
תמליל  

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 76/14 

מיום רביעי, ט' בטבת תשע"ח, 27.12.2017 

 -  03-5373237  : ן -  הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע "מ, טלפו

 www.bonuspro.net



תמליל   מישיבת  מליאת מועצת העיר  שלא  מן המניין מס'  76/14 

מיום   רביעי ,  ט ' ב טבת   תשע" ח ,  27.12.2017 

נוכחים:

- מר צבי גוב-ארי  ראש העיר    .1

- ד"ר אהוד ויצמן  סגן ומ"מ ראש העיר    .2

- מר משה חזות סגן ראש העיר    .3

- מר פאלי כהן סגן ראש העיר   .4

- מר רועי גבאי חבר מועצת העיר     .5

- מר יניב עמרני חבר מועצת העיר     .6

- עו"ד  מאיר דהן  חבר מועצת העיר     .7

- מר חובב אשרף חבר מועצת העיר     .8

- מר מאיר בן הרוש חבר מועצת עיר     .9

- עו"ד עדי ינקילביץ חבר מועצת העיר     .10

חסרים:  

- מר שחר סימנה חבר מועצת עיר     .11

- גב' רונית ארנפרוינד-כהן חברת מועצת העיר    .12

- גב' לינה שרון חברת מועצת העיר    .13

- מר אליהו מזוז חבר מועצת העיר     .14

- מר יצחק מוסאי חבר מועצת העיר   .15

משתתפים:

- דוד שטרית מנכ"ל העירייה    .1

- תמר קופר גזברית העירייה   .2

- עו"ד איתן בראש הלשכה המשפטית    .3

- שלום דמארי מבקר העירייה     .4

- אריאל הלר דובר העירייה    .5

- מנחם שושן עוזר ראש העיר    .6

- יעל יצחק פור מזכירות העירייה    .7



 עיריית יבנה
 1712.27.מתאריך  14/67מן המניין מספר שלא ליל מועצה מת

 
 

3 

 
עיריית  

 
על סדר היום:

דו"ח כספי מבוקר לשנת  2016.  .1

דו"ח כספי חצי שנתי לשנת 2017.   .2

הנחת דו"ח כספי רבעון שלישי על שולחן המועצה.   .3

1.  דו"ח כספי מבוקר לשנת 2016.

2. דו"ח כספי חצי שנתי לשנת 2017.

3.  הנחת דו"ח כספי רבעון שלישי על שולחן המועצה.

נעבור לישיבה שלא מן המניין לשנת, ישיבה  76/14, בבקשה.  צבי גוב-ארי :  

אהוד, תראה.אני רוצה להתחיל בעניין של הדו"ח הכספי המבוקר לשנת  2016. במקום שנת  

2016, אני חושב שבחודש יוני בערך, חודש יוני שעבר, דנו על הדוח הרבעוני, הדוח הרביעי 

של שנת  2016. כלומר הדוח היה מוכן. הגענו פה לפרטים מצד אחד. מצד שני אי אפשר  

היה להחליט כי חיכינו לדוח המבוקר. באותה תקופה זוהה עודף של  969,000  ₪, ברמה  

של סיום השנה. עודף זה גדל בעוד  289,000  ₪, כאשר חשבונות של משרד החינוך הגיעו  

בתוכניות  והן  בשכר  הן  החינוך,  בהוצאות  עלייה  על  בעליל  הצביע  הדוח  מאוחר.  יותר 

חינוכיות שהזרמנו למערך החינוך. בדוח המבוקר, שכולל גידול של  295,000  שקל, אשר כל  

הגירעון המצטבר,  לגירעון המצטבר על מנת לצמצם את  עניין  ילך בסופו של  הסיפור הזה 

אחד המקורות לכיסוי הגירעון המצטבר, שיעמוד בסופו של דבר על 20,400,000 שקל.   

העירייה בשנת  2006  עמדה במשימותיה, הן מבחינה תקציבית והן מבחינת ביצוע התקציב, 

כאשר חרף העובדה של גידול אוכלוסין, גידול משימות, עליית שכר, גלישת שכר וכל היתר,  

היא   השנה.  על  98%  במהלך  עמדה  הגבייה  רמת  ומסודר.  טוב  מצב  עם  יוצאים  אנחנו 

חושב שזה   אני  יותר.  או  פחות  העוקבת.  ל-97%  ברבעון הראשון של השנה  עד  מושלמת 

שיעור מאוד גבוה. ולכן הייתי מגדיר את זה ששנת  2016  היתה שנה מצוינת, שנה טובה.  
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היותר   השנים  מששת  אחת  ושנת  2018  תהיה  טובה.  פחות  שנה  תהיה  שנת  2017  לא 

טובות שיהיו.  

מה הכוונה?    פאלי כ הן:    

דבר עברית לעם. בבקשה, אהוד.    צבי גוב-ארי :    

*** עו"ד איתן בראש נכנס לישיבה ***   

היא  המטרה  ב-27.12.2017.  התכנסה  כספים  ועדת  חברי  ד"ר אהוד ויצמן:   

אכן לקבל דיווח ו עדכון.  2016  הדוח המבוקר, אין לי מה להוסיף על מה שראש העיר פירט.  

זה אכן היה השינוי. ומכיוון שדנו ברבעון ארבע פה, אז לגבי 2016 אין לי מה להוסיף.   

זה   עליהם  כצריך להסתכל  דוחות כספיים רבעון  2  ו -3  2017  הדגשים שאנחנו ראינו  לגבי 

העניין של הגבייה. יעדי הגבייה הם בדרך, כנראה, גם ל-98%  כמו ב-2016. עם שיפור יפה  

בנושא של גבייה מחובות פיגורים, שיש כמעט 13% גבייה והעמקה של הגבייה ב-2017.  

של   העניין  האחת,  מעניינות.  בשורות  שתי  שם  יש  ביעדים.  עומדים  העצמיות,  ההכנסות 

לגבי   מעל.  אלף  כ-200  ומשהו  גולשים,  אפילו  ביעד,  עומדים  שאנחנו  בנייה  אגרות 

קפיצה   שם  יש  אבל  להוצאות,  במקביל  כמובן  בהכנסות,  קפיצה.  שם  יש  אמפיתיאטרון, 

רצינית בעניין של ההכנסות, כתוצאה מפעילות מוגברת שנעשתה באמפיתיאטרון .  

ניתן לראות עד סוף רבעון  3, קרי  30.9.2017  שהפרמטרים האיכותיים, כפי שראש העיר  

מוביל בתחום החינוך, סך הכל הוצאה לראש בחינוך, בעניין של הכנסות עצמיות והרווחה, 

העיר עומדת ביעדים כפי שנקבע, בהשקעה שם.   

 ₪ הושקעו  27  מיליון  האחרונים  הרבעונים  בשלושת  צבי גוב-ארי :    

בפרויקטים חינוכיים ודברים אלה ואחרים שקשורים ל...   

משולמות   הטווח,  ארוכו ת  ההלוואות  שאלה  המלוות.  עומס  ד"ר אהוד ויצמן:   
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כסדרן. לגבי סוף רבעון שלישי כאמור, העודף שעומד כרגע ב-264,000  ₪. אנחנו מאחלים,  

ועדת הכספים, במקרה זה היינו רועי ואני, החברים האחרים, חלק הודיעו מראש שלא יוכלו 

עם  יחד  העיר,  ושאדוני ראש  כמו  2016.  לפחות  אנחנו מאחלים ש-2017  תסתיים  להגיע, 

הצוות, תצליחו להוביל את העיר לאן שהיא צריכה להיות גם בסוף  2017. אני מודה לחברי,  

תודה רבה לכם.   

המועצה   חברי  או  המועצה  חברי  חשוב שמרבית  מאוד  מאוד  צבי גוב-ארי :    

שקשורים בוועדת הכספים ישתתפו בדיון ועדת הכספים. כאשר העניין הזה בסופו של דבר  

יורד  יותר לעומק ברמה של  ועדת הכספים. כאשר ועדת הכספים יושבת רק עם שני אנשים,  

ועדת  שחברי  מקווה  מאוד  אני  הבאה  בשנה  אבל  כך.  זה  על  נעבור  טוב.  לא  כעיקרון  זה 

את   מעביר  אני  לעשות.  שצריך  מה  זה  בסדר.  וזה  ונובר  חופר  זה  כי  יגיעו.  כולם  הכספים 

הדוח. אם יש למישהו הערות, בבקשה. אם לא, מצביעים. זה לא צריך בעצם -  

זה מונח לעדכון.   ד"ר אהוד ויצמן:   

הלאה.   נמשיך  מההנחה.  אותו  אישרתי   הונח,  שזה  אחרי  צבי גוב-ארי :    

הדיון הבא, אני אמור לסגור את הדיון לא מן המניין הנ"ל  .  

 ___________________ 

צבי גוב ארי 

ראש העיר  

 ___________________ 

דוד שטרית  

מנכ"ל העירייה   
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