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*** מרימי כוסית לכבוד השנה החדשה ***

צבי גוב$ארי:

חברי ,עברנו את שנת תשע"ד ,מבחינתנו המעבר היה כבר ב1.9

ע תחילת שנת הלימודי .עשינו את השנה באופ כזה שפתיחתה של שנת הלימודי תשע"ה
תהיה פתיחה מוצלחת ,כמוב .שלא כל אד מרוצה במאת האחוזי .ישנ הורי שצריכי
להוריד את הילדי שלה כמעט  400מטר מהבית וזה מאוד קשה .נזכיר לכ שהתקנו של
משרד החינו -מדבר על סדר גודל של  2ק"מ מרחק .יחד ע זאת ,ג הסיפור הזה ייפתר בשנה
הבאה ,ע תוספת בתי ספר נוספי .כרגע התחלנו לבנות את בית הספר השלישי כבר ,והכל
מתגלגל.
על כל פני ,שנת תשע"ד ,אנחנו יכולי לרשו לעצמנו ,באמת כולנו ,הישג לא מבוטל של עיר
שהתפתחה בקצב מאוד מוא .+מאות משפחות נכנסו והדבר שמאוד מעסיק אותי שתוצאות של
בחינות הבגרות של שנת תשע"ד ה דבר שקשה יהיה להתמודד איתו בשני הבאות .ה בי"ס
האור וה בי"ס האלו הגיעו לתוצאה של  95%הצלחה בבגרויות .95% .אני לא זוכר מספר כזה
ביבנה מאז שאני  ...הגענו ל .90.54 .92 ,91אבל  ?95%חברי ,כולל כיתות כמו אומ" +וכל מה
שאנחנו יודעי .95% .זה הישג אדיר למערכת החינו ,-וראוי שהעניי הזה יוצג כא וראוי שכולנו
נאמר תודה למערכת הזאת ,על אנשיה ,מנהליה .נעשית ש עבודה נהדרת .תוצאות בית הספר
השששנתי עדיי לא התקבלו כול .אבל להזכיר שבשנה שעברה הוא הגיע לסביבת  ,90%כ-
שהסיפור הזה ממש יפה .וזה הישג של יבנה .לכ אנשי מגיעי ליבנה .יש לנו עיר קטנה ,יפה ,
נקייה ,מטופלת .ע הרבה אנשי חדשי שמבקרי כל דבר .אני יכול לספר לכ סיפור ,רק
לעצמכ ,תחילת השבוע נפגשתי ע מישהי שכתבה לי מכתב מאוד חרי ,,מאוד מדאיג מבחינת
אי -העיר נראית בעיני מישהו שבא מבחו .+והטענה היא 'אתה כבר בונה  3.5שני מרכז לקניות
בש גזית ,בשד' ירושלי ,ורק עכשיו יש בס -הכל עמודי וכו'' .קראתי לגברת ובשיחה הסתבר
לי שהיא נמצאת בס -הכל חצי שנה בעיר .גרה בכלל במקו אחר .והיא כבר מנופפת משהו ע
 3.5שני .מה שאני רוצה לומר ,ביקורת תהיה כמוב ,מטבע הדברי .אבל העיר זזה .העיר זזה
כל הזמ ואנשי עושי את עבודת בעירייה .וכמוב כל העמותות והגופי הנלווי .ואת
כחברי מועצה נושאי באחריות בדיוק כמוני .כל דבר שאני חות זה את .בס -הכל ,ג א
אנחנו מדברי על מפלגות פוליטיות שונות וכו' ,אבל אני היו חש הרבה יותר נוח מכ -שכל
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מפלגה ,ולא משנה היכ היא נמצאת ,מבינה שהעתיד של העיר הזאת תלוי ג בפעילות של כל
אחד .וזה מה שקורה .ואני רוצה לאחל לכ לשנה הבאה הרבה בריאות ,שיהיה לכ אושר בבית.
שגשוג ,הצלחה ובמילה פשוטה ,במשפט פשוט ,כל אשר תבקשו ,לכ יהיה .אז לחייכ.

*** גב' רונית ארנפרוינד כה נכנסת לישיבה ***

צבי גוב$ארי:

חברי ,אני מבקש להעביר לידיכ את הברכות לחג ... ,בתו

הישיבה אנחנו לוקחי כל אחד מאיתנו חבילה כא הביתה .הפע זה לא ספר ולא כוס יי .משהו
אחר ,שאפשר ג ליהנות ממנו .כי לא כול שותי יי .לקוראי ספר אני אניח ...

.1

דו"ח כספי חצי שנתי .2014

צבי גוב$ארי:

ברשותכ ,אני מבקש לעשות שינוי קט בסדר היו .אנחנו נתחיל בדיו

שלא מ המניי לגבי הדוחות וכו' ,כי את זה אני רוצה לסיי .מאוד חשוב לי .זה צרי -לצאת
יותר מאוחר החוצה .יש פה ישיבה שלא מ המניי על הדוח הכספי של שנת  .2014תיכ ,אגיע
לזה .ועדת הכספי ישבה על הדוח הזה .עוד מעט את לויצמ לומר את דברו .אבל לפני כ ,מילה
אחת או שתיי ,מבחינת איפיו הדוח.
שנת  ,2014זה החציו של שנת  ,2014אנחנו יכולי לומר לעצמנו כ .-שהחציו אמנ הסתיי
בעוד ,של כמה מאות אלפי שקלי ,אבל העוד ,הזה לא משק ,את המש -השנה .צרי -לראות
שלפנינו עוד מונחי דברי לא קלי וג מכשולי מבחינת היכולת לעשות את התקציב מאוז
בסו ,השנה.
מה שקרה במחצית הראשונה של השנה זה שהתכנו להכנסות עצמיות שנובעות מאגרות בנייה
לא התממש ,מהטע שיש עצירת בנייה .ואני פה ארצה להדגיש שעצירת הבנייה זה לא מה
שאנחנו החלטנו .ההחלטה שלנו נוגעת למבנ  Dהחדש .אבל יש עדיי כ 900יחידות דיור שעדיי
לא שווקו .זה לא תלוי בעיר .מחר אפשר לשווק אות .אבל כרגיל צועקי' :אי דירות ,אי
דירות ,אי שיווק' ,אז השיווק מונח על המד.,
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עו"ד עדי ינקילבי:%

השיווק הקבלני? או המינהל?

צבי גוב$ארי:

לא ,המינהל .השיווק של המינהל .תקוע .לא יודע למה .אני פוגש

אות בשבוע הבא .נראה מה לעשות ע זה .יוצא איפה שאנחנו היו מעודדי שיווק .זה מונח
כאב שאי לה הופכי .זה דבר שפגע בסדר גודל של  5ומשהו מיליו  .0אלה ההכנסות שהיינו
צריכי לקבל כהכנסות עצמיות.
דבר אחר ,מהצד האחר של ההוצאה ,עלות החינו ,-כל מה שהשקענו בחינו ,-זה מתבטא ביותר
מ 2מיליו  .0ס -הכל הדבר הזה היה יכול לייצר לנו גירעו של  5ומשהו מיליו  ,0לחצי שנה.
אבל היתה ש פעילות התייעלות וקיצו +בהוצאות פה וש והגענו לא שהגענו ,כאשר הרגע
אנחנו מחליטי בעצ מאז שמדבר על סדר גודל של כ 600ומשהו אל 0 630,000 ,0 ,עוד.,
כלומר בהחלט לא נשלה את עצמנו .זה עוד ,שבשלב זה יש לראות אותו כעוד ,לא ריאלי ,מפני
שההוצאות בנויות על המינימו שאפשר .ההכנסות עדיי לא מוכיחות שה הולכות אכ
להתבצע.
אני מוכרח לומר שרק בזמ האחרו האצתי את ההלי -של כניסה של חברה שאמורה לבנות סדר
גודל של  25,000מטר באזור התעשייה .מי שחבר בוועדת התכנו והבנייה ,המבנה הזה של דמוי
מחסני וכל היתר ,טיפה זוחל .וזוחל מפני שבעיית חנייה ,א זכור לכ ניסו לפתור בעיות חנייה
בצורה שלא מקובלת עלינו .נכנס לזרז את התהלי .-ואני מאמי שע מאמ +גדול וע השגחה
מדוקדקת על ההוצאה ,נסיי את השנה הזאת באיזו.
להזכיר לכ ,על הפרק עומד העניי של המשטרה העירונית .שמחייבת גיוס כ -וכ -אנשי ,גיבוי
ברכב וכל היתר .זה עולה כס .,הטלנו אגרות שמירה בזמנו .הסיפור הזה עדיי נמצא באישור של
המוסדות וכרגיל ,הממשלה קבעה בזמנו שאפשר לגבות עד סכו  .1.833אנחנו הורדנו את זה ל
 1.57שקל ,על מנת להקל .אבל ג זה עדיי לא אושר .נבדק במשרד הפני .ה אומרי שאנחנו
היינו צנועי מאוד בעניי אבל יחד ע זאת ,אישור אי .וזה מקשה .כי אנשי אתה צרי -כבר
לגייס ,לפעול להכשרת .בנובמבר הסיפור הזה צרי -לעבוד .תהיה הוצאה ללא כיסוי .אנחנו
נמשי -לזחול לכיוו סיו שנה לא מאוזנת ונצטר -לעשות כל מאמ +בשביל להתאז .זה סיפור
שאני רוצה לשי אותו על השולח.
כל היתר ,סיימנו את החציו ,רישומית ,בסדר גמור .באמת בסדר גמור .נעשה מאמ +בכל הרמות
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בתו -המערכת .אני בטוח שוועדת הכספי שישבה על העניי בצורה מדוקדקת יכלה בהחלט
להבחי מה נעשה ,על מנת לעמוד היכ שאנחנו עומדי.
אני רוצה ג להעלות  ...את ועדת הכספי ,בראשותו של אהוד ויצמ .קח פיקוד ,דבר.

ד"ר אהוד ויצמ:

האמת שאחרי הדברי של ראש העיר ,אני אעשה כמה השלמות.

בישיבת הכספי בישיבה ב 9.9דנו בדוח החציוני .ראוי לציי את העשייה הרבה שהיתה בשנת
 .2014כבר ציינו את זה בוועדה .פתיחה של  11גני ילדי ,בית ספר לאומנויות ,עיבוי בי"ס רבי
לאור הגידול המשמעותי באוכלוסיה .העירייה נדרשת ,ראש העיר מציי את זה מדי פע ,הפע
במובלע ,הסטנדרט של הבנייה היו בעיר הוא סטנדרט כזה שהעירייה צריכה להוסי ,ולהוסי,
כס ,כדי לעמוד בזה .קר הפיתוח השקיעה כ 18מיליו  0לפרויקטי האלה .עדיי ממשיכי
לפתח את נושא היכל התרבות ,מרכז קהילתי חדש ,מרכז לצעירי וכדומה ,וכל זה לא השפיע
באופ משמעותי על שיא כוח האד בעיר .את זה אני מציי כדי להבי את העשייה ואת
ההוצאות.
אנחנו יכולי לראות שבס -הכל בגבייה אנחנו עומדי כמו שצרי .-העיר עומדת בצורה מאוזנת.
אפילו קצת יותר .יש העמקה של גבייה בחובות עבר .היתה איזשהי עלייה מ 10ל 12אחוז
לעומת תקופה מקבילה .עלתה סוגיה שאכ אגרות הבנייה ,שלמעשה יוצרות חסר של הכנסה של
כ 5מיליו .יותר אפילו היו.
עלה נושא היכל התרבות לשיחה ודיברנו על הגירעו שנוצר .אנחנו מקווי שהגירעו הזה ייסגר,
בחלקו לפחות ,ע כניסת המנויי של יוליאוגוסט .הכספי של יוליאוגוסט.
אנחנו ערי לעניי של הטיפול ,וזה חשוב לומר ,בהוצאה .אנחנו יודעי שראש העיר יושב ע
הגזבר וחותמי על כל הזמנה שיוצאת ,אז כ -שיש פיקוח הדוק על סעיפי ההוצאה .עדיי ,ואנחנו
שותפי לדאגה של ראש העיר ,יש בעיה של מקורות מימו שצרי -לראות אי -ה מגיעי ואי-
משלימי את החסר בעניי הזה.
צרי -לזכור שבס -הכל ,למרות הלח +וההקפדה על ההוצאות ,לשמחתנו רמת השירות לתושב לא
נפגעת אלא מקפידי להמשי -ולתת ...
אלה הדברי בגדול .עלה ג הנושא של ההנחות מארנונה .העיר מתייצבת סביב משהו כמו 15
מיליו שקל שנותני הנחות מארנונה על פי קריטריוני של משרד הפני ואחרי .כ -שבעניי
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הזה ,ג אני מקווה שלא תהיה פריצה של  15מיליו האלה.
אני רוצה להודות מאוד לחברי וועדת הכספי על הדיו הענייני ,על ההשקעה ,על הזמ וכמוב
לראש העיר ולגזבר על העשייה המבורכת בתחו הזה .נקווה שבסו ,רבעו  4נוכל להגיד שגמרנו
מאוז ולא כמו בשנה שעברה ,להזכירכ ,העיר סיימה בגירעו של  5ומשהו מיליו .יש אולי
נקודה קטנה שצרי -להזכיר אותה .שיכול להיות שנהנה ג מזנבות של העלייה ואישור של
כספי בהיטל ארנונה ,שהיו צריכי להיכנס כבר בשנה שעברה ,ואז היו מקטיני את הגירעו.
אני מקווה שלפחות בזנב של ההכנסה הזאת .תודה על ההקשבה.

צבי גוב$ארי:

אני רוצה להוסי ,עוד נקודה אחת או שתיי .אנחנו מנהלי

תביעות משפטיות היו ,או יותר נכו נגדנו מתנהלות תביעות משפטיות על נושא של פינוי אשפה
מאזור התעשייה .אנחנו העברנו פה חוק עזר עירוני שמדבר על אופ פינוי אשפה וכמה מפני
מכל מפעל .העניי תקוע במשרד הפני מזה זמ מאוד רב ולא זז .אני רק יכול לומר לכ ששתי
נגריות באזור התעשייה עולות לנו בינתיי  80,000שקל לחודש .זה הרבה יותר מאשר הארנונה
שאתה גובה ש .לא לחודש ,כי א לתקופה.
א חס וחלילה הפסיקה המשפטית תהיה פינוי פסולת תעשייתית ,כמו כל מפעלי התעשייה,
אנחנו נימצא במצב מאוד קשה וקשה יהיה לתאר אותו .זה פשוט צלילה .זה לא רק עניינה של
יבנה .זה עניינ של כל הערי שעומדות על הפרק בימי אלה .חשוב לדעת.
הדבר האחר זה עניי היכל התרבות .תרבות עולה כס .,היא כנראה לעול לא תתאז .היו שש
סדרות בהיכל התרבות .העברתי את זה לארבעה סדרות ,במטרה למלא את האול .לאול יש
 510מקומות בס -הכל .הוא א ,פע לא מלא .פרסומי נעשי בסביבה ובמקומות אחרי
באר .+בכל מקו מפיצי חומר באלפי עותקי .בלוחות מודעות חיצוניי ,בעיתונות וכו' .אני
מקווה שהצמצו לארבע סדרות במקו שש יוביל לאיזשהו איזו .יחד ע זאת ,יש מתחרי .כל
אות ארגוני שאתה עובד אית דורשי מראש את ההנחה .וא אתה לא נות את ההנחה,
הולכי למישהו אחר .זה ארגו צוות וארגו יוצאי המשטרה וארגו המורי .name it ,כל אות
אנשי שנהני עדיי מתרבות מהסוג הזה ,מהווי כוח קנייה שעל פי זה השוק מנג .אז לכ
אתה חייב ,מצד אחד ,להגביל את עצמ -מבחינת התביעה הכספית או מחיר הכרטיס .ומצד
אחר ,ג לדאוג לאיזו .אז אנחנו הרגע נמצאי ,חר ,הסיוע שההיכל מקבל ,והסיוע מתבטא
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עיריית יבנה
בסביבות  1,500,000שקל .השנה נצטר -להעלות אותו ל 1,800,000או  1,900,000שקל ,על מנת
אולי להיות מאוזני.
על הפרק אנחנו פותחי עוד מעט דבר שנקרא אמפיתיאטרו .ועל כ לגבי אמפיתיאטרו ...,ע
השוק ,בינתיי מחפש מפעיל שיהיה מוכ לקחת את האמפי ,להפעיל אותו על פי תוכניות שאנחנו
שותפי לה מבחינת התוכ של הפעילות ,לתחזק אותו ,לשמור עליו ,ולשאת בכל ההוצאות
התפעוליות ,כאשר העירייה תצטר -לקבל איזשהו דלתא קטנה של הכנסות .ומצד אחד ,זה מונע
מאיתנו להוציא כספי שאינ .מצד שני ,הכנסה במידה מסוימת .מצד שלישי ,תרבות תהיה.
אלה הדברי .לגבי הדוח ,א יש למישהו הערות ,בבקשה .אי .תודה רבה.
מי בעד לאשר את הדוח? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה:
בעד) 13 :ה"ה :צבי גוב$ארי ,משה חזות ,אהוד ויצמ ,לינה שרו ,פאלי כה ,מאיר דה ,חובב אשר* ,יניב
עמרני ,אליהו מזוז ,רחמי דוד ,רועי גבאי ,שחר סימנה ,מאיר ב הרוש(
נמנעי) 2 :ה"ה :עדי ינקילבי ,%רונית ארנפרוינד כה(

החלטה מס' :1/16/14
הוחלט ברוב קולות לאשר את הדוח הכספי החצי שנתי לשנת .2014

צבי גוב$ארי:

ג א טועי ,אפשר לתק.

___________________
צבי גוב ארי
ראש העיר
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