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ויצמן:  חברים, ערב טוב. אני רוצה להתחיל. ברשותכם. ד"ר אהוד 

למרות שיכולנו להניח את הדו"ח על שולחנכם, העדפנו בגלל שלא 

נציג את המצב של ישבנו די הרבה זמן, לעשות את הפגישה הזו. אנחנו 

העיר מבחינה תקציבית, תשאלו כל מה שאתם צריכים. מי שיציג 

 בהתחלה זה יהיה אלון ואסף ירחיב. זה כבר עובד אצלך?

לא, אין לי את החיבור. קצת צריך לחדש להם פה. אנחנו נטפל בזה  אסף אפרים:

 לפעם הבאה, הכל בסדר.

ויצמן: י ד"ר אהוד  שעה קודם ולראות שזה  1/2להגיע  קודם כל לפעם הבאה, אסף, רצו

עובד, אם אנחנו רוצים שזה יקרה. אלון כרגיל יעבור על הדו"ח, 

 יסביר. תשאלו כל מה שנראה לכם, אני אגיד רק שני משפטים.

ברשותך, אהוד. הלוא מגישים למועצת העיר עכשיו תיקון לתקציב  :חזותמשה 

 -לגבי מערכת הבחירות

ויצמן: , זה  ד"ר אהוד   יעלה במועצת העיר.כן

 השאלה אם אנחנו נדבר על זה פה? :חזותמשה 

ויצמן: , עשית  ד"ר אהוד  לא. תראה, התקציב הוא תקציב שנובע, אתה מכיר את זה הרי

המון מערכות. זה הסכום שישבנו עם משרד הפנים, זה הסכום שהם 

מעריכים פחות או יותר. זה מה שאנחנו נציג ביום ראשון לאישור 

 .18-אני מדבר על ההמועצה. 

אבל צריך לעשות לפני כן, צריך ועדת בחירות. מה קרה לכם אתם? יש  :חזותמשה 

יודעת, יעל? ישיבת מועצת עיר?  זימון? את 

זימון.18-יש ישיבת מועצה ב יעל יצחק פור: נוציא לכם  זימון.   , אתם תקבלו 

ויצמן: ב ד"ר אהוד  , נבחר את  אנחנו גם נבחר את ועדת הבחירות 18-. ב18-יש  כמובן

.  ראשה וכו'

ו  :חזותמשה  רק רציתי שאם אנחנו כבר מדברים על רבעון שני, אז אולי לסבר לנ

שקלים מאיפה אנחנו לוקחים אותם.  500,000-את האוזן לגבי ה

 לדעתי יש מקומות שאפשר לקחת הם כתבו שם מה הם מציעים.

 הם כתבו שם מה הם מציעים. דובר:

, בוא :חזותמשה  ניתן להם את זה, אחר כך נשאל.אוקיי  ו 
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ויצמן: מה שאני מבקש, אני אגיד לכם גם למה העיתוי. אנחנו כרגע מתחילים  ד"ר אהוד 

שיאושר בסיכומו של דבר אי שם בדצמבר.  2023לעבוד גם על תקציב 

מתחילים לעבוד על התקציב, עובדים על התקציב מה שהיה חשוב לי 

איפה אנחנו נמצאים ובראיית כבר בפגישה הזו, שתקבלו תמונת מצב 

 , יש לזה כמובן השפעה מבחינת הבסיס. אלון בבקשה.2023תקציב 

מיליון שקלים  425-מסתכם ב 2022שלום לכולם. תקציב העיריה לשנת  רו"ח אלון מררי:

מיליון  212 -)אני מעגל את הסכומים(, מחציתו מינואר עד יוני 

שקלים. נרד רגע למטה ונראה מיליון  217שקלים. הביצוע שלו בפועל 

שבצד ההוצאות באופן מפתיע, התקציב היה יותר יציב, אבל ההוצאות 

יוני יש  214-הסתכמו ב ינואר עד  מיליון שקלים ולפיכך, בתקופה של 

מיליון שקלים. אני מעריך מתוך ההכנסות אנחנו  3.25לנו עודף של 

פוגשים פה  מיליון שקלים, אבל אנחנו 1.9רואים בארנונה חוסר של 

איזשהו מענק שהוא בעצם מחליף ארנונה. אותו שיפוי שהמדינה 

. 1.7נותנת   מיליון שקלים צריך להעביר אותו לכאן

 מה זה השיפוי הזה? תם ליפשיץ:

 קורונה. רועי גבאי:

 שיפוי של קורונה. הארנונה עסקים. רו"ח אלון מררי:

 למה? מיליון אתה יכול להסביר לי 1.9-אבל על ה :חזותמשה 

זה לא קשור אחד לשני. הוא אומר זה פוגש את זה, אבל זה לא קשור.  תם ליפשיץ:

 -זה לא תלוי על זה

 לא, זה מכסה, אבל אנחנו רוצים לדעת מאיפה החוסר של הארנונה. :חזותמשה 

השיפוי הוא בהחלט מסביר חלק מהחוסר. זאת אומרת מפעל שזכאי  רו"ח אלון מררי:

שלם את הארנונה שלו במלואה, רק חלקה, לקבל הנחות והוא לא מ

מיליון שקל, לעומת חוסר  1.7המדינה באה ומשלימה לו. אז יש לנו 

של, יחד עם זאת, הגזבר בדפי ההסבר שלו נתן גם נושא של אכלוס 

של  ההשנייונמצא אותו במחצית  1.1 -מאוחר שהוא לא, שנמצא ב

ויוני  ונושא של אכיפה שנכנס בחודשים מאי  שעדיין לא, אין השנה. 

[ אותם. . . . [ 

 מה זה אומר אכיפה? אכיפה מנהלית? תם ליפשיץ:

 פיגור בתשלום הארנונה. רועי גבאי:



 

 11.9.2022 תמליל ישיבת ועדת כספים מיום

 4  

ויצמן:  אתם מכירים את אסף. ד"ר אהוד 

 * מדברים ביחד

עוד סעיפים שראוי שנסתכל עליהם, זה נושא תקבולים של משרד  רו"ח אלון מררי:

דים היא עשרה חודשים מתוך החינוך. משרד החינוך בעצם שנת לימו

יוני כי יש   6שנים עשר חודשים, אנחנו רואים פה עודף של הכנסה עד 

. יולי ואוגוסט הם חודשים שהם חלשים בהכנסות, לכן העודף 6מתוך 

שיש פה הוא זמני לגמרי. אגב, תיכף נסתכל גם על צד ההוצאות אנחנו 

ה מתבטא גם נראה גם חריגה בצד ההוצאות. זאת אומרת, עודף הכנס

בעודף הוצאה אותו כנ"ל של משרד הרווחה. משרד הרווחה העביר 

יותר, אבל יש לנו גם הוצאות גבוהות יותר. תקבולים ממשלתיים 

 . גג  1.1אחרים, אותו עודף שיש כאן זה תקבול מרמ"י עבור הסכם 

 מיליון שקלים. לגבי צד ההוצאות, נסתכל קודם כל על המקבילים.

פשהו מידע לגבי הכספים שמתקבלים/התקבלו בעקבות הסכם יש אי תם ליפשיץ:

הגג? מה אמור היה להתקבל? למה זה מתקבל? איך זה מתקבל? לאיזו 

 קופה זה הולך?

אני אסביר את התשובה שלו. הסכם הגג זה מיליארד שלוש מאות. יש  :חזותמשה 

איזשהו פירוט שאנחנו יכולים לראות מה יוצא? מה קיבלנו מהסכם 

מינהלת, לטובת המינהלת. לטובת ועדת תכנון ובניה. לטובת הגג? ל

 הרבה.

שלוש מאות זה בא במנות,  דמיליארקודם כל המיליארד וחצי הזה,  אסף אפרים:

. אתה יכול לראות, יש 300-אז כרגע המנה הראשונה היא סביב ה

 -כרטסת של הכנסות שאפשר להציג אותה, אבל זה עדיין לא

 ה קיבלנו?אני אומר כמ :חזותמשה 

 -אני יכול להראות לך בכרטסת כמה הכנסות התקבלו אסף אפרים:

ויצמן:  משה, יש לי שאלה. ד"ר אהוד 

. :חזותמשה   כן

ויצמן: אנחנו ביקשנו. אנחנו מבקשים את זה כל ישיבה. אם יש לכם שאלות.  ד"ר אהוד 

 העניין הזה של מסגרת הגג לא קשור למערכת הבחירות.

 יש לנו שאלות תוך כדי גם. בסדר, אבל :חזותמשה 
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ויצמן: . ד"ר אהוד   אם היית שואל קודם, היינו מביאים לך נתון

 אוקיי. בסדר. :חזותמשה 

ויצמן: ן  ד"ר אהוד  , היות ואין, אם זה חשוב לחברי הוועדה, צריך לתת את הנתו עכשיו

 הזה, אין שום בעיה.

דיברתי על התקבולים ממשרד החינוך שיש בהם עודף. יש גם עודף של  רו"ח אלון מררי:

הוצאה. אמנם העודף של ההכנסה יותר גבוה מההוצאה, אבל יש גם 

מיליון שקלים וגם ברווחה במקביל להכנסה  2.5עודף של הוצאה של 

מיליון שקלים. סעיפי השכר בסך הכל  2.5עודפת יש הוצאה עודפת של 

, פה מינוס של מיליון הם די מאופסים. יש ל נו פה מינוס של מיליון

 -וחצי. פה מינוס של 

נוצר מצב של עודף? מה הסיבה? רועי גבאי:  איך בסעיפי שכר 

 בינואר לדוגמא. 1-יכול להיות העסקה שלא מה רו"ח אלון מררי:

 תקצוב, וחופשות לידה למיניהן ודברים כאלה בעצם? שתכננת רועי גבאי:

 ה מיועד יותר אבל מי שהחליף מקבל פחות? לא הבנתי.אז זה הי :רועי גבאי

 לא. הוא לא מתחיל מינואר. הוא מתחיל מאפריל. אסף אפרים:

 אבל זה מתקזז עם גמלאים למיניהם שמסיימים עבודה. תם ליפשיץ:

 * מדברים ביחד

ויצמן: מי  ם,אסף, סליחה. בואו נכבד אחד את השני. אל תעשו לי דיוני ד"ר אהוד 

אל את כל השאלות, יש לנו את כל הזמן שבעולם. רק שרוצה, נש

 מסודר.

הסעיף שאנחנו רואים בו תת ביצוע זה פעולות כלליות. יש לנו פה עודף  רו"ח אלון מררי:

מיליון שקלים. סעיף גדול שיש שם זה נושא של אשפה. של  4.25של 

ועוד חצי מיליון שקלים תשלומים  ..איזשהו שינוי מתקופת חברה.

מיליון שקלים  3.25לחברת האכיפה. זה לגבי התקציב הרגיל. סך הכל 

ו  פרויקטיםעודף. התקציב הבלתי רגיל, שזה בעצם  שמתמשכים. אנחנ

מיליון שקלים של  68מיליונים של תקבולים, לעומת  57רואים 

, אני אומר ירידה מעודפים של  יליון שקלים. מ 11תשלומים. ירידה לפי

מיליון, אז אנחנו  70אם התב"רים התחילו בתחילת השנה עם עודף של 

מיליון שקלים  60-מיליון שקלים, כאשר ה 60-מסיימים את התקופה ב
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בעודף שזה בעצם מימון העיריה,  פרויקטיםמורכבים משתי קבוצות. 

 30בעיקרן הקרן לעבודות פיתוח, ופרויקטים שמחכים למימון של 

שקלים שזה בדרך כלל מימון ממשלתי וסך הכל כספי הפיתוח  מיליון

מיליון שקלים לסוף התקופה. כאן אנחנו רואים את שנת  60ותב"רים 

[  54התחילה ביתרת פיגורים של  2021. 2021 . . . [ מיליון  47, 6.5מיליון. 

.. 2021. זה חובות של 2022-עברו ל . [ ב] החיוב נטו אחרי הנחות היה .

 47ועוד  12לא נגבו.  12מיליון שקלים נגבו.  189לים. מיליון שק 200

שהפכו  2021מיליון שקלים יתרות פיגורים לסוף שנת  59אלו אותם 

. מתוך היתרות האלו אנחנו רואים 2022להיות יתרת הפתיחה בתחילת 

מיליון  54מיליון שקלים  2-מיליון שקלים, חיובים של כ 7שנגבו 

גידול מיליון שקלים ביתרות  6-של כ שקלים, אנחנו רואים פה 

הפיגורים. קצת אינפלציה וקצת ריבית וזה בעצם מסביר את הגידול 

-של היתרות. מבחינת החיוב בשוטף, אני משווה שתי תקופות ינואר

גידול של 2022יוני -, ינואר2021יוני  מיליון שקלים בחיובי  11, 

ספת מיליון שקלים תו 11, 94,105הארנונה. גידול של הכנסות 

לעומת  2022בשנת  10%-להכנסה. ההכנסות בפועל גדלו בכלמעלה מ

של נכסים התקופה המקבילה וזה בעצם הגידול של יבנה. הגידול 

מיליון שקלים, די דומה למה שהיה בתקופה המקבילה.  200ביבנה. 

מיליון שקלים. מבחינת אחוזי  65יתרות החוב הכולל אלו ואלו ביחד, 

 -11%גבייה, אנחנו רואים 

כמה תוספת דמוגרפית אנחנו יכולים להגיד שהייתה השנה? או תוספת  רועי גבאי:

בתי אב? כי השוואה מוחלטת היא קצת, יכול להיות שהיא לטובתנו, 

 יכולים להגיד כמה תוספת הייתה?

ויצמן: שאלה שצריך לבדוק אותה. בהחלט שאלה במקום. אתה רוצה לבדוק  ד"ר אהוד 

 את היחסיות.

. אי:רועי גב  כן

ויצמן: גידול  ד"ר אהוד   .הבאוכלוסייייבדק. אתה שואל בהתייחס לתקציב מה היה 

 כמה נוספו בתי אב. :חזותמשה 

ן ביטון:  יש לך את הנתונים של הלמ"ס, תסתכל אחורה. ינו

 בתי אב ביבנה נכון לאתמול. 16,300יש  :חזותמשה 

ן ביטון:  וכמה היה לפני שנה? ינו
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. 1,000איזה  רועי גבאי:  ומשהו לפחות להערכתי

. 1,000 :חזותמשה   ומשהו לדעתי

ויצמן: רק שניה אלון, אסף, השאלה הזו של רועי היא מעניינת. צריך לבדוק  ד"ר אהוד 

מאז שאישרנו את התקציב, את הדלתא של עומק הגביה מול הגידול 

היחסי באוכלוסיה. כדי לראות האם באמת יש גביה אפקטיבית, או 

ונובע מהגידול. אני אגיד את זה בסיכום אבל אני שהגידול הוא  מקרי 

 חושב שזה נתון צריך לבדוק אותו ולהפיץ לחברי הוועדה.

 סביר להניח שזה מהגידול. מאיר דהן:

ויצמן:  יכול להיות. ד"ר אהוד 

דוח שכר של העיריה מראה שהוצאות השכר, התקציב השנתי של השכר  רו"ח אלון מררי:

 99מיליון שקלים. עלויות בפועל  96-מיליון שקלים, מחציתו כ 194

מיליון שקלים. כאשר הסטייה  2.25מיליון שקלים, יש פה סטייה של 

נובעת מהתשלום החד פעמי שהוצא בחודש יוני  הזו היא זמנית. היא 

מיליון שקל, המשכורת של  6אה של העיריה. לדמי הבראה. דמי הבר

י  יוני בעצם סופגת תשלום של שנה מלאה. נכון שהתקציב הרגיל אנ

מייצר חצי החוצה, אבל בדוח שיוצא ממדור שכר התשלום המלא 

 מופיע פה.

כ רועי גבאי:  ח האדם בתוך השנה.ולמרות שפה אנחנו גם לא רואים את שינוי 

שם שהתקן שאושר בתחילת השנה, הוא יותר גבוה אפשר לראות  רו"ח אלון מררי:

ח אדם. אפילו בחינוך, ראיתי ומהעסקה בפועל. אין סטייה בהעסקת כ

 שכנראה בספטמבר יהיה איוש גדול יותר.

 כן, היה בטח, בתי ספר חדשים. :חזותמשה 

 * מדברים ביחד

. יש לנו  רו"ח אלון מררי: ים כספי מיליון שקל 120מבחינת הדברים שחשובים במאזן

מיליון שקלים  60מיליון שקלים ועוד  60פיתוח. כאשר ראינו בטבלה 

 124יש בקרן לעבודות פיתוח. בשנה שעברה או בתחילת השנה היה 

גירעון  מיליון שקלים, יותר פיתוח. גרעון מצטבר שתקציב, יש 

מיליון  17היסטורי שהולך וקטן עם השנים. התחלנו את השנה עם 

 תקופה.שקלים עודף שהיה ב

 זה מה שנקרא חובות אבודים? :חזותמשה 
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מיליון שקלים, זה אחוז קטן  13-14לא, זה גרעון מצטבר, יש פה עוד  רו"ח אלון מררי:

מיליון שקלים. במאזן אנחנו רואים את  400מאוד ביחס לתקציב של 

ן  60-מיליון שקלים וה 60-רן לעבודות פיתוח שמסתכמת בכקה מיליו

 שקל של התב"רים.

רגע, כמה עבר מהבלתי רגיל לתקציב השוטף? כי היה שלושה או  ועי גבאי:ר

 ארבעה מיליון שקל בתקציב.

[ רו"ח אלון מררי: . . . [ 

 עדיין לא? רועי גבאי:

עדיין לא. עוד נתונים שאפשר לראות במאזן, קצת על קרן לעבודות  רו"ח אלון מררי:

פיתוח, יש פירוט יותר משמעותי מהדף פה כי פה אתה לא יכול לפרט 

 20-מיליון שקלים, עבודות פיתוח כלליות כ 10איך שבא לך. פנסיה 

מיליון שקלים. כספי פיתוח זה מה  13מיליון שקל, עבודות תיעול עוד 

. נתון  אחרון שאפשר לראות אותו שראוי גם להתקבל זה שיש כאן

מיליון שקלים,  5.6עומס ההלוואות של העירייה. עומס מלוות לפירעון 

 4-מיליון שקלים. העירייה פורעת השנה כ 9.8בתחילת השנה זה היה 

מיליון שקלים, כלומר בסוף השנה לא יישאר פה עוד הרבה. לדעתי 

. דיברנו על זה ק 2023בשנת  ודם, יש רשויות שהלוואות במצב לא יהיו

שלהן הן יתרון במענק האיזון, לפעמים שווה להן לקחת הלוואות. אני 

 מאחל לעיר יבנה שיהיה פה אפס.

יודע כמה תיכונים אתה צריך לבנות פה עכשיו?  אלי מזוז: ניקח כנראה עוד, אתה 

 כמה הוצאות צריך להוציא פה?

ויצמן: זו אלון יש לך עוד מה להו ד"ר אהוד  סיף? אסף יש לך מה להוסיף? אגב, 

נוכל לעמוד בה,  ההזדמנות שאנחנו יושבים פה, תעלו כל שאלה, אם 

 אם לא נרשום ונשיב. אסף אתה רוצה להוסיף משהו?

 נאמר הכל. אסף אפרים:

 אני ראיתי בקרנות, יש איזשהו הפסד. :חזותמשה 

 ניירות ערך, השקעות. אסף אפרים:

. :חזותמשה  כן  השקעות, 

 אם יש לך איזה טיפ לכולנו נשמח לקבל. אסף אפרים:
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 * מדברים ביחד

 הייתה שנה עגומה בשוק ההון, התיקים של אגרות החוב מפסידים. רו"ח אלון מררי:

צודק, מבין, אני חי את השוק. אסף אני שואל האם יושבים על  :חזותמשה 

 המדוכה?

 תכף נדבר על זה. אסף אפרים:

כי  :חזותמשה  אני מבין שזה ממלא מקום יועמ"ש, אז הזמינו את הוועדה הזו, 

זוכר שקיבלנו פה את פסגות ואת זה. השאלה פה אם אפשר אולי  אני 

ם אנשי מקצוע? זה בכל או לשבת על המדוכה ע ןריענולעשות איזשהו 

 י רציני לעיר.זאת הפסד ד

שנצרך פה, בדרך כלל האמת שהרעיון שלי, מה זה הרעיון, זה משהו  אסף אפרים:

יועץ השקעות  מלווה כל תיק השקעות של כל רשות מקומית, מלווה 

שעומד ובודק, לא אתה ולא אני מבינים מספיק בשביל לדעת מה נדרש 

ומה נצרך. זה יעלה בתקציב של שנה הבאה, כי צריך להיות מכרז 

יועצים מיוחדים לרשויות מקומיות.  מסודר, יש 

ן ביטון:  איזושהי ועדה. הבנתי שיש ינו

יועץ. אסף אפרים:  יש ועדת השקעות אבל צריך 

וגזבר. :חזותמשה   זה ממלא מקום יועמ"ש 

 זה לא אנשי מקצוע? זה לא יועץ? יהודה דנינו:

יועץ מקצועי שמייעץ לוועדה. אסף אפרים:  לא, יש את היועץ המשפטי לוועדה ויש 

 ואת זה אין? יהודה דנינו:

. אסף אפרים:  אין

, מי שנמצא  :תחזומשה  זה חשוב מאוד. עם כל הכבוד לאסף, חיים, טובה או איתן

בוועדה, זה הרבה מאוד כסף שאני חושב שאנשי מקצוע צריכים 

יועץ מקצועי היה אומר  יודע, אולי  להתייחס לסכומים האלו. אני לא 

, נסיט את זה", אף על פי שאנחנו  "רגע, רגע, השנה הולכים למשהו

 חוב.מוגבלים רק לאגרות 

. יהודה דנינו: נכון  לא השנה, שנה הבאה, הרעיון הוא 
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ויצמן: , גם הפעם הוא מעלה את העניין הזה של  ד"ר אהוד  חברים, משה הוא תמיד עקבי

ועדת השקעות. כל עוד צביקה זכרנו לברכה, וזו הזדמנות להגיד שהוא 

חסר ואנחנו אבלים על לכתו, הוא הוביל את נושא ההשקעות יחד עם 

שמשה דיבר עליהם. שאל אותי לפני הדיון נדמה לי אסף, מה  אנשים

אנחנו עושים עם ועדת ההשקעות, האם אנחנו מרעננים או בודקים 

כולל ייעוץ מקצועי שילווה את העסק הזה. אני רשמתי את זה בסיכום 

 ואני אתייחס לזה.

יות אני רק אומר בסוגריים, אנחנו יוצאים למערכת בחירות, יכול לה :חזותמשה 

ויכול להיות שנצטרך לשנות את הכל. ויזכה,   ראש עיר שיתמודד 

ויצמן: זה שצריך אנשי מקצוע בתוך העניין הזה בסכומים האלה אין שאלה.  ד"ר אהוד 

זו הזדמנות בסיטואציה הזו. אנחנו נצטרך  אין שאלה. זה עלה, 

/ לא. עוד שאלות? -להחליט האם אנחנו ממתינים בחודשיים האלה   כן 

יש סוגייה שחוזרת על עצמה, חשוב להתייחס אליה גם בתקציב  גבאי: רועי

מיליון  6-ההמשכי. אגרות בנייה. אנחנו כל שנה מתקצבים את ה

שקלים וכל שנה אנחנו בחסר בדבר הזה. אנחנו כבר מבינים שאנחנו 

לא באותו תנופת בינוי. כנ"ל לגבי יבנה מזרח, זאת אומרת כולם 

מזרח, יבנה מזרח תקוע. אי אפשר לתכנן  צופים פני עתיד של יבנה

, לכן חשוב מאוד, זה  כרגע את אגרות הבניה בהמשך, על פי תחזית הזו

סכום די משמעותי בתקציב, שלא נצפה שזה יבוא לנו כנראה במקומות 

 כאלה.

ויצמן: , נדמה לי בשנים של צנע תקצבנו את זה פחות,  6זה בערך  ד"ר אהוד   4מיליון

ים שלא תמיד זה עמד. תראה, משה יכול לספר לכם מיליון. אני מסכ

כי הוא באמת מהוותיקים, יחד איתי, מה לעשות. הוא יותר ותיק 

זוכר? את יבנה הירוקה, שעשינו תקציבים של  ממני. היו שנים, אתה 

זו  2.5מיליון ובסוף הכניסו  7-ו 6 מיליון. איך אפשר לדייק את זה? 

בנושא של האגרות. שאלות  שאלה. זו שאלה שצריך להתייחס אליה

 נוספות?

רק הערה, אני מסתכל בזווית מאוד קטנה בתוך הדוח, על שורה  אלי מזוז:

ספציפית שעליה הערתי מקודם, בנושא של קרן הפיתוח. דברנו פה על 

?  סלהיכנמיליון. מה אמור  60 בעתיד? מה המדינה אמורה לתת לנו

ר לגמרי על מהסכם הגג/לא הסכם הגג. הראש שלי בסיפור אח

 התיכונים.

ויצמן:  על הבנייה העתידית. ד"ר אהוד 
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 על הבנייה העתידית, יש לנו שני תיכונים לבנות. אלי מזוז:

ויצמן:  אם אתם רוצים אני אספר לכם קצת מה קורה. ד"ר אהוד 

יש לנו שני תיכונים שאנחנו רוצים לבנות אותם ואנחנו מכירים את  אלי מזוז:

כשהוא נותן לך, עד שהוא מחזיר את הכסף במנות משרד החינוך, גם 

 שנים עד שאנחנו מקבלים. 5-6אנחנו מחכים 

ויצמן: יש שני בתי ספר תיכונים, אחד האולפנה, שכרגע עדיין אין לנו הרשאה  ד"ר אהוד 

נוכל לבנות  סופית לבנייה של העסק הזה. קיווינו שבשנתיים הקרובות 

רשאה. רק לסבר לכם את האוזן איפה שזה מיועד להיבנות. אין לנו ה

 כיתות אם.אלא רק מיליון שקלים. זה בלי חדרי ספח,  45מדובר על 

 לא כולל מעבדות, לא כולל חדרי ספח, לא כולל. אלי מזוז:

 בבניה אחת המטרה לבנות את זה או בשני חלקים? רועי גבאי:

ויצמן:  .לא, אם אנחנו בונים, אנחנו בונים את זה במנה אחת ד"ר אהוד 

 לא כצומח? רועי גבאי:

ויצמן: . ד"ר אהוד   לא. כי פה אתה מעביר בית ספר לבית ספר חדש על כל שכבותיו

ן  אלי מזוז: ואז אתה מפנה את המקום של הבנות למקום של הבנים, לבנים אי

 מקום כבר.

 כמה יש שם? רועי גבאי:

,  אלי מזוז: ז' יודע שיש שתיים בשכבה, חוץ משכבה  . 4שיש שם כמה כיתות? אני 

 .3. בבנים בשכבת ז' יש לך השנה 4ז' פתאום יש לך -יבנה גדלה. אז ב

ויצמן:  תלמידים. 100יש לנו עוד הליך רישום של  ד"ר אהוד 

המטרה היא להשיג מבנה לתת לבנים את המקום של הבנות, כדי  אלי מזוז:

 שיהיה להם מקום. זה שני בתי ספר שיושבים על מבנה אחד.

ויצמ , בית המדרש  ן:ד"ר אהוד  ונריה השנה בגלל השינויים שנעשו האמת שהאולפנה 

אלף שקל. יש  700שבנינו בתוך נריה בהשקעה משותפת עם אורט של 

היום באמת נהירה, בכלל אנחנו עוברים איזושהי צורה של חשיבה 

י -והסללה לכל מה שנקרא מערך הלימודים המסורתיים דתיים שאנ

 אין עוד שאלות אני רוצה להודות לכם.מקווה שייתן את אותותיו. אם 
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. אלי מזוז:  יש גם את התיכון השני

ויצמן: . יש כרגע את בית ספר  ד"ר אהוד  בון נאני לא סתם לא הזכרתי את התיכון השני

גינסבורג, ויש תיכון שלישי מתוכנן. לסבר  שהוא מתמלא בצורה קשה, 

 1.1-1.6לכם את האוזן, תיכון חדש מהסוג הזה, סדר גודל של מעל 

 מיליון שקלים.

ל  :חזותמשה  . אני בתקציב כשמשהו לא פעי , אני חוזר על זה כל הזמן רק רציתי

 ויושב לי כגיבנת אני מת לסלק אותו מהתקציב.

ויצמן:  דיברנו על זה מיליון פעם, באמת. ד"ר אהוד 

גירעון :חזותמשה   -האם 

ויצמן:  אתה מדבר על חובות אבודים? ד"ר אהוד 

יודע מה.  30-40חובות אבודים שעומדים  :חזותמשה  שנה פה ומפעלים כבר לא 

 את זה? אולי דיי? אלהוצימה אנשים לא מבינים שאנחנו צריכים 

 תצבעו את זה באדום. אלי מזוז:

 אולי בערים אחרות עשו משהו? :חזותמשה 

התשובה שלי כרואה חשבון, תמיד אני אוהב שיתרות מתות לא  רו"ח אלון מררי:

, למחוק ולנקות מהספרים. מצד שני, אני תושב יבנה, פתחתי קיימות

, אני רואה שעיריית יבנה מחקה חובות ישנים בהיקף של  את העיתון

מיליון שקלים, אני אומר "אני פראייר ששילמתי", אז יש לפה  18.4

 ויש לפה. תחליט מה יותר חזק.

ויצמן: גובים. ד"ר אהוד   אבל בעובדות גובים, 

אתה צריך להבין כשאתה מוחק יש לזה איזשהו אפקט שלילי לאלו  י:רו"ח אלון מרר

 שהם משלמים כמו בני אדם, ואני לא אומר מה יותר נכון.

ויצמן:  חברים תודה רבה לכם. ד"ר אהוד 

________________ 

 ד"ר אהוד ויצמן

 יו"ר הוועדה


