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על סדר היום:  

דיון בדו"ח כספי רבעון רביעי – 2019.     .1

הנחת דו"ח רבעון ראשון  – 2020.     .2

נרים  זה  ואחרי  השנייה,  לישיבה  הכספיים,  לדוחות  נעבור  צבי גוב-ארי :    
כוסית.  

צביקה,  10  שניות רק. אני רק רוצה להגיד, לא יצא לי להגיד.  אלי מזוז:    
דיברתם על נושא החינוך, אבל באמת יש לנו פה אגף חינוך ואנשים שפועלים בעירייה. הם 

עשו עבודת קודש כל הזמן ובאמת תודה רבה. גם לצוותי המורים ולכל מי  שעוסק בתחום.  

עבודה בהחלט קשה בתקופה הזאת.   

ועדת  לחברי  להודות  מראש  רוצה  אני  כל  וקודם  ראשית  צבי גוב-ארי :    
הכספים, ליו"ר ועדת  הכספים, לגזברית ולאנשי הגזברות על העבודה המקצועית והנהדרת  

שנעשית.   ואני רוצה להתייחס לשניים, שלושה דברים לפני שויצמן יתחיל לדבר. אני   רוצה  

הרבעון   לשם.  רץ  אני  ובכוונה  כאן.  מועלה  לא  שעדיין  של  2020,  השני  הרבעון  על  לדבר 

השני של 2020 מאוד מתעתע.   

עד   ,₪ שזה  7  מיליון  להיות  יכול   .₪ כ-8  מיליון  של  עודף  שם  מופיע  דבר,  של  בסופו  כי 

שהחשבונות ייבדקו.  8  מיליון ₪ בחציון. ובכן, כן. מהו התעתוע? עד חודש מרץ ועד בכלל,  

הממשלה   אז  הקורונה.  אבל  של  המפולת  התחילה  מרץ  מחודש  רגיל.  זרמה  הארנונה 

כיסוי  אחד  מצד  נוצר  לכן  חיסכון.  בפעילות  פעלנו  אנחנו  ובמקביל,  העסקים.  עבור  שילמה 

מלא, לכאורה, של התקופה הזו, פלוס החיסכון שיצר עודף.   

של   בעיקר  גבייה,  אחוזי  של  מאוד  קשה  גלישה  על  מדבר  יולי -אוגוסט  חודש  של  הדיווח 

עסקים ותעשי יה, לרמה של  62%. כלומר אנחנו ברבעון השלישי נתחיל לגרד את הפצעים.  

והולך להיות מאוד קשה ותפקידי יהיה איכשהו לייצב את העניין הזה ולהביא הצעת תקציב 

מתו קנת, שאומרת מה בכל זאת אפשר לעשות ואיך אנחנו הולכים לסיים.  רמת אי  הוודאות   

יכולות  שההחלטות  יודע  במערכת  היום  שחי  מי  כל  הזה.  האיש  רק  לא  זה  חלקנו.  מנת 
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להשתנות מהיום עד מחר. עוד סגר אחד,   

עכשיו דנים בממשלה על סגר.    מאיר שיטרית:   

מלא?   דורית בן מאיר:   

כן. ועוד סגר אחד אנחנו נמצא במקום אחר. אני אצטרך לגייס  צבי גוב-ארי :    
מקו רות שונים על מנת לאזן את השנה. ואני מודיע שאני הולך לגייס  מקורות שונים על מנת 

בשנת   יהיה  מה  הבאה?  בשנה  יהיה  מה  השנה.  את  ולייצב  השוטף  התקציב  את  לשפר 

2020? שאנחנו חיים כיום, ו -2021, כי מבחינתי  ספטמבר השנה זה המשך לימודים בשנה 

הבאה.  

בשביל לסבר את האוזן, בשנת  2019, החלק של עיריית יבנה  מבחינת ההשקעה בחינוך, 

אחרי שאני מנכה את הכנסות משרד החינוך, הן של שכר והן של פעילות, החלק של עיריית  

יבנה עומד על  39  מיליון ₪. זו השקעה עירונית בחינוך.  רק פרויקטים עם משמעות פדגוגית  

עומדים על סדר גודל של  5.5  מיליון ₪.  הסיפור הזה בנפשנו. כי כל דבר אחר אפשר לקצץ.  

בדיוק המקום שאפשר   זה לא  בבניין הדור הבא, אבל לא במרכאות, חברים,  נתחיל לקצץ 

לחיות בו.  

אדם   בני  זה  העיקר  פה  במוץ.  להתעסק  רוצה  לא  אני  כי  הדברים,  את  אומר  אני  כן  ועל 

שאנחנו אמורים להצמיח, להוביל, לחנך, להכשיר, ואם לאלה לא נוכל לתת תשובה...   

הדבר האחר שמתחולל בימים אלה, הטיפול באוכלוסיות החלשות. עשרות אנשים שצריכים 

תקציב  אין  תקציב.  שאין  מפני  לפינוי.  זוכים  לא  ואחרים,  אלה  למוסדות  מפונים  להיות 

במשרד הרווחה.  לא לטיפול בילדים שצריכים להגיע למוסדות ולא בזקנים ולא בנשים. וזה 

דבר שהולך ומחמיר. אני מתכוון לצאת לאיזשהו מאבק בשבוע הבא, בשביל לראו ת מהיכן 

כל   תטפלו.  ד'',  ג',  ב',  א',  'חברים,  שלנו  הרווחה  למשרד  לומר  בשביל  מגייסים  זאת  בכל 

התקציבים של משרד הרווחה לא קיימים.  מבטלים פרויקטים על ימין ועל שמאל. זה מרחב  

המחייה שבו אנחנו חיים הי ום.  

לכן מדי פעם יתעוררו גם דרככם וגם בקרב הציבור בעיות אלה ואחרות. מבקש לשים לב  

לדבר אחד. ההוצאה שלנו נמצאת הרגע ללא כיסוי ודאי, בוודאי אי אפשר להוסיף הוצאות. 

אדוני, דבר.  

  םיכספהת דעוצר. קלכל ואם, שר יעהאש שרם יגשדה יחרא   :מןצי ודהוא ר"ד
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התכנסה ב-24.8. לוועדת הכספים הונחו שני רבעונים. רבעון  4  2019, שמסיים את  2019,  

לחברי   סקירה מקיפה  ניתנה  קלים.  דגשים  ברבעון  4  כמה  רבעון  1.  ודוח  מבוקר.  לא  דוח 

הגבייה  קל  של  443,000  ₪.  בעודף  הסתיימה  השנה  ויסודי.  מקיף  דיון  היה  הוועדה. 

השוטפת עמדה על  97%. היתה גם גבייה מפיגורים. העמקה של מ-13 ל-15 אחוז.   

בעומס המלוות חלה ירידה מ-16  מיליון ל-12.78. אנחנו לקראת, אני חושב שעוד זמן מה  

להיות  יכול  הפנים,  משרד  ידי  על  נעשה  בעצם  שהוא  המבוקר,  הדוח  את  לקבל  צריכים 

שבשינויים קלים. אבל בסך הכל לשמחתנו 2019 הסתיימה כמו שצריך.   

רבעון  1  הוא רבעון  אינדיקטיבי לחלוטין. שאנחנו יכולים לראות את המגמות. אני יכול להגיד  

מתעתעת   מאוד.  מורכבת  שנה  זה,  על  דיבר  העיר  וראש  לחוש,  מתחילים  שאנחנו  ממה 

מאוד. אנחנו כנראה את יוני, את חציון  2, אני מקווה שלקראת אוקטובר נוכל לשבת ולדון.  

כאשר אז יקבל ביטוי כל המענקים שאנחנו צריכים לקבל מהמדינה. תהיה לנו תמונה קצת  

פי  על  ההוצאות,  את  לעצור  מצליחים  אנחנו  וכמה  מעסקים  הגבייה  אחוז  לגבי  טובה  יותר 

צעדי המנע שכבר ננקטים על ידי העירייה וראש העיר.  אלה הדגשים שרציתי לשים לעני ין  

הזה.   

אם יש שאלות, בבקשה. אם לא, אין צורך. זה מונח לידיעת חברי   המועצה. היות ודנו בעניין 

בוועדת  שלי  לחברים  להודות  רוצה  אני  ברור.  הפרוטוקול  מילים.  להכביר  צורך  אין  הזה, 

כספים על השתתפות הערה ועל הדיון. כמובן לתמר ולגזברות, לרואה חשבון. כל מי שעסוק  

בעניין הזה, תודה. אנחנו צריכים לחכות כדי שראש העיר ייכנס כדי לסגור את הישיבה. אז  

יש לנו הזדמנות לשיר שירה בציבור, אם אתם רוצים. הנה, ראש העיר נכנס. אפשר להגיד  

שנה טובה. יש פה הרמת כוסית.   

חברים, נאחל לכם באמת שנה טובה ומבורכת. יש לי עבורכם  צבי גוב-ארי :    
שי קטן ו צנוע. תיהנו מתאורת נר יפה וכו'. ושבאמת אם ייגזר עלינו להתפלל בבית, תכפרו  

על העוונות שלכם. אתם ממילא מייצרים את זה כל שבוע מחדש.   

 ___________________ 
צבי גוב ארי 
ראש העיר  

 ___________________ 
דוד שטרית  

מנכ"ל העירייה   
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