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[ ]1עדכוני ראש המועצה
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אנחנו נערכים בסוף חודש נובמבר לאירוע מאוד מרגש ,כולנו נשתתף
בו ,זו החלטת הממשלה לפיתוח הגולן וקצרין -בירת הגולן .אנחנו כרגע ממש בישורת האחרונה,
רצים סביב השעון כולל נסיעות לירושלים ,יחד עם צוותים פה במועצה כדי להביא לקפיצת מדרגה
וגם תקציבים נוספים למועצה ,זה אמור לפתוח לנו הרבה מאוד אוויר ,אני מציין גם אירוע מאוד
משמח שבשבוע שעבר עבר תקציב המדינה ,גם  ,2021-2022זה בהחלט אירוע מאוד חשוב ,לא נכנס
לא לפוליטיקה ולא לכלום ,לנו למועצה זה יפתח אפשרויות להתחיל לנשום ,לקבל תקציבים
ולהתחיל לעבוד.
קול קורא לחיזוק מבנים מרעידות אדמה
עוד דבר שהוא חשוב לעדכון ,אנחנו גם שיתפנו קול קורא לחיזוק מבנים ורעידות אדמה הסתיים
בכך ש 64-יחידות דיור שניגשו זכו ,זה דבר יוצא מן הכלל ,מאוד חיובי .במסגרת חיזוק מבנים הוא
נותן לכל יחידת דיור סכומי כסף הרבה יותר גבוהים ממה שהיה באותה תקופה איפה שהייתה
התחייבות ממשלתית לשיפוץ  150יחידות דיור וזה פותח אפשרות לשדרוג מאוד משמעותי ,אני
אומר את זה כאן גם לכם וגם דרככם לציבור ,שזה חבל שכל מי שלא הצליח להתארגן למרות שהיה
פרסום ועידוד ,אין כל כך מה להתלונן ,כי מי שלא ניגש -אי אפשר להביא סוס לשוקת ולהכריח
אותו לשתות.
סוגיה אחרונה שיש לנו פרק זמן מאוד קצוב ,צריך להביא למצב שאותם  64משפחות שזכו צריכים
עכשיו להתחיל לחתום על חוזים ,לגייס כספים .כולנו מודעים לזה שחלק מהדיירים הם מאוד
מבוגרים אבל כולנו גם מבינים שללא מעט סבתות וסבים יש נכדים או ילדים שהם שומרים את
הדירות האלה עבורם ,אז חשוב מאוד לעשות מאמץ ,כי רק  7,000ש"ח מתוך  90אלף ש"ח זה כל
ההשתתפות ,בכל קנה מידה הדבר חיובי וחשוב .אני מקדים את השאלות שנשאלו בעבר ,חשוב
מאוד להבין שבזמנו שהצלחנו להכניס את קצרין בדלת האחורית לתחום שיקום שכונות ותיקות
למרות שקצרין לא בדיוק עמדה בקריטריונים ,אז הייתה התחייבות ממשלתית לשפץ את כל 450
יחידות הדיור ,כמובן שרצו לתת את זה בשלוש מנות ,כל מנה  ,150עלתה בסביבות  8מיליון ש"ח,
זה סכום לא זניח למרות כל מה שאומרים ,אבל כולנו יודעים שהממשלה התחלפה ,נכנס שר שיכון
חדש ,אחר כך התחלף שוב ,סדרי העדיפויות שלו השתנו וגם הייתה לנו פה מדינה כמעט  3שנים בלי
תקציב ,אז אי אפשר היה להביא שום דבר .אני לזכותם של הנוכחים אגיד ,שאנחנו מדברים על סדר
גודל של בין  5ל 6-מיליון ש"ח שכרגע גויס לטובת הנושא ,כאשר התושבים הם האנשים האמיצים
ואנחנו כמועצה נתנו גיבוי וליווי ,זה לא דבר שקורה במועצות אחרות ,כך שיש לנו את כל הסיבות
לזה.
בשבוע הבא שר השיכון מגיע לפה יחד עם שר המשפטים ,אני מאוד מקווה שבעזרת השם נחנוך את
רוב העשר ,טיילת עם מתקן והכל ,מי כמוכם מבינים שאם שר השיכון מגיע ,אז משרד השיכון דואג
מהר לסיים את כל הבניה כדי שסוף כל סוף נקבל גם אישורים של מכון התקנים ואז הטיילת היפה
הזאת תתחיל לעבוד עם כל המתקנים והכל .זה דבר מאוד משמח.
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מכרז לשטחי משרדים ומסחר בקריית הממשלה
בחודש הקרוב יוצא מכרז לשטחי משרדים ומסחר בקריית הממשלה ,לכל החששות שהיו לחלק
מהחברים שקריית הממשלה כן או לא תקום ,אתם רואים שזה רץ .כרגע נראה כאילו נעצרו
העבודות אבל רוב העבודות כרגע מתבצעות בפנים ,ואנחנו כבר מוציאים מכרז לשטחים מסחריים
במשרדים שם בפנים ,אני מאוד מקווה שכל מי שחלם בקצרין לפתוח משרד תהיה לו הזדמנות
לעשות את זה.
פרויקט אודם
פרויקט אודם ,דיווחנו על זה היום .מי שלא יודע מדובר על פרויקט של משרד הבטחון ,תלפיות
אקדמי ,פרויקט מאוד יוקרתי שאנחנו מצליחים לקדם אותו פה בקצרין .הפרויקט הזה יפעל ,כרגע
הם יצאו לשלבי ביצוע ונכון להיום הכריזו על גיוס מורים ,המורים האלה יעבדו תחת המחלקה של
חינוך מחוננים ,זה יופי של דבר .לנו מעבר ליוקרה שהפרויקט הזה יכול להביא ,הוא יכול לתת מענה
למורים שעומדים בקריטריונים ,אבל גם להביא לכאן מורים שאנחנו נוכל בוודאי להציע להם גם
להשתבץ בתוך מסגרות קיימות וככה להעלות את כל הנושא של חינוך טכנולוגי .זה פרויקט טוב
שיביא לנו הרבה מאוד תהילה ומקומות עבודה .מרכז איתן נפגעים ,זה לא סוד ,אנחנו מתמודדים
הרבה מאוד זמן עם מרכז איתן ,אני מדבר כרגע על החלק הפנימי שבו איכשהו המתכננים במפרשים
וכל הסגירות ,כנראה לא לקחו בחשבון שעל פי מה שאנחנו רואים בעצמנו ,אבל גם אידיאולוגים
טוענים שזה יצר בית גידול נהדר לסנוניות מכל רמת הגולן ,הן מגיעות לפה וזה עושה לנו הרבה
מאוד נזק ובלגאן ,זה נמצא בטיפול הרבה מאוד זמן וכרגע זה מתמקד בכמה מישורים .פעם אחת
רואים שהשיפוץ לקראת סיום ,כמעט השלמה של המרצפות ,שזה אגב עוד דבר שתוכנן מראש
להיות עם קרמיקה שנבחרה ,זאת לא קרמיקה שמסוגלת לעמוד בעומסים של עגלות וכו' .החלטנו
אחרי כל הני סיונות והרבה מאוד כסף שהושקע להפוך את זה למשהו מבטון שיהיה דמוי קרמיקה,
גם חזק ,גם יפה וגם ישרת את מה שצריך.
שימי נמימי [חבר מועצה] :ראש המועצה ,אולי תסביר רק לציבור למה הדיון הזה לא מתבצע
בדלתיים פתוחות בכפוף לתו הירוק שיוכלו להגיע לכאן התושבים?
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אתה מתפרץ לי באמצע ,אני ממשיך בדיווח.
שימי נמימי [חבר מועצה] :חבל גם שאתה דן בנושא שהעליתי הצעה ,אבל בוא תסביר לציבור ,זו
דמוקרטיה ,בכל הארץ מאפשרים כניסה של ציבור ,למה במועצה אזורית קצרין עובדים בשיטה
דיקטטורית ולא מאפשרים לציבור בכפוף לתו הירוק להיכנס לשמוע את המליאה?
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אני ממשיך בדיווח .סוגיית הציפורים-
שימי נמימי [חבר מועצה] :סוגיית הציפורים היה לך  8שנים לטפל בה ולא טיפלת ,נזכרת לטפל
אחרי שהגשנו הצעה לסדר בנושא.
שרון רואס [חברת מועצה] :אבל שימי ,נכנסת באיחור ,תן לו לדבר ,אנחנו באמצע הדיווח.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אני לא רוצה לתת לו ,כי הוא לא נותן לי גם .אם יש לך בעיה ,את יכולה
להמשיך לדבר.
שרון רואס [חברת מועצה] :אני לא רוצה להפריע לאף אחד ,תן לנו לשמוע.
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שימי נמימי [חבר מועצה] :אני אסביר לך למה שרון ,הוא לא מאפשר לנו באופן דמוקרטי להביע
את עמדתנו ,לכן אני נאלץ להפריע לו .אם הוא היה נותן לי את האפשרות לדבר ולהביע את עמדתי,
לא הייתי מפריע לו .אבל הוא מפריע לי באופן קבוע ואין סיבה שאני לא אפריע לו ,זה העניין.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :שרון תודה ,אני מודה לך על העזרה .המחלקה המוניציפלית
מתעסקת פה במרכז איתן בשתי סוגיות משמעותיות ,אנחנו בודקים את כל החלופות הנדרשות,
פעם אחת סביב העניין של הנגשה ,מעלון ,יש שם קושי מסוים שמנסים לפתור אותו.
שימי נמימי [חבר מועצה] :לפני שנה דיברת שהמעלון הזה יטופל ,שנה שלמה לא עשית כלום .לפני
שנה אלי מרדכי הגיש שאילתה בנושא ,לא עשית כלום ושום דבר ,היה רעש בפייסבוק בנושא הזה
אז התחלת להעלות את זה בדיון למליאה .מפליא למה אתה מטפל בנושא רק כשזה מגיע למצב
שהציבור כבר מתפוצץ.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :שהציבור יראה שיש פה בריון.
שימי נמימי [חבר מועצה] :שהציבור יראה שיש פה דיקטטור ,ואתה לא מאפשר לציבור לשמוע את
המליאה.
שרון רואס [חברת מועצה] :שימי ,תקשיב .אני שמחה לשמוע אותך ,יש סדר עדיפויות כשיש תקציב
מצומצם .שכל הציבור ישמע ,לא היה גרעון ,אתה מפיץ שקרים לכולם ודי .תפסיק עם הקטע של
הדיקטטור ,אתה מנסה כל הזמן לייצג את דימי כאחד שלא מקשיב ,אני לא מקבלת צביעות
ושקרים .די ,תשחרר.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אוקיי ,אז אני אשאל אותך אחד על אחד ,שום צביעות .השנאה שהוא
יצר בעיר הזאת אף אחד לא יצר.
[התפרצויות]
שימי נמימי [חבר מועצה] :אדם שמתנכל לתושבים ,לנציגי ציבור ולבעלי עסקים ,הוא בן אדם
שמייצר שנאה אצל התושבים ופילוג.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :שימי נמימי ,אתה שקרן ורמאי .בזה נגמר הסיפור ,שרון אני רוצה
להמשיך.
שרון רואס [חברת מועצה] :לא ,אני חייבת לשתף ,דווקא שכולם ישמעו .לא פעם ולא פעמיים אמרו-
[התפרצויות]
דימי אפרצב [ראש המועצה] :טוב ,די ,חאלס ,אני לא רוצה לשמוע יותר.
שרון רואס [חברת מועצה] :לא פעם ולא פעמיים שמעתי על סיפורים שהוא נקמן והלכתי לבדוק,
אני לא אפתח לך את זה פה ותשמע איזה שקרים.
שימי נמימי [חבר מועצה] :בואי תשבי איתי יום אחד ,אני מזמין אותך אליי למשרד.
שרון רואס [חברת מועצה] :אף אחד פה לא ירצה שינקמו באף אחד .כולנו חברים של כולם ,אל
תגיד שיש פילוג .אני חברה של כולם ,לא היה אחד שניגש אליי ולא עזרתי לו.
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[התפרצויות]
שרון רואס [חברת מועצה] :אתה מייצר תדמית לא נכונה שפוגעת בעיר.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אני אומר לך עוד פעם ,אם את רוצה את מוזמנת לבוא אליי ואני אתן
לך עוד דוגמאות אינספור.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :תבואי אליו למשרד-
[התפרצויות]
שימי נמימי [חבר מועצה] :תחזור על המשפט שאמרת עכשיו .מר אפרצב ,אם יש לך אומץ ,תחזור
על המשפט שאמרת עכשיו .הוא לא מייצר שנאה ,שיחזור על המשפט שהוא אמר עכשיו שרון .את
אמרת שהוא לא מייצר שנאה ,אז שיחזור על מה שהוא אמר .הוא אמר לי שקרן ,בן אדם שמעלה
נושא שהיה לפני  12שנה שטעות של המועצה מנסה להציג אותי כאחד שחייב כספים? תגיד את מה
שאמרת עכשיו.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :ממש ליצן ,בואו נתקדם.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אתה ליצן ,אתה נקמן וליצן .אתה בושה וחרפה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :בסדר ,סיימת?
שימי נמימי [חבר מועצה] :לא ,אני אסיים מתי שאני רוצה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :שתה מים ,כי אתה קצת פולט החוצה נוזלים ,זה מסוכן.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אתה פולט ,אתה והחייל שלך מאור הגזבר .אתה והחייל שלך ,כולם
אצלך חיילים.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :למה אתה לחוץ? למה אתה צועק?
שימי נמימי [חבר מועצה] :אני שם עליך פס ,אדוני .אני לא סופר אותך ,הלוואי ותתבע אותי ונראה
מי יזכה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אוי ,די ,תפסיק.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אתה בושה וחרפה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אתה בן אדם קטן ,מיקרוסקופי ,חבל לי להשקיע את האנרגיות.
בסדר גמור .תחזור לשחק עם החברים שלך.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אתה חייל טוב מאור הגזבר.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אוקיי ,אני מדווח-
שרון רואס [חברת מועצה] :הוא מחויב למועצה מאור ,אף אחד לא מקבל פה משכורות ,אנחנו
עושים מה שאנחנו חושבים-
[התפרצויות]
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שרון רואס [חברת מועצה] :אני הולכת עם מה שאני מאמינה ,עם היושרה ועם קידום העיר.
שימי נמימי [חבר מועצה] :שרון ,אם את כל כך בחורה נחמדה וטובה ,למה את לא אומרת את
הדברים שהוא אמר? בואי תבדקי את הדברים שהוא אמר עכשיו ,תראי איזה בן אדם שפל ומגעיל
הבן אדם הזה .תבדקי את הדברים שהוא אמר ואז תגידי אם הוא לא שפל ומגעיל.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אני לא שומע ,אתה יכול לצעוק יותר חזק?
שימי נמימי [חבר מועצה] :אני אצעק כמה שאני רוצה מר אפרצב .מר אפרצב ,החיוך המטומטם
שלך לא עושה לי כלום.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :תצעק יותר ,אני לא שומע אותך.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אני אצעק עוד פעם ,אתה שפל ומגעיל ,בושה וחרפה לעיר הזאת .זה מה
שיש לי להגיד לך.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אתה עכשיו מסופק ,מבסוט?
שימי נמימי [חבר מועצה] :לא ,עדיין לא.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אז תשתה מים.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אני אשתה מים מתי שאני רוצה.
סיבים אופטיים
דימי אפרצב [ראש המועצה] :הסעיף השמיני אתם צריכים לדעת שפריסת סיבים אופטיים
מתבצעת כרגע על ידי בזק ,אנחנו לא מדברים על זה יותר מדי עד שלא יושלמו כל העבודות ואז
נעשה טקס מסודר עם האחראים ,אבל זה בהחלט יביא לנו שדרוג משמעותי בכל מובן אפשרי.
אלי מרדכי [חבר מועצה] :כמה זמן הם מעריכים את זה?
דימי אפרצב [ראש המועצה] :תשמע ,הם מתחמקים ממתן תשובות מדויקות ,אבל הם מדברים על
סוף דצמבר ,אני מקווה מאוד שזה יהיה לפני.
אלי מרדכי [חבר מועצה] :כל הישוב יהיה בסיבים אופטיים?
דימי אפרצב [ראש המועצה] :כל הישוב ,ואני חייב להגיד לכם שברגע שיסיימו את כל הפריסה,
תזכרו מה שאני אומר -יבואו גם חברות אחרות .זה היה נורא חשוב להביא אותם ,אנחנו חווינו
חוויה של הרבה מאוד חברות שמתעסקות בפריסת סיבים אופטיים ,שבאו וסיפרו לנו סיפורים מפה
ועד להודעה חדשה ,אני התעקשתי שבזק יבואו ,הם התחילו לעשות את זה בשני ישובים סמוכים
במועצה אזורית גולן .כל שיטה שתהיה כדי שנהיה מחוברים ,אנחנו צריכים אינטרנט ,זה מה
שחשוב .הדבר האחרון ,שחשוב מאוד שתדעו ,בין התוכניות שהצגנו במשרד התחבורה ,גם הצגנו
את הסוגייה של גשר מבית המכס העליון עד גדות ,אתמול הייתה לנו ישיבה עם שרת התחבורה ומי
שמאוד משתף איתנו פעולה בדבר הזה זה מנכ"ל נתיבי ישראל .אגב ,מי שלא יודע ,קיימות תוכניות
שנים על גבי שנים ,מה שחסר כרגע זה תכנון מפורט וגם הכביש שקיים ,תכנון עקרוני מבית המכס
העליון עד צחר ,במקטעים .המקטע הכי בעייתי זה הגשר ,אז אנחנו ביקשנו שיצאו לדרך ,שיתנו
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הנחיה לתכנון מפורט ,אני יוצא מנקודת הנחה שאם יהיה תכנון מפורט של הגשר ,שני החיבורים
כבר יהיו יותר בקלות ויוכלו לעשות אותם.

[ ]2אישור פרוטוקול קודם
דימי אפרצב [ראש המועצה] :הסעיף השני ,אישור פרוטוקול קודם .ביקש שימי נמימי לעשות איזה
שהוא תיקון.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :שימי ביקש לעשות תיקון הבהרה על השאילתה ,לא אלי שאל אלא
שימי שאל ,זה נכון .צריכים להצביע כדי שנשנה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אין שום בעיה .מי בעד הפרוטוקול? בבקשה להצביע .פה אחד ,תודה
רבה.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול המליאה הקודמת שמספרו  317מיום .5/09/2021
אושר פה אחד
מ

שם

תפקיד

הצבעה

1

דימי אפרצב

ראש המועצה

בעד

2

אנה גרוסמן

סגנית ,חברת מועצה

בעד

3

לילך ליבוביץ

חברת מועצה

בעד

4

שרון רואס

סגנית ,מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה

בעד

5

שרון לבקוביץ

חבר מועצה

בעד

6

טניה בגון

חברת מועצה

בעד

7

שימי נמימי

חבר מועצה

בעד

8

אלי מרדכי

חבר מועצה

בעד

[ ]3תב"רים
דימי אפרצב [ראש המועצה] :תב"רים ,בבקשה .סעיף .3
מאור אוחנה [גזבר] :תב"רים קיבלנו  60אלף ש"ח ממשרד החינוך לטובת תקשוב וציוד קצה לטובת
החווה החקלאית .הציוד הזה ניתן במסגרת זה ששר החינוך מעניק למוסדות חינוך ציוד קצה
ותקשוב במסגרת הקורונה וכן הלאה ,אנחנו קיבלנו עכשיו השלמה לטובת החווה החקלאית ,אין
צורך בהשלמת התאמה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :יש לי שאלה .מה החוב הפתוח בתב"רים נכון לעכשיו? הסבר לציבור,
תב"רים זה תקציב לפרויקטים שברובו הוא מהממשלה ,לפעמים יש התאמה ולפעמים אין ,במקרה
הזה אמרת שאין ,אבל למיטב ידיעתי הרבה מאוד כספים עדיין לא הגיעו .זה נכון?
דימי אפרצב [ראש המועצה] :שניה אחת ,קודם כל יש פה נושא פתוח שצריך לסגור אותו .זה דבר
אחד .הדבר השני ,השאלות הרטוריות הן לא לכאן ,יש קונקרטיות .אנחנו לא במועצה ,אתה יודע
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לצעוק מצוין ,תהיה בבקשה קונקרטי ,לא אמירות באוויר .קודם כל ,התב"ר הזה אם יש שאלות
לגביו זה המקום לשאול.
שימי נמימי [חבר מועצה] :יש לי זכות דיבור.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :יש לך זכות דיבור או שאני נותן לך או שלא .כרגע אנחנו דנים בנושא
הזה ,כשיגמר אתה תקבל זכות דיבור .מי בעד אישור התב"ר הזה? אני מבקש להצביע ,ואז תוכל
לשאול מה שאתה רוצה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :לגבי התב"ר הזה יש לי את הזכות לדון בו ולדבר עליו.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :עליו ,מה יש לך לדון עליו? בוא נשמע אותך.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אתה רוצה להפעיל לי זמן או שאתה רוצה להפריע לי?
דימי אפרצב [ראש המועצה] :לא ,אני לא מפעיל זמן ,אני קונקרטי לגבי התב"ר הזה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אתה מפריע לי.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :לא ,אתה מפריע לי כרגע .אני לא מפריע לך .מה לגבי התב"ר הזה?
טוב ,תודה רבה .אני מבקש להצביע בעד אישור התב"ר הזה ,מי בעד? נא להצביע .מי בעד? בבקשה
להצביע .מי נגד? טניה נגד ,אתה נגד אלי? לא ,לא ,אני בא לקדם עניינים.
[התפרצויות]
דימי אפרצב [ראש המועצה] :שרון לבקוביץ' הצביעה בעד ,לילך ליבוביץ הצביעה בעד ,אנה גרוסמן
בעד ,שרון רואס הצביעה בעד ,דימי אפרצב הצביע בעד .מי הצביע אחרת?
שימי נמימי [חבר מועצה] :אני לא מצביע כי לא ניתנה לי זכות הדיבור.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אין בעיה ,טניה בגון הצביעה נגד .אלי?
אלי מרדכי [חבר מועצה] :נמנע.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אדון נמימי?
שימי נמימי [חבר מועצה] :שמעת מה אמרתי ,לא משתתף בהצבעה.
[התפרצויות]
הצבעה :אושר ברוב קולות.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את פתיחת תב"ר  572על סך  60,000ש"ח ממשרד החינוך.
אושר ברוב קולות
מ

שם

תפקיד

הצבעה

1

דימי אפרצב

ראש המועצה

בעד
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2

אנה גרוסמן

סגנית ,חברת מועצה

בעד

3

לילך ליבוביץ

חברת מועצה

בעד

4

שרון רואס

סגנית ,מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה

בעד

5

שרון לבקוביץ

חבר מועצה

בעד

6

טניה בגון

חברת מועצה

נגד

7

שימי נמימי

חבר מועצה

לא
השתתף

8

אלי מרדכי

חבר מועצה

נמנע

דימי אפרצב [ראש המועצה] :אם יהיו הפרעות אני ארוץ קדימה .מי שרוצה לדבר בצורה מתורבתת
יקבל זכות דיבור ,מי שיתנהג כמו ערס לא יקבל זכות דיבור.

[ ]4דיון בדוח רבעוני
דימי אפרצב [ראש המועצה] :דו"ח רבעוני ,בבקשה .דיון.
מאור אוחנה [גזבר] :אנחנו מציגים לכם את דו"ח רבעוני  ,2הוא בעצם הדו"ח החציוני לשנת .2021
דו"ח ההתנהגות השנתית מבחינה תזרימית ותקציבית היא מאוד לינארית ,כלומר לא כל חודש
מנוהל בתקציב חלקי  12חודשים ,לכן ניתן לראות פה ,אני אגע בנקודות איפה הפערים הם פערים
זמניים .נתחיל עם נכסים ,מבחינת נכסים אנחנו נכון לתאריך  30.6.21בסך הכל  2,660,000ש"ח
כולל הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו ,הכנסות שרשומות בתקציב המועצה וטרם התקבלו ,בסך
 2,660,000ש"ח .סך הכל שוטף  5.3מיליון ש"ח ,כולל השקעות לצד הנכסים אנחנו עומדים על 26.5
מיליון ש"ח .בצד הגירעונות אין נתונים כי לא היו שינויים ,לעומת זאת בצד הגירעונות בתקציב
הבלתי רגיל ,הגירעונות הזמניים הם זהים ל ,30.6-אני מזכיר שתקציב בלתי רגיל ההתנהלות שלו
היא לא התנהלות שנתית ,אלא התנהלות רב שנתית ,במיוחד כאשר מדובר בשנה או לפחות שנה
וחצי שאנחנו עוסקים בפרויקטים עתירי תזרים כמו קריית הממשלה ופרויקטים נוספים .מבחינת
גרעון מימון זמני השינוי הוא לא מהותי וכמעט זהה לסוף השנה הקודמת .עודפי מימון זמניים ,יש
ירידה טיפה והגרעון הזמני עומד על  9,695,000ש"ח ,הגרעון הזה הוא בעצם שכלול של העודפים
בתקציב הרגיל לבין הגירעונות בתקציב הרגיל .הגירעונות הם גירעונות זמניים .סך כל הנכסים
עומד על  41.5מיליון ש"ח .בצד ההתחייבויות אין לנו אשראים ובנקים ,אנחנו לא עושים שימוש
במסגרות אשראי בבנקים ,בצד מוסדות השכר  2.5מיליון ש"ח כידוע לכם ,שכר של יוני משולם
בחודש יולי ,ולכן זה שכר שתוקצב אך טרם שולם ,מאחר וביולי משולם גם הבראה ,אז אתם יכולים
לראות שזה משמעותי יותר גבוה מה .30.12-סך הכל ההתחייבויות השוטפות עומד על כ 15-מיליון
ש"ח ,בצד הקרנות לעבודות פיתוח ,קרנות הבלתי מתוקצבות ,יש לנו פירוט ,אני אעבור על זה מיד,
הפחתה של כמיליון ש"ח ,סך הכל במתוקצבות אין שינוי .בעודפים בתקציב הרגיל ,אנחנו בעודף
המצטבר בסך הכל ירדנו מ 242-אלף ש"ח לכ 100-אלף ש"ח .לתקופה הזו ,החצי שנתית 146 ,אלף
ש"ח פער בין הוצאות ,הפער הזה נובע מכך שהתקציב לא מתנהג באופן לינארי .סך ההתחייבויות
זהה לסך הנכסים שלנו 41.5 ,מיליון ש"ח .לצד החשבונות המקבילים ,חייבים בגין אגרות והיטלים,
 8.3מיליון ש"ח ,עומס הנלוות שלנו עומד על  14.7מיליון ש"ח וסך הכל הקרנות הבלתי מתוקצבות
שלנו כפי שראינו בהתחלה במאזן ,אנחנו עומדים על  5.5מיליון ש"ח קרנות בלתי מתוקצבות,

עמוד  10מתוך 36

נוצר על ידי

פרוטוקול מליאה מן המניין מס'  318מיום 7/11/2021
תקציב רגיל וקרן קרנות להשבחה .התנהגות התקציב שלנו ,בסך הכל מבחינת הכנסות עצמיות
אנחנ ו די עומדים ביעד ההכנסות ביחס לתקציב .לעומת זאת לצד התקבולים הממשלתיים יש
תקבולים אחרים שיש ירידה ,יש עיכובים כתוצאה בעיכוב באישור תקציב המדינה ,והם אמורים
להיות משולמים לקראת הרבעון האחרון של השנה .מבחינת ההכנסות שלנו אנחנו עומדים כמעט
זהה לתקציב ההכנסות בתקופת הדו"ח .בצד ההוצאות יש ירידה ,בסך הכל בהוצאות הכלליות ב-
 ,7%בהוצאות חינוך ורווחה יש סך הכל גידול מינורי ,יש קיטון של  4%ובצד ההוצאות המינון
והפירעון נלוות יש  ,2%האחוזים הקטנים האלה מעדיפים שאנחנו סך הכל עומדים בתקופת הדו"ח
בהיעדר תקציב ,אז סך הכל העודף שלנו בגירעון על  146אלף ש"ח פער בין הכנסות להוצאות.
מבחינת תקבולים בתקציבים בלתי רגילים ממשרדי ממשלה ,בסך הכל משרדי ממשלה קיבלנו
בתקופת הדו"ח  3.5מיליון ש"ח והשתתפויות בעלים עוד  5.1מיליון ש"ח ,כלומר אם יש לנו מפעל
הפיס שלא נכנס תחת משרדי ממשלה ,יש לנו מקורות אחרים כמו רשות הניקוז ,או העברה מקרנות
הרשות של  137אלף ש"ח .תשלומים בתקופת הדו"ח ,כ 5.5-מיליון ש"ח היו תשלומים בתקופת
הדו"ח ,אלה תנועות שנעשות בתב"רים ,הם תב"רים רב שנתיים .עודף הגרעון בתקופת הדו"ח ,סך
הכל  300אלף ש"ח עודף הגרעון ותקבולים ממשלתיים והעברות ותשלומים לתקופת הדו"ח.
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה ,בין  77מיליון ש"ח יש ירידה ל 75-מיליון ש"ח ,יש
תשלומים שנצברו לעומת זאת ,יש גידול מ 81-מיליון ש"ח ל 84-מיליון ש"ח .היתרות הזמניות
עומדות על סך הכל  9.3מיליון ש"ח ,ראינו את זה כבר בהתאמות המאזניות במאזן עצמו .פה יש
ריכוז של התב"רים כמו שדיברנו קודם מבחינת משרדי ממשלה וחלוקה לימי החלקות .בנושא גביה,
בתקופת הדו"ח אנחנו כרגע עומדים על כ 90%-גביה שוטפת בניכוי הנחות ,גם עם פיטורים 41%
ואחרי זה יש פירוט יותר רחב של שומת החיוב שלנו בארנונה ,סך הכל שומת החיוב שלנו בארנונה
לשנת  2021הסך עומד על  21.2מיליון ש"ח .זה הפילוח של הכנסות הארנונה בין מגורים לשאר
ההכנסות ,אנחנו בסדר גודל של  50%הכנסות ממגורים ו 50%-הכנסות מתעשייה ומסחר.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אגב ,זה המקום לשאול לגבי מה שחבר המועצה שימי נמימי שאל,
לגבי תב"רים פתוחים/סגורים נכון להיום.
מאור אוחנה [גזבר] :אמרתי מקודם ,אנחנו עומדים על גירעונות זמניים של כ 9.5-מיליון ש"ח
בתב"רים ,גי רעונות זמניים כי אין בהם שינוי ביחס לשנה קודמת ,המשמעויות הן שיש לנו תנועות
בתב"רים לאחרונה כתוצאה מפרויקטים עתירי תזרים ,אז התנועות הן יחסית גבוהות ,אבל בסך
הכל לא השתנו ביחס לשנה קודמת .הדו"ח מציג את התמונה על תקופת הדו"ח ביחס לשנה קודמת
ולכן אין שינוי בגירעונות הזמניים בתב"ר .מאחר ותקבולי הממשלה אמורים להגיע לאורך תקופת
הפרויקט .מבחינת שכר ומשרות ,סך הכל לתקופת הדו"ח  122אלף ש"ח פער בין הוצאות להכנסות
במשרות ,כמובן זה פער כתוצאה מפערי עיתוי בתקופת הדו"ח.
שרון לבקוביץ' [חבר מועצה] ]30:54[ :אני רואה שבתוך הרווחה יש גידול של בערך  100ומשהו אלף
ש"ח.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :תקינה נוספת שקיבלנו במהלך השנה בעקבות גם הגידול
באוכלוסייה וגם הגידול בפונים ,משרד הרווחה מתקנן לנו משרות נוספות ואנחנו כשיש התחייבות
משרד פותחים משרד.
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שימי נמימי [חבר מועצה] :בהמשך לשאלה שנשאלה ,לצערנו ראינו את זה גם בתקציבים קודמים,
התקציב שגדל כל שנה ורואים בו גידול ,היחידי והעיקרי ,זה הרווחה .מי שמבין עניין מבין מה זה
אומר.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :טענה שקרית ,כי עולה גם תקציב בחינוך.
מאור אוחנה [גזבר] :חבר'ה ,חייבים להגיד ,לגבי הרווחה שימי ,אני גם נכנסתי לתוך הנושא הזה,
אתה תראה שאין לך יותר מדי מה לעשות ,הרבה מאוד זה עניין של חוקים שאם יש לך זקן שצריך
ללכת לאיזה שהוא מוסד אף אחד לא שואל אותך אם אתה רוצה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אני רק אמרתי שזה מראה,
מאור אוחנה [גזבר] :אבל שימי ,הוצאות רווחה קטנו ב 122-אלף ש"ח.
שימי נמימי [חבר מועצה] :עכשיו שאלה הכי חשובה וגם זה יענה לנו על השאלה ,לפני שנת 2021
הצגתם תקציב לשנת  ,2021זו השאלה הכי קריטית ומהותית לציבור ולנו כחברי מועצה.
כשבתקציב הזה היו מספרים יותר גדולים ,הצגת  9.5מיליון ש"ח שאמרת אין לי מקורות מימון
כרגע לתקציב הזה ושמת כמה וכמה סעיפים בתקציב מותנה ,ביניהם מתנ"ס ,מרכז צעירים וכולי.
תן לנו תשובה מקצועית ועניינית שנבין אנחנו והציבור ,האם יש לך מקורות מימון לתקציבים
האלה? אנחנו בנובמבר עכשיו ,בעוד חודש נגמרת השנה .האם יש לך פתרונות לפעילויות הזאת?
האם אתם מחליפים את הגנן ,את מנקה הרחובות ,ויש לכם משכורות לשלם להם? יש לכם לאן
להעביר להם כסף או לא? האם יש אפשרות לשלם את התקציב של המתנ"ס או לא?  9.5מיליון ש"ח
שמתם על מותנה.
מאור אוחנה [גזבר] :אני חושב שעניתי כבר על התשובה הזאת בישיבות קודמות אבל אני אחזור על
זה .בתקציב המאושר לשנת  2021לא היה  9.5מיליון ש"ח הוצאת מותנית ,היה  6.3מיליון ש"ח
הוצאה מותנית .במהלך השנה קיבלנו הכנסות גם מהמדינה .קיבלנו  2.5מיליון ש"ח כמענק תיקון
עיוותים .משרד הפנים הקצה לנו ,זה היה חלק מתוך ההוצאות המותנות ,ומשרד הפנים אישר לנו
העברה מקרנות עודפים קרוב ל 4-מיליון ש"ח .זה אמור להיות זה שמכסה לך את כל ההוצאות
המותנות .במהלך התקופה הזאת עבדנו מול משרד הפנים ומשרד הפנים אמור להעביר לנו תקצוב
ולכסות לנו-
שימי נמימי [חבר מועצה] :מה זה המילה אמור?
מאור אוחנה [גזבר] :משרד הפנים ומשרד האוצר הודיעו לנו בשבועות האחרונים שהם כרגע מקצים
עבורנו קרוב ל 4.5-מיליון ש"ח כדי לכסות לנו את ההעברה מקרנות עודפים .במקום שנעביר
מקרנות עודפים ,אנחנו נקבל את זה בתקצוב ממשרד האוצר.
שימי נמימי [חבר מועצה] :הגדלת התקציב למועצה מקומית קצרין ,ככה אישרו לך?
מאור אוחנה [גזבר] :לא ,זה יעבור מקרנות עודפים .קרנות עודפים יחזירו בחזרה לקרנות עודפים
ואנחנו נקבל  4.5מיליון ש"ח ולא נצטרך לעשות שימוש בקרנות עודפים .קרנות עודפים יוצרות
ודאות בתקציב הרגיל ,לכן כל הפעילות בתקציב הרגיל מתבצעת כסדרה ,אין עצירה לא של גינון,
לא של ניקיון ,לא של פינוי פסולת.
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שימי נמימי [חבר מועצה] :ומאיפה בא הכסף לקרנות העודפים? תסביר לעם הפשוט מה זה קרנות
עודפים ,מאיפה זה בא?
מאור אוחנה [גזבר] :קרנות עודפים והתקציב הרגיל אלה קרנות שנוצרו לנו כתוצאה מעודפים
בתקציב .יש נטי יה לומר שיש פה גרעון בתקציב ,הפוך ,בשנתיים האחרונות היו עודפים בתקציב
כתוצאה מתקבולים מיוחדים ממשרדי ממשלה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :רגע ,יש חברי מועצה שלא מבינים מה זה תקציב? יכול להיות דבר
כזה?
שימי נמימי [חבר מועצה] :אתה היית חבר מועצה נהדר אני רוצה להגיד לך-
[התפרצויות]
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אתה חולם להיות כזה ולא תהיה ,אבל זה לא נורא .ואגב ,אף פעם
לא צעקתי על ראש מועצה ,והצלחתי .הייתי מביא שלושה מנדטים במשך כמה שנים ,אתה יכול רק
לחלום על זה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :תתקדם .תתקדם.
מאור אוחנה [גזבר] :קרנות העודפים אמורות לשמש אותנו בעיקר לטובת פיתוח ,משרד הפנים
אישר לנו באופן חריג לעשות העברה כדי לכסות את ההוצאות המותנות .בסופו של יום משרד
האוצר יעביר לנו תקצוב לכסות לנו את  4.5מיליון ש"ח האלה ,ויבוא לציון גואל.
שימי נמימי [חבר מועצה] :הבנתי ,אז זאת התשובה הנכונה .אתה קיבלת אישור לתקציבי פיתוח
לתקציב השוטף ,זאת התשובה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :מצוין ,מעולה .זאת הפרשנות שלך ובזה אתה מראה את חוסר ההבנה
הבסיסי שלך במה זה תקציבים.
[התפרצויות]
שרון לבקוביץ' [חבר מועצה] :דבר ראשון ,זה באמת רעיון יפה ויצירתי בתקופה שאין תקציב
למדינה ,שהמועצה לא מקבלת כספים ואנחנו ראינו את זה ,אני אישית מכיר את זה ,אנחנו בוועדת
כספים .היו הרבה בעיות ,מאור או דימי ,אני לא יודע מי חשב על זה ,אבל זה באמת רעיון יצירתי.
בסך הכל העיר הייתה צריכה לעצור שימי ,העיר המשיכה לתפקד למרות שלא היו תקציבים.
שימי נמימי [חבר מועצה] :חאלס עם הליקוקים ,תספר מה התשובה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :זאת הרמה .אתה מדבר גבוה שרון ,תסביר לו ,הוא לא מבין.
[התפרצויות]
שרון לבקוביץ' [חבר מועצה] :הרבה פעמים אתה בא ומדבר פה ואני לא מסכים עם הדברים שאתה
אומר ,אני לא אומר לך זה ליקוקים ,אתה עושה את זה פופוליסטי ,אני מכבד אותך ושותק ונותן
לך לדבר ,למרות שאני לא מסכים עם כל הדברים שלך ,אני אומר לך דוגרי .הרבה דברים אני חושב
שהם לא נכונים בלשון המעטה ,אבל אני נותן לך לדבר ,אז אל תגיד לי ליקוקים ,אני אומר את
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הדברים שלי -אתה שותק ,אתה אומר את הדברים שלך -אני שותק ,ואנחנו ממשיכים קדימה והכל
בסדר.
שימי נמימי [חבר מועצה] :שרון ,אני אגיד לך משהו .בפנייך אני מתנצל על המילה שאמרתי לך.
אני מתנצל ,זה היה בלהט ,ואתה אחד שבאמת שומר על כבוד ,אז אני מתנצל בפנייך.
שרון לבקוביץ' [חבר מועצה] :אני חושב בגלל שאני מכיר ,יכול להיות שבגלל שאני מתוך המקצוע
וכל הדברים האלה ,אני מכיר את הראיות האלה ,אני יודע מה נדרש ממאור כדי להתגבר על כל
הבעיות האלה ,ואני אומר לך ,מי שחושב שגזבר המועצה ייקח על עצמו אחריות לגירעון של 9.5
מיליון ש"ח הוא לא מכיר את החוק בישראל .אם מאור יחתום סתם על  9.5מיליון ש"ח בלי איזה
שהוא מקור הוא נכנס לכלא או שלוקחים לו את הבית ,אני לא יודע מה יקרה ,זה לא הגיוני מה
שאתה אמרת.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אבל אתה אמרת שאתה הבנת את התשובה שלו ,אז בוא תגיד לי רק
באמת עניינית -מה המקור?
שרון לבקוביץ' [חבר מועצה] :המקור זה קרנות עודפים.
שימי נמימי [חבר מועצה] :שקרנות העודפים מה הם? בוא תסביר הכי פשוט.
שרון לבקוביץ' [חבר מועצה] :הקרנות האלה זה כסף שנצבר מכל מיני.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אני ישבתי עם מאור לא פעם ולא פעמיים ,וכששאלתי אותו לגבי מצב
הקרנות של קצרין הוא אמר שהתשובה היא אפס.
שרון לבקוביץ' [חבר מועצה] :השאלה היא על איזה קרנות דיברת איתו ,הקרנות האלה הן קרנות
שנצברות מכל מיני-
דימי אפרצב [ראש המועצה] :זה כסף שגייסנו ,בוודאי ,הוא לא מבין את זה.
שרון לבקוביץ' [חבר מועצה] :אני מבין שהיה פה צוות שהבין את המשבר שהוא נכנס אליו ,הצליח
להתגבר עליו בלי שאני ארגיש כלום ,הרחוב שלי היה נקי ,הגינון שלי המשיך להיות-
דימי אפרצב [ראש המועצה] :שרון ,אני אסביר למי שלא מבין ,מי שלא רוצה להבין שלא יבין.
אנחנו על בסיס יומי עוסקים בגיוס כספים .בכל מקום בכל מקור אפשרי ,הכסף שמגויס ונשאר
מחלק מהפעולות הוא נצבר במקום מסוים .זה כלי שיצר משרד הפנים והרשות שלנו דווקא הצליחה
במהלך שנים רבות לגייס הרבה מאוד כסף .נכון להיום ,המקור בחלק ממתן הפתרונות שעליהם
דובר ,וזה אגב הוסבר אין סוף פעמים ,כדי לא להיות בגירעון ,זה להשתמש בכספי עודפים וכרגע
אנחנו לקראת סוף השנה הזו עומלים מול משרד הפנים ומשרד האוצר בשביל לסגור גם את הפער
הזה ולייצר לעצמנו תוספת תקציבית לשוטף כדי לפתוח לנו אפשרויות ולעשות יותר ויותר פעולות.
לכן ,אני בא ואומר ,למועצה למרות כל המאמצים וכל סיפורי הסבתא ,לא היה גרעון ,המועצה
הזאת נמצאת בנטל מאוד נמוך של הלוואות שמאושרות על ידי משרד הפנים וההלוואות האלה,
הלוואות הפיתוח האלה-
[התפרצויות]
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דימי אפרצב [ראש המועצה] :אני מוכן להסביר למי שמוכן להקשיב .לוקחים הלוואות פיתוח גם
אם לא צריך לקחת מכיוון שהלוואות פיתוח מזכה אותך אחר כך במענקי פיתוח .רק טיפש לא לוקח
הלוואות פיתוח ,וככה זה בכל רשות ורשות .עכשיו ,בוודאי שאפשר פעם אחת לספר על זה סיפור-
שימי נמימי [חבר מועצה] :אתה טיפש .אל תקרא לי טיפש.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אני לא קראתי לך טיפש.
[התפרצויות]
דימי אפרצב [ראש המועצה] :סיימנו את הדיון ,אנחנו עוברים לסעיף חמש.
שימי נמימי [חבר מועצה][ :לא ברור]
דימי אפרצב [ראש המועצה] :קשקוש בלבוש ,בוא .סעיף .5
שימי נמימי [חבר מועצה] :אל תעבוד עליי.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :עלייך ,לעבוד? בשביל זה אתה צריך להבין מינימום לפחות לתעודת
בגרות ,אבל גם את זה אתה לא מבין ,אתה מסכן ואני מרחם עלייך.

[ ]5הלוואה לשיקום האולפנה
כותרות :סעיף  -5הלוואה לשיקום אולפנה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :סעיף  ,5הלוואה לשיקום אולפנה.
מאור אוחנה [גזבר] :עלויות שיקום האולפנה ככל הנראה יסתכמו בכ 1.8-מיליון ש"ח ,מתוכם 50%
מימון של מועצה אזורית גולן 50% ,מימון שלנו .המימון הזה נועד למימון ביניים ,כל עוד מתנהלת
ומתחילה ,אם אייל נון ירצה יפרט על הנושא הזה ,תביעה מול חברת הביטוח .ולכן ,אנחנו נדרשים
כרגע לקחת הלוואה על סך  900אלף ש"ח .ההלוואה הזאת תילקח בתנאי בלון ,ההחלטה בין שנה
או לשנתיים תתקבל תוך כדי אישור ממשרד הפנים .משרד הפנים מיודע ,מלווה אותנו בסוגיה הזו,
הוא הנחה אותנו להעביר את זה כמה שיותר מהר במליאה .התנאים שלה היו בתנאי פריים מינוס
חצי על סך  900אלף ש"ח.
עו"ד איל נון [יועמ"ש] :ההחלטה צריכה להיות מאשרים הלוואה בתנאי בלון עד שנתיים ,זה
משאיר שיקול לדעת לגזבר לסגור את התקופה הפרטנית מול משרד הפנים.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אם יש שאלות ,בבקשה.
שרון לבקוביץ' [חבר מועצה] :אני רוצה רק להגיד משהו ,מאור ,לגבי ההתנהלות מול חברת
הביטוח ,אני חושב שכדאי לייצר איזה שהוא נוהל שכל פעם נחשוב איפה יכולים להיות עוד מקרים
כאלה שחברת הביטוח כביכול מתנערת מהאחריות שלה ,ופשוט כל פעם שקורה איזה שהוא מקרה
שמישהו אחראי שהוא שולח להם ,זה ברור שגם אם הייתם מדווחים הם לא היו עושים כלום כן?
זה היה נכנס לחברת הביטוח לאיזה פול של  40אלף מסמכים והם לא היו רואים את זה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :שרון ,הם כבר פנו כדי להגיע להסדרים.
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שרון לבקוביץ' [חבר מועצה] :אני רק שואל ומציע למועצה לייצר איזה שהוא נוהל בהתנהלות מול
חברות הביטוח.
עו"ד איל נון [יועמ"ש] :חברות ביטוח ,רק שתדעו ,יש מעט מאוד חברות שמוכנות לבטח רשויות
מקומיות ,בכלל .נכון להיום לדעתי יש רק שתיים ,אני לא יודע ,בטווח הבינוני זה יהיה כמו הפול
שעשו לאופנועים .תהיה חקיקה שתכריח את חברות הביטוח לעשות פול שמבטח רשויות מקומיות.
כמובן שכשמגיע משהו מהותי למועצה יש מנכ"ל ,יש גזבר ,אז מדווחים .אף אחד לא חשב שהאירוע
שהיה אז היה מהותי ,בינתיים מסתבר שהחברה טעתה ויש לנו דו"ח של כיבוי אש שהשריפה לא
הייתה מהצתה ,אנחנו לא מעריכים משפטית שהם יצליחו להתגונן מפני התביעה .באופן כללי,
אחריות גזבר ומנהל נכסים שאם הגיע איום על נכס מדווחים לחברה .אני רוצה להגיד לכם עוד
משהו נוסף רק שתדעו ,עצם הטענה של חברת הביטוח שהיא הייתה מבטלת את הביטוח אם היו
מספרים לה שיש איזה מכתב מצחיק שמישהו איים ,היא לא יותר מבדיחה .המועצה מכסה עשרות
נכסים של המועצה המקומית קצרין ,הפרמיה בשנה קרובה למיליון ש"ח ,זה נכס אחד משלושים
או לא יודע כמה נכסים שמבוטחים .אז להגיד שבגלל איזה איום על נכס אחד היו מבטלים את
הביטוח ,זה באמת כמו מערכון של הגשש החיוור ,עדיין צריך להתמודד ,צריך קודם כל לתת שירות
ולגמור מה שצריך לשפץ במבנה ,זה עכשיו המכשיר הפיננסי שאתם צריכים לאשר ,אני מקווה שלא
נגיע למצב של תביעה ,הם פנו אתמול או שלשום שהם רוצים לעשות פגישה ולנסות להגיע להסדר,
זה אומר שהם רוצים לשלם פחות אבל הם ישלמו .השאלה היא כמה פחות ,גם על זה יש עו"ד ,יש
יועץ ביטוח ,יש גזבר ,ראש מועצה ומנכ"ל ,אם יהיה אני מניח שידווחו לכם.
שרון לבקוביץ' [חבר מועצה] :זו הייתה המטרה של כל התביעה של חברת הביטוח ,הם לא רוצים
לשלם  900אלף ש"ח ,הם רוצים לשלם פחות.
עו"ד איל נון [יועמ"ש] :יש בתחום הביטוח ,מי שעוסק יודע ,יש הבדל בין הכחשת אחריות לבין
הכחשת נזק ,הם ניסו להכחיש אחריות ולהערכתנו זה לא יצליח .אני רוצה להגיד לכם עוד דבר,
לפני שהם נזכרו להכחיש אחריות ,המספר שאליו הם הגיעו עם הקבלן ,לקח זמן למצוא קבלן
שמסכים לעשות את זה במחיר כזה נמוך ,כי זה היה המספר שהם היו מוכנים לאשר .הם שלחו
שמאים שראו מה הנזק ,הסכימו לאשר סכום מסוים ואז נזכרו להכחיש את האחריות.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אפשר את זכות הדיבור בבקשה? קודם כל ,עולה שאלה קשה מהסיפור
הזה אחרי האירוע של הפריצה ,ונדליזם ,מכתב האיום ,מה עשתה המועצה בנדון? מה עשו עובדי
הציבור בנדון ,האם העבירו תלונה למשטרה? האם העבירו דיווח לחברת הביטוח? מסתבר שלא .כל
מה שהצגתם בצורה יפה ,מהניסיון שלי ,ויש לי קצת ניסיון ,לא מבטלים פוליסה אמנם במקרה כזה
אייל נון ,אבל במקרים של איום כזה ברור ,יכולים לדרוש שומר ,אזעקה ,יכולים לדרוש אלף ואחד
דברים כדי להקטין את הסיכון וזו הסיבה שחברת הביטוח דחתה את התביעה ,אז אולי לא היו
מבטלים את הפוליסה ,אבל הסיבה שהיא דחתה את התביעה היא כי לא פעלתם ולא הודעתם לה
פעם אחת ,פעם שניה יותר חמורה מזה לדעתי ,אחרי מכתב כזה ואחרי אירוע ונדליזם ,איפה
האחריות של המועצה לגבי מצלמות אבטחה? איך יכול להיות שלא היו מצלמות אבטחה במקום?
לא לפני האירוע ולא אחרי האירוע ,אנחנו למודי אירוע כל כך קשה של תאיר ראדה ,יכול להיות
שלא היו באולפנה הזאת מצלמות אבטחה? יכול להיות? איפה הייתם? איפה מצלמות האבטחה?
איך יכול להיות שלא באירוע של הוונדליזם צולם ולא נמצאו הפורצים ולא באירוע של ההצתה ,זו
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שאלה יותר קשה משחברת ביטוח אישרה או לא אישרה את התביעה .אתה תתמודד עם זה
כיועמ"ש/עו"ד מול חברת הביטוח ואני מקווה שתנצח אותם ותוציא מהם כמה שיותר כסף לטובת
העיר שלנו .אבל יש פה חוסר אחריות משווע שבמוסד חינוכי אחרי האירוע של תאיר ראדה בקצרין,
שאנחנו לצערי למודי ניסיון ,ואנחנו בתקשורת מה שאנחנו שומעים על קצרין זה לצערי רק דברים
רעים ,כל יום שני וחמישי אנחנו שומעים בתקשורת דברים רעים על קצרין ,התדמית שלנו כל כך
גרועה ובמקום להבין שצריך לתקן אותה ,יש מחדל אחרי מחדל .פתאום מודיעים שאין שומר
בצהרונים ,אחרי ההצתה ,איך לא נדלקה נורה אדומה? השאירו מכתב איום ,לא יהיו מצלמות
אבטחה באולפנה? והנוהל התקין בניגוד למה שאמרתם עכשיו ,הוא מיד שקורה דבר כזה לעדכן את
חברת הביטוח ולחברת הביטוח יש זכות לחייב אותך בשמירה ,באזעקה ובאמצעים להקל על
הסיכון שלה וזו הסיבה לתביעה ,על זה חובת התביעה ,אתה תוציא מהם מאה אחוז בוודאות .פעם
שניה זה שאושרה עבודה ,כמו בפעם הקודמת ,אני מזכיר לכם את השיפוץ של נופי גולן שאייל נון
היועמ"ש הזעיק אותי ,הייתה פה איזה שהיא ועדה ,אתם פועלים לפני שהמליאה אישרה את
השיפוץ של האולפנה ,במקום שנעלה את ההצבעה לגבי המימון הזה אתם פעלתם בניגוד למנהל
תקין שוב הפעלתם קבלן בלי האישור של המליאה ,התחייבתם בפני קבלן לגבי השיפוץ ,קידמתם
אותו וזה מראה פעם אחר פעם על זלזול בנו כחברי מליאה ,לא עדכנתם אותנו שהייתה דחיה של
התביעה ,לא עדכנתם אותם על אירוע הפריצה ,זה זלזול .דיברנו מקודם על חוסר כבוד? זה נקרא
חוסר כבוד וחוסר הערכה שגורם נזק פעם אחר פעם .שאלה לאייל נון ,אני מבין שהייתה ועדת
מכרזים טלפונית להצבעה לגבי הסיפור של הקבלן שביצע את עבודות השיפוץ ,אני שואל אותך האם
זה חוקי לעשות ועדת מכרזים טלפונית?
עו"ד איל נון [יועמ"ש] :אני לא יודע אם הייתה ועדת מכרזים טלפונית.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :איך ועדת מכרזים הייתה טלפונית? באיזו פנטזיה זה צץ?
עו"ד איל נון [יועמ"ש] :עד כמה שאני זוכר זו הייתה ועדת שלושה ,ועדת שלושה נעשית בכלל בסבב
בכתב .ועדת מכרזים טלפונית במקרים דחופים אפשר לעשות.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אבל לא הייתה ועדת מכרזים?
עו"ד איל נון [יועמ"ש] :אני לא מכיר ,לא הייתי בישיבה כזאת.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אז אני אשאל שאלה יותר ברורה ,האם הייתה ועדת מכרזים שקבעה
מי יבצע את העבודות האלה?
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :אני יכולה להתייחס למה שאמרת?
שימי נמימי [חבר מועצה] :כן.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :באולפנה יש מצלמות אבטחה ,מיד אחרי אירוע הוונדליזם הוגשה
תלונה במשטרה ,אבישי כהן קב"ט מוסדות חינוך ,קיבלנו מהמשטרה הודעה שזה נסגר ,הם הגיעו
ובדקו ,עשו את הכל ,בעשרות מקרים שיש ונדליזם ברשויות רבות אף אחד לא רץ להודיע לחברת
הביטוח על כל איום של שכן שיש רעש ,זה אחד .דבר שני ,לחברת הביטוח יש נוהל שיש להם
קבלנים ,חברות ,שנקראות חברות משקמות ,זה לא קבלן רגיל ,זה חברות שהן עובדות עם שתי
חברות ,מי שהביא אלינו את שני הקבלנים הייתה חברת הביטוח ,השמאי שלהם עבד מולנו ,הנוהל
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התקין שבו זה עובר זה ועדת השלושה ,כשהיועמ"ש נתן הנחיה בוועדת השלושה לעשות סבב
טלפונים מידי כי היה מדובר בבית ספר שנשרף וצריך להכניס את כל התלמידות לפעולה ,עשינו סבב
טלפונים בעצת היועמ"ש של ועדת השלושה ,עדכנו ,שלחנו אותם ,דיברנו עם כולם ,מאור ואני
דיברנו עם כל חברי ועדת המכרזים והתחלנו בהליך .זה לא מכרז ,יש שתי חברות-
שימי נמימי [חבר מועצה] :לילך ,תני לי בבקשה לענות לך .פעם אחת לגבי חוות הדעת של היועמ"ש,
הוא כותב פה התקשרות כפופה לאישור ועדת מכרזים .פעם שניה ,מפליא אותי שאת אומרת שהיו
מצלמות גם באירוע לפני הוונדליזם וגם אחרי הוונדליזם ,ולא מצאו לא את הפורצים ולא את
המציתים ,מאוד תמוה איזה מצלמות יש שם.
[התפרצויות]
דימי אפרצב [ראש המועצה] :חבל ועצוב שכל הדיון הזה לא נעשה קודם ,ככה לא היית צריך
להתבזות מול כולם ,חבל .מיותר ,פשוט מיותר .עדיף לסיים את זה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :תן לי לסיים ,פעם אחת מופיע בדו"ח פה של ועדת השלושה שאייל נון
כותב שזה כפוף לוועדת מכרזים ובפעם השנייה אתם אומרים שלא הייתה ועדת מכרזים ,אז מה-
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אתה שמעת מה היא הסבירה לך?
שימי נמימי [חבר מועצה] :תן לי לסיים ,אחר כך תגיד שאני אומר שטויות.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :שניה ,אני לא אמרתי שאתה אומר שטויות ,אתה כל הזמן בשלך.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :אני אמרתי שעשינו סבב טלפונים.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אבל הוא אמר שלא היה סבב טלפונים.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :הוא לא אמר את זה ,הוא אמר-
[התפרצויות]
שימי נמימי [חבר מועצה] :אני רק אענה לך על מה שאמרת ,לגבי הסיפור של קבלנים של חברת
הביטוח .א' ,זה ששמאי מגיע להעריך את הנזק ולקבוע מה הנזק שהוא מאשר ,זה לא אומר שאישרו
את התביעה .זה ששמאי מגיע להעריך את שווי הנזק זה בשבילו על מנת לאמוד את גובה הנזק ,זה
לא אישור תביעה .ב' ,גם לקבלנים של חברת הביטוח אין חובה למועצה להשתמש בקבלנים של
חברת הביטוח ,יש להם אפשרות לבחור באיזה קבלן שהם רוצים ,ואין שום חובה לבחור את הקבלן
שחברת הביטוח המליצה .זאת אומרת שהגישה לבוא ולהגיד זה לא אנחנו ,זה לא הקבלן שאנחנו
בחרנו אלא הם-
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :אנחנו בחרנו את הקבלן .הם נתנו לנו שני קבלנים-
שימי נמימי [חבר מועצה] :היית יכולה לבחור איזה שאת רוצה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :הדיון הזה הולך לשום מקום ,הדבר המצחיק הוא שכל הדיון
התיאורטי הזה שבעצם דן פה בכל מיני קונספירציות לא ברורות .במצב נתון ,במצב חירום ,שאתה
מגלה פתאום שקרה נזק לבית ספר שצריך עוד מעט להיפתח ,אתה רוצה לפעול מהר ככל האפשר
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בצמוד להוראות החוק בשביל לשקם את בית הספר ,אין לזה אינטרס ,זה לא מקדם שום דבר ,כל
האינטרס כולו הוא לתת לילדים מסגרת ללמוד .לכן ,פעלה המועצה לפי הנחיות ברורות-
שימי נמימי [חבר מועצה] :אבל המכתבים היו לפני כן .זאת הבעיה .הבעיה היא לא השיפוץ.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אני לא הפרעתי לך ,אתה יכול להגיד אלף פעמים מחדלים ,גרעון,
רעידת אדמה ,מבול ,מה שתרצה ,זה לא משנה את המציאות .אתה משנה את האג'נדה שלך -סבבה,
אבל כל חברי המו עצה שהיו מעורבים בתוך הסיפור הזה פעלו מתוך הבנה שצריך לאפשר למועצה
לפתור את הבעיה מהר ולרוץ קדימה ,אף אחד לא פעל נגד המועצה וטוב וכל הכבוד שכך .אם מועצה
תוך כדי מתן פתרונות עשתה טעויות היא תתקן את זה ,אני לא יודע אם היו טעויות או לא .להפוך
עכשיו מזה לאיזה שהיא דרמה בינלאומית ,כמעט מלחמת עולם שלישית חבל ומיותר.
אלי מרדכי [חבר מועצה] :יש לי שאלה .אני זוכר בוועדת השלושה הזאת היו  1.3מיליון ש"ח ,גם
כתוב פה ,איך זה הגיע ל 1.8-מיליון ש"ח?
מאור אוחנה [גזבר] 1.3 :מיליון ש"ח היה השיקום של המבנה עצמו ,לפני כן היה כ 60-אלף ש"ח
שלא נדרשו בוועדת מכרזים ולא בוועדת השלושה לטובת התכולה ,הפינוי הראשוני שהיה חייב
לעשות אותו דחוף 60 ,אלף ש"ח זה נעשה במסגרת ועדת הצעות מחיר ולא נדרשו אישורים ,תוך
כדי תנועה אנחנו קיבלנו אומדן לסיום הפרויקט על סך כ 1.8-מיליון ש"ח ,יכול להיות שזה לא יגיע
לסכום הזה ,אבל זה האומדן שקיבלנו בסיום הפרויקט.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אני מעלה בבקשה לאישור המליאה את ההלוואת שיקום ,בוא תגיד
את זה מדויק שלא יהיו אחר כך אי הבנות.
מאור אוחנה [גזבר] :ניסחנו את זה ככה ,אנחנו מבקשים לאשר הלוואה על סך  900אלף ש"ח,
הלוואת בלון עד שנתיים ,בתנאי פריים מינוס חצי.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :מי בעד? נא להצביע .אלי מרדכי בעד ,טניה ביגון בעד ,שרון לבקוביץ
בעד ,לילך ליבוביץ בעד ,שרון רואס בעד ,אנה גרוסמן בעד ,דימיטרי אפרצב בעד ,שימי?
שימי נמימי [חבר מועצה] :אני לא משתתף ,לדעתי זה מנהל לא תקין להצביע על הלוואת בלון-
דימי אפרצב [ראש המועצה] :איך אתה מצביע? אתה לא מצביע.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אני לא משתתף בהצבעה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :שימי נמימי לא משתתף בהצבעה ,אושרה ההצבעה.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת לקיחת הלוואה בתנאי בלון על סך  900,000ש"ח לשיקום האולפנה.
אושר ברוב קולות
מ

שם

תפקיד

הצבעה

1

דימי אפרצב

ראש המועצה

בעד

2

אנה גרוסמן

סגנית ,חברת מועצה

בעד
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3

לילך ליבוביץ

חברת מועצה

בעד

4

שרון רואס

סגנית ,מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה

בעד

5

שרון לבקוביץ

חבר מועצה

בעד

6

טניה בגון

חברת מועצה

בעד

7

שימי נמימי

חבר מועצה

לא
השתתף

8

אלי מרדכי

חבר מועצה

בעד

[ ]6מינוי נציג מועצה דתית
דימי אפרצב [ראש המועצה] :מינוי נציגי מועצה דתית ,בבקשה.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :אנחנו עדיין בסאגה של מינוי ההרכב ,אנחנו מבקשים להחליף את
אפרת פדרבוים שהיא נציגת הקצרינים בסיעות בגברת צפיה מזומן ,כל שאר ההרכב אני מקריאה
לפי החלוקה לסיעות ,שימי ואלי אני מבקשת מכם לחתום על הטופס למשרד הדתות מיד אחרי
שנאשר את זה .נציגי האופוזיציה הם :מר יורם דן ,מר ציון אביטן שהם נציגי הסיעות יחד למען
קצרין ,קצרין תנצח .נציגי הקואליציה :מר רון קאתי וגברת צפיה מזומן שהם נציגי סיעת
הקצרינאים .נציג הרב להרכב הוא מר יעקב שחר ,היחידה שמתחלפת היא צפיה באפרת פדרבוים,
צריך שנות ניסיון בניהול.
אלי מרדכי [חבר מועצה] :השאלה היא ,שהיועמ"ש יגיד ,אולי יש פה ניגוד אינטרסים בכלל שהיא
עובדת כמעט מועצה ,מתנ"ס.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :היא עובדת מתנ"ס ובדקנו עם יועמ"ש של משרד הדתות והוא אמר
שזה בסדר והיא גם חתמה אצל אייל.
עו"ד איל נון [יועמ"ש] :אנחנו מדווחים להם על העניין הזה ,הם אומרים-
[התפרצויות]
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :אנחנו העברנו את כל הרשימה לפני ,כי כשהם החזירו לנו אנחנו
רוצים כבר לאשר את ההרכב לטובת כלל הקהילה בקצרין ,זה ההרכב ,אני מבקשת שנצביע עליו
איך שהוא כשהשינוי היחיד הוא צפיה שמחליפה את אפרת כנציגת הקואליציה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :יש לי רק שאלה אחת ,אין לי שום בעיה וזה בסדר גמור .אלי מרדכי
הוא ראש סיעת יחד למען קצרין ,אני סיעת הקצרינאים ,באיזה סטטוס שימי נמימי חותם על סיעת
קצרין תנצח?
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :כחבר הסיעה אני צריכה להעביר את זה דחוף למשרד הדתות .אני
כתבתי את שימי כנציג הסיעה ,אתם רוצים שאני אחליף לטניה אני אחליף ,אני צריכה שהסיעה
תחתום ,זה בדיוק אותו טופס כמו שחתמנו עליו .צריך להצביע על זה רגע.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אין בעיה .מי בעד ההרכב החדש? פה אחד .תודה רבה.
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החלטה
מליאת המועצה מאשרת את החלפת הגברת צפיה מזומן בגברת אפרת פדרבוים.
אושר פה אחד
מ

שם

תפקיד

הצבעה

1

דימי אפרצב

ראש המועצה

בעד

2

אנה גרוסמן

סגנית ,חברת מועצה

בעד

3

לילך ליבוביץ

חברת מועצה

בעד

4

שרון רואס

סגנית ,מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה

בעד

5

שרון לבקוביץ

חבר מועצה

בעד

6

טניה בגון

חברת מועצה

בעד

7

שימי נמימי

חבר מועצה

בעד

8

אלי מרדכי

חבר מועצה

בעד

[ ]7מינוי רכז נגישות
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :סעיף נוסף זה מינוי רכז נגישות ,שימי ואלי ,תחתמו כל אחד במקום
שלו .אני מבקשת למנות בתפקיד נוסף ,זה תפקיד ללא שכר נוסף ,את גולן דהן שהוא פקח בניה
כרכז נגישות ,זה דרישה סטטוטורית שהחוק מחייב אותנו .יש מתנגדים?
שימי נמימי [חבר מועצה] :מה זה ללא שכר נוסף?
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :כחלק מהתפקיד שלו ,אני פשוט צריכה למנות מישהו במליאה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :זה לא יגרור בעתיד הלנת שכר?
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :זה לא קשור לשכר ,זה חלק מהתפקיד ,הוא עושה קורס רכזי
נגישות ,ברשות צריך להיות מישהו.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :זו משבצת שמישהו צריך למלא.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :זה יועץ נגישות שאנחנו צריכים ,אנחנו צריכים לשכור יועץ חיצוני,
זה לא הרכז נגישות.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :זה במסגרת התייעלות וחיסכון .מי בעד? נא להצביע .פה אחד.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את מינוי גולן דהן כרכז נגישות.
אושר פה אחד
מ

שם

תפקיד

הצבעה

1

דימי אפרצב

ראש המועצה

בעד

2

אנה גרוסמן

סגנית ,חברת מועצה

בעד
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3

לילך ליבוביץ

חברת מועצה

בעד

4

שרון רואס

סגנית ,מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה

בעד

5

שרון לבקוביץ

חבר מועצה

בעד

6

טניה בגון

חברת מועצה

בעד

7

שימי נמימי

חבר מועצה

בעד

8

אלי מרדכי

חבר מועצה

בעד

[ ]8מינוי מהנדס ממלא מקום
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :סעיף נוסף ,מילוי מהנדס ממלא מקום למהנדס המועצה יהיו
עניינים אישיים בוו עדה שתצטרך לקבל אישורים ,יעקב ויקוב מהנדס מועצה אזורית גולן הסכים
להיות בעצם רשות הרישוי במקרה הזה ,זה מקובל על מנהל התכנון ,צריך לאשר את זה במליאה
לצורך הבקשות שאנה תגיש.
שרון לבקוביץ' [חבר מועצה] :אם אנה תגיש בקשות אישיות אז הוא נכנס לנעליים שלה.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :נכון ,היא לא יכולה לחתום לעצמה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :זה רק לצרכים האישיים של אנה?
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :רק לצורך בקשות שאנה תגיש בעצמה ,כדי שלא יהיה ניגוד עניינים.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :מי בעד? פה אחד ,אושר.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את מינוי מהנדס יעקב ויקוב כמהנדס ממלא מקום.
אושר פה אחד
מ

שם

תפקיד

הצבעה

1

דימי אפרצב

ראש המועצה

בעד

2

אנה גרוסמן

סגנית ,חברת מועצה

בעד

3

לילך ליבוביץ

חברת מועצה

בעד

4

שרון רואס

סגנית ,מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה

בעד

5

שרון לבקוביץ

חבר מועצה

בעד

6

טניה בגון

חברת מועצה

בעד

7

שימי נמימי

חבר מועצה

בעד

8

אלי מרדכי

חבר מועצה

בעד

[ ]9מחיקת חובות
דימי אפרצב [ראש המועצה] :דלתיים סגורות.
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שימי נמימי [חבר מועצה] :רגע ,לפני שמתחילים דלתיים סגורות ,אני מבקש שהדיון ,הבנתי ממאור
לפני כמה שעות שהנושא הזה בהפקת חובות מופיע השם שלי.
מאור אוחנה [גזבר] :יש שני נושאים בדלתיים סגורות ,בנושא הראשון כולם יכולים להיות.
שימי נמימי [חבר מועצה] :בנושא שלי אני רוצה שההחלטה תהיה פתוחה ,אני מבקש ,שמעתי
ממאור לפני מספר שעות שהשם שלי מופיע בדיון ,אני מבקש שהדיון הזה יהיה בדלתיים פתוחות,
מוקלט לציבור שכולם ידעו וישמעו ,אין לי שום בעיה עם זה.
[התפרצויות]
שימי נמימי [חבר מועצה] :הנושא שלי יהיה בדלתיים פתוחות ,אני איש ציבור כרגע ,אני רוצה
שהציבור יראה ,ישמע וישפוט את כל מה שקורה פה לגבי הנושא שלי האישי ,אחרי זה בנושאים
שקשורים לאנשים אחרים ,כמובן לסגור את המצלמה ושיהיה בדלתיים סגורות.
עו"ד איל נון [יועמ"ש] :קודם כל ,אני לא יודע מה זה אומר בדלתיים סגורות כי בכל מקרה בגלל
הקורונה הציבור לא נכנס ,אז בכל מקרה הדיון בדלתיים סגורות.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :זה משודר בלייב.
עו"ד איל נון [יועמ"ש] :רגע ,את השידור מפסיקים ,הקלטה לא מפסיקים חייבים להקליט הכל,
ואם שימי רוצה ומבקש שהדיון בעניינו ישודר ,במידה ואפשר להפריד את זה מהדיון ,בבקשה ,זה
לטובת החייב ,אני לא יודע אם הוא חייב ,זה לטובת מי שעניינם נדון .אז אם אפשר להפריד ביניהם,
אפשר לדון קודם בעניינו בלי לסגור דלתיים כי זה מה שהוא מבקש.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :נתקדם רגע ואז נוריד.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :צריך להצביע על זה? זה לא עובד ככה .זה עניין של הצבעה.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :יש רשימה של שמות.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :יש רשימה של שמות-
עו"ד איל נון [יועמ"ש] :דרך אגב ,אני חייב להגיד לכם שבלי קשר לזה ,שימי בין כה וכה בעניין שלו
לא יכול להצביע.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אני לא אצביע ,כמובן.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :השאלה אם הוא יכול להשתתף בדיון.
עו"ד איל נון [יועמ"ש] :גם לא ,הוא יכול רק לשבת אם הוא רוצה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אני רוצה להביע את עמדתי.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אתה לא יכול ,זה שאתה רוצה אתה יכול להמשיך לרצות.
עו"ד איל נון [יועמ"ש] :אתה לא יכול.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אז אני רק רוצה להגיד חברים יקרים ,אם אתם טוענים שיש לי חוב,
אני לא נזקק ולא זקוק לאף טובות ,אל תמחקו שום חוב שלי .אם המועצה טוענת שיש חוב שאני
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חייב לה כסף ,שיתבעו אותי .ואני מבקש מכם ,מאור הודיע לי את זה היום בצהריים ,אם אתם
רוצים שאני אעביר חומרים באופן אישי שאני אשמח להבין במה מדובר ,אני אשמח להעביר לכם
את החומר .אני מבקש מכם או לדחות את ההצבעה והדיון הזה שאני אציג את החומר ,או לחילופין
אל תאשרו אותה ,תצביעו נגד ושהמועצה תתבע אותי .אני מתחנן בפניכם כחברים שלי ,כאנשים
שאם אתם רוצים ,מה שדיברנו מקודם ,כי אחד שמתנהל כדיקטטור שמתנכל לאנשי ציבור ומייצר
שנאה ,זה חלק מהנושאים.
[התפרצויות]
שימי נמימי [חבר מועצה] :יש לי שיחה מוקלטת עם מלגם ,יש לי שיחה עם אסף והתכתבויות איתו
בוואטסאפ ובמייל ,אני יכול להסביר לכם בדיוק במה מדובר ,שימו לב שמדובר על משהו ב2010--
 ,2011אין שום חוב ,יש טעות טכנית של מלגם שהיא גררה אחריה מכתב ב 2018-על משהו מ,2010-
שמונה שנים לא קיבלתי-
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אתה עושה עכשיו דבר אסור.
[התפרצויות]
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אני לא מעניין אותי מה הוא חייב או לא חייב ,זה צריך להדאיג אותו
ולא אותי .לי זה לא משנה ,אם חבר מועצה שחייב כמה אלפי שקלים רוצה להשאיר את החוב,
שישאיר את החוב.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אני לא אשאיר את החוב ,תתבע אותי נראה אותך.
[התפרצויות]
שימי נמימי [חבר מועצה] :שניה ,אני רוצה להסביר .ההגדרה והניסוח שמאור ניסח לי את זה-
מאור אוחנה [גזבר] :עוד לא ניסחתי כלום .תתבע אותי ,אתה תתבע אותי.
[התפרצויות]
דימי אפרצב [ראש המועצה] :שימי ,אתה יכול בבקשה לצאת?
שימי נמימי [חבר מועצה] :לא ,אני רוצה להסביר את העמדה שלי.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אתה לא יכול להסביר שום דבר.
[התפרצויות]
דימי אפרצב [ראש המועצה] :צא בבקשה ,תן לנו להמשיך את הדיון .תודה רבה לך.
[התפרצויות]
[שימי נמימי יצא מהישיבה]
עו"ד איל נון [יועמ"ש] :מאור עכשיו מסביר רק על החוב של שימי ,תצביעו למחוק או לא למחוק
ואז שימי יכול להיכנס בחזרה לשאר הדיונים ,בסדר?
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לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :אבל רגע ,אני חושבת שמה שצריך להבין רגע זה שההסבר הוא
קולקטיבי לכולם.
עו"ד איל נון [יועמ"ש] :אחרי שתסביר את ההסבר העקרוני ,אם אין ברירה תסביר עוד פעם.
יאללה.
מאור אוחנה [גזבר] :חברים ,מדובר על חובות מהשנים  ,2009-2011החובות האלה ניתנו במסגרת
אגרת שילוט .החובות האלה נשלחו כשומה ראשונה ובמשך תקופה לא קצרה לא נעשתה עליהם
אכיפה .בשנת  2018נשלחו מכתבי עורכי דין לחייבים ובמסגרת הזאת התקיימו מו"מ מול החייבים
והגיעו להסדרי פשרה כולם .הסדרי הפשרה נגעו באופן עקרוני בכולם ,הם אמרו מה שחלה עליו
התיישנות לא נדרש לשלם ,יעבור למחיקה וכל מה שחלה עליו התיישנות כולם שילמו החל מ2012-
קדימה.
לילך ליבוביץ [חברת מועצה] :סתם שאלה טכנית ,מה קרה בין  2012ל 2018-שאף אחד לא פנה
לאנשים האלה?
מאור אוחנה [גזבר] :אמרתי הרגע ,לא התקיימה אכיפה.
[התפרצויות]
עו"ד איל נון [יועמ"ש] :אתם משתפים פעולה עם מעשה לא תקין.
[התפרצויות]
עו"ד איל נון [יועמ"ש] :אם מישהו רוצה לשאול בבקשה רק על שימי -שישאל ,ותצביעו ואז הוא
יוכל להשתתף.
[התפרצויות]
דימי אפרצב [ראש המועצה] :צא מהחדר .תודה.
עו"ד איל נון [יועמ"ש] :הישיבה מוקלטת גם ככה שימי .בבקשה תשאלו רק על זה כרגע ,שיהיה
אפשר להתקדם.
מאור אוחנה [גזבר] :לא נשלחו מכתבי אכיפה ,אם היו נשלחים מכתבי אכיפה לא הייתה חלה
התיישנות.
לילך ליבוביץ [חברת מועצה] :סתם כמשהו טכני שאם יש חוב למועצה ,איך המועצה כל כך הרבה
שנים לא מטפלת?
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :אנחנו נכנסנו ב ,2014-כל הסיפורים שהיה כאן גזבר מתפקד-
דימי אפרצב [ראש המועצה] :לילך ,רק דקה אחת.
[התפרצויות]
דימי אפרצב [ראש המועצה] :לילך ,שניה .אני פשוט רוצה להבהיר לכולכם אין לי שום עניין או
מושג מי חייב או לא חייב ,תאמין לי אלי שאפילו שטן כמוני לא בכל מה שאתם מספרים שותף .זה
רלוונטי ,אני אגיד לכם למה .אני חושב שאפילו שעשיתי טעות ולא אמרו לי ,לא משנה אם זה אלף
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או אלפיים ש"ח ,כחבר מועצה ,הייתי משלם את זה וגומר עניין ,אפילו שהחוק מאפשר לי לא לשלם
מסיבה מאוד פשוטה ,כי אני שרוצה להיות ראש מועצה או לא יודע מה הוא רוצה להיות ,לא רוצה
לסחוב את זה על הגב שלי מבחינה ציבורית .אם היה לי אינטרס לדפוק אותו ,הייתי מספר לכם את
זה? אני אומר לכם ,זה בולשיט ,אין לי עם מי לדבר על זה ,שיהיה בריא.
[התפרצויות]
לילך ליבוביץ [חברת מועצה] :עזבו רגע חבר מועצה או לא חבר מועצה ,תסתכלו על בן אדם כבן
אדם אובייקטיבי? בסדר ,כל האנשים אותו הדבר מבחינתי כרגע אנחנו דנים בהם .בסדר? לא נשלחו
מכתבי התראה ,התחלת להגיד ,תסיימי להסביר לי למה לא נשלחו מכתבי התראה.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :לא יודעת מה קרה בין  2012לאמצע  ,2014לא היינו כאן .באמצע
 2014מזכירה לכם שהתיישבתי בכיסא ,מצאתי את עצמי גם וגם ,כשאין לי מושג מה אני עושה,
למדתי תוך כדי תנועה ,נכנס אסף ,עד שהוא התחיל לטפל בכל העניינים ,גילינו שיש כזה דבר ואז
אסף התחיל את תהליך האכיפה ,הם כולם ,כל הרשימה הזאת קיבלה מכתב מעו"ד ב ,2018-חלק
מההסדר שהגיעו אליו היה כזה שהם משלמים בין  2012קדימה ,למה? כי מ 2011-אי אפשר לתבוע
כי יש התיישנות .החוב הוא חוב ,אין פה תקלה טכנית .הם כולם שילמו ,הגיעו למלגם ,שילמו ,הם
ידעו שהם חייבים .כל מחיקת החובות שמתבצעת כאן זה בעצם אנשים שהגיעו להסדר מ2012-
והלאה ,וההסדר כלל אין מה לעשות ,זאת המילה -מחיקת חובות .אין לנו דרך אחרת להסביר את
זה .הסגירה של אסף לא קשור למאור בכלל ,הסגירה של אסף עם עוה"ד ,הסכם הפשרה שהגיעו
אליו היה אתם משלמים מ ,2012-מעבירים תהליך של מחיקת חובות .מעבירים ועדת הנחות,
מביאים את זה לאישור מליאה והנה הגענו לפה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :זה הכל ,זה כל הסיפור.
לילך ליבוביץ [חברת מועצה] :מה זאת אומרת? אלה החובות רק מ?2012-
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :עד  .2011מ 2012-הם שילמו.
לילך ליבוביץ [חברת מועצה] :כולם שילמו?
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :כולם.
עו"ד איל נון [יועמ"ש] :מה שאי אפשר לצבור רוצים למחוק ,זה מאוד חשוב לילך ,כי אם אתה לא
מוחק מופיע במועצה שיש חוב וזה נכנס לצד של הגרעון .חוב שאי אפשר לגבות.
לילך ליבוביץ [חברת מועצה] :עכשיו מדבר פה שימי ,לא כחבר מועצה ,כבן אדם שבא ואומר הודיעו
לי שיש לי חוב מ 2010-עד  ,2012באתי הסדרתי את החוב.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :מ .2012-הודיעו לו ב 2018-שהוא חייב מ .2009-הוא הסדיר מ,2012-
לא הוא ,לא שימי .אנחנו מדברים על כל הרשימה הזאת.
לילך ליבוביץ [חברת מועצה] :למה לא אמרו לו רגע-
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :זה לא שאין חוב ,אי אפשר לאכוף אותו .אי אפשר לתבוע ,זו
התיישנות.
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לילך ליבוביץ [חברת מועצה] :מה ,הוא בא ואמר לכם אני רוצה לשלם מ?2009-
מאור אוחנה [גזבר] :לא ,רגע .נסביר.
עו"ד איל נון [יועמ"ש] :אם היה בן אדם ישן שרוצה לשלם חוב שהתיישן ,היינו מקבלים את הכסף.
מאור אוחנה [גזבר] :היו כאלה ,במקרה הזה ספציפית שהיו להם טענות על החיוב של אגרת
השילוט .למה חייבתם אותי על אותיות ולמה חייבתם אותי על זה ,מה שוועדת שילוט החליטה
לחייב זה מה שחייבו בשילוט .בהסכם הסדר הפשרה אסף לא אמר לאותם שעשו איתם הסדר
פשרה ,אני מסכים עם הטענה שזו הייתה טעות ,אלא מאחר ואתם כנראה מודעים לזה שאני לא
יכול לבצע אכיפה על החוק ,נעשה הסדר פשרה .תשלמו לי ,אף אחד לא רוצה לשלם ב 2018-עשור
אחורה ,בסדר? אדם ישר משלם ,אבל כנראה בן אדם בא ורואה עכשיו לשלם רטרואקטיבית עשור
אחורה זה לא פשוט ,אז הוא בא ואמר בואו נעשה הסדר .הגיעו להסדר שאמר  7שנים התיישנות,
עד  2011אני לא משלם ומ 2012-משלמים .הסכים לזה אסף ,זו הפררוגטיבה שלו ,רק הסמכות שלו
היא לא לבוא ולמחוק את זה במערכת ,הוא חייב להביא את זה למליאת המועצה.
לילך ליבוביץ [חברת מועצה] :סבבה ,עכשיו עוד שאלה .בא בן אדם מבחינתי לא שימי ,כל בן אדם
אחר ,בא בן אדם ואומר כשבאו ואמרו לי מה החוב שלי ,באתי ושילמתי אותו .יש לי התכתבות ,יש
לי הוכחות .אתם בדקתם את העניין הזה שהוא בא והראה שהוא מוכן לשלם את הכל מ2009-
ואמרו לו לשלם רק מ?2012-
מאור אוחנה [גזבר] :לא היה מקרה כזה.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :מי שאמר שהוא רוצה לשלם מ 2009-שילם.
מאור אוחנה [גזבר] :הם קיבלו מכתב על כל החוב.
לילך ליבוביץ [חברת מועצה] :אתם בדקתם אחד אחד? הוא טוען שיש לו אישורים שמה שאמרו לו
שהחוב שלו-
[התפרצויות]
עו"ד איל נון [יועמ"ש] :אם היה אדם שבא ומראה אישורים בודקים אותם ,מאמתים אותם ,ואם
זה לא מזויף מאפסים לו את החוב ואין צורך במחיקה .חוק זה חוק ,זה לדעת המועצה שהחוק מגיע
אבל היא לא יכולה לגבות אותו.
לילך ליבוביץ [חברת מועצה] :אם את עכשיו אומרת לי שיש לי חוב של  2,000ש"ח ,אני באה
ומשלמת לך  2,000ש"ח ,אבל את לא אמרת לי מאיזה שנה החוב ,אמרת לי  2,000ש"ח ,ואז פתאום
באת ואמרת לי בסדר ,אבל  2009-2010היה לך עוד  1,000ש"ח ,אז עכשיו בגלל שאני כבר לא יכולה
לגבות את זה ובגלל שאני לא יכולה לתבוע על זה ,אז אני אמחק לך את זה.
מאור אוחנה [גזבר] :זה לא השיח ,אנחנו לא באים ואומרים אנחנו לא יכולים לתבוע.
לילך ליבוביץ [חברת מועצה] :אם אתה בא ואומר לי זה החוב שלי ,אני באה ומשלמת לך את החוב
הזה ,אני לא יודעת שיש לי עוד חוב .אני לא מדברת על משהו היפותטי כי לא נראה לי הגיוני ,אני
לא מדברת על שימי ,אני מסתכלת על הרשימה .לא נראה לי הגיוני שמישהו שהיה לו חוב מ2009-
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עד  2018לצורך העניין שילם את החוב של  2012עד  2018ונשאר לו חוב של  117ש"ח והוא יגיד לא
לא ,זה אני לא אשלם.
[התפרצויות]
דימי אפרצב [ראש המועצה] :די ,חאלס ,זה פשוט מצחיק .אני אשלם את החוב.
מאור אוחנה [גזבר] :אנחנו אמרנו מקודם ששאלת אותי שאלה טובה ,האם נשלחו מכתבי אכיפה?
אמרתי לך שלא נשלחו .אני אגיד לך יותר מזה ,כל שומה שנשלחת החל מ 2009-או אפילו לפני זה,
כתוב למטה יתרת חוב .גם הוא וגם כל אלה ,במשך כל השנים האלה קיבלו שומה שכתוב למטה
יתרת חוב לשילוט.
אלי מרדכי [חבר מועצה] :הוא טען שלא.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :אין דבר כזה אלי.
מאור אוחנה [גזבר] :כל השומות האלה נשלחות בדואר ,כל אדם מקבל בדואר את שומת השילוט
הזאת אחת לשנה .הוא קיבל את זה וכתוב למטה ,בדקנו את זה ,אני אומר לך ,רציתי לצאת נקי
כפיים במקרה הזה .לראות כי אם באמת לא נשלחו מכתבי אכיפה ולא כלום ,מודה ועוזב ירוחם,
ויגיד עשיתי טעות אבל אני עדיין צריך להעביר את זה ,אבל פה גם ידעו על החוב ,נשלח ב2018-
מכתב על כל החוב ,אמרו להם אתם צריכים לשלם את החוב ,קיבלו מכתב מעורך דין ,כולם באו
לפה ואמרו רגע ,איך אני אשלם לכם עכשיו  2,000ש"ח 5,000 ,ש"ח ,לפעמים גם  20אלף ש"ח.
לילך ליבוביץ [חברת מועצה] :אבל הוא טוען שהוא כן שילם.
מאור אוחנה [גזבר] :אז הוא הגיע להסדר עם אסף שהוא משלם מ.2012-
שרון לבקוביץ' [חבר מועצה] :יש פה משהו לא הוגן ,כי הדיון הזה הופך להיות עכשיו דיון על שימי
נמימי ,בואו נדבר כללי .זה לא מעניין אותי שימי ,אני רוצה לדבר בכללי .זהו ,חאלס.
עו"ד איל נון [יועמ"ש] :שרון ,אני רוצה להגיד משהו .אפילו שיהיה בריא שעשה לי חור באוזן היום
שיהיה בריא שימי ,מה שקורה במובן הזה הוא לא בסדר שכחבר מועצה יש לו זכות להשתתף בדיון,
לכן בבקשה תצביעו על החוב שלו ,תקראו לו שיכנס ואז תמשיכו בדיון.
מאור אוחנה [גזבר] :אני המלצתי לוועדת הנחות לאשר את מחיקת החובות ,ועדת הנחות המליצה
למליאה לאשר את מחיקת החובות והמליאה צריכה לאשר.
[התפרצויות]
עו"ד איל נון [יועמ"ש] :אני אגיד לכם ,הפעם צודק שימי .לא לגבי החוב ,זכותו להשתתף בדיון.
זכותו לשמוע אותך ומה יש לך להגיד .בואו נגיד לו להיכנס ,שרון אומר דברים חשובים ,למה שחבר
מועצה לא ישמע את זה?
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אייל ,שמענו אותך ,תודה .בואו נתקדם ,די.
שרון לבקוביץ' [חבר מועצה] :תראו ,דבר ראשון הסכום הזה הוא סכום באמת מגוחך 17 ,אלף
ש"ח ,אבל איפה הבעיה פה? שלצד האנשים האלה שאנחנו רואים פה ,היו עוד עשרות אנשים
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ששילמו ועשו מה שאומרים להם ,לא היה צריך לריב איתם ,הם מקבלים אגרה לשלם ,הם באים
ומשלמים .אלה אנשים הנורמטיביים ,הטובים ,ויש את האחרים שלא יודעים ,שיכול להיות שהם
באמת לא יודעים או שזה לא הגיע אליהם ,או שהם לא רוצים לדעת ,ומה שקורה פה זה שהאדם
הישר נדפק ,כי לצד אלה שאנחנו הולכים למחוק להם חוב עכשיו מ ,2009-2012-היו עוד עשרות
אנשים שבאו ושילמו את הכסף ואנחנו לא מחזירים להם אותו .מי שמרוויח מכל העניין הזה זה זה
שאמר שהוא לא משלם ,שהוא מבולבל ,ובגלל זה אני אישית ,עקרונית ,ואני מבין אותך ,אז יכול
להיות שאני אבוא ואגיד שאני חושב שחוב של עד  780ש"ח מצידי אתם יכולים למחוק ,אבל מעל
זה אני חושב אישית שזה לא פייר מול אלה ששילמו את זה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אבל אתה לא יכול ,שרון-
[התפרצויות]
דימי אפרצב [ראש המועצה] :דקה ,אנשים ישרים ,לא רומז על אף אחד ,היו רואים את הדבר הזה,
משלמים ומסיימים את העניין .אבל זאת המציאות ,הם בחרו להסתתר מאחורי היכולת לא לשלם.
הצעתי היא שהוא לא מוכן להקשיב ,חבר מועצה רצוי שהוא לא יכנס לשטויות האלה במיוחד שלא
מדובר פה על איזה שהוא חוב דרמטי ,אבל אנחנו לא איזה שהיא ועדת צניעות או תרבות ,זה
הסיפור .אני חושב ,אני משוכנע ,ואגב זה לא משנה לי אם זה שימי ,את ,אני או מישהו אחר ,יש
כאן סיטואציה כזאת ,הנכון הוא לשלם ולגמור את העניין ,זה כל הסיפור.
שרון לבקוביץ' [חבר מועצה] :אבל אתם דיברתם על החוב הזה משנת  ,2018אז מה הבעיה?
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :הם משלמים מאז .2018
שרון לבקוביץ' [חבר מועצה] :לא ,אבל אתם דיברתם על החוב של  2009גם בשנת  ,2018נכון?
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :אז התחילו לדבר עליו.
שרון לבקוביץ' [חבר מועצה] :אז זהו ,אין התיישנות מ 2018-עד .2022
[התפרצויות]
לילך ליבוביץ [חברת מועצה] :אני כל פעם אמציא לכם תירוץ ,פעם אני חולה ,פעם הקורונה דפקה
אותי ,אני כל פעם אמשוך אתכם ככה שבע שנים ,נבוא לבית משפט-
[התפרצויות]
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :זה עדיין חוק התיישנות.
לילך ליבוביץ [חברת מועצה][ :צועקת ,לא ניתן להבין]
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :אין שום בעיה ,מה הם לא שילמו? בין  2009ל ,2011-שב 2018-חלה
עליהם התיישנות.
שרון לבקוביץ' [חבר מועצה] :לילך לדעתי אנחנו יכולים לבדוק את החובות האלה-
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :תקשיבו לו ,חלק גם גבינו.
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דימי אפרצב [ראש המועצה] :אבל בוא תקשיב מה הוא עשה .הזמן שאנחנו מבזבזים פה הוא יותר
גבוה מהסכום הזה ,בבקשה.
אלי מרדכי [חבר מועצה] :דרך אגב ,יש גם כאלה חולקים כמו שימי על החוב הזה.
שרון לבקוביץ' [חבר מועצה] :זה משהו אחר.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :אלי ,מי נתן לו את אגרת השילוט ,אתה יודע? מי יו"ר ועדת שילוט?
אלי מרדכי [חבר מועצה] :לא.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :אני .מי היה לפני ב ?2009-מה שאתה כרגע טענתך המאוד מדופלמת
זה שאחותו של שימי נתנה לו בעצם טעות טכנית שלוש שנים.
[התפרצויות]
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אל תטען את הטענה הזאת כי זה יסבך את זה עוד יותר.
שרון רואס [חברת מועצה] :אני חושבת שצריכה להיות פה איזה שהיא הבדלה ,אני חושבת שמה
ששרון אמר הוא נכון ,אני חושבת שעד  1,000ש"ח לעשות את המחיקה ,מ 1,000-ש"ח יגיד לי
היועמ"ש שאין דרכים כאלה ואחרות להגיע לאנשים ולגבות אם זה פריסת תשלומים ,אם זה לא
יודעת מה ,אבל להסדיר את העניין הזה.
עו"ד איל נון [יועמ"ש] :אני רואה שיש פה בן אדם שקוראים לו אורגד משהו ,אני אגב לא מדבר על
זה שמוחקים מהרבה רשויות חובות כי לא כלכלי לגבות אותם .אני עכשיו מדברים רק על בלתי
אפשרי .נגיד אורגד ,מה שאתם רואים פה זה  20אלף ש"ח שמופיעים במועצה בדוחות כגירעון .זה
מפריע ,משרד הפנים בא ואומר אדוני ,אתה במינוס ,מה זה? הוא לא באמת במינוס .אורגד הזה יש
לו חוב מ 2009-ועד  2011יש לו  4,000ש"ח .אני עכשיו לא מתעצל ,אני גם מקבל על זה כסף ,מגיש
תביעה בדין מהיר או מקוצר ,אני אומר אדוני אורגד ,אני מחפש עם חוקר פרטי איפה בעלי המניות,
אני אתבע אותם .הוא יכתוב לבית משפט גם בלי עו"ד ,מי שאני אתבע אותו יכתוב לבית המשפט,
כתוב בכתב התביעה החוב הוא מ ,2009-2011-עכשיו  ,2021התביעה התיישנה ,אני מבקש לדחות
את התביעה ולחייב בהוצאות .הוא ינצח .במצב כזה ,כל החובות במצב כזה ,מוחקים .עשיתם מזה
עכשיו-
לילך ליבוביץ [חברת מועצה] :אבל בא ואומר לך בן אדם ,אני לא רוצה שימחקו לי את החוב.
עו"ד איל נון [יועמ"ש] :לא שואלים אותו.
[התפרצויות]
דימי אפרצב [ראש המועצה] :די ,שימי לא רוצה שנמחק אז לא נמחק .אני מעלה את זה להצבעה,
יש פה רשימה שלמה.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :תנו לי רגע להסביר לו.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :די לילך ,לא .שעה על  1,300ש"ח .ממש לא .אני מעלה להצבעה את
מחיקת החוק של שימי נמימי ,מי בעד? נא להצביע .מי נגד מחיקת החוב? אני מצביע נגד.
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עו"ד איל נון [יועמ"ש] :שרון לא השתתף ,עבר []...
אנה גרוסמן [חברת מועצה] :תסביר לי עכשיו על מה ההצבעה.
עו"ד איל נון [יועמ"ש] :אני אסביר ,ראש המועצה ביקש ששימי יוכל להיכנס ,להצביע רק על שימי
האם מוחקים לו את החוק או לא .בבקשה תצביעו.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :הוא ביקש לא למחוק ,מי בעד למחוק? בבקשה תצביעו .מי נגד
למחוק? אחד ,שניים ,שלושה ,ארבעה .פה אחד ,לא מוחקים.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את מחיקת החוב לשימי נמימי.
נדחה פה אחד
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

נגד

7

שימי נמימי

חבר מועצה

לא השתתף

8

אלי מרדכי

חבר מועצה

נגד

דימי אפרצב [ראש המועצה] :אני מעלה להצבעה מחיקת חובות שמופיעים כאן ברשימה ,מי בעד
מחיקת החובות?
[התפרצויות]
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אני אשלם את החובות בפריסה ,די ,חאלס .שרון ,בבקשה .מי בעד
מחיקת החובות? שרון בעד ,אנה בעד ,לילך ליבוביץ נמנעת ,שרון לבקוביץ נגד ,טניה בעד ,אלי בעד.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את מחיקת החובות למעט מחיקת החוב של מר שימי נמימי.
אושר ברוב קולות
מ

שם

תפקיד

הצבעה

1

דימי אפרצב

ראש המועצה

בעד

2

אנה גרוסמן

סגנית ,חברת מועצה

בעד

3

לילך ליבוביץ

חברת מועצה

נמנעת

4

שרון רואס

סגנית ,מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה

בעד

5

שרון לבקוביץ

חבר מועצה

נגד
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6

טניה בגון

חברת מועצה

בעד

7

שימי נמימי

חבר מועצה

לא השתתף

8

אלי מרדכי

חבר מועצה

בעד

דימי אפרצב [ראש המועצה] :שימי יכול להיכנס בחזרה.
[שימי נמימי נכנס לישיבה]
מאור אוחנה [גזבר] :יש לנו מחיקת חובות שעברה ועדת הנחות והמליצה למליאת המועצה לאשר,
יש פה חוות דעת של עו"ד אריאל בר יוסף למחיקת החוב לפי סעיף  186לצו המועצות המקומיות.
הנסיבות במקרה הזה אני אסביר אותן בקצרה ,הן נסיבות רפואיות ,יותר בפרוטרוט ,מדובר באדם
שגילה את מחלת הסרטן והוא הציע סכום לסגירת החוב .החוב עומד על סך הכל  87אלף ש"ח כולל
ריבית והצמדה ,חשוב שתכירו שקרן החוב עצמה היא  22,527ש"ח .כלומר ,הפער בין זה לזה-
עו"ד איל נון [יועמ"ש] :שניה רגע ,יש חוות דעת של יועץ מרשות אחרת כי אני מכיר את הבן אדם
הזה ואני מייצג את הבת שלו באיזה הליך משפטי ,לכן אני לא נתתי חוות דעת ולכן אני יוצא.
[עו"ד איל נון יצא מהישיבה]
מאור אוחנה [גזבר] :הפרשי ריבית הצמדה ושכר טרחה עומדים על  64אלף ש"ח .החוב נצבר טרם
שנת  ,2010מאז  2010החייב לא צבר חובות שוטפים .יש טבלה ואני אראה לכם אותה מי שרוצה
לעיין בה .שורה תחתונה ,הוא מבקש לשלם  26,700ש"ח שזה יותר מקרן החוב בתמורה למחיקת
החוב .אנחנו המלצנו על זה אך ורק בגלל הנסיבות הרפואיות.
שרון לבקוביץ' [חבר מועצה] :תראו ,אנחנו מדברים על אדם עם מחלה קשה מאוד אבל שוב ,אני
מכיר חולי סרטן שמשלמים את החובות שלהם ,שמשלמים כל מה שהם צריכים .זה שוב פעם הליך
שדווקא זה שלא משלם ,זה שלא עומד בחוקים ,הוא זה שבסוף מרוויח מהעניין ,יש פה משהו שהוא
לא הגיוני .אתם רוצים לעזור לחולה סרטן -אין בעיה ,בואו נגיד עכשיו לכל חולי הסרטן שהמועצה
יכולה לבוא ולפרסם כל מי שחולה סרטן אנחנו מוחקים לו את החובות.
אלי מרדכי [חבר מועצה] :אבל זה מה שקורה בשטח ,בדרך כלל מי שחולה יש לו הנחות.
שרון לבקוביץ' [חבר מועצה] :לא ,לא מה שקורה בשטח .אתה תגיד רשמית מה אתה רוצה שיקרה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :שרון ,רק משפט אחד ,תקשיב .הבן אדם בהסדר הזה משלם את הקרן
פלוס ,את הריביות הוא לא משלם ,זה בעצם כל הסיפור .זאת אומרת ,מה שהוא חייב הוא משלם,
מה שהוא לא משלם זה מה שמשלמים בבנקים ,ההצעה פה היא הגיונית.
שרון לבקוביץ' [חבר מועצה] :בסדר גמור ,הבנתי.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אני מבקש להצביע בעד ההסדר.
מאור אוחנה [גזבר] :חשוב להוסיף הערה נוספת במסגרת חוות הדעת של היועמ"ש ,התבקשנו
לעשות חקירה כלכלית ,בדקנו האם יש לו נכסים ,האם לאשתו יש נכסים ,האם יש פה משהו-
דימי אפרצב [ראש המועצה] :שרון ,הוא דאג להכל .הוא בדק הכל.
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מאור אוחנה [גזבר] :אין לו כלום.
שרון לבקוביץ' [חבר מועצה] :אז אתה מוחק לו רק את הריביות ולא את הקרן?
דימי אפרצב [ראש המועצה] :כן.
אלי מרדכי [חבר מועצה] ]...[ :מהיום והלאה הכל מסתדר ,אז ככה גם תגידו לו עכשיו [.]...
דימי אפרצב [ראש המועצה] :זה בדיוק ההסבר .חברים ,מי בעד ההסדר? בואו נצביע בבקשה .פה
אחד .תודה רבה.
החלטה
מליאת המועצה אישרה פה אחד מחיקת ריביות לחייב.
אושר פה אחד
מ

שם

תפקיד

הצבעה

1

דימי אפרצב

ראש המועצה

בעד

2

אנה גרוסמן

סגנית ,חברת מועצה

בעד

3

לילך ליבוביץ

חברת מועצה

בעד

4

שרון רואס

סגנית ,מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה

בעד

5

שרון לבקוביץ

חבר מועצה

בעד

6

טניה בגון

חברת מועצה

בעד

7

שימי נמימי

חבר מועצה

בעד

8

אלי מרדכי

חבר מועצה

בעד

[ ]-שאילתות והצעות לסדר
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אנחנו כרגע בשאילתות והצעות לסדר.

שאילתה של חבר המועצה שימי נמימי בעקבות אירוע השריפה של האולפנה ודחיית התביעה על ידי
חברת הביטוח
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :שימי נמימי יועץ ביטוח ,בעקבות אירוע השריפה של האולפנה
ודחיית התביעה על ידי חברת הביטוח ,מבקש לברר כמה זמן מכהן יועץ הביטוח הנוכחי של
המועצה ,מתי בפעם האחרונה יצא מכרז בנושא יועץ ביטוח? תשובה -יועץ הביטוח מכהן מעל 20
שנה ,עלות היעוץ  1,050ש"ח פלוס מע"מ לחודש ,סכום זה אינו מצריך מכרז .עונה מאור אוחנה.
שאלת הבהרה?
שימי נמימי [חבר מועצה] :האם ראוי ונראה לכם הגיוני חברי המועצה ,שיועץ ביטוח הוא  30שנה
בלי יציאה למכרז-
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :שאלת ההבהרה היא אליי ,אז אחרי בדיקה בהרבה רשויות כן ,כי
מדובר בערך ב 3-4-יועצים ברחבי מדינת ישראל שנחשבים לטובים ,אריה היועץ שלנו הוא אחד
מהם ואין סיבה להחליף אותו כשהוא עושה עבודה נעלה.
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שאילתה של חבר המועצה שימי נמימי בעניין מבנה מסחרי תחנת דלק טן
דימי אפרצב [ראש המועצה] :שאילתה שניה ,בבקשה.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :שימי נמימי מבנה מסחרי תחנת דלק טן ,מפרסום של ראש המועצה
בפייסבוק למדתי שהמועצה אישרה ומקדמת מבנה מסחרי כולל הקמת תחנת דלק ,מבקש לדעת
מי היזם? מהיכן מקורות המימון? האם יצא מכרז הפעלה אשר בו נקבע מי יהיה המפעיל של תחנת
הדלק? תשובה -המגרש הינו מסחרי ויצא לשיווק על ידי רמ"י לכל המרבה במחיר .שם החברה
הזוכה – "איריס הגולן" השקעות בע"מ .מקורות המימון של היזמים הפרטיים אינם מענייננו .עונה
אורן משולם מנכ"ל החברה הכלכלית .שאלת הבהרה? אין.

שאילתה של חבר המועצה אלי מרדכי בעניין ביצוע פעולות להנגשת חדר כושר בקאנטרי
דימי אפרצב [ראש המועצה] :שאילתה שלישית.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :שאילתה של אלי מרדכי .במליאת המועצה  302מתאריך 03.11.2019
הוחלט על פי הצעתו של ראש המועצה וזאת לאחר שהגשתי הצעה בנושא על ביצוע פעולות להנגשת
החדר כושר בקאנטרי .האם בוצעה ההחלטה או חלקה .אם לא מדוע ומתי מתוכנן לבצע את
ההחלטה .תשובה -צו התחלת עבודה נחתם ב 1-בנובמבר.

הצעה לסדר בעניין בטיחות נסיעה ברחוב שיאון
דימי אפרצב [ראש המועצה] :הצעה לסדר אחת -בטיחות נסיעה ברחוב שיאון.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :שימי נמימי -בטיחות נסיעה .בעקבות פניה של תושבים והורים
מודאגים ,אני מבקש להעלות לדיון ולהצעה דחופה את הנושא של נהגים אשר נוסעים במהירות
ברחוב שיאון באזור שבין הקניון לבית ספר נופי גולן ,לדעתי יש להתקין בכביש הנ"ל במפרים על
מנת לאלץ האטה של הנסיעה .הצעה -להנחות את ועדת תמרור לבחון בדחיפות את הנושא ,למצוא
פתרון ולצאת לביצוע מידי על מנת לגרום להאטה של הנסיעה בכביש הנ"ל.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אני מתייחס להצעה הזאת ,זאת הצעה ממוחזרת ,אני מזכיר לחברי
המועצה שיש תכנית במפרים לכל הרחובות שאנחנו כבר חוזרים כל פעם על פי פניה כזאת או אחרת
של תושב ,פתאום צצות לנו הצעות לסדר לגבי במפר ברחוב כזה או אחר ,אני מזכיר לכולם
שהמועצה הזאת ,קודם כל הכסף לטובת נושא האטת התנועה הוא בדרך כלל כסף חיצוני מתב"רים
שאנחנו פותחים ,ברוך השם יש תקציב מדינה ,אנחנו נעקוב אחרי קולות קוראים ואנחנו נוציא
לפועל תכנית האטת תנועה בכל ישוב על פי סדרי עדיפויות ,לא לפי הצעות לסדר שלנו כחברי מועצה,
אלא על פי החלטות של יועץ בטיחות שעוסק בתחום התנועה .דבר שני ,באופן כללי אני אומר לכם,
לא בכל מקום צריך במפרים ,יש הרבה אופציות אחרות ,אנחנו מקבלים לא מעט תלונות על
הבמפרים שדופקים מכוניות ,זו תופעה שצריכה להיות מטופלת מערכתית שכוללת בתוכה גם
במפרים ,גם האטה אחרת ,גם הסברה ,בטיחות בדרכים ,יש לנו תוכניות ,הכל מוכן .אנחנו מחכים
לתקציבים שנגייס דרך תקצוב ממשלתי ואז מידית נצא לדרך בנושא הזה ולכן ,לדעתי ההצעה
הזאת היא הצעה שחוזרת על עצמה וכל פעם אנחנו חוזרים על אותו הדבר.
שימי נמימי [חבר מועצה] :יש לי זכות להסביר את הבקשה שלי?

עמוד  34מתוך 36

נוצר על ידי

פרוטוקול מליאה מן המניין מס'  318מיום 7/11/2021
דימי אפרצב [ראש המועצה] :בבקשה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :א' ,אני מבקש לדעת ,הגשתי הצעה נוספת בנושא שיפוץ מרכז איתן
וטיפול בבעיית הציפורים ,למה אתה לא מעלה אותה?
דימי אפרצב [ראש המועצה] :נסיים עם הצעה אחת ונעבור לשנייה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אני מקווה מאוד שההצעה הנוספת שלי תעלה מיד אחר כך.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :לא בטוח.
שימי נמימי [חבר מועצה] :בסדר ,אנחנו רגילים לדיקטטורה שלך .אני עם כל הכבוד למילים היפות
וההבטחות של ראש המועצה בנושא בטיחות בכבישים בקצרין יטופלו ומטופלים ,ולא צריך כל פעם
להגיש הצעה ,אני מזכיר לראש המועצה שלפני שנתיים הייתה הצעה לסדר שעברה פה במליאה פה
אחד לגבי שיפור הבטיחות בכבישים באזור התעשייה ,בזמנו ההצעה שלי הייתה להקים שם כיכרות
במצמדים המסוכנים באזה"ת ,ראש המועצה כמובן כיוון את זה שוועדת התמרור תבחן אפשרות
נוספת ,לא במפרים ולא כיכרות ,מה שקרה בפועל זה שעברו שנתיים וחצי ונושא הבטיחות באזה"ת
לא טופל .ועדת תמרור אמנם דנה בזה ,אבל לא עשו בזה כלום .אותו הדבר גם בנושא הבטיחות
בכבישים בתוך קצרין .הבטחות -יש ,דיבורים -יש .אנחנו נאלצים כל פעם לצערנו רק בזכות הצעות
הסדר להזכיר לראש המועצה שנושא בטיחות הילדים שלנו ובטיחות הכבישים חייב להיות מטופל
באופן מידי והגיע הזמן שימצא תקציבים לטפל בנושא הזה ,אם זה בבמפרים או בדרך אחרת ,גם
אני כנהג לא אוהב את הבמפרים ,אבל אם יש פתרון קסם אחר לגרום להאטת הנסיעה בכבישים
בתוך קצרין ובאזור התעשיה ,אנחנו נשמח .אבל הגיע הזמן לבצע ולא לדבר דיבורים ולא לבצע,
יותר מזה -הגיע הזמן לקיים החלטות מליאה ולא לעשות מהן טיירה או לגרוס את ההחלטות האלה
רק בשביל לסמן וי שעברה או לא עברה הצעה .אני מזכיר לכם ,גם לך שרון ,הצעות לסדר שלך פעם
אחר פעם נגנזות .למה? כי הוא שם עלינו פס ,הוא לא סופר אף אחד.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :טוב ,אתם רוצים להצביע?
שימי נמימי [חבר מועצה] :זכות הדיבור שלי 10 ,דקות ,שימי לב שרון .כל פעם שהוא יפריע לי אני
אזכיר לך ,למה? כדי שתביני למה אני מפריע לו ואז לא תתייפייפי ותגידי שאני מפריע לו.
שרון רואס [חברת מועצה] :אני לא מתייפייפת ,אני פשוט מאוכזבת כבר ,אני לא יכולה לבוא
למליאות-
שימי נמימי [חבר מועצה] :אני מסכים איתך ,גם אני מרוסק ,אבל ההבדל בינך לבין שרון ,ששרון
יודע כבר על מה אני מדבר ואת עדיין לא ,אז אני אזכיר לך כל פעם שהוא יפריע לי ,אני אזכיר לך.
אוקיי? אני שוב אומר ,ההצעה לסדר הזאת באה במיוחד בשביל להדליק עוד פעם נורה אדומה לכך
שאנחנו מעלים את נושא הבטיחות .אם זה דרך מיילים שכתבתי כמה בנושא בטיחות ,ואם זה
הצעות לסדר ,אז או שההצעה עוברת או שלא ,בסופו של דבר מה שקורה זה לא מטופל גם אם אתם
מסכימים איתי שהנושא צריך להיות מטופל במיידי אתם לא מבצעים .אם זה מסיבה תקציבית או
מסיבת סדרי עדיפויות שלך ,אז אם הבטיחות של הילדים שלנו הם לא בסדרי העדיפויות שלך אז
המצב הוא חמור מאוד מאוד .בטח ובטח לדוגמה כמו המייל שהעברתי לך ולכל חברי המליאה פה
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בנושא אבטחת בתי הספר וסיפורים שבבית ספר או צהרון לא צריך להיות מאבטח .אז אני מבקש
ממך-
[התפרצויות]
דימי אפרצב [ראש המועצה] :תתייחס לזה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :יש חוקים ויש סדרי עדיפויות ,סדרי העדיפויות לפעמים יותר חמורים
מהחוקים .אם אנחנו רוצים ללכת לפי החוקים-
שרון רואס [חברת מועצה] :לחלוטין ,אבל כשבית ספר סגור בשער-
שימי נמימי [חבר מועצה] :בית ספר לא סגור בשער.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :לא משנה ,זה הצעות לפייסבוק לא הצעות לסדר .אפשר להצביע?
שימי נמימי [חבר מועצה] :שניה ,אני רוצה בזמן שנשאר לי ,למרות שאתה מפריע לי כל הזמן,
להגיד שכואב לך שאני מעלה בעיה כל כך קונקרטית-
דימי אפרצב [ראש המועצה] :לא כואב לי ,אתה רק יודע [ ]...אתה סתם מקשקש ,אתה רוצה לסמן
בשביל הפרוטוקול.
שימי נמימי [חבר מועצה] :הוא מפחד לשמוע.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אני מפחד? שימי נמימי ,כשאתה צועק ,אתה באמת חושב שמישהו
מפחד ממך? אתה מפחד מעצמך .תקשיב ,אתה מבייש את עצמך ,תסיים.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אני רוצה להגיד שהוא מונע כנראה ואני מבין את זה לפי הסימנים שלו,
את ההצעה לסדר שפוגעת בעסקים בקצרין ,עסקי מזון בקצרין נפגעים מפגע תברואתי חמור ביותר
בעקבות הצואה של הציפורים.
[התפרצויות]
דימי אפרצב [ראש המועצה] :חברים ,אין מה להצביע מסיבה מאוד פשוטה .יש כבר תכנית ,זה
שמישהו חי בסרט ולא מבין ששנתיים לא היה תקציב מדינה ,לא עושים במפרים-
[התפרצויות]
דימי אפרצב [ראש המועצה] :חברים ,יש תכנית .מי בעד ההצעה לסדר של שימי? בבקשה .אחד,
שניים ,שלושה .מי נגד ההצעה? בבקשה להצביע .ההצבעה הזאת נפלה ,אין הצעה חמוד שלי .יש פה
טקסט שהוא טקסט מצוין ,אתה יכול להעלות אותו בפייסבוק ,ככה לא מנסחים הצעה לסדר ולכן
אני לא מעלה אותה .בפעם הבאה כשתרצה עזרה בניסוח הצעה לסדר ,אנחנו בהחלט נעלה .אני סוגר
את הישיבה ,תודה לכולם וערב טוב .להתראות.
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החלטה
מליאת המועצה דחתה ברוב קולות את העלאת ההצעה לסדר בעניין בטיחות נסיעה ברחוב
שיאון .
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

שימי נמימי

חבר מועצה

בעד

8

אלי מרדכי

חבר מועצה

בעד

-הישיבה ננעלה-

בברכה,

________________

________________

מר דימי אפרצב
ראש המועצה

גב' לילך גבע
מנכ"לית המועצה
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