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פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 319
מיום שני 6 ,בדצמבר  ,2021ב' בטבת תשפ"ב
חברי מועצה:
מ

שם

תפקיד

נוכחות

1

דימי אפרצב

ראש המועצה

מלאה

2

אנה גרוסמן

סגנית ,חברת מועצה

מלאה

3

לילך ליבוביץ

חברת מועצה

מלאה

4

שרון רואס

סגנית ,מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה

מלאה

5

שרון לבקוביץ

חבר מועצה

מלאה

6

טניה בגון

חברת מועצה

לא נוכחת

7

שימי נמימי

חבר מועצה

לא נוכח

8

אלי מרדכי

חבר מועצה

מלאה

9

יוני גרוסמן

חבר מועצה

לא נוכח

מזומנים:
 .1לילך גבע [מנכ"לית המועצה]
 .2אבי ממן [יועמ"ש]
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[ ]1עדכוני ראש המועצה
דימי אפרצב [ראש המועצה] :ערב טוב לכולם ,אנחנו פותחים את ישיבת המליאה מס'  .319אני
מתחיל ברשותכם בעדכונים ,אני אעשה את זה מאוד קצר בלי נאומים ובלי שום דבר .מאז הישיבה
האחרונה אנחנו עוברים כאן תקופה מאוד מאתגרת ואינטנסיבית.

החלטת ממשלה לפיתוח הגולן וקצרין
דימי אפרצב [ראש המועצה] :דבר ראשון ,החלטת הממשלה בשלבי כתיבה אחרונים ,עובדים על
בסיס יומי עם פקידי הממשלה ,אין יום אחד שאין שיח עם כל מי שצריך ,מוקדם לספר מה הולך
להיות ,מיד אחרי שתעבור החלטת הממשלה כמובן שנפרוס את הכל ואני יכול להבטיח בעיקר
לחברי המועצה שיפתחו לנו הרבה יותר אופציות גם לפתח דברים וגם לעשות יוזמות של חברי
מועצה ,נוציא אותן לפועל כדי שלכולם תהיה אפשרות להשאיר חותם.

תרבות
דימי אפרצב [ראש המועצה] :דבר שני ,אירועי חנוכה מאוד מוצלחים עברו על יישובנו ,אני מאוד
שמח שמתנ"ס קצרין חזר לפעילות מקסימלית ,היה תענוג לראות .אני מודה ומתוודה שהיה לי
קצת עצוב לראות שבחלק מהאירועים היו מעט מאוד אנשים ,יכול להיות שזה קשור לקורונה ויכול
להיות שזה קשור לדברים אחרים ,צריך לראות איך מתגברים את העסק הזה.

ביקורי בכירים
דימי אפרצב [ראש המועצה] :מנכ"לי משרדי ממשלה בעקבות הכנה לקראת החלטת הממשלה
ומנהלי מחוזות הגיעו לכאן ,עשו כאן סיור .קיבלנו הרבה מאוד תשבוחות והתייחסויות מקצועיות,
אני אומר לכם את זה בצורה הכי ברורה וגלויה -באירוע של החלטת ממשלה קצרין-גולן בלי חס
וחלילה להמעיט בערכם של שכנינו ,בגלל התהליכים המיוחדים שמתוכננים בקצרין ,השיח של
הממ שלה יהיה קצרין ואני מקווה שבעניין הזה בעיקר נעלה לכותרות טובות ולא רק כותרות
שלאחרונה אנחנו עולים בהן.

פרויקט אודם
דימי אפרצב [ראש המועצה] :פרויקט אודם ,אני מזכיר לכולם שזה פרויקט של כפר נוער למנהיגות
טכנולוגית של צה"ל ,מתקדם מאוד יפה ,אמורה להיות התייחסות בהחלטת הממשלה ,הם כבר
התחילו בהכנות משמעותיות של פתיחת השנה לשנה"ל הבאה .זאת אומרת ,יש מכרז למורים,
מתחילים להכין קול קורא לתלמידים ,מאוד מרגש ,אחד הדברים הטובים שיקרו בקצרין החל
מספטמבר  ,2022צריך להחזיק אצבעות שזה יקרה.

שטח אש אחמדיה
דימי אפרצב [ראש המועצה] :שטח אש אחמדיה ,אנחנו מקדמים את פינויו מצה"ל ,הכוונה שלי
היא בתוך הקו הכחול ,החלטה היסטורית ,זה דורש ממני באופן אישי המון תיאומים והרבה דברים,
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אתמול בערב קיבלתי דיווח מלשכת שר האוצר שהוא נפגש במהלך השבוע עם שר הביטחון והם
סיכמו ביניהם גם את הסוגייה באופן מוחלט.

שריפת רכבים
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אירועי שריפה של רכבים שהיו בליל שבת ,סוגיה מחרידה ,סוגיה
קשה ,ללא שום ספק .אני באופן אישי קיבלתי אותה באופן מאוד קשה ,ללא שום קשר למעורבים,
מבחינתי כניסת עבריינים לישוב שאנחנו יודעים פה ושם שקרו דברים ,אבל כאן זה הגיע לעיר
עצמה ,אני נמצא בקשר מיום שבת ,מבחינתי זה היה מספיק חירום בשביל להפסיק שגרה למנכ"ל
המשרד לביטחון פנים ,שוחחתי גם עם קצינים בכירים במשטרה ,אני לא יכול לדבר על זה יותר
מדי ,אני גם לא יודע יותר מדי כי יש חקירה כרגע ,אבל ביקרתי את המשפחות ועשיתי מה שצריך
לעשות ,כרגע המשטרה אמורה לתת תשובות למכתב שנשלח על ידי במוצ"ש לשר לביטחון פנים עם
העתקים לראש הממשלה ,לראש הממשלה החלופי ,שר האוצר ,שר המשפטים ,כולם מעודכנים-
בדקתי .יש כרגע אישיו סביב הנושא הזה ,אני מאוד מקווה שנקבל מענה .אני מראש אומר לכם
שאחד הכיוונים שאני משוחח עליו גם במשטרה ,דווקא בגלל שקצרין הולכת וצומחת בשנים
הקרובות ,זה הצורך להקים כאן משטרה עירונית ,זה כרוך בהוצאות כספיות לא קלות ,אני אנסה
לגייס את הכסף הזה מהמדינה ,אין סיכוי שמועצה מקומית קצרין תדע לשאת על כתפיה את הדבר
הזה ,אני גם סביר להניח שברגע שנתחיל לדבר על זה ישר משרד הפנים ידבר על מס בטחון ,צריך
לראות איך נוכל להתמודד עם זה .הדבר הבסיסי ביותר שכנראה נצטרך לעשות ועל זה גם שוחחתי
עם המשרד לביטחון פנים וגם עם המפכ"ל ,אנחנו נצטרך לצאת לגיוס משמעותי של משמר אזרחי,
צריך לעבות את המשטרה במספיק מתנדבים ,אני מאוד מקווה שהתושבים ישתתפו בזה ,אין פה
קואליציה או אופוזיציה ,אני חושב שצריך לתמוך בעניין הזה ולהתקדם .סוף הדיווח.

[ ]2אישור פרוטוקול קודם
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אישור פרוטוקול קודם ,לא היו תיקונים.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מליאת המועצה הקודמת מס' .318
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

לא נוכחת

7

שימי נמימי

חבר מועצה

לא נוכח

8

אלי מרדכי

חבר מועצה

בעד

9

יוני גרוסמן

חבר מועצה

לא נוכח
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אלי מרדכי [חבר מועצה] :אנחנו השתדלנו לעשות ישיבות עד היום בימי ראשון ,למרות שהייתה
בקשה ,צריך לשאוף להיצמד לימי ראשון ,במיוחד שביום חמישי מודיעים שיש תכניות ,לכל אחד
יש סידורים ,הוא יודע שביום ראשון איקס .צריך לשאוף שאת כל הישיבות נעשה ביום ראשון ,גם
ככה אנשים יבואו ,נוצר מצב שאני מהאופוזיציה לבד.
מדברים ביחד  -התפרצויות

לילך גבע [מנכ"ל] :מה שקורה זה שכששליש מחברי המועצה מבקשים דחייה של הישיבה ,ראש
המועצה חייב לדחות את הישיבה לפחות ביום אחד ,עד שבעה ימים .זה החוק .עד עכשיו מי שעשה
את זה היו רק חברי האופוזיציה ,מה שקרה הפעם זה שהצטרפו חברי אופוזיציה וקואליציה ,ברגע
ששליש מבקשים -גם לנו זה לא היה נוח.
מדברים ביחד  -התפרצויות

דימי אפרצב [ראש המועצה] :דקה אחת ,תרשה לי לענות לך ,הישיבה הזאת מתקיימת ברוח מאוד
טובה וטוב שכך .לי אין עניין לקבוע ישיבות מועצה שאני מחפש מי מחברי המועצה לא יכול להגיע,
לא עשיתי את זה עד עכשיו ולא התכוונתי גם בהמשך .אני קיבלתי דרך מנכ"לית המועצה תלונה
מאוד קשה תוך כדי התקפות אישיות אליי ,ובסדר ,שיהיה בריא חבר המועצה יוני גרוסמן תקף,
באיזו זכות אנחנו מקיימים ישיבת מועצה תוך כדי חג החנוכה .עם כל הכבוד ,אני לא הבנתי וגם
לא ידעתי שחג חנוכה הוגדר להיות יום כיפור ,כל המוסדות כולם עובדים ,אין בזה שום דבר וגם כל
הישיבות שלנו מתוכננות בדיוק כמו שאתה אמרת ליום ראשון .מה שקרה זה שמיד אחרי זה הודיעה
טניה בגון שהיא לא יכולה להגיע ביום ראשון בגלל חופשת חנוכה ,זכותה ,אנחנו ידענו שחבר
המועצה שימי נמימי אמור לצאת לחופשה ולא רצינו לדחות את זה לשם ,זה בעצם מה שקרה .לא
הייתה פה שום כוונת זדון ,אנחנו החודש חייבים לקיים ישיבת תקציב ,תהיה לנו עוד ישיבה ,אי
אפשר היה לדחות את זה כי אחרת זה פשוט בזיון .הישיבה הזו היא ישיבה טכנית ,היא קטנה ,יש
לנו שלושה תב"רים בכל הסיפור ולכן לא חשבתי שזה יכול להוות כזאת בעיה ולכן זה קרה כאן.
אילו הייתי יודע שמדובר על איזה שהיא ישיבה שהיא טעונה וצריך להשמיע אופוזיציה-קואליציה,
תקשיב ,אני אומר לך באחריות ויש פה עדים ,אני הייתי יושב פה ומחכה  20דקות בקדנציה הקודמת
שאורן זכריה יגיע לישיבה והייתי ברוב טוטאלי ,כי הוא איחר ,על מנת לאפשר לו להשמיע ולגדף
אותי ולעשות כל מה שהוא רוצה ,תאמין לי בהכנעה מלאה ולקבל החלטה כמו שצריך .אין לי בעיה
עם זה ,אבל כאן פשוט לא הייתה אופציה-
אלי מרדכי [חבר מועצה] :אין בעיה ,אמרתי לשאוף.
לילך גבע [מנכ"ל] :אני מזמינה את חברי המועצה לא להגיש בקשות לדחייה.
אלי מרדכי [חבר מועצה] :לא ,לשאוף שזה יהיה ביום ראשון.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אם לא יהיו דחיות זה יהיה הרבה יותר קל ,זה הסיפור.

[ ]3תב"רים
דימי אפרצב [ראש המועצה] :סעיף שלישי ,תב"רים.
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לילך גבע [מנכ"ל] :יש שלושה תב"רים-
דימי אפרצב [ראש המועצה] :הייתה בקשה של גברת אנה לגבי-
לילך גבע [מנכ"ל] :רגע ,נעשה קודם את התב"רים.

תב"ר מתקנים ציבוריים ותשתיות
לילך גבע [מנכ"ל] :תב"ר ראשון ,מתקנים ציבוריים לתשתיות ,המקור של זה ממשרד השיכון ישן
מול חדש 1,292,041 ,ש"ח .רשימה של דברים שהנדסה ומוניציפלית צריכים לעשות ,תיקונים בתוך
אפק ,גמלא ,נווה ,כל מיני תשתיות ותיקות.

תב"ר מתקני חשמל ותשתיות גינון
לילך גבע [מנכ"ל] :תב"ר שני ,מתקני חשמל ותשתיות גינון .מקור משרד השיכון ,ישן מול חדש ,זה
מופנה לסיים את המהלך של ההתייעלות האנרגטית ,החלפת פנסי לד.

תב"ר תכנון בינוי אולפנה
לילך גבע [מנכ"ל] :תב"ר שלישי ,תכנון בינוי אולפנה כדי שיתאים לגידול ולצרכים 900 .אלף ש"ח,
המקור שלו -חצי מגיע ממועצה אזורית גולן וחצי מגיע מתב"ר  .553בנוסף ,אני רק אומרת לכם
שבתוך החלטת הממשלה בסעיף משותף של שתי המועצות ,יש מענה גם לתוספת הבינוי כך שנוכל
להשלים את הפרויקט כמה שיותר מהר.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :כל המקורות הכספיים קיימים ,הם כולם מצוותים אך ורק לנושאים
האלה ,אין צורך להתחיל להסביר איך בנוי תב"ר ולמה צריך תב"ר ,זו הדרך לגדל פרויקטים .אני
מבקש לאשר את התב"רים כדי שהצוותים המקצועיים יוכלו לצאת לעבודה .מי בעד? בבקשה
להצביע .פה אחד ,תודה רבה.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את התב"רים כפי שהוצגו ע"י מנכ"לית המועצה.
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

לא נוכחת

7

שימי נמימי

חבר מועצה

לא נוכח

8

אלי מרדכי

חבר מועצה

בעד

9

יוני גרוסמן

חבר מועצה

לא נוכח
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[ ]4הוספת סעיף לסדר היום
לילך גבע [מנכ"ל] :יש סעיף שמבקשת מהנדסת המועצה ,היא ביקשה ממש לפני הישיבה וזה לא
הופיע בסדר היום ,יש את הפרויקט שדיברנו עליו ,הקול קורא שזכינו בו של שיקום שכונות של
חיזוק המבנים ,מה שקורה זה שהייתה ישיבת התניה עם משרד השיכון ,הם צריכים להעביר סעיף
במליאה שאנחנו מבקשים שהמועצה תנהל את הפרויקטים מול משרד השיכון.

[לילך יוצאת להביא מסמכים]
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אתם יודעים במה מדובר ,מדובר על פרויקט ,זה משהו שנפל עלינו,
אני לא רוצה להגיד את זה למיקרופון כדי לא להעביר ביקורת על הממשלה .ברמה העקרונית אני
מאוד התקשיתי להכיל סוגיות של שיקום שכונות כי בתפיסה של משרד השיכון החדש היא 180
מעלות שונה ממה שהיה קודם ,אבל ברגע שנוצרה הזדמנות אדירה הרבה יותר טובה אפילו לגבי
חיזוק מבנים ,אז מתברר שחיזוק מבנים כולל בתוכו גם שיפוץ מבנים ,אז אי אפשר היה לפספס את
זה ,מדובר על סכומי כסף מטורפים .קודם כל אני מבקש מחברי המועצה להסכים להוסיף את
הנושא לסדר היום .מי בעד? פה אחד ,תודה רבה.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את הוספת סעיף לסדר היום בעניין פרויקט חיזוק המבנים.
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

לא נוכחת

7

שימי נמימי

חבר מועצה

לא נוכח

8

אלי מרדכי

חבר מועצה

בעד

9

יוני גרוסמן

חבר מועצה

לא נוכח

[ ]5אישור מועצה מקומית קצרין לניהול פרויקט חיזוק מבנים
לילך גבע [מנכ"ל] :הסעיף הוא שחברי המליאה מאשרים שמועצה מקומית קצרין תנהל את
פרויקט חיזוק המבנים מול משרד השיכון בשם הדיירים.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :מי בעד? נא להצביע .פה אחד.
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החלטה
מליאת המועצה מאשרת שמועצה מקומית קצרין תנהל את פרויקט חיזוק המבנים מול משרד
השיכון בשם הדיירים.
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

לא נוכחת

7

שימי נמימי

חבר מועצה

לא נוכח

8

אלי מרדכי

חבר מועצה

בעד

9

יוני גרוסמן

חבר מועצה

לא נוכח

[ ]6הצעה לסדר של חבר המועצה שימי נמימי – נדחה למליאה מן המניין הבאה
לילך גבע [מנכ"ל] :יש הצעה לסדר של חבר מועצה שלא נמצא כאן.
אלי מרדכי [חבר מועצה] :אני חושב שבפעם שעברה אמרנו שלא מעלים עד שהוא לא יהיה פה.
לילך גבע [מנכ"ל] :אפשר לדחות את זה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אין בעיה ,דחינו .אני רק מראש אומר שהישיבה הבאה תהיה ישיבת
תקציב .אין לי שום בעיה ,אפשר לדחות את זה לישיבה הבאה ,אבל תחשוב על זה שישיבת התקציב
הולכת להיות פה כמה שעות.
לילך גבע [מנכ"ל] :בישיבת תקציב אין הצעות לסדר.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אז רק אחרי זה?
אבי ממן [יועמ"ש] :כן.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אין שום בעיה .נדחה לישיבה הבאה.

[ ]7שאילתה בנושא סכום ההלוואות שנלקחו על ידי המועצה המקומית קצרין מ-
 2017ועד היום
דימי אפרצב [ראש המועצה] :שאילתה ,בבקשה.
לילך גבע [מנכ"ל] :שאילתה של שימי נמימי ,מבקש לדעת מה סכום ההלוואות שנלקחו ע"י מועצה
מקומית קצרין משנת  2017ועד היום וחלוקה להלוואות פיתוח והלוואות לתקציב שוטף .התשובה
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שענה גזבר המועצה זה שהחל משנת  2017ועד היום הלוואות הפיתוח  6.215מיליון ש"ח הובא
לאיזון שוטף  2מיליון ש"ח .תודה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :תמה הישיבה ,תודה רבה לכולם.
הישיבה ננעלה-בברכה,

________________

________________

מר דימי אפרצב
ראש המועצה

גב' לילך גבע
מנכ"לית המועצה
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