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חברים, לפני שאנחנו מתחילים את ישיבת המליאה אני רוצה לאחל  :מר דימטרי אפרצב

לחברי המועצה, עובדי המועצה, ולכלל תושבי קצרין חג סוכות שמח. אני מאוד מתנצל, חברי 

קווה שאיש הפייסבוק יגיע לכאן. המועצה, יש פה איזושהי תקלה עם השידור בפייסבוק. אני מ

בכל מקרה, הישיבה הזאת מוקלטת ואפשר יהיה להעלות אותה אח"כ, למי שיהיה מעוניין, 

להעלות אותה גם לפייסבוק או לכל מקום אחר. כמו שאמרתי, הזדמנות לאחל לעובדי מועצה, 

נמימי, על גילוי תושבי קצרין, חג סוכות שמח. אני גם רוצה להודות לשימי, חבר המועצה שימי 

יחס חברי ומתן דוגמא אישית בכל מה שקשור להתנהלות האישית, למרות חילוקי דעות 

פוליטיים בינינו ידע לשמור על רוח חברית. בטרם כניסת חג ראש השנה, הגיעה ללשכה ברכה 

בצורת שוקולדים, כל מה שזה זו דוגמא אישית שגם אם יש חילוקי דעות פוליטיים ניתן לשמור 

רוח חברית. באותה הזדמנות, אני רוצה לאחל לך החלמה מהירה ובריאות איתנה, ורפואה  על

פסטיבל צלילי בזלת החמישי,  17.10עד  15.10שלמה. אני מזכיר לכולם שבכל המועד סוכות, בין 

פסטיבל בירה מסורתי שמתקיים אצלנו, במועצה המקומית קצרין. אתם מוזמנים להגיע, זה 

 הרבה מאוד חוויות ודברים שמתקיימים. ללא תשלום, ועם 

 

 אישור פרוטוקול קודם.  .1

 

 אוקי, אנחנו עוברים לסדר היום, אישור פרוטוקול קודם.  :מר דימטרי אפרצב

הוגש תיקון לפרוטוקול של אלי. התיקון הוא כזה, "בישיבת המליאה  :גב' לילך גבע

ים, וגם עפ"י היה דיון על לקיחת הלוואות בלא הפרטה על הפרויקט 300

הזימון לישיבת נקבע שהדיון הוא על ההלוואות. נא לתקן את כל 

יש לתקן את ההחלטה  ,173ההצעות להצבעה לפי הפירוט הבא: א( 

שקל לצורך  300,000ולרשום, הוחלט ברוב קולות על הלוואה בסכום של 

, יש לתקן את ההחלטה 101הקמת פארק חקלאות תיירותי. ב( עמוד 

שקל לצורך  600,000לט פה אחד על הלוואה בסכום של ולרשום, הוח
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, יש לתקן את ההחלטה ולרשום, 139הקמת פארק תלמודי. ג( עמוד 

שקל לצורך הקמת  2,122,000הוחלט ברוב קולות על הלוואה בסכום של 

 קרית ממשלה. 

בסדר. יש רק דבר אחד שאני באמת לא מצליח להבין, הישיבה שהיא  :מר דימטרי אפרצב

יימת היא גם מוקלטת, היא גם מתומללת, ואין שום אפשרות מתק

 -לתמלל מחדש החלטות שהתקבלו בישיבה הקודמת. יש פה איזושהי

 אפשר להעיר?  :מר אלי מרדכי

 דקה. יש פה, רגע אחד, הבאת את הדוגמא?  :מר דימטרי אפרצב

 . 73... )לא שומעים(  :גב' לילך גבע

 . אז תקראי בבקשה :מר דימטרי אפרצב

המלל ניתנה החלטה, אומר כך, "מר דימטרי אפרצב: סליחה? לא,  73-ב :גב' לילך גבע

אבל אלי אנחנו לא מקיימים דיונים בינינו. אני מבקש להעלות את זה 

להצבעה. הדיון הוא בהקמת פארק חקלאות תיירותי עם השתתפות 

שקל. מי בעד הפרויקט, נא  300,000המועצה בסכום הלוואה של 

. ויקי? אני נמנעת. מר דימטרי אפרצב: אוקי. אנה, אלי, יוני, להצביע

שימי, שרון, שרון, לילך, ודימי בעד. החלטה: הוחלט ברוב קולות על 

אישור הקמת פארק חקלאות תיירותי עם השתתפות המועצה בסכום 

 שקל".  300,000הלוואה של 

 אפשר להעיר?  :מר אלי מרדכי

 זה התמלול.  :מר דימטרי אפרצב

 תמלול לא תמלול, אפשר לדבר?  :מר אלי מרדכי

 בוודאי.  :מר דימטרי אפרצב

 יפה.  :מר אלי מרדכי

 אתה יכול להעיר. בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב
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גם בזימון של הישיבה, זה הנושאים שעלו לדיון. לא על הקמת פרויקט.  :מר אלי מרדכי

שיבה, יותר מזה, כל מה שאתה פרסמת בפייסבוק בשבוע שלפני הי

נאמר, הכל אושר והכל אושר והכל אושר. אנחנו לא אישרנו שום דבר. 

אתם אישרתם רק ... )לא ברור(, בהמשך להחלטה ההיא, הלוואה. זה 

שיצא מכתב ואף אחד לא הקשיב לך, גם בזימון היה ככה. מה פתאום 

 הגיעה ההקמה? 

 תייחס? אוקי. מי בעד תיקון פרוטוקול? אתה רוצה לה :מר דימטרי אפרצב

את הפרוטוקול הזה, את אישור הפרוטוקול הזה  דחותלאני מבקש  :מר שימי נמימי

למליאה הבאה מהסיבה הפשוטה שהאמת, לא הספקתי לקרוא את כל 

העמודים האלה, ומה שהספקתי, היה שם כמה תיקונים.  200

... )לא ברור( סופ"ש ולפני חג ראש  26.9-הפרוטוקול הזה הגיע אליי ב

ן הסתם יש לי גם עבודה ויש לי גם משפחה, ולא הספקתי השנה, ומ

העמודים האלה. אם לא הייתי בודק טעויות אז לא  200לקרוא את כל 

היה אכפת לי לאשר את זה, אבל אם אפשר לדחות את אישור 

 הפרוטוקול למליאה הבאה אני אשמח. 

ישור פרוטוקול יש אנחנו לא נוכל לדחות אישור פרוטוקול מכיוון שלא :מר דימטרי אפרצב

משמעות של לפעול ולהפעיל. אנחנו לא יכולים. צריך להבין שלחברי 

המועצה, זו המחויבות שלנו, להגיע מוכנים לישיבות. החומר נשלח 

הרבה לפני מה שהחוק מחייב. זה שיש קושי למה שנקרא, לקרוא -הרבה

 -את הפרוטוקולים המצורפים האלה

 -ובוא נדבר על משה :מר שימי נמימי

 יש על זה גם, אבל אנחנו לא נדבר על זה עכשיו.  :מר דימטרי אפרצב

 -לא, אבל אתה אמרת :מר שימי נמימי

 -יש תיקון :מר דימטרי אפרצב
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 -אבל שנייה, אתה אמרת משהו. ... )לא שומעים(. אתה אמרת :מר שימי נמימי

 בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

  -...  6.10-ודה, המליאה נקבעה ל, תספור כמה ימי עב26.10 :מר שימי נמימי

 שימי, אני פועל לפי החוק.  :מר דימטרי אפרצב

אתה פועל לפי החוק, אז אני רק רוצה להדגיש, גם היועץ המשפטי צריך  :מר שימי נמימי

, יש 26.10לשמוע את הנתונים בשביל לדעת אם זה עפ"י החוק, אוקי? 

ימים. נקבעה  3א ברור( ... )ל לנו סופ"ש באמצע ויש לנו את ראש השנה

זה בטוח לא עפ"י החוק כי צריך לספור ימי , אוקי? 6.10-הישיבה ל

 עבודה ולא ימי חופשה. 

 זו פרשנות שלך.  :מר דימטרי אפרצב

אם אני חושב שאם, בקשה פשוטה, לדחות את הפרוטוקול הזה שנספיק  :מר שימי נמימי

 -לעבור עליו

 -מעלה אני לא דוחה. אני :מר דימטרי אפרצב

... )מדברים יחד( שאלה לפני כן. לפי מה שאתה אומר, לפני כן לא  :מר אלי מרדכי

אישרתם את הפרויקט. אם כן, למה צריך עוד פעם אישור? אתה לא 

 -יכול

 אני לא חייב לענות לך.  :מר דימטרי אפרצב

 אז אל תענה.  :מר אלי מרדכי

בקשה של אלי מרדכי, נא להצביע. בעד, מי בעד אישור הפרוטוקול לפי ה :מר דימטרי אפרצב

, לילך ליבוביץ, שרון לבקוביץאלי מרדכי, שימי נמימי. מי נגד? שרון 

 רואס, דימי אפרצב. אנה? 

 נמנעת.  :גב' אנה גרוסמן

 אנה נמנעת.  :מר דימטרי אפרצב

 מה אומר היועץ המשפטי?  :מר אלי מרדכי
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 עובר למינוי סגנים.  :מר דימטרי אפרצב

 -עם כל השיחה, גם הדיון שהוא היה :מרדכי מר אלי

 סעיף שני.  :מר דימטרי אפרצב

 היה על הלוואות. מה פתאום הקמה?  :מר אלי מרדכי

 -סליחה. סיימנו את הפרק הזה :מר דימטרי אפרצב

 יש לי עוד שאלה.  :מר אלי מרדכי

 ... )לא ברור( למינוי סגנים.  :מר דימטרי אפרצב

 תה מתחיל את הישיבה, יש לי שאלה ליועץ המשפטי. לפני שא :מר אלי מרדכי

 לא, אני כבר התחלתי את הישיבה.  :מר דימטרי אפרצב

לפני שאתה מתחיל אני רוצה לשאול את היועץ המשפטי אם הישיבה  :מר אלי מרדכי

בכלל חוקית ותקנית, כי אנחנו ביקשנו ... )לא ברור( של שבוע ימים 

 ים. ואתה לא ... )לא ברור( שבוע ימ

 בבקשה, תשובה שלך.  :מר דימטרי אפרצב

נון   ימים.  7הסעיף אומר שצריך לדחות, חובה לדחות פעם אחת עד  :עו"ד אייל 

. )לא ברור(. אם הם ביקשו שבוע אז שבוע.  7עד  :מר אלי מרדכי .. 

נון  עד, עד. ההחלטה היא של ראש המועצה.  :עו"ד אייל 

 . טוב, קיבלת תשובה :מר דימטרי אפרצב

נון  ימים במיוחד לך.  7... היה  :עו"ד אייל 

 )לא ברור, מדברים יחד( :מר שימי נמימי

.)לא ברור(אבל הוא נותן, תקשיב, אפשר לשאול שאלות  :מר דימטרי אפרצב ... 

נון  ... )לא ברור, מדברים יחד( :עו"ד אייל 

 )לא שומעים( :מר שימי נמימי

 יש שאלה ויש תגובה.  :מר דימטרי אפרצב

 ... אבל אתה מפריע לו לענות.  :מר שימי נמימי
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 אני לא, אני לא מפריע לו.  :מר דימטרי אפרצב

 אתה מפריע לו.  :מר שימי נמימי

 -התשובה היא :מר דימטרי אפרצב

גם לא שאלו אותך, רב דימי, שאלו אותו. יבהיר לנו את  :מר אלי מרדכי

 העניין עד הסוף, יש לנו עוד שאלות בנושא הזה. 

 אתה קיבלת תשובה.  :ר דימטרי אפרצבמ

 לא קיבלתי.  :מר אלי מרדכי

 לא קיבלתי תשובה.  :מר שימי נמימי

אם קיבלנו לא היינו ממשיכים לפנות. אתה חותך אותנו  :מר אלי מרדכי

 כרגיל. עוד לא התחלנו את הישיבה. 

 . 2אנחנו התחלנו. אנחנו כבר בסעיף  :מר דימטרי אפרצב

... )לא ברור( ויש לנו בס :מר אלי מרדכי דר, אבל סעיף שני, שלישי, תספור 

 שאלות אליו. 

. )לא שומעים( של הישיבה, יש לי מה להגיד.  :מר שימי נמימי .. בנושא ה 

מותר לי גם להגיד לפני שמתחילה הישיבה. ביקשנו לדחות 

 -את זה

 הישיבה התחילה.  :מר דימטרי אפרצב

ליאה ממניעים אישיים כאלה ואחרים. ביקשנו לדחות את המ :מר שימי נמימי

שלחתי אפילו ללילך את ההזמנה להראות, יש לי אירוע 

 היום. אני, מפה נוסע לאירוע בת"א. 

 כן.  :מר דימטרי אפרצב

בחודש ספטמבר, כשראש המועצה פנה אליי, אני מדגיש את  :מר שימי נמימי

זה בכוונה, לדחות מליאה שהייתה יותר חשובה מהמליאה 

ולא דיונים חוזרים על אותם נושאים, הייתה אמורה  הזאת,
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לספטמבר, ראש המועצה פנה אליי  1-להתקיים ישיבה ב

לספטמבר. מייד  15-בביתו וביקש ממני לדחות אותה ל

נעניתי בהסכמה, ואמרתי לו והבטחתי לו שאני יודע שכל 

בספטמבר. אבל כשמדברים  15-חבריי באופוזיציה יסכימו ל

בכבוד, בשיתוף פעולה, זאת לא הדרך. אם לא אליי בהגינות, 

... )לא ברור( שמכבדות אותך ואתה לא  תכבד את הצד השני 

מכבד אותנו. אתה לא מכבד את חברי המליאה, ובטח לא 

מכבד. אתה מסתכל רק על האינטרס של מה שחשוב לך. זאת 

הבעיה של המליאה הזאת. אין לך שום כבוד לחברי המליאה. 

רה שלך וזה הכל. המטרה שלך וכל מה יש לך כבוד למט

שצריך לעשות אתה עושה בשביל להגיע למטרה. אם היה 

ה לאחרי סוכות לא היה קורה כלום, והיה אפשר לנהל נדח

את המליאה הזאת בצורה מכובדת, בצורה הרבה, הרבה, 

הרבה יותר נעימה. גם אם יש לנו ספקות ויש פה חילוקי 

ים, ולא הייתי צריך לטוס דעות, אבל זה היה הרבה יותר נע

 מפה עכשיו לאירוע בשיא הלחץ. 

 , מינוי סגנים. 2לסעיף  עוד שאלות? טוב. אני עובר :מר דימטרי אפרצב

 ל הקודם אושר ברוב קולות. והפרוטוק   החלטה:

 

  

 . מינוי סגנים .2

 

ההצעה שלי שמונחת פה על השולחן היא למנות את שרון  :מר דימטרי אפרצב

ית וממלאת מקום ראש המועצה, כולל זכות רואס לסגנ
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 חתימה. 

 3רק שנייה, כבוד היועץ המשפטי, הישיבה הייתה לפני  :מר אלי מרדכי

שבועות, לא מינינו אותה, אז מה, כל ישיבה זה יעלה עד ש 

 ... )לא שומעים(?

נון יש בחוק אפשרות לכל מספר חברי מועצה או ראש המועצה  :עו"ד אייל 

חודשים. אם  3-ון חוזר, גם אחרי פחות מלדרוש להביא די

 ראש המועצה דורש, זה בסמכותו. 

.. )לא שומעים( :מר אלי מרדכי .  -אתה אומר 

אני מעלה את זה להצבעה. מי בעד הצעתי למנות את שרון  :מר דימטרי אפרצב

רואס לסגנית ממלאת מקום ראש המועצה כולל זכויות 

 חתימה? 

נון  חוק. ל 14לפי סעיף  :עו"ד אייל 

בעד,  לבקוביץלחוק. נא להצביע. מי בעד? שרון  14לפי סעיף  :מר דימטרי אפרצב

לילך ליבוביץ בעד, שרון רואס בעד, דימי אפרצב בעד. מי 

 נגד? שימי נמימי נגד, אלי מרדכי נגד. אנה? 

 אני לא משתתפת.  :גב' אנה גרוסמן

 אנה לא משתתפת בהצבעה.  :מר דימטרי אפרצב

 

חלט ברוב קולות למנות את שרון רואס לסגנית ממלאת מקום ראש הו   החלטה:

 לחוק.  14המועצה, כולל זכויות חתימה, לפי סעיף 

 

 -סעיף שני. למנות את אנה גרוסמן לסגנית ראש מועצה בתור :מר דימטרי אפרצב

 תעצור שנייה, תעצור שנייה. אנחנו רוצים רגע להעיר הערה.  :מר שימי נמימי

 כן?  :צבמר דימטרי אפר
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מבחינתו, ברגע שאנה לא משתתפת בהצבעה הזאת, נמנעת או לא,  :מר שימי נמימי

לה שהיא כבר ... )לא  ממלא מקום יו"ר הסיעה, אני מודיעכ אנימבחינתו 

 ברור( ולא שייכת לסיעה שלנו.

 בסדר.  :מר דימטרי אפרצב

 -והיא לא לא, אתה לא יכול להצביע. אם היא תצא מהסיעה שלנו :מר אלי מרדכי

 -אתה לא יכול להתפרץ לדיון. שמעתי אותך :מר דימטרי אפרצב

... )מדברים יחד( אני שואל את עוה"ד, לא אותך. אני שואל אותו. החוק  :מר אלי מרדכי

 מה אומר? היא פרשה מסיעת ... )לא שומעים(

נון יה אי אפשר, לא. פרישה מסיעה קובע אותה ראש המועצה על בסיס פני :עו"ד אייל 

 -של יו"ר הסיעה

 )לא שומעים( :מר אלי מרדכי

נון רגע. של יו"ר הסיעה, במקרה הזה, ממלא המקום, כי היו"ר איננה, והיא  :עו"ד אייל 

נבדקת ויש פה שאלה משפטית, האם כשאדם לא משתתף או מצביע 

 נמנע זה נחשב הצבעה של פרישה. נבדוק את זה כשתהיה פנייה. 

שעשיתם עבודה לעומק. הכנת אותו כמו שצריך את ראש  אני מבין :מר שימי נמימי

 המועצה ... )לא ברור(

אני מעלה את ההצעה לסדר נוספת, למנות את אנה גרוסמן לסגנית ראש  :מר דימטרי אפרצב

 -מועצה בתואר. מי בעד נא להצביע

נון  . 15לפי סעיף  :עו"ד אייל 

בעד, לילך ליבוביץ בעד, שרון רואס  ץלבקובי. מי בעד? שרון 15לפי סעיף  :מר דימטרי אפרצב

 בעד, דימי אפרצב בעד. מי נגד? שימי נמימי נגד, אלי מרדכי נגד. אנה? 

 לא משתתפת.  :גב' אנה גרוסמן

 לא משתתפת בהצבעה, אנה גרוסמן.  :מר דימטרי אפרצב

 הכינו אותך טוב, אה אנה? הכינו אותך טוב.  :מר שימי נמימי
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 סיימנו. ברכות לסגניות. אוקי,  :מר דימטרי אפרצב

הוחלט ברוב קולות למנות את אנה גרוסמן לסגנית ראש המועצה    החלטה:

 . 15בתואר, לפי סעיף 

 

 , מינוי נציגים לתאגידים.3סעיף  :מר דימטרי אפרצב

אפשר ברשותך, כי אני רוצה ללכת? אפשר להגיד כמה מילים  :מר שימי נמימי

 ואני אלך? 

 שה. בבק :מר דימטרי אפרצב

... :מר שימי נמימי החומר אבל אני רואה  )לא ברור( את תודה. הכנתי 

שהמליאה הזאת כנראה תהיה אותו דבר, אתם תעשו את כל 

מה שביקשתם, הרי כל הנושאים במליאה, היה ברור לכולם, 

שהנושאים האלה עולים בגלל שהחלטתם בלחץ פוליטי 

ת הדעה למצוא את הנקודה החלשה באופוזיציה, ולהעביר א

לא היינו של אנה אליכם. הכל מובן, הכל היה ברור מאליו. 

צריכים את כל הסרט הזה, אז אנחנו נהנה מהסרט קדימה. 

ברכות על המשחק הפוליטי שהצלחתם בו, אבל אני רוצה 

להגיד לכם שעצוב לי לקצרין על איך שהדבר הזה מתנהל, 

ליאה עצוב לי עבור התושבים, עצוב לי על ההחלטות שהיו במ

הקודמת, עצוב לי על הלחץ התקשורתי שראש המעוצה 

משתמש בו, עצוב לי על המסרים שהוא מעביר, הלא 

מדויקים, בפייסבוק לתושבים על מנת שיחשבו שהצד שלו זה 

הצד הצודק, עצוב לי שחברי הקואליציה, שאני מאוד מעריך 

אותם כל אחד בפני עצמו, לא נכנס לעומק של העניין של כל 

ונושא, וחבל שהמליאה הזאת והמועצה הזאת נושא 
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מתקיימת כמו שהיא מתקיימת. אין כבוד לחברי 

האופוזיציה, אין כבוד לחברי המליאה, ואין כבוד להחלטות 

המליאה, אבל עכשיו הצלחתם, שיחקתם אותה, וכנראה את 

החלטות המליאה מהיום והלאה אתם כן תקיימו. לפחות זה 

 דבר אחד חיובי. 

 תודה.  :אפרצב מר דימטרי

 אני רוצה להגיד משהו, שימי.  :לבקוביץמר שרון 

אני גם רוצה להגיד משהו, לפני שאתה הולך, להתייחס למה  :גב' לילך לייבוביץ

 שאמרת. 

 אני יכול אני קודם ואז? :לבקוביץמר שרון 

 כן, שרון בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

ש פה איזה משחק פוליטי או שימי, תראה, לבוא ולהגיד שי :לבקוביץמר שרון 

 -משהו כזה, יש פה עניין דמוקרטי. דרך אגב

 דמוקרטי? :מר שימי נמימי

 דמוקרטי.  :לבקוביץמר שרון 

 ?-שרון, אתה יודע מה עשה ראש המועצה :מר שימי נמימי

 תן לי לדבר.  :לבקוביץמר שרון 

 דיברת ושתקנו.  :גב' לילך לייבוביץ

 . סליחה, רק תן לי רק לענות לך. בבקשה, שרון :מר שימי נמימי

 אל תענה. אחרי זה תענה לי.  :לבקוביץמר שרון 

 אין בעיה.  :מר שימי נמימי

יודע, אתה בא ואתה שואל לגבי הישיבה, אני  :לבקוביץמר שרון  אני אומר, אתה 

.. )לא ברור(. אתה יודע, אני באתי פה לפחות  . התאפקתי לא 

יה לא באה והיא ידעה שלא ישיבות שביודעין, האופוזיצ 4-ל
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 -תתקיים ישיבה ואנחנו באנו וישבנו פה וחיכינו, לפחות

.. )לא ברור( 2 :מר אלי מרדכי .  ישיבות 

 ישיבות.  2בסדר,  :לבקוביץמר שרון 

 ישיבות זה מספיק לא לכבד אותנו.  2 :גב' לילך לייבוביץ

בה פעמים אתם זה מספיק. עוד משהו אני רוצה להגיד לך. הר :לבקוביץמר שרון 

באתם וביקשתם הצעות לסדר והצבעתם עליהן, אני לא קמתי 

 -ואמרתי שאני הולך, שכל העיר הזאת

 הוא הולך לאירוע.  :מר אלי מרדכי

 -אני שלחתי :מר שימי נמימי

 -לא :לבקוביץמר שרון 

 )מדברים יחד, לא ברור(

אתה צריך  אני לא באתי ואמרתי שאני הולך או כל זה. אם :לבקוביץמר שרון 

ללכת לאירוע אז זה בסדר, אבל אתה הצגת את זה שאין טעם 

לישיבה הזאת והכל זה ובגלל זה אתה הולך, אז אני אומר, 

בוא לא נעשה עצוב לקצרין ועצוב לזה, ועצוב. שום דבר לא 

 עצוב, הכל בסדר. 

 עצוב, כי אנשים שיחכו בלי תשובה וזהו.  :מר אלי מרדכי

, אתה יודע, לא צריך לצייר את זה כמו, אתה יודע, ואל :לבקוביץמר שרון 

שבגלל שפעם אחת לא התקבל מה שאתה רוצה אז בגלל זה 

 הכל הרוס. 

קודם כל, בוא לא נדבר על תקופה אפשר לענות לך, שרון?  :מר שימי נמימי

שבה אני לא הייתי חבר מועצה, כי אתה דיברת על תקופה 

יציה, בוא לא נדבר שלא כיבדו אותך ולא באו חברי האופוז

על התקופה הזאת כי מה שקשור אליי זה מה שקרה מחודש 
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 -יולי עד

 -אני אומר לך :לבקוביץמר שרון 

 -אתה חבר באופוזיציה. זה החברים שלך :גב' לילך לייבוביץ

לילך, את אמרת לי לא להפריע, נכון? אז אני לא הפרעתי.  :מר שימי נמימי

ותך בכיף. בנושא העניין תני לי לסיים ואח"כ אני אשמע א

הדמוקרטי, שזה דבר שאני מאוד מכבד, אז בוא תשמע 

סיפור. כשהייתה פה הצבעה לגבי הסיפור של האשראי, 

שקל, שמאור ביקש, ובצורה דמוקרטית זה לא  2,000,000

עבר, מה שעשה ראש המועצה זה, רץ מיד לעיתון ופרסם 

נזק  מועדה בעיתון, ענקית, שחברי האופוזיציה עושים

לתושבי קצרין ונזק לספקים, ואוי ואבוי, בלי אפילו לשמוע 

את התגובה, למרות שאני הצבעתי בעד, זה לא רלוונטי בכלל, 

בלי אפילו לשמוע את התגובה של האופוזיציה ולתת את 

האפשרות לעיתון לשמוע אתא תגובת האופוזיציה. אותו דבר 

מי, למה עיניים שאמרתי לו, 'די 4-אחרי שדיברתי איתו ב

אתה עושה את זה? זה מייצר מלחמות סתם'. אתה יודע מה 

קרה שבוע אחרי זה? הוא פרסם את זה גם בפייסבוק, אוקי? 

אז זה לא נקרא לכבד את הדמווקרטיה כי אם הדמוקרטיה 

 -הצביעה

 מה זה קשור לדמוקרטיה, שימי?  :לבקוביץמר שרון 

 -בד את המליאהשנייה. זה קשור, כי אם אתה מכ :מר שימי נמימי

 -טוב, חבל :מר דימטרי אפרצב

 -ואז אתה מפרסם את זה :מר שימי נמימי

 ... )מדברים יחד, לא ברור( :מר דימטרי אפרצב
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.. )מדברים יחד, לא ברור(.  :מר שימי נמימי . דבר נוסף, כשאני פרסמתי 

שנייה, כשאני פרסמתי את המועדה בעיתון לגבי ההצעה של 

מועצה הייתה, פה זה דמוקרטיה, מה הפרויקטים אז תגובת ה

 לעשות. 

 -לילך, רצית להגיד :מר דימטרי אפרצב

אני מכבד את המליאה, אבל כשהצד השני, יש החלטות שלא  :מר שימי נמימי

התאימו לו הוא לא כיבד את המליאה, הוא רץ ישר לעיתונות 

ולפייסבוק ועשה את האופוזיציה שחורה כשהמטרה שלנו 

 קצרין.  היא טהורה לטובת

 ברור.  :מר דימטרי אפרצב

... )לא ברור( :מר שימי נמימי  אף אחד 

 ברור.  :מר דימטרי אפרצב

 -לא, אתה, ברור, ברור. אתה, הפנטזיות שלך :מר שימי נמימי

 זה ברור לגמרי.  :מר דימטרי אפרצב

הפנטזיות שלך לגבי הנושא של קרית הממשלה, אתה תראה  :מר שימי נמימי

 יעשה לקצרין.  איזה נזק זה

 אין לי כוונה להתווכח איתך.  :מר דימטרי אפרצב

 -אתה לא מתווכח איתי, אני אומר לך :מר שימי נמימי

בסדר, אבל תן זכות לאנשים עוד להתייחס ונתקדם. לילך,  :מר דימטרי אפרצב

 את רצית משהו להגיד? 

 -כן, אני רציתי להגיד :גב' לילך לייבוביץ

אגב, רק רגע, שרון, דבר אחד. אני הולך כי יש לי אירוע דרך  :מר שימי נמימי

ומראש הודעתי על זה. לא בגלל שאני לא מכבד את המליאה 

 הזאת. 
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לא, אתה הצגת, אני לא הבנתי נכון? אתה הצגת את זה  :לבקוביץמר שרון 

 -כאילו

 יכול להיות שלא הייתי אמור להגיע לזה.  :מר שימי נמימי

 לענות לך? אתה זרקת לי כאן, אה, סליחה. אפשר  :גב' אנה גרוסמן

 -באמירה הזאת שלך :גב' לילך לייבוביץ

 יכלת לענות לי גם בישיבה האופוזיציה, דרך אגב.  :מר שימי נמימי

באמירה שלך שחברי הקואליציה לא בודקים מספיק לעומק,  :גב' לילך לייבוביץ

, אתה לא יודע כמה ישבנו עם לילך או כמה ישבנו עם אחרים

או כמה בדקנו נושאים לפני וכמה שאלנו או כמה דנו, כמה 

לא. לבוא ולזרוק לנו מן אמירה כזאת בגלל שיש בינינו 

חילוקי דעות, כי אני חושבת שקרית ממשלה היא כן נכונה, 

ולעניות דעתך היא לא נכונה, לבוא ולהגיד שלא ירדתי 

לעומק הדברים אני חושבת שזה קצת חוצפה לבוא ולהגיד 

 ינו שלא בדקנו את הדברים כראוי. על

 אתה לא חייב להגיב.  :מר דימטרי אפרצב

.. )מדברים  :מר שימי נמימי . אה, אני לא יכול לענות? כאילו לתת לה להגיב 

 יחד(

 -אנחנו לא חייבים :גב' לילך לייבוביץ

 )מדברים יחד(

שמה  שימי, אנחנו לא חייבים להסכים, ולבוא ולהגיד גם :גב' לילך לייבוביץ

שצד אחד עושה הוא לא לטובת הישוב ורק, רגע, שימי, ורק 

 -מה שאתם חושבים, רק הוא לא לטובת הישוב

 ממש לא.  :מר שימי נמימי

 -אם צד אחד חושב שקרית ממשלה או כל הצעה אחרת :גב' לילך לייבוביץ
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 צד אחד, צד אחד.  :מר שימי נמימי

 -צד אחד :גב' לילך לייבוביץ

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

רגע, שנייה. אבל לא סיימתי. אם צד חושב, לא משנה על  :גב' לילך לייבוביץ

איזושהי הצעה, שהיא הצעה נכונה עבור מישהו, זה לא 

אנשים שיושבים פה. בסוף זה  4או  5משרת רק אינטרס של 

משרת קהילה שלמה, נכון? וחלק חושבים שלא, זה גם בסדר. 

רטיה. זאת הדמוקרטיה, שיהיו פה חילוקי דעות זאת הדמוק

 ובסוף הרוב הוא זה שיחליט, גם אם זה נוגד את דעתכם. 

 יופי. סיימת?  :מר שימי נמימי

 כן.  :גב' לילך לייבוביץ

 -תודה. נאום יפה, אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד. אם :מר שימי נמימי

 למה אתה מזלזל? :מר דימטרי אפרצב

אני לא, זה נאום יפה על דמוקרטיה ועל זה. זה לא נאום  :ימר שימי נמימ

יפה? זה נאום יפה. אני רק אומר לך שאם, בזמן שאני 

 -הסברתי על נושא, למה אני נגד קרית הממשלה

 אתה הסברת, אבל ההסבר שלך לא מקובל עליי.  :גב' לילך לייבוביץ

היית מעלה  אבל אני לא הפרעתי לך. כשאני הסברתי, אם :מר שימי נמימי

שהעליתם וסייגים,  נושאיםשאלה אחת, אחת, מתוך כמה 

שאלה אחת בשביל להבין מה אני מדבר ולמה אני מתכוון או 

לגבי הנושא של הקאנטרי, שזה צריך להיות על חשבון 

החברה לפיתוח קצרין ולא על חשבון המועצה המקומית 

'וואלה,  קצרין, אם היית שואלת שאלה אחת הייתי אומר, 

יא מתעניינת וחשבה והיא החליטה, ואני מכבד את הדעה ה



 מועצה מקומית קצרין
  10.10.2019ישיבת מועצה  

 

 20 
 

 .  שלה בכל מקרה'

 -למה, קודם כל, למה :גב' לילך לייבוביץ

 לילך.  :מר שימי נמימי

 ... )מדברים יחד, לא ברור( :גב' לילך לייבוביץ

יש דרכים שונות לשאול שאלות ולא הכל, זאת אומרת, יש  :מר דימטרי אפרצב

יש כאלה שלא עושים הצגות ובוא לא כאלה שעושים הצגות ו

 נזלזל. 

 -ברגע שאתה אומר, לא עושים וכן עושים, אתה מזלזל :מר אלי מרדכי

 -אתה :מר דימטרי אפרצב

 -כי אנחנו :מר אלי מרדכי

... )לא ברור(, שואל ומברר את הכל.  :גב' לילך לייבוביץ  לא 

 )מדברים יחד(

 בוא לא נחלק ציונים. אנה, בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

כן, רציתי לענות לך גם. אתה אמרת שאני נקודה חלשה, אבל  :גב' אנה גרוסמן

 -אני לא חושבת

 נקודת חולשה.  :מר שימי נמימי

 רגע, רגע.  :גב' אנה גרוסמן

 אל תפריע, תן לה לענות.  :מר אלי מרדכי

 אותה. היא אמרה מילה לא נכונה, תיקנתי  :מר שימי נמימי

. אני לא נקודה ...)לא ברור(אתה אמרת מילה לא נכונה ב :גב' אנה גרוסמן

חלשה ומה שאתה אמרת. אני הצבעתי לפי המצפון שלי. אם 

אתה חושב שלהצביע עם מצפון זה חולשה, אני לא חושבת 

 ככה. 

 -אבל דיברנו על זה בישיבת האופוזיציה :מר אלי מרדכי
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 לך על זה. אז אני אענה  :מר שימי נמימי

 )מדברים יחד(

אני אענה לך למה. נקודת חולשה, אם היית מצביעה על  :מר שימי נמימי

 -הנושא של פארק, על הנושא של קרית ממשלה

 אני אמרתי, לא כדאי להמשיך. אני הבנתי מה שאתה אמרת.  :גב' אנה גרוסמן

, אוקי, חברים, תודה. את רוצה, שרון? בבקשה. שרון :מר דימטרי אפרצב

 בבקשה. 

.. )לא ברור( חילוקי דעות, מי עובד יותר מי עובד  :גב' שרון רואס . אני לא 

 -פחות, אני מאמינה

 מה קשור מי עובד יותר?  :מר שימי נמימי

 -אני אמרתי לילך, זה לא בסדר שהייתה תקלה :מר דימטרי אפרצב

אני רוצה להגיד רק דבר אחד, אני מאמינה שכל חברי  :גב' שרון רואס

מועצה נבחרו כדי לעזור לקצרין, אז במקום שנשב ונתווכח ה

 בואו נשלב ידיים כדי לעשות דברים ביחד. 

 אי אפשר.  :מר שימי נמימי

 -ואני כאן :גב' שרון רואס

 -אני אעשה את זה :מר שימי נמימי

 -אני מצביעה ואני אומרת :גב' שרון רואס

 שרון, אני ניסיתי.  :מר שימי נמימי

רגע, לא סיימתי. אני אומרת, בואו לא רק נשב במליאה  :סגב' שרון רוא

ונתלונן, בואו נשלב ידיים ונעשה דברים ביחד. זה יעשה רק 

 טוב לקצרין. 

 טוב, תודה רבה.  :מר דימטרי אפרצב

 תרגיש טוב, שימי.  :גב' שרון רואס
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 תודה רבה לכם.  :מר שימי נמימי

 תרגיש טוב, רפואה שלמה.  :מר דימטרי אפרצב

  

 . מינוי נציגים בתאגידים .3

 

מינוי נציגי תאגידים. חברה לפיתוח קצרין, אני מציע את השינוי הבא.  :מר דימטרי אפרצב

במקום שימי נמימי, לילך ליבוביץ. במקום ורוניקה שוורצמן, לילך גבע. 

במקום אביטל שכטר, לילך שרייבר. מי בעד ההצעה, נא להצביע. שרון 

יבוביץ בעד, שרון רואס בעד, דימי אפרצב בעד. בעד, לילך ל לבקוביץ

 הצבעות הבאות? אחרות? אלי? 

 אני נגד.  :מר אלי מרדכי

 אלי מרדכי נגד.  :מר דימטרי אפרצב

 נמנעת.  :גב' אנה גרוסמן

 אנה נמנעת.  :מר דימטרי אפרצב

 

 הוחלט ברוב קולות לאשר את ההצעה.    החלטה:

 

קום שימי נמימי, אנה גרוסמן. במקום הנהלת מתנ"ס. במ :מר דימטרי אפרצב

יוני גרוסמן, שרון רואס. במקום אביטל שכטר, אינז דורשקו. 

 במקום יעל זרגרי, חני אסיף. 

 אין פה איזו חלוקה? הכל של הקואליציה?  :מר אלי מרדכי

נון  עדיין באופוזיציה.  ... )לא ברור(אני חושב ש :עו"ד אייל 

 בסדר.  הכל נשאר פה. :מר דימטרי אפרצב

 אם הוא מוציא את שימי, מי נשאר?  :מר אלי מרדכי
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נון  ויקי היא לא חברת מועצה פה? היא לא חברת אופוזיציה?  :עו"ד אייל 

 לא.  :מר אלי מרדכי

 אנחנו מדברים עכשיו על הנהלת המתנ"ס.  :מר דימטרי אפרצב

 אתה מבין? הוא מוחק את כולם.  :מר אלי מרדכי

 בעד ההצעה להנהלת מתנ"ס? מי  :מר דימטרי אפרצב

... )לא שומעים( את היועץ המשפטי. מה אתה רץ קדימה? מה  :מר אלי מרדכי

 אומר היועץ? 

 אתה תקבל תשובות.  :מר דימטרי אפרצב

 ?-מה אתה עושה הצבעה לפני שהוא נותן :מר אלי מרדכי

 אני עושה הצבעה כי זה, אתה רוצה להציע הצעה נגדית?  :מר דימטרי אפרצב

אני לא רוצה להציע. אני שואל את היועץ המשפטי אם  :מר אלי מרדכי

 מקובל וזה תקין שרק חברי קואליציה יהיו במתנ"ס? 

נון  אז אני אענה לך.  :עו"ד אייל 

 במתנ"ס לא רק חברי קואליציה, ידידי.  :מר דימטרי אפרצב

 מי יש שם?  :מר אלי מרדכי

 גרוסמן.  במקום שימי נמימי, אנה :מר דימטרי אפרצב

 היא לא שלנו. היא כבר לא שלנו.  :מר אלי מרדכי

 -לא, לא, לא. שלנו :מר דימטרי אפרצב

 לא, לא, לא. היא לא שלנו.  :מר אלי מרדכי

 )מדברים יחד(

, לא לחבר מועצה.  :מר דימטרי אפרצב ... )לא ברור(  תקשיב, עם היחס הזה תלך ל 

 )מדברים יחד(

 אותי, הוציא אותי גם, הוא אומר, אני לא שלו. ... הוציא  :לבקוביץמר שרון 

 בסדר גמור.  :מר דימטרי אפרצב
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 -אם יש החלטה :מר אלי מרדכי

 לא, לא, לא.  :מר דימטרי אפרצב

 )מדברים יחד(

... )לא ברור, מדברים יחד(. מי בעד  :מר דימטרי אפרצב עם כל הכבוד, אתה לא 

יץ, שרון , לילך ליבובלבקוביץהצעתי, נא להצביע. שרון 

 רואס, דימי אפרצב, בעד. איך אתה מצביע? 

 נגד.  :מר אלי מרדכי

 נגד. אלי מרדכי מצביע נגד. אנה?  :מר דימטרי אפרצב

 נמנעת.  :גב' אנה גרוסמן

 אנה נמנעת.  :מר דימטרי אפרצב

 הוחלט ברוב קולות לאשר את ההצעה.    החלטה:

 

ר. במקום סמי בר לב, דימי נציג מועצה במכון שמיר למחק :מר דימטרי אפרצב

בעד, לילך  לבקוביץאפרצב. נא להצביע, מי בעד? שרון 

 ליבוביץ בעד, שרון רואס בעד, דימי אפרצב בעד. אלי מרדכי? 

 נגד.  :מר אלי מרדכי

 אלי מרדכי נגד. אנה?  :מר דימטרי אפרצב

 נמנעת.  :גב' אנה גרוסמן

וקול, הרשימה שאושרה נמנעת. אוקי. רק בשביל הפרוט :מר דימטרי אפרצב

לחברה לפיתוח קצרין היא לילך ליבוביץ, לילך גבע, לילך 

שרייבר. הנהלת מתנ"ס, אנה גרוסמן, שרון רואס, אינז 

 דורשקו, חני אסיף. נציג מכון שמיר למחקר, דימי אפרצב. 

 הוחלט ברוב קולות לאשר את ההצעה.    החלטה:
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 . מינוי נציגים בוועדות .4

 

עכשיו סעיף רביעי, מינוי נציגים בוועדות. ועדת הנהלה  :רצבמר דימטרי אפ

וכספים, במקום שימי נמימי, שרון רואס. במקום ויקי 

בדריאן, לילך ליבוביץ. כל שאר החברים נשארים. מי בעד 

בעד, שרון רואס בעד, לילך ליבוביץ  לבקוביץהצעתי? שרון 

 בעד, דימי אפרצב בעד. אלי מרדכי? 

 -גד. חבל לךנ :מר אלי מרדכי

 אלי מרדכי נגד.  :מר דימטרי אפרצב

 נגמר. חבל לך להתאמץ. כנ"ל, כנ"ל, כנ"ל.  :מר אלי מרדכי

 אנה גרוסמן נמנעת. אל תפריע בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

 הוחלט ברוב קולות לאשר את ההצעה.    החלטה:

 

מי בעד ועדת ביקורת, במקום לילך ליבוביץ, שימי נמימי.  :מר דימטרי אפרצב

בעד, לילך ליבוביץ בעד, שרון רואס  לבקוביץההצעה? שרון 

 בעד, דימי בעד. אלי מרדכי? 

 נגד.  :מר אלי מרדכי

 נגד. נגד שימי נמימי?  :מר דימטרי אפרצב

נגד.  :מר אלי מרדכי  ... )לא ברור( 

נגד. אנה?  :מר דימטרי אפרצב  אתה 

 נמנעת.  :גב' אנה גרוסמן

 עת. אנה נמנעת. נמנ :מר דימטרי אפרצב

 הוחלט ברוב קולות לאשר את ההצעה.    החלטה:
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תיקונים. במקום אבירם דנון, בני נפתלי.  2ועדת שמות,  :מר דימטרי אפרצב

במקום מורי זכריה, ריקי אור. מי בעד הצעתי? שרון 

, לילך ליבוביץ, שרון רואס, דימי אפרצב, בעד. אלי לבקוביץ

 מרדכי? 

 נגד.  :מר אלי מרדכי

 אלי מרדכי נגד. אנה?  :מר דימטרי אפרצב

 נמנעת.  :מר אלי מרדכי

 נמנעת.  :מר דימטרי אפרצב

  הוחלט ברוב קולות לאשר את ההצעה.    החלטה:

 

אוקי, אז מבחינת מינוי נציגי וועדות אושרו: בועדת הנהלה  :מר דימטרי אפרצב

י. ועדת שמות, בני וכספים, שרון רואס, לילך ליבוביץ. ועדת ביקורת, שימי נמימ

 , מסגרת אשראי, גזבר, בבקשה. 5נפתלי וריקי אור. סעיף 

 

 . ש"ח 3,250,000 2019מסגרת חח"ד לשנת  .5

 

, שמהווים 3,250,000אנחנו מבקשים מסגרת אשראי על סך  :מר מאור אוחנה

מתקציב הרשות, מה שנהוג בד"כ ברשויות המקומיות  5%-כ

. )לא ברור( מסגרת אשראי. זה ..  , נובע מכמה סיבות ביניהן

מענקי ממשלה שטרם קיבלנו, הם מאושרים לתקציב 

 ... המועצה, מענק המיוחד לשוטף ומענק התיישבות צעירה. 

)לא שומעים( נועד כדי לעמוד בהתחייבויות של הרשות אל 

מול ספקים ומהתקורות. הנוסח המדויק לאישור זה, אישור 

. )לא כנגד שי 3,250,000מסגרת חח"ד על סך  .. עבוד 
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. זה הנוסח.   שומעים(

 שאלות, תשובות?  :מר דימטרי אפרצב

יש שאלות. אנחנו היינו אמורים לקבל, כדי להחליט על הדבר  :מר אלי מרדכי

הזה, על דו"ח חצי שנתי. אנחנו אחרי החודש העשירי, הדו"ח 

 החצי שנתי לא קיבלנו. 

 זה לא רלוונטי לסעיף.  :מר דימטרי אפרצב

זה כן רלוונטי, כי משם אני יכול ללמוד מה כן קיבלנו, מה  :מרדכימר אלי 

 לא קיבלנו. 

 -גם אם אתה צועק זה עדיין לא עושה :מר דימטרי אפרצב

 תן לי לגמור לדבר.  :מר אלי מרדכי

 לא, אני לא אתן.  :מר דימטרי אפרצב

אתה תיתן לי לגמור. למרות שיש לך רוב אתה תיתן לי  :מר אלי מרדכי

 ר. לגמו

 לא. אם אתה רוצה לדבר על נושא אחר, בועדה, בשמחה.  :מר דימטרי אפרצב

 זה נוגע ספציפית לשולחן הזה.  :מר אלי מרדכי

 לא קשור למסגרת אשראי.  :מר דימטרי אפרצב

 -זה כן קשור, כי אנחנו רוצים ללמוד כדי להחליט :מר אלי מרדכי

 זה לא קשור.  אתה יכול ללמוד. מסגרת אשראי :מר דימטרי אפרצב

זה כן קשור. למה נותנתים מסגרת אשראי? איך בזבזת את הכסף שלך.  :מר אלי מרדכי

 -גם אנחנו יכולים ללמוד

 אלי מרדכי, אתה לא מבין בתקציבים.  :מר דימטרי אפרצב

 אני לא מבין בכלום. אני לא גמרתי כיתה א'.  :מר אלי מרדכי

 ומר שאתה לא מבין כלום. זה אתה אמרת. אני לא א :מר דימטרי אפרצב

 מה שמקריאים לי. מה אתה לא מבין?  :מר אלי מרדכי
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 אני מקווה שיש דברים שאתה מבין.  :מר דימטרי אפרצב

 יש חוק, יש נוהל.  :מר אלי מרדכי

 מסגרת אשראי לא קשורה לנושא.  :מר דימטרי אפרצב

 היא כן קשורה לנושא.  :מר אלי מרדכי

 ביר. בוא תס :מר דימטרי אפרצב

 ואני אסביר לך למה.  :מר אלי מרדכי

 איך קשורה מסגרת אשראי?  :מר דימטרי אפרצב

יפה. כי משם אנחנו יכולים ללמוד לאן הכסף שלך הלך. היה לך עודף של  :מר אלי מרדכי

 , תן לי לדבר עד הסוף. אל תעשה ככה, תתחיל לדבר. 850

 אתה ... )מדברים יחד( :גב' שרון רואס

 ... תן לי לדבר.  :כימר אלי מרד

 די, שקט חבר'ה. תנו לו לדבר.  :לבקוביץמר שרון 

 תני לי לדבר עד הסוף ותעשה הצבעה אוטומטית.  :מר אלי מרדכי

 -אם תצעק יותר חזק :מר דימטרי אפרצב

 כי אתה נכנס לי לדברים.  :מר אלי מרדכי

 אני לא נכנס, אתה צועק עליי.  :מר דימטרי אפרצב

 כי אתה נכנס. אני ... )לא ברור( אתה נכנס.  :מר אלי מרדכי

 לא נכנס, דבר. אני לא נכנס.  :מר דימטרי אפרצב

אשראי. כאשר היינו כבר אמורים לראות  2,500,000דיברנו על  14.7-ב :מר אלי מרדכי

את הדו"ח הזה של החצי שנתי. בדו"ח הזה, חצי שנתי, מופיע כל מה 

בזת את הכסף. נכון? משם אנחנו גם שהוצאת ועל מה, ועל איך, ואיפה בז

לומדים, מהמסמך של רואה החשבון, כמה כסף באמת הגיע וכמה כסף 

לא הגיע, מה שלא ראינו עד היום ואנחנו כבר במהלך החודש העשירי, 

ואני הכנסתי כמה פעמים בשבוע הודעה, 'לא קיבלנו'. מן הדין שיהיה פה 
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ן כי ככה הוא הנוהל, כי אז רואה חשבון, יציג לנו את זה עכשיו. מן הדי

 למה אנחנו עושים את הישיבה? 

 איזה נוהל בדיוק?  :מר דימטרי אפרצב

 יועץ המשפטי, יש נוהל שצריכים להראות לנו דו"ח רבעון, חציון, ותלת?  :מר אלי מרדכי

נון  -כן :עו"ד אייל 

 זה לא קשור לזה אבל.  :לבקוביץמר שרון 

 -משם לומדים, אתה יכול לצחוק, זה מצחיק, אבל לא קשור כי אנחנו :מר אלי מרדכי

 אני לא צוחק.  :מר דימטרי אפרצב

 אתה מוכן להסביר לציבור למה עד היום אנחנו ראינו דו"ח של החציון?  :מר אלי מרדכי

נון  לא.  :עו"ד אייל 

, עברנו את החציון, אנחנו כבר ברבעון 10היום אנחנו ... )לא ברור(  :מר אלי מרדכי

 , השלישי. האחרון

 סיימת?  :מר דימטרי אפרצב

 תן לי תשובה.  :מר אלי מרדכי

 מאור, בבקשה. תענה לאדון.  :מר מאור אוחנה

דו"ח חציון, שלא כמו דו"ח רבעוני רגיל, הרבה זמן לעבור עליו מאחר  :מר מאור אוחנה

. זאת אומרת, ... )לא 2018והוא מתלווה לדו"ח הביקורת הכספית לשנת 

 2018-ן, אתה עובד במקביל גם על דו"ח הביקורת הכספית לברור( רבעו

וגם על דו"ח החציון, לכן רק בימים האחרונים, אתה שאלת אותי וכבר 

 עניתי לך. 

 לא ענית לי.  :מר אלי מרדכי

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

  לא ענית לי. מה יש לך לצחוק? הוא ענה לי שזה במשרד. :מר אלי מרדכי

 אני לא צוחק. הוא עונה לך ואתה כועס וצועק.  :מר דימטרי אפרצב
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 -לא, אבל יש לו במשרד. שלא :מר אלי מרדכי

 למה אתה כועס?  :מר דימטרי אפרצב

אמרתי שהדו"ח החציוני, בימים האחרונים סיימנו אותו, בסדר? הוא  :מר מאור אוחנה

 א שומעים(יעלה כשנצטרך להעלות אותו למליאה הוא יעלה ... )ל

יש לי שאלה ליועץ המשפטי, תוך כמה זמן צריכים להגיש את הדו"ח  :מר אלי מרדכי

 הזה? 

נון יש פה ... )לא ברור(. עד כמה שאני מבין, יש פה בלבלול מצידך, אלי, בין  :עו"ד אייל 

 תזרים לבין גרעון. שני דברים שלא קשורים. 

 ... )לא ברור( :מר אלי מרדכי

-מאור, אני רוצה לשאול שאלה. בפעם שעברה לא אישרנו את ה :לבקוביץמר שרון 

שקל. כלומר, אני הצבעתי בעד אבל הרוב הצביעו נגד. האם  2,000,000

 -זה גרם לאיזושהי

 לא, לא. הרוב לא הצביע נגד. זה היה תיקו.  :מר דימטרי אפרצב

 אה, תיקו. לא משנה.  :לבקוביץמר שרון 

 . 4זה היה  :מר דימטרי אפרצב

. -זה גרם לאיזושהי דחייה בתשלומים? ספקים לא קיבלו כסף? או ש :לבקוביץמר שרון 

 איזה השלכות היו לזה? 

חודשים אנחנו דוחים ספקים במאות אלפי שקלים, בסדר?  3כבר במשך  :מר מאור אוחנה

 שקל לספקים.  1,500,000-בחודש האחרון דחינו קרוב ל

 ועצה? שנתנו שירותים למ :לבקוביץמר שרון 

שנתנו שירותים למועצה, והיינו צריכים להסביר לכל ספק וספק שאנחנו  :מר מאור אוחנה

 -כרגע נמצאים בקשיים תזרימיים, ועשינו

 שזה בגלל שכספים לא נכנסו מהממשלה?  :גב' לילך לייבוביץ

 כן.  :מר מאור אוחנה
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 זה לא בגלל שהמועצה התנהלה לא בסדר?  :גב' לילך לייבוביץ

 -לא, המועצה :ור אוחנהמר מא

לא, כדאי לחדד את הנקודה הזאת. המועצה התנהלה בצורה תקינה.  :גב' לילך לייבוביץ

 -כספים שהיו אמורים להיכנס מהממשלה

 אפשר להגיב?  :מר אלי מרדכי

אני עוד לא סיימתי. לא נכנסו, כמו שהיו אמורים להיכנס, בגלל כל  :גב' לילך לייבוביץ

 דינה, נכון? הבלגן שיש כרגע במ

המועצה מתנהלת במהלך השנה לפי תכניות העבודה בתקציב המאושר  :מר מאור אוחנה

 למועצה. 

 -יפה. מאושר על ידי :גב' לילך לייבוביץ

 -אנחנו מוציאים את זה :מר מאור אוחנה

לכן, כל האמירות הפופוליסטיות לגבי בזבוזי כספים, זה פופוליזם זול  :מר דימטרי אפרצב

סליחה רגע, לא סיימנו. אתה שמת לב שאתה מתפרץ באלימות. וכדאי, 

 בוא, תהיה רגוע. 

 איזה אלימות?  :מר אלי מרדכי

אלימות. זה נקרא אלימות מילולית. מיותרת לחלוטין. אנחנו, יש כאן  :מר דימטרי אפרצב

מציאות עגומה, מציאות בלתי נסבלת, שאך ורק התנהלות פוליטית 

המועצה לקבל, זאת אומרת לקבוע לעצמה ושום היגיון אחר, מנע מ

מסגרת אשראי, הדבר המקובל והידוע בעסקים, בבתים, בוודאי 

במועצות מקומיות, ורק התנהלות פוליטית ולא שום דבר אחר לא מנע, 

זאת אומרת מנע מאיתנו, מהמועצה, מגזבר המועצה, להשתמש בכלים 

תושבי קצרין  שכל גזבר בכל רשות תקינה משתמש. כתוצאה מכך נפגעים

הספקים, וכתוצאה מכך נפגעים כל מיני אנשים שהמועצה מחוייבת 

לשלם להם שכר או לשלם להם תשלום עבור עבודה, ואנחנו, תסלחו לי, 
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מתלפסים על כל מיני תרחישים לא מציאותיים סביב נושא רבעון, סביב 

נושא גרעון, סביב כל מיני נושאים, שזה אמירות בלבד ושלא עומד 

רי זה שום דבר מאמירות פוליטיות של מי שכנראה לא מבין על מה מאחו

 -, ואני מבקש5הוא מדבר. אני חוזר בבקשה לסעיף 

 רגע, אפשר לשאול שאלה?  :מר אלי מרדכי

 -ואני מבקש מהמועצה :מר דימטרי אפרצב

 אני באמצע שאלה.  :מר אלי מרדכי

 את מי אתה רוצה לשאול שאלה?  :מר דימטרי אפרצב

 את מאור?  :לי מרדכימר א

 תשאל שאלה, בבקשה. חשבתי שקיבלת כבר תשובות.  :מר דימטרי אפרצב

יש לי שאלה אליך, ספק לא קיבל כסף בזמן, זאת אומרת ... )לא ברור(.  :מר אלי מרדכי

 3יש ספק אחד בקצרין שהיום לא קיבל כסף בזמן, מה זה בזמן, זה 

 חודשים. 

 בבקשה.  אל תיתן שמות :מר דימטרי אפרצב

זה לא ... )לא ברור( שמות. ספקים נמצאים אצלנו בתנאי תשלום, חלקם  :מר מאור אוחנה

 1,500,000. לא מעט ספקים, וכשאמרתי 90, שוטף 60, שוטף 30בשוטף 

, אולי אפילו הפחתתי מעט, נדחה להם מעבר 1,500,000-התכוונתי ל

 -ם. יש ספקים במאות אלפי שקלי90ומעבר לשוטף  60לשוטף 

אלי מרדכי, עמדו כאן אנשים בעלי משפחות עם דמעות בעיניים,  :מר דימטרי אפרצב

והתחננו שהמועצה תשחרר כספים ווזה לא קרה בגלל ההחלטה הבלתי 

 סבירה הזאת ובלתי הגיונית. 

 ... )לא שומעים( :מר אלי מרדכי

 ר לך מה היה פה. אני לא חושב, ... )לא ברור(, זה אתה חושב. אני אומ :מר דימטרי אפרצב

 -אבל זה בסדר ... :גב' שרון רואס
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טוב, גמרנו. חבל על הויכוח הזה. אני מעלה להצבעה. לילך, בואי נעזוב  :מר דימטרי אפרצב

 את זה. 

 -אולי הספק הזה :מר אלי מרדכי

 אני מעלה להצבעה.  :מר דימטרי אפרצב

 למה ... )לא שומעים( :גב' לילך לייבוביץ

 לילך, לילך.  :במר דימטרי אפרצ

 באמת.  :גב' שרון רואס

חברים, די, תפסיקו. אנחנו סתם שורפים זמן על משהו שלא רלוונטי.  :מר דימטרי אפרצב

בסך  2019המועצה המקומית קצרין מאשרת מסגרת אשראי לשנת 

שקל כנגד שיעבוד הכנסת הרשות. מי בעד, נא להצביע. אפשר  3,250,000

ה מדובר על התושבים שגם אתה צריך להצביע פה אחד, מכיוון שפ

בעד, לילך ליבוביץ בעד, שרון רואס בעד,  לבקוביץלשמור עליהם. שרון 

 אני בעד. 

 אתם גם אומרים לי מה להצביע?  :מר אלי מרדכי

 אנה?  :מר דימטרי אפרצב

 נמנעת.  :גב' אנה גרוסמן

 אנה נמנעת.  :מר דימטרי אפרצב

 -ותצביעי פה אחד אית :מר אלי מרדכי

 אלי מרדכי, איך אתה מצביע?  :מר דימטרי אפרצב

 נגד.  :מר אלי מרדכי

 נגד.  :מר דימטרי אפרצב

 נגד הספקים.  :גב' לילך לייבוביץ

, סליחה רגע. אישור פרוטוקול ועדת שמות, 6עברה ההחלטה. סעיף  :מר דימטרי אפרצב

 בבקשה.  
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 3,250,000בסך  1920הוחלט ברוב קולות לאשר מסגרת חח"ד לשנת    החלטה:

 . שקל

 

 אני אסביר בעל פה.  :גב' לילך גבע

... )לא ברור( מוסרי שלך כלפי אנשים שנותנים פה עבודה,  :גב' שרון רואס

 -לא אם אנחנו בעד

 ברגע שלא הצבעתי, גברת רואס, אין לזה שום משמעות.  :מר אלי מרדכי

 )מדברים יחד(

 לכם לסדר.  חברי המועצה, אני קורא :מר דימטרי אפרצב

 ... לתת את הפרנסה לאנשים שעשו עבודה.  :גב' שרון רואס

... )מדברים יחד( הייתי מצביע בעד.  :מר אלי מרדכי אם הייתה משמעות 

 -ההצעה הזאת

 לכל הצבעה יש משמעות, והציבור ישפוט. בבקשה.  :מר דימטרי אפרצב

 

 . אישור פרוטוקול ועדת שמות .6

 

לו את פרוטוקול ועדת שמות. בשל תקלה טכנית כולם קיב :גב' לילך גבע

, נשמט רחוב יהלום ברשומות משרד 2008-ורובע חן אושר ב

הפנים. לכן אנחנו מקיימים את כל ההליך מחדש. אנחנו 

צריכים להעביר גם החלטת מליאה, וועדת שמות החליטה פה 

אחד, כל הרחובות ברובע חן נקראים על שמות אבני חן. רחוב 

רחוב שממוקם באמצע, וכרגע דיירים מאכלסים יהלום הוא 

 -את הרחוב הזה ואין להם כתובת. הוועדה
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... )לא ברור, מדברים יחד( :מר דימטרי אפרצב  זה 

למליאת המועצה לאמץ את ההחלטה כי הרחוב ייקרא רחוב  :גב' לילך גבע

 יהלום, וצורפה לכם המפה. 

מות, נא להצביע. שרון מי בעד אישור פרוטוקול ועדת ש :מר דימטרי אפרצב

בעד, פה אחד. רגע, צריך לכתוב מי. ההחלטה היא?  לבקוביץ

 תקריאי את ההחלטה.

ההחלטה היא שמליאת המועצה מחליטה לאמץ את פרוטוקול  :גב' לילך גבע

ועדת שמות, וקובעת כי הרחוב ייקרא רחוב יהלום עפ"י 

 המפה המצורפת. 

, שרון לבקוביץמן, אלי מרדכי, שרון בעד ההחלטה, אנה גרוס :מר דימטרי אפרצב

 רואס, לילך ליבוביץ, דימי אפרצב. סעיף הבא. 

 

מליאת המועצה מחליטה לאמץ את פרוטוקול ועדת שמות, וקובעת כי    החלטה:

 הרחוב ייקרא רחוב יהלום על פי המפה המצורפת.

 

 

 . רישום הערת אזהרה עבור פרויקטים ציבוריים .7

 

יף השביעי והאחרון, רישום הערת אזהרה עבור הסע :מר דימטרי אפרצב

 פרויקטים ציבוריים. לילך, בבקשה. 

נון יש פרויקטים שבהם אנחנו מקבלים סיוע תקציבי מגורמים  :עו"ד אייל 

'. יש  וכו פרויקטים כאלה.  2שונים כמו מפעל הפיס, קק"ל 

אנחנו, הגורם שמממן, דורש שאנחנו נרשום בטאבו הערת 

שו במה שיבנו למטרה של התרומה או אזהרה שבאמת ישתמ



 מועצה מקומית קצרין
  10.10.2019ישיבת מועצה  

 

 36 
 

של הסיוע הכספי, כי יש נתונים של מספרי גושים וחלקות 

שמנחם נתן ללילך, והיא מיד תקריא, וההחלטה היא, 

מאשרים לרשום הערות אזהרה בשני הפרויקטים האלה, 

 בהתאם לדרישת הגורמים המממנים. 

 לילך?  :מר דימטרי אפרצב

, תא שטח 188, חלקה 30-10-20קולוב, גוש מדובר בגן מי :גב' לילך גבע

. זה פרויקט אחד. הפרויקט השני, פארק המשפחה, גוש 800

. בפארק המשפחה ובגן 850, תא שטח 271, חלקה 201-054

 מיקולוב הערות האזהרה הן פיס וקק"ל. 

אוקי, חברים, מי בעד אישור רישום הערת אזהרה עבור  :מר דימטרי אפרצב

ים שכרגע דובר עליהם? נא להצביע. מי בעד? פה אחד. אנה הפרויקטים הציבורי

 , שרון רואס, לילך ליבוביץ, ודימי אפרצב. לבקוביץגרוסמן, אלי מרדכי, שרון 

 

 

הוחלט פה אחד על רישום הערת אזהרה עבור הפרויקטים    החלטה:

 .הציבוריים, גן מיקולוב ופארק המשפחה

 

 יש לי שאלה.  :מר אלי מרדכי

 שאליתא. שניה, עוד לא סיימנו. שאילתא, בבקשה.  :אפרצב מר דימטרי

 ?-אייל, מה ה :גב' לילך גבע

 -רגע, לפני זה, אני רק רוצה :מר דימטרי אפרצב

 -שהמגיש לא נוכחת :לבקוביץמר שרון 

 -בשאילתא של ויקי שלא נוכחת, אבל בשאילתא שהוגשה :גב' לילך גבע

 -את מקריאה ו :מר דימטרי אפרצב
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 לא, היא הוגשה למליאה הקודמת ונדחתה למליאה הזאת.  :ך גבעגב' ליל

נון  צריך להקריא.  :עו"ד אייל 

רגע, רק אני מראש מבקש, חברים, אנחנו, הנוהג והנוהל לגבי  :מר דימטרי אפרצב

מאוד ברור בחוק. כשמדובר על -שאילתות הוא מאוד

שאילתא, מדובר על שאלה אחת ולא שאילתא ובתוכה צרור 

ות כמו לדוגמא עכשיו זאת אומרת, זו פעם אחרונה של שאל

שאנחנו חורגים מהנוהל הזה. כאן לדוגמא, בתוך שאילתא 

שאילתות, אבל מכיוון שכבר נעשתה העבודה נא  5אחת יש 

 לקרוא את השאילתות, לתת תשובה, ולהתקדם הלאה. 

שאילתא של ויקי בדריאן, "בעקבות שאלות חוזרות ונשנות  :גב' לילך גבע

ל תושבים, ועל מנת שאוכל לתת מענה ראוי אבקש לדעת: ש

( האם נכון שפארק קצרין ומוזיאון עתיקות הגולן פועלים 1

לקידום הקמת מתחם לינת שטח, קמפינג ואוהלים, בסמוך 

( האם נכון שראש המועצה 2" כן. "לפארק קצרין העתיקה?

המנהל, הפועל", כנראה הכוונה לפארק, "ועובדים במחלקת 

מול קק"ל, משרד  2018ה פעלו לקידום הנושא בשנת הנדס

התיירות, רשות הטבע והגנים, רמ"י, או כל גורם ממשלתי 

( האם מליאת המועצה, הנהלת 3נוסף או אחר?" כן. "

המועצה ו/או הוועדה לתכנון ובנייה אישרו את קידום 

, התקבלו אישורים 290( נפתח תב"ר במליאה 4הפרויקט? 

והחברה הממשלתית לתיירות על  מקרן שטחים פתוחים

מימון עלות הפרויקט. מהו הסכום שהושקע עד כה ובאישור 

. )לא 5. "12,636מי?"  .. ( האם הוגשו תכניות אדריכליות, 

ברור( ראשוניות, ואם כן, מה עלותן?" טרם הוגשו תכניות, 
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-יצאו הזמנות עבודה לתכנית אדריכלית בתכנון נופי בסך כ

100,000  .₪ 

 תודה רבה.  :רי אפרצבמר דימט

יש לי שאלה ליועץ המשפטי. עדיין לא קיבלנו את חוות הדעת  :מר אלי מרדכי

 מהישיבה הקודמת. 

נון היו שניים שביקשו. אחד, אם מותר לבחור סגן אחרי יותר  :עו"ד אייל 

מחודשיים. שלחתי. והנושא של אישור בדיעבד של פתיחת 

קרוב, אבל אני יודע תב"ר, עוד לא הספקתי, זה יהיה בזמן ה

מהגזבר שכמו שהושקע, לא משלמים כלום עד שיש חוות 

 דעת. הכסף מוקפא. 

 תודה רבה.  :מר דימטרי אפרצב

עוד שאלה. אני מבקש לבדוק לי תוך כמה זמן צריך להגיש  :מר אלי מרדכי

... )לא ברור(.   את דו"ח הרבעון, חציון 

נון   אין בעיה, אני אבדוק את זה. :עו"ד אייל 

 אוקי, חברים, תודה רבה. הישיבה נסגרה. חג שמח לכולם.   :מר דימטרי אפרצב

 

 

 

__________________ 
 דימי אפרצב

 המועצהראש 

__________________ 
 גב' לילך גבע 

 המועצה יתמנכ"ל
 


