :הדו"ח האחרון של התאגידים ,תאגיד מכון שמיר למחקר.
שהאחזקות שלנו כקצרין ,זה מכון מחקר שמסתכמות ב 12.5%-מהאחזקות ,מועצה אזורית גולן
 , 25%הפעילויות שלהם ,אני רגע מכוון לתחום הפעילות ,הפעילות שלהם מסתכמת בכ 10-מיליון
ש"ח לשנת  2020כאשר התקציב היה כמעט  11מיליון ש"ח .סך הכל עלות הפעילות  9.2מיליון ש"ח.
הכנסות נטו הן  800אלף ש"ח והם סיימו כמובן בעודף של  236אלף ש"ח ,זה לגבי היקף הפעילות

20

נוצר על ידי

פרוטוקול מליאה מן המניין מיום 13.06.2021

של מכון שמיר למחקר ,אני חוזר רגע למאזן כפי שהסבירו לכם ,מאזן הוא בעצם חתך מצב ל,31.12-
המאזן כולל נכסים ,הנכסים מזומנים שנמצאים בבנק ,סך הכל ירידה מ 1.8-מיליון ש"ח ל-
 1,576,000ש"ח ,השקעות בזמן קצר ,עליה של  120אלף ש"ח באמצעות רכישת ניירות ערך ,לקוחות
וחייבים שונים בין השאר ,גם המועצות המקומיות וגם משרד המדע ,שיש פה גידול משמעותי
בחייבים ,אם נרצה אחרי זה להיכנס לתיאורים ,סך הכל עוד  900אלף ש"ח חייבים שונים ,אין גידול
משמעותי בחייבים השונים ביחס למועצות מקומיות ,אלא בעיקר ביחס למשרדי ממשלה ,שנות
תקציב וכן הלאה .מבחינת אחוז קבוע אין שינוי מהותי ,ירידה של כ 100-אלף ש"ח ברכוש הקבוע.
מבחינת ההתחייבויות 2019 ,ואחר כך  ,2020יש ירידה של כ 300-אלף ש"ח בספקים ,זכאים
במוסדות שונים בגידול של כ 70-אלף ש"ח .הכנסות מראש ומקדמות מחקרים ,יש גידול די
משמעותי בסך  400אלף ש"ח ,סך הכל הגידול בהתחייבויות הוא כ 150-אלף ש"ח .התחייבויות לזמן
ארוך ,קרנות השתלמות וחוקרים ,אין פה שינוי משמעותי ,וסך הכל נכסים נטו שנבעו מהפעילות,
יש גידול של  500אלף ש"ח ,שימוש רכוש קבוע ,שלא היה שינוי משמעותי ,שראינו את זה למעלה,
סך הכל הסתכם המאזן ב 6,673,000-ש"ח ,גידול של  600אלף ש"ח במאזן .זה המאזן פעילות ,אם
יש לכם שאלות.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אוקיי ,תודה .הוצגו דו"חות כספיים וגם דו"ח רבעוני.

שעלי תורה – ביטול הסכם הקצאה
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אנחנו עוברים לסעיף שש ,שעלי תורה בפיתול עסקי עם הקצאות,
אייל בבקשה ,תציג את הנושא.
אייל נון [יועמ"ש] :שעלי תורה קיבלה הקצאת קרקע למבנה ,קיבלה היתר בנייה לבנות את המבנה
למטרת מוסד חינוכי ,בפועל המבנה לא משמש למטרה הזו ,ניתנה לעמותה זכות הטיעון ,העמותה
העלתה טענות ,אבל בגוף העניין אין לה תשובה של ממש ,נעשה גם במבנה לאורך השנים ברמת
עצימות גבוהה פחות או יותר ,שימוש לצרכים מסחריים .אני המלצתי בפני ראש המועצה להביא
למליאה את ההחלטה לבטל את ההסכם ,הסכם ההתקשרות ,לאחר שתהיה החלטה כזאת אם
המליאה תאשר ,יהיה צריך להסדיר מול המועצה את פינוי המקום והמבנה עצמו ,או שהמועצה
תחליט שהיא משאירה אותו במקום ואז תהיה התחשבנות כספית ,בכפוף לפחת ועוד התחשבנויות
שנוגעות שיש לנו במבנים ,או שהמועצה תחליט שהיא לא מעוניינת בו ,ואז המבנה יפונה והמועצה
תעשה בקרקע שימוש לצרכים ציבוריים אחרים.
שימי נמימי [חבר מועצה] :זו לא סוג של ירייה ברגל? אם אתה מפנה אותם לצורך העניין ולוקח
להם את הזכות לקרקע ,יש לך את הפיל הלבן הזה ,שלא נדבר על זה שיש לנו כסף על הפיל הלבן
הזה ,לא יודע כמה ,כנראה שאין לנו את הכסף ,או שהוא יעמוד ככה כמו פיל לבן באמת.
אייל נון [יועמ"ש] :אני לא יכול להתייחס לזה כי אני עו"ד מהמועצה ,אני יועמ"ש ,אני לא איש
נכסים ,למיטב הבנתי יש פה מנכ"לית וראש מועצה ,יש למועצה הרבה מה לעשות עם המבנה הזה,
אני גם לא אכנס לשאלה כמה בכלל אם ישלמו על המבנה מאחר ורוב המבנה הזה לטענה שלהם
נבנה בכספי תרומות ואתה לא ישר הולך ומשלם כסף לעמותה ,אלא אתה פונה לתורמים ,אומר
להם תראו ,אתם תרמתם למטרה מסוימת ,היא לא התקיימה ,עכשיו המועצה פינתה את העמותה
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שהחזיקה במבנה ולא השתמשה בו כמו שצריך ,והאם אתם מעוניינים להשאיר את התרומה ,או
שאתם לא רוצים ,ואז לפי זה עושים את ההתחשבנות .יכול להיות מקרה שלעמותה אתה לא משלם
שקל ,כי היא לא השקיעה שקל ,היא צריכה להראות מה היא השקיעה שהוא לא תרומה ,או
שהתורם יגיד אני לא מעוניין בתרומה אם העמותה לא מחזיקה בתרומה ,שזו בעיה נפרדת
משפטית ,אם נגיע אליה .אנחנו עכשיו לא בשלב של דיון עם העמותה אם משלמים כסף ואם כן,
כמה ,כי זו החלטה נפרדת ,עכשיו אנחנו בשלב שהעמותה לא קיימה את ההסכם כמה שנים ,ניתנו
לה התראות ,ניתנו לה זכות או קיום ,מבטלים את ההסכם.
שימי נמימי [חבר מועצה] :האם אנחנו נהיה חשופים לתביעה?
אייל נון [יועמ"ש] :ברור שהעמותה לא תהיה מרוצה מזה ואני מניח שהיא תפנה לבית משפט.
להגיד לך בוודאות? לא ,לא יודע אם בוודאות היא תפנה ,אבל קיימת אפשרות שיהיה הליך משפטי
בעקבות ההחלטה ,בהחלט.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :עוד שאלות.
אלי מרדכי [חבר מועצה] :כשאתה אומר שזה נבנה על כספי תורמים ולא מכספי העמותה ,מה נדרש
כספי העמותה? כספי העמותה הזאת זה תורמים למעשה.
אייל נון [יועמ"ש] :זה לא מדויק.
שרון רואס [חברת מועצה] :לא ,התורם תרם בשביל המבנה הזה.
אלי מרדכי [חבר מועצה] :אני שאלתי למה התורם כן תרם לו ,מה הוא הגדיר משהו אחר ,אני
שאלתי משהו אחר ואת עונה על משהו אחר.
שרון רואס [חברת מועצה] :לא עניתי משהו אחר ,עניתי מה ששאלת.
אייל נון [יועמ"ש] :שרון ,דקה .אלי ,השאלה נכונה ,אכן לא תמיד שני דברים דומים אחד לשני כמו
שאי אפשר להשוות בין תנין למלפפון רק בגלל ששניהם ירוקים .יכולה להיות תרומה שהייתה
מיועדת למבנה הזה ,ואז אומרים אם אתה תרמת למטרה הזו ,היא לא התקיימה .העמותה לא
קיימה אותה ,הוצאנו אותה ,אנחנו רוצים לקיים ,המועצה תקיים ,המועצה רוצה לקיים ,אתה
מעוניין? יכול להחליט שכן ויכול להחליט שלא ,השאלה איזה הסכם יש לו ,העמותה בתהליך
השימוע לא נתנה פירוט מה נבנה ממקורותיה ומה נבנה מכספי תרומות מיועדות ,זה אנחנו לא
יודעים .עכשיו ,כשאני אומר לך שלעמותה יש מקורות שלה ,אני לא יודע אם יש לה ,כי היא לא
הציגה ,אבל למשל עמותות כאלה באופן כללי הן לא למטרת רווח במובן הזה ,שאסור להם לחלק
רווח בין חברי העמותה ,מותר לשלם משכורות ,אסור לחלק רווח .זו עמותה שפועלת בהרבה
מקומות בארץ ,בהחלט יתכן שמעודף שנוצר בשנה מסוימת או למשל מתקציב של משרד ממשלתי
שהם קיבלו ,נגיד ,אני לא יודע ,נניח לצורך השיחה שמשהו עלה  3מיליון ש"ח 1.5 ,מיליון ש"ח
קיבלו ממשרדי ממשלה שונים ו 1.5-מיליון ש"ח מתורם ,תרומה מיועדת .כסף שהתקבל ממשרד
ממשלתי לבנות מבנה חינוכי אתה מבין ודאי שאף אחד לא יחזיר אותו לעמותה .זה לא שלה ,זה
לא היה שלה ולא נשאר שלה .כסף של תורם שיש בו תרומה מיועדת צריך לעשות בירור ,יהיה צריך
לדבר ולבדוק ,אבל אנחנו מקדימים את המאוחר ,אנחנו קודם כל בשלב של לא קיימתם את
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ההסכם ,כבר היום .אבל שימי ,למיטב הבנתי ,המבנה ברוב הזמן הוא פיל לבן ,המעט שימוש
שעושים בו ,לפחות בחלקו ,הוא שימוש מסחרי אסור ,אז סך הכל צריך לקבל את ההחלטה
להתקדם.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אני באופן כללי ,אני לא מתייחס כרגע לעמותה כזאת או עמותה
אחרת ,אבל למדינה יש שני מסלולים בלתקשר מול העמותות מבחינה כספית .זה או שיש מבחני
תמיכות ,או שיש מיזמים משותפים .זאת אומרת ,שכל העסק הזה מתנהל בדרך כלל דרך קונות
קונים וכל השאר ,ואם פעם העמותה נגיד רוצה לקיים פעילות בהתאם לצרכים של המדינה ,אז
בדרך כלל העמותה נכנסת למיזם משותף  ,50-50בדרך כלל העמותה מבצעת את העבודה ,מגישה
חשבוניות ,אתה מכיר את זה .או שזה נגיד מבחני תמיכות שמחלקים תמיכות ואז העסק הזה הולך,
ולכן ,אם יש שם עוד דבר אחד ,שאני לא זוכר באמת ,לא התעמקתי בו ,זו באמת סוגיה יותר
משפטית ,יש עוד גוף אחד שנקרא קרן עיזבונות ,שזה מכל מיני כספים כאלה ואחרים ,אתה מכיר,
פונים לשם בתי כנסת ,פונים לשם עמותות ,פונים לשם כל מיני ארגונים ,ואז קרן עיזבונות מפרסמת
מבחר של נושאים ואם אתה עומד בקריטריונים ,אז אתה יכול לקבל ואם אתה לא מקיים את זה,
אתה צריך להחזיר את זה לקרן עיזבונות .בכל אופן ,בכל המקרים שאמרתי בוודאי מדובר על בנייה,
אז לא תמיד יש כספי עמותה ,אבל זה בטח נברר את זה אחרי זה.
אלי מרדכי [חבר מועצה] :רק חבל שעמותה כזאת טובה שפועלת בהרבה מקומות בארץ גורמת
להרבה עוול בהרבה מקומות .אנחנו הצלחנו להעיף אותה מכאן וכשהיא לא תורמת לנו ,חבל.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :נכון ,אבל זה כבר לידי הוועד .טוב ,אני מעלה את זה להצבעה ,אייל
אתה יכול לנסח בבקשה איך בדיוק.
אייל נון [יועמ"ש] :כן ,אנחנו מחליטים לבטל את הסכם ההקצאה עם עמותת דרכי נועם קצרין
שעלי תורה ,אין לי פה את מספר העמותה .עמותת שעלי תורה (דרכי נועם קצרין) מספר עמותה,
נוסיף את המספר בהמשך.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :מאה אחוז .מי בעד? נא להצביע בבקשה .יוני גרוסמן ,שרון לבקוביץ,
לילך לייבוביץ' ,שרון רואס ,דימי אפרצב ,אנה גרוסמן .מי נגד? מי נמנע? טניה ,אלי מרדכי ,שימי
נמימי.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את ביטול הסכם ההקצאה עם עמותת דרכי נועם קצרין – שעלי תורה ,כפי
שהוצג במליאה.
אושר פה אחד

23

מ

שם

תפקיד

הצבעה

1

דימי אפרצב

ראש המועצה

בעד

2

אנה גרוסמן

סגנית ,חברת מועצה

בעד

3

לילך ליבוביץ

חברת מועצה

בעד

4

שרון רואס

סגנית ,מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה

בעד

5

שרון לבקוביץ

חבר מועצה

בעד
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6

טניה בגון

חברת מועצה

נמנעת

7

יוני גרוסמן

חבר מועצה

בעד

8

שימי נמימי

חבר מועצה

נמנע

9

אלי מרדכי

חבר מועצה

נמנע

מינוי רכזת נגישות תפקיד נוסף
דימי אפרצב [ראש המועצה] :סעיף הבא ,מינוי רכזת נגישות ,תפקיד נוסף.
אלי מרדכי [חבר מועצה] :דילגת שם על סעיף נראה לי.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :לא ,לא דילגתי ,אני רוצה כי אני מתאר לעצמי שסעיף שבע הוא יהיה
סעיף עם יותר אקשן ,או שלא .אני פשוט ,יש פה משהו מאוד טכני ,אין פה לא פוליטיקה לא כלום,
מינוי רכזת נגישות ,תפקיד נוסף.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :המועצה צריכה למנות רכזת נגישות ,הילה שניוק עשתה את זה
לאורך השנים האחרונות ,זה תפקיד נוסף ללא תוספת שכר ,זה צריך להיות הנדסאי בניין
ואדריכלות שמבין בתחום .היא סיימה לעבוד במועצה ,אנחנו מבקשים למנות את עינב גושלק ,אני
מקווה שאני מבטאת את זה נכון לתפקיד של רכזת נגישות.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אין פה משכורת.
שימי נמימי [חבר מועצה] :האם זה נכון לדון בזה עכשיו? בעובד? לא משנה ,שנייה ,תני לי לסיים
את השאלה ,כשיש פה עובד מועצה שנמצא כאן בקהל ,לגבי עובד מועצה אחר שבתפקיד.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :כל התושבים צופים בזה ,לכאורה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :התשובה היא כן ואני מעלה את זה להצבעה בבקשה ,מי בעד אישור
מינוי רכזת נגישות בתפקיד נוסף? אלי מרדכי ,זה לא פה אחד ,שימי איך אתה מצביע?
שימי נמימי [חבר מועצה] :אני נמנע.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :שימי נמנע ,כל שאר החברים בעד ,טניה ביגון בעד ,אלי מרדכי בעד,
יוני גרוסמן בעד ,שרון לבקוביץ בעד ,לילך לייבוביץ' בעד ,שרון רואס בעד ,אנה גרוסמן בעד ,דימי
בעד ,אושר.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את מינוי רכזת נגישות בתפקיד נוסף ,כפי שהוצג במועצה.
אושר פה אחד

24

מ

שם

תפקיד

הצבעה

1

דימי אפרצב

ראש המועצה

בעד

2

אנה גרוסמן

סגנית ,חברת מועצה

בעד

3

לילך ליבוביץ

חברת מועצה

בעד
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4

שרון רואס

סגנית ,מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה

בעד

5

שרון לבקוביץ

חבר מועצה

בעד

6

טניה בגון

חברת מועצה

בעד

7

יוני גרוסמן

חבר מועצה

בעד

8

שימי נמימי

חבר מועצה

נמנע

9

אלי מרדכי

חבר מועצה

בעד

הנחה למוסד מתנדב סעיף (5י) – מכללת תל חי
דימי אפרצב [ראש המועצה] :סעיף שבע בבקשה ,מי מציג את זה? הנחה למוסד מתנדב סעיף חמש
י' מכללת תל-חי.
אייל נון [יועמ"ש] :זה בעצם סעיף שעלה בפעם הקודמת ,התייחסות בעיקר שלנו.
שימי נמימי [חבר מועצה] :סליחה רגע ,אייל ,אתה שם לב שדילגת ,אני חיכיתי בסבלנות שתתייחס
להערה שלי ולבקשה שלי לחוות דעת שלך לגבי התב"רים ,חיכיתי וחיכיתי ואנחנו בסעיף האחרון
ועדיין לא הגבת ,לא נתת תשובה ,האם ההצבעה הייתה חוקית.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אני מבקש לדון בסעיף שבע ובסוף סעיף שבע יהיה אפשר להתייחס
למה שרוצים .בבקשה .סליחה ,אני מנהל את הישיבה ,אני שמעתי אותך ,בבקשה ,הנחה למוסד
מתנדב סעיף שבע.
אייל נון [יועמ"ש] :בישיבת המועצה הקודמת ,נדמה לי  ,9.5עלה הנושא ,הועלתה תוך כדי ההצבעה
שאלה אם ראש המועצה וחבר המועצה לבקוביץ רשאים להצביע ,הוסכם שתהיה הצבעה ולאחר
מכן זה ייבדק על ידי ואם תהיה בעיה אני אעביר חוות דעת לחברי המועצה .בדקתי ,התברר שחבר
המועצה לבקוביץ לא יכל להצביע ,ראש המועצה דימי יכל להצביע ,אני ביקשתי מראש המועצה,
המלצתי בפניו ,מטעמי ני קיון הדעת ,שזה יובא שוב לישיבת המליאה .בינתיים ,הועבר לעיוני
שהמניעות של חבר המועצה לבקוביץ הוסרה מאחר והוא התפטר מהוועד המנהל של מכללת אוהלו.
בעקבות פנייה נוספת ,בדקתי ,ביקשתי לקבל נתונים ולא קיבלתי ,פניתי בעקבות זה למכללת אוהלו,
קיבלתי נתונים לגבי קרבת משפחה של עובדת בכירה במכללה לחבר מועצה אחר והסברתי לחברים
פה ,ראו את זה ,הסברתי שלדעתי חבר המועצה שימי נמימי לא יכול להצביע בעניין הזה ,שימי
חושב אחרת וזה בסדר ולגיטימי ,הוא רוצה לפנות בערער לפנייה לגורם מעליי ,אין שום בעיה .אני
לא רואה סיבה בגלל העניין הזה להמליץ לראש המועצה ,הייתה פנייה של שימי שאני אמליץ לראש
המועצה לא לקיים את ההצבעה ,אני לא חושב שיש סיבה לזה ,ראשית כל עוד לא הייתה חוות דעת
שונה משלי ,אז חוות דעתי היא המחייבת .שנית ,הנושא הזה הסתבר שעלה בישיבת המליאה לפני,
אני לא זוכר בדיוק מתי ,אבל כמה חודשים ,שימי העלה את השאלה הזאת ואני אמרתי לו שצריך
לבדוק ,אבל מאז הוא לא העביר לי נתונים .הנושא של נתונים זה באחריות חבר המועצה להעביר
באיזו עובדת מדובר ומה קרבת המשפחה וכך הלאה .גם בשבוע שעבר שביקשתי נתונים בסופו של
דבר לא קיבלתי ונאלצתי לברר אותם בעצמי עם מכללת אוהלו .ולכן ,אני לא רואה סיבה להמליץ
לראש המועצה לא לקיים את ההצבעה.
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דימי אפרצב [ראש המועצה] :אני מעלה את זה להצבעה.
שימי נמימי [חבר מועצה]" :אני מעלה את זה להצבעה" ,כאילו אף אחד לא רוצה לדבר נכון? אתה
לא שואל את השאלה האם יש לכם משהו להגיד? משהו קצת לדון?
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אתה מבקש לדבר ,אז תדבר .תדבר יפה ,מה אתה בקרקס?
שימי נמימי [חבר מועצה] :אתה כמו רובוט
דימי אפרצב [ראש המועצה] :גם בקרקס יש בית ספר לליצנים.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :אני מבקש לשאת כמה דברים .תראו ,אני לא נכנס פה לעניינים
משפטיים ,זה לא תחום התמחותי ואני בטח לא אביע את חוות דעתי כי זה לא רלוונטי .אני רוצה
לשתף פה את החברים ,אני חושב שחלק מהיושבים פה מכירים כבר את הסאגה שאני הולך לדבר
עליה .אני חושב שכשאנחנו באים ,שרון ,לשולחן המועצה ,אנחנו באים לפה נקיי כפיים .אני חושב
שכולם מגיעים לכאן ובסופו של דבר כל אחד שייך לצד כזה או אחר ,אחד שייך לקואליציה ,אחד
שייך לאופוזיציה ,יש לפעמים החלטות שמקבלים אותן כהחלטה סיעתית ,זה בסדר גמור ,לפעמים
אנחנו מבטלים את דעתנו בפני החלטת הסיעה .אני חושב שמה שקרה פה בשבועיים האחרונים,
לפחות אצלי ,חצה כל גבול של מנהל תקין ,אני מקבל פניות דרך בני משפחתי שמקבלים פניות
מגורמים שקשורים פה בסיפור הזה ,שיחות מוקלטות ,שיחות טלפון ,שמנסות להשפיע עליי,
להשפיע על אופן החלטתי על איך אני אצביע .אני חייב להגיד שבהתחלה זה הדהים אותי .בכלל,
מערבים בני משפחה שלי ,מדברים איתם על אופן ההצבעה שלי ,על איך אני אמור להצביע ,זה נשגב
מבינתי בכלל איך דבר כזה יכול לקרות .הדבר הזה עלה מדרגה לפוסט שקראתי שלך ,ראש המועצה,
שהשם שלי שורבב שם בפנים ,של ניסיון להשפיע עליי בצורה שהיא בעיניי חסרת גבולות ,בצורה
שהיא ממש שיימינג ,ממש שיימינג .השם שלי מופיע בפייסבוק ,ממש שיימינג .ממש פוסט שאני
הייתי מזועזע ממנו ,והדבר הכי נורא זה שבערב שבת ,כל בני המשפחה נמצאים בבית ,הילדים
חוזרים מהצבא ,משירות לאומי ,אני מקבל פנייה דרך בן משפחה ,שמישהו מהנוגעים בדבר ממש
מאיים עליי ,מעביר פה פניות שיטפלו בי ,ועוד אומר גם לבן משפחתי ''בכלל מי זה יוני גרוסמן? איך
הוא בכלל משתתף בהצבעה? הוא בכלל לא מגיע לישיבות מועצה" .מעבר לעובדה הזאת שהדבר
הזה הוא שקר מוחלט ,מה פתאום המידע הזה בכלל? מה פתאום הדבר הזה נאמר? מה פתאום
משתמשים במידע כזה? מה פתאום אומרים "אני אטפל בו"? מה זה יטפל בי? מה זאת אומרת לטפל
בי? מה זאת אומרת? מה זאת אומרת לטפל בי? אני צריך לבוא לפה להצביע בהתאם לצו מצפוני.
איך זה יכול להיות? אני פונה אליכם ,חבריי חברי המועצה ,איך זה יכול להיות שפונים לבני
משפחתי? מה פתאום בכלל מערבים אותם? מה פתאום מקבלים בני משפחתי ,מקבלים בכלל פנייה
בטלפון ,מאנשים שנוגעים בדבר ,איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שמישהו מהמשפחה שלי
מקבל טלפון? שאומרים לו "אני אטפל בהם ,אחד אחד אני אטפל בהם" מה זה הדבר הזה?
דימי אפרצב [ראש המועצה] :איך זה קשור לשולחן הזה? מישהו כאן איים עליך?
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :יש הצבעה ,אני טוען טענה מאוד בסיסית .אנחנו נמצאים בשנה מאוד
קשה ,אפשר לעשות כל מיני ,אפשר לקרוא לזה בצורה אחרת ,זה לא גירעון ,זה גירעון ,יש פה תקציב
שהוא צבוע .יש פה תקציב שהוא גרוע ,יש פה תקציב בעייתי .אין לי שום מדד ושום יכולת לוותר
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על הכנסה ,בכלל לא רלוונטי מי הגוף ,בכלל לא משנה ,אין לי שום עניין ,לא מול אוהלו ולא מול תל
חי ,לא מכיר אף אחד מהגורמים .אני כחבר מועצה לא יכול בשנה כזאת קשה ,לא יכול לוותר על
שום הכנסה ,לא בשנה הזאת .שנה אחרת ,שנה שבה התקציב יהיה מאוזן ,שנה שבה נשב ,תארו
לכם שהפחדה כזאת הייתה עולה חס וחלילה בישיבה של וועדת תכנון ובנייה ,שמישהו היה אומר
''אני אטפל בו'''' ,אני אטפל בהם אחד אחד" .מה זה הדבר הזה?
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :מי מאיים אבל?
לילך ליבוביץ [חברת מועצה] :למה להאשים אותנו במשהו כאילו אנחנו חלק ממנו?
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :איך יכול להיות שעובר מידע שנאמר על יוני גרוסמן ,מה פתאום הוא
משתתף בישיבת המועצה ,הוא לא מגיע בכלל למליאות מועצה? מי העביר את המידע הזה?
שרון לבקוביץ [חבר מועצה] :יוני אתה חושב שאנחנו מתעסקים כל היום? יש לנו עניינים אחרים.

[התפרצויות]
שרון רואס [חברת מועצה] :יוני אנחנו איתך .חמור מאוד אם קיבלת איום .כולם צריכים להרגיש
לא בטוחים להצביע על פי צו מצפונם
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :אני חושב שכשאנחנו מעלים דיון רגיש ככל שיהיה ,מבין שהוא יהיה
פעם נוספת ,הוא פעם קודמת עלה ונפל בהצבעה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :עלה ועבר ,יוני .פעם שעברה ,אבל דקה ,תרשה לי .יוני ,שנייה ,אתה
מאשים אותי בשיימינג .אתה טוען ,אני מקריא .זה מה שכתבתי בפייסבוק ,בוא תגיד לי על איזה
שיימינג אתה מדבר ,אתה חבר מועצה ,אתה לא חסין לביקורת בדיוק כמוני ,ביקורת זה חלק
מהחיים שלנו" ,אני מצפה מחבר מועצה נמימי לגילוי אחריות כמו גם מכל חברי האופוזיציה ,יוני
גרוסמן ,אלי מרדכי וטניה ביגון ,הקמת מכללת קצרין היא לא דבר מובן מאליו ,הצלחת האופוזיציה
בעבודתו של חבר המועצה נמימי לבטל מתן הנחות ארנונה למכללת תל חי ,יכולה לסכן ,"...איזה
שיימינג? בוא תגיד לי.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :זה פוסט מיותר לחלוטין .זה שיימינג .אתה לא יכול לקבוע לי ,אני זכותי
להצביע לפי צו מצפוני.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אתה לא תקבע לי מה מיותר ומה לא מיותר.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :הלחצים האלו שמועברים...
דימי אפרצב [ראש המועצה] :מותר לי לפנות אליך.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :מותר לך לפנות אליי .אסור לך לנסות לשכנע אותי.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :בוודאי שכן ,אתה חבר מועצה .חבר המועצה אלי מרדכי אמר הרי
דברים הרבה ,לא נעים ביקורת ,מה לעשות.
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שרון לבקוביץ [חבר מועצה] :אני מקבל פוסטים על אנה גרוסמן ,איזה פוסטים אני מקבל.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אתה לא יכול להאשים אותי בשיימינג ,אולי שימי נמימי היה יכול
לכעוס עליי שאני פה מזכיר אותו שלוש וחצי פעמים ,אבל שום דבר ,גם בפנייה הזאת ,זה דבר
עובדתי.

[התפרצויות]
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :יש הבדל בין לכתוב טענות לגיטימיות ,יש הבדל בין לתאר בצורה נכונה,
מצידך ,מה הסיבה לזה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :ממתי אתה קובע מה נכון ומה לא נכון?
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :אני קובע כי אני נתון ללחצים ,אני רוצה להגיד לך ,אני מבין.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אני לא יודע איזה לחצים.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :בטח שאתה לא יודע.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אם יש מישהו שמאיים עלייך ,תגיש תלונה במשטרה מיד .אני לא
דואג ,אבל אתה לא יכול על השולחן הזה לדבר.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :בוודאי שאני יכול ,אני רוצה לשתף אתכם וגם את האזרחים בקצרין
שכרגע צופים בנו ,שאני באתי לפה מפחד ,באתי לפה בפחד .אני מבין שכרגע ההצבעה האיזון שלה
הוא קצת אחר ,יש פה רגיעה ,אני אומר לכם ,אני באתי לפה בפחד ,אני באתי לפה בפחד כי מישהו
אמר שהוא יטפל בי ,מישהו אמר שהוא יטפל בנו אחד אחד .מישהו אמר שיטפל בנו אחד אחד.
אנה גרוסמן [חברת המועצה] :מי? מי אמר?
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :והמידע הזה שעבר אליו ,שאמרו לו ,שהוא אמר לבן משפחתי ,שיחה
קיימת ,הוא אומר לו "מה פתאום יוני גרוסמן משתתף בדבר הזה?" חמור ביותר ,חמור ביותר שעבר
מידע כזה ,חמור ביותר שדבר כזה נאמר ,חמור ביותר שמישהו בכלל מקבל כוח ,מקבל לגיטימציה
להשתמש במידע כזה .מה פתאום חבר מועצה צריך להיות נתון ללחצים? אין שום סיבה בעולם,
זכותו של חבר מועצה להגיע לפה לשולחן המועצה ,להצביע בהתאם לצו מצפונו ,זכותו של כל אחד
מכם להצביע איך שהוא חושב .אסור לאף אחד לאיים על אף אחד .אסור לאף אחד להזמין אף אחד,
איך שהוא מאיים ,אסור.
אנה גרוסמן [חברת מועצה] :יוני ,אתה זוכר כמה דברים כתבו עליי?
שימי נמימי [חבר מועצה] :בסדר ,אבל עלייך לא איימו.
לילך ליבוביץ [חברת מועצה] :לא איימו? לא הייתה פה משטרה ואנחנו היינו איתה במשטרה? אל
תיתמם ,דיי.
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אייל נון [יועמ"ש] :אני רוצה להתייחס לנושא של להצביע ,אתה לא יכול להוציא אותו מהדיון אם
הוא רוצה להצביע .בנושא של השתתפות בדיון אם מגיע או לא מגיע ,נכון .אבל חבר המועצה אם
רוצה להתייחס לנושא של ניגוד עניינים שהוא חולק עליי ,זו זכותו לדבר את כל העשר דקות.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אם זה הנושא הזה ,אבל לא נושא של מכללה ולא הנחה ולא שום
דבר.
אייל נון [יועמ"ש] :שנייה ,אני אומר לכם מה ההנחיה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אני לא שומע ,הוא מדבר אליי ואני לא שומע.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :יוני ,חברים ,תדברו בבקשה אחרי הישיבה .יוני ,תדברו אחרי
הישיבה.
אייל נון [יועמ"ש] :הכלל אומר שמי שיש לו ניגוד עניינים הוא לא ישתתף בהצבעה ולא ישתתף
בדיון ,אבל מותר לו לפני שמתחיל הדיון להביע את העמדה שלו באותו נושא .להגיד אני חושב
שצריך להיות פטור למכללת קצרין ולהסביר למה .חוץ מזה ,במקרה הזה יש מחלוקת עניינית ,שאני
מכבד את שימי ,אני לא מסכים איתו ,אם מישהו יקבע מעליי ,אני מונופול על השכל ,אם מישהו
יקבע שטעיתי אני אגיד לשימי טעיתי ,אבל כרגע ,זאת דעתי ,בסדר? והסברתי גם למה ,בחוות הדעת
שלי שנשלחה לחברי המועצה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :השאלה האם מותר או לא ,לא בקטע שאני רוצה להשתיק.
אייל נון [יועמ"ש] :כן ,הוא יכול להגיד אחד ,התייחסות לנושא ניגוד עניינים ועדיין מותר לו וגם
לנושא עצמו הוא יכול להגיד את עמדתו.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אני רוצה להסביר ,שנייה אחת ,צריך להבין את זה ,אני למדתי את
זה ,אם יש דבר שהוא יכול לסכן כביכול חבר מועצה ,זה בדיוק הסיפור של ניגודי עניינים ,זה כל
מיני עוסקים ,עניינים אם מתעסקים בזה המון ,ולכן ,צריך פשוט להימנע מזה .אני מבקש ,לגלות
יתר זהירות ,לא כי יש לי איזשהו עניין או אין לי עניין ,אוקיי? כי אנחנו מבינים שכרגע הסיטואציה
השתנתה ,אבל רק כדי שאף אחד לא יסתבך ,זה הכל ,אני אומר את זה בצורה הכי כנה שבעולם ,מי
שמאמין בזה או לא מאמין בזה .זה הכל ,בגלל זה אני בודק את הדברים ,כי אף אחד מאיתנו לא
התעסק בזה.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :דימי ,אני חייב לענות לך ,באמת בצורה ,שנייה ,על זה אין ויכוח.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :ויכוח על מה?
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :על עניינים של זהירות של חבר מועצה בהצבעה בניגוד עניינים ,זה בסדר
גמור ,מותר להביא חוו"ד משפטי ,חוו"ד מנגד ,הכל בסדר גמור .בשולחן המשפטי ,בדיון המשפטי,
הכל בסדר גמור .ברגע שנחצה קו אדום ,ברגע שיש מציאות שמישהו מעביר מסרים לחבר מועצה,
שמזהיר ונו תן איום מרומז ואפילו לא מרומז ,בצורה גלויה ,הדבר הזה מסוכן ופסול וצריך לגנות
אותו.
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דימי אפרצב [ראש המועצה] :יוני ,הסברת את זה ,אני רוצה להיות נורא ברור .אני מבקש מהציבור,
כי עוד אזהרה אחת ,אני אבקש מפקח להוציא אתכם ,אני לא רוצה לעשות את זה ,בבקשה ,אני
מבין שיש הרבה דברים ,בבקשה ,תתאפקו .ממש יש פה מספיק רגש .יוני ,אנחנו כנראה נמשיך
להיות חלוקים ואני אגיד לך במה ,בעניין שאתה סיפרת כולם פה מזדעזעים וכולם פה הביעו ,אתה
שמעת איך הגיבו חברי המועצה ,כולם ביקשו ממך לדייק אם יש כאן מישהו שעשה איזושהי הפעלת
לחצים כאלה ואחרים .לא לחצים ,איומים וכל הדברים החמורים שאמרת .אני רוצה להסביר את
זה בצורה מאוד קצרה ,יושבים כאן חברי מועצה ,נציגי ציבור ,תחום העיסוק שלנו הוא פוליטיקה.
עכשיו ,יש מעט מאוד דרכים להשפיע על חברי מועצה ,כל אחד כאן ,אני מסביר לכולם ,לכל
היושבים פה ,לפני שנתיים וחצי ,התמודדו לאמון הציבור כאשר התחרות ,אם נשים בצד גידופים
והתקפות ,לא משנה של מי ועל מי ,כולם היו בתחרות מי נותן תקווה חדשה לתושבים ,מי הולך
לטפל בדברים ,לקדם את קצרין ,לקדם את התושבים ,וקרה מה שקרה ,אלה התוצאות .עכשיו ,לא
יתכן מצב ,ואני אומר את זה בצורה הכי גלויה ,לא יתכן מצב ,יש דברים שהם במחלוקת וזה בסדר
גמור ,אבל יש דברים שהם הרבה מעבר למחלוקת .תקציב ,הנחה למכללת אוהלו או למכללת תל
חי כרגע ,זה לא משנה ,לא רק שהוא אושר לפני שנתיים או משהו כזה ,לא רק שהוא מופיע בתקציב
הבסיס של המועצה ,לא רק שהוא לא משפיע על שום דבר ,אלא זה דבר סופר טריוויאלי ונורא נורא
חשוב .עכשיו ,כאשר רוצים לבטל הנחה למכללה ,זו משמעות הרסנית ביותר ,מכיוון שכל הרשויות
מתחרות על גופים אקדמיים .גוף אקדמי ,מעבר למספר מקומות עבודה ,מעבר ליוקרה ,מעבר
לאספקת עבודה לכל מיני ספקים ,כתבתי על זה ,זה גם עניין של עתיד ,גם עניין של יוקרה ,זה המון
דברים .אני מזכיר לחברי המועצה שלא יודעים ,במשך ,אם אני לא טועה 15 ,שנים ,לא רק שאוהלו
קיבלו הנחת ארנונה ,אלא מועצה מקומית קצרין תמכה במאות אלפי שקלים במכללת אוהלו ,ואחת
הביקורות שלנו בקדנציה הקודמת ,יוני אתה היית שותף לזה ,לא זוכר אם הצבעת ,אבל ידעת את
זה ,אחת הביקורות שלנו אז ,שמכללת אוהלו לא מספיק הייתה מעורבת בחיי היישוב ,מכללה
לחינוך ,הייתה לנו ביקורת כאן מסביב לשולחן .כתוצאה מכך ,התמיכה שלנו הלכה והצטמצמה,
ועל זה אפשר להתווכח ,כי זו תוספת ,אבל הדבר הבסיסי שהוא שווה בכל העיריות זה הדבר הזה.
כשמכללה הולכת לממש פה ,זה לא משנה כרגע מה המקור התקציבי ,היא הולכת לממש פה הכפלה
של קמפוס ,בנייה של מעונות סטודנטים ,פיתוח מטורף ,אין דבר שהוא יותר לא הגיוני מאשר ללכת
ולכרות ענף שעליו אנחנו יושבים .עכשיו ,אין בזה שום הגיון ,זה לא קשור לתקציב מועצה ,זה לא
קשור לגירעון הלא קיים ,וזה לא קשור לכל מיני נרטיבים שמנסים כאן לפתח ,זה לא קשור .יכול
להיות שזה איזשהו עניין וזה הרגע הנכון במקום להתנגד לזה ,זה ישרת מאוד את הקואליציה,
בויכוחים הפוליטיים והכל וזה ,אבל אני לא רוצה את זה ,כי זה גם עניין של מסר למכללה .אני יודע
כרגע פחות או יותר מה תהיה התוצאה .המסר שיוצא מהשולחן הזה למכללת תל חי ,שזו אחת
השאלות ששאלו אותי ,שאני לא רציתי להתייחס לזה .האם המסר של מועצה מקומית קצרין
שמכללת תל חי לא רצויה כאן .עכשיו ,אני מבטיח לכם שיש מספיק רשויות באזור שמאוד ישמחו
לקבל לא רק את הטייטל ,אלא את הנושא של מכללת תל חי ,ואנחנו לישיבה הבאה נזמין את
ההנהלה והם יציגו לנו תכניות וכל מיני דברים ,ואני כבר לא מדבר על זה שנכון להיום שאנחנו פשוט
מדברים כרגע על זה בשקט ,לא עושים מזה טררם ,כי לא רוצים לפרסם ולהשלות ,אבל אנחנו
מדברים על הקמה עתידית של פקולטה לחקלאות ,פקולטה לוטרינריה ,איך אפשר? במו ידינו ,ללא
שום סיבה הגיונית ,למכללה שאנחנו כבר אישרנו ,גם בוועדת הנחות ,גם בעבר ,ללכת ולהצביע נגד,
מה ההי גיון בזה? תסלח לי ,לא יודע ,תעשה ניתוק טוטאלי .מה שקרה לך ,אין לי מושג ,איתי לא
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דיברת ,אני באמת לא יודע על מה אתה מדבר ,מה ששמעתי זה נשמע מזעזע ,לא מקובל ,ללא שום
ספק ,לא אכפת לי למי פנו ומה פנו ,ובטח גם אליך ,אבל בין זה לבין להעביר ביקורת ,זו המחויבות
שלי ,אני חייב .אם אני לא כראש מועצה לא אעשה ,לא אנסה להגן על קצרין ,על כל הדברים האלה,
מה שווה? עכשיו ,זו המחויבות שלי ,ואני לא כתבתי ,לא אותך ,לא תקפתי ,לא את שימי ולא תקפתי
אף אחד .מותר לי להעביר ביקורת ,זאת ביקורת מאוד מאוזנת ,נכון ,הטקסט הזה השתנה לפחות
 15פעמים עד שהוא הגיע לטקסט הזה ,כי אני גם בן אדם רגיש ,אבל אני לא מצליח להבין פה את
ההי גיון ,ולכן אני אומר לך שהטיעונים שנשמעו עד עכשיו ,תסלח לי ,זה טיעונים שהם מסבירים
את התוצאה הסופית שרוצים להגיע ,במקום להיות באמת כנים עם עצמכם ,זה מה שאני חושב,
יכול להיות שאני טועה .אבל אני מציע לכם ,חברים ,כמו שכתבתי ,אני גם אומר לכם עכשיו ,שמי
שיכול להצביע ,שיצביע בעד ,יש בזה אמירה ,זה לא הולך כרגע להשתנות ,מהרגע שהאיזון כאן חזר
לנושא הזה ולכן אני ממליץ לכם ואני מבקש מכם כן להצטרף לדבר הזה ,במיוחד שזה לא פוגע
בתקציב ,זה לא משנה שום דבר ,להפך ,זה רק יכול להציל את הכבוד שלנו כיישוב כלפי מוסד
אקדמי שאנחנו כרגע מנהלים יחד איתו ,קצרין ותל חי ,מנהלים מאבק באוניברסיטה הגלילית
ואנחנו ראשונים בסיפור הזה .איזה מסר אנחנו מעבירים? דבר הזוי בעיניי ,אני מציע לכם לחזור
בכם ,זה הזמן לעשות את זה .שימי נמימי רוצה לדבר ,בבקשה .אני סיימתי.
שימי נמימי [חבר מועצה] :תודה לך על הדברים ,אני אשמח מאוד אם תקשיב לי בקשב כמו
שהקשבנו לך ולא תפריע לי גם כן .ראשית ,לפני שאני אגע בכמה עניינים טכניים ,אני אביע שוב את
העמדה שלי בנושא מכללת אוהלו בנושא של הנחה בארנונה .הגישה שלי בנושא של מכללת אוהלו,
היא לא נגד אוהלו ולא נגד מכללת תל חי ,היו כאלה שאמרו שפתאום אני התנגדתי לאיחוד בין תל
חי לאוהלו ,זה ממש לא ,ההפך ,אני חושב שהחיבור בין תל חי לאוהלו יעשה רק טוב למכללה ורק
טוב לקצרין ולסטודנטים ,נפתח עוד קורסים ועוד אפיקים נוספים שלא היו עד היום .ממש אין לי
שום ט ענה או בעיה עם מכללת אוהלו ובטח שלא עם תל חי .אבל ,כמו שראש המועצה אמר ,מעל
 20שנה מועצה מקומית קצרין ,מסבסדת ,מממנת ,אם זה בהנחה בארנונה ,אם זה באפיקים נוספים
את מכללת אוהלו .מכללת אוהלו ותל חי ,הן מכללות מבחינה תקציבית מאוזנות ,לא צריכות עזרה,
ולא במצב של כאילו קטסטרופה אם לא יקבלו את ההנחה הזאת בארנונה .לעומת זאת ,מועצה
אזורית קצרין נמצאת במצב קטסטרופה ,כמעט כל דבר שדנו בו בתקציב או רעיונות ,לפתח ,לעשות,
הפעלות ,קיבלנו תשובות'' ,אין תקציב ,אין כסף ,אין תקציב ,אין כסף'' .למרות כל הסיסמאות
שהתקציב מאוזן ,חבר'ה ,לא סתם קצרין ,שלא יספרו לכם סיפורים ,לא סתם אנחנו בתכנית
התייעלות .תכנית התייעלות אומרת ראשית ,שיש בעיה ,עובדתית מועצה מקומית קצרין לקחה
הלוואות ,גם ב 2021-וגם ב 2022-על מנת לסגור את התקציב ,מה זה אומר? שהמצב קשה .כשהמצב
קשה ,לא נותנים הנחות .אז עם כל הכבוד למכללת תל חי או מכללת אוהלו ,יש גבול וזה כבר עכשיו
אני לא יודע איך תקראו לזה ,יש שנים שבהן הם צריכים לדעת לשמוע 'לא' ,אבל כנראה שהבושה
והחרפה שהם לא יודעים לשמוע לא ,כי עם איך שהם התנהגו ועם איך שהם התנהלו ,וההתערבות
הפוליטית שלהם ,ומה שקורה במועצה ,זה עבר לדעתי את כל גבול הטעם הטוב .יוני אמנם כרגע
יגיד לשמור על זה ולא להגיד מי אמר ,מי איים ,וכולי ,אני מקווה מאוד שהוא ייקח את הנושא הזה
ולא יוותר ,וילך למשטרה ויגיש תלונה ,הלחצים שעברנו פה בתקופה האחרונה ,בשבועיים ,בחודש
האחרון ,הם לחצים מטורפים ,ולא הגיוניים .בסך הכל על מה? אנחנו לא אמרנו שאנחנו לא ניתן
הנחה בארנונה בכלל באופן גורף למכללת אוהלו .יש שנה קשה ,בשנה הזאת עוצרים את ההנחות.
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עוצרים את ההנחה בארנונה ,כמו שעצרתם הנחה בארנונה למד"א על קרוואן ,וכמו שעצרתם הנחה
לשעלי תורה ,המילים שמצוטט ראש המועצה ,התקופה הזאת היא תקופה קשה ,אי אפשר לתת
הנחות ,אותו דבר גם לגבי אוהלו .עכשיו ,מפליא אותי שראש המועצה כל כך דאג לי ,כחבר מועצה
שאני אצביע או אדבר חס וחלילה בניגוד עניינים ,כאשר במליאה הקודמת הוא נתן לחבר המליאה
שרון לבקוביץ להצביע ,כאשר הוא ידע בוודאות שהוא בניגוד עניינים ,גם שרון ידע ,גם ראש
המועצה וגם היועמ"ש ,ושלושתם נתנו לו להצביע בניגוד עניינים ,כל ההצבעות הקודמות הוא
הצהיר הצהרה חד משמעית שהוא בניגוד עניינים ,אבל נתנו לו להצביע בכפוף לחוו"ד המשפטית,
אז אני שמח שאתה שומר עליי כבוד ראש המועצה ,אני אשמח מאוד אם גם תשמור על חברייך
בקואליציה שלא בטעות יצביעו בניגוד עניינים .אני רוצה מבחינה טכנית להגיד ליועמ"ש שאני
ממליץ לך לבחון שני דברים .אחד ,האם כל הנושא הזה של וועדת ההנחה הוגש בכפוף לחוזר מנהל
הכללי  ,5/19ששם יש לא מעט סעיפים שבהם המכללה צריכה לעמוד על מנת לקבל את ההנחה
הזאת .אני ממליץ לך או למליאה בכלל ,לבדוק האם הם עמדו בכפוף לכל הסעיפים האלה ,יש פה
כמה סעיפים שלדעתי ,אני לא אומר בטוח ,אתה איש המקצוע ,לדעתי ,הם לא עמדו בהם ,והם לא
כשירים לקבל את ההנחה הזאת ,אבל אני סומך עלייך שאתה תבדוק את זה .דבר שני ,הייתי רוצה
לדעת מתי מר שרון לבקוביץ התפטר מוועדת הכספים של המכללה והאם אין תקופת צינון לגבי
ההצבעה שלו ,האם מותר לו או לא מותר לו להצביע נכון להיום ,אין דבר כזה תקופת צינון? התפטר
אתמול מותר לו להצביע היום? כאשר במליאה הקודמת ,אני מזכיר לך ,הוא הצביע בניגוד עניינים
לדעתך .דבר שלישי ,אני כן מבקש שתבחן שוב את חוות הדעת ששלחת לי במייל ,ארבע שעות לפני
המליאה ,שלחת לי חוות דעת שאני נמצא בניגוד עניינים .לדעתי ,אני אומר שוב ,אני לא יועמ"ש,
אני אומר על סמך מה ששלחת לי בקובץ ,קראתי אותו פעמיים ושלוש ,ולא מצאתי שם את ההוכחה
על כך שאני בניגוד עניינים ,אני כמובן אכבד את מה שאתה אומר כרגע כי אין לי חוות דעת משפטית
נוספת ,אני לא אשתתף בהצבעה ,אבל אני אשמח אם תבדוק את זה ותבחן את זה שוב .אני אמליץ
למליאה ולך ,לדחות את ההצבעה בנושא הזה כי נהיה פה יותר מידי מסריח הסיפור הזה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אני מבקש ארבע התייחסויות ,הוסבר כאן לא פעם ולא פעמיים וחבל
שאתה חוזר על זה כל הזמן ,אני לא יודע מה בדיוק המטרה ,אני חושב שאולי אני יודע ,אבל זה לא
בעייתי ,זה פשוט לא נכון ,גם התייעלות וגם הלוואות הוסבר אין סוף פעמים שחלק מהדרכים של
התנהלות מועצות זה לקיחת הלוואות איזון ,כיוון שדרך תקצוב של משרד הפנים ותקציבי איזון
זה קבלת הלוואות איזון ,זה הוסבר אין סוף פעמים ,שמועצות שלוקחות הלוואות איזון מקבלות
החזר של ההלוואות איזון באמצעות הקצאות כספיות ,זה נושא אחד ,הוסבר הרבה פעמים ,חבל
שאנחנו כל פעם חוזרים על זה .גם נושא של התייעלות לא מצביע על שום דבר שההתנהלות לא טובה
ולא תקינה של המועצה ,כי ברמה עובדתית מזה  15שנים המועצה הזאת זוכה כל שנה בפרס ניהול
תקין ,פעם היה סביב זה כסף ,לצערי היום אין כסף ,ככה שזה עומד בסתירה לאמירה ,יכול להיות
שהה סבר לא הובן ,למרות שהוא הוסבר מספר פעמים ,תכניות התייעלות ,יש שמות קוד,
שכשמועצה רוצה להגיע להסדר מול משרד הפנים בלי להיכנס לגירעון ,כדי לקבל כספי מענקים,
בדרך כלל נדרשות המועצות לעשות תכניות התייעלות ותכנית התייעלות בדרך כלל זה דבר מאוד
קשה למועצות ,בגלל שזה בדרך כלל גוזר הורדה של לא תקציבים ,אבל יותר שירותים ויותר תקנים.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אני שואל אותך ,אני שואל אותך שאלה ,אני אעשה את זה ענייני.
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דימי אפרצב [ראש המועצה] :לא ,תרשום ,אני מבקש שתיתן לי לסיים ,כי אתה בכוונה קוטע לי
את חוט המחשבה .שרון לבקוביץ לא זקוק לעו"ד.
אייל נון [יועמ"ש] :תן לי להסביר.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :שנייה אחת ,אני אסביר ,כי אני יודע מה הייתה ההתלבטות של כולם,
ולכן התבקש היועמ"ש לחוות את חוות דעתו ,מכיוון שהיה מדובר על מכללת תל חי שבה שרון
לבקוביץ הוא חבר באספה הכללית ולכן ,סוגיה של אי הצבעה או כן הצבעה בניגוד עניינים היא
בעינינו לא עמדה על הפרק .יועמ"ש אחרי שהלך ובדק ,זה לא קשור אם זה שביעות רצון של מישהו
או לא ,מצא קשר ,חיבור ,עם זה ששרון לבקוביץ עדיין היה נחשב חבר בדירקטוריון של מכללת
אוהלו שהולכת להיסגר בעוד מספר שבועות ,וגם היה חבר באספה הכללית ,מצא קשר בין הדברים
ולכן אמר שהוא נמצא בניגוד עניינים .אילו ,אני מכיר את שרון לבקוביץ ,ממש לא זקוק לא לציונים
ממני ולא לשום דבר ,מכיר אותו בפעילות ובעשייה ,כולם מכירים אותו ,יוני ,חברים אחרים אולי
פחות מכירים ,אלה שלא היו ,שרון לבקוביץ תמיד מאוד נזהר מעניין של ניגוד עניינים ואילו הנתון
הזה ,הקשר בין מכללה נסגרת לבין הענקת ארנונה למכללה אחרת היה והיינו מבינים שהוא קיים,
אז מן הסתם ששרון לבקוביץ לא היה מצביע ,אני ידעתי שאין שום בעיה בהצבעה שלי וגם בהצבעה
של שרון .לכן ,כא ן אני מסביר שאין פה שום דבר ,ולכן כנראה גם קיבל החלטה היועמ"ש על
ההמלצה שהוא אמר .דבר אחרון ,מתוך הדברים שלך ,כל סוגיית אישור למתן הנחה ,הוא נבחן
בוועדת הנחות ,זה לא משנה לי מה ההחלטה של וועדת ההנחות ,אני בטח לא מזלזל ,לא בהחלטות
של הוועדה ששם חבר אופוזיציה יו"ר ,לא בוועדת מכרזים ששם חבר אופוזיציה הוא יו"ר ,אלא
אני לא מפקפק ביושר ובמקצועיות .עכשיו ,בוועדת ההנחות ,זו לא וועדה שהתאספו כמה חברים
סביב בירה ,אלא זה מלווה ע"י אנשי מקצוע ,הדברים נבדקים ואחר כך הם באים לאישור המליאה
שזה במקרים הספציפיים האלה בדרך כלל תמיד זו הייתה סוגיה יותר טכנית ,כי היא נדרשת
במשרד הפנים אחרת אי אפשר להצביע .ולכן ,זו התשובה שלי ,אני אשמח אם אתה תרחיב את מה
שאתה רוצה להרחיב אייל נון ,בתשובה שאתה רוצה לתת לשימי.
שימי נמימי [חבר מועצה] :לגבי נושא שאתה טוען שאני כל פעם מדבר או מטעה את הציבור לגבי
תכנית התייעלות והלוואות.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אני לא אומר שאתה אמרת ,אל תכניס לי מילים לפה .אני לא אומר
שאתה מטעה את הציבור ,אני טוען שאתה כנראה לא יורד לעומק של הדבר ומציג את זה בצורה
שמטעה ,אבל אני לא.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אתה טענת על גבי הפייסבוק שאני משקר לציבור.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :בעובדות שציינת ,כן.
שימי נמימי [חבר מועצה] :עכשיו אתה מפריע לי .אנחנו לא מדברים ,בניגוד לדבריך ,אני לא מדבר
על  15השנים האחרונות ,ולא על העשור האחרון ,אני מדבר על השנתיים האחרונות ,על ,2020-2021
אלה השנים הקשות של מועצה אזורית קצרין .מה לעשות? גם את מענקי האיזון למדתי ,גזבר
המועצה יכול לבקר לך ולהשמיע לך מה שאני למדתי ואני יודע איך זה עובד ,גם אלון מררי יודע
להגיד לך שאני יודע איך זה עובד ,מענקי האיזון ,יש בהם הרבה מאוד סעיפים והם לא קשורים רק
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להלוואות .אז כשאתה נמצא בתכנית התייעלות שמשרד הפנים מחייב אותך ,על מנת לקבל מענקים
והלוואות ,לבצע פעולות מסוימות וביניהן פיטורי עובדים וצמצומים וכולי ,הכוונה היא לסיטואציה
שמה לעשות ,אי אפשר לברוח מזה ,המצב הכספי של המועצה לא תקין ,לא בריא ,בטח לא ב,2021-
שעד הי ום לא קיבלתי תשובה חד משמעית ,אני אשמח ,באמת ,אם אתם כאנשי מקצוע תוציאו לי
איזושהי אסמכתא ,שאין לנו נכון להיום מ 2021-שום סעיף מותנה בתקציב ,אני אהיה הראשון
שיגיד לכם "וואלה ,כל הכבוד ,באמת תקציב מאוזן" ,כל עוד יש תקציבים שעדיין אין להם
אסמכתא לתשלום ועדיי ן נמצאים במותנה ,כל עוד ,אני לדעתי המצב הוא לדעתי לא תקין ,ומצב
לא תקין אני אומר עוצרים הנחות ,פעם אחת .פעם שנייה ,לגבי מה שאמרת ,על מליאות קודמות,
לגבי ההזמנה של שרון לבקוביץ ,איך יכול להיות שלטענתך בפעם הקודמת הוא הצביע נגד ,כל
ההצבעות בנושא אוהלו במליאה הוא הודיע מראש שיש לו ניגוד עניינים ,מה קרה הפעם?
שרון לבקוביץ [חבר מועצה] :עצרו שנייה ,די ,אתה מדבר ,תפסיק .אני פה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אני עונה למר אפרצב.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אתה לא עונה לי ,אני לא שאלתי אותך.
שימי נמימי [חבר מועצה] :שאלת.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :לא ,אני לא שאלתי ,אני רק תיקנתי.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אני רוצה להגיד בפני המליאה ובפני היועמ"ש שבוועדת תכנון ובנייה,
מרץ  2019וינואר  ,2021היו שני דיונים שקשורים במכללת אוהלו ,שבהם גם שרון לבקוביץ וגם דימי
אפרצב הצביעו והצביעו בעד נושאים שקשורים לאוהלו ,והייתי רוצה שתבדוק האם שם יש ניגוד
עניינים או אין .בכך סיימתי.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אבל אני לא בדירקטוריון ,אתה ,תקשיב.
שרון רואס [חברת מועצה] :דימי ,די.
שרון לבקוביץ [חבר מועצה] :לא לא ,חלאס .תקשיב ,שנייה ,לגבי כל העניין של ניגוד העניינים ,אני
רוצה להסביר לך את מהלך הדברים .א' ,תמיד ,למשל אם היועמ"ש היה בא ונותן לי את החוו"ד
שאסור לי להשתתף בדיון ,לא הייתי משתתף בדיון ,אבל מה שקרה בתחילת השנה ,בתחילת ,2021
המכללה התמזגה עם תל חי ,התמזגה ,וכל המוסדות של אוהלו סיימו לפעול ,כל המוסדות של
המכללה עברו למכללת תל חי ואני לא חבר בהן .ואז הגיעה שאלה ,אחרי שלושה חודשים ,על
מכללת תל חי ,כשאני יודע שהמוסדות של אוהלו כבר לא קיימים ובגלל זה השתתפתי .בא אייל
ואמר לי ,להפתעתי'' ,לא ,בגלל שאתה חבר'' ,על פעילויות ,כמו שאתה תגיד "בגלל שלך יש גיסה
במכללה" ,לא יודע מה ,בגלל שאתה חבר בוועד המנהל של אוהלו ,שהוא כבר לא פעיל ,הוא לא
מתכנס ,הוא לא עושה שום דבר ,הוא גם לא יכול להשפיע על מכללת תל חי ,אבל עדיין ,בגלל שאתה
חבר בוועד המנהל של אוהלו ,יש איזשהו ניגוד עניינים ,ובסדר ,אז אמרתי לו מה אני יכול לעשות?
הדבר היחיד שיכלתי לעשות זה להתפטר מוועד מנהל שכבר לא פועל .עשיתי את זה ,התפטרתי והכל
בסדר .אין שום בעיה ,אף אחד לא ניסה לגנוב סוסים ,ולא ניסינו לעשות שום דבר ,הכל באמת
מהבחינה הזאת בסדר גמור ,ואם אייל היה בא ואומר "תשמע ,אתה לא יכול ,יש חוו"ד משפטית
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שאתה לא יכול להשתתף" ,אז לא הייתי משתתף ,לא נורא ,הכל בסדר .יוני ,לגבי מה שאתה אמרת,
אחד ,אני לא חושב שיש נושא במועצה שצריך להגיע לאיזשהו מקום של איומים או משהו כזה ,אין
לנו נושאים כאלה ,בסופו של דבר אנחנו מדברים על נוי ,על כבישים ,הנחות ,דברים לגיטימיים .אז
שוב אני אומר ,אני איתך בעניין הזה ,מי שניסה לאיים עליך כמובן שזה לא במקום ,אם אתה
הרגשת מאוים או משהו כזה ,אני אומר לך ,אני לא חלק מזה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :האיום על כל חברי האופוזיציה דרך אגב.
שרון לבקוביץ [חבר מועצה] :אני לא חלק מזה ,חייב לבוא ולהגיד לכם ,שכן אני זוכר את גברת אנה
גרוסמן עומדת בלחצים נוראיים ,באיומים ,ואני לא זוכר אתכם באים ואומרים שאתם מגנים את
זה ,או שאתם נגד זה .זה מה שאני זוכר .לגבי מכללת תל חי ,בתור אחד שליווה את אוהלו דיי הרבה
שני ם וסוף סוף אני יכול גם להגיד כמה דברים ,כי עד עכשיו היה כביכול אסור בגלל ניגוד עניינים.
ראש המועצה הקודם ,סמי בר לב ,הביא לכאן את המכללה הזאת ,באמת בסיטואציה כמעט בלתי
אפשרית .גם כנראה שהייתה איזושהי מועצה שנרדמה בשמירה ,היו כל מיני דברים אחרים
חשובים ,והמ כללה עזבה את צמח ובאה לפה .המכללה ,אני שוב ,איך שדימי אמר ,מועצה מקומית
קצרין תמכה עשרות שנים במכללה לא רק בהנחה ,אלא גם נתנה כספים ,כספים שנכון ,שהם על
חשבון הגינון שלנו ,על חשבון החינוך שלנו ,הם על חשבון הכל .אבל ,הדברים האלה נעשו כי הייתה
הבנה ,באמת ,הייתה הבנה שהתרומה של המכללה בקצרין עולה על הכל ,על הכל ,מכל הבחינות,
מתעסוקה וכלכלה ,חינוך ,קהילתיות ,ועכשיו אנחנו הגענו ויש לנו פה למזלנו את מכללת תל חי,
מכללת תל חי ,שוב ,כדי שתדעו ,אנחנו כבר לא באוהלו שרק הגולן היה הבעלים שלה כביכול,
שהוועד המנהל היה מורכב מאנשי הגולן .מכללת תל חי ,יש בה עוד אנשים ,ומכללת תל חי רואה
את עצמה לא כמשהו של קצרין ,של הגולן ,מכללת תל חי רואה את עצמה כמכללה אזורית ,היא
רואה את כל הגליל המזרחי ,היא יושבת ,היא מסתכלת ורואה את צפת ,חצור ,גליל עליון ,ככה היא
רואה את עצמה ,היא מבחינתה בקצרין או אם בצפת ,או בחצור ,מבחינתה הכל בסדר .כמובן
שקריית שמונה ,צפת ,חצור ,יעשו הכל כדי שמכללה כזאת תהיה אצלם .מכללת תל חי אמורים
להשקיע פה כמה עשרות מיליונים כדי להקים מעונות סטודנטים .הדבר שחשוב להם ביותר ,זה
באמת להרגיש יציבות .אתה יודע ,אתה משקיע בדברים ,אתה עושה דברים ,אתה רוצה לראות שיש
יציבות ,שהדברים לא זזים לך ולא בורחים לך ,יש שם אנשים אחרים ,יש שם אנשים שהגולן הוא
לא ,זה לא חייב להיות בקצרין ,גם אתה ,אם היום היית גר בצפת ,היית אומר שהקמפוס הזה לא
חייב להיות בקצרין ,יכול להיות גם בצפת והכל בסדר .בגלל זה אנחנו חייבים להבין שהדבר הזה
הוא לא מובן מאליו ואני חושב שכן חשוב מאוד שההצבעה הזאת תהיה פה אחד ,שזה לא יהיה על
חודו של קול ,נכון זאת שנה קשה ,אבל הערך של המכללה הזאת לקצרין עולה על הכל ,עולה על
הלוואות ועל תקציבים ,הערך שלה פה ,תחשבו על העיר בלי המכללה הזאת ,זה משהו אחר .כמובן
שמכללת תל חי פה אמורה לקחת את כל העסק הזה באמת למקומות אחרים ,לפקולטות אחרות,
כלומר ,אנחנו חייבים לדעתי בתור חברי המועצה ,להגיד למכללת תל חי בפה מלא ,אנחנו איתכם,
אנחנו לא נגדכם ,אנחנו רוצים אתכם ,ויהיו לנו עוד הרבה שנים קשות.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אתה בקיא בנתונים שרון?
שרון לבקוביץ [חבר מועצה] :איזה נתונים?
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שימי נמימי [חבר מועצה] :כמה עובדים יש במכללת אוהלו?
דימי אפרצב [ראש המועצה] :שימי ,בבקשה ,אבל זה לא רלוונטי ,אי אפשר ,תקשיבו ,אי אפשר
להפוך את הדיון הזה לדיון דמגוגי ,די .תשאל את השאלה הזאת אחר כך ,זה לא רלוונטי ,אנחנו
מדברים על דברים עקרוניים.
שימי נמימי [חבר מועצה] :זה מאוד רלוונטי.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אתה לא יכול להשתלט על הדיון ,הסברת את עצמך ,הסברנו את
עצמנו ,סליחה ,יש כאן ,אתה יודע ,הצלילים שלך לא מעניינים אותי .אני יכול לשאול עוד שאלות,
לא רלוונטי ,בבקשה.
אלי מרדכי [חבר מועצה] :אחד הדברים במדינה שצריך להיות לנו זה שיווניות.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :לא ,לא חייב להיות שוויוניות.
אלי מרדכי [חבר מועצה] :דימי ,לא הפרעתי לך ,בדרך כלל אני מפריע היום לא הפרעתי ,נכון?
דימי אפרצב [ראש המועצה] :תסיים ,צודק .סליחה.
אלי מרדכי [חבר מועצה] :שוויוניות ,כל גוף.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :חברים ,אני מבקש ,זאת אזהרה שלישית.
דובר לא מזוהה :אל תסתכל עליי ,תסתכל על מי שמדבר ,כל פעם אתה מסתכל עליי.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אני לא מסתכל עלייך.
דובר לא מזוהה :אל תסתכל עליי ,עזוב.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אני מבקש ממך לקום ולצאת בבקשה ,אני מבקש ממך לקום ולצאת.
אני לא הולך להסביר לך ,אני מבקש ממך ,אתה מפריע למהלך תקין.
דובר לא מזוהה :אני מפריע? יש לך פה מצלמות ,אתה יכול להסתכל ,יש לך פה פקח.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אני מבקש ממך להפסיק להפריע.
דובר לא מזוהה :שמת לי פה שומר ראש ,תשאל אותו אם דיברתי .תשאל את שומר הראש הזה,
אתה שמת לי פה שומר ראש ,תשאל אותו אם אני דיברתי .לא רוצה לצאת ,תזמין משטרה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אני אזמין משטרה כשאני אחליט.
דובר לא מזוהה :יש פה פקח ,אני לא הוצאתי מילה ,לא הוצאתי מילה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אתה עכשיו מפריע ,אני מבקש ממך להפסיק .אני מבקש ממך
להפסיק ,אני מבקש יפה .אני לא מסתכל עליך ,אתה ממש לא מעניין אותי.
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דובר לא מזוהה :גם אתה לא מעניין אותי .אל תפנה אלי.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אני מבקש להוציא את הבן אדם .הבן אדם הזה צועק כאן ,זה לא
דבר רלוונטי בכלל.
אלי מרדכי [חבר מועצה] :כמו שהתחלתי לדבר ,יש מושג שנקרא במדינה שיוויוניות ,כל גוף ,כל
אדם ,כל אחד מצפה שיהיה שיוויוניות .אם החבר שלי מקבל משהו ,אני גם אקבל ,באותם תנאים,
באותם הכל כמובן ,אבל אם לחבר שלי דחו ,אז גם לי ידחו ,לא יתכן שדחינו בשנה שעברה לשעלי
תורה שמתברר מדי פעם מיום ליום יותר ,שהוא גוף לא כל כך אהוד פה במועצה ,מצד שני כשיש
גוף אחר שאנחנו אוהבים ,כמו שאנחנו שומעים בישיבה הזאת ,במליאה הזאת ,אנחנו נאשר .זה לא
תקין ,ואפילו גובל בחוסר אחריות .אם אחד לא קיבל עקב המצב הקשה של המועצה ,אני לא רוצה
להשתמש במילים אחרות ,אין שום סיבה שאנחנו ניתן השנה לגוף אחר .דבר שני ,אתה טוען כל
הזמן לבטל לבטל ,אף אחד לא ביטל .בסך הכל ,אנחנו מבקשים לדחות את זה בשנה ,כמו שדחו
לכולם ,הבקשה נדחית בשנה ,לשנה הבאה .אז כל הגוף הזה של אוהלו שמשקיע ומשפיע ,אז יכול
לספוג עוד קצת כסף שנה אחת עקב המצב הקשה שלנו.
מאור אוחנה [גזבר המועצה] :רק לציין כמה עובדות .מכללת תל חי בעצם מכללת אוהלו ,ההנחה
שלה לפי סעיף חמש י' אושרה בשנת  ,2019אז לא היינו בתכנית התייעלות .בשנת  2020המועצה
הייתה בתכנית התייעלות בכל שנת  ,2020ולכן ,במסגרת תכנית ההתייעלות לא אושר שום סעיף
הנחה לפי סעיף חמש י' בגלל תכנית ההתייעלות ובשנת  2021המצב שלנו תקין בניגוד למה שאומרים
שהמצב לא תקין ,המצב תקין ,אין לנו גירעון בשנת .2021
שימי נמימי [חבר מועצה] :קשה.
מאור אוחנה [גזבר המועצה] :אמרתי מצב תקין ,קשה תמיד יהיה קשה .המצב הוא בהחלט תקין
בשנת  ,2021בגלל זה אנחנו מביאים לנו גם בוועדת ההנחות בקשות לפי סעיף חמש י' ובגלל זה גם
עולה הפעם .הפעם לא נדרש הנימוק של סעיף תכנית התייעלות ,כי אנחנו לא בתכנית התייעלות.
שימי נמימי [חבר מועצה] :בכמה כסף מתבטאת ההנחה?
דימי אפרצב [ראש המועצה] :תנו לו לסיים.
שימי נמימי [חבר מועצה] :שאלה בשביל הגזבר.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :תן לו לסיים ,אל תתפרץ.
מאור אוחנה [גזבר המועצה] :עכשיו ,המקרה של מכללת אוהלו .מכללת אוהלו בעצם הייתה זכאית
להנחה הזאת גם השנה ,מאחר ואושר לה בשנת  2019ההנחה הזאת ניתנת לשלוש שנים קדימה.
בגלל החיבור עם מכללת תל חי ,לאחר היוועצות עם היועמ"ש ,נדרשנו להעלות את זה הפעם על
השם מכללת תל חי ,ולכן ,הביטוי התקציבי של זה הוא שבתקציב המועצה שאושר בשנת 2021
אושרה ההנחה.
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שימי נמימי [חבר מועצה] :אתה מטעה את הציבור ,אתה לא יועמ"ש ,ההנחה שאתה מבקש עכשיו
היא לשלוש שנים ,לא לשנה שנשארה בלבד ,אתה מטעה את הציבור ,אתה לא אומר לנו מה גובה
ההנחה ,אתה מטעה את הציבור ,תגיד את האמת ,אתה מבקש את זה לעוד שלוש שנים כשאושר
שם לעוד שנה בלבד.
מאור אוחנה [גזבר המועצה] :שימי ,אתה יכול להגיד כמה פעמים שאתה רוצה שאני מטעה את
הציבור .אני מציע שבפעמים קודמות כשאתה רצית באמת לבוא ,היית יושב איתי בעשרת הימים
האלה ומדבר ולומד את החומר ,אתה פשוט החלטת שאתה לא רוצה לשבת איתי יותר וזה בסדר.
שימי נמימי [חבר מועצה] :לא סתם אבל.
מאור אוחנה [גזבר המועצה] :אוקיי ,וזה בסדר ,אבל אל תגיד שאני מטעה ,אם היית בא ולומד,
היית מבין שאני גם יודע.
שימי נמימי [חבר מועצה] :תקשיב ,אני מוכן להגיד שאתה מטעה ואם אני טועה אני אחזור בי.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :תסיים ואני אעלה את זה להצבעה .סיימת? תודה חברים ,אני מעלה
את זה להצבעה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :טוב שזה מוקלט פה .מה המשמעות בכסף? תסבירו לציבור.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :הדיון הסתיים ,זה מופיע בספר התקציב ,אתה יכול לראות את זה,
אין שום בעיה וזה חלק מהתקציב המאוזן .כל הדקויות האלה אין להן שום משמעות ,זה סכום
כסף מאוד גבוה ,זה לא סכום כסף קטנצ'יק שאנחנו יכולים ככה ,המכללה היא מאוזנת ,היא חזקה
והכל ,ברגע שאנחנו נייצר ונגרום נזק למכללה ,זה יכול לבוא בידי ביטוי ,המכללה יכולה לקבל
החלטות דרמטיות של צמצום כוח אדם ,של הפסקה של פעילויות שונות ,אולי מעבר מכאן ,וזה
הדבר הדרמטי.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אבל עכשיו אם המועצה רוצה תביא להם כסף ממקום אחר.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אתה לא ענייני.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אם אתה רוצה לסבסד אותם ,לך למשרד האוצר ,תביא להם כסף.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אני סיימתי ,תענה אתה ,ואנחנו נעלה את זה להצבעה.
אייל נון [יועמ"ש] :רק עניין אחד ,הערה שאמר לי עכשיו מאור בעקבות ההערות של שימי ,או אלי,
או שניהם ,הסיבה בכלל שזה עולה עכשיו לדיון ,זה חוו"ד שלי שמאחר והאישיות המשפטית
השתנתה ,צריך לדון שוב .החוו"ד שלי וכאן מאור אומר לי שזה גם מה שעלה בוועדת הנחות ,זה
אישור כרגע ,אלי ,רק לשנה אחת.
אלי מרדכי [חבר מועצה] :לא ,ככה הוא אמר שזה שלוש שנים ,וגם בישיבה הקודמת זה צוין.
מאור אוחנה [גזבר המועצה] :שלוש שנים לאוהלו אולי.
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אייל נון [יועמ"ש] :אני מבקש להגיד
שימי נמימי [חבר מועצה] :אני רוצה להגיד לכם משהו ,אם זה היה לשנה אחת ,אני הייתי מצביע
בעד כבר בישיבה הקודמת.
אייל נון [יועמ"ש] :רבותיי רבותיי ,אחד התפקידים-
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אלי ,זה לא משנה אם זה לשנה או לעשר שנים ,לא מדובר פה על
קפיטליזם .אנחנו מדברים על משהו מאוד אסטרטגי ,משהו מאוד משמעותי ,אני מבחינתי אם היה
אפשר להצביע על מאה שנה ,אז הייתי מבקש להצביע גם על מאה שנה ,מכיוון שאני ממש לא מעוניין
שאנחנו ני פרד מהאקדמיה ,אני רוצה שיהיו לנו עוד מכללות כאן ,עוד מה שאתה רוצה ,ואם נוכל
לתת להם הנחות ארנונה עפ"י החוק ,צריך לתת להם הנחות ארנונה עפ"י החוק ולהתקדם הלאה.
אני מזכיר לכל חברי המועצה שיושבים כאן ,שחלק מהתפקיד שלכם ללא שום קשר לאופוזיציה או
לקואליציה ,זה לתת תקווה לציבור .אתה לא יכול להשוות תרומה של מכללת תל חי ,אוהלו ,לשום
ארגון אחר שנמצא כאן ,זה פשוט לא בר השוואה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :בוא תסביר לנו ,תסביר לנו.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אני הסברתי.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אתה פוגע בחינוך ,פוגע בקצרין ,פוגע בילדים שלנו .אם היה לך כסף?
סבבה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :גם אם תתפרץ ותצעק ,זה לא ישנה את העובדות .אני מבקש עכשיו,
אתם לא אמורים להיות .אני מבקש מכם אמיתי ,אני מאוד מבקש מכם ,לפעול באמת באופן הכי
אמיתי ,לא לפי התחייבויות והבטחות לאיזשהו חבר מועצה שיש לו עניין או אין לו עניין ,בבקשה
בבקשה ,יש כאן עניין מצפוני ,הוא מאוד מאוד חשוב ,אני חושב שהסברתי אותו ,אין לי דרך להסביר
את זה יותר ,אני מעלה להצבעה אישור כדי שלא יבקשו מהבנות שהכל שקוף והציבור ידע ,בארץ,
בעולם ,בכל מקום ,אני מבקש לאשר הנחת ארנונה עפ''י החוק למכללת תל חי ,לשלוש שנים,
מעכשיו ,הנה ,עכשיו זה עולה ,מעכשיו לעוד שלוש שנים קדימה ,מי בעד? נא להצביע.
אייל נון [יועמ"ש] :דימי ,סליחה ,אני ממליץ ,אני לא זוכר מה היה בוועדת ההנחות ,נדמה לי שאני
לא הייתי בה ,אני גם אם אמרתי משהו ,רק חמור לא משנה את דעתו ,אני ממליץ כרגע דימי ,עד
שהליך האיחוד יסתיים ,שהמועצה תצביע על שנה אחת .בלי קשר למה שנאמר פה שחלק מהחברים
ישנו את דעתם.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אייל ,אתה תסלח לי בבקשה ,לא מקבל את המלצתך ,אני מעלה
להצבעה אישור הנחת ארנונה לשלוש שנים למכללת תל חי .מכללה חדשה שבעצם מורכבת אצלנו,
לשלוש שנים ,מי בעד? נא להצביע .שרון לבקוביץ בעד ,שרון רואס ,לילך לייבוביץ ,אנה גרוסמן בעד,
דימי בעד ,מי נגד? יוני נגד ,אלי מרדכי נגד ,טניה נגד .שלושה נגד ,תודה רבה ,ההנחה אושרה.
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החלטה
מליאת המועצה מאשרת את הנחת הארנונה למכללת תל חי ,לשלוש שנים ,על פי סעיף (5י) ,כפי
שהוצגה במליאה.
אושר פה אחד
מ

שם

תפקיד

הצבעה

1

דימי אפרצב

ראש המועצה

בעד

2

אנה גרוסמן

סגנית ,חברת מועצה

בעד

3

לילך ליבוביץ

חברת מועצה

בעד

4

שרון רואס

סגנית ,מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה

בעד

5

שרון לבקוביץ

חבר מועצה

בעד

6

טניה בגון

חברת מועצה

נגד

7

יוני גרוסמן

חבר מועצה

נגד

8

שימי נמימי

חבר מועצה

לא מצביע מפאת ני"ע

9

אלי מרדכי

חבר מועצה

נגד

לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :אנחנו עושים הפסקה מתודית כדי לעשות רווח בין המליאות.
אלי מרדכי [חבר מועצה] :בין ההקלטות ,לא מליאות.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אני העליתי שאילתות ,לא מהמליאה.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :שאילתות קיבלת תשובה שיועמ"ש אמר שזה לא שאילתא ,זה פעם
אחת.
שימי נמימי [חבר מועצה] :רגע ,יועמ"ש ,מה שאמרתי זה לא שאילתא? התשובות צריכות להגיע
לציבור.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אנחנו נעלנו את הישיבה ,ההצעה לסדר של שימי נמימי אני אשמח
אם אתה תגיב לו בנושא שהוא לא קשור בכלל.
אייל נון [יועמ"ש] :זה היה הצעה לסדר או שאילתא?
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :היה הצעה לסדר בתכנון ובנייה ,שדיברנו לפני.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :הייתה הצעה לסדר לגבי חנייה בשטח ציבורי ,זה לא קשור לשולחן
הזה ,סיימנו .אני נועל את הישיבה.
-הישיבה ננעלה-

בברכה,
________________

40

________________

נוצר על ידי

פרוטוקול מליאה מן המניין מיום 13.06.2021

41

מר דימי אפרצב

גב' לילך גבע
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