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דימי אפרצב [ראש המועצה] :טוב חברים אנחנו מתחילים את ישיבת המליאה לפי סדר היום,
להרמת כוסית מסורתית אני מברך את רב העיר שבא לכבד אותנו ולברך אותנו ואת קהילת קצרין,
בבקשה הרב.

[ברכת הרב]
דימי אפרצב [ראש המועצה] :טוב ,אנחנו ניגשים לעבודה ,תודה רבה לכבוד הרב לוי על הברכה.
עדכוני ראש מועצה
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אנחנו עוברים לפתיחה של ישיבת מליאה מספר  313כמה עדכונים
מאוד מאוד קצרים אני אשתדל מאוד לקצר .אז קודם כל אנחנו למעשה החודש הזה מציינים שנה
להתמודדות עם משבר הקורונה ,המשבר הקשה ביותר שהקהילה שלנו יחד עם כל המדינה ידעה
מאז קיומה ,ואין ספק שעוד אתגר מורכב בפנינו ,כמו יחד עם כל המדינה לסיים את המשבר .אני
מאוד שמח שיותר ויותר תושבים מצטרפים לתהליך של חיסון ובגדול אנחנו אמורים אחרי פסח
לחזור לשגרה מלאה ואנחנו כבר עכשיו עושים את כל הפעולות של הכנה ובגדול כבר עכשיו חוזרים
לשגרה .המתנ״ס באופן מאוד אינטנסיבי מקיים התייעצויות והכנות לקראת חזרה תוך כדי שמירה
על כללים חדשים ,החדשים-הישנים בו זמנית של התו הסגול וכאן בעצם מדובר על אסטרטגיות
שונות בהתנהלות מתנ״ס קצרין ומתן שירותים בתחומים שונים .אם זה לאוכלוסייה של בני 16
ומעלה ולאוכלוסייה של בני  15ומטה בהתאם למצב של החיסונים .גם וועדי הורים עושים פעילות
מאוד מאוד נמרצת וזה בהחלט דבר מאוד מאוד חיובי ,קיימו פגישות גם עם גורמי אכיפה ,גם עם
המשטרה ואני מאוד שמח שיש רוח מאוד חיובית של עשייה סביב נושא של חינוך ,תרבות ,פנאי
ושאר הדברים .אני מאוד מקווה שמיד עם חזרה מחופשת פסח אנחנו נרגיש כאן תנופה מאוד
משמעותית בעניין הזה .באותה הזדמנות אני מזמין אתכם ב 18-לחודש לפתיחה של אולם התרבות
קצרין עם הופעתו של הזמר המקומי בני ורדה ,אמנם אי אפשר יהיה למלא את כל  230מקומות
הישיבה כי זה מוגבל ל 150-אם אני לא טועה .אבל אפשר בהחלט להיכנס לאתר המתנ"ס ולרכוש
כרטיסים .וכמו שנקבע בתקופה הזאת בטח אחרי משבר כל כך קשה בתחום התרבות המתנ״ס
הכריז על מבצע במה חופשית וכל האומנים שיגיעו להופיע יקבלו את מלוא שכרם ,כאשר קהילתה
קצרין תעמיד לשירותם את כל השירותים של הגברה ,תאורה וכל השאר ,בלי לגבות מהם כסף.
כסף שישולם על הכרטיס ילך לפרנסה של אותם האומנים .זה בתחום הספציפי הזה עכשיו אני
מעדכן אתכם בצורה מעורפלת ,לא מצומצמת ,על כך שמשרד הביטחון אחרי מעל חמש שנים של
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טיפול בתוכנית מאוד ייחודית ויוקרתית ששמה "תוכנית אודם" שמשמעותה הקמת פנימייה
בקצרין או יותר בדיוק כפר נוער של צה״ל ,שהוא הולך להכשיר כל מחזורים של  40חניכים .למעשה
מדובר על אליטה של חיל טכנולוגי ,ילדים שיעברו מיונים מאוד מדוקדקים מכל המדינה יגיעו
לקצרין לארבע שנים של לימודים ואם הם ישלימו בגרויות במקביל ללימודים אקדמיים יסיימו את
לימודיהם בגיל  20עם תואר של מהנדס עם הסמכה של טכניון .ולמעשה יצאו לשרת את מדינת
ישראל בצה״ל ובכוחות הביטחון בדברים מאוד מאוד ייחודיים .משרד הביטחון רואה בזה תוכנית
דגל ,ראשי האגפים הטכנולוגיים וכוח אדם רואים בזה באמת משהו יוצא מן הכלל .אנחנו בהחלט
זוכים כאן בפרויקט משנה מציאות שישדרג את קצרין גם מבחינת עשייה ,גם מבחינת מקומות
תעסוקה ,משהו מאוד מאוד ייחודי .הדגש המיוחד בפרויקט הזה יינתן לילדים בפריפריה ולבנות.
כאילו בתחום של חיל טכנולוגיה ,לבנות יש ,כלומר אין מגבלות בשום דבר ,לא שיש מגבלות
בתחומים אחרים וכאן תבוא האוכלוסייה הזו לידי ביטוי בצורה מאוד עוצמתית .לא מרחיבים על
זה יותר מידי דיבורים ,אני מאמין שאחרי הבחירות יהיו כבר את כל הטקסים ואת כל הדברים.
העלות המשוערת של הפרויקט לפרק זמן קצוב כרגע של התארגנות התחלתית היא עשרים וחמישה
מיליון שקלים ,ובהמשך מתוקצב כרגע כבר הסכום של ארבע מאות מיליון שקלים למשך  10שנים.
הפרויקט הזה יכלול בנייה של כפר נוער ,בנייה גם של כיתות לימוד ,סוג של בית ספר חדש שהצבא
יצטרך להחליט אם הוא מחבר את זה ,או לא מחבר את זה למטה גולן .יש מה שנקרא דעות לכאן
ולכאן ,זה מאוד מאוד מאוד אני אומר את זה על קצה המזלג .התקיימו שני סיורים לקראת
מכרזים ,אחד לאזור התעשייה ,לתשתיות של אזור התעשייה בו השתתפו הרבה מאוד קבלנים,
וכבר נרכשו חוברות מכרז .וגם ברובע שתיים עשרה ברובע החדש שעתיד להיבנות היה סיור קבלנים
אם אני לא טועה ,השתתפו כשלושים קבלנים ופה מדובר על בנייה של תשתיות להמשך בנייה של
רובע שתיים עשרה ומה שהיה בתוכנית של הצמחה והכפלת היישוב .בהמשך במהלך חודש מרץ
אפריל ,אני לא יודע כרגע תאריך מדויק ,משרד השיכון הולך להוציא מכרז לרובע שתיים עשרה
בסדר גודל של כ 500-יחידות דיור .מדובר על כנראה כמה מקטעים שישתתפו בזה אני מקווה מאוד
שיהיה לזה מענה מבחינת יזמים .אני מאוד שמח שקצרין הפכה להיות אטרקטיבית בתחום הנדל״ן
ויש הרבה יזמים שמעוניינים לבנות ,ושמעתי אתמול במוצ״ש על זכייה של אחד הקבלנים ברובע
עשר ,לא סליחה ברובע אחת עשרה .בנייה מאוד מאוד מאוד ייחודית מה שתכנן .אני מקווה השבוע
ליצור אתו קשר להיפגש כדי להבין ביתר דיוק על מה מדובר .הוא מכריז על ארבעים וילות עם
בריכות שחייה ,בסטנדרט הכי גבוה .אני מאוד מקווה שהסטנדרט הגבוה יהיה לו ביקוש ,כמו
שיודעים לבנות כאן בסטנדרט גבוה אנשים בקצרין .זהו זה בינתיים ,הבנייה ברובע אחת עשרה
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ממשיכה ותופסת תאוצה .אני מאוד מקווה שבעוד עשרה ימים אחרי הבחירות מה שנקרא יבחר מי
שיבחר ,ותקום כאן ממשלה יציבה לאורך זמן שיהיה אפשר דרכה לממש את כל התוכניות שלנו,
שלצערי הרב לא מעט היו בהקפאת פעילות בגלל היעדר תקציבים של המדינה במשך שנתיים ובגלל
חוסר נכונות או רצון של פקידות ממשלתית לדחוף או לאשר פרויקטים רבי היקף.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אולי תיתן גם עדכון לגבי רובע  11על החשמל ,מה קורה עם החיבור
חשמל?
דימי אפרצב [ראש המועצה] :סיימתי את העדכון עכשיו.
שימי נמימי [חבר מועצה] :לא מעניין החשמל ,רק האגו.
אישור פרוטוקול קודם
דימי אפרצב [ראש המועצה] :נעבור לאישור הפרוטוקול של ישיבה קודמת  ,312לא הוגשו תיקונים.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אבל יש לי הערה בנוגע לפרוטוקול ,אפשר?
דימי אפרצב [ראש המועצה] :איזו הערה?
שימי נמימי [חבר מועצה] :ההערה שהפרוטוקול הזה הגיע באיחור ולא היה לנו זמן לקרוא ,ולכן
אני מבקש לדחות את דבר אישור הפרוטוקול למליאה הבאה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :טוב מי בעד אישור הפרוטוקול בבקשה להצביע .שרון לבקוביץ' ,אנה
גרוסמן ,דימה אפרצב ולילך ליבוביץ' ,שרון רואס ,בעד .מי נגד? שימי נמימי ,יונתן גרוסמן ,אלי
מרדכי ,טניה בגון .אושר הפרוטוקול.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול המליאה קודמת מס'  ,312לא התקבלו תיקונים לפרוטוקולים.
אושר ברוב קולות
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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

נגד
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7

יוני גרוסמן

חבר מועצה

נגד

8

שימי נמימי

חבר מועצה

נגד

9

אלי מרדכי

חבר מועצה

נגד

תוכניות עבודה  – 2021דוברות
דימי אפרצב [ראש המועצה] :סעיף ארבע ,תוכנית עבודה על  ,20/21דוברות בבקשה.
שרון לבקוביץ’ [חבר מועצה] :בבקשה ,אנחנו נעשה סיכום קצר של  2020והצגה של .2021
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אפשר לחלק דפים אם לכולם יש עטים אני מבקש באמצע הצגת
הדברים לא להפריע ,כשתסיים הדוברת להציג את התוכניות כל אחד מוזמן לשאול שאלות ולקבל
תשובות.
קרן אהרן ביתן [דוברת] :אנחנו נתחיל בסיכום של  2020ברשתות החברתיות ,אם היה משהו
שהקורונה בעצם תרמה לנו זה דווקא במכלול הדיגיטלי .עשינו קפיצה גדולה מאוד הן בהסברה ,הן
ביכולת שלנו והן בעצם בכמות האנשים שאנחנו מגיעים אליהם בקליק .אפשר לראות שבינואר
פברואר בעצם שזה החודשים שקדמו לקורונה מספר הלייקים במועצה היה בעצם  .5,299זה בעצם
הלייקים שאנחנו מדברים עליהם בפייסבוק .אנחנו רואים שבמרץ-מאי הייתה קפיצה של כמעט
 200תוספות ל  .5,477יוני-אוגוסט בהתאם לזה שחזרנו בעצם לשגרה אנחנו רואים רק  100תוספות
–  .5,548את השנה אנחנו מסיימים ב  5,646שזה באמת מאחרי הסגר השני ובמהלך הסגר השלישי.
אנשים בעצם הגיעו לפייסבוק ייצרו בעצם עניין ודרך שם העברנו בעצם את העדכונים ככל שהיו לנו
עדכונים ,כל יום עלה בעצם מספר חולים ,נפטרים ,מבודדים וכן הלאה ומסלולים כמובן ,שזה היה
מאוד מאוד חשוב גם לאוכלוסייה וגם לנו בעצם לשקף את הכל .למי שלא יודע למועצה יש חמישה
דפים סך הכל ,המועצה המקומית קצרין ,הדף הרשמי של דימי ,מרכז הצעירים ,הספרייה הציבורית
והמתנ״ס כשהדף המרכזי שהיה פעיל בשנה האחרונה זה הדף של המועצה שבו בעצם העברנו את
כל המידע .לפעמים גם העברתי מידע דרך כל חמשת הערוצים ,אם זה במתנדבים ,פעילות מתנ״ס,
קמפיינים למתחסנים שעשינו וכן הלאה .וכמובן גם חנוכה שהיה צריך לעשות אותו קצת אחרת.
בתקופת הקורונה שמנו דגש על מעבר לשירותים דיגיטליים מתקדמים כפי שעמדתי לפני שנה בדיוק
ואמרתי לכם שאני מקווה שעד השבוע השני של פברואר  2020אנחנו מעלים את האתר החדש והנגיש
שלנו לאוויר וזה קרה .האתר שלנו היום הוא אתר מאוד נגיש הוא מאוד זמין .נמצא בו אינדקס
עסקים בהצטרפות חינמית וזה גם המקום לבוא ולהגיד לעסקים שטרם הצטרפו יש לנו מעל 190

5

נוצר על ידי

עסקים באינדקס ,עסקים של תושבי קצרין שטרם הצטרפו לאינדקס זה המקום פשוט להכין לוגו
וסיפור קצר וזה עולה בשניות ,זה נמצא שם .ניתן לפנות היום למועצה בהמון דרכים דיגיטליות אם
זה בפייסבוק אם זה באתר ישירות לכל מחלקה ,אם זה במיילים שרשומים שם יצרנו את האינדקס
עסקים שזה היה מאוד מאוד חשוב לכולם .יצרנו טפסים דיגיטליים כמו הגשת קורות חיים ,הגשת
בקשה לרישיון עסק ,רישום גנים דרך האתר וכמובן עכשיו גם  2021פתחנו עם רישום לקייטנת פסח
של הגנים מעל  200רשומים רק דרך האתר .אני חושבת שזה מוכיח את עצמו וכמובן שיש שם לינק
לעדכון מצב תחלואה יומיומי ועדכוני המסלולים .עכשיו אנחנו עם הפנים קדימה לשנת 2021
מבחינת תוכנית עבודה אנחנו נעסוק במיתוג ברור וחיובי ועל האופן בו התושב נמצא במרכז .יש לנו
את קידום השירות לתושב באמצעות  106אנחנו בעצם נקפיד על קשר עם התושב ובעצם איך אנחנו
עונים כמו שצריך ,בדרך שבה שני הצדדים מרוצים מהתוצאה ,מקשיבים הקשבה .שימור ושיפור
התדמית בעצם בעזרת מרכז צעירים .תוכנית שנתית לקריאה למשפחות צעירות להגיע לקצרין,
שביעות רצון התושב ביחד עם כל מנהלי המחלקות כחלק מקידום איכות השירות לתושב ,יש לנו
שיתוף מידע וידע הנגשת המידע ויידוע הציבור באופן תמידי בו ניתן לאסוף מידע מאתר המועצה,
הפייסבוק ובמוקד .זו בעצם תוכנית עבודה שאני ממשיכה משנה שעברה שאנחנו עומדים בה בצורה
טובה מאוד .הטמעה של טכנולוגיות – אתר המועצה מכיוון שהוא באמת הפך להיות כלי חדש ונגיש
ניתן לבצע דרכו המון המון פעולות וחשוב שידעו את זה ואנחנו נעסוק בזה .ניהול הידע – את כל
המידע יהיה ניתן לקחת מהאתר או מהפייסבוק וכמובן לשמור איתנו על קשר באתר המועצה,
בפייסבוק המועצה ובמוקד העירוני.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :בבקשה שאלות והתייחסויות ,תודה רבה קרן.
אלי מרדכי [חבר מועצה] :שתי שאלות על משפחות צעירות ,גם מדינת ישראל וגם מחלקת הקליטה
קיבלה החלטה לעודד משפחות צעירות להגיע לארץ .אנחנו רוצים לעודד משפחות להגיע לארץ,
לקצרין זו שאלה .כי אם אנחנו מביאים משפחות צעירות בארץ אבל גם צריך את הכל ,שלא יהיה
מצב פה של חוסר איזון זה הדבר הקל יותר ,זה דבר ראשון .הדבר השני שהיא דילגה על זה משום
מה-
קרן אהרן ביתן [דוברת] :יש לי שם ,אפשר להגיד אותו ,אני לא היא.
אלי מרדכי [חבר מועצה] :היה כתוב שם עידוד משפחות צעירות וחילוניות ,מה ההגדרה לחילוני
בכלל בארץ? אם יש הגדרה כזאת באיזשהו מקום בעולם ,אני לא יודע מה זה חילוני ,יכול להיות
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שגם אני לא יודע מה אני .חרדי לא ,אבל בדתיים הלאומיים יש הרבה הבדל .מה אחוז החילונים
בעיר מול אחוז הדתיים? אתם יודעים מה ההגדרה? אין.
שרון לבקוביץ’ [חבר מועצה] :מה ההגדרה של דתי תגיד לי?
אלי מרדכי [חבר מועצה] :אף דתי לא יכול להגיד לך מי זה חילוני ומי זה דתי .כי למשל אצלנו
הספרדים ,יש אנשים שבאים לבית הכנסת אז הם דתיים? אבל אחר כך הם נוסעים באוטו ורואים
טלוויזיה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אלי מה השאלה? כי אנחנו לא נתחיל עכשיו לדון בדיון הפילוסופי.
אלי מרדכי [חבר מועצה] :אתה כתבת משהו ,אתה צריך לדעת להסביר .מה זה חילוני? לאיזה חילוני
אנחנו מתכוונים לפנות? זה אחד ,לאיזה חילוני? מה אחוז החילוניים והדתיים בעיר? מישהו יודע
להגיד? פתאום שאנחנו מגדירים את היישוב בצורה כזאתי או בצורה כזאתי ,מתי שינו את המדיניות
הזאת? אנחנו לא מכירים את המדיניות כזאת ששינו שאנחנו רוצים לעודד מגזר אחד ומגזר שני
להגיד לו לא לבוא .לא להגיד לו לא לבוא אבל לעודד מגזר אחר.
קרן אהרן ביתן [דוברת] :לא ,סליחה ,אני אעצור אותך ,אף אחד לא אמר לאף מגזר לא להגיע.
אלי מרדכי [חבר מועצה] :אני כיבדתי אותך ,שמעתי אותך ,תני לי עד הסוף .אז למה אנחנו מעדיפים
מגזר אחד על פני מגזר שני? המגזר הדתי תרם בקצרין הרבה ,הרבה מאוד ,גם בחיי הקהילה וגם
בהכל .אני לא יודעת מה פתאום אנחנו מעודדים אותו לא להגיע ומעודדים רק את הצד השני ,אם
יש תשובות בבקשה.
קרן אהרן ביתן [דוברת] :אז ככה אף אחד פה לא מעודד חלק כן וחלק לא .כולם מוזמנים זה לא
נאמר .אני יכולה להגיד לך שכמאה פלוס משפחות שנקלטו פה בשנה האחרונה הרוב היו משפחות
עם רקע מסורתי ,חובשי כיפה .כולם ברוכים חלילה שלא תוציא לי בפייסבוק גזענית או משהו כזה.
בוא נשים את זה על השולחן .הרעיון המרכזי הוא קצרין .בתור ילידת קצרין ,דור שלישי בקצרין
מה שתרצה ,אני יכולה להגיד שבקצרין יש סטטוס-קוו מאוד עדין .יש מרקם פלורליסטי ,יש קבלה,
יש מסורת ,יש דברים מאוד מאוד יפים ,צריך לשמור על זה .רוב המשפחות שהגיעו לכאן בשנה
האחרונה הן משפחות שומרות מסורת ופחות החבר'ה הצעירים החילוניים .אתה מגדיר מה זה
חילוני? אני מגדירה את עצמי אדם חילוני ,אוקיי? אני אדם חילוני שהקהילה ,אל תקרא לזה דתית,
הקהילה עצמה היא פחות מדברת אליי ,אני יותר רוצה את המקום שהחינוך ייתן לי את מה שאני
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רוצה ,את הבית שאני רוצה לבנות ,את המשפחה שלי ,בעצם החוויה שבה אני גדלתי .עכשיו כבחורה
חילונית שחזרה אחרי כמעט שש שבע שנים בחוץ במרכז ,בירושלים והכל .חזרתי לכאן כי רציתי
לתת לילדים שלי את החוויה המושבית ,היישובית הסטטוס-קוו המלאה ,תתקן אותי אם אני טועה,
שאני קיבלתי כילדה .כולנו קיבלנו את זה ,רובנו גדלנו פה בקצרין בעצם וברגע שאנחנו בעצם מפרים
את האיזון הזה והאיזון הזה הוא עדין אז אנחנו כן רוצים להגיע אליו .המשפחות הדתיות
והמסורתיות יודעות כמה טוב פה ,הם באים לפה בשמחה והם ברוכים כולם ברוכים .המשפחות
החילוניות לא יודעות את זה ,אנחנו לא מצליחים להגיע אליהם ,ברור שכאשר נעשה קמפיין אנחנו
נפנה לכל משפחה צעירה שרוצה להגיע לכאן וכולם יגיעו ,אבל אם אנחנו נצליח להביא גם חבר'ה
חילוניים כמוני ,סבבה? אין לי בעיה ,תגדיר אותי כחילונית של קצרין ,אין בעיה .אם אני אצליח
להביא לפה עוד זוגות כמונו כולנו נרוויח ,זה הכל אין פה אפליה ואף אחד לא אומר "לא" לאף אחד.
הרעיון הוא לפנות לעוד.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :תודה ,שאלות?
שימי נמימי [חבר מועצה] :כן בבקשה .כמה כסף מתוקצב ב 2021-למחלקת הדוברות שלך ,פרט
לשכר ,שכר לא מעניין .יש לך הערכה?
קרן אהרן ביתן [דוברת] :מינורי לחלוטין.
שימי נמימי [חבר מועצה] :מינורי? יש לך הערכה? עשרות אלפי שקלים ,מאות אלפי שקלים?
מיליונים?
קרן אהרן ביתן [דוברת] :מאור אתה יודע להגיד כמה פחות או יותר התקציב שלי? בדיוק?
מאור אוחנה [גזבר] :אני לא אזרוק מספר .עשרות אלפי שקלים.
קרן אהרן ביתן [דוברת] :עשרות אלפי שקלים.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אז התשובה מביאה כמה זה עצוב הסיפור הזה ,זה שאת בכלל לא יודעת
כמה התקציב ,זה גם שזה לא ,אנחנו צריכים את התקציב ולשים שמה כסף.
קרן אהרן ביתן [דוברת] :אני יודעת בדיוק כמה התקציב שלי אל תדאג ויודעת גם לנהל אותו.
שימי נמימי [חבר מועצה] :מי אחראי על העדכון של הפרוטוקולים באתר המועצה?
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קרן אהרן ביתן [דוברת] :אני מעלה אותם.
שימי נמימי [חבר מועצה] :כולל הפרוטוקולים של התאגידים ,מתנ״ס וועדת תכנון?
קרן אהרן ביתן [דוברת] :מה שנשלח אלי עולה
שימי נמימי [חבר מועצה] :הייתה החלטה בנושא הזה שזה כן יעלה.
לילך גבע [מנכ”לית המועצה] :אני לא זוכרת אני צריכה לבדוק.
קרן אהרן ביתן [דוברת] :אנחנו נבדוק את ההחלטה ,מה שמגיע אליי עולה בשניות ,אין בעיה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :צריך לכבד רק את ההחלטות זה הכל .יש בתקציב  2021הוא מותנה גם
או שהוא לא מותנה? הוא לא מותנה .שיהיה בהצלחה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :רק התייחסות קצרה כי זה חשוב מאוד ,יש תקציב נגרר ויש תקציבים
פרויקטאליים .כאשר נגיד משרד השיכון מקבל החלטה שהוא מעוניין לשווק בקצרין  500יחידות
דיור ,אז חלק מהמאמצים התקציביים מועברים למועצה מקומית קצרין ,תקציב שיווק,
שבמסגרתו קצרין צריכה לשווק את עצמה .היא לא משווקת חברי מועצה או ראש מועצה אלא
משווקים את קצרין כקצרין .בשנייה אחת התקציב של עשרות אלפים הופך לתקציב של מאות
אלפים ואם מתקבלת החלטה של משרד נגב-גליל לפעול לטובת חיזוק פריפריה וקצרין בתוך
ההגדרות אז מועברים עוד תקציבים ככה בשנייה ,התקציבים הולכים וגדלים ,כאן אני בעצם חוזר
להגדרה שנאמרה קודם ,אחרי  23לחודש שתקום כאן ממשלה ,בע״ה יציבה וחזקה ,אפשר יהיה
לקיים איתה שיח ברמה של משרדים בממשלה ופקידות ממשלתית .לכולם ברור שבעיר שנמצאת
בתהליך של תנופה ובנייה יש צורך מאוד רציני לחזק אותה מבחינת שיווק וזה בעצם הערה כללית.
מה שבעצם דיברה קרן היא דיברה על פעילות בסיסית שמייצרת איזשהו קו מנחה ותוכנית עבודה
שאחר כך כל כסף שיגויס לטובת הנושא הזה וייועד למטרה הזאת במחלקות השונות .בבקשה שרון.
שרון לבקוביץ’ [חבר מועצה] :אני רוצה להגיד רק לגבי כל אתר האינטרנט ,משהו שאת לא ציינת.
אני חושב שהאתר מבחינת שקיפות עשה קפיצה גדולה ,אפשר היום לראות שם את הפרוטוקולים,
הפרוטוקולים כבר הם ברורים ,את יודעת ,אפשר לראות את ההחלטות .מי הצביע בעד מי הצביע
נגד .הכל נראה ברור ,דו"חות כספיים ,תקציב ,ועדת מכרזים ,ראיתי ששם זה עולה? כן ,אז ככה
הדבר הזה באמת יפה מאוד .משהו אחד שאולי יקרה מתישהו לכו תדעו אולי נגיע לירח לפני זה,
בכל המדינה כבר אני אומר לכם בכל המדינה ,בכל קיבוץ ,אנשים מקבלים דברים במייל והם לא
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הולכים לדואר .יש כזה מפתח עם זה שמגיעים רק פה בקצרין כדי לקבל את השוברים של החינוך
ושל הארנונה .עדיין אנחנו ,זה הדבר היחיד שנשאר לי בדואר חבר׳ה נשבע לכם אין כלום שם חוץ
משישי בגולן וכל מיני פרסומים .הדבר היחיד שחשוב לי שם עדיין שמגיע אליי זה ,אתם זוכרים
פעם היו כאלה ניירות ששולחים בדואר? וזה עדיין מגיע לדואר.
קרן אהרן ביתן [דוברת] :אנחנו עוד מעט שם.
שרון לבקוביץ’ [חבר מועצה] :והדרישה הזאת של מלגם ל 200-אני גם לא מבין מה הקשר אם הם
שולחים לבן אדם אחד או למיליון הרי מחשב שולח את זה .אני לא מבין כי אני לא מצליח להבין
את הקשר וכדאי שגם קצרין בעזרת השם תתקדם ותהיה חלק ממדינת ישראל.
לילך גבע [מנכ”לית המועצה] :זה הזמן.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :זה הזמן לקרוא לכל התושבים לענות לפניית המועצה.
שרון לבקוביץ’ [חבר מועצה] :זה לא ,לא ,אני אומר שכל התושבים צריכים לקבל במייל ומי שלא
רוצה יקבל בדואר.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :לא לא ,אבל להעביר כתובת דוא״ל ,בבקשה חברים כל מי שמעוניין.
שרון תקשיב אתה צודק במיליון אחוז אנחנו רוצים להגיע לזה ,רוצים.
שרון לבקוביץ’ [חבר מועצה] :אני לא מבין מה הקשר אם אני רוצה ,אז מה הקשר אם עוד אחד
רוצה או לא רוצה?
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אבל אם אין דוא״ל שלך אי אפשר לשלוח לך.
שרון לבקוביץ’ [חבר מועצה] :יש דואר ,שלחתי את זה ,אני רוצה לקבל במייל ,אני רוצה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אתה צודק.
לילך גבע [מנכ”לית המועצה] :נראה לי רוב מי שנרשם לשירות יושב מסביב לשולחן הזה.
שרון לבקוביץ’ [חבר מועצה] :זה לא קשור.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :זה לא משנה ,אתה צודק.
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מאור אוחנה [גזבר] :אתה צודק ,שרון בכל זאת לפני שלושה חודשים התחלנו את הפיילוט הזה.
אפרופו כמה מכם היו שותפים לפיילוט והרמנו טלפונים כדי לראות שזה באמת עובד .עדיין חסרה
לנו כמות מסודרת כתובות-
שרון לבקוביץ’ [חבר מועצה] :לא אבל אני לא מבין מה זו הדרישה של הכמות?
מאור אוחנה [גזבר] :יש דרישה של מערכת המידע שעובדת איתנו-
שרון לבקוביץ’ [חבר מועצה] :מי זה דורש את זה?
מאור אוחנה [גזבר] :מערכת המידע שעובדת איתנו ,מטרופולינט ,היא מכינה גלופה דיגיטלית ,כדי
לייצר גלופה דיגיטלית צריך כמות מסוימת כדי לשלוח את זה .אנחנו בכל זאת ביקשנו להתחיל
לייצר את הגלופה הדיגיטלית ועשינו איתה הפיילוט ,חלק זה עבד חלק פחות ,אפילו היינו איתך
בקשר כמה פעמים .אצלך זה פחות עבד .בכל אופן הפעם הבאה שזה יקרה ,זה יהיה פיילוט נוסף
כדי לראות שזה באמת עובד עם כמה ,כי היה להם בעיות והכוונה היא שממש בקרוב זה יצא לדרך.
שרון רואס [חברת מועצה] :אם אתה אומר שצריך מאתיים תושבים אז תפרסם את זה כדי שיותר
ירשמו.
שרון לבקוביץ’ [חבר מועצה] :למה מאתיים? למה לא אלף או עשרה?
דימי אפרצב [ראש המועצה] :שרון ,אין דיווח ,אנחנו איתך.
שרון לבקוביץ’ [חבר מועצה] :מי הם דורשים? אתם איתי?
דימי אפרצב [ראש המועצה] :שרון אנחנו איתך ,אתה צודק .לפני שבע שנים אתה דיברת על
האפשרות לקבל שירותים דיגיטליים בכלל ,שים לב.
לילך גבע [מנכ”לית המועצה] :אני רוצה לנצל את הבמה הזאת להגיד לקרן ,שהציגה את 2020
ודיברה על הדוברות וההסברה .אני חושבת שזה המקום להגיד תודה לקרן .חלקכם יודעים גם
ברמה האישית ,קרן לקחה על עצמה להיות ראש צוות המתשאלים ,אנחנו שישה מתשאלים שכל
החולים וכל המבודדים איתם אנחנו מדברים כבר כמעט שנה שלמה וקרן עושה את זה גם
במקצועיות אין יום ,אין לילה ,שישי שבת ,באמת זה המקום להגיד לה תודה וזה לא מובן מאליו.
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שימי נמימי [חבר מועצה] :אני רוצה בבקשה משהו להגיד .זה אומנם לא מופיע על סדר היום אבל
במליאה הקודמת היועץ המשפטי הבטיח לנו תשובה במליאה הזאת.
לילך גבע [מנכ”לית המועצה] :כן ,הייתה תשובה על החובות של העובדים.
אייל נון [יועמ”ש] :כן ,החובות כולם הוסדרו .היה לנו חוב של חבר/חברת מועצה שחלקו התיישן
ונמחק עוד לפני שהחבר/חברה האלה נבחרו למועצה והיתרה הוסרה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :באיזה תאריך? באיזה תאריך זה הוסדר? באיזה תאריך נסגר החוב?
אייל נון [יועמ”ש] :שאלת האם טופל ,בדקתי והתשובה טופל והחוב נסגר.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אייל ,בדו״ח מופיע שהנושא נמצא בטיפול אצל היועמ״ש ,מתי סיימת
את הטיפול? באיזה תאריך?
אייל נון [יועמ”ש] :לא זוכר בעל פה ,אחרי הדו״ח.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אחרי הדוח ,ני אשמח לתשובה באיזה תאריך זה מאוד חשוב לנו .תודה.
הצעות לסדר ושאילתות
דימי אפרצב [ראש המועצה] :סעיף חמישי בבקשה.
הצעה לסדר בנושא הסדרת הצבעות תב"רים /שימי נמימי
לילך גבע [מנכ”לית המועצה] :יש הצעה אחת שהגיש שימי.
שימי נמימי [חבר מועצה] :יש שתי הצעות.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :יש הצעה לסדר אחת.
לילך גבע [מנכ”לית המועצה] :יש הצעה לסדר אחת ,אני קיבלתי הצעה אחת של שימי והיא פה.

הסדרת הצבעות לתב"רים
לילך גבע [מנכ”לית המועצה] :אני קיבלתי הצעה לסדר אחת.

למרות שהנושא צריך להיות מובן מאליו ,למען השקיפות ולמען דיון מעמיק בכל נושא ,אני
אמליץ להעלות הצבעות לתב"רים באופן נכון יותר לחברי המליאה .המצב שבו אנו מקבלים
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שורות של תב"רים לאישור והזמנות למליאה ללא קבלת תוכניות עסקיות צרכים ,סדרי
עדיפויות ,חומר מקצועי לא מאפשר לבחון את הנושאים הכל כך חשובים בצורה מקצועית
ונכונה .ולכן ההצעה הינה:
הצעת החלטה:
א .העלאה להצבעה באופן קבוע של כל דבר בנפרד.
ב .לדאוג שחברי המועצה יקבלו בכתב תוכנית עסקית ,הסברים וחומר מקצועי לפני
המליאה .כל זה בהתאם לנושא ולדבר שהוגש לאישור.
לילך גבע [מנכ”לית המועצה] :שימי אם אתה רוצה לדבר?
שימי נמימי [חבר מועצה] :אני אסביר את עצמי.

בודקים מתי נשלחה ההצעה לסדר שלא עלתה לסדר היום
דימי אפרצב [ראש המועצה] :טוב שימי בבקשה ,מה שלא הגיע לא יעלה .זה יעלה בישיבה הבאה,
בבקשה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :מכיוון שהנושא הזה של התב"רים עולה בכל מליאה ונכנס למתח לפני
כל ההצבעה על התב"רים ,רציתי שהנושא הזה יוסדר בצורה מסודרת כהצעה לסדר משתי בחינות:
פעם אחת מהצורך להבין שכל תב"ר הוא לגופו ואי אפשר להציג את הדברים כרשימה אחת וכל
תב"ר הוא חשוב מכיוון שלפעמים מדובר בתב"ר שמתחיל ונגמר באותו נושא שמוצג ,ולפעמים זה
רק התחלה של משהו שאנחנו לא יודעים איך הוא יסתיים וזה יכול להתחיל מ 50,000-שקל
לפרויקט ולהסתיים במיליונים .ולכן אנחנו רוצים שלכל תב"ר תהיה בעצם הצבעה נפרדת ובנוסף
להצבעה גם לקבל חומר מקצועי לפני ההצבעה ולאו דווקא מעבר לחברי המועצה שיבואו והתעניינו
ויראו .אם חבר המועצה יבוא ויבדוק כשיש לו כבר חומר מקצועי במייל לגבי אותו נושא ,אותו
פרויקט ,אז יהיה לו יותר קל גם לבוא לשאול את השאלות ולהבין את החומר ולהצביע בעד ונגד
באמת לפי דעתו האמיתית ולא לפי הלך הרוחות במליאה והעצבים באותה מליאה .אז אני חושב
שבגלל שהנושאים האלה מאוד חשובים ומדובר בדרך כלל בפרויקטים של הקמת תשתיות ,הקמת
מבנים ,הוצאות של מיליונים וכו' ,שמשנים את האופי של העיר .אני חושב שכן צריך לקבל חומר
מקצועי כמה שיש במסגרת של כל תב"ר במסגרת האפשר ,וזה יעזור לנו כחברי המועצה להצביע
נכון ולפעול נכון.
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דימי אפרצב [ראש המועצה] :מי בעד הצעתו של שימי נמימי נא להצביע ,שימי נמימי ,יהונתן
גרוסמן ,אלי מרדכי וטניה בגון .מי נגד? שרון לבקוביץ׳ ,לילך לייבוביץ׳ ושרון רואס ,אנה גרוסמן,
דימי אפרצב .ההצעה לא עברה.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את ההצעה לסדר שהועלתה על ידי חבר המועצה שימי נמימי בנושא הסדרת
הצבעות לתב"רים.
נדחה ברוב קולות

מ

שם

תפקיד

הצבעה

1

דימי אפרצב

ראש המועצה

נגד

2

אנה גרוסמן

סגנית ,חברת מועצה

נגד

3

לילך ליבוביץ'

חברת מועצה

נגד

4

שרון רואס

סגנית ,מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה

נגד

5

שרון לבקוביץ'

חבר מועצה

נגד

6

טניה בגון

חברת מועצה

בעד

7

יוני גרוסמן

חבר מועצה

בעד

8

שימי נמימי

חבר מועצה

בעד

9

אלי מרדכי

חבר מועצה

בעד

דימי אפרצב [ראש המועצה] :הייתה עוד איזה שאילתה שאני דוחה אותה למליאה הבאה .תודה
רבה לכולם.
-הישיבה ננעלה-

בברכה,
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מר דימי אפרצב

גב' לילך גבע

ראש המועצה

מנכ"לית המועצה
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