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אבי מור יוסף :

קראנו בשבת את פרשת קורח ,מתאפיינת במחלוקת קשה

של קורח ועדתו ,על משה רבנו ואהרון הכהן .בתחילת הפרשה כתוב" :וייקח קורח
בן יצהר בן קהת בן לוי" ,ראשית כבר מבאר ,זאת אומרת הוא מסביר מה זה
וייקח .הוא לקח את עצמו לצד ,הוא כבר התחיל ליצור מחלוקת.
בהמשך של הפרשה" :ויתקהלו כ ורח ועדתו ולקח מאתיים חמישים ,"...זאת
אומרת לקח  250נקרא לזה ראשי ישיבות ,לקח את דתן ואבירם ובאו למשה ואמרו
לו  ,לכאורה מה כל העניין הזה שאתה לקחת את המלוכה ,ואהרון אחיך לקח את
הכהונה ,ובעצם לכאורה ,אני בעצם כקורח הבן של יצהר ,הרי אבא שלי בעצם הוא
האח השני של עמרם ,של אביך .אז אחד מכם לקח מלוכה ,השני לקח כהונה.
לכאורה אני הייתי צריך לקחת את הכהונה .מה אתה משה מה עשית? לא מספיק
שלא נתת לי את הכהונה ,הלכת ומינית את  ...בן עוזיאל ,את האח הרביעי ,את
האח הקטן ,לתת לו להיות נשיא של בני קהת .זה לא יעלה על הדעת .זה לא הגיוני
ולא שום דבר.
כשמשה שמע את הדברים האלה" ,וייפול על פניו" ,זאת אומרת משה אומר דבר
כזה עכשיו ,הוא חושב הוא אומר תשמע ,מאיפה בא לי האדם הזה עכשיו ,מה הוא
רוצה? מה אני יכול לתת לו? הביא לי עכשיו  250נשיאי העדה .יש לנו אלוהים אחד,
כהן אחד ,מזבח אחד ,ת ורה אחת  .אתה מביא לי  , 250מה אני יכול לתת לכם בכלל?
הרי הדבר הזה לא ייתכן ולא רציונאלי ,ומבחינת החשיבות זה לא יכול להיות.
"וייפול משה על פניו".
משה לכאורה כשהוא שמע את הדבר הזה ,הוא אומר לעצמו תשמע ,הרי כבר אני
יודע מה יקרה עכשיו לקורח ולכל בני עדתו ,אבל מ ה ,החטא הראשון שהיה של עם
ישראל היה נושא חטא העגל .השני במדבר מתלוננים ומתלוננים .השלישי העניין
של חטא המרגלים .וזה כבר החטא הרביעי .מה אני יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא,
מה?
אני כבר לא יכול לבקש לא תחינה ולא תפילה ולא שום דבר .אומר לו קורח תשמע,
בוא נעשה דבר כזה .כל המינויים שעשיתי אתה לכאורה חושב שזה מה שנקרא
היום בלשון העברית היפוט יזם ,זה בעצם מינויים של משפחה .לא אני מיניתי
אותם .זה הכל מפי הגבורה ,הכל מפי הקדוש ברוך הוא .אני לא מעניין אותי שום
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דבר.
איך נבחן את זה? הוא אומר לו תשמע ,תביא מחר את דתן ואבירם ,תביא את 250
נשיאי העדה ,בוא נתחיל ,העניין של הקטורת היא חביבה על הקדוש ברוך הוא .בוא
נקריב קטורת ונראה  ...הקדוש ברוך הוא ...בוא נעשה את הניסיון הזה .קורח
אומר לו לא ,בוא נעשה את זה עכשיו .משה אומר לו לא נעשה את זה עכשיו .משה
רבנו הוא חשב להרוויח זמן ,הוא אומר לו רק למחרת.
למה רצה להרוויח זמן? הוא ניסה באמת לפייס ולעבוד ולשכנע וכל זה ,שזה פשוט
ל א השתלם .למה? בוא יש לי עוד זמן .למחרת משה מסתובב שם בפני העם ,מנסה
לשכנע .קורח גם בעצמו באותו ערב גם מנסה לשכנע שפשוט צריכים לתת להם.
והרי קורח מה? קורח היה עשיר מאוד ,לא חסר לו בכלל שום דבר .המדרש אומר
שבכלל קורח הוא מצא את כל אוצרותיו של יוסף .לא היה חסר לו שום דבר .אבל
מה שהוא רצה ,הוא רצה את הכבוד.
ברגע שאדם מחפש ,איך אומרים ,במסכת אבות נאמר התאווה ,הכבוד ,הקנאה
מוציאים את האדם מהעולם .ב רגע שהתכונה הזאת של האד ם שיש לו ,הוא מחפש
כבוד ויש לו איזושהי קנאה ,פשוט האדם הוא נטול מחשבה .הוא לא יכול בכלל
לחשוב .הוא לא חושב .המחשבה היא לא מהראש ,המחשבה היא מהבטן.
בכל זאת קורח לא השתכנע ולא שום דבר .הגיעו למחרת ,באו לאוהל מועד ,הביאו
את ה ...שלהם .בינתיים משה רבנו ניסה ל  ...את דתן ואבירם .שלח לקרוא להם.
דתן ואבירם אמרו לא .גם אם תנקר את עינינו אנחנו לא נעלה אליך.
משה רבנו אבי אבות הנביאים ,שאתה יודע מה ,זה לא ,הקדוש ברוך הוא מדבר
איתו לא בחלום ולא בחזיונות ולא שום דבר .אלא מדבר איתו פנים מול פנים .איך
יכול להיות דבר כזה  .. .ועל משה רבנו מה נאמר? והאיש משה עניו מכל האדם אשר
על פני האדמה .יכול להיות בכלל מישהו שעל פני האדמה שהוא  ...במשה? מה זה
האדם? ראשי תיבות של אברהם ,דוד ומשה.
על אברהם נאמר 'ואנוכי עפר ואפר' .הוא אומר תשמע ,אני באתי מהעפר ,אני
אפילו דורכים עליי .אין לי את העניין הזה של הגאווה והיהירות וההתנשאות .מה
נאמר על דוד? 'ואנוכי תולעת ולא איש' .למרות שתולעת יש בה איזה משהו ,...אין
לה שום דבר ,יש לה איזשהו כוח .אבל על משה לבוא ולהגיד שיש לו ,שמבחינת
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העניין של הענווה שזה כתר המידות של המידות ,שיבוא קורח ,איך יכול לה יות
דבר כזה.
על כל פנים 250 ,בני העדה הגיעו עם דתן ואבירם ,שהגיעו לאוהל מועד כבר הקדוש
ברוך הוא אומר תשמע ,אני רוצה לכלות את העם הזה .משה פונה לקדוש ברוך הוא
ואומר לו 'מה האיש  ...כל העדה תקצוף'.
הביאו מחתות ,זה כלי ששמים בו את הקט ורת ומקריבים את הקורבן .בינתיים
האדמה פתחה את פיה ובלעה את קורח ועדתו ,דתן ואבירם ורכושם ומשפחתם,
וירדו חיים שאול.
כי משה רבנו לפני כן הוא אמר הרי הם ימותו .אבל מה ,אם ימותו למשל במיתה
שהיא טבעית ,זה באמת אני  ...את האנשים .אבל האנשים האלה חייבים למות
במיתה שהיא לא טבעית ,וזו מי דה מה שנקרא ,מידה כנגד מידה .כמו שישלוט על
 ...אותו דבר גם האדמה פתחה את פיה.
זה בעצם היה פה איזשהו מרד נגד משה רבנו  ,זו בעצם היתה קואליציה.
הקואליציה הראשונה של קואליציית המקופחים .אמנם משה  ...המרד הזה ,אבל
עדיין לא ,כשהקריבו  250נשיאי העדה את הקורבן ,את הקטורת ,יצאה אש זרה
ופשוט אכלה אותם .אבל זה עוד לא נגמר.
העניין שאמרו בא העם למחרת ,לא מספיק מה שקרה ואומרים למשה רבנו מה ,מה
קורה? תראה כמה נהרגו בגללך ,וכל זה .הם עדיין לא האמינו בעניין הזה של
מלוכתו של משה וכהונתו של  ...הכהן .מה שקרה ,שהקדוש ברוך הוא הטיל בהם
מגיפה בעם ,נהרגו המון אנשים .משה שלח את אהרון עם המחתה פשוט על מנת
שתיפסק המגיפה .המגיפה הופסקה.
אבל מה ,הם עדיין היו מתלוננים וכיוצא בזה ,הם לא הסכימו ולא השכילו לדעת
שאהרון הוא אהרון הכהן .אין מה לעשות .זה מפי הציווי האלוקי מפה הגבורה.
מה הקדוש ברוך הוא אומר לכל השבטים? שכל אחד יביא את מקלו .אנחנו נרשום
על כל מקל את השבט של כל אחד ואחד ,ונשים את זה באוהל מועד ונראה מה
יקרה באותו ערב.
כל אחד ,כל נשיא הביא את מקלו ,רשמו את השם של כל אחד ואחד ,וראו איזה
פלא ,שמקלו של אהרון פשוט פרח והפריח שקדים .ו זה היה הסימן לכל הנשיאים
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שזה מפי הקדוש ברוך הוא ,העניין של הכהונה .ותדעו לכם שרק הכוהנים הם
יכולים להקריב את הקורבנות ,וזה לזכר ולדורותיכם ולזכר לעולם ועד .כמובן
במחתות וכל זה ,הם פשוט  ...את העניין של המזבח וכיוצא בזה.
העניין הזה של הקנאה ,זאת אומרת אדם ש הוא מקנא לכאורה ,אדם שהוא קנאי
הוא לא חושב .היו פה איזה שני אנשים שגרים בגליל והיו להם שני חמורים .אז
האחד חמד לחמור של השני .הוא אומר תשמע איזה חמור יש לו ,אולי אני אחליף
איתו .מה עשה? קיצץ לו אוזן.
השכן השני ראה שהוא קיצץ אוזן ,גם קיצץ לשני .אמר אולי יחל יף איתו .הוא ראה
אותו ,אמר לו מה אתה עושה? אומר לו תשמע ,אני לא יודע ,אני חושב שאתה חושב
להחליף את החמור שלי בשלך .מה עשה? קיצץ את זנבו .ראה אותו למחרת השני,
גם קיצץ את זנבו .הוא אומר לו מה אתה עושה? הוא אומר לו אני מפחד ,אתה
תחליף את החמור שלי בשלך.
ביום השלישי מה הוא עשה? הוא שבר את רגליו ,ראה השני גם הוא שבר את רגליו.
ביום הרביעי נפגשו בכפר ,בא אחד השכנים אומר להם תגידו אתם מטומטמים? מה
עש יתם לחמורים האלה מסכנים ,כמעט הרגתם אותם .הוא אומר לו לא ,תשמע,
הוא רצה פשוט להחליף לי את החמור ו היה צריך להיות לו א יזה סימן .הוא אומר
לו מטומטמים ,איך הוא יחליף לך? זה שחור וזה לבן.
זאת אומרת העניין של הקנאה ,כשיש קנאה אדם בכלל לא חושב  .אין לו שום
תבונה ואין לו שום דבר.
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יחיאל זוהר :

רבותיי ,אנחנו זימנו ישיבה מיוחדת על צו הארנונה .אני

א קדים ואומר שמבחינתי אני יודע שחלק מהחברים לא יסכימו עם ההצעה .בואו
נעשה את זה קצר .אני אגיד כמה דברים ,תכף אני אסביר את הכל .מי שתומך -
תומך ומי שמתנגד  -מתנגד .זה ייכנס לפרוטוקול בכל מקרה .אני רוצה לעשות את
זה קצר מהסיבה הפשוטה ,שאני מסיים פה ואני חוזר חז רה לבאר שבע.
ביקשנו לעשות העלאה של הארנונה מעבר להעלאה האוטומטית שנובעת מעליות
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המחירים במשק .שנה שעברה נדרשנו ,זאת אומרת ביקשנו להעלות ב  4% -למגורים
וקיבלנו אישור .השנה רצינו לעשות את אותו הדבר ,ללכת על  4%נוספים .משרד
הפנים במהלך החודש הזה ובהרבה מאוד טלפ ו נים ובביקור אחד של אישה ,הם
מתנגדים מאוד  -מאוד למהלך מהסוג הזה מהסיבה שאנחנו בארנונה בין הנמוכים
בארץ .אתם תראו את הטבלה לפניכם.
אפילו לקחנו יישובים דומים לנו ,יישובים בנגב ,עדיין אנחנו בין הנמוכים אם לא
הנמוך ביותר .הם דרשו  25%העלאה השנה .לדעתי זה היה ל א רק מפוצץ אותם,
היה מפוצץ גם את התושבים  .אני התנגדתי בכל תוקף ל מצב של ה  . 25% -הפשרה
שאני מציע כדי לצאת מהם בצורה מכובדת וגם נוכ ל לקבל את מה שהובטח לנו
בפנים ,זה ללכת עם משהו ביניים .לא  25%ולא  , 4%אלא  . 10%זה ההצעה שאנחנו
רוצים להביא היום.
 10%העלאה בארנו נה שהיא בוא נאמר ככה ,למי שאין לו זה משמעותי מאוד .ולמי
שחי את חייו באופן מסודר זה לא כל כך משמעותי .כי תכף תגיד לנו הגזברית פה,
איפה אנחנו עומדים ביחס ליישובים אחרים ,ונראה איך אנחנו עוברים את זה.
היות ואנחנו נדרשים גם לשנה הבאה להעלאה ,הדבר היחידי שמשמח אותנו זה
שבשנה הבאה כנראה תהיה ,זה לא כנראה זה כמעט בטוח ,כי אנחנו מדברים על
חצי שנה מהיום עד סוף השנה הזו ושנה הבאה .עוד שנה אני מעריך שלא ילחצו
אותנו ולא יוכלו ללחוץ אותנו ,כי כל אחד במפלגתו יוכל לעשות את העבודה הזו.
ונוכל לעבור את השנה השלישית הזאת שהם רוצים מאיתנו הגדלה נוספת ,מבלי
לעלות.
מה שאנחנו רואים כרגע זה העלאה של  10%בתעשייה שאגב לא העלינו פעם
שעברה ,לא נגענו בתעשייה 10% .במסחר והתעשייה 10% ,במגורים .ונדמה לי שיש
רק דבר אחד שהלכנו חזק זה קרקע תפוסה ,בעיקר קרקע חקלאית שזה לא
משמעותי כי אנחנו הכי נמוכים בארץ .אם אנחנו גם נקבע  500%אנחנו נהיה
בהרבה מאות אחוזים מתחת לאופקים שכנתנו.
קרקע חקלאית אין הרבה מגדלים באזור שלנו ,אבל ב  5,000 -דונם האלה שאנחנו
עליהם צריכים לבנות ,יש שם מושבי הנגב ,יש שם עוד כמה אנשים ,זה גרושים ,זה
לא משמעותי .אז אם אנחנו מעלים שם לא יקרה כלום .בנקים לא יכולנו להעלות,
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בכל זאת ביקשתי להעלות.
משה פרץ :

גם ככה אין שם,

יחיאל זוהר :

כן ,אנחנו גבוהים .אנחנו בשלשה הגבוהה של הנגב ,אבל

למרות זאת אמרנו בוא נעלה גם את הבנקים כי אחרת יהיה איזה חוסר איזון מול
התושבים .אז בוא נראה ,בוא נפר וט את זה לתושב .כמה משלם היום תושב בעיר
ארנונה?
מזל רוטשטיין :

 . 33.97ואחרי עדכון של . 2014

יחיאל זוהר :

אחרי מה שכבר אישרנו .זאת אומרת אם אנחנו מוסיפים

, 10%
הרב יעקב מעלימי :

כמעט . 37 . 34

אבי מור יוסף :

עכשיו כשאתה מדבר על האישור של השר,

יחיאל זוהר :

לא אישור של השר .אנחנו אישרנו ,איך קוראים לזה?

אבי מור יוסף :

מדד שיעור ,עדכון,

יחיאל זוהר :

מדד עדכון זה לא שואלים אותנו .אנחנו הגדלנו ב 4% -

מגורים שנה שעברה.
אבי מור יוסף :

רגע אני רוצה לשאול .אני מכיר את הנושא הזה .ה עניין

של האישור של השר של ה  4% -זה החל מה  1 -ליולי?
יחיאל זוהר :

נכון .כבר הפסדנו יותר מחצי שנה.

אבי מור יוסף :

בדיוק .זה מה שאני אומר .העניין של ה  3.36% -זה מה -

 1.1.2014עד ל . 30.6 -
יחיאל זוהר :

נכון.

אבי מור יוסף :

בעקבות האישור של השר נדרשים להוסיף  4%כהעלאה

חריגה ,זה לגבי . 2014
יחיאל זוהר :

נכון.

אבי מור יוסף :

אנחנו עכשיו הולכים עם צו הארנונה לגבי . 2015

יחיאל זוהר :

נכון.

אבי מור יוסף :

יפה מאוד .עכשיו אתה דורש עוד  4%למגורים,

יחיאל זוהר :

לא ,עוד  . 10%זה בדיוק מה שאני אומר לך .שלחנו
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הזמנה ,אחר כך נדרשנו ,אמרתי לך ,שמעו את זה בפנים לא הסכימו בשום פנים
ואופן.
אבי מור יוסף :

רק שנייה .זאת אומרת אתה דורש עכשיו . 10%

יחיאל זוהר :

כן .כמה זה  10%על ה ? 33 -

הרב יעקב מעלימי :

. 37.36

יחיאל זוהר :

זאת אומרת ,מ  33 -יעלה ל  . 34 -בוא תראה אני אגיד לך

משהו ,פגשתי אתמול בלילה שמעון אלון היה אצלי בבית החולים ,והוא אומר לי
שהוא יושב כבר  3חודשים במחלקת הגבייה בדו"ח שלו השנתי ,ושאנחנו השנה,
ההנחות שלנו יעלו ל  13 -מיליון שקל .יש לזה בסיס?
מזל רוטשטיין :

אני יכולה להגיד לך,

יחיאל זוהר :

כי אם זה ,אז חסר לנו עוד  2מיליון שקל עכשיו .זאת

אומרת ,אנחנ ו אישרנו  , 11אישרנו  10.900והוא מדבר על . 13
מזל רוטשטיין :

ב  2013 -סיימנו הנחות של  9מיליון שקל.

יחיאל זוהר :

? 2014

מזל רוטשטיין :

 2014אני יכולה להגיד לך כמה סיימנו את הרבעון ולפי

זה,
יחיאל זוהר :

נו ,הוא אומר שאנחנו נעלה ל  , 13 -יכול להיות?

מזל רוטשטיי ן :

יהיה . 12 , 11

יחיאל זוהר :

יפה מאוד .וכמה תכננת?

מזל רוטשטיין :

תכננו פחות.

יחיאל זוהר :

נו ,אז מאיפה? אז פחות גירעון.

מזל רוטשטיין :

תראה ,זה המצב.

יחיאל זוהר :

אתם מבינים מה המשמעות של זה ,חבר'ה? אני רוצה

שתבינו את זה כי זה משליך על כל דבר שאנ חנו עושים בעירייה .העיר הזאת
משלמים בה ארנונה בשוטף התושבים ,פחות ממרחבים ,פחות משדות נגב .עיר של
 34,000תושבים משלמים פחות בגלובל .יש תוצאות אחרות .
אבל אני אגיד לכם למה אני אומר את זה ,היום משכתי עתירה בבג"ץ וזה אני רוצה
לספר לחברי המועצה ,אנחנו הגשנו עת ירה נגד משרד הרווחה על זה שהוא לא פוטר
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אותנו מהשתתפות של  25%ילדים בפנימיות ובמוסדות ,

מעבר למכסה .זאת

אומרת ,יש לנו מכסה נניח של  5מיליון שקל למוסדות רווחה ,מה שמעבר ,כי
נתיבות מוציאה יותר .ביקשתי לפחות במה שמעבר תפטרו אותנו ,תשלמו אתם את
ה  , 100% -למה אתם מפילים את זה עלינו.
אני אתן לכם דוגמא ,כל הילדים שנמצאים עכשיו באשדוד ונמצאים בעלי נגב,
אנחנו צריכים לממן להם גם את שעות אחרי הצהריים .המשמעות של זה ,בעוד
 800-900אלף שקל .הלכתי לבג"ץ .בפתיח של הבג"ץ בלי לדבר איתנו ' ,נתיבות אני
מציע לכם למשוך את העתירה'.
א ז התקשר אליי חייקין ,אמרתי הבנתי ,תמשוך את העתירה .זאת אומרת ,אפשר
לדבר ואפשר להסביר אבל זה המצב .שתדעו .אני לא נמצא במערכת בחירות .אני
אומר בדיוק את המצב .המצב הוא שאנחנו הולכים ומסתבכים ,ולא בגללנו אלא
בגלל החלטות ממשלה .ותכף יהיו גם קיצוצים בחינוך ,ואנח נו בחינוך רצינו השנה
להוסיף ולא להקטין ,וגוזר מעלינו כל מיני גזירות בדרך.
אז המשמעות של ה  10% -האלה בארנונה ישלמו אותה בלי בושה .מי שנמצא פה
ישלם אותה .זה אנשים שעובדים .האנשים שפטורים ממילא הם פטורים .זאת
אומרת ,אתה מעלה להם ב  , 4 -ב  3 -שקלים וזה יורד בהנחה .אם לא  60,70או 80
הנחות.
עוד משהו ,כשאנחנו נותנים הנחות ,אני לא הסכמתי איתו ,הוא אמר שאנחנו
נותנים הנחות בלי כל האישורים .אז אני לא יודע על מה הוא מקשקש ומה הוא
מדבר .אני רוצה לבדוק את זה .הוא אומר שלגבי אברכים אין אישורים ו לגבי כל
מיני  , -אני אומר לך מה ה וא אמר לי אתמול .אמרתי לו שמעון ,עזוב אותי .אין לי
כוח בשביל זה .שמעתי אותו אתמול ,הוא רק מוסיף על הצרות האלה .
מזל רוטשטיין :

יחיאל ,זה החיוב השנתי לפני הנחות ,לפני הכל.

יחיאל זוהר :

. 37

מזל רוטשטיין :

שזה מעט מאוד יחסית ,קרית מלאכי זה -

יחיאל זוהר :

 37זה חיוב כללי על הכל .כמה גובים?

מזל רוטשטיין :

 . 80%אני מגיעה ל  23 -מיליון שקל.

יחיאל זוהר :

 11מיליון 12 ,מיליון שקל פחות.
10

עיריית נתיבות
ישיבת מועצה (שלא מן המניין) מספר  7מיום 25/06/2014

מזל רוטשטיין :

זה בסיס של . 1.1

אבי מור יוסף :

סליחה מזל ,אם דיברת על ועדת הנחות ,האמת אני לא

רוצה להפריע לך בשום דבר ,כדאי שהיו עץ המשפטי ישמע .לוועדת הנחות יש
חיקוק והרכב מיוחד .לא כתוב שהמועצה תפעל .מורכבת מ  3 -חברי המועצה.
יחיאל זוהר :

מי?

אבי מור יוסף :

כל  3חברי המועצה מיוצגים בהנהלה .זה לא יכול

להיות 2 .מההנהלה ו  1 -שלא מיוצג בועדת הנהלה וזה חוק .ואני אגיד לך את
האמת ,אני גם מאוד מתפלא,
יחיאל זוהר :

בוא נסכם את זה .אם החיקוק מאפשר או מבקש להכניס

אופוזיציה  ,כי אין אופוזיציה אבל אם מישהו שהוא לא קשור בהנהלה וחייב להיות
בוועדה ,תעשו את השינוי.
אבי מור יוסף :

אתה נמצא ,אני נמצא,

הרב יעקב מעלימי :

אשר ביטון.

אבי מור יוסף :

זה לא קשור ,חבר'ה ,החוק ,אשר ביטון הוא איש אחד.

יחיאל זוהר :

אני מסכים שתחליף את אשר ביטון.

אבי מור יוסף :

יחיאל ,אני לא אמרתי שאני אחליף .דרך אגב ,יו"ר ועדת

ביקורת עם כל הכבוד לרב פורטל ,הוא לא יכול להיות יו"ר ועדת ביקורת.
יחיאל זוהר :

כי הוא משס"ג.

אבי מור יוסף :

בדיוק .כי הוא משס"ג .כי מטעמו נבחר נציג ,סגן ,ממלא

מקום.
יחיאל זוהר :

אבי ,אמנם זה לא קשור לישיבה עכשיו אבל היות ואתה

עושה הבחנה בין חברי שס"ג ,אלה שבאופוזיציה כאילו במרכאות ,אלה
שבקואליציה ,לי אין בעיה שיחליפו בהסכמה איפה שרוצים שיחליפו .לי אין בעיה
עם זה.
אבי מור יוסף :

אתה תחליט ,אני אין לי בעיה עם זה ,רק אני מבקש

שהחוק יישמר .יש חוק .זה לא חוק בשביל להפר אותו.
יחיאל זוהר :

תבדוק את זה .אם שס"ג ,הם נב חרו כסיעה אחת ,זה

שבפועל חי"ת ושס"ג הם לא בהנהלה זה לא עושה אותם אופוזיציה.
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אבי מור יוסף :

בעניין של ועדת הנחות כתוב שם יו"ר,

יחיאל זוהר :

אם הוא יכריז זה משהו אחר .לא יודע .תבדוק את זה.

אני רוצה להמשיך את מה שהתחלתי .אני אומר לכם משהו ,אני לא שלם עם
ההעלאה .תראו רבותיי ,אני במשך הרבה מאוד שנים נתיבות לא העלתה את
הארנונה .הרבה מאוד שנים .ואנח נו הלכנו וקטנו בהכנסות משנה לשנה.
היות והיישוב הולך וגדל  ,הוא לא גדל בגורדי שחקים ,הוא לא גדל במבנים בבנייה
לגובה שאתה יכול לעשות מבניין אחד הרבה ארנונה .הרבה מאוד שכונות שאנחנו
בונים כרגע זה צמודי קרקע .זה הרבה מאוד הוצאות ,מניקיון ועד לגינון ועד
למים  .כ ל מה שאתה נוגע זה הוצאות כבדות.
אני לא רואה את עיריית נתיבות מצליחה להמשיך בשנים הבאות במתכונת הזו
מבלי שהיא עושה כמה פעולות .הפעולה המינורית הזאת של העלאת הארנונה שהיא
לא משמעותית ,היא תוסיף עוד  1מיליון 2 ,מיליון 3 ,מיליון ,לא יודע ,כמה שהיא
תוסיף בשנתי  ,אבל מצד שני אני אומר לכם בהנחות אנחנו מפסידים אותם.
והדבר השני שאנחנו נצטרך לעשות ועושים את זה עכשיו ,ומי שיודע עושים הרבה
מאוד פעולות אכיפה כדי לגבות חובות עבר והווה .זאת אומרת גם הארנונה של
היום עושים מאמצים לגבות .אז אני חושב שלמרות ההחלטה הזו ,כמה אג ב היא
מוסיפה לנו? מישהו עשה את החשבון?
אבי מור יוסף :

זה כמה מיליונים.

יחיאל זוהר :

כמה זה?

אבי מור יוסף :

לפחות  4מיליון.

יחיאל זוהר :

 4מיליון שקל לגבייה הכוללת?

אבי מור יוסף :

זה נותן כמה מיליונים.

מזל רוטשטיין :

אחרי הנחות.

יחיאל זוהר :

אחרי הנחות זה  4מיליון? לא יכול להיות.

אבי מור יוסף :

גם תעשייה וגם זה?

יחיאל זוהר :

הכל ,הכל ביחד .אגב אין הרבה תעשייה .לא עשיתם את

הבדיקה הזו ,כמה זה יעלה?
אבי מור יוסף :

כמה מיליונים יחיאל ,זה לא  4-5מיליון.
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יחיאל זוהר :

החיוב הכולל כמה?

מזל רוטשט יין :

 2.5מיליון שקל.

יחיאל זוהר :

 2.5מיליון שקל .אם אתה מוריד מזה הנחות מה נשאר?

מזל רוטשטיין :

לא ,זה אחרי הנחות.

אבי מור יוסף :

זה גבייה שוטפת או גבייה על חשבון שנים קודמות גם?

מזל רוטשטיין :

שוטפת.

אבי מור יוסף :

גם שנים קודמות?

יחיאל זוהר :

לא ,שנים קודמות אתה לא יכול להוסיף על זה כלום.

אבי מור יוסף :

לא ,לא מוסיף ,הרי אתה גם גובה.

יחיאל זוהר :

לא ,הם גובים  26,27כי יש איזה  4מיליון שקל של שנים

קודמות .אבל בחיוב השנתי גובים  , 23 , 22תגידו לי אתם.
מזל רוטשטיין :

, 23.116

יחיאל זוהר :

על ה  23 -ת וסיפו  , 2.300 . 10%זה מה  ,במקרה הטוב

מהתושבים מהתעשייה ובמסחר ,הכל ביחד .אז זה לא משמעותי ואני אומר לכם
בעניין הזה משרד הפנים לא פראייר .הם בדקו את הנתונים .זה המצב ,אוקי.
אגב ,אישרנו פה  5%תוספת לאנשים מה שעפ"י חוק מגיע להם .אלה שעברו 3-4
שנים עם חוזים מי וחדים ומגיע להם  , 5%משרד הפנים לא אישר את זה .החזירו
לנו את הכל ,אמרו עד שלא תעלו ארנונה אתם לא יכולים להוסיף לאף אחד.
אבי מור יוסף :

אתה גם צריך לבוא בידיים נקיות.

יחיאל זוהר :

נכון ,נכון .לכן אני אומר לכם את זה אפילו בשיחה עם

השר ,דיברתי איתו .הוא לא רצה להיכנס לנתונים האלה ,אבל הוא אמר לי חבר'ה,
אתם לא יכולים לדרוש מאיתנו מה שאנחנו לא יכולים לקיים .עיריית שדרות אגב,
נדרשת למשהו הרבה יותר חריף .תסתכל כמה הם.
אבי מור יוסף :

אני יכול להתייחס ברשותך? אז קודם כל משלב ראשון

שאמרת שאנחנו נדרשנו מטעם משרד הפ נים להעלות ארנונה בשיעור של , 25%
יחיאל זוהר :

לא נקבו ,אמרו מינימום זה . 25%

אבי מור יוסף :

כן ,מינימום .זה לא חוקי .כי הרי עפ"י התקנון של

משרד הפנים ופקודת העיריות וכל ההנחיות וכל זה ,לא ניתן להעלות ארנונה במשך
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 3השנים האחרונות יותר מ  . 25% -ובשנה לא יותר מ . 7.5% -
דרך אגב ,העניין של ה ,...להסביר לחברי מועצת העיר העניין הזה של העלאת
הארנונה על מנת שבאמת  ,...מעלים את הארנונה יש מה שנקרא מנדט שיעור
העדכון .שיעור העדכון נקבע עפ"י שני מדדים .זה הממוצע בין מדד המחירים
לצרכן ומדד השכר הציבורי .או אם תרצו  50%מפה  50% ,משם.
דוגמא לשנת  2014שיעור העדכון היה  3.36%ולא שואלים את אף אחד ,מעלים
באופן אוטומטי וכיוצא בזה .מה עשו ראשי הרשויות?
יחיאל זוהר :

שאלה קצרה .יש טבלה שראשי רשויות אישרו העלאות

של . 150% , 200%
אבי מור יוסף :

לא יכול להיות .מכסימום  25%תוך  3שנים.

יחיאל זוהר :

אז אולי תקריא ,יש ,אני אענה במקומכם.

ברק ישראל :

אתה רוצה להגיד לי רשויות אני אגיד לך כמה העלו?

יחיאל זוהר :

לא ,תגיד לי אתה.

ברק ישראל :

 ...גם מגורים וגם עסקים .אור עקיבא  97%כמעט

לעסקים.
אבי מור יוסף :

הרי יש לה מגבלה של גבייה ,חבר' ה ,הנושא הזה הוא

לא ,אם יש לה עלייה זה העניין של ההוזלה .ברשותכם ,אני רוצה שתבינו את
העניין של הארנונה של העדכון וכיוצא בזה .יש נוסחא שמדד העדכון ייקבע עפ"י
הממוצע של מדד המחירים לצרכן ומדד השכר הציבורי.
מה שקרה ,מכיוון שהאוצר והפנים עשו איזשהו שינוי ברפו רמה ושינו את פקודת
העיריות סעיף  , 276הכל התגלגל ,אני רוצה להסביר את כל הרקע.
יחיאל זוהר :

תגיד לי ,אני לא קוטע אותך אני רק רוצה להגיד לך ,כל

יום ,...אני אגיד לך גם למה .הלוא אם לא היינו במצב שאנחנו נמצאים כרגע ,אם
לא היינו במצב הזה לא הייתי מעלה ארנונה.
אבי מור יוסף :

כי אמרו אנחנו לא היה לנו ארנונה למעלה מעשור ,נכון?

יחיאל זוהר :

מי?

אבי מור יוסף :

אנחנו .אתם אמרתם ,גם כתוב למעלה מעשור וגם משה

כתב.
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יחיאל זוהר :

נו ,נכון.

אבי מור יוסף :

אני מחזיק פה פרוטוקול של  2011של אדון חייק ין  ,חברו

של אדון סומך  ,היה פה ,והעלינו את הארנונה למגורים ב  4% -ולתעשייה ב . 10% -
יחיאל זוהר :

נו .אז מה? אז טעו ,יאללה בסדר.

אבי מור יוסף :

ברשותך ,אני מאוד מכבד אותך ,אני לא חס וחלילה

שתבין אני מאוד  -מאוד ,רק שתדע ,מאוד מכבד אותך .אין לי עניין פה של התנגחות
או משהו דבר אישי .א בל תשמע ,כשאומרים את הדברים ,הדברים פשוט לא
נכונים .אנחנו העלינו את הארנונה ,חייקין היה פה ,העלינו בסוף  2010ל , 2011 -
לתעשייה העלינו ב  , 10% -ולמגורים .יש פה החלטה על התעריף,
יחיאל זוהר :

ויש לי שאלה ,זה אושר?

אבי מור יוסף :

בטח שזה אושר .מה זה ,יש החלטה וז ה לא אושר?

יחיאל זוהר :

במשרד הפנים זה אושר?

אבי מור יוסף :

היו צריכים רק את הצו.

יחיאל זוהר :

זה מצחיק אותי ,אתה יודע מה.

אבי מור יוסף :

בוודאי שזה אושר.

יחיאל זוהר :

בוא אני אגיד לכם משהו .זה לפרוטוקול ,ואני אומר את

זה לכם בגזברות .אני לא כתבתי את ה מסמך הזה .אם באמת העלינו ,למה אתם
כותבים ?...בזה הוא צודק .הדבר השני ,אי אפשר כל פעם להפיל אותנו בנתונים.
תבואו מוכנים ,ריבונו של עולם .מה יש לדעת? אני אומר לכם עד כמה שאני זוכר
זה לא אושר.
מזל רוטשטיין :

נכון.

יחיאל זוהר :

אז נכון ,אז לכי עכשיו ,תגידי שדחו לך את האישור הזה,

שלא ביצעת את זה ,שיהיה לו מול הפנים .מספיק! למה אנחנו צריכים להטעות כל
הזמן את חברי המועצה ,להגיש מסמכים ,וכל פעם תישאל השאלה וכל פעם אני
אפנה אליכם ואני אסתכל עליהם .למה? מבית החולים אני מתקשר אליכם  4ימים
בטלפונים' ,תכינו את זה ,תכ ינו את זה ,תכינו ,תכינו' ,בשביל שאני אבוא אשמע
את זה עכשיו ,מה? קראתי לך לבית החולים .אמרתי לך תשבי עם חבר המועצה
אחד  -אחד ותסבירי לו את זה כשאנחנו נבוא כולם יידעו את הפרטים .אמרתי לך
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את זה .הנה ,עכשיו בשביל עוד שאלות של שטויות.
העלו ו העלו .אנחנו הכי נמוכי ם בארץ ,אתם רואים את הטבלה ,אתם רואים שהעלו
את זה במאות אחוזים בכל מיני מקומות ,אתם יודעים את הנתונים ,הכל .עכשיו
איפה הניירות? אף אחד לא מוצא .לא אמרתי לכם להכין את הטבלה הזו?
לא אמרתי לך בבית החולים כשבאת' ,לכי יש טבלה בכלכליסט שאני ראיתי אותה
של כל העי ריות שהעלו במאות אחוזים' ,אמרתי לך או לא אמרתי לך? אמרתי לכם
תצלמו את זה ,תנו את זה לחברי המועצה .למה אני צריך עכשיו להתווכח .על מה?
על מה?
אבי מור יוסף :

רבותיי ,יחיאל ,סך הכל יש פה מסמך בידי ,יש פה

החלטת מועצה ,מה שמחייב זה החלטת המועצה .כל עוד שלא הוכח אחרת,
יחיאל זוהר :

לא ,זה לא העניין .אם לא אושר  -לא אושר.

אבי מור יוסף :

יחיאל ,אני לא יודע אם אושר או לא אושר .דרך אגב,

אני רוצה להגיד לך שעד היום הזה אנחנו לא מקבלים פרוטוקולים .אנחנו לא
מקבלים פרוטוקולים של המועצה .אתה יודע מה ,אל תשלח לי פרוטוקול ,שים לי
אותו בתא .אנחנו לא מקבלים פרוטוקולים .אני אדם מאוד מסודר ,אוהב לעקוב
אחרי כל דבר ודבר.
יחיאל זוהר :

טוב ,אני יש לי עוד דבר אחד ,זה לפרוטוקול ליועץ

המשפטי ,תדאג מחר להוציא מכתב למי שאחראי על הפרוטוקולים ,שהפרוטוקולים
יגיעו לכל חברי המועצה ,בין אם ז ה במייל .אי אפשר כבר .אתה יודע מה ,אני
מרגיש שאני מורח אותו .בסדר? הוא שואל את השאלות ,אני עונה את התשובות.
אני עונה תשובות אמיתיות ומפה זה לא זז הלאה.
חבר'ה זה סתם שטויות .זה דברים שאין בהם ,אתה יודע מה פרוטוקולים זה
שטויות ,זה הכל שטויות .הטבלה הזאת הגי שו לכם אותה?
אבי מור יוסף :

לא.

יחיאל זוהר :

קחו תראו בכמה העלאת הארנונה .בוא תסתכל .אני

אגיד לך משהו ,אור עקיבא עסקים זה  96שקל ,אלעד העלו ב  , 7 -הוא יותר מאיתנו
בהרבה ,וזה יישוב שכולו חרדים .הלאה .רק העלאות .אשכול  -מה זה 388%
העלאה לחממות?
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אבי מור יוסף :

יחיאל ,אני מדבר על מגורים ותעשייה .כל הנושא של

החממות ועניינים וקרקע תפוסה ואתה יודע מה,
יחיאל זוהר :
אבי מור יוסף :

בוא נתקדם.
אני מציע רבותיי ,אני אומר דבר כזה ,אני לא יודע ,כל

עוד שאין לי הוכחה אחרת ,הואיל והארנונה  ...ב  2011 -והארנונה  ...ב ... 2014 -
מחזיק פה את כל שיעורי העדכון מ  2007 -עד  , 2014היתה רק שנה אחת ב 2008 -
שהיתה אפס .דרך אגב ,זה לא מספיק .אנחנו צריכים להעלות שיעור עדכון
ב  0.75% -נוספים .הרי מה עשו הרשויות? אני רוצה שתבינו מה עשו הרשויות.
מכיוון ששינו את זה,
יחיאל זוהר :

אתה תהי ה צודק אם תגיד לי תשמע ,נתיבות גובה 60

שקל 70 ,שקל ,כמו מקומות מתוקנים .לא .גובים  33שקל ואנחנו מחפשים את
עצמנו.
אבי מור יוסף :

לא העניין של זה .אתה צודק ,זה נכון .גם אני צודק.

אלה ואלה דב רי אלוהים חיים .תשמע ,מה הבעיה? אתה רוצה שתהיה לך הכנסה,
אתה רוצה ל תת שירותים מוניציפאליים באיכות גבוהה מאוד .אני גם רוצה אותו
הדבר .אנחנו חושבים על אותה המטרה אותו הדבר .רק אני חושב ,תשמע העניין
הזה עכשיו ,היינו ב  , 2011 -ב  , 2013 -ב  , 2015 , 2014 -הרי רק שיעור העדכון של
הארנונה מ  2007 -כבר,
יחיאל זוהר :

אני לא מבין עכשיו ,אתם יושבים כמו אהבלים! לך

תוציא עכשיו ,תראה לי ,שכל השנים האלה מישהו העלה ארנונה ,בסדר? תוציא לי.
אבי מור יוסף :

לא ,אני מדבר . 2011

יחיאל זוהר :

מה אתה מקשקש? לא אישרו את זה.

משה פרץ :

רק שנייה ,בהנחה שהעלו,

יחיאל זוהר :

אז מה ,אז העלו,

משה פרץ :

בהנח ה שאתה צודק ,נניח שיש פה כמה דברים .נניח

שהכל בסדר ,זו השורה התחתונה ,אנחנו עדיין נמוכים מכל האזור,
יחיאל זוהר :

מכל הארץ.

משה פרץ :

ויש צורך אמיתי ,אתה בעד המהלך הזה או לא בעד
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המהלך הזה?
יחיאל זוהר :

הוא אמר שהוא בעד .הוא אמר אתה רוצה לתת שירות.

אב י מור יוסף :

לא ,העניין הזה ,תשמע ,אני אצביע .אני דרך אגב

ב , 2011 -
הרב דוד פורטל :

יש לך אלטרנטיבה אחרת?

אבי מור יוסף :

מה זה אלטרנטיבה אחרת?

יחיאל זוהר :

מה ההצעה ?

אבי מור יוסף :

בואו כל אחד שיצביע ,שיעשה מה שהוא רוצה.

??? :

אנחנו כולם לטובת א ותה מטרה.

אבי מור יוסף :

אני לא רוצה לגזור גזירה על הציבור עכשיו .מה נעשה?

אבל אם אנחנו נטיל את כל הארנונה הזו ,אז העסקים יקרסו יותר מהר.
יחיאל זוהר :
נגזים .חנות של 100

אבל אתה מדבר על עוד  3שקלים .חבר'ה ,בואו לא
מטר כמה משלמת ארנונה בשנה? חנות ,בוא 6,000 .שקל

בשנה.
מזל רוטשטיין :

. 500

יחיאל זוהר :

 500בחודש .תוסיף  50 . 10%שקל .אז מה ,מוטטת אותו?

חבר'ה ,אבל עיר הולכת להתמוטט .עיר ,תראה מה קורה איתנו .אנחנו מתנתקים
חשמל .אנחנו כבר הגענו עכשיו להחלטה ,תקשיב טוב ,שאנחנו מתחילים להחשיך
את העיר בשעה מסוימ ת ,מדליקים את התאורה מאוחר יותר.
אבי מור יוסף :

חבר'ה ,אני לא שותף לכל הזה .כל אחד יעשה מה שהוא

רוצה ,אני לא שותף לכלום .לא לשום דבר .לא בזה .אני לא מוכן לשאת באף...
בנושא הזה .אני נבחרתי ע"י הציבור ,צריך לדאוג לציבור ,צריך את טובת הציבור,
אני לא יכול להע מיס על הציבור.
עו"ד שלומי חן :

אתה לא מעמיס על הציבור .אתה דואג לו עכשיו.

הרב דוד פורטל :

אבי ,אתה חושב שאתה כרגע דואג לציבור .ב  5 -שקלים

האלה אתה דואג לציבור ,אבל יכול להיות שהעירייה תקרוס ואז כל הציבור יסבול,
אבי מור יוסף :

 ...העניין של החנייה ,הוא אומ ר לי זה מתייתר .אני

דורש חנייה בכל המקומות המסומנים בכחול לבן כמו בעיריית תל אביב.
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יחיאל זוהר :

נו ,מה הבעיה?

אבי מור יוסף :

למה עם עיריית תל אביב הוא אומר לי זה אותו הדבר.

שינוי חוק עזר .זה לא אותו הדבר.
עו"ד יריב סומך :

הכלי קיים בחוק.

אבי מור יוסף :

אני רוצה לשנות את זה .מה זה לתקן? בכל המקומות

קיים? לא קיים בכל המקומות.
עו"ד יריב סומך :

יש סמכות למועצה,

אבי מור יוסף :

אין סמכות .לא כתוב .מה שיש שם ,תסלח לי זה לא

נכון .אני אומר לך זה לא נכון .כל מה שאתה אומ ר זה לא נכון .אני אומר לך
העמדות שלך לא מ חזיק מים עם כל הכבוד ,אני מאוד מצטער .ואני מוכן להתווכח
עם מי שאתה רוצה.
עו"ד יריב סומך :

מה לא נכון?

אבי מור יוסף :

אתה אומר שלא צריך תיקון לחוק .זה לא אותו הדבר.

אני דרשתי שפשוט כל תושבי נתיבות יוכלו לחנות בכל המקומות שמסומנים בכחול
לבן.
עו"ד יריב סומ ך :

תן לי להסביר לך רק מה קיים בחוק,

אבי מור יוסף :

אני אגיד לך מה קיים בחוק .בוא אני אגיד לך ותגיד לי,

עו"ד יריב סומך :

שאלת .קיים בחוק סעיף שמאפשר לעיריית נתיבות לתת

תווי חנייה שפוטרים מאגרת חנייה.
אבי מור יוסף :

לא  ,זה אזורי .לא ,לא ,לא ,לא ,אל תבלבל .כתוב אזורי.

מה הכוונה אזורי?
עו"ד יריב סומך :

העירייה מחליטה איזה,

אבי מור יוסף :

אז למה שלא תעשה בכחול לבן?

עו"ד יריב סומך :

יכול להיות שכן ,יכול להיות ש -

אבי מור יוסף :

אה ,יכול להיות שכן ,יכול להיות שלא.

עו"ד יריב סומך :

אבל זה קיים בחוק.

יחיאל זוהר :

אבי ,ישבתי עם אנשים של  ,...שאלו אותי את השאלה

הזאת .אני מדבר איתך לפני  3חודשים .אמרתי להם אף אחד מכם לא ישלם על
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חנייה .בא היועץ המשפטי ,אמרתי לו איך אנחנו עושים את זה ,לקחנו את זה ,סמן
איפה שאתה רוצה אדום לבן ,תסמן איפה שאתה רוצה כחול לבן ,תעביר את ז ה
בוועדה .ואחרי שעברת בוועדה זה מה שמחייב אותך.
באתי לאנשים ,דיברתי אני חושב גם איתך ,אמרתי לכם תקשיבו ,אתם בעלי
העסקים אני לא נותן לכם לחנות .אתם שבאים בבוקר פותחים את העסק ,תחנו
במקום רחוק ,תנו לאורחים ולקונים להיכנס ולחנות ,כי אלה יביאו לכם את
הכסף .איז ה בעיה יש פה?
אמרנו שכונות ,כרגע לא נוגעים בשכונות .אנחנו מסמנים כחול לבן לכל תושב
נתיבות איפה ש הוא רוצה יחנה .איזה בעיה יש? הסימון כתוב בחוק.
אבי מור יוסף :

חבר'ה ,זה לא אותו הדבר ,תפסיקו .אני אומר אני רוצה

דוגמא  ...לחנות בכל המקום .זה לא כתוב בחוק .מה שכתוב שם אזורי ,אם אני גר
באזור מסוים ויש שם כחול לבן ,אני מקבל תו שאני גר באותו אזור ,חבר'ה באמת,
שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה .עיריית תל אביב,
יחיאל זוהר :

אבי ,זה לא הנושא עכשיו .בוא ,אני מקבל את ההצעה

שאתה אומר.
אבי מור יוסף :

אני לא שותף פה לשום דבר .ל א יודע .אתם עושים מה

שאתם חושבים ,ואתם חושבים .אני פשוט מאוד מצטער ,אני לא יכול להכביד על
בעלי העסקים ועל התושבים ,כי ממילא החריגים הם זוכים להנחה ,אבל האחרים
פשוט בעלי עסקים לא ...
הרב יעקב מעלימי :

יש הרבה חרדים שמשלמים את ה  , 100% -אבי.

אבי מור יוסף :

י ש כמה ,לא הרבה חרדים.

הרב יעקב מעלימי :

הרבה.

משה פרץ :

אני רוצה רק להתייחס ,תראה אני מטפל בהמון אנשים,

במצוקות וקשיים אני נפגש איתם בוקר  -צהריים וערב .ולהגיד שאם אני מצביע ב זה
אז אני לא ער למצוקות ולקשיים של אנשים ,זה שני דברים שונים לחלוטין .אי
אפשר עכ שיו להיתפס בזה ולהגיד שאתה מציל את המצוקה של תושבי נתיבות ,עם
כל הכבוד,
אבי מור יוסף :

לדעתי זה כן.
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משה פרץ :

אני לא בקואליציה ,בסדר? אני לא מחפש כותרות ,אני

תכלס.
אבי מור יוסף :

תעשה מה שאתה רוצה.

משה פרץ :

זה לא יפה ,כי מה אתה אומר בעצם ,מי ש מצביע אז הוא

פושע ,אז הוא עושק את המסכנים ואת החלשים,
אבי מור יוסף :

חס וחלילה.

(מדברים ביחד)
משה פרץ :

אבי ,אף אחד לא רוצה את זה ,יש לך פתרון אחר?
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אבי מור יוסף :

אני לא שותף לשום דבר .לא שותף לכלום ,למה שאני

אצביע?
יחיאל זוהר :

אני אתן לך תשובה .אם אני ה ייתי חבר אופוזיציה ,אני

אומר לך במלוא ההגינות ,הייתי אומר את הדברים שאתה אומר ,אומר אותם
לפרוטוקול .למה לפרוטוקול? כי זה הכל על ההיסטוריה .מישהו ירצה מחר לבדוק,
יגידו הנה זה הצביע בעד ,וזה הצביע בעד .אני אומר לך כרגע ,אני מבין אותך,
תעשה מה שאתה רוצה ,אני רק אומר לחברי המועצה האחרים שהם לא שותפים
להנהלה ,שהמצב היום הוא בכי רע בעירייה.
תדע ,אותו אדם ששאלת עליו הרבה מאוד שנים ,הפסקנו לו את ה  ,...גמרנו.
בסדר? עכשיו אתה מבין לאן הגענו? הגענו למצב ,יגיע היום שאני אגיד לך גם
ההוא עשה בשביל העיר הזאת .בסדר? עזוב  .זה יהודי שהיה מנכ"ל משרד החינוך,
זה יהודי עם הרבה מאוד זכויות ,הוא תרם הרבה מאוד לעיר הזאת ונאלצנו
להפסיק אותו .אני אומר לך אם הייתי יכול להמשיך,
אבי מור יוסף :

ישר כוח ,יחיאל ,אני אומר לך.

יחיאל זוהר :

לקחנו רכבים ,מנהלי בתי ספר ,היו  5מנהלים עם

רכבים  ,הפסקנו אותם .אני אומר לך בכאב לב .ו אני עושה עכשיו מאמץ ,אנחנו
בודקים עכשיו אפשרות .יש הרבה מאוד דברים שעשינו בעיר לפתור את הבעיה,
המצוקה הזו שקיימת .אז בוא ,בעניין הזה אתה רוצה להצביע ,תצביע איך שאתה
רוצה אבל אל תעשה מזה אידיאולוגיה כי זה לא אידיאולוגיה.
אבי מור יוסף :

יחיאל בוא תשמע ,אני אין לי נגדך שום דבר.

יחיאל זוהר :

לא נגדי ,זה לא נגדי.

אבי מור יוסף :

אני יכול להגיד גם בשולחן הזה שאתה ראש עיר מצוין,

אבל זה לא מספיק ,כי מסביב אתה יודע ,צריך עבודת מטה .ואתה לא אשם ,כי
חלק מהאנשים אני מצטער  ,לא עוש ים את העבודה ,אז מה אני יכול לעשות? אני
אלך על מנת לממן אותם? נו ,באמת .יש פה איזשהו הגיון.
הפרוטוקול הזה אם תקרא אותו ,אני הצעתי לך 7 ...חברי מועצה .אני לא רוצה
לדבר ,אתה יודע מה .כשדובר על הרוש ועניינים וכל זה .אני העניין שלי הוא טהור.
אני לא מחפש פה שום דבר .אני מחפש לעזור למערכת ואתה יודע מה ,ולעזור
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לטובת היישוב ,באופן הכי  ...בעולם שיכול להיות .ללא כחל וסרק ולא שום דבר.
אני מוכן להציע לך פתרונות,
יחיאל זוהר :

אני לוקח את הדברים שלך אבי ,כמו שהם ואני אומר לך

גם אתה וגם פרץ ,אני אומר לכם יש לכם מה לתרום למערכת הזו .אנחנו רחוקים
מאוד מבחירות .בוא נאסוף את כל המערכות האלה בצד ,אתה יודע מה ,בוא נתרכז
לטובת העיר .בואו .אני אזמין אותך לישיבות שאני שותף בהם.
אבי מור יוסף :

יחיאל ,זה לא רק להזמין לישיבות .אני לא יודע ,תשמע,

אתה בעל הבית ואתה מחליט ואין לי אתה יודע מה ,שום דבר נגד העניין הזה .אני
סך הכל ,תרצה  -אני מוכן לעזור ,מוכן לסייע ,אני מוכן לתאם בין כל המחלקות
אם זה חינוך ואם זה הנדסה ואם זה כספים ,מישהו שבאמת יעשה לך את העבודה
הזאת .אני היום מה שאני חושב הולך להעלות את הארנונה על מנת לתת לכל מיני
 ...לא יודע מה,
יחיאל זוהר :

לא ,לא ,זה לא נכון.

אבי מור יוסף :

אבל עזוב ,תשמע יחיאל ,אתה תעשה מה שאתה חושב.

אני אומר לך תעשה מה שאתה חושב .אני עם האמת של עצמי .תשמע ,אין כמו
האמת בעולם .אין כמו אמת .אמת בגימטריה  ... 9 , 441תכפול  9במה שאתה רוצה,
תקבל  . 9אין כ מו אמת בעולם .והשקר זה  , 600זה ההפך של האמת.
עו"ד שלומי חן :

שאלו אותך אם יש לך אלטרנטיבה אחרת להציע .באו

פה אנשים לעשות פה הבראה,
יחיאל זוהר :

אני מציע במתכונת הזאת שאנחנו מדברים עליה של

 , 10%ואני אוסיף את זה ,בצער רב אנחנו עושים את זה ,אנחנו לא שמחים לעשות
את זה אבל זה המצב .זה המצב שאנחנו נקלענו אליו ,העירייה הזו על מרכיביה
השונים .זה מה שאנחנו נמצאים .אז אם אתה מתנגד להצעה אז אתה מתנגד
להצעה .אם יש עוד מתנגד ,יגיד .יש גם הימנעות מי שרוצה .ומי שבעד ,כל השאר
בעד .יופי ,תודה רבה .אז רק אבי.
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החלטה:

הו חלט ברוב קולות (נגד  -אבי מור יוסף) לאשר העלאה של 10%
בארנונה לשנת . 2015

_____________
מר יחיאל זוהר
ראש העירייה

_____________
מר משה מימון
מנכ"ל העירייה
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קובץ החלטות
)1

אישור צו הארנונה לשנת . 2015

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (נגד  -אבי מור יוסף) לאשר העלאה של 10%
בארנונה לשנת . 2015
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