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 דבר ראש המועצה [ 1]

היו לנו שני אירועים, אחד היה פה ברחבת המוזאון, זה התחיל בכך    דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

שהיה אמור להיות אירוע של יועז הנדל שר התקשורת אבל זה התפתח, ראש הממשלה החליט לבוא  

זה מתועד שראש הממשלה פונה למנכ"ל בזק והוא מתחייב בפניו על    זה הוקלט גם, ולכבד אותנו,  

גם תזכה בדבר    היישובי . אני מאוד מקווה שרמת הגולן על כל  םייאופטחיבור של כל קצרין לסיבים  

  2021הזה. זאת ישיבת מליאה שלא מן המניין, מתחלקת לשני חלקים. חלק ראשון, אישור תקציב  

. הונחה על שולחן המועצה רק הצעת תקציב אחת שהיא הצעת הנהלה  2022ודיון והצעת תקציב של  

לבקש מראש שלא תהיה הפסקה, כל מי שרוצה לשוחח, לשאול,  ואנחנו נדון בה. מה שאני רק רוצה  

תקציב   על  שההצבעה  להצבעה,  זה  את  ומעלה  מבקש  אני  וסעיף,  סעיף  כל  לגבי  שאלות  לטעון 

במקשה אחת, לא לדון על כל סעיף וסעיף אלא לדון על הכל אבל להצביע על    2021-2022המועצה  

 בנפרד. מי בעד? בבקשה להצביע. ח אדם, על זה מצביעים והכל יחד, יש גם מצבת כ 

 אני נגד.   שימי נמימי ]חבר מועצה[:

בסדר. טניה, שרון, דימי, לילך, אנה ושרון בעד. שימי נמימי ואלי    דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 מרדכי נגד. 

 

 הצבעה תפקיד שם מ

 בעד ראש המועצה  אפרצב ידימ 1

 בעד סגנית, חברת מועצה  אנה גרוסמן  2

 בעד חברת מועצה  ' ליבוביץלילך  3

 בעד סגנית, מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה  שרון רואס  4

 בעד חבר מועצה  שרון לבקוביץ  5

 בעד חברת מועצה  טניה בגון  6

 בעד חבר מועצה  שימי נמימי  7

 נגד חבר מועצה  מרדכי אלי  8

 לא נוכח  חבר מועצה  יוני גרוסמן  9

 

 2021[ עדכון תקציב לשנת  2]

 . 2021ההצעה שלי עברה, בבקשה, תציג את תקציב  דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 אתה יכול להסביר למה?   שימי נמימי ]חבר מועצה[:

 החלטה 

 מאשרת כי ההצבעה על סעיפי התקציב תתבצע בפעימה אחת. מליאת המועצה 

 אושר ברוב קולות
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כן, מה שבדרך כלל קורה בסיטואציות כאלה זה שאפשר להפוך את    דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

הישיבה הזו לישיבה של שעות על גבי שעות בלי הפסקה, אני פשוט עברתי את זה, היו פה סיטואציות  

זה לא אומר שאתה לא יכול לדון על    לעשות ]...[, אז אנחנו מבטיחים את זה מראש.שאנשים רצו  

שמעלים את  כ י לא מגביל בזמן, לא עשר דקות ולא שום דבר, אבל  כל סעיף, כמה שאתה רוצה, אנ

 . "מי בעד סעיף כזה או אחר"סעיפים   50  מצביעים עלזה לתקציב לא 

 ? 2022- הסופי מתבצע בנפרד מ 2021ההצבעה על אישור תקציב   שימי נמימי ]חבר מועצה[:

 ח אדם.וומצבת כ  2202, 2021הצבעות פה.   3בוודאי. יש לנו  דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 אז אני בעד.   שימי נמימי ]חבר מועצה[:

 אז אלי נגד ושימי בעד. דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

מבחינה פרוצדורלית זה כמו שראש המועצה אמר, אנחנו צריכים לאשר את    מאור אוחנה ]גזבר[:

יב כמובן  ותקציב השכר. התקצ  2022ולאחר מכן אנחנו נעבור לאישור תקציב    2021עדכון תקציב  

ש"ח. תקציב סוף    72,183,000אושר בתחילת השנה ע"ס    2021נשלח לכל חברי המועצה. תקציב  

ש"ח. מעבר לתקציב שאנחנו רואים פה אין יותר    75,083,000השנה כולל הנחות סוף חודש דצמבר  

  באיזון ולא  2021ש"ח תקציב המועצה לשנת  75,083,000מדי מה לפרט, סך הכל הכנסות והוצאות 

 בגאון. שאלות? 

]חבר מועצה[: מאור, למרות שלי הסברת באופן אישי במייל, אני אשמח אם תוכל    שימי נמימי 

- ב   מיליון ₪    4.9ההכנסות העצמיות ]...[ יותר מפורט  להסביר גם לחברי המליאה ולתושבים מה זה  

מיליון   6ונושא נוסף שאני רוצה לקבל עליו הסבר, האם זה מה שרשום פה במענק מיוחד ]...[   2021

, האם זה עדיין מותנה והאם יש אישור פורמלי כתוב, מוסמך שאת  2021-ש"ח מותנה להכנסות ב 

הכסף הזה נקבל או שזה עדיין מותנה? שאלה אחרונה, אם זה מותנה, למה אין הוצאות מותנות  

 התאם?ב

לגבי השאלה הראשונה, קיבלת את הפירוט בהוצאות, אני לא אעבור על כל    מאור אוחנה ]גזבר[:

, הערה  ההשנייסעיפי ההוצאות, כל שאר סעיפי ההוצאות והוצאות אחרות וכן הלאה. לגבי ההערה  

בתקציב   אבל  קודם  זה  את  ציינתי  לא  החלטת    2021במקום,  לתוך  שהוכנסו  סכומים  שני  ישנם 

  2021ה שכאמור קיבלה היום תוקף, ההכנסה היא כבר לא מותנית אלא הכנסה ודאית. בשנת  ממשל

מתוקף החלטת ממשלה שאמורים לכסות לנו את כל ההכנסות שעשינו    ₪ הכנסותמיליון    6ישנם  

 יש גם הכנסה מהכנסת ממשלה שאושרה כאמור היום.   2022-באישור התקציב מקרן העודפים. ב

כדי שאני לא אשגע אותך בכל הסעיפים, בוא נסכם רק כדי שהציבור    צה[: שימי נמימי ]חבר מוע

 מיליון ש"ח.   2ידע, הכנסות עצמיות/אחר זה כולל בתוכו הלוואה של 

 כן.  מאור אוחנה ]גזבר[:

דבר נוסף, מבחינתנו נכון שהייתה החלטת ממשלה היום, אבל אתה לא    שימי נמימי ]חבר מועצה[:

אתה לא חייב  כשאתה עדיין לא יודע מה וודאי,    2022וגם של    2021תקציב גם של  להציג  חושב ש

 ? גם בהוצאות המותנה לעשות חלוקה של

 אין לנו כבר הכנסות מותנות. 2021- ב מאור אוחנה ]גזבר[:



 2022מליאה שלא מן המניין בנושא תקציב פרוטוקול 
 

 נוצר על ידי  
 20מתוך  4עמוד 

 נכון לזמן שכתבת את הדו"ח הזה היה.  שימי נמימי ]חבר מועצה[:

טת המועצה עוד לא קיבלה תוקף ועדיין  נכון, נכון למועד שליחת התקציב החל  מאור אוחנה ]גזבר[:

להיות הולך  מה  לגבי  וודאות  או  ידיעה  הייתה  הממשלה,  לא  כהכנסה    בהחלטת  נרשם  זה  לכן 

תקציב   אישור  עשינו  אנחנו  קודם,  כנגד אמרתי  בהוצאה המותנית  העברות מקרן    2021מותנית. 

-לראות התקציב שלנו גדל מהיו לנו שם הכנסות נוספות שעליהן בנינו, מעבר לזה ניתן    ,העודפים

 מיליון ש"ח ולכן כל שאר ההוצאות קיבלו ביטוי כבר בעדכון התקציב. 75-מיליון ש"ח ל 72

מלש"ח    2,  בוא נדייק שההכנסה מתקציב העודפים זו בעצם הלוואה  שימי נמימי ]חבר מועצה[:

 הלוואה. 

זו קרן של עודפי התקציב  לא, מקרן העודפים זו לא הלוואה. קרן העודפים    מאור אוחנה ]גזבר[:

 הרגיל משנים קודמות. 

 - מאור, תנסה להיות   שימי נמימי ]חבר מועצה[:

 הייתי די ברור באמירה, לא?  מאור אוחנה ]גזבר[:

מועצה[: ]חבר  נמימי  אמרת    שימי  שלנו  בפגישה  אחר.  משהו  אמרת  בפגישה  שלנו,  בפגישה  לא 

 מיליון ש"ח הגיעו מהלוואה. 2תוכם שמ 2021- מיליון ש"ח שעברו ל  4-שבקרן העודפים יש כ

וחצי מיליון ש"ח זו    4זכר בפגישה שהייתה לנו, אבל  יקודם כל אני אשמח לה   מאור אוחנה ]גזבר[:

  תיקון עיוותים , מענק  2020-שהתקבל ב  תיקון עיוותיםקרן מעודפי תקציב רגיל. להזכירך מענק  

 תקציב רגיל, כאמור לא רלוונטי.  וחצי מיליון ש"ח קרן בעודפי 4משאיר לנו   2019-שהתקבל ב

מועצה[: ]חבר  נמימי  הכנסה    שימי  לא  זאת  הלוואה,  כוללת  לא  עודפים  מקרן  ההעברה  אז 

 מהלוואה. וההלוואה הזאת שמצוינת ב''אחר'', זו הלוואה שהתקבלה ואושרה ולקחתם אותה כבר? 

 כן.  מאור אוחנה ]גזבר[:

 ומימשתם אותה?  שימי נמימי ]חבר מועצה[:

 כן.  אוחנה ]גזבר[:מאור 

אוקיי. בנושא הוצאות, יום קצרין שהיה, לפי הפרסום ולפי הרשמה    שימי נמימי ]חבר מועצה[:

 באותו יום, אלה כספים שהגיעו ממפעל הפיס, נכון? לא מתקציב המועצה. 

 גם וגם. בימות פיס מממנים את האומן, אנחנו את כל השאר. זה תמיד ככה.  לילך גבע ]מנכ"ל[:

 - 2021ר עדכון תקציב  אני מעלה להצבעה את אישו דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 ש"ח.  75,083,000על סך   מאור אוחנה ]גזבר[:

אפשר להגיד כמה הערות לפני שמצביעים? לפני שאני אצביע אני רק    שימי נמימי ]חבר מועצה[:

, מבחינתי התקציב  םוירטואליירוצה להגיד לכם שמבחינתי זה שוב, אני אוהב שחור לבן ולא דברים  

לאורך כל השנה היה וירטואלי, בלי וודאות ועם הרבה סעיפים שמותנים ואושרו, לא    2021הזה של 

הלוואות דרך,  באיזה  זה    יודע  רואים  שאנחנו  מה  דבר  של  בסופו  אחר,  או  כזה  מתב"ר  שעברו 

עברה פה החלטה בהמלצה של גזבר המועצה למחזור הלוואות ולפריסה של    2020שלמרות שבשנת  



 2022מליאה שלא מן המניין בנושא תקציב פרוטוקול 
 

 נוצר על ידי  
 20מתוך  5עמוד 

הלוואות לאורך שנים ארוכות יותר על מנת להקטין את עומס הנלוות על המועצה, אנחנו רואים  

אנחנו נראה את זה יותר וזה מסמן שוב   2022, בתקציב ששוב עומס הנלוות הולך וגדל עם התקציב

שלוקחים הלוואות לטובת תקציב שוטף רגיל. לדעתי, זה לא הפתרון, זה לא מראה על התנהלות  

ומה היה קורה אם החלטת הממשלה לא הייתה מאשרת    2021נכונה וזה שאנחנו היום בסוף דצמבר  

את זה עדיין כתוב, אבל לא משנה, מה היה קורה    מיליון ש"ח האלה? דרך אגב, אין לכם  6היום את  

אם זה לא היה מאושר? זו שאלה קשה נכון, אני מברך על החלטת הממשלה, אני מברך על הדברים  

שר   הממשלה,  ראש  האוצר,  שר  מול  עשה  המועצה  שראש  מה  על  מברך  אני  שנאמרו,  הטובים 

יעשה באופן שלא יפגע באופי של    התקשורת, כל הכבוד, אלה דברים מבורכים ואני מקווה גם שזה 

הישוב, אנחנו נשאר ישוב כפרי וזה חשוב מאוד לדעתי, אבל זה לא הנושא כרגע. הנושא כרגע לדעתי  

 של התקציב הוא שהתקציב נטרלי, לא מאמין בו ולכן אני אצביע נגד. 

 - תודה. מי בעד דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

מועצה[: ]חבר  לבקוביץ  להג  שרון  רוצה  שנת  אני  שוב,  אני    2021יד  זוכרים,  שכולנו  שנה  הייתה 

מסכים עם שימי שאנחנו רוצים תקציב ודאי, אבל החיים הם לא ודאיים והשנה הזאת אני זוכר  

, חינוך  ןניקיו המועצה, גזבר המועצה, ג'ינגלו כדי שאנחנו נמשיך לקבל    תמנכ"ליאיך ראש המועצה,  

מזכיר לכם שעברנו שנתיים וחצי בלי תקציב מדינה    וחוגים כאילו בישראל יש תקציב מדינה, אני

בלי גרעון, להחזיר את כל הקרנות שהשתמשנו, אני חושב שזה    2021ואני חושב שלסיים את שנת  

 באמת דבר יפה וכל הכבוד לכם, לצוות של המועצה. 

ן  , מי בעד? נא להצביע. שרו2021אני מבקש להצביע לתיקון תקציב    דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

בעד, אנה גרוסמן בעד, דימי אפרצב בעד, שרון רואס בעד. מי נגד?    'ליבוביץ בעד, לילך    'לבקוביץ

 שימי נמימי ואלי מרדכי, טניה ביגון נמנעת. עדכון תקציב אושר, תודה רבה. סעיף הבא.
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, נצטרך לאשר את הצעת התקציב וגם את הרכב התקציב  2022הצעת תקציב    מאור אוחנה ]גזבר[: 

חודשים מול תכניות עבודה ומחלקות בכל התחומים, כמובן    3. כתוצר של עבודה של  2022לשנת  

ובכל מה שהולך לקרות בשנת   באיזה שהוא שלב. על אף    2022שיש התאמה להחלטת הממשלה 

עוד    2022היו הרבה שינויים, אנחנו מעריכים שבשנת  שהרבה מהחלקים שלה עוד לא הוטמעו כי  

.  2022יהיו הרבה עדכונים בהתאם להחלטת הממשלה שיקרו ויגעו גם לתוך תקציב המועצה בשנת 

העדכונים שנעשו לפי משרד הפנים הן בארנונה, הן בשכר והן בספקים לגבי כל מה שקשור בהצמדות  

ל המועצה  בתקציב  ביטוי  קיבלו  הלאה  וכן  החלטת    2022שנת  למדד  מ  הכנסה  שכולל  והתקציב 

ש"ח, גידול די משמעותי ביחס לשנים    80,596,000ממשלה לטובת השוטף, סך הכל הסיכום שלו הוא  

קודמות. אנחנו נדרשים לאשר תקציב שהוא די חסר תקדים, שלחתי לכם גרפים שיכולתם לראות  

ארבע  -ורמט הזה לפחות בשלושואת ההיבט של הארנונה, ממה מורכבת הארנונה. שימו לב שהפ 

השנים האחרונות שאני מגיש את הצעת התקציב הוא קצת שונה וקצת יותר נגיש, אני מקווה שזה  

החלטת   של  ההתארגנות  לכל  ביטוי  קיבל  זה  פה  גם  הכללי,  השכר  בהרכב  הזה.  בדבר  לכם  עזר 

לשנת   לאשר  2022הממשלה  נדרשים  אנחנו  הכל  בסך  של    141.5.  בסך  ש"ח.    21,658,000תקנים 

 שאלות? 

מועצה[:  ]חבר  נמימי  מה    שימי  על  להסתמך  אוהב  ואני  שקיבלתי  ממש  עדיין  פה  יש  כל,  קודם 

מיליון ש"ח ואחד    13שכתוב, אני חוזר על עצמי קצת, שני תקציבים מותנים, אחד להחלטת ממשלה  

מיליון ש"ח, זה עדיין מותנה ואני רואה תקציב שצריך לאשר אותו שאין לי    1.9מענק משרד הפנים  

מותנות   והוצאות  סעיפים  שהוא  כנגד  משהו  על  להצביע  יכול  לא  אני  מבחינתי  סכום,  באותו 

נוסף, רמת הרזולוציה של הסעיפים בהוצאות וההכנסות, בעיקר   וירטואלי, שוב אני אומר. דבר 

הוצאות, ברור שלא היה טעם להגיש הצעה נגדית כי יש פה רוב לקואליציה יחד עם גברת אנה ולא  

סעיפים, אבל אם יש משהו אחד שצורם לי וחשוב לי  היה ספק שלא היה אפשר לשנות פה משהו ב

לשתף את חברי המועצה, קואליציה או אופוזיציה, לא יכול להיות שמצד אחד אני מברך על הגדלת  

אלף ש"ח שזה משהו חדש   200, אני רואה שיש פה תקציב בלתי פורמלי לנוער של סלמתנ"התקציב  

חייבים אנחנו  שני,  מצד  ומבורך.  חשוב  משהו  עם    וזה  ביחד  הזה  הסיפור  את  לאכוף  שהוא  איך 

, סליחה על הביטוי, שם פס על חברי המליאה שאנחנו נציגי  סשהמתנ"היועמ"ש שלא יכול להיות  

  סהמתנ"הציבור ולא מכבד את החלטות המליאה. לא יכול להיות שאנחנו נקבל החלטה והנהלת  

להגיד, יש פה לא מעט סכומים    תבטל אותה בדרך כזאת או אחרת וכל מיני טריקים. מה שאני בא

ולטובת החינוך הבלתי פורמלי שזה מבורך, באותה נשימה צריך להכתיב    סהמתנ"שאושרו לטובת  

איזה פעילויות אנחנו רוצים ואפשר לקדם ולחזק פה בחזרה מה שהיה בעבר, אם    סהמתנ"להנהלת  

נוש את  ליושנה  עטרה  חזרה  ולהחזיר  התחרותי  הספורט  על  לדבר  יכול  בקצרין  אני  הכדורסל  א 

מהגיל הרך עד גיל הבוגרים היה פה כדורסל ברמה גבוהה, אם הייתה אגודה כמו הפועל, מכבי, מי  

שיבוא לפה, צריך לחבק אותם ולברך אותם, לתת להם את כל האמצעים גם אם זה אומר מבנים  

רק לבנות    בחינם וכל מה שנדרש על מנת שיחזירו את הפעילויות, הגיע הזמן שקצרין תאפשר לא

בתים, אנחנו צריכים ליצור פה חינוך, תרבות, ספורט, אנחנו פריפריה עדיין, אבל לפחות להתמקד  

שלנוער   הזמן  הגיע  הארץ,  מרכז  מול  שמתחרה  גבוהה  ברמה  נהיה  אנחנו  שבהם  נושאים  בכמה 

ולילדים שלנו תהיה את האפשרות להתקדם פה בתחומים לא ברמה של חובבנות אלא ברמה של 

, אין פה מספיק בקצרין ואם צריך נחזק את התקציב הזה, אני רואה  יייצוג ו אמיתי, תחרותי, משה

שיש פה תקציב של ימי קצרין, יום העצמאות ועוד פעילויות אחרות במאות אלפי שקלים שבעבר  

לא תקצבתם ועכשיו כן, אז אפשר לצמצם את הפעילויות האלה ולקחת מפה כסף לטובת לחזק עוד  



 2022מליאה שלא מן המניין בנושא תקציב פרוטוקול 
 

 נוצר על ידי  
 20מתוך  7עמוד 

דיברנו בעבר על הסיפור של אולמות הכדורסל, מגרשים פתוחים, יש ויכוח אם יפתחו  יותר, אם  

ויש   הנוער  בני  ועם  התושבים  עם  משחקים  משחקים  עדיין  לצערנו  אותם,  יפתחו  לא  או  אותם 

להנהלת   להכתיב  הזמן  הגיע  שיפתח,  מי  אין  שומר,  יש  אין תקציב,  צריך    סהמתנ"תקציב,  שזה 

המגרשים וכל המבנים האלה צריכים לשרת את הציבור, אם זה לפעילות    להיות היהרג ובל יעבור. 

חופשית או מאורגנת, לייצר כמה שיותר כאלה, לא הגשתי הצעה נגדית כי לא היה שום טעם, אני  

מבקש מכם כי אתם הרוב, שימו את הדגש, שלוש שנים אחרונות הזנחנו. לא היו מספיק פעילויות,  

בושה וחרפה, נכנסתי למבנה כמה פעמים, בושה וחרפה, אחרי שקרן    המבנה של הצופים שלנו נראה

קצרין העבירה כסף לטובת העניין, לא השקיעו את הכסף במקום הזה ובמקום להשקיע במבנים  

שראויים לבני אדם, הספות מלאות פרעושים, הגיע הזמן שהכסף הזה ילך לנוער שלנו באופן ישיר  

של קצרין, פה אנחנו מצליחים, בטניס או פינג פונג    ת הייחודיוולמצות פה נושאים שאפשר לומר שזו  

בתחום מסוים. יש פה לא מעט כסף, כמו    םוייצוגיי או מופעי תרבות, אבל לפחות שנהיה תחרותיים  

שמאור אמר התקציב השנה ברוך השם אם יאשרו את זה זה נראה אופוריה. שימו את זה במקומות  

 לנו נציגי הציבור לאן הכסף הזה ילך. הנכונים ואל תתנו לאנשים להכתיב 

מועצה[:  'ליבוביץלילך   חושב    ]חברת  אתה  אם  איתך.  לגמרי  אנחנו  שאמרת  מה  כל  כל,  קודם 

שבישיבת ההנהלה אמרנו משהו אחר, לא, אם היית איתנו היית יודע שאמרנו בדיוק את מה שאמרת 

חושבים שכל   בעצמנו  אנחנו  של הספורט,  העניין  על  כל מה שדובר  לגבי  איתך  ואנחנו מסכימים 

ספורט זה משהו שצריך לתת עליו דגש רציני ואנחנו  הספורט התחרותי וכל מה שקשור לכל ענפי ה

אמרנו שאנחנו נעלה את זה בישיבת המליאה, כרגע אנחנו מאשרים את התקציב כגוש, אבל אין  

בדיוק את הדגשים האלה שאנחנו רוצים לכל ענפי    ס למתנ"ספק שנעלה את זה במליאה ונכתיב  

ומים שאנחנו רוצים לחזק אותם, אז אם  הספורט, גם לטניס, גם לכדורסל וגם לכדורגל, בכל התח 

היית מגיש את זה זה לגמרי משהו שגם אנחנו התייחסנו אליו ושמנו עליו דגש רציני ואמרנו שזה  

כי    ס המתנ"יעלה ואנחנו רוצים להיות חלק מזה, זה אחד הדברים שאנחנו רוצים שיטופלו בהנהלת  

. אבל כן יש פה איזה שהיא הסכמה,  בסופו של דבר הם מחליטים אחר כך מה הם עושים עם הכסף

  סהמתנ" קואליציה שעניין הספורט הוא חשוב לכולנו. לא רק הספורט, כל העניין של  - אופוזיציה

עלה, שמנו דגש רציני על ספורט, ספורט תחרותי כמו שאתה הדגשת אותו גם אנחנו הדגשנו, אנחנו  

שצריך אחר כך בהנהלה. אמרת את מתכוונים להעלות את זה כאן כדי שהדברים האלה יטופלו כמו  

 העניין של הצופים, לדעתי יש תקציב לשיפוץ של מבנה הצופים. 

 זה כבר בתוך התקציב.  לילך גבע ]מנכ"ל[:

אז גם זה משהו שאף אחד לא יתעלם ממנו, גם אנחנו התייחסנו    ]חברת מועצה[:  'ליבוביץלילך  

ממה שאתה אמרת. אני חושבת שאנחנו  אליו, יש אותו כבר והבנו שהוא נכנס לתקציב. זהו, זה  

 מסכימים לגמרי בעניין הזה. 

אני שמח מאוד, אני מקווה שזה לא יתמסמס כי אני יודע שהחלטות    שימי נמימי ]חבר מועצה[:

מליאה שהעברנו בנושאים האלה בעבר בסופו של דבר הגיעו למי שהיה צריך לבצע והוא מצא כל  

 מיני טריקים לא לבצע אותם.

אז אני רוצה להגיד לך שפה היה ויכוח רציני על העניין עם צעקות    ]חברת מועצה[:  'וביץליבלילך  

 שאנחנו רוצים שהדבר הזה יקרה.
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אני מאוד שמח שזה התבצע כשלא הייתי, כי זה אומר שגם אתם באותה    שימי נמימי ]חבר מועצה[:

מתבצע להעלות את זה    דעה כמוני, אבל צריך הפעם באמת לא לוותר. כל ישיבת מליאה אם זה לא

 ולא לוותר להם, זה פשוט לא יאומן. 

 אני מסכימה איתך לחלוטין בכל הנושא הזה.  ]חברת מועצה[:  'ליבוביץלילך 

]ראש המועצה[: בשביל    דימי אפרצב  תיקונים  כמה  להכניס  רוצה  רק  אני  הענייניםלילך,  .  סדר 

שהוכתב בהתנהלות שלוש שנים  בתקופה של השנתיים האחרונות אנחנו לא חיים באי בודד, מה  

הכתיב את כל ההתנהלות של הספורט, תרבות וכל    ]...[ זהומה שהוכתב בהתנהלות עפ"י תקנות  

שאר הדברים. בעניין הזה עד היום יש מגבלות שאני מקווה שלא יחזרו ולא יחמירו. החל מהאמירה  

וגה, פעלנו ועשינו ודווקא  שלא היה פה שום דבר, זה לא מדויק, כל פעם שהייתה אפשרות לעשות הפ

אצלנו התנהלו באחריות. אני רוצה להזכיר לכם שזה היה נכס בפני עצמו, בישוב הזה לא נפטרו  

אנשים מקורונה, בתוך הישוב. קשישים, מעטים, לצערי שעדיין נפטרו ממסגרות מבחוץ, כאן כל  

בסופו של דבר הישוב  הקהילה התגייסה ושמרה על הכללים, תוך כדי הטלת ביקורת לפעמים, אבל 

הזה התנהל לפי החוק ומה לעשות, אני כראש רשות נאלץ לא פעם ולא פעמיים לקבל החלטות לא  

, ללא  יהייצוג פופולריות כיוון שהאחריות שלי היא אחריות כוללת. דבר שני, כל סוגיית הספורט  

דם בשום מקום.  שיתוף פעולה עם מועצה אזורית גולן אין לה שום סיכוי ואין שום יכולת להתק

ישיבות, השקיע בזה מאות    'שרון לבקוביץ עשרות  ניהל  תיקי הספורט במועצה, הוא  מחזיק את 

להגיע   שהצלחנו  מזמן  לא  ממש  אחרון  דבר  למעט  הצלחנו  לא  דבר  של  ובסופו  דיונים  של  שעות 

אלה   בתור  מראש  אנחנו  כאשר  האחריות  את  בינינו  שחילקנו  גולן  אזורית  מועצה  עם  לסיכום 

לטובת  שמ הכל  את  מעמידים  כמובן  אנחנו  וכולי,  כדורסל  האצטדיון,  זה  אם  בנכסים,  חזיקים 

. החלוקה נכון להיום היא שמועצה אזורית גולן דווקא בגלל הכמויות תיקח  יייצוגהנושא של ספורט  

ותהיה אפשרות להשתמש בכל האולמות שיש לנו, מה שקשור    י ייצוגאת האחריות על נושא כדורסל  

מועצה מקומית קצרין תיקח על עצמה להוביל. דבר שלישי ואחרון, כל מה שקשור בפעילות    בכדורגל

חופשית בניגוד למה שהכרנו כשהיינו צעירים כשהיה אפשר לבוא ולעשות מה שאתה רוצה, אני  

אומר את זה בתור מישהו ששבר גפיים פעמיים במשחקי כדורעף, היו כללים אחרים, לאורך כל  

שהוצאנ מאז  בעניין  הדרך  לטפל  זה  לעשות  שנדרש  מה  כל  הספורט,  עולם  את  לפתוח  הנחיה  ו 

אצל רכז הספורט וכל שאר הדברים והעלויות, הכל נלקח עלינו והתברר לנו    םלהירשביטוחים, כדי 

כיוון שהיו    כצעקתה,כתוצאה מכל הפעולה הזאת. אגב, אז שיתפנו פעולה והתברר שזה לא נושא  

בפועל עד עצם היום אף קבוצה לא נרשמה. בתור מי ששיחק בעיר    הרבה מאוד צעקות ותלונות,

,  סבמתנ"שנים כדורעף, גם אני יחד עם עוד הרבה אנשים אחרים היינו רשומים    10-15הזאת לפחות  

יגידו   ופותח, יכול להיות שבהיעדר דרישות, יש  והיה סידור שהיה מישהו שבא  זה חלק מהעניין 

מחויב להתנהל, גם המצב הזה, גם בריאותי    סשהמתנ"אנשים,    דרקוניות ויש יגידו ששומרות על

וגם אולי כלכלי היה קצת שונה, אבל זה לא משנה. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה שבעולם,  

לשנה הבאה תוקצב כמו שצריך, אנחנו שמים לעצמנו משימה ואין על זה עוררין, הסוגייה    ס המתנ"

היו   מה  כרגע  משנה  לא  זה  בחסר,  לוקה  בקצרין  מוזיקה  הוראת  של  הסוגייה  ספורט,  חוגי  של 

הסיבות, שכל אחד יפרש את זה איך שהוא רוצה, אנחנו לוקחים לעצמנו משימה לפתח את זה גם  

ו לא הבעיה ובעיקר על החלק המקצועי שזו יכולה להיות בעיה, אבל אנחנו נבחן  על הצד הכספי שז

קצרין הוא תאגיד עירוני, הוא מתנהל בהנהלה עצמאית,    סשמתנ"את הכל. דבר אחרון, צריך לזכור  

הוא צריך לקחת בחשבון את השאיפות ואת הרצונות של מועצת העיר וצריך לדעת לתרגם את זה. 



 2022מליאה שלא מן המניין בנושא תקציב פרוטוקול 
 

 נוצר על ידי  
 20מתוך  9עמוד 

שום דבר, אבל כן אפשר לגייס אותו לטובת המשימות ואנחנו יודעים    סתנ"למאי אפשר להכתיב  

איך עושים את זה, אכן זו התחייבות של כלל חברי המועצה אם אני יכול להרשות לעצמי להגיד  

על   מיוחד  דגש  אבל  משמעותי  ביטוי  יקבלו  אחרים,  לתחומים  בנוסף  ומוזיקה  הספורט  שתחום 

טובה, בטח למי שחי פה,    ה אוכלוסייאם אנחנו רוצים למשוך לכאן  ספורט ומוזיקה, זה ברור כי גם  

בלי הדבר הזה זה בעייתי. שנה הבאה מתוקצב חוג לכל ילד, במתכונת שלנו לא במתכונת של משרד  

, אתם תראו שבכל התחום הזה תהיה פריצת דרך  סמתנ"יו"ר    1998-החינוך, כמו שפעם, הייתי ב 

כסף באחריות, לא יהיו כאן בזבוזי כספים. כל התחום הזה    מאוד משמעותית, אנחנו נמשיך לנהל

 הולך להשתדרג, שרון מובילה את זה ואנחנו נעזור לה להצליח במשימות. 

מיליון    2.2  סלמתנ" ברשותכם, שמתם לב שתקציב    סלמתנ"אני אחזור    אלי מרדכי ]חבר מועצה[:

של   עליה  זה  ה   60%ש"ח  ששנה שעברה  לשנה שעברה, אם אמרנו  לפני  ביחס  גם  בעייתית,  ייתה 

צריך את כל ההקצאה הגדולה הזאת אחת לרבעון    סהמתנ", אני כן חושב שמנהל  40%שנתיים זה  

 למסור דין וחשבון מה הוא עושה, כי אנחנו מוציאים כספים ובסוף הם עושים מה שהם רוצים.

, יבואו  סמתנ"הוא מדבר על זה שזה הגיוני שמנהלי המחלקות ובטח    דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 לפה וידווחו. אין בעיה, זה נוהל תקין וזה נכון. 

משרות במנהל הכללי וזה אחרי שפיטרנו את   5אני רואה שיש עלייה של  אלי מרדכי ]חבר מועצה[:

 תמי, אמרנו שיש קיצוצים. 

 היו קיצוצים רבים. דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

ביחסים ציבוריים    המשחק?במשרות, אז איפה    היו קיצוצים אבל העלינו  אלי מרדכי ]חבר מועצה[:

 נוספו שתי משרות, מה זה? 

 אתה תקבל הסבר.  דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

מועצה[:  ]חבר  מרדכי  במיוחד    אלי  ויגדלו,  גדלו  שהצרות  יודעם  אנחנו  הרפואי,  למוקד  בקשר 

.  פיע פהשראיתי את התקציב. מצד שני אין את ההצעה של המועצה האזורית, משום מה לא מו

 אלף ש"ח במשחק הזה.   175חסרים לי   ₪ אבל 150,000ומשרד הבריאות נותן לי  

נמצא    לילך גבע ]מנכ"ל[:  אני אסביר בקצרה את המוקד הרפואי. החלק של מועצה אזורית לא 

משום שבהחלטת המועצה נכנס הסעיף שבו גם החלק שלנו לא נמצא כמו שאתה רואה, כל הכסף  

ואנחנו בארבע השנים הקרובות לא משתתפים במימון של המוקד. אנחנו  מגיע כתוספים מהמדינה  

עברנו שנתיים מאוד קשות, כל אחד מהעובדים במועצה לקח על עצמו ארבעה וחמישה תפקידים  

מיליון ש"ח תקציב שגדל מאוד משמעותית, יש    80במקרה הטוב. חוץ ממה שאתם רואים פה עם  

בתב"רים   שנמצאים  מיליונים  עשרות  עכשיו  עוד  לצאת  של  הסיפור  כל  לפעולה.  לצאת  וצריכים 

לעשרות מכרזים, אלי תהיה לך הרבה מאוד עבודה כיו"ר ועדת מכרזים, עשרות מכרזים, לטפל בכל  

כדי לתת   והתקשרויות  דיגיטליים, מכרזים  שירותים  של  וכל הסיפור  לתושב  שירות  של  הסיפור 

קשת רחבה יותר של תפקידים לקרות. דבר גם להתייעל וגם לאפשר ל  סלהיכנמקום לעוד ספקים  

נוסף, חלק מהמשרות שמתוקצבות זה הסיפור של רישוי וקידום עסקים במשרה מלאה, סיפור של  

הפנים.   משרד  של  דרישה  וזו  במועצה  קיים  היה  שלא  האנושי  גם  ןבניקיוהמשאב  תוספת  יש   ,

של דברים שעלו פה במליאה ע"י  באחזקה וגם בגינון של מעל מיליון ש"ח של עובדים והכל זה ביטוי  

השנים.    3כל העובדים, חברי אופוזיציה וקואליציה וגם תכניות העבודה של מנהלי המחלקות לאורך  
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המקצועי   בצד  המחלקות  שמנהלי  כמו  הצרכים  את  וגם  שלכם  השאיפות  את  מבטא  התקציב 

 תופסים אותם וגם את דרישות החוק בחלק מהדברים. 

תראו, גם אם זה נשמע לא אמיתי למישהו, אנחנו לקחנו בתוספות    :דימי אפרצב ]ראש המועצה[

-התקציביות שהצלחנו לגייס והן אושרו לפני כמה שעות בממשלה וזה כמובן יבוא לידי ביטוי ב 

, היו לנו קודם כל תכניות עבודה וגם עשינו ניתוח אמיתי של הצעות לסדר, של תלונות, של  2022

ברי המועצה בלי לתייג אותם לאופוזיציה וקואליציה וזה נכנס כבסיס  פניות, כל מיני דברים של כל ח

ואילך. צריך להבין שהיקפי עבודה של המועצה כבר עלו וזה הולך לעלות בצורה    2022לתכנית עבודה  

ח אדם  ומאוד דרמטית בהמשך ואם אנחנו רוצים להצליח במשימות, אנחנו חייבים גם להוסיף כ

ים כמו שירות לתושב ניפול, זאת אחת התלונות שאנחנו מקבלים  מצב שבתחומ  ר ייווצכדי שלא  

יש   בתחומים האלה.  רשויות שמאוד מצליחות  מול  זה  בודקים את  אנחנו  זה.  וצריך לשדרג את 

שצריך   תקופות  יש  אז  לשדרג,  רוצים  אנחנו  אחרים,  במקומות  רשויות  ויש  בקריות  רשויות 

ים עדיין מתייחסים באחריות לכסף, אבל  להצטמצם ויש תקופות שצריך להשתדרג. כשמשתדרג

 מייצרים פעילות מאוד משמעותית. 

ח אדם, אנחנו דיברנו על זה בהנהלה  ואני רוצה להעיר משהו לגבי כ  שרון לבקוביץ ]חבר מועצה[:

ארוכות והשאלות האלה עלו, אנחנו כבר נמצאים פה שמונה שנים, חשוב מאוד שכשאנחנו קולטים  

כנן מה הם באמת הולכים לעשות וכן ננצל אותם, היו לנו הרבה תפקידים  את האנשים האלה, כן נת 

 שינוי בכל התחומים האלה.  ןייתפה שבסוף לא צלחו, אני מקווה שזה 

מאוד חשוב לי להעיר, מאור הזכיר לי, יש גם ביטוי כאן לתיירות וזה נושא    לילך גבע ]מנכ"ל[:

הנושא, זה לא נמצא, זה גם מופיע בתוך    שעלה קודם, כשאין אחראי ואין מי שמבין ומקדם את

מערך המשרות. באמת נתנו ביטוי לכל הדברים שעלו ע"י כולם, מתוך הבנה שאנחנו הולכים גם  

לתחום התיירות שיהיה פר הגשת קולות קוראים וצריך    םמיליוניבהחלטת הממשלה יש עשרות  

י גם המוזיאון והפארק משתדרגים באופן מדהים, אנחנו  בזה,  וצאים למכרז של השטחים  לטפל 

התיירותיים בדרום קצרין שזה כפרי נופש, קמפינג עם הוסטלים, יוצא תכף מכרז פומבי שאנשים  

לתכנון ובניה    הבוועדיכולים להתמודד וכל הזמן יש יזמים שמתעניינים. יש לנו את המלון שאתם  

יודעים, אנחנו כבר בשלבי היתר. הפעילות של התיירות הולכת לתפוס תאוצה מאוד מאוד גדולה  

 ומישהו יטפל בה. 

צימרים או   270- הערה קטנה, רק כדי להסביר את זה. צריך להבין ש דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

שר לספור את הצימרים שיש  דירות להשכרה, מה שקורה להם עכשיו, אני חושב שעל כף יד אחת אפ

, בגלל שהם מופעלים בבתים שאין שם תב"ע לתיירות ואנחנו מטפלים בזה כרגע, צריך  ןרישיולהם 

ובראשונה צריך להסדיר את כל הסטטוטוריקה, אחד   להבין שאם רוצים לטפל בתיירות, בראש 

אין תב"ע לבתי    הדברים שחסר ברמת הגולן למרות שכולם צועקים תיירות, בתי מלון וכל השאר, 

מלון, אצלנו בקצרין יש מאות דונמים שהכנסנו בתכניות המתאר ומכיוון שעכשיו הולכים להוציא  

לפועל, זה יחדש לכם אבל ביום חמישי משרד השיכון מוציא פרסום לכך שבעוד חודש הולך לצאת  

  50כל אחד    , חוץ משני כפרי נופש 12מכרז תכנן ובנה, עכשיו בכל השטח הזה רק בשטח של רובע  

בתי מלון. צריך לטפל בתב"ע של הדבר הזה, להכין פרוגרמות, מכיוון שרוצים    3-4דונם, יש עוד  

למשוך לכאן יזמים שיבנו בתי מלון או יבנו את הדברים, צריך לקצר תהליכי תכנון. אתם יודעים  

ף סוף נוכל  כמה זמן לוקח, תסתכלו על בית המלון שאנחנו מקווים שאולי תוך שלושה חודשים סו
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איתן   בסיס  לייצר  וכדי  הזה  בנושא  לטפל  כדי  ולכן  שנים  חמש  מעל  של  סיפור  זה  היתר,  לאשר 

לפעילות תיירותית ענפה, צריך אנשים, צריך בעל תפקיד שמול תכנית סדורה וברורה, שיהיה ניתן  

ון  לבדוק ולבחון אותה, מישהו שהולך ומקדם את הדברים, אני פשוט מסתכל מה עושה כאן שמע 

אברהם ממשרד הפנים, שרק פעילות מסודרת שלו בתור ממלא קולות קוראים וכל השאר, מביא  

מיליון ש"ח כל שנה. הדבר הזה מוצדק, הוא נכון ובואו נגיד    4- ל  3למועצה ופרויקטים גדולים בין  

  , יטופל כל הנושא של תב"ע ויבנו חייקשלוש, אני לא יודע כמה זמן זה  -ככה, כאשר בעוד שנתיים

לחברי   אשלח  אני  להשתנות.  אמור  התיירות  רכז  של  התפקיד  השאר,  וכל  נופש  כפרי  מלון,  בתי 

המליאה במהלך הישיבה הזו לינק לאתר תיירות של אשכול גליל מזרחי*, גם לי יש יד ורגל בעניין  

יו"ר ועדת תרבות ותיירות באשכול גליל מזרחי, כרגע עלה קמפיין מאוד     י ייחוד הזה בגלל שאני 

אוד מתאים גם לקצרין, דווקא בגלל שאין לנו פה אתרי תיירות כמו שאתם מכירים, והוא כולו  שמ

מיועד לבעלי עסקים קטנים ובינוניים שעושים בתיירות קטנה, כל אחד מכם שרוצה לטייל בנגב או  

מה    -בגליל, קודם כל מזמין כמות מאוד גדולה של אתרים, בתי מלון או צימר ואז נשאלת שאלה 

לפני שאנחנו מטפלים בתיירים  עושי וזה  נותן תשובה מה עושים  ובגולן  בגליל  ם? אז האתר הזה 

 מבחוץ בעצמנו, כי גם אנחנו שואלים את השאלות. 

מועצה[:  ]חבר  נמימי  להתייחס    שימי  חייב  אני  שאמרת.  מהדברים  לחלק  להתייחס  רוצה  אני 

נ  בזמנו  הכדורסל,  אולם  לגבי  עליה  שדיברנו  החופשית  והגענו  לפעילות  יחד  פעולה  לשתף  יסינו 

להמציא    סהמתנ"של מנהל והנהלת    הלמסקנה שזה כן נדרש והייתה החלטת מליאה, אבל השיט

מראש, אין חוק כזה.    םלהירשבקבוצות ולא על תנאי    םלהירשתנאים וכללים, החוק לא מדבר על  

ני דברים שאתם גם ביטוח דרך אגב הוא כללי ולא מתנה פעילות חופשית או כזאת או אחרת, ש

צריכים לדעת. מה שחשוב זה שאם זו באמת הייתה פעילות חופשית ואם באמת היינו רוצים לקיים  

כאלה   בשעות  ובאולם  במגרשים  חופשית  פעילות  שיש  החלטה  מציעים  היינו  מליאה  החלטת 

כמו בעבר היה פותח וסוגר, אם    סהמתנ"ואחרות, מפורסמים מראש, בימים מסוימים בהם נציג  

יך עפ"י החוק גם היה נשאר. היום יש לכם את האפשרות הזאת אז אין סיבה שזה לא יקרה בלי  צר

כל מיני תנאים והתניות למה זה לא יקרה ולמה להקשות. בפועל, דרך אגב, ראש המועצה אני לא  

הגיעו   מראש,  ונרשמו  שהגיעו  נערים  יודע,  אתה  אם  הם    סלמתנ"יודע  סגורה,  שהדלת  גילו  ואז 

אחראי ואז האחראי הפנה אותם למישהו אחר, בסוף הגיעו לגילי שאמר להם שזה בוטל.  התקשרו ל

נגיד את האמת לתושבים שלא הייתה פעילות חופשית מכל סוג שהיא, אני מקווה שתהיה   בואו 

פעילות חופשית אמיתית באמת. דבר שני, זה נחמד ליפול על הקורונה, אבל הקורונה היא לא הסיבה  

תחרותי בקצרין או לא הייתה תרבות בקצרין, היו מגבלות אבל הדברים לא היו  שלא היה ספורט  

כסף   הרבה  והשקעתם  גדול  תקציב  יש  השם  ברוך  רואה  אני  הקורונה.  לפני  מראש  מתוכננים 

וקרו  סבמתנ" האחרונה  בשנה  בקצרין  שקרו  הפליליים  האירועים  בעקבות  האם  היא  השאלה   ,

 - ם, הצתות מכוניות, ונדליזם, שריפה של האולפנהלצערנו לא מעט, דקירות בגני שעשועי

 באולפנה היה קצר, חשוב להגיד את זה. לילך גבע ]מנכ"ל[:

 - פריצה וונדליזם, כרגע זה בבדיקה  שימי נמימי ]חבר מועצה[:

 אבל זה לא נכון.  ]חברת מועצה[:  'ליבוביץלילך 

 קיבלתם תשובה מחברת הביטוח?   שימי נמימי ]חבר מועצה[:
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 בוודאי ואנחנו יודעים.  ע ]מנכ"ל[:לילך גב

 קיבלת את הכסף?   שימי נמימי ]חבר מועצה[:

 אנחנו נקבל. לילך גבע ]מנכ"ל[:

כשתקבלי את הכסף תעדכני אותנו. בינתיים יש לנו אירועים של ונדליזם    שימי נמימי ]חבר מועצה[:

במרכז המסחרי, במרכז איתן, קטטות במרכז, ילדים ששוברים נכסים. השאלה היא האם שמתם  

דגש, תנו לי רגע לשים דגש על העיקר, אתם קוטעים אותי באמצע כי אתם מפחדים להגיד את האמת  

הייתה שנה קשה לקצרין בכל מה שקשור לאירועים,    2021- היא שלתושבים, האמת בפני התושבים  

שעות אז לפחות בלילה, אני    24אני חושב שלא ראיתי פה בהצעה להפוך את מוקד רואה, אם לא  

בלילה, לא נראה לי הגיוני    12הבנתי בפעם האחרונה שדיברתי עם ראש המועצה שהוא עובד עד  

 בלילה.  12שיעבוד עד 

 שעות ביממה.  24המוקד עובד   לילך גבע ]מנכ"ל[:

את מפריעה לי, את יכולה לענות לי אחר כך? אחר כך תאמתו לי. אני    שימי נמימי ]חבר מועצה[:

 בלילה.  12יודע מראש המועצה משיחה שלי איתו, המוקד עבד עד 

יכול להיות שדיברת עם ראש מועצה אחר ולא איתי, אתה לא יכול    דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 להכניס לי מילים לפה. 

 אתה יכול גם לתקן אותי אחר כך.  שימי נמימי ]חבר מועצה[:

 תסיים ואני אגיב.  דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

א  וקיבלת שקרים ול  סהמתנ"גם אתה דיברת על הפעילות החופשית של    שימי נמימי ]חבר מועצה[:

הערתי לך הערה אפילו קטנה. נתתי לך לסיים, אז תן לי לסיים, אם אתה חושב שאני טועה אז תגיד  

 - לי שאני טועה אחר כך. כרגע אני יודע שהמוקד עובד

 אני לא אגיד שאתה אומר שקרים, אני אגיד שאתה טועה.  דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

הוא עבד, איך הוא לא גילה את כל הדברים    לצורך העניין המוקד אם  שימי נמימי ]חבר מועצה[: 

את האנשים שעשו את   לא מצאו  ובאולפנה  באולפנה  גם מצלמות  היו  ופרצו,    םהוונדליזהאלה? 

המוקד לא ראה את ההצתות, לא תפס את האנשים, מפליא אותי מאוד. בקיצור, גם אם הו עבד  

ה בשעות הפעילות שלהם, במספר  יכול להיות שצריך לחזק אותו, צריך להשקיע שם יותר כסף, אם ז

המצלמות, אבל מה שבטוח זה שהמצב הבטיחותי בקצרין וההרגשה של הביטחון ירדה משמעותית  

בשנה האחרונה וצריך לטפל בזה באותה מידה כמו בכל שאר הדברים שדיברנו עליהם היום. אם  

שימו להם תנאי שם  אלי כבר דיבר על המוקד הרפואי, זה דבר מבורך בקצרין, אבל הגיע הזמן שת

בחוזה, במכרז, שיהיה רופא. אתה מגיע לשם עשרות פעמים ואין רופא, יש שם אח מבוהל. הגעתי  

לשם עם ילד שפתח את הראש שאפילו לא ידעו לטפל בו. אני חושב שהמוקד הרפואי הזה, אנחנו  

 ר. לא מנצלים את מה שאפשר, אפשר לדרוש מהם הרבה יותר, גם אם נצטרך לשלם קצת יות

, הוא מאויש ע"י עובדי  24/7קודם כל לשם הבהרה, מאז ומתמיד המוקד עובד    לילך גבע ]מנכ"ל[:

פנים    ןלביטחומועצה ומצלמות. לפני שלוש שנים דימי גייס כסף גם ממשרד הביטחון וגם מהמשרד  

אתרים של מצלמות. בהחלטת הממשלה הנוכחית יש כסף נוסף לעוד מצלמות, למשל    70והקמנו  
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אלף ש"ח, לא מדובר    40שנים בתוך העניין הזה, מצלמה עולה בסביבות    3שלא היה לפני    10  רובע

בסכומים פעוטים, מדובר בסכומים מאוד גבוהים. בהחלטת הממשלה מהיום יש כסף לעוד אתרים  

, המיקומים של  11וגם את רובע    10פנים שיכסו גם את רובע    ןלביטחושל מצלמות במימון המשרד  

בעו יחד איתנו עם המשטרה, המשטרה אומרת מה הנקודות, יש בצמתים, יש בנקודות  המצלמות נק

ב  כרגע  יש  מצלמות.  העיר  בכל  אין  בעייתיות,  הקרובה    70-שהיו  בשנה  מקווים  אנחנו  אתרים. 

שנים, כל פעם נקים בעוד ועוד אתרים. והאולפנה זה   4להרחיב את זה משמעותית, זה מתוקצב פר 

 קצר.

נגד פשיעה, המצלמות, החבר'ה    ]חבר מועצה[:שרון לבקוביץ   זה, אבל  לילך, אנחנו מכירים את 

 - שבאים יודעים שמצלמים אותם, הם מגיעים עם מכוניות גנובות, המצלמות

 אז אפשר לבטל את זה.   שימי נמימי ]חבר מועצה[:

מועצה[: ]חבר  לבקוביץ  ואומר   שרון  בא  שכשאתה  אומר  רק  אני  זה,  את  לבטל  צריך  לא    אתה 

 שבקצרין יש שריפות וצריך לשים עוד מצלמות וזה יפתור את הבעיה, אני אומר ש... אתה יודע. 

אני אתייחס לזה בקצרה, יושב פה אלי, אתה היית שוטר הרבה מאוד    דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

שנים ובביטחון מהסוג הזה, ולא רק מהסוג הזה, אתה יודע דבר אחד או שניים. מה שעוצר פשיעה  

לא מצלמות, מה שעוצר את הפשיעה זו משטרת ישראל, זו מדיניות של התנהלות בתי המשפט,    זה

זו סוגיה מורכבת ומאוד לא פשוטה, בטח לא למועצה מקומית קצרין להתמודד איתה ובטח לא  

להאשים אותם. אנחנו בכוחות שהיו לנו עשינו את המקסימום. מי שהיה איתי במשך מספר שנים  

המשר את  במשרד    ןלביטחוד  ומשכנע  קריטריון  באף  עומד  שלא  רואה  מוקד  את  לפתוח  פנים 

היא    ןלביטחו בקצרין  הנוראית  שהפשיעה  מכיוון  המשטרה  של  קריטריון  באף  עומד  שלא  פנים, 

מתחת לפשיעה בקיבוצים, אז היה מבין שכשגייסתי את הכסף דרך החלטת הממשלה בניגוד לרצונו  

בין על מה אנחנו מדברים וגם זה לא מספיק, גם זה לא מספיק.  של שגרירנו היום באו"ם, אז היה מ

אחד הדברים שצריך לעשות, צריך להקים משטרה עירונית, צריך לגייס משמר אזרחי כמה שאפשר  

ויכול להיות שצריך, אגב דיברתי על זה גם עם השר לביטחון פנים וגם עם מפקד התחנה, אין שום  

למי שאיבד אותה, צריך משטרה וצריך להוסיף גם כוחות.    ספק שכדי להחזיר את תחושת הביטחון

נוכחות משטרתית במרחב הציבורי יכולה לגרום לעבריינים פחות לחפש כאן את מה שהם מחפשים.  

מי שרוצה לשרוף מכונית למישהו עבריין, לעצור אותו זה מאוד בעייתי. אני ראיתי את התמונות,  

רואים אנשים והכל, כולם יודעים מי הם ומה הם ואני    איך שורפים מכונית אחת, שניה, שלישית, 

לא מכיר שיטה שמועצה מקומית קצרין יודעת לטפל בזה. אף אחד לא מקל ראש אבל מצד שני אני  

מציע לכולנו להיות קצת צנועים בציפיות כי הדבר הזה הוא בלתי אפשרי לפתור ברמה ארצית, אז  

ין אני בא ואומר שבכל השיח מול המשטרה ומול  קצרין עושה את המקסימום שהיא מסוגלת ועדי

 המשרד לביטחון פנים, המסר הוא מאוד ברור. 

לגבי המוקד מדובר במכרז של משרד הבריאות שנכתב יחד איתו, זה לא מה    לילך גבע ]מנכ"ל[:

השנים   בחמש  הפניות  כל  של  ניתוח  אחרי  הבריאות.  משרד  של  הכללים  זה  דורשים,  אנחנו 

החלטה במשרד הבריאות שעדיף לסגור בלילה, שם היה רק אח, אתה צודק,   האחרונות, התקבלה

  12בצהריים עד    2-בלילה היה רק אח ולמקד את כל הכוחות בהגדלת שעות הפעילות כולל שישי מ

בלילה עם כל   12בבוקר עד    8-בלילה, בשבת לאורך כל היום שאין טיפול רפואי בשום מקום אחר, מ

 הצוות. 
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 לילך, כשאת אומרת צוות זה גם רופא?  ר מועצה[:שרון לבקוביץ ]חב

בלילה עד הבוקר כי עד עכשיו הפתרון היה    12- רופא, בוודאי. זה יהיה סגור מ  לילך גבע ]מנכ"ל[:

בלילה יהיה רופא, רנטגן וכל    12בלילה היום ובשישי שבת לאורך כל השעות, עד    12רק אח, אבל עד  

. המוניטור זו  והאולטרסאונדזה המוניטור לעוברים    מה שצריך, שתי תוספות שמאוד משמעותיות

יכול לקחת   נשים בהריון שהגיעו למוקד הרפואי, הרופא לא היה  כי הרבה  גדולה,  בשורה מאוד 

גדולה.   מאוד  בשורה  שזאת  פה  פתרון  להן  לתת  נוכל  היום  למיון,  אותן  שולח  והיה  אחריות 

ר שיהיה רופא כל השבת זה השינוי במכרז  זו גם בשורה שתחסוך הגעות למיון והסיפו  אולטרסאונד 

 הנוכחי. 

תראו, יש לנו מגרש אם תרצו נראה לכם אותו אחר כך, שמראש    דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

תוכנן לצרכים רפואיים. אני לא מאמין שעד שקצרין תגדל לגודל מסוים שמישהו יעשה פה מרכז  

הצלחתי, אני מודה ומתוודה, אי אפשר רפואי כמו בית חולים ממש, עשיתי מאמצים אבל אני לא  

נחוש להביא לכאן שירותי רפואה שיתנו מענה לכל   לקפוץ לפעמים מעל הפופיק, אבל אני מאוד 

יש   בפרט  ובקצרין  הגולן  ברמת  כאן  אנשים  מעט  שלא  כיוון  המשלימים,  בביטוחים  המבוטחים 

ב או בחיפה, זה דבר הזוי.  ביטוחים משלימים שאנחנו יכולים לנצל אותם אך ורק באסותא בתל אבי

יש עוד יוזמה, אגב, שתדעו, יש בני קצרין מאוד מוצלחים שגרים בחו"ל חלקם או במרכז הארץ,  

כולם ממש חותרים למגע ומאוד רוצים להביא לכאן פתרונות, זה מאוד מחמם את הלב. אחד מהם  

לים והביא תנאי  שהם התכוונו לפתוח מכונים כאלה במרכז הארץ ובירוש   MRIשמושקע במכוני  

עם כל העלויות    MRIלהשקעה שלו שמכון אחד יקום בקצרין. למי שקצת מכיר את הנושא, מכשיר  

סביבו יכול להיות עוגן לפעילות רפואית נוספת. אם אנחנו נצליח, אני לא מבטיח את זה, אבל אני  

ישחרר את בית  מאוד רוצה להגיע למצב שבמידה ונמשוך לגולן סוג של מרכז רפואי לאשפוז יום ש 

חולים זיו ואת כל המקומות מעיסוקים קטנטנים והם יתמקדו אולי ברפואה יותר משמעותית, אז  

לנו יש שטח לצורך העניין הזה. אם יש יזם אמיץ ואנחנו נחפש אותו, ואם אתם מכירים אני אשמח  

נוי אנחנו גם  מאוד אם תכוונו אותו, יש לנו מגרש, יש לו תב"ע שבמידה ונצטרך לעשות תיקון ושי 

תכנון ובניה מקומית של קצרין קיבלה המשך סמכויות    ת שוועדיודעים לעשות, אני מזכיר לכולם  

נרחבות ואנחנו ועדת תכנון ובניה יחידה בארץ בסדר גודל כזה עם סמכויות שכאלה, ככה שנדע לנצל  

את זה. אתה צודק שימי ואין על זה ויכוח, חסרים שירותים רפואיים במרחב בכלל ובקצרין בפרט,  

מאליו, אתם זוכרים כמה מלחמות היו כאן במרחב ואנחנו    המענה שהצלחנו לייצר זה לא דבר מובן 

היינו לפני כולם. ההחלטה כרגע מצד אחד לצאת למכרז ואתה ראית, לא עמדו פה בתור כי זה לא  

מספיק כלכלי כנראה, ועדיין שחררנו את עצמנו לארבע שנים לפחות מהשתתפות כספית של קרוב  

ם קיבלנו שדרוג של שירותים לעומת מה שהיה וגם  אלף ש"ח יחד עם מועצה אזורית. אז ג  875-ל

אנחנו כמועצה את הכסף הזה ננצל לדברים אחרים. בעיני זה הישג וזה הישג משותף של כולנו. עוד  

 שאלות? 

אנחנו חוזרים לנושא בתי הכנסת. חורה לי שכבר כמה תקציבים נושא    אלי מרדכי ]חבר מועצה[:

המקומית לצערי, גם מועצה דתית הפסיקה לתמוך בהם    בית הכנסת נמחק לגמרי, לא רק מהמועצה 

וזה לא תקציב ראשון, לא שני ולא שלישי. בתי כנסת הם לא חלק נפרד מהעיר, הם חלק בלתי נפרד  

אלף ש"ח שהיו פעם    30-40מהעיר ויותר חשובים בהרבה מקומות לפי דעתי. אפשר להפריש להם  

החמורות מבחינתי שצריך למצוא לזה את הפתרון    אבל ביטלו אותו לגמרי, זאת אחת התקלות   ]...[

 ומענה מהיר לעיר. 
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אנחנו בשנה הקרובה הולכים להקים עוד שני בתי כנסת שיתנו מענה לרובעים    לילך גבע ]מנכ"ל[:

ויש כרגע קושי   צורך  אנחנו מבינים שיש  יש שם שטח,  מעון מעגלים  ליד  החדשים בחלק העליון 

הוא שקודם כל לפני שנתיים העברנו את זה למועצה הדתית, לא   במניינים. הסיפור של בתי הכנסת

ביטלנו את התקציב, העברנו אותו למועצה הדתית מתוך הבנה שהמועצה הדתית צריכה לתמוך  

 בבתי כנסת, צריך לקחת בחשבון שמספר בתי הכנסת רק הולך וגדל, הוא לא הולך ומצטמצם.

דל וצריך גם בתקציב. לא העברנו את בית הכנסת  זה לא משנה, המספר ג  אלי מרדכי ]חבר מועצה[:

כי נכון להיום בית הכנסת מקבל את התקציב שאושר במשרד הדתות, לא דרך המועצה. נכון להיום  

 אלף ש"ח פחות.  4-5בדוק, יש עוד 

 מדברים ביחד 

אני רוצה להגיד לך איפה השגיאה הגדולה לדעתי. אתה בא ומבקש    שרון לבקוביץ ]חבר מועצה[:

 אלף ש"ח.  600אלף ש"ח ומועצה מקומית מעבירה למועצה דתית בערך  30עצה מקומית ממו

 - זה לא לבתי כנסת. אתה ראית את התקציב  אלי מרדכי ]חבר מועצה[:

 למה לא לבתי הכנסת? למה הכסף לא צריך להגיע לבתי הכנסת?  שרון לבקוביץ ]חבר מועצה[:

 מדברים ביחד 

בגדול, שרון, בתי כנסת אמורים להחזיק את עצמם, לא המועצות. אני    ]חברת מועצה[: שרון רואס

רואה חשיבות ותמיכה בבתי כנסת, אני לא חולקת עלייך אלי, אני רק אומרת שזה לא נכון מה  

שאתה אומר, זו לא אותה ההגדרה. בתי כנסת ברוב הערים מחזיקים את עצמם. אצלנו בקצרין זה  

נה. בהחלט המועצה הדתית מקבלת כסף, היא לא מקבלת את זה מהשמיים, היא  שונה ונותנים מע 

מקבלת כי משרד הדתות אומר למועצה כמה כסף להעביר למועצה דתית ולכן הם כן מקבלים כסף.  

 אם לא מתקבל דרך המועצה הדתית צריך לבדוק את זה. 

 ש"ח. אלף  30בעבר הם העבירו את הסכום בתוספת  אלי מרדכי ]חבר מועצה[:

המועצה[: ]ראש  אפרצב  כל    דימי  את  תפריד  בוא  בדברים.  הפרדה  נעשה  בוא  צודק,  אתה  אלי, 

הפעילות של תרבות תורנית שאין מחסור לא בכסף, גם המועצה שמחויבת וגם מה שאנחנו מקבלים  

של   מסוים  לסקטור  באה  לא  תורנית  תרבות  סוגיית  כל  המקרים,  ברוב  אגב  שזה  ומגייסים 

ת אלא מתפרס על כל התושבים וזה דבר שהוא ציבורי ושם משתתפים. פעם כשהיה  דתי   האוכלוסיי 

צריך לחפש מניין לבית כנסת מרכזי בצמתים והיה לנו בית כנסת אחד, הכל פה היה בתמיכה, גם  

הסופר היה בתמיכה ואני מזכיר לכם שגם שתי השכונות היחידות שהיו כאן, אני עוד הספקתי לזכור  

י אז בנוה, המועצה גם תחזקה את הכל. גם את הגינות הפנימיות, גם את כל מה  את זה כי אני גרת 

אלף ש"ח, אולי    30שהתושבים היו צריכים לעשות. אבל גדלנו והגענו למצב שיכול להיות שצריך לא  

, מספר בתי הכנסת רק הלך וגדל וזה  2018-וב   2013-אלף ש"ח, כי עם כל החשש שהיה ב  500צריך  

גם בהמשך, אבל הגיע הזמן וזה כבר מזמן קיים, שהקהילות שנמצאות ומתפללות    גם מתוכנן להיות

בבית כנסת כזה או אחר, הן מתחזקות את מקום התפילה ומזמינים את מי שהם רוצים להזמין  

, אני לא רוצה לפתוח את זה כרגע פה אלי, אבל אני לא ילד  סלהיכנוהמועצה באופן שוויוני מבלי  

, אני זוכר היטב איזה בתי כנסת קיבלו ואיזה לא, אנחנו לא  1998-מועצה מקטן, אני הייתי חבר  

 בסבב הזה. 
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בוא נפתח את זה, למה אתה לא רוצה לפתוח את זה? מה אתה מצפה,    אלי מרדכי ]חבר מועצה[:

ויותר מזה, שבאים כל הצבא וכל העולם אלינו, תשווה את זה    24/7שבית הכנסת המרכזי שפתוח  

 פעם בשבוע?  לבית כנסת שנפתח

יש הרבה בתי כנסת שלא נפתחים פעם בשבוע, הם נפתחים הרבה יותר.    שרון רואס ]חברת מועצה[:

 - אני חושבת שאם אפשר לתת מענה לכולם 

בואו נפתח את התקציבים שהיו ונחליט, נראה לאן הכסף עובר, למה    אלי מרדכי ]חבר מועצה[:

 לדבר באוויר? 

שאמרתי. אני בא ואומר, מאוד קשה להאשים אותי בפגיעה    זה מה  דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

הצדדים    הבאוכלוסיי  שכל  מסופק  ואני  הכנסת  בתי  בבניית  מגזים  שאני  שיגידו  יש  פה,  הדתית 

מרוצים. בכל העולם ואנחנו לא שואלים בכל העולם, בתי הכנסת שאגב, רוב רובם אפילו לא עברו  

ושבות שם הן יושבות וצריכות לתחזק את זה. כשיש  תהליכי הקצאה, בוא נודה באמת. הקהילות שי 

נים, ידענו להגיע יחד עם המועצה הדתית לכל מיני פתרונות. להתחיל  אדרמות, היו הצפות והיו בלג 

 - עכשיו לתקצב בתי כנסת בשונה מכל מה שקורה בכל העולם, אנחנו לא 

מכל העולם מגיעים    ליםהמטייההגדרה שלו היא שונה לצערי הרב, כל    אלי מרדכי ]חבר מועצה[:

 אלינו. 

 אתה מדבר רק על הספרדים?  שרון רואס ]חברת מועצה[:

 בעיקר.  אלי מרדכי ]חבר מועצה[:

 אבל אני חושבת שצריך לראות את כל בתי הכנסת.   שרון רואס ]חברת מועצה[:

א' אני רואה את כל בתי הכנסת. כשאני חילקתי כספים כשהייתי במועצה    אלי מרדכי ]חבר מועצה[:

 הדתית, ראיתי את כולם בהתאם לפעילות שלהם וזה מסמכים כתובים.

בסדר, אבל צריך לשבת על זה מול המועצה. אלי, בשמחה אתה מוזמן    שרון רואס ]חברת מועצה[:

 לבוא איתי. 

יב המועצה הדתית, אפשר לראות גם באתר משרד בשנתיים האחרונות תקצ  מאור אוחנה ]גזבר[:

 אלף ש"ח.  150-הפנים, גדל בשנתיים האחרונות בכחצי מיליון ש"ח. ההשתתפות שלנו גדלה ב 

במקום במאה ש"ח  , שה]...[  אלי, שר הפנים ושר הדתות קיבל החלטה  דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

וסיף עוד אפס וזה מה שהוא אומר לך,  אלף ש"ח לשנה הבאה. תכפיל את זה ות 50לשנה הזו, יהיה  

אנחנו לא יכולים להתנגד לזה או משהו כזה. לשמחתנו, המועצה הדתית שלנו מתנהלת בהקפדה  

תקציבית קשוחה, אבל מועצה מקומית קצרין תומכת והתמיכה במועצה הדתית היא כזו גבוהה,  

 שאומרים דיינו, חלאס.

 מדברים ביחד 

- ו 10אמרה מקודם שרוצים לבנות שני בתי כנסת חדשים, ברובע  לילך   שימי נמימי ]חבר מועצה[:

 , באיזה שלב זה נמצא? 11

 כרגע קיבלנו החלטת ממשלה בתוקף, עכשיו מתחילים לעבוד.  מאור אוחנה ]גזבר[:
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קיבלנו כספים, יש קרקע ציבורית מיועדת לזה, נצא לתכנון ונעשה    דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 ליט את כל ההחלטות שרב צריך להחליט. את זה מהר ויפה והרב יח

 מדברים ביחד 

לא היה תכנון של שום דבר ציבורי, עם כל הרצון שלי לקחת    10ברובע    דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

אחריות עם כל דבר, על זה קשה לי לקחת אחריות ולכן, היו לנו תכניות אחרות בפינה שם, אבל עלה  

ן, מה שחשוב זה צורך אמיתי וזה המקום היחידי שאפשר.  ביקוש של התושבים, זה לא משנה הסגנו 

אי אפשר לעשות את זה לא בשטחים ציבוריים או אוהלים או מבנים יבילים, אנחנו לא בעזה. יש  

צורך. אגב, אני מזכיר לכם שיש גם צורך בבתרא, התושבים שגרים בבתרא, גם שם יש אנשים. זו  

אהבה, אנשים יהודים במדינה הזו אוהבים להגיע לבתי  לא סוגיה דתית, בית כנסת, עם כל הכבוד ו

כנסת, יש פלח מסורתי גדול ויש גם אנשים שאוהבים להגיע בחגים ולכן זה מה שהוחלט, יש שטח  

יש מגרש כי זה מראש תוכנן שיהיה גם בית כנסת וגם מקווה ואנחנו    11לצורך העניין הזה. ברובע  

 נריץ את זה. 

]חבר מועצה[:  נמימי  וכולי, זאת לא פעם  ב  שימי  נושא שדיברנו מקודם על מבנה הצופים  אותו 

 - ראשונה שהנושא עולה, של בני עקיבא, יש לי פה תמונות מזוויעות מיום שישי האחרון

 זה לא משישי האחרון זה מלפני שבוע.   שרון רואס ]חברת מועצה[:

רון, זה אחרי פעם שניה  התמונות שאני מקבל עכשיו זה מיום שישי האח  שימי נמימי ]חבר מועצה[:

הרכוש   על  ושמירה  ביטחון  על  מדברים  אנחנו  אם  אז  הזה,  הסיפור  על  שומע  שאני  שלישית  או 

הציבורי, אני חושב שבנושא הזה חייב להיות אכיפה או מגבלות כי לא יכול להיות שמבנה ציבור של  

ב שכספי ציבור ככה  הוא די חדש לעומת המבנה של הצופים וזה פשוט עצו  י שלזיכרונבני עקיבא,  

ומפחדים   כדורסל  במגרש  חופשית  פעילות  לתת  על  מדברים  אנחנו  שאם  הזמן  הגיע  נהרסים. 

ופה אנחנו רואים מול העיניים את הילדים הורסים לנו את המבנים החדשים האלה, אז   םמוונדליז

יך ככה  הגיע הזמן שתהיה שם אכיפה הרבה יותר נוקשה בנושא הזה. או להתנות להם שאם זה ימש

 נסגור להם את זה.

לא פעם ולא פעמיים עצרנו להם את הפעילות על לכלוך וחוסר ארגון,    שרון רואס ]חברת מועצה[: 

אתה צודק שהדברים צריכים להיות מסודרים והם באמת מטופלים, צריך לזכור שהמועדון הוא  

 - של הנוער והם מחזיקים אותו, ועם זאת, הם היו עכשיו

 המועדון הוא של הנוער?   ועצה[:שימי נמימי ]חבר מ

הכוונה היא שהוא כמו הבית שלהם, הם פועלים בו, הם עושים המון    שרון רואס ]חברת מועצה[:

דברים טובים, היום שזה צולם זה אחרי יום שהם עשו סדנא ענקית של כל שבט יובל, אני לא באה  

רכז,   להם  אין  יותר  או  שנתיים  כבר  זאת,  ועם  צריכים,  שבוודאי שהם  אומרת  רק  אני  להצדיק, 

הוא יעזור לעשות סדר בדברים. אבל בהחלט, כל הזמן היינו עם  ועכשיו נכנס רכז ואני מאמינה ש

 משמעת לגביהם וגם אחרי התמונות האלה הם באו וניקו וסידרו. 

  17-16שנתיים הילדים בלי רכז, לעומת זאת לאפשר לבני הנוער בני    שימי נמימי ]חבר מועצה[:

 לשחק כדורסל באולם ספורט לבד זה לא יעבוד. 

 אין קשר בין הדברים.   שרון רואס ]חברת מועצה[:
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 אין קשר למי שלא רוצה לראות קשר. יש קשר.   שימי נמימי ]חבר מועצה[:

ער בספורט, צריך להיות תנועות נוער, צריך  צריכה להיות פעילות לנו  שרון רואס ]חברת מועצה[:

 חוגים והעשרה. 

מועצה[: ]חבר  נמימי  זה ההבדל    שימי  תנאים.  לא מתנה  ופה אתה  תנאים  פה אתה מתנה  אבל 

 היחידים. 

 לא נכון, אתה טועה. בוודאי שיש תנאים.   שרון רואס ]חברת מועצה[:

למבנה ציבור בלי אחראי ופה מצד    סלהיכנ שנתיים שלמות אפשרת להם    שימי נמימי ]חבר מועצה[:

 - שני

יש להם קומונרית, יש מנהלת יחידת נוער. שימי, אתה יודע, אני חייבת    שרון רואס ]חברת מועצה[:

יצטרך לעלות    סהמתנ"להגיד לך משהו. עם כל הכבוד, יש הרבה דברים שאני מסכימה איתם ועכשיו  

באמת לכיוון הזה, אבל אני רוצה לומר    על דרך המלך ולהשאיר את הדברים עם התקציב הזה והוא

שקצרין   בעיר,  רעים  דברים  הרבה  שעולים  פעמיים  ולא  פעם  לא  פעם  כל  אומר  אתה  משהו,  לך 

 - מתפרסמת בדברים לא טובים ואז אמרת שריפה והמון דברים

 מדברים ביחד 

או משהו    אני אומרת כל דבר שקורה, לא משנה מה הוא, אם זה ונדליזם  שרון רואס ]חברת מועצה[:

אחר, צריך לטפל. בקצרין יאמר לזכות קצרין, לא מסתירים את הדברים. מציפים אותם ומטפלים.  

השאלה איך עושים את זה. אם מישהו רוצה להוציא דיבת העיר ואחרי זה אומר שבעיר הזו קורים  

 דברים רעים ומדברים עליה דברים רעים שיבדוק בציציות של עצמו. 

עכשיו אני רק אענה לך, אני לא הרבצתי לאף גננת, אני לא דקרתי אף    ה[:שימי נמימי ]חבר מועצ

 ילד בגן שעשועים, אני לא פרצתי לאולפנה, אני לא שרפתי מכוניות, לא אני.

 הכל בסדר.  על הרצפה,וגם לא זרקת בדלי סיגריות  דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 כל מקום כמה רע, תבחר מה לעשות. אפשר לטפל בזה ואפשר לצעוק ב  שרון רואס ]חברת מועצה[:

 אני לא אמרתי כמה רע, כמה רע זו עובדה.   שימי נמימי ]חבר מועצה[:

 אידיאולוגי.  ח לוויכובסדר חברים אתם נכנסים  דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

יש לי שאלה על כיתת עליה, אני רואה שיש עליה במשכורת. יש חצי    טניה ביגון ]חברת מועצה[:

 משרה של בן אדם אחד. 

זאת לא עליה במשכורת, יש עוד חצי משרה שמשרד הקליטה מוסיף.    דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

לא רק זה, חשוב לי כי אני יודע שחשוב לך הנושא, גם בהחלטת הממשלה משרד הקליטה שם סכום 

ולגולן, זה מאוד  מי   1.5כסף,   עידוד עליה מכל העולם לקצרין  ליון ש"ח לפרק זמן בשביל לתגבר 

 חשוב לי. עוד שאלות חברים?
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אני רק רוצה הבהרה אחרונה ממאור לפני ההצבעה. התקציב המותנה    שימי נמימי ]חבר מועצה[:

עדי שזה  או  הזאת  להכנסה  כתובה  רשמית  אסמכתא  לנו  יש  הממשלתי,  המענק  של  ין  בהכנסות 

 מותנה? 

מיליון ש"ח כחלק מהחלטת הממשלה, כאמור    13יש לנו    2022-אני אסביר, ב  מאור אוחנה ]גזבר[:

ולכן זה כבר לא מותנה. ישנם עוד   מיליון ש"ח שציינת בתחילת    1.9אמרנו שקיבלה תוקף היום 

  15%הוא רישום של    2022, חלק מהנחיות משרד הפנים להכנת תקציב לשנת  2022-ההערות שלך ב

מתקציב האיזון כתקציב מותנה. ההתניה שלו היא אך ורק עפ"י אחוזי גביה מארנונה. מאחר ואנחנו  

שזו ההתניה, אם נגבה פחות אז ההכנסה הזו היא מותנית בפועל, אבל יש    85%בכל שנה גובים מעל  

אך    הרבה יותר גבוהה ואנחנו לא נדרשים לציין את ההוצאות המותנות כנגד. הרישום הוא  וודאות

ממענק האיזון. אתם יכולים לראות פה    15%מיליון ש"ח שהם    1.9ורק לפי הנחיות משרד הפנים,  

  12.5ש"ח, מענק האיזון הוא    10,715,000מיליון ש"ח, פה    12.2,  2021שמענק האיזון מסתיים בשנת  

לנו שאמור  מיליון ש"ח, סך הכל מענק האיזון ש 12.5-מיליון ש"ח נגיע ל 1.9מיליון ש"ח. אם נוסיף 

 שנכנס תחת מענקים מיועדים לתקציב מותנה.  2022להסתיים בשנת  

יש עוד דבר שמוסתר כרגע מן העין, אבל קיבלתם את הדיון לגבי    דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

החלטת המועצה, יהיו לנו בתב"רים מאות מיליונים על פעולות חסרות תקדים וזה הזמן לפנות לכל  

היינו מצליחים לפתוח מה שנקרא דף חדש   2022י מאוד שמח אילו שנת  חברי המועצה, אני היית

כללי, לשים בצד את כל העלבונות וכל ההיעלבויות, כמו שהישיבה הזאת התנהלה היום, ממש תענוג  

לייצר קואליציה רחבה, לעזוב את    2022בינואר    1וכל הכבוד לכולם, אני מציע שנמצא את הדרך,  

ל כולנו הוא נמצא פה בקצרין וההזדמנות שקיבלנו עכשיו, זה באמת  כל ההיעלבויות, האינטרס ש 

הישג משותף של כולנו, יאפשר לכולנו להיות שותפים. חבל להתנגד לצמיחה שהיא מובטחת במקום  

להיות שותפים לצמיחה הזו. נמשיך להתווכח, לא נסכים על כל דבר, אבל נשלב ידיים כדי להוציא  

 . 2022ת. אני מעלה להצבעה את אישור תקציב את קצרין לקפיצת מדרגה נוספ

 ש"ח.  80,596,000תקציב הכנסות והוצאות   מאור אוחנה ]גזבר[:

בעד. מי נגד? אלי מרדכי    -מי בעד? טניה, שרון, שרון, לילך, אנה, דימי  דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 ושימי נמימי נגד. התקציב אושר.

 

 הצבעה תפקיד שם מ

 בעד ראש המועצה  אפרצב ידימ 1

 בעד סגנית, חברת מועצה  אנה גרוסמן  2

 בעד חברת מועצה  ' ליבוביץלילך  3

 בעד סגנית, מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה  שרון רואס  4

 בעד חבר מועצה  שרון לבקוביץ  5

 החלטה 

הכנסות  ₪    80,596,000על סך    2022מאשרת את הצעת תקציב המועצה לשנת  מליאת המועצה  

 והוצאות. 

 אושר ברוב קולות
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 בעד חברת מועצה  טניה בגון  6

 נגד חבר מועצה  שימי נמימי  7

 נגד חבר מועצה  אלי מרדכי  8

 לא נוכח  חבר מועצה  יוני גרוסמן  9

 

 2022[ אישור מצבת כוח אדם לשנת  4]

 ח אדם להצבעה. ו אני מעלה גם את מצבת כ דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 ש"ח.  ,58,000821בסך  משרות  141.5, 2022תקציב שכר למשרות לשנת  ]גזבר[:מאור אוחנה 

מי בעד? נא להצביע. טניה, שרון, שרון, לילך, אנה ודימי בעד. מי נגד?    דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 ח אדם. ושימי נגד וגם אלי מרדכי נגד. אושרה מצבת כ 

 

 הצבעה תפקיד שם מ

 בעד ראש המועצה  אפרצב ידימ 1

 בעד סגנית, חברת מועצה  אנה גרוסמן  2

 בעד חברת מועצה  ' ליבוביץלילך  3

 בעד סגנית, מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה  שרון רואס  4

 בעד חבר מועצה  לבקוביץ שרון  5

 בעד חברת מועצה  טניה בגון  6

 נגד חבר מועצה  שימי נמימי  7

 נגד חבר מועצה  אלי מרדכי  8

 לא נוכח  חבר מועצה  יוני גרוסמן  9

 

 שיהיה בשעה טובה לכולנו. תודה רבה. הישיבה נעולה. .  דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 - הישיבה ננעלה-

 בברכה,

 

 ________________  ________________ 

 מר דימי אפרצב 

 ראש המועצה 

 גב' לילך גבע 

 מנכ"לית המועצה 

 

 החלטה 

משרות בעלות של    141.5בהיקף של    2022לשנת  את מצבת כוח אדם  מאשרת  מליאת המועצה  

 מלש"ח.   21.858

 ברוב קולותאושר 


