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חברי מועצה:
מ

שם

תפקיד

נוכחות

1

דימי אפרצב

ראש המועצה

מלאה

2

אנה גרוסמן

סגנית ,חברת מועצה

מלאה

3

לילך ליבוביץ

חברת מועצה

מלאה

4

שרון רואס

סגנית ,מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה

מלאה

5

שרון לבקוביץ

חבר מועצה

מלאה

6

טניה בגון

חברת מועצה

מלאה

7

יוני גרוסמן

חבר מועצה

מלאה

8

שימי נמימי

חבר מועצה

מלאה

9

אלי מרדכי

חבר מועצה

מלאה

מזומנים:
 .1אייל נון [יועמ"ש]
 .2מאור אוחנה [גזבר המועצה]
 .3לילך גבע [מנכ"לית המועצה]
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עדכוני ראש המועצה
דימי אפרצב [ראש המועצה] :ערב טוב לכולם ,השעה  18:00בדיוק ,אנחנו מתחילים ישיבת מליאה
מס'  .316ברשותכם אני אתחיל מעדכונים .אני אשתדל להיות קצר .דבר ראשון ,אחרי שנת קורונה
התקיים באמצע חודש יולי 'יום קצרין' ,אירוע שהיה מאוד מוצלח לדעת כולם ,הייתה גם ביקורת
חיובית מהציבור .השתתפו בו אלפי אנשים ,אין לי מספר מדויק .כל ההתארגנות הייתה מאוד לא
פשוטה ,היום הזה עבר בהצלחה .אני מאוד שמח שהייתה הזדמנות טובה מאוד לקהילה ,עם כל
מגבלות הקורונה שאנחנו מכירים ,לחגוג יחד ,אני ברמה האישית גם התרגשתי ומאוד שמחתי
לראות המוני ציבור .בחודש האחרון באופן אינטנסיבי אנחנו מתקדמים עם קידום החלטת ממשלה
המשכית לקצרין .החלטת ממשלה שלמעשה אמורה לתת את השלב השני מהחלטת ממשלה משנת
 . 2014אני נמצא הרבה מאוד בירושלים ,מקדמים הרבה מאוד פעילות מול משרדי ממשלה שונים.
אני חייב לציין שישנו שיתוף פעולה יוצא מן הכלל מצד משרדי הממשלה וזה בהחלט נותן הרבה
מאוד תקווה .אחרי שחוק ההסדרים יעבור בממשלה בע"ה ,אחרי שחוק התקציב יעבור בכנסת ,אני
מאוד מקווה שסביב אוקטובר-נובמבר תיגש הממשלה לאשר את הבקשות שלנו ,אני לא רוצה
להקדים את המאוחר ,אנחנו מתמקדים במספר תחומים .התחום הראשון ,שיקום שכונות ותיקות,
מדובר לא רק על גמלא ונווה ,גם בבצרה ואפק במיוחד ,כל אחד שמסתובב שם רואה שמצב
התשתיות שם קטסטרופה .אנחנו מקדמים אפשרות שמשרד השיכון ייתן מענה לנושא .קידום
פרויקטים למצוינות ,זה דובר לא פעם ולא פעמיים ,יש סדרה של תחומים שאותם אנחנו רוצים
לקדם ו לקבל להם תקצוב ,אם זה בקשר למוסדות חינוך אקדמיים ,או ילדים מצטיינים בישוב,
באופן כללי הרצון הוא להביא למצב שעד שעות הצהריים יהיה רצף חינוכי של חינוך פורמלי ובלתי
פורמלי .אני מאוד מקווה שנקבל מענה ראוי ,יש לזה את כל הסיבות וגם שרת החינוך היא מה
שנקרא 'משלנו' ,היא גם מאוהלו ,אז אני מקווה שהנושא יקבל מענה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :מה לגבי מרכז איתן? יש עדכון לגבי התחזוקה שלו או הניקיון שלו?
דימי אפרצב [ראש המועצה] :מרכז מקומות תעסוקה זה נושא נוסף ,אני כמובן בהמשך אתייחס
לזה ותקבלו עדכון .גם שיפור איכות חיים בישוב ,נושא שהוא ללא ספק מאוד משמעותי ,אני אומר
את זה בגדול .הדבר האחרון ,קידום שיווק ברובעים .12-13
שימי נמימי [חבר מועצה] :לא להזניח את הקיים .חשוב מאוד לא להזניח את הקיים.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אם אתה מתכוון להמשיך להפריע אין בעיה ,אתה יכול להמשיך אני
אמתין עד שתפסיק להפריע.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אני למדתי מהפרוטוקולים שאתה מפריע לי באופן קבוע ,כך שאני לא
מתרגש מלהפריע לך.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אנחנו נתחיל שיווקים של רובע  12ו ,13-רובע יובל ,מה שנקרא רובע
 ,11זוכה בהצלחה מאוד גדולה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :כן ,הצלחה אדירה ,אין להם חשמל ,אנשים משלמים משכנתא ושכירות
ואומרים שאין חשמל .אין להם חשמל ,הצלחה אדירה ביותר ,תכנון וביצוע מדהים ,רובע  ,11איך
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אתה לא מתבייש להגיד רובע  11כשאנשים משלמים משכנתא ושכירות ואין להם חשמל כבר כמה
חודשים?
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אנחנו מגדילים ביצוע תשתיות לרובע  12ואני יכול לבשר כבר עכשיו
שמשרד השיכון והשר במסגרת הסרת חסמים ,אישרו לנו כבר עכשיו  12מיליון ש"ח להעתקה בבינוי
מחדש של מגרש כדורגל בשוק העירוני .ברגע שהתוכניות יבשילו ,נציג אותן כאן גם בוועדת תכנון
ובניה וגם במליאת המועצה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :מגרש חדש?
דימי אפרצב [ראש המועצה] :הדבר הזה הוא בהחלט דבר ראוי.
שימי נמימי [חבר מועצה] :מגרש חדש או מגרש קיים?
דימי אפרצב [ראש המועצה] :תקשיב ,אני לא אענה לך .אתה מתנהג בבריונות.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אני לא מתנהג בבריונות ,אני שואל אותך שאלה אתה לא עונה ולא
מגיב.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אני אסיים לדבר.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אתה אוהב לדווח ,אנחנו יודעים שאתה אוהב לדווח.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :דבר נוסף ,נחתם חוזה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :מה זה שווה שיש לנו מגרשים חדשים ואי אפשר להשתמש בהם? לא
הבנתי את הדבר הזה .יש מגרשי ספורט ואי אפשר להשתמש בהם ,אז למה להשקיע כל כך הרבה
כסף? בזבוז כספי ציבור ,אני לא מבין.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :יש חווה חקלאית חדשה ,זה קורם עור וגידים ,חווה פי שבעה יותר
גדולה מה חווה הקיימת ,זאת הצלחה גדולה ,ממש בקרוב העבודות יתחילו .באותה הזדמנות אני
רוצה לאחל לרוברט בריאות איתנה והחלמה מהירה ,לצערי הרב הוא מאושפז כרגע בבית חולים,
זה בהחלט מצער מאוד .דבר אחרון לדיווח ,אתם מודעים לכך שיום לפני סיום שיפוץ האולפנה
קצרין גולן ,באותו יום שהיו אמורים להתקין שם מצלמות ,פרצה שם שריפה ,היינו אמורים באותו
יום לדווח למשרד החינוך שחודש לפני הזמן שיפצנו והכנו בית ספר כולל חטיבת ביניים לבנות ,הכנו
אותה לתחילת שנת לימודים ,לצערי הרב ,הנזק שם הוא בסביבות  1.5מיליון ש"ח ,עם התכולה 2
מיליון ש"ח ,הרס טוטאלי ,אנחנו הפעלנו את כל הכוחות ,ביטוח ,שמאים ,ואני מאוד מקווה
שבמאמץ גדול אם לא ב 1.9-אז מיד לאחר החגים האולפנה תעמוד על הרגליים ,אני מקווה שלא
יהיה צורך בכל מיני חלופות לשבוע-שבועיים ,מקווה מאוד שזה יסתיים.

אישור פרוטוקול מליאה קודמת
דימי אפרצב [ראש המועצה] :סעיף שני ,אישור פרוטוקולים .לא הוגשו הצעות לתיקון ,אני מבקש
לאשר את הפרוטוקול הקודם .הפרוטוקול מאושר.
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החלטה
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול המליאה הקודמת שמספרו  315מיום .13/6/2021
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 ,תב"רים.
מאור אוחנה [גזבר] :יש לנו היום לעבור על לא מעט תב"רים ,אני אעבור בקצרה ואגיד מראש,
תב"רים כמו שנאמר לא פעם ,זה תקציב רב שנתי .אחת לתקופה אנחנו נדרשים גם לסגור תב"רים
ובמסגרת הזאת אתם תראו לא מעט תב"רים שאנחנו עושים להם סגירה ,סגירת תב"רים דורשת
דיווח ,לא דורשת אישור ,אממה ,מאחר ויש לנו יתרות בתב"רים וצריך להעביר אותם בחזרה לקרן
עבודות פיתוח או לחילופין אם ישנם תב"רים שנגמרו בגירעון ,אנחנו צריכים להעביר מקרן עבודות
הפיתוח וצריכים אישור במליאה כדי לסגור את התב"רים האלה .אנחנו נתחיל עם התב"רים שלא
נדרשים לסגירה כרגע ,אני אעבור עליהם אחד אחד ,אם תרצו שאלות לגבי כל אחד מהתב"רים.
הנוהל כרגע הוא שמאשרים כל תב"ר בנפרד ,אלא אם תחליטו לאשר הכל בבת אחת.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אני מציע לאשר את כל התב"רים כמקשה אחת ,כמובן שאפשר
לשאול לגבי כל אחד בנפרד ,לרשום הערות.
שימי נמימי [חבר מועצה] :יש הצעה על הסדר שהייתה החלטת מליאה שתוגש הצבעה לכל דבר
בנפרד.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :מי בעד הצעתו של שימי נמימי להצביע בנפרד?
שימי נמימי [חבר מועצה] :זה לא הצעה ,ההחלטה הזו כבר עברה ,אני מבקש להסביר לך.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :כדאי להתייחס אייל.
אייל נון [יועמ"ש] :מה יש להתייחס חבר'ה? אם הייתה הצבעה בפורום הזה שרוצים להצביע אחד
אחד ,עכשיו ראש המועצה מציע אחרת.
שימי נמימי [חבר מועצה] :הוא יכול להגיש הצעה לסדר.
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אלי מרדכי [חבר מועצה] :אז בואו נציע להצביע על כל ההצעות סדר ונלך הבייתה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אני מעלה את זה להצבעה ,זה לא הצעה לסדר אדוני ,זו החלטה שלי,
אני יו"ר .אנחנו נדון על כל תב"ר בנפרד ,אני מציע שההצבעה על התב"רים תהיה כמקשה אחת .מי
שיחליט שהוא רוצה להצביע לתב"ר כזה או אחר נגד ,אין שום בעיה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אתה יכול להסביר לחברי הקואליציה ,לא לנו ,מה ההיגיון בזה ,כשאני
בנושא אחד בעד ובנושא אחר נגד ,למה אתה מקשה עליי? למה אתה גורם לחוסר הוגנות כלפיי,
כלפי הציבור וכלפיי החברים פה?
אייל נון [יועמ"ש] :שימי ,בלי קשר לוויכוח הזה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אה עכשיו אתה רוצה לדבר?
אייל נון [יועמ"ש] :לא ,תקשיב שניה .אם יש לך בדבר אחד התנגדות ,אתה יכול להגיד שאתה מציע
הצעה לא לאשר אותו.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אני מוריד את ההצעה שלי ,בסדר גמור .יש לי רק בקשה אחת ,אנחנו
לא נתחיל להסביר מה זה תב"ר אחרי שנתיים ,אין צורך להסביר ,טניה ,אנחנו כולנו יודעים ,ואם
יש חברי מועצה שעדיין לא יודעים ,אז הם יבינו .דבר שני ,אני מבקש שהדיון יהיה דיון ענייני ,בלי
סיסמאות ,בלי כל מיני אמירות ,שאלה ,תשובה ,העלאה להצבעה והתקדמות .בסך הכל מדובר פה
על רשימה של המון פרויקטים ,בין היתר מצביעים על כך שהישוב הזה נמצא בעשייה מטורפת ,זה
לא סיסמאות ,זאת עובדה .מכיוון שברגע שיש לך פה רשימה כל כך גדולה של תב"רים ,רואים שיש
פרויקטים רבים.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :אבל בשביל מה ההבהרה הזאת?
דימי אפרצב [ראש המועצה] :ההבהרה הזאת ,מותר לי להבהיר ,מותר לכם לא להסכים ,הכל
בסדר .בואו נתחיל.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :דימי אני לא מבין ,אתה ממהר? הכל פה בלחץ.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אני ממהר.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :אני לא ממהר ,אני באתי לישיבה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אני ממהר ,יש לי הרבה מאוד עבודה .קדימה.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :לא משנה שלא נתת גם אפשרות להגיב אחרי ההודעות שלך ,אתה לא
נותן זמן ,שניה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :להודעות לא צריך להגיב.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :מה החשש מלתת לנו להגיב?
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אין שום חשש.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :אז מה הבעיה? מה החשש הגדול? ממה אתה חושש?
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דימי אפרצב [ראש המועצה] :אין לי שום חשש.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :אז תן להגיב .תן להתייחס ,מה הבעיה?
דימי אפרצב [ראש המועצה] :תתייחס ,תהיה לך הזדמנות.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :מה הבעיה להגיב? מה הבעיה לשאול שאלה? מה הבעיה לסיים את
הדברים שלך ולהגיד ''האם למישהו מחברי המועצה יש שאלה?'''' ,האם מישהו לא הבין משהו או
רוצה להגיד משהו?'' ,אפשר לחזור על הדברים.

[התפרצויות]
דימי אפרצב [ראש המועצה] :מעלים תב"רים שואלים שאלות ,בבקשה ,תב"ר ראשון.
מאור אוחנה [גזבר] :אני מתחיל עם התב"רים שלא נדרשים כרגע לסגירה ואחרי זה נעבור על
התב"רים לסגירה .תב"ר ראשון ,שיקום שכונות ותיקות גמלא נווה ,במסגרת החלטת הממשלה
 1739שיחררו לנו את ההרשאה האחרונה ממשרד הפנים בסך  1,250,000ש"ח .תב"ר שני.
שימי נמימי [חבר מועצה] :שניה מאור ,שניה ,אחד אחד .אנחנו אחרי זה נשכח .אנחנו רוצים
להכניס משפט.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :שימי ,אתה פונה אלי .הוא יקריא את כל התב"רים.
שימי נמימי [חבר מועצה] :מי מציג? אתה מציג או הוא מציג?
דימי אפרצב [ראש המועצה] :תקשיב לי טוב.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אתה תקשיב לי טוב ,את תדבר איתי ככה ,תוריד את היד למטה,
אתה אגרסיבי.
שימי נמימי [חבר מועצה] :תעלה את כל התב"רים ,יהיה זמן לכל חברי המועצה אח"כ לשאול
שאלות.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :תשאל שאלה ,אבל תיקח עט ותרשום ,ותשאל את השאלות אחרי
שנציג את התב"רים.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אנחנו לא בדיקטטורה ,ראש המועצה ,אנחנו במדינת ישראל ,בקצרין,
עיר דמוקרטית ,אנחנו רוצים לדון על כל נושא ונושא .יש פה הערות שאנחנו רוצים להעיר ,לשאול
שאלות.

[התפרצויות]
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אני אגיד לך מה יקרה ,אני תכף אעלה כל תב"ר להצבעה ובזה יגמר
הדיון.
שימי נמימי [חבר מועצה] :תעשה מה שאתה רוצה ,עשית את זה במליאה הקודמת.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אם תפסיק לעשות פרובוקציות.
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שימי נמימי [חבר מועצה] :אני לא עושה פרובוקציות.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :מי בעד התב"ר הראשון? בבקשה נא להצביע .תקריא בבקשה תב"ר
ונקיים הצבעה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אני רוצה את חוות דעת היועמ"ש ,האם מותר לנו בוועדה לשאול שאלות
ולדון בתב"רים לפני ההצבעה?
אייל נון [יועמ"ש] :שימי ,מותר וזכותכם להעלות כל נושא .קביעת סדר ההתדיינות בתב"רים
שראש המועצה רוצה ,מציע ,והוא מנהל את הישיבה ,זה כבר לא פגיעה בזכות שלך כאופוזיציה,
שקודם מאוד יציג את כולם יחד ומי שרוצה שאלה ירשום ,ואז על כל תב"ר ישאלו שאלות ,זה
לגיטימי שראש המועצה ינהל את הישיבה ככה .אני לא יכול להגיד משהו אחר ,שאתה דווקא תשאל
עכשיו.

[התפרצויות]
אייל נון [יועמ"ש] :רגע ,סליחה ,אני מתנצל ,ראש המועצה .נגיד עכשיו יש לך מתוך עשרה תב"רים
שאלות על שמונה .אתה יודע אותן ,אתה לא צריך לרשום ,אני כבר ראיתי במקרים קודמים ,אתה
בא חריף ,אתה יודע מה לשאול .עכשיו תשאל אותו על הראשון ''מאור מה עם זה וזה'' ,הוא יגיד
לך אני רוצה לבדוק .ואחרי זה על השני והשלישי גם ,מה ההבדל אם תעשה את השאלות האלה
והוא יגיד לך אני רוצה לבדוק עכשיו ,או בסוף ביחד? אז בזה אני לא יכול להגיד לראש המועצה
משפטית פגעת באופוזציה ,זכותו.

[התפרצויות]
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אני פונה כרגע לאנשים מתורבתים ,מי שרוצה להפריע שיפריע .הסדר
שאני קובע ,אני שואל ,אני קובע.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :אני לא התווכחתי עם הזכות שלך לקבוע ,אתה לא שמעת אותי אומר
שאתה לא יכול ,זו זכותך.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אני פונה אלייך בחברות ,לא פונה אלייך בהתקפה .אני אומר ,הסדר
הוא הבא -מכיוון שכל החומר נשלח מראש ,מכיוון שכולנו בילינו ביחד באירוע משותף משפחתי
ולכן דחינו את הישיבה ,אז הייתה לנו עוד תוספת זמן ,ולכן ,אני יוצא מנק' הנחה שכל אחד הגיע
לכאן מוכן ,כולל חבר המועצה שימי נמימי ,הכל בסדר .ולכן ,הסדר הוא הבא .הגזבר כרגע יקריא
כל שורה של כל תב"ר כדי להציג אותם ,ואז כל מי שיש לו שאלה כזאת או אחרת לגבי תב"ר ספציפי,
ישאל שאלה ,יקבל תשובה ונקיים הצבעה .זה מה שהתכוונתי לעשות ,לא התכוונתי לעשות כאן
פרובוקציות ,התחלתי בצורה נורמלית ,לא הפרעתי לאף אחד פה לדבר ,מי שיעשה כאן ברדק
ובלאגן ,אני אקבע אחרת ,נורא פשוט ,ונעשה ישיבה קצרה ועניינית .אני מלא רצון שמי שרוצה לבוא
לידי ביטוי ולהעביר ביקורת סבבה ,הכל בסדר ,ברדק לא יהיה פה ואני לא מוכן לסבול את זה יותר
ובזה נגמר הסיפור .בבקשה ,תציג כל תב"ר ותב"ר ,יהיה פה סשן של שאלות ,נקיים הצבעה ונתקדם
לסעיף הבא.
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מאור אוחנה [גזבר] :טוב ,אני ממשיך .תב"ר שני ,הקמת מבנה רב תכליתי קריית הממשלה ,השלמת
תקצוב קרית הממשלה ,יש לנו פה עדכון של תב"ר  .521תב"ר אבזור מרכז הפעלה  ,2020תקציב
ממשרד הפנים  150אלף ש"ח .שיקום ושיפוץ מרחב ציבורי ותיקון ליקויים ,תקציב משרד הפנים
 210אלף ש"ח .סקר נכסים ,תשתיות והכנת ספר נכסים  100אלף ש"ח ממשרד הפנים .במידה ותהיה
התאמה אני אציין את זה .שיקום מערכות מידע ,תשתיות ,תקשוב ומחשוב  150אלף ש"ח מימון
משרד הפנים .עדכון תב"ר  ,577חידוש מבנים דרכי נועם ,עוד  107אלף ש"ח ,העברה מתב"ר .533
כל התב"רים שאקריא עכשיו הם תב"רים לסגירה.
שרון לבקוביץ' [חבר מועצה] :שמה המשמעות של זה?
מאור אוחנה [גזבר] :המשמעות היא שאנחנו סוגרים את התב"ר ,חלקם נגמרו בעודפים ,אני אציין
מה בעודף ומועבר לקרן עבודות פיתוח ,וחלקם נגמרו בגירעון.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :מה המשמעות שזה נגמר בגירעון? נגמר בגירעון ואז מה?
מאור אוחנה [גזבר] :תקציב נשאר לצורך העניין במיליון ש"ח והסתיים ב 1,002,000-ש"ח.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :זאת אומרת מבחינתנו ,מבחינת המועצה ,נגיד אחד התב"רים נגמר
בגירעון ,אני שואל כדי להבין ,נגמר בגירעון ואז מה זה אומר?
אייל נון [יועמ"ש] :שהמועצה צריכה לאשר מקור תקציבי אחר להשלים את ההוצאה.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :והאישור הזה מתבצע איך? גם פה במליאה?
דימי אפרצב [ראש המועצה] :יוני ,יש קרן עבודות פיתוח ,שנים ,זה כלי שאליו מעבירים כל מיני
עודפים .זה נאגר שם ואז בדרך כלל משתמשים בזה לשתי מטרות .מטרה אחת זה לסגירת תב"רים
שנגמרים בגירעון ,לא מדובר פה על גירעון של  1.5מיליון ש"ח.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :אבל מה הסיבה שזה נגמר בגירעון? כי לא תקצבו את זה מראש בצורה
נכונה? הערכה לא נכונה?
דימי אפרצב [ראש המועצה] :כן 1,002,000 ,ש"ח במקום מיליון ש"ח ,אז  2,000ש"ח אני יוצא מנק'
הנחה שהייתה טעות בחישוב ,זה שולי .המילה גירעון פשוט מתארת אם זה בפלוס או במינוס ,יש
הבדל בין גירעון שנגמר בין  200אלף ש"ח 50 ,אלף ש"ח ,מהסכום של מיליון ש"ח 2,000 ,ש"ח גירעון
אתה מבין שזה לא סכום שמהווה דרמה .כמובן שאפשר לעשות גם מזה דרמה ,אבל זה לא...
מאור אוחנה [גזבר] :לצורך העניין כשאנחנו מאשרים תקציב ומתברר לנו במהלך התקציב
שהאומדן הצפוי ,צפוי להיות גבוה משמעותית ,הכוונה היא סדר גודל של בין  15%-10%ומעלה,
אנחנו מביאים את זה למליאה לאישור הגדלת תקציב .כאשר אנחנו מסיימים תקציב בפחות מ-
 ,10%הסיפור הוא כמובן לא רק באחוזים אלא גם בסכומים יחסית קטנים ,אנחנו מביאים את זה
לסגירת תב"ר בגירעון ,כמו שאתם רואים פה מדובר ב 1,000-ש"ח 2,000 ,ש"ח ,דברים שהם סדר
גודל של  100אלף ש"ח ומסתיים ב 102-אלף ש"ח ,אנחנו מממנים את זה באמצעות קרן עבודות
פיתוח.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :זה טעויות חישובים.
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מאור אוחנה [גזבר] :לא בהכרח ,אפשר לראות פה גם שזה עובד הפוך .למשל ,נתחיל בראשון .שיפוץ
חנויות מרכז מסחרי ,תב"ר  448הסתיים בעודף של  45אלף ש"ח ,הועבר לקרן עבודות פיתוח .שיפוץ
מרכז ספורט קאנטרי הסתיים בעודף של  8,000ש"ח ,הועבר לקרן עבודות פיתוח .עבודות פיתוח
לתחנות אוטובוס ,הסתיים בעודף של  18אלף ש"ח ,הועבר לקרן עבודות פיתוח.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אז מה זה ?44
מאור אוחנה [גזבר] 44 :אלף ש"ח זה סגירת התב"ר ,התב"ר נסגר על  44אלף ש"ח ,העדכון הוא 18
אלף ש"ח.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :ואז קרן עבודות פיתוח מהווה חילופי דברים.
מאור אוחנה [גזבר] :ואז יש לנו שיקום והתקנת מערכות כיבוי ,תב"ר  407הסתיים בגירעון של 13
אלף ש"ח ,ממומן ע"י קרן עבודות פיתוח.
אלי מרדכי [חבר מועצה] :איך אני מבדיל בטבלה בין גירעון לעודף?
מאור אוחנה [גזבר] :רשום מקרן ולקרן .פרויקט מחזור והפרדת אשפה תב"ר  ,443הסתיים בגירעון
של  1,197ש"ח ,ממומן ע"י קרן עבודות פיתוח .סימון כבישים  2017תב"ר  2,811 ,494ש"ח ממומן
ע"י קרן עבודות פיתוח .הנגשת כיתה ללקויי שמיעה ממלכתי דתי דרכי נועם ,תב"ר  ,499הסתיים
בגירעון של  1,016ש"ח ,ממומן ע"י קרן עבודות פיתוח .תכנית חיזוק הצפון  ,2018הסתיים בגירעון
של  1,533ש"ח ,העברה מקרן לעבודות פיתוח .תב"ר  506שביל אופניים דליות ,אנחנו סוגרים אותו,
 462אלף ש"ח זה תב"ר שאנחנו מבטלים אותו מאחר וקיבלנו הרשאה חדשה שכוללת כבר את
תקציב שביל האופניים ,אנחנו אישרנו את התב"ר הזה במליאות קודמות .התב"ר הזה כרגע מבוטל,
התקציב כרגע שייך לתב"ר אחר .הבקשה בשורה הזאת היא כמובן לבטל את תב"ר .586
שימי נמימי [חבר מועצה] :זה כסף שלא קיבלנו אותו עד היום? לא קיבלנו אותו בפועל?
מאור אוחנה [גזבר] :זאת הרשאה תקציבית שקיבלנו אותה בעבר ממשרד התחבורה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אבל את הכסף בפועל לא קיבלת ,רק את ההרשאה.
מאור אוחנה [גזבר] :לא ,הרשאה תקציבית ומשרד התחבורה פשוט ביטל את ההרשאה הזאת ,פתח
אותה כהרשאה כוללת והרבה יותר גדולה בתב"ר אחר.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :שאלות בבקשה .מה שאני רק מבקש ,כששואלים תגידו בבקשה את
מספר התב"ר.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אפשר את זכות הדיבור ראש המועצה?
דימי אפרצב [ראש המועצה] :בבקשה 10 ,דקות שלך.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אני אתחיל ואגיד שלפני כחודשיים העברתי מייל לגזבר המועצה מאור
שבו אני מבקש כרטסות של תב"רים ,כל הכרטסות של התב"רים שבעצם מראות לנו את כל
התנועות הכספיות בתוך התב"רים ותנועות של קרן עבודות הפיתוח .קיבלתי תשובה ממאור הגזבר
שבהמלצת היועמ"ש אין אפשרות שאני אקבל כנציג הציבור את הכרטסות האלה ,אם אני רוצה
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אני רשאי לבוא לעיין במשרדי המועצה בכרטסות האלה .מי כמוכם יודע שבכאלה נתונים כספיים
וכאלה כרטסות לוקח לעיין הרבה מאוד שעות ואני בתור בחור עצמאי שקצת עובד וקצת יש לו
משפחה ,מן הסתם לא צריך להיות כפוף לבוא למועצה ולעבוד פה במשרדי המועצה כדי להבין מה
קורה בכרטסות של התב"רים .נראה לי תמוה כי זה לא נושא סודי ,זה נושא שאמור להיות חשוף,
בטח ובטח לחברי המועצה ולדעתי גם לציבור ,מי שבעיניו התב"רים זה עוד משהו שולי ,אז ממש
לא ,יש הרבה מאוד נושאים שקשורים לפיתוח העיר שכדאי וצריך לבדוק אותם ,וראו איזה פלא,
קיבלנו בהזמנת המליאה הזאת כל מיני עדכונים של התב"רים ,סגירה ,פתיחה ,עושים קצת סדר,
אני שמח שכנראה לכאורה בעקבות המייל שלי עושים סדר בעדכוני התב"רים .עכשיו ,לעניין
הספציפי הזה .מאור הקריא לנו את התב"רים מהרשימה שקיבלנו כולנו ולקרוא הוא יודע ,אבל
לעדכן בדברים החשובים ולהסביר את הדברים החשובים בתוך המלל פה הקטן את זה הוא לא עשה
ואני אתן לכם דוגמה למה אני מתכוון .יש פה סעיף שנקרא הקמת מבנה רב תכליתי קריית הממשלה
שבו בעצם מעבירים  1,220,000ש"ח לתב"ר  ,553רק שמה? תב"ר  553לא מופיע פה בכלל בטבלה
ולא רשום באף מקום מה זה תב"ר  .553יתרה מזאת ,גם בסעיף חידוש מבנים דרכי נועם ששם
ההעברה היא מתב"ר  , 553אותו תב"ר מדובר .איזה תב"ר? מה המקורות שלו? זה מאור שכח להגיד
לנו ,לא במליאה וגם פה לא לכתוב איזו הערה קטנה כי יש פה סכומים דיי גדולים שעוברים לטובת,
לזכות או לרעת התב"ר הזה .יש פה עוד נושא ,קרן עבודות פיתוח החלפת תחנות אוטובוס 44 ,אלף
ש"ח .לא ברור לי ,למרות שניסית להסביר באמצע ככה מה זה ,מצד אחד רשום פה  44אלף ש"ח,
מצד שני רשום פה החזרה לקרן עבודות פיתוח  18,977ש"ח .האם הסכומים שמופיעים בתב"רים
האלה הם סכומי היתרה או סכום התב"ר המקורי? לדעתי מדובר בסכום היתרה ,אז למה בסעיף
הזה ספציפית מדובר על סכום התב"ר הכללי? לא מסתדר לי ,אשמח להבהרה יותר מדויקת של
הסעיף הזה שמדבר על עבודות בתחנות האוטובוס .הייתי שמח גם לראות למען ההגינות ולמען
הגילוי הנאות ,אתה בעצם אומר ששביל האופניים ,פרויקט של  462אלף ש"ח אנחנו אישרנו אותו
בתב"ר אחר ,הייתי שמח שתפנה אותנו לתב"ר הזה ,שתגיד לנו באיזה מליאה זה אושר ,איזה מס'
תב"ר חדש נפתח לטובת העניין ,מי כמוך יודע שאנחנו בעד הפרויקט הזה ,אבל לפחות שיהיה למען
הסדר שבאמת נפתח תב"ר חדש ובאמת זה בא במקום התב"ר שבוטל .בנוסף ,הייתי שמח לקבל
אם זה בהזמנה למליאה ,אם זה במייל ,את תנועות הקרן עבודות לפיתוח בשנתיים האחרונות.
לצערי אני רואה שקרן עבודות הפיתוח שבמשך שנים הייתה בצבירת כספים נכבדת שיכלה לעשות
פרויקטים ,עומדת פה על מצב של  16אלף ש"ח שזה לדעתי מראה על מצב עגום ,אבל זה ממשיך
את המצב של תקציב הרשות בשוטף ,שזה מראה על התנהלות לדעתי לקויה לחלוטין בכל מה
שקשור בתקציב ופרויקטים .מעבר לזה אין לי שאלות ,אשמח להבהרה בעיקר בנושא של תב"ר
 ,553מה מדובר ולגבי הסעיף של האוטובוסים על  44אלף ש"ח ,הסבר יותר מדויק.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :תודה ,בבקשה מאור -תשובה .יש עוד שאלות חברים?
טניה בגון [חברת מועצה] :תב"ר  ,448שיפוץ חנויות במרכז איתן .איזה חנויות? כל המרכז אתם
שיפצתם או רק חלק? אני יודעת שפה החנויות שופצו והחליפו בלטות ,עיצוב חיצוני.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :איזה חנויות? לא כולן ,מתחת לרווחה.
טניה בגון [חברת מועצה] :מועצה ובית מרקחת לפה ,הכל משופץ ויפה ,ומה עם הצד השני פה?
שניצליה ,החנות של לילי ,בלוברי ,מה קורה שם? שם לא היה שיפוץ.
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דימי אפרצב [ראש המועצה] :רשמת?
מאור אוחנה [גזבר] :רשמתי ,כן.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :עוד שאלות חברים?
אלי מרדכי [חבר מועצה] :אני מדבר על השיפוץ של ה .448-נשאר שם קרוב ל 50-אלף ש"ח ,המרכז
לא נראה טוב ,אבל לפחות אפשר לעשות תיקונים אולי עם הסכום הזה ,כי אם אתה עובר אחרי
החנויות לקראת המילגם ,תסלח לי על הביטוי ,המרכז המסחרי של דימונה לפני  48שנה היה נראה
יותר טוב .זו הדעה שלי ,היה אפשר להשאיר את זה שם ולעבור לעשות תיקונים קטנים לפחות ,או
אפילו לסגור את הארונות חשמל שיש בצד השני של תותייה ,כמו שעשו מצד אחד ,תסגרו גם בצד
השני ,זה הסכום בערך.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אבל אלי ,אם הוא ישאיר את הכסף לזה ,לא יהיה כסף לסגור את
התב"רים שבגירעון ,אתה לא מבין? זה  45אלף ש"ח שסוגרים את התב"רים.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אתה מתפרץ ,אנחנו מנסים לשמור על תרבות דיון .יש עוד שאלות?
אין ,טוב ,תן בבקשה מענה.
מאור אוחנה [גזבר] :תב"ר  553הוא תב"ר מלוות לפיתוח ,הוא תב"ר שאנחנו אישרנו אותו בשנה
שעברה במסגרת מספר פרויקטים ,בין השאר גם מבנה רב תכליתי קריית הממשלה .אנחנו קיבלנו
פה במקרה הזה איגום תקציבי נוסף ממשרד הפנים ולכן אנחנו יכולים להעביר את זה חזרה לתב"ר
 ,553כמו שאתם יכולים לראות זה כבר עובר לתב"ר אחר בחידוש מבנים בדרכי נועם ,מממן לנו את
ההשלמות התאמה שאנחנו צריכים.
שימי נמימי [חבר מועצה] :לא הבנתי ,סליחה .אמרת שתב"ר  553קשור למבנה קריית הממשלה,
פה מופיע .521
מאור אוחנה [גזבר] :תב"ר  553הוא תב"ר מלוות לפיתוח ,ממנו אנחנו אישרנו את תב"ר מלוות
לפיתוח ,ממנו אישרנו שיפוץ נופי גולן למשל ,שיפוץ קאנטרי אם אני זוכר נכון ,וכמובן גם את קריית
הממשלה .במסגרת הזאת כמו שאמרתי קודם בקריית הממשלה קיבלנו איגום תקציבי נוסף
ממשרד הפנים ולכן אפשר להחזיר חזרה לתב"ר מלוות לפיתוח שמשמש אותנו כמובן לפרויקטים
של פיתוח.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אז למה אתה לא מחזיר את זה לקרן עבודות הפיתוח ישירות? ולמה
צריך דרך התב"ר עוד פעם?
מאור אוחנה [גזבר] :כי הנוהל בתב"רים לפי נהלי משרד הפנים ,לקחת מעומס מלוות לפיתוח?
תחזיר למלוות לפיתוח .לקחת מקרן הפיתוח? תחזיר לקרן עבודות לפיתוח .אתה לא יכול לקחת
ממלוות ולהחזיר לקרן.
אלי מרדכי [חבר מועצה] :עוד שאלה שלי בנושא ,זה כסף שלקחנו כהלוואה נכון?
מאור אוחנה [גזבר] :אני אענה לך ,אני אענה לו קודם על השאלות ואז אוסיף את השאלה שלך.
לגבי עבודות הפיתוח על תחנות האוטובוס ,ההחזר לקרן עבודות הפיתוח בסך של  18,777ש"ח ,אם
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השאלה שלך לגבי האם נסגר התב"ר ב 44,445-ש"ח ,בשונה מאחרים ,זה דורש בדיקה ,אני צריך
לבדוק לך ולהחזיר תשובה .הוא נסגר בעודף של  18אלף ש"ח ,חזרתי ואמרתי את זה ,זה מה
שמועבר לקרן עבודות הפיתוח .תב"ר הסתיים בעודף של  18אלף ש"ח.
שימי נמימי [חבר מועצה] :מאור ,אתה תוריד מסכה ואני אשים מסכה ,כי אני לא מבין מה אתה
אומר.
מאור אוחנה [גזבר] :אני ארים את הקול ,תב"ר  502עבודות פיתוח לתחנות אוטובוס הסתיים
בעודף של  18,777ש"ח .את הסכום הזה אנחנו מעבירים בחזרה לקרן עבודות הפיתוח ,במקור
התב"ר מומן ע"י קרן לעבודות פיתוח .לגבי הסכום שנסגר התב"ר בסכום של  44,445ש"ח ,דרושה
בדיקה ,אני אחזיר לך תשובה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אוקיי ,אתה תבדוק ותחזור אלינו?
דימי אפרצב [ראש המועצה] :תתן תשובות בבקשה לשאלות הבאות.
מאור אוחנה [גזבר] :שאלה אותי גברת טטיאנה חברת המועצה ,לגבי שיפוץ חנויות וגם אלי הצטרף
לשאלה .אני רגע חוזר להתחלה ,כשאנחנו סוגרים תב"רים ,גם במקרים האלה אתם יכולים לראות
לפי מספרי התב"ר ,תב"רים יכולים להיסגר פה גם אחרי  4-5שנים .אני צריך לבדוק מאיזה שנה
התב"ר הזה ,אבל ככל שמדובר לפי נהלי משרד הפנים ,תב"רים שלא נעשתה בהם שום פעולה של
תקבולים או הוצאות במשך תקופה שעולה על שנתיים-שלוש שנים ,לא ניתן לעשות בהם פעולות
נוספות .השאלה שלך הייתה אם אפשר עם ה 45-אלף ש"ח לעשות פעולות נוספות ,זה באופן הרמטי
לא בהכרח שלא ניתן לעשות ,אלא צריך אישור של משרד הפנים ,אבל משרד הפנים בא ומנחה אותנו
שתב"ר שאין בו פעולות במשך קרוב ל 3-שנים נדרש בסגירה .במקרה הזה אם נצטרך הבהרה נוספת
אחרי הבדיקה אז אני אוציא הבהרה נוספת ,לגבי איזה עבודות נעשו שם ,שאלתם איפה זה נעשה
וכן הלאה ,שוב ,הסוגייה פה היא סוגיה של תב"ר ,אם רוצים לדעת בדיוק מה נעשה שם אז זה גם
דורש בדיקה כדי לדעת איזה עבודות בדיוק נעשו בה במסגרת הזאת ,אני מניח שכתוב פה שיפוץ
חנויות במרכז המסחרי ,אז זה במרכז המסחרי ,איפה בדיוק אני לא יודע.
שימי נמימי [חבר מועצה] :לגבי ההלוואה?
מאור אוחנה [גזבר] :אלי שאל לגבי ההלוואה ,אנחנו אישרנו בשנת  2020הלוואה בגובה  3.7מיליון
ש"ח .ציינתי מקודם כמה פרויקטים נלקחו מההלוואה הזאת ,אחד מהם היה קריית הממשלה
שאנחנו רואים פה ,מאחר וקיבלנו ממשרד הפנים מקור תקציבי נוסף ממה שקיבלנו ,אנחנו
מחזירים בחזרה לתב"ר ההלוואה .תב"ר ההלוואה הוא מוגדר ,הוא מאוד ספציפי ,מוגדר אך ורק
לעבודות פיתוח .כל העברה מתב"ר ההלוואה דרושה באישור משרד הפנים ,ולכן ,אנחנו פה מבקשים
אישור להעביר מתב"ר .553
שימי נמימי [חבר מועצה] :אני אגיד משפט ותגיד לי אם אני צודק ,ההלוואה שאושרה בתב"ר
הקודם ,אושרה הלוואה לטובת תב"ר מסוים ,אישרנו אותו במליאה לטובת כמה תב"רים ,כל אחד
סכום מסוים ,קריית הממשלה ,קאנטרי קצרין וכולי וכולי .ההלוואה הייתה צבועה לפרויקט
מסוים ,כרגע אתה מבקש ממני אישור לקחת את ההלוואה ואתה מעביר אותה לפרויקט אחר ,רק
מה אתה עושה? אתה רושם את זה וזה מה שאמרתי בהתחלה ,אתה רושם את זה כתב"ר  553בלי
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לציין ולמען הגילוי הנאות להסביר ,חבר'ה זאת הלוואה שנשארה לנו עודף מהפרויקט ,אנחנו רוצים
להעביר אותה לתב"ר אחר .על זה הכעס.

[התפרצויות]
שימי נמימי [חבר מועצה] :חברים ,אני רוצה לרגע להבין .אולי היה חכם לסגור את ההלוואה
ולהוריד את עומס הנלוות על המועצה ועל התושב? אולי זה היה יותר חכם?
דימי אפרצב [ראש המועצה] :עומס הנלוות על המועצה מאוד נמוך וזה הוסבר אינסוף פעמים ,יש
כאלה שלא מבינים את זה .אני מעלה להצבעה בבקשה ,אני מציע כדי להתקדם להצביע על
התב"רים כמקשה אחת.
שימי נמימי [חבר מועצה] :לא ,ממש לא .יש תב"רים שאנחנו בעד ויש שאנחנו נגד.
לילך גבע [מנכ"ל המועצה] :לא ,אבל הוא יכול להגיד מה הוא מצביע נגד ומה בעד.

[התפרצויות]
מאור אוחנה [גזבר] :עדכון תב"ר  374בסך  1,250,000ש"ח משרד הפנים.
לילך גבע [מנכ"ל המועצה] :אפשר רק את השם? כי כולנו קראנו את זה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :לא לא ,עצרו בבקשה .אנחנו לא נשחק פה משחקים.
מאור אוחנה [גזבר] :עדכון תב"ר  374על סך  1,250,000ש"ח משרד הפנים.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :מי בעד? נא להצביע.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את עדכון תב"ר  374על סך  1,250,000ש"ח משרד הפנים.
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

מאור אוחנה [גזבר] :עדכון תב"ר  -521על סך  2,220,000ש"ח תקבולים משרד הפנים.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :מי בעד?
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החלטה
מליאת המועצה מאשרת את עדכון תב"ר  -521על סך  2,220,000ש"ח תקבולים משרד הפנים.
אושר ברוב קולות
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

נגד

9

אלי מרדכי

חבר מועצה

נגד

מאור אוחנה [גזבר] :פתיחת תב"ר חדש -אבזור מרכז הפעלה  150אלף ש"ח משרד הפנים.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :מי בעד? נא להצביע ,אושר פה אחד.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את פתיחת תב"ר חדש -אבזור מרכז הפעלה  150אלף ש"ח משרד הפנים.
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

מאור אוחנה [גזבר] :פתיחת תב"ר חדש -שיקום ושיפוץ מרחב ציבורי ותיקון ליקויים  210אלף
ש"ח משרד הפנים.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :מי בעד? נא להצביע .אושר פה אחד.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את פתיחת תב"ר חדש -שיקום ושיפוץ מרחב ציבורי ותיקון ליקויים 210
אלף ש"ח משרד הפנים.
אושר פה אחד
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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

מאור אוחנה [גזבר] :פתיחת תב"ר חדש -סקר נכסים ,תשתיות ,הכנת ספר נכסים  100אלף ש"ח
משרד הפנים.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :מי בעד? אושר פה אחד.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את פתיחת תב"ר חדש -סקר נכסים ,תשתיות ,הכנת ספר נכסים  100אלף
ש"ח משרד הפנים.
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

מאור אוחנה [גזבר] :פתיחת תב"ר חדש -שיקום מערכות מידע ,תשתיות ,תקשוב ומחשוב 150
אלף ש"ח משרד הפנים.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :מי בעד? אושר פה אחד.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את פתיחת תב"ר חדש -שיקום מערכות מידע ,תשתיות ,תקשוב ומחשוב 150
אלף ש"ח משרד הפנים.
אושר פה אחד
מ

16
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תפקיד

הצבעה
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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

מאור אוחנה [גזבר] :סגירת תב"ר  448בעודף ,העברה לקרן עבודות פיתוח.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :נא להצביע ,מי בעד? אושר פה אחד.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את סגירת תב"ר  448בעודף ,העברה לקרן עבודות פיתוח.
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

מאור אוחנה [גזבר] :סגירת תב"ר  552בעודף ,העברה לקרן עבודות פיתוח.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :מי בעד? אושר פה אחד.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את סגירת תב"ר  552בעודף ,העברה לקרן עבודות פיתוח.
אושר פה אחד

17

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

בעד

7

יוני גרוסמן

חבר מועצה

בעד

8

שימי נמימי

חבר מועצה

בעד

9

אלי מרדכי

חבר מועצה

בעד

מאור אוחנה [גזבר] :סגירת תב"ר  502בעודף ,העברה לקרן עבודות פיתוח.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :מי בעד? מי נגד? אושר ברוב קולות ,שימי נמימי וטניה בגון נגד.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את סגירת תב"ר  552בעודף ,העברה לקרן עבודות פיתוח.
אושר ברוב קולות
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

בעד

8

שימי נמימי

חבר מועצה

נגד

9

אלי מרדכי

חבר מועצה

בעד

מאור אוחנה [גזבר] :סגירת תב"ר  407בגרעון ,העברה מקרן עבודות פיתוח.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :מי בעד? אושר פה אחד.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את סגירת תב"ר  552בעודף ,העברה לקרן עבודות פיתוח.
אושר פה אחד

18

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
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מאור אוחנה [גזבר] :סגירת תב"ר  443בגרעון ,העברה מקרן עבודות פיתוח.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :מי בעד? אושר פה אחד.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את סגירת תב"ר  443בגרעון ,העברה מקרן עבודות פיתוח.
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

מאור אוחנה [גזבר] :סגירת תב"ר  494בגרעון ,העברה מקרן עבודות פיתוח.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :מי בעד? אושר פה אחד.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את סגירת תב"ר  494בגרעון ,העברה מקרן עבודות פיתוח.
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

מאור אוחנה [גזבר] :סגירת תב"ר  499בגרעון ,העברה מקרן עבודות פיתוח.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :מי בעד? אושר פה אחד.
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החלטה
מליאת המועצה מאשרת את סגירת תב"ר  499בגרעון ,העברה מקרן עבודות פיתוח.
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

מאור אוחנה [גזבר] :סגירת תב"ר  524בגירעון ,העברה מקרן עבודות פיתוח.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :מי בעד? אושר פה אחד.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את סגירת תב"ר  524בגרעון ,העברה מקרן עבודות פיתוח.
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

מאור אוחנה [גזבר] :ביטול תב"ר  506ע"ס  462אלף ש"ח.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אני לא קיבלתי על זה תשובה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :מי בעד?
לילך גבע [מנכ"ל המועצה] :הוא ענה לך שימי שקיבלנו הרשאה שכוללת-
שימי נמימי [חבר מועצה] :כן ,אני שמעתי ,הכל בסדר.
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דימי אפרצב [ראש המועצה] :מי בעד? מי נגד? אושר ברוב קולות .שימי נמימי ואלי מרדכי נגד.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את ביטול תב"ר  506ע"ס  462אלף ש"ח.
אושר ברוב קולות
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

נגד

9

אלי מרדכי

חבר מועצה

נגד

מאור אוחנה [גזבר] :עדכון תב"ר  577ע"ס  107אלף ש"ח ,העברה מתב"ר  553מלגות לפיתוח.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :מי בעד? נא להצביע .אושר ברוב קולות ,שימי נמימי וטניה בגון נגד.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את עדכון תב"ר  577ע"ס  107אלף ש"ח ,העברה מתב"ר  553מלגות לפיתוח.
אושר ברוב קולות
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

בעד

8

שימי נמימי

חבר מועצה

נגד

9

אלי מרדכי

חבר מועצה

נגד

דימי אפרצב [ראש המועצה] :אני מודה לכם ,סעיף הבא בבקשה.

חלוקת דיבידנד תאגיד התנור
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מאור אוחנה [גזבר] :סעיף הבא חלוקת דיבידנד של תאגיד התנור .תאגיד התנור החליטה על חלוקת
דיבידנד לרשויות .תאגיד התנור מבקש ממליאת המועצה לאשר את חלוקת הדיבידנד ולבחור באחת
משתי אפשרויות .סך הדיבידנד נע בין  400ל 800-אלף ש"ח עבור מועצה מקומית קצרין.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :זה מגיע בהעברה אחת למועצה?
לילך גבע [מנכ"ל המועצה] :עוד לא יודעים את זה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :לא מגיע כרגע ,זה דיבידנד ,אתם יודעים שתאגיד התנור נמצא
בשליטה של מספר רשויות .הרשות הגדולה ביותר שמחזיקה בהכי הרבה מניות זה קריית שמונה
ב .40%-קצרין מחזיקה ב ,18%-אנחנו מס'  2וכל השאר באחוזים קטנים .התאגיד הזה קיים קרוב
ל 20-שנה ,מעולם לא חולק דיבידנד ,זאת פעם ראשונה שהגענו למצב שהוא כן יחולק .הדיבידנד
הזה הוא לא על זה שגבו יותר מדי כסף מהתושבים ,אלא מהכסף שהוא מרוויח והוא משקיע בכל
מיני עבודות ובכל מיני דברים ,מזה נובע הדיבידנד.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :אז זה מה שאני שואל ,באיזה תצורה הוא מגיע למועצה? באיזה אופן?
לילך גבע [מנכ"ל המועצה] :אני אעשה רגע המשך ,מה שקורה כרגע זה שאנחנו התבקשנו לדון
עקרונית במליאה בשתי חלופות שתכף מאור יציג ,אחרי שאנחנו דנים ,כל הרשויות האחרות כבר
דנו ,מה שאנחנו מחליטים ,הבקשה נשלחת לרשם החברות שהוא צריך לאשר פעם אחת את הגובה,
פעם את התצורה ,אנחנו עוד לא יודעים להגיד על זה כלום כרגע.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :זה אף פעם לא היה.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :שאלה נוספת ברשותכם ,השימוש בסכום הזה ,בכסף הזה ,הכסף הזה
הוא צבוע אחר כך להחלטה שלנו מה נעשה בו?
לילך גבע [מנכ"ל המועצה] :כרגע לא יודעים כמה כסף ,אז עוד לא מחליטים.
שימי נמימי [חבר מועצה] :יש לי כמה מילים ,אז אחרי ההסבר של מאור?
לילך גבע [מנכ"ל המועצה] :רגע ,הוא יסביר.
מאור אוחנה [גזבר] :יש שתי חלופות .החלופה הראשונה היא חלופה שהתקציב הזה יועבר למועצה
מקומית קצרין לשימוש עבור הקמת מיזמים ציבוריים ,מוסדות ציבור ,תשתיות ציבור וכן הלאה.
החלופה השניה היא להחזיר את זה לצרכני המים .כל הרשויות אישרו את החלופה הראשונה ,אנחנו
נדרשים לבחור אחת משתי החלופות .שאלות?
שימי נמימי [חבר מועצה] :האמת היא שאת השאלה שרציתי לשאול ענית לי בהסבר שלך ,שיש את
שתי החלופות ,אז השאלה שלי מתבטלת .אני רק רוצה להעיר הערה קטנה שיש תלונות של תושבים
בלתי פוסקות לגבי גביה של חשבונות מים מטורפים בתקופה האחרונה ,חלקם טוענים ,לא יודע אם
הם צודקים או לא ,לגבי בעיה בשעוני המים החדשים שהם פתאום גובים יותר כסף ושווה לעשות
על זה בדיקה והשקעה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אני חוזר לזה כי אנחנו צריכים להכריע ,אופציה ראשונה או שניה.
ההמלצה היא האופציה הראשונה.
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לילך גבע [מנכ"ל המועצה] :אני אתייחס רגע למה שיוני אמר ,במידה ורשם החברות יחליט על
דיבידנד ויגיע סכום לעבודות פיתוח ההחלטה על גובה על סכום תבוא לדיון פה מה עושים עם
הסכום הזה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :נכון ,אנחנו נחזיר את זה לשולחן הזה לקבל החלטה מה עושים עם
הכסף .אני מראש אומר שבהנחיות הקיימות זה יכול להיות מושקע בתשתיות פיתוח ,זה לא
לפעולות ,אלא לתשתיות ,אבל נראה.
מאור אוחנה [גזבר] :אני אקריא את נוסח ההחלטה.
טניה בגון [חברת מועצה] :מה זה תשתיות?
דימי אפרצב [ראש המועצה] :תשתיות זה שיפוץ כבישים ,זה לא טיולים ולא פעולות חינוך.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :אני רוצה רק להעיר הערה .ההערה האחרונה של שימי היא חשובה מאוד.
אני בעצמי שוחחתי גם עם מנכ''ל תאגיד התנור ,הטענות הללו הן לא טענות סרק ,יש טענה אמיתית
וגדולה ויש עליה שיח מאוד רחב בקרב הציבור ,ותחושה ,אני לא רוצה לנקוט במילים קשות,
תחושה מאוד קשה בקרב ציבור גדול ,שיש פה משהו לא תקין .התושב הממוצע רואה בנו את
הכתובת ,הוא לא מכיר את תאגיד התנור ,הוא לא יודע שיש מישהו אחר שמטפל בזה ,מבחינתו זה
המועצה ויש ממש חוסר שביעות רצון גדולה מאוד סביב הנושא הזה של סכומי המים .אני לא אכניס
עניינים אישיים ,אבל אני מכיר ממש באופן אישי תקלה ממש חמורה שארעה לאחרונה ,שוחחתי
עם מנכל תאגיד התנור ,יאמר לזכותו שהוא טיפל מיד והוא אדם אדיב ונעים הליכות ,באמת כל
הכבוד לו באופן אישי ,אבל הבעיה הזאת של גביית המים היא ממש בעיה חמורה מאוד .חייבים
לתת עליה את הדעת.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :תודה.
אלי מרדכי [חבר מועצה] :שימי ,יש לך הצעה נוספת?
שימי נמימי [חבר מועצה] :לא לא.

[התפרצויות]
שימי נמימי [חבר מועצה] :דימי ,דקה הפסקה אפשר?
דימי אפרצב [ראש המועצה] :לא ,יש לנו יום ארוך והפסקה אי אפשר .אני מבקש מכם להכריע ,זה
לא סימפוזיון ,זה או תועלת הציבור או להחזיר.
שרון רואס [חברת מועצה] :אני חושבת שיעזור לשימי לקבל החלטה כי אני רואה שהוא מתלבט
בין הנושא של חלוקה לתושבים ולא .מה סכום הכי גבוה שיכול להגיע לתושב אם מחלקים
לתושבים?
מאור אוחנה [גזבר] :יש לנו כ 3,200-בתי אב ,סך הכל כ 4,000-צרכני מים .זה יכול לנוע בין 100
ש"ח לצרכן מים ל 200-ש"ח לצרכן מים.
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דימי אפרצב [ראש המועצה] :חברים ,אני אומר לכם ,תקשיבו .גם רשויות אחרות התלבטו באותה
סיטואציה .אגב כל נבחרי הציבור הי בדילמה הספציפית הזאת .כשאתה מפעיל שיקול דעת אתה
מבין שהחזר לציבור בכמה עשרות שקלים 100-150 ,ש"ח כל הסיפור כולו הוא בסופו של דבר לא
יציל חיים או משהו כזה ,כשמדובר על  400-800אלף ש"ח מסתכלים מה עושים משמעותי.
מאור אוחנה [גזבר] :מועצה מקומית קצרין עמדתה היא להשאיר את מלוא סך הדיבידנד בידי
הרשות המקומית.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :מי בעד?
החלטה
מועצה מקומית קצרין עמדתה היא להשאיר את מלוא סך הדיבידנד בידי הרשות המקומית.
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

מכללת תל חי -עדכונים
דימי אפרצב [ראש המועצה] :סעיף חמישי כמו שדובר על הישיבה הקודמת ,מכללת תל חי .נמצאים
כאן אצלנו כאורחים מנכ''ל מכללת תל חי אלי כהן ,מנכ"לית לשעבר של מכללת אוהלו עדי שוורץ
ומנהלת קמפוס קצרין ענת ביטון ,אני חושב שכולם מכירים ,אנשים בקהל שהיה להם קשר למכללת
אוהלו אני לא מציג.
אלי כהן [מנכ"ל מכללת תל-חי] :ערב טוב ,אנחנו נציג במצגת ונרוץ אותה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :תריצו אותה ,כרגע נכון לעכשיו שומעים אותך גם תושבי קצרין ,גם
תושבי מליאה.
אלי כהן [מנכ"ל מכללת תל-חי] :כדי להשאיר מקום לשאלות ,זה הרעיון .אנחנו לא רוצים שזה
יהיה ארוך מדי .נ ריץ את המצגת ויהיה זמן לשאלות כי זה המוטיב היותר חשוב לדעתי .אנחנו
נתייחס לחיבור של מה שהיה אוהלו לקמפוס קצרין תל חי ,מתבססת על שלושה מרכיבים
ששלושתם מאוד מהותיים .אחד ,להיות אקדמיה חזקה .כשאומרים אקדמיה חזקה זה הוראה.
שתיים ,הסוגייה של מחקר ,להבדיל מרוב המכללות בארץ התעקשנו ואנחנו מתעקשים לעסוק
במחקר ונתייחס לזה בהמשך .שלוש ,הסוגייה של קהילה ,הסוגייה של החיבור למרחב שאנחנו חיים
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בו היא מהותית וחלק מה DNA-של תל חי ואנחנו נתייחס לזה בהמשך .היסטוריה קצרצרה ,תל
חי מתחילה משנותיה הראשונות של המדינה ללא קשר לקיבוץ ,למרות שהקמפוס הוותיק זה
הקמפוס המערבי בתל חי שהוא יושב במרחב ההיסטורי בין החווה של טרומפלדור לבין קיבוץ תל
חי שמי שירצה בהמשך יכיר את ההיסטוריה של האזור .בשנים הראשונות של המדינה זה התחיל
במכון אומנויות שנועד לשרת את האזור ,המשיך כמקום שמלמד מקצועות שנועדו לשרת את
האזור ,המשיך עם שלוחות בהתחלה של אוניברסיטת תל אביב ,אחר כך הצטרפה העברית עם
התחום של החקלאות והמדעים ובהמשך תל אביב נטשה ונכנסה חיפה .ב 1996-במהפכת המכללות
של רובינשטיין ,תל חי הייתה אחת משלוש המכללות הציבוריות הראשונות שקיבלו הכרה עצמאית
במדינת ישראל .עד אז לא היו אקדמיות עצמאיות במדינה ,מ 1996-התחילו מכללות אקדמיות
עצמאיות ותל חי הייתה אחת מהן .בהמשך פוצלו האקדמית מהאזורית והפכה בעלת הבית של
המרחב בתל חי ובשנה האחרונה התחברה אלינו אוהלו שהפכה למעשה לשלושה קמפוסים עם
שלוש פקולטות .בקמפוס המערבי הפקולטה למדעים וטכנולוגיה בתל חי ,בקמפוס המזרחי בתל חי
הפקולטה למדעי החברה והרוח ובקמפוס קצרין הפקולטה לחינוך והוראה .החזון שלנו למעשה
הוא זה שהוביל אותנו בדרך גם לחיבור הזה ,ואני אומר אוהלו או מה שהיה אוהלו ,קצרין ,היא לא
התחנה האחרונה .אתם רואים את החזון ,מוסד אקדמי מוביל בגליל ,מעודד פיתוח ,ידע והון אנושי,
מצוינות ,יזמות ,חדשנות ומעביר מנוף לקידום הטכנולוגיה בישראל כי אנחנו רואים את תל חי על
כל המרכיבים שלה אוניברסיטת הגליל שהפך לשיח מאוד חשוב באזור .אני אעצור כאן כי נתייחס
לזה בהמשך.
עדי שוורץ :כמו שאלי אמר יש שלוש פקולטות ,בפקולטה למדעי החברה והרוח אתם יכולים לראות
יש גם תארים ראשונים  BAוגם תארי  MAומגוון תחומים; חינוך ,פסיכולוגיה ,עבודה סוציאלית,
כלכלה וניהול ,שירותי אנוש וכולי .חלק מהתארים השניים פה הם גם מחקריים ,זאת אומרת
שנוספת להם גם תזה ואפשר לראות את זה גם בעיקר במדעים .התואר השני ,ביו טכנולוגיה ,יש
מסלול מחקרי ,בתזונה יש מסלול מחקרי ,מדעי מים ,מדעי המחשב ,אתם רואים גם את התארים
הראשונים ,מדעי התזונה ,מזון ,מים ,ביו טכנולוגיה וכולי ,זה כמו שאלי אמר בקמפוס המערבי של
תל חי .בקמפוס קצרין ששמו כרגע הוא 'הקמפוס לחדשנות בחינוך והוראה' ,פה אמורה לקום
הפקולטה השלישית לחינוך והוראה ויש בה את כל המסלולים שקיימים באוהלו B.E.D ,חינוך
גופני ,חינוך והוראה וכל מה שאתם רואים ,מיוחד ,מתמטיקה ,אנגלית וכולי ,ותארים שניים
שהשנה אנחנו פותחים תואר שני חדש שנקרא עיצוב הלמידה וההוראה ,תואר מאוד מעניין וכל
תואר כזה שאנחנו מצליחים לפתוח זה כמובן שמחה וגאווה גדולה .קצת על תל חי המאוחדת כבר,
מס' הסטודנטים כ 5.5-אלף סטודנטים .יש בערך  1,400עובדים .מבחינת הסטודנטים ,הרוב
יהודים ,חלק כמובן בני מיעוטים ויש לנו מבחינת המקום שממנו מגיעים הסטודנטים ,אז דווקא
הרוב הגדול מגיע מכל חלקי הארץ והפלח הקטן יותר מגיע מאזור הגליל המזרחי שזה תופעה מאוד
מעניינת ולא שגרתית למקום כל כך מרוחק .אתם יכולים לראות את מספר הבוגרים שהולך ועולה
מדי שנה ,המכללה באמת צומחת ומתפתחת.
אלי כהן [מנכ"ל מכללת תל-חי] :עדי תיארה את הפקולטות ,אנחנו כבר מקיימים לא מעט תארים,
מתוך התפיסה של להיות אוניברסיטה בהמשך וגם מהתפיסה שהאקדמיה לא יכולה להיות
אקדמיה טובה אם האנשים שלה לא עוסקים במחקר .לכן אנחנו גם מתעקשים על קיום תוכניות
תואר שני עם תזות ,אנחנו למעשה הראשונים והכי גדולים בתחומים האלה בארץ ,בעולם של
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תארים שניים עם תזה .ההתעקשות על מחקר הביאה לזה שקודם כל יש לנו הרבה מאוד מרכזי
מחקר ,כולל מרכז די גדול באגמון החולה שעוסק בשורה של תחומים ,אבל המרכיב הכי מהותי
אצלנו זה החיבור שלנו למכון מחקר גליל ,מקום שמחזיק קרוב ל 200-עובדים שמרביתם מחזיקים
בתארים שלישיים ועוסקים בעולם הביולוגיה ,חקלאות וגנטיקה ,סביבה ועוד תחומים .החיבור
הזה למכון מחקר גליל מאפשר לנו להחזיק את הפקולטה למדעים וטכנולוגיה ברמה הכי גבוהה כי
שיתוף הפעולה מאפשר לנו להחזיק את המרצים ברמה של אוניברסיטה .זאת אומרת ,היכולת לתת
להם מצד אחד מעבדה מתקדמת עם כל הכלים למחקר ,ולאפשר להם הוראה באקדמיה ,שאת
שניהם הם עושים ביחד בהיקף של משרה זה יוצר להם משרה כמו באוניברסיטה .אני מניח שאתם
שומעים הרבה בתקשורת על עולם הפוד-טק ,זה צמח מהקשר של מג"ל ושלנו ,אנחנו מחזיקים
מרכז יזמות שבתוכו מתפתחות חברות ,למעשה זה מה שמצמיח את כל עולם הפוד-טק ,אם
מדברים על פוד-טק ,אז אנחנו מדברים על מעבדות מחקר מאוד מתקדמות ,על חיבור לתעשייה ,על
אופציות למיזמים להתפתח וזכינו מול משרד הכלכלה בשנה הבאה במעמד של ספק יחיד כדי
שנקים את מכון המזון הלאומי בתל חי .שוב ,מתוך התפיסה של להיות אוניברסיטה הקפצנו את
הסוגייה של בינלאומיות ,אנחנו מקיימים לא מעט תוכניות וקשרים עם מוסדות אקדמים לחו''ל,
שיתופי פעולה ,אני לא יודע כמה אתם מכירים את עולם האקדמיה ,אבל אנחנו שותפים בחמש
תוכניות ארסמוס ,ארסמוס זה תוכניות עם האיחוד האירופי .אחת הטענות של אנשי האקדמיה,
אני מניח שאתם יודעים ,זה כשהיו דיונים על האיחוד בין אוהלו לתל חי ,חלק מההתנגדות בתוך
תל חי הייתה אוהלו נמצאת ברמת הגולן ,זה יפגע בקשרים הבינלאומיים שלנו ,זה יפגע בקשרי
המחקר ,אנחנו עשינו את כל הבדיקות שלנו ואנחנו מאמינים ביכולת שלנו להתמודד עם זה ,לכן
המשכנו בכל הכח לאיחוד הזה עם אוהלו ,עם הנוכחות שלנו ברמת הגולן ואנחנו יודעים לתת לזה
פתרונות .אני אומר ,יש לנו תוכניות שממשיכות ואנחנו נכנס לתוכניות ארסמוס נוספות ,כך
שהקשרים הבינלאומיים מאוד מהותיים להתפתחות של האוניברסיטה ולהתפתחות של מחקר
ומדע ,אנחנו לחלוטין שם ,גדלים כל הזמן .רק השבוע קיבלנו הודעה ששבעה חוקרים שלנו זכו
במענקי  ,ISMהמענקים האלה הם מענקים הכי יוקרתיים במדינת ישראל למדענים ,שבעה זה יותר
מחלק מהאוניברסיטאות .זו גם שנה ראשונה שאנחנו מקבלים כזאת מסה ,אבל בדרך כלל בשנה
רגילה מצליחים לזכות בשניים-שלושה ,השנה זכינו בשבעה מענקים .זה בסוגייה של בינלאומיות,
אנחנו משקיעים בזה הרבה מאוד ,אנחנו גם מביאים כסף דרך הבינלאומיות ואני מניח שהקמפוס
הזה יי הנה גם כן מתרומות שאנחנו נצליח להזרים ,עם כל הקשיים ,עם חלק מהמדינות ,אירופה
לא מוכנה לשים כסף בגולן ,אנחנו נמצא את הדרך להביא כסף גם לקמפוס .אנחנו נמצאים הרבה
מאוד בקהילה ,מי שמכיר את מערכת החינוך ,מיזם גליליו שלמעשה משרת את כל הגליל המזרחי,
התחיל במרכז האקדמי בתל חי שהוא עדיין המרכז הכי גדול .לפני  7-8שנים יחד עם האשכול
הרחבנו אותו ,חיברנו אותו למכללות צפת וכנרת ,ויצרנו מיזם שמשתף פעולה עם כל המוסדות
האקדמיים במרחב כדי לייצר מערכת שמאפשרת לילדים בגליל תנאים כמו במרכז הארץ ,זה
פרויקט אדיר ,תל חי עדיין מנהלת את הפרויקט ,עכשיו היא תנהל אותו לחלוטין ,והמרכז הגדול
יושב בתל חי .זה ישליך גם על הקמפוס בקצרין באופן טבעי .ניצוצות שהתחיל שם למעשה ,עבר
לתל חי כי המועצה האזורית הפסיקה להחזיק אותו ,תל חי העביר אותו ואנחנו מחזירים אותו
לקמפוס כאן בקצרין .זה אחד המיזמים ,כשאני אומר מעורבות בקהילה ,למעשה יצרנו מצב
שבאולפניות במרחב ,בתי הספר לבנות ,המספרים של התלמידות מאוד קטנים ,לא יכלו לתת
לתלמידות את האופציה ללמוד פיזיקה ומתמטיקה ברמה של חמש יח''ל .מה שיצרנו דרך המרכז
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האקדמי לנוער זה מצב של כיתה שהיא לבנות משלושת בתי הספר בקמפוס אצלנו ,מביאים אותן
ליום לימודים בתל חי מחצור ,מצפת ומקריית שמונה .מביאים אותן לקמפוס בתל חי ,הן לומדות
ביום מרוכז בשבוע ויכולות לגשת לבגרות חמש יח''ל מתמטיקה .מה שמשרד החינוך היה צריך
לעשות למעשה פתרנו דרך זה שיצרנו את המערכת הזו לבנות שהמצב הרגיל לא היה מאפשר להן.
זו דוגמה אחת מתוך שורה של דוגמאות .דוגמה אחרת בתוך העולם הזה של הנוער ,זה תכנית
אודיסאה ,מדעני וממציאי העתיד ,זו תכנית שהמדינה מקדמת בעולם של מה שקראו פעם הפרויקט
של פרס ,לקחת את השפיץ של המחוננים ולתת להם מערכת שמלווה אותם לאורך שנים .זאת תכנית
שקיימת בארבע אוניברסיטאות (בעברית ,בתל אביב ,בבן גוריון ובטכניון) ובתל חי ,שהיא הגוף
החמישי שמפעיל את התוכנית מדעני וממציאי העתיד ,אחד הזוכים אם אתם מכירים את החדשות
של השבוע ,יש את הזכיות של בני הנוער מישראל באולימפיאדות מתמטיקה ופיזיקה ,אחד מחמשת
הזוכים באולימפיאדת הפיזיקה הוא תלמיד מאודיסאה ,ילד מקריית שמונה .זה העולם של הנוער,
אנחנו נמצאים בו ,משקיעים בו הרבה ,ורמת הגולן היא חלק מהעניין .המכון לאומנויות שאנחנו
מחזיקים ,למרות שהוא גרעוני ,אנחנו לקחנו על עצמנו להמשיך להחזיק אותו לאורך השנים,
מהסיבה שאם אנחנו סוגרים אותו ,לא יהיו לימודי אומנות מתקדמים מצפון לחיפה .בתפיסתנו זה
לא נכון שזה יקרה ולכן תל חי ממשיכה להחזיק אותו למרות שהוא לא אקדמי .יש לנו את המרכז
ללקויות למידה הכי גדול בצפון ,אנחנו מעורבים בכפרים הדרוזים בלימודי עברית ,אנחנו
מתעסקים במיליון תחומים .בכל מקום במרחב תמצאו סטודנטים של תל חי ואנשי סגל של תל חי,
בכל מוסד רווחה באזור או בכל מוסד חינוכי באזור.
ענת ביטון [מנהלת קמפוס קצרין] :קצת על האיחוד ועל העקרונות של האיחוד ,בעצם פעילות
מכללת אוהלו עברה לתל חי החל מינואר  ,2021כל עובדי אוהלו ,גם הסגל המנהלי וגם הסגל
האקדמי הפך להיות עובד תל חי ,תוך שמירה על דמי ההעסקה שלהם ורצף הזכויות .מכללת תל חי
תורמת לקידום חלקי של קמפוס קצרין ,הקמפוס לחדשנות בחינוך והוראה .נבחרו נציגים מאוהלו
כוועד המנהל וחבר הנאמנים של תל חי ,הם מהווים  30%מהחברים בתל חי .כל החלטה שנוגעת
לקמפוס קצרין מצריכה רוב של  75%מהחברים .מבחינת תוכניות לימודים קיימות ,כל מה
שהתקיים באוהלו נשאר באוהלו ,וכל מה שקיים בתל חי נשאר בתל חי .לימודי החינוך וההוראה
בקמפוס ק צרין ולימודי החינוך וההוראה בקמפוס תל חי הועברו לפקולטה לחינוך כשהמרכז
והמטה יהיה בעצם בקמפוס קצרין .בראש הפקולטה יעמוד דיקן שימוקם השבוע בקמפוס קצרין,
כרגע מי שנמצא זה ראש המכללה שהיה לפני .נושא החדשנות בחינוך ימשיך להתקדם ולהתפתח
בקמפוס קצרין .כרגע תוכניות בינוי ופיתוח שמתוכננות לקמפוס קצרין ממשיכות להתקדם ,יש את
הבניין הרב תכליתי ,המעונות ומרכז החדשנות שהוא הכי קרוב לבניה בתקופה הקרובה.
עדי שוורץ :אפשר לראות את הסימולציות של המבנים ,מרכז חדשנות יוקם באוהלו פה בקמפוס
בקצרין ובעצם עתיד לשמש גם את הסטודנטים כמרחב למידה חדשני במהלך הלימודים שלהם,
בשעות הערב לשמש את קהילת קצרין והגולן ,מקום ליוזמות ,לרעיונות חדשניים ,אנחנו ניתן את
הפלטפורמה ואת הכלים לעזור למי שיבוא עם רעיונות ויוזמות חדשניות וזה בהחלט יכול להיות
משהו שהוא נדיר ומיוחד מאוד ,בטח באזור שלנו .מבנה הרב תכליתי והמבנה הנוסף שיוקם
בקמפוס ,המבנה הקיים כבר לא מכיל את כל הלומדים ואנחנו מקימים עוד מבנה חדש .המעונות,
בשטח של המעונות אנחנו נקים בשלב הראשון  150מיטות ובשלב השני בהמשך לכשנגדל ,נצמח,
נשיג עוד תקציבים ,אז נוכל להתפתח גם לשלב השני ,כרגע בשלב הראשון מתוכננות  150מיטות.
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אלי כהן [מנכ"ל מכללת תל-חי] :אנחנו נעצור כאן את המצגת ונשמח לשמוע שאלות.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :רגע ,רק דקה ,השלמה אחת קטנה ,כי זה ממש מחייב ,כל הרעיון ,כל
המהלך של חיבור והמיזוג בין תל חי לאוהלו הוא בעצם היה מהלך אסטרטגי צופה עתיד .פעם אחת
היה מדובר על חיבור למוסד אקדמי מוביל ,דבר שני העניין של רשות שיפוט בקידום הרעיון הכללי
של הקמת אוניברסיטת גלילית ,מראש הבטחנו שזה יקרה ,אנחנו לא החלק הנגרר ,אנחנו החלק
הדוחף והעוזר ,וכך הקמפוס האוניברסיטאי כבר היה קם .דבר נוסף זה החיבור של מערכת החינוך
למערכת אקדמית מגיל צעיר באופן מוחלט ,ודבר שלישי שזה פחות חשוב ,אנחנו הולכים להנות
מכל הטוב שהאקדמיה הטובה והמוצלחת תביא לישוב כי זה ידוע ,ואני לא ממציא פה שום דבר
חדש ,כל האזורים הפריפריאליים ובכלל האיזורים העירוניים שבהם הייתה אקדמיה למחקר והם
הלכו והתפתחו ,הם משכו למעלה פיתוח אדיר ,תעסוקה והרבה מאוד דברים ,מתוך תקווה
שבהמשך ההשפעה הישירה תוביל גם לשדרוג מאוד משמעותי של מערכת חינוך יסודית ,וכל השאר
זה באמת דבר מורגש ,זו הייתה הסיבה לכך שקצרין הייתה שותפה מאוד אקטיבית לכל התהליך
הזה .שאלות בבקשה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :יש לי מספר שאלות .ראשית ,אני אגיד שאני מברך על החיבור בין
מכללת תל חי למכללת אוהלו ,אני חושב שזה דבר נכון .אני גם בטוח שעכשיו שיש לנו את השרה
יפעת שאשא ביטון ,אני בטוח שהיא תקדם את זה וגם תעזור לכם להיות אוניברסיטה ולא מכללה
וזה מבורך .ולשאלות ,מה מספר העובדים במכללה? מה מספר הסטודנטים מקצרין מתוך סך
הסטודנטים במכללת אוהלו? האם מתקיים שיתוף פעולה עם מתנס קצרין ועם נופי גולן? אם כן,
איזה שיתוף פעולה? וכמו שאתם יודעים יש לנו בקצרין מצוקה של מגרשי ספורט ואולמות ספורט,
והייתי שמח לדעת האם אתם תתנו גב ויד לשימוש במגרשי הספורט שלכם ובאולמות הספורט
לטובת פעילות חופשית לנוער ולקהילה בקצרין .ויש לי שאלה אישית לאלי כהן ,מנכ''ל מכללת תל
חי ,כמנכ''ל מוסד חינוכי מכובד וגדול ,האם אתה דוגל בהפעלת לחצים על נציגי ציבור ,חברי ציבור
והאם אתה זה שאמרת במרכאות אני אומר ,או לא במרכאות ,זה השמועה אומרת שאתה אמרת,
שאתה תטפל בחברי האופוזיציה אחד אחד ,האם אתה כמנכ''ל מוסד חינוכי כל כך מכובד חושב
שהדרך להשפיע על חברי ונציגי הציבור בהעברת מסרים כזאת או אחרת ,כדי שאנחנו נצביע כך או
אחרת לטובת המכללה? הייתי שמח לשמוע את תגובתך מה דעתך בנושא.
ענת ביטון [מנהלת קמפוס קצרין] :לגבי הנתונים של העסקה של העובדים ,בסגל המנהלי יש לנו כ-
 15עובדי מנהלה מקצרין מתוך  40עובדים .בסגל האקדמי יש לנו תשעה מרצים בכירים ,מתוכם
שישה דוקטורים ,פרופסור אחד ושניים מרצים בכירים .מתוך  130אנחנו מעסיקים כ 30-משגיחים
ש 100%-מתוכם תושבי קצרין שנמצאים בתקופת הבחינות שזה חצי שנה בתקופה של שתי תקופות
של שלושה חודשים ,חייבת לומר שמרביתם הם פנסיונרים שנמצאים כאן ושמחים מאוד לבוא,
יאמר לזכותם שגם בתקופת הקורונה עם כל הקושי הטכנולוגי הם הצליחו להשתלב ועשו עבודה
יוצאת מן הכלל ,שמחנו שיכולנו לתרום להם בעניין הזה .אנחנו עובדים עם  80ספקים פה בקצרין,
אני לא מדברת על הגולן ,אני מדברת על קצרין ואם תרצו אני אעביר לכם את הנתונים האלה.
מבחינת הסטודנטים אני לא בדקתי ברמה של קצרין ,אבל אני כן יכולה להגיד ש 90%-מהבוגרים
שלנו משתלבים בבתי הספר ובכל מקום בסביבה .רוב הסטודנטים הם סטודנטים שמגיעים פה
מהפריפריה ,שזה אומר קריית שמונה ,טבריה ,בית שאן ,קצרין ,ההשפעה היא השפעה ישירה כאן
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כשבתל חי האחוז הוא שכ 70%-60%-סטודנטים מגיעים מהמרכז .אני מניחה שכמעט כל אחד
מאיתנו ,אם זה בבית ספר יסודי או על יסודי פגש את הבוגרים שלנו .לגבי נופי גולן רציתי לומר,
נפתחה בשנה שעברה או השנה המגמה של מדעי המחשב ,מכללת אוהלו עם דגש על מעבדת חדשנות,
מי שמכיר את נתנאל בר דוד ,הם מלמדים את הסטודנטים שנמצאים במגמה ,זו מגמה של  5יח"ל.
את הפרויקט ילוו ויעשו במסגרת מכללת אוהלו ,כמובן עם אנשי הסגל שלנו .לגבי המתנ"ס ,אני
יכולה לומר שלאחרונה נפתח פאב בשיתוף איגוד הסטודנטים שלנו לפני הקורונה וזה קידום עולם
התרבות .כמובן כל הנושא של קהילת הסטודנטים כאן היא פעילה מאוד ,אני לא יודעת אם נגיד
הרבה ,אבל לפחות עכשיו יש  3שמסיימים במעונות ועוברים לגור בכפר הסטודנטים ,שזה שאפו כי
זה לסטודנטים שרוצים להישאר כאן באזור .לגבי המגרשים ,אני מזמינה אותך לשים נעלי ספורט,
יש לנו מגרש רב תכליתי הוא פתוח ,לקח לנו זמן לפתוח אותו כי רצינו לסיים שם התקנה של
מצלמות כי יש שם ונדליזם נוראי .אנחנו אחרי יומיים שלושה היינו צריכים להביא כל פעם חשמלאי
כדי לסדר את מה שעשו ,היה לנו שעון חשמל ,השכנים התלוננו על רעש ובצדק ,אז כיוונו אותו ל-
 11וכל הזמן היו נוגעים לנו בארונות חשמל ונאלצנו כמעט יום כן יום לא לסדר .ברגע ששמנו
מצלמות ,ברגע שסידרנו את העניין השער פתוח .לגבי האצטדיון ,האצטדיון מאז הקמתו אין בו
תאורה ,יכול להיות שזה בין הפרויקטים שיהיו בשנים הבאות כחלק מהאיחוד והמענקים שנקבל,
אבל האצטדיון בערבים לא בטיחותי כי אין בו תאורה ,אבל ב 5-6-בבוקר מגיעים גם רצי הגולן ,גם
רצי קצרין ,יש לנו אפילו נער צעיר בן  16מעמיעד שהוא עושה תחרויות ספורט ומגיע לעשות שם את
האימונים שלו בבוקר .בימי חמישי במסגרת ההתמחות של קידום הבריאות מגיעים גם
מהאוכלוסייה ,אי אפשר להתכחש לעניין הוונדליזם אבל אנחנו פועלים כדי למגר את זה לפחות
מבחינתנו מבחינת האמצעים שיאפשרו לנו לפנות במידת הצורך.
אלי כהן [מנכ"ל מכללת תל-חי] :היו שני מרכיבי שאלות ,לפני שאני אתייחס לשאלה השנייה ,אני
אוסיף לשאלה הראשונה כי התשובה הייתה מאוד נקודתית .בעיקרון אנחנו לא מגייסים אנשים
לפי יישוב המגורים שלהם ,אנחנו בוחרים את האנשים הכי טובים לתפקיד ,אנחנו עושים מכרזים
על כל תפקיד ואנחנו משתדלים שבכל המקומות ישבו אנשים שמתאימים לתפקיד שלהם .לשמחתי,
מנהל ת הקמפוס בקצרין נמצאה תושבת קצרין כי היא מתאימה לתפקיד שלה .הבחירה באנשים
היא לפי ההתאמה שלהם לתפקיד והיכולת שלהם למלא אותו הכי טוב ולא לפי מקום המגורים או
התניה אחרת .אבל ,אנחנו בתל חי בכלל מעדיפים א' את תושבי האזור גם בהגדרה המכרזית ,זאת
אומרת אנחנו מעדיפים ספקים מקומיים על פני חיצוניים ,אנחנו מעדיפים עובדים קרובים על פני
עובדים רחוקים וזה חלק ממה שמנחה את הועדות או את מי שעוסק בדברים .כשאנחנו מחויבים
למכרזים בכל התחומים ,גם בכח אדם ותחומים אחרים ,אבל אנחנו מקיימים העדפה לתושבי
האזור .בסוף זה תוצאתי ,מספר האנשים מישוב כזה או אחר הוא תוצאתי ,שוב ,מספר האנשים
שניגשים למכרז ולהתאמה שלהם לתפקיד .יותר מזה ,בתל חי כרגע בקמפוס קצרין עוד לא השלמנו
את זה ,אבל בתל חי אין עובדי קבלן ,בתפיסה .זה אומר ,גם עובדי הניקיון שלנו ,גם השומרים
בשער ,כולם עובדים בתלוש משכורת של תל חי ,כולם זכאים שהמכללה נוסעת לטיול ,מעובדת
הניקיון האחרונה ועד לפרופסור הבכיר ביותר ,כולם שווים וזהים ,זו תפישת עולם .עם הזמן ,אנחנו
מתעסקים עכשיו בסוגיה של הסגל הזוטר באוהלו שתנאי השכר שלו פחות טובים מאלה של תל חי,
וזה הרבה מאוד כסף בהשוואת תנאים ,אבל אנחנו עסוקים בזה והצוות למעשה ,עדי ,הייתה
מנכ"לית אוהלו ,אבל היא מנהלת את כל עולם הכספים של תל חי ,אז האנשים גם הם וגם אנשי
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משאבי האנוש שלנו עוסקים באיך מ 10-שנים שהיה צפוי שתהיה השוואת התנאים המלאה,
למעשה בקיצור של זה ,אני מעריך שכרגע בחצי ואם המשאבים יאפשרו לנו אנחנו נמחק את פערי
התנאים מתוך תפיסה שאנחנו רואים מול העיניים אנשים שווים בכל התחומים .אז זה בנושא
תעסוקה או בכלל .הסטודנטים שלנו לשמחתנו באים מכל הארץ ,אנחנו נתפסים כמוסד שמשרת
את כל המדינה ולא רק את האזור בעולם האקדמי אנחנו מביאים לפה 70% ,מהסטודנטים
בקמפוסים בתל חי ואני מעריך שהגידול בקמפוס קצרין ינבע מהגעה של סטודנטים מרחוק70% ,
מהסטודנטים בקמפוסים בתל חי באים מחיפה ודרומה .שזו הצלחה מצד אחד ,זה מקטין את החלק
של בני האזור ,אבל אנחנו מבינים גם שבני האזור ,מי שגדל כאן רוצה לחוות את העיר הגדולה וזה
לגיטימי ובסדר ,רוצה ללכת למקומות שיש בהם תחומי לימוד אחרים ,זה לגיטימי וזה בסדר,
ואנחנו נרצה לראות אותם בחזרה באזור בהמשך .ועכשיו לשאלה השנייה ,אז כן אני מאמין
בהפעלת לחץ או השפעה על אנשים שצריכים לקבל החלטות שנוגעים אליהם ,לא במקומות שאתה
תיארת .אני לא יודע מה אתה יודע או מה שמעת ,בוודאי שלא באיומים או באמירות ,כן לנסות
לשכנע אנשים לקבל החלטה שאני רואה אותה כנכונה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אפשר לשאול אותך שאלה ישירה?
אלי כהן [מנכ"ל מכללת תל-חי] :בטח.
שימי נמימי [חבר מועצה] :האם המשפט או שתי המילים האלה ''יטפל בנו'' זה מילים שלך או של
מישהו אחר?
אלי כהן [מנכ"ל מכללת תל-חי] :זה לחלוטין לא שלי.
שימי נמימי [חבר מועצה] :לא שלך?
אלי כהן [מנכ"ל מכללת תל-חי] :לא.
שימי נמימי [חבר מועצה] :תודה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אלי ,תודה רבה.
אלי מרדכי [חבר מועצה] :היום אני רואה את הסטודנטים ,את אלה של החינוך ,במסגרות של בתי
ספר ,לא רק נופי גולן ,יש כמה בתי ספר פה ,נועם וכולי ,במיוחד בכיתות המיוחדות ,ששם הנטל
קשה ,המורים אומרים ש קשה להם ,הסטודנטים לחינוך בעיקר בשנה השלישית או הרביעית ,לא
יודע איך זה הולך בתוך המסגרות האלה.
עדי שוורץ :חד משמעית כן .מכללת אוהלו משתתפת בקול קורא של האקדמיה ,שזה בעצם קול
קורא שהוציא משרד החינוך שהסטודנטים יגיעו לשנה השלישית שלהם הם יהיו יומיים בשבוע
בבתי הספר ומחליפים את המורה שנמצא פיזית בכיתה .יותר מזה ,אחת התוכניות הכי גדולות
בקמפוס לחדשנות זה החינוך המיוחד שהדגש על החינוך המיוחד זה גם שילוב וגם חינוך מיוחד ,על
הספקטרום לכל הגילאים .רוב הסטודנטים שנמצאים בתוכנית של החינוך המיוחד היום נמצאים
גם בבתי הספר ,גם ,יותר מזה ,אחת המורות שמובילות בבית ספר גמלא את התחום של החינוך
המיוחד של השילוב ,היא בעצם מדריכה פדגוגית שנמצאת גם במכללת אוהלו .מכל הכיוונים אנחנו
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מצליחים למקם את הסטודנטים .יותר מזה אני אגיד שהתוכנית של חינוך מיוחד היא מגיל  6עד
 ,21זאת אומרת שזה כל טווח הגילאים.
לילך ליבוביץ :יש צפי לתוספות של מסלולים נוספים שלא קשורים לחינוך פה בקצרין?
אלי כהן [מנכ"ל מכללת תל-חי] :הצוותים האקדמאים שוקדים עכשיו על לייצר ,אנחנו נכנסים
עכשיו לחודש חדש .בעולם של האקדמיה עובדים בתקופות של חודש ,יוצא קול קורא מהמועצה
להשכלה גבוהה להיערכות לחודש הבא ,וכל מוסד צריך לבוא עם מה הוא רוצה לפתוח בחודש הבא
ומתוך זה אנחנו ממשיכים .תשפ"ג אמור להתחיל בחודש הבא ועכשיו הצוותים האקדמיים צריכים
לבוא עם הרעיונות של מה נפתח בנוסף .כרגע אנחנו בנויים על שלוש הפקולטות להרחיב את תחומי
העיסוק שלנו ,רק שאנחנו צריכים לראות שאלה תחומים שיביאו סטודנטים ,כי בסוף אנחנו חיים
על סטודנטים ושאלה תחומים שיוכלו לשווק .האבולוציה תיקח את הזמן שלה ,זה אומר שאנחנו
לחלוטין במקום של לייצר תוכניות חדשות ,תיארו פה את תכנית התואר השני החדשה שהיא אמנם
מתוך עולם החינוך אבל היא בכיוונים חדשים של עולם החינוך ואני מעריך שהרעיון והתפיסה
בהנהלה זה שיבוא תחום חדש נפתח אותו כאן ולא שם.
לילך ליבוביץ :ומה עם לימודי תעודה?
אלי כהן [מנכ"ל מכללת תל-חי] :זה קיים ,זה ימשיך וזה יהיה קל יותר .לימודי תעודה זה משהו
שקל יותר לפתוח ,כשיש רעיונות בודקים את ההיתכנות שלהם ואת ההיתכנות הכלכלית שלהם
ואם זה אפשרי אנחנו רצים עם זה וזה מאוד מגוון ,בית הספר ליין שבזמנו נפתח ע"י אוהלו ימשיך
להתחזק ,יעשה את העבודה שלו ,ויותר מזה לאור בקשה בתוך המשא ומתן ,עלתה בקשה של ראשי
הרשויות לבדוק את הסוגייה של וטרינריה .יש לנו את היכולת לתת את השנים הפרה-קליניות
ללימודי וטרינריה או רפואה בכלל יש את המרכיב של השנים הפרה-קליניות ,האקדמיות הרגילות,
שזה כמו תואר ראשון ואת השנים הקליניות שזה ארבע השנים של לימודי הרפואה שמקובלים ,אז
את הפרה-קליניות כבר יש ,אנחנו כדי לקדם את השנים הקליניות צריכים למעשה ,כדי לקדם
לימודי וטרינריה יש בית ספר אחד שמלמד בישראל ,זה הפקולטה לחקלאות ברחובות .יש מקום
לבית ספר נוסף ,וכדי לקדם הקמה של לימודי וטרינריה אצלנו צריך שיתקיים פה בית חולים
וטרינרי .ראשי הרשויות אמרו שהם יתמכו במהלך ויעזרו להביא את המשאבים ,אנחנו התחייבנו
להביא תכנית .אתמול נפגשנו ,מתוך הצוות של אוהלו שקלטנו לתל חי יש וטרינרית שעובדת פה
בקצרין ,היא גייסה את יוני פרז ,שהיה הבן של שמעון ,שהיה מקים בית החולים הווטרינרי בבית
דגן והם למעשה יהיו הצוות המקצועי שיבנה את המפרט להקמת בית החולים הווטרינרי שאיתו
נוכל לצאת לדרך עם המשאבים להקמה .ברגע שיהיה בית חולים וטרינרי יהיה מאוד קל להקים
לימודי וטרינריה.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :איך אתה מעריך? אתה לא מתחייב כמובן על לוח זמנים על בית החולים
הזה.
אלי כהן [מנכ"ל מכללת תל-חי] :אם יש בית חולים וטרינרי זה עניין של שנתיים-שלוש כי אתה
צריך לעבור את כל המשוכות של הות"ל ,זה אם יש בית חולים וטרינרי .הסיפור של כמה זמן ייקח.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :אני דווקא שואל על בית החולים.
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אלי כהן [מנכ"ל מכללת תל-חי] :אני לא יודע כי זה סיפור המשאבים ,זה יכול לעלות או להוריד.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אני רק אומר את זה שבמסגרת הדיונים כרגע בממשלה ,זה רעיון
ותיק ,אנחנו מדברים עם תל חי הרבה מאוד זמן ,אז הסוגייה הספציפית הזאת מנסים לדחוף אותה,
זה סופר מורכב ,יש ותהיה התנגדות מן הסתם של בית ספר וטרינרי קיים ,זה כמו שתל חי עוברים
את זה עם הקמה של בית ספר לרפואה ,גם זה קיים ,בקיצור ,מה שחשוב זה שההזדמנות הזאת של
חיבור מוסד אקדמי מוביל באזור הימצאותו פה בקצרין פותח לנו הרבה מאוד אפשרויות שלא היו
לנו קודם .יש לנו שטח עם תב"ע מתאימה ,אנחנו יודעים לתת לזה מענה ,בסופו של דבר על זה עבדנו
עוד לפני שבע שנים ,כדי שאם וכאשר הנושא הזה יעלה על הפרק ויחפשו מידית מקום ,אז אנחנו
נהיה ערוכים לדבר הזה .חברים ,אם אין עוד שאלות אני רוצה להודות לכם על הזמן ,על השיתוף,
בהצלחה רבה ואנחנו מאוד שמחים שאתם פה.

הצעה לסדר בעניין התקנת מראת דרך ביציאה מחניון המועצה  /שימי נמימי
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אנחנו עוברים להצעות לסדר ,נא להציג.
לילך גבע [מנכ"ל המועצה] :יש הצעה לסדר של שימי ,התקנת מראת דרך ביציאה מחניון תחתון
מועצה/אולם תרבות .בכביש הפנימי של רחוב שיאון חניית המועצה התחתונה ביציאה מהנתיב
הפנימי חזרה קיים תמרור עצור אשר נותן זכות קדימה לבאים מרחוב שיאון ,לא קיים שדה ראייה,
קשה מאוד לראות את הרכבים שמגיעים .המלצה שלי להתקין מראת דרך גדולה שתעזור בהגדלת
שדה הראייה .הצעת החלטה להורות לוועדת תמרור למצוא פתרון מידי לסכנה שקיימת נכון להיום
ולפעול לביצוע תיקון בהקדם.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אני אסביר על מה מדובר .כשאת פונה בכיכר ימינה לרחוב שיאון ,יש
שני מפרצים ,אחד לכיוון החניה התחתונה של המועצה ואחד לנתיב הראשי .כשאתה נוסע לנתיב
לחניה לכיוון אולם התרבות ,כשאתה חוזר בחזרה לפני הכיכר ,אין שדה ראייה ,צריך להסתכל
שמאלה כדי לתת זכות קדימה למי שבא מצד שמאל ,אתה לא רואה כלום ויש שם סכנה ממש.
האמת שזה רעיון של אחד התושבים למען ההגינות ,אני חיבקתי את זה באהבה כי אני מכיר את
הבעיה שם ,אני חושב שמראה גדולה ,יש מראות דרך כאלה שאמורות לתת את האפשרות לראות
מי בא משמאל על מנת לאפשר את הנסיעה .למען הסדר בעקבות מקרים קודמים ,אני לא קובע
להציב את המראה ,אני נותן את ההוראה לוועדת תמרור לבחון את הנושא.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אין ספק שההצעה לסדר הזאת היא הכי ראויה והכי נכונה מבחינת
תוכן ,תכף אני אתייחס ,מבחינת סדר ההגשה היא מעל ומעבר לבסדר .למען הסדר אני אגיד
שהייתה מראה בעבר שם במקום ,המראה הוסרה בזמנו בגלל ריבוי תאונות בגלל המראה
הספציפית הזו בגלל שהיא שינתה את היכולת לזהות מה המרחקים בין המכוניות .אני מודה
ומתוודה שאני לא זוכר ,אני זוכר שהנושא עלה בוועדות תמרור בעבר ,אני לא מצאתי פרוטוקולים,
אני חושב שבהחלט אין שום בעיה להעביר את זה לוועדת תמרור .אני בעד ברמה האישית ,ועדת
תמרור תחליט לפי כל הפרמטרים הנדרשים ואז אנחנו נדע אם זה אפשרי או לא אפשרי .אני ברמה
האישית בעד .מי בעד הנושא?
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החלטה
מליאת המועצה מאשרת את הצעת ההחלטה להורות לוועדת תמרור למצוא פתרון מידי לסכנה שקיימת
נכון להיום ביציאה מחניון תחתון מועצה/אולם תרבות.
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

שאילתות
שאילתה בנושא רשתות  WiFiבגנים  /אלי מרדכי
לילך גבע [מנכ"ל המועצה] :שאילתה אלי מרדכי ,רשתות וויפי בגנים .עפ"י המלצת משרד החינוך
אין להתקין רשתות וויפי בגני הילדים .האם בגני הילדים מותקנות רשתות וויפי? אם כן באילו גנים
ולאיזה צורך? עם קבלת השאילתה בוצעה בדיקה מידית בכל גני הילדים במקומות היה קיים חיבור
וויפי החיבור נותק באופן מידי.

שאילתה בנושא פעילות נוער בערבי שישי  /שימי נמימי
לילך גבע [מנכ"ל המועצה] :שימי נמימי החלטת מליאה פעילות נוער בערבי שישי .בשנת 2019
הגשתי הצעה לסדר שעברה במליאה פתיחת מועדון ווליום לטובת בני נוער בימי שישי בערב .הצעת
החלטה :להנחות ולבצע פתיחת מועדון ווליום בימי שישי בערב ,לטובת פעילות בני הנוער .להיערך
בהתאם לפתיחת המועדון החל מחודש ספטמבר  .2019תקציב -מתנ"ס קצרין /מנהלת יחידת הנוער
עובדת מועצה /הורים מתנדבים /מדריכי הצופים .שאלה ,האם קיימת פעילות לבני הנוער בערבי
שישי ,אם כן איזה סוג פעילות ובאיזה מסגרת? למה החלטת המליאה לא מתקיימת? תשובה :על
מנת לדייק החלטת המליאה הייתה זו" :המועצה מנחה את הנהלת המתנ"ס לקדם פעילויות נוער
בסופי שבוע'' ולא כפי שכתבת .באוקטובר  2019החלה פעילות אחת לשבועיים ,נפתח מועדון הנוער
בימי שישי .פעילות זו הופסקה עקב הקורונה ועתידה להתבצע שוב מיד לאחר החגים.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אפשר לשאול שאלה? כמה פעמים היה פתוח מועדון הנוער בימי שישי?
לילך גבע [מנכ"ל המועצה] :אני לא יודעת ,אני מוכנה לבדוק .אני קוראת את מה שבדקתי
מאוקטובר הוא עבד ,אני מניחה שהקורונה החלה במרץ ,אז אני מניחה שעד אז.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אני אשמח לתשובה יותר מדויקת.
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לילך גבע [מנכ"ל המועצה] :אני בודקת ונעדכן.

שאילתה בנושא אולם ספורט פעילות חופשית  /שימי נמימי
לילך גבע [מנכ"ל המועצה] :שימי נמימי הנדון :אולם ספורט פעילות חופשית .לפני כשנתיים
בהחלטת מליאה נקבע כי יתאפשר כמו בשנים קודמות שימוש חופשי באולם הספורט לטובת הנוער
והתושבים .מבקש לדעת מדוע החלטה זו לא מבוצעת? תשובה :החלטת המליאה הייתה :הוחלט
ברוב קולות לאשר לפעול לפתיחת אולם ספורט לפעילות חופשית תוך שבועיים וזאת בניגוד לחוות
דעת היועמ"ש שהסביר שיש להנחות את הנהלת המתנ"ס .הנהלת המתנ"ס כפי שאתה יודע היטב,
מכיוון שהשתתפת בישיבה ,דנה בנושא והחליטה כי יש לפתוח את האולם עפ"י חוק פעמיים בשבוע
לפעילות ספורט חופשית מאורגנת עד סוף שנת התקציב .מאז לא הייתה כל פניה של קבוצה
מאורגנת לרכז הספורט.
שימי נמימי [חבר מועצה] :מה אתם מצפים שתהיה פניה כל שנה מחדש?
לילך גבע [מנכ"ל המועצה] :לא ,שתהיה פניה אחת של קבוצה מאורגנת.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :חברים ,תודה רבה .הישיבה נעולה .ערב טוב לכולם ותודה רבה.
-הישיבה ננעלה-

בברכה,
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