פרוטוקול
מישיבת מועצה מס' -46
עיריית מעלה אדומים
שלישי ,ו' בתמוז התשע"ה45.8.37 ,

ישיבת מועצת עיריית מעלה אדומים מס'  – 24ביום 23/6/15
פרוטוקול
מישיבת עיריית מעלה אדומים מס' 46
יום שלישי ,ו' בתמוז התשע"ה 45 ,ביוני 4137

נוכחים :

מר בני כשריאל
מר גיא יפרח
מר בוריס גרוסמן
מר נוריאל גץ
גב' מעין מור
מר רפאל אוברגוט
מר דודו מתתיהו
מר יהודה אסרף
מר אבי רחמים
גב' שרה קמינסקי
מר יחיאל וקנין
מר גילי כהן
גב' גבי בר זכאי
ד"ר רוני טורטן

 ראש העיר סגן ומ"מ ראש העיר סגן ראש העיר סגן ראש העיר חברת מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חברת מועצת העיר חבר מועצת העיר (הגיע באיחור) חבר מועצת העיר חברת מועצת העיר -חבר מועצת העיר

חסרים:

גב' אלינה אייזנברג

 -חברת מועצת העיר

משתתפים:

מר אליעזר הר ניר
מר מאיר אבודרהם
מר מוטי בר שישת
מר חיים שמעוני
עו"ד גלעד רוגל
מר חזקי זיסמן
גב' ענת רחמים

 מנכ"ל ומזכיר העירייה סמנכ"ל למנהל ותפעול גזבר העירייה מבקר העירייה יועץ משפטי לעירייה דובר העירייה -ע .בכירה ומנהלת לשכת ראש העיר

2

ישיבת מועצת עיריית מעלה אדומים מס'  – 24ביום 23/6/15

על סדר היום:
 .3ארנונה לשנת .4138
ישיבת המועצה
בני כשריאל:
רבותיי ,ישיבת מועצת העיר  . 24/15את הודעות ראש העיר אני אעשה בישיבה הבאה ,בסוף .סעיף
ארנונה ,סעיף  ,2ארנונה לשנת  .2016מצורף בזה צו ארנונה לשנת  2016ודברי הסבר .אני מאמין
שכולם עברו על דברי ההסבר ,אבל אני אומר כמה דברים .הארנונה בשנה שעברה אושרה על ידי
מועצת העיר ,היא הגיעה לשר הפנים ,שר הפנים אישר את זה ,היא הגיעה לשר האוצר יאיר לפיד,
שר האוצר יאיר לפיד עמד לאשר את זה ,אבל כמובן הוא הודח מתפקידו ,זה הגיע לראש
הממשלה והתחילו הבחירות ולכן זה נדחה .מאחר שזה נדחה מעבר לזמן המוקצב צריך להחזיר
את זה חזרה למועצת העיר .בעצם אפשר לומר שזה אשרור של העניין כדי שיגיע שוב פעם לשר
הפנים ולשר האוצר .יש שאלות או הערות לחברי המועצה?
גבי בר זכאי:
אנחנו גם בפעם שעברה הסברנו שאנחנו חושבים שזה לא נכון להעלות את הארנונה .אני חושבת
שעצם העובדה שהמצב הסוציו אקונומי של התושבים פה ירד - - -
בני כשריאל:
אנחנו לא מדברים על התושבים.
גבי בר זכאי:
רק שנייה ,אני לא הפרעתי לך ,שמעתי עד הסוף .המצב הסוציו אקונומי של התושבים ירד ואנחנו
מרגישים שיותר ויותר קשה להם ,אי לכך אני חושבת שזה לא יהיה נכון להעלות ,לא לתושבים
ובוודאי לא לתעשייה .לגבי התעשייה ,גם אז אני אמרתי ואתה שאלת אותי מתי ביקרתי בתעשייה
בפעם האחרונה ,עכשיו הייתי בתעשייה והמצב בתעשייה הולך ומחמיר .אנחנו יודעים שיש נטישה
של חלק מהמפעלים .נכון שיש גם פניות חדשות ,אני מודעת לזה ,אבל עדיין המפעלים הגדולים
הולכים ונסגרים ,כמו סודה סטרים ,שזה מפעל מאוד מאוד גדול ש 80-עובדים כבר- - -
דובר:
סודה סטרים לא נפגע בגלל הארנונה.
גבי בר זכאי:
מועמדים לפיטורים .ישנה בתעשייה ירידה והמצב שלהם בהחלט קשה ,הם לא סתם הגיעו לכאן,
הם הגיעו לכאן מכיוון שהמצב שלהם הולך ומידרדר .יש חברה של ויטמינים ,הם גם החליטו
לעזוב ,יש מגמה של עוד מפעלים ,מפעל ירושלים ,הם עכשיו דנים ,כן או לא .אנחנו יודעים
שבתלפיות ובמקומות אחרים סוגרים מפעלים ובמקום לבוא לכאן ,הם לא הולכים לכאן ,הם
הולכים להר טוב ואנחנו יודעים שהמצב הולך ומחמיר.

בני כשריאל:
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בהר טוב הארנונה יותר נמוכה?
גבי בר זכאי:
בהר טוב הארנונה יותר נמוכה ,בכלל בירושלים הארנונה יותר נמוכה.
בני כשריאל:
את בטוחה?
גבי בר זכאי:
בכלל בירושלים הארנונה יותר נמוכה.
בני כשריאל:
זה נרשם בפרוטוקול ואני אענה לך בכתב אחרי זה.
גבי בר זכאי:
אני בדקתי את זה ,אני אגיד לך למה .כי זה תלוי גם בשטח ,איך משלמים על השטח .בירושלים,
לידיעתך ,על שטח פתוח לא משלמים ,משלמים רק על השטח של המבנה .כשהם לוקחים את
החלק של המבנה ,איפה הגזבר שלנו? תבדוק את זה ,הם לוקחים רק נטו ,מבפנים ולא מבחוץ,
באזור התעשייה שם .אני בדקתי את זה עם אזור התעשייה של ירושלים.
בני כשריאל:
בממוצע של סך הכול ביחד ,הארנונה שם נמוכה יותר? את אומרת שהארנונה שם נמוכה יותר,
אחרי כל הממוצעים שעשית?
גבי בר זכאי:
כן ,אני חושבת שהממוצע הוא נמוך יותר .בדקתי.
בני כשריאל:
את בדקת? וידאת?
גבי בר זכאי:
כן ,בדקתי ווידאתי ואני אומרת לך שעובדה שהם לא באים לכאן .למה הם לא באים לכאן?
בני כשריאל:
מי אמר לך שהם לא באים?
דובר:
משום שיותר קרוב להם למרכז.
גבי בר זכאי:
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הר טוב זה לא מרכז .אז אנחנו מבקשים ,קודם כל שר הפנים דיבר שלשום בטלוויזיה והוא גם
אמר ,הוא אמר מפורשות ,שהוא לא מאשר להעלות ,המקסימום הוא  1.27וגם את ה 1.27-הוא לא
מחייב ,זאת אומרת שגם לתושבים יש אפשרות לא להעלות את ה .1.27-במשך שנים אומר לי גילי
רוגל שאם אנחנו לא מעלים אנחנו לא נקבל את מענק האיזון וזה רק רשויות חזקות וכו'.
גלעד רוגל:
אני לא דיברתי איתך על מענק האיזון אף פעם .לא אני.
דובר:
זה עדיין נכון.
גבי בר זכאי:
וזה לא נכון.
דובר:
זה כן נכון.
גבי בר זכאי:
גם שר הפנים אמר השבוע ,שלשום ,ש - - -
בני כשריאל:
שמעתי אותו ,הוא היה ביום חמישי בכנס ראשי רשויות.
גבי בר זכאי:
גם הוא אמר ,ואני שמעתי אותו בטלוויזיה ,שמי שלא יעלה ב 1.25-הוא עוד ייטיב עמו .לכן אני - -
גלעד רוגל:
ומשרד האוצר התנגד וזה לא קרה.
גבי בר זכאי:
ולכן אני מבקשת ,אנחנו מבקשים ודורשים לא להעלות בכלל את הארנונה השנה ,לתת השנה
הזאת גם לאזור התעשייה להתאושש וגם לתושבים שאולי בעזרת ה' נגיע ובמקום להיות ב 5-נעלה
בחזרה ל ,7-איפה שהיינו קודם.
בני כשריאל:
בסדר גמור .גילי ,בבקשה.

גילי כהן:
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ערב טוב לכולם .קודם כל אני מאוד מאוד שמח שניתנה לי האפשרות לתקן את הטעות הגדולה
שעשיתי בפעם הקודמת והצבעתי בעד העלאת הארנונה .הייתי בקואליציה והצבעתי ,לא ממצפוני,
הצבעתי מכוח הסכם קואליציוני וברוך ה' ניתנה לי ההזדמנות היום לתקן את הטעות הגדולה
שעשיתי אז .אני חושב שאנחנו פה במעלה אדומים ,באזור התעשייה ,כבר לא צריכים את ארגון
'בצלם' ,אנחנו לא צריכים את מדינות אירופה ,אנחנו לא צריכים שום חרם מעבר לקו הירוק,
אנחנו בעצמנו פה במליאה פשוט גומרים את אזור התעשייה מעבר לקו הירוק .וזו ההזדמנות
להגיד לחברים שלי ,הבית היהודי ,נוריאל ,בוריס ,ישראל ביתנו ,אנשים ימניים ,בעד ארץ ישראל
השלמה ,בעד אזור תעשייה ,בעד לפתח את האזור מעבר הקו הירוק ,ואני קורא לכם ,יש לכם
הזדמנות עכשיו לתקן את ההצבעה הקודמת .אתם לא יכולים להרוג את התעשייה במעלה
אדומים ,הרגתם את התכנית שלי ,לא קיבלתם אותה ,הייתה תכנית טובה - - -
בני כשריאל:
התכנית שלך הייתה עולה למשלם המיסים  450,000שקל.
גילי כהן:
אתה כתבת לי שהתכנית מצוינת ,זה מופיע לי בווטסאפ .אתה כתבת לי שאתה תומך בה.
בני כשריאל:
התכנית טובה ,רק בעלות נמוכה .לא ,התכנית טובה ,רק לא בעלות שלך .אמרתי לך שאני יכול
להביא את התכנית הזאת בכסף קטן יותר ,לא קיבלת ,רצית את כל הכסף.
גילי כהן:
הבעיה שאת הכסף הקטן ,אפילו  10אגורות ,עד עכשיו לא הבאת.
בני כשריאל:
לא רצית .אני עושה את זה גם בלעדיך.
גילי כהן:
אתה עושה את זה בלעדיי? אני מאוד מאוד שמח גם שזה יהיה בלעדיי ,רק שתתחילו לעשות
משהו.
בני כשריאל:
אנחנו כל הזמן עושים.
גילי כהן:
אני קורא לכם ,למפלגת ישראל ביתנו ולבית היהודי ,שאתם רצתם בשם שלהם ,להצביע נגד
העלאת הארנונה באזור התעשייה ולתת לאזור התעשייה ולגדולים מעבר לקו הירוק לחיות
ולנשום פה .תודה רבה.
נוריאל גץ:
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גילי ,אני רוצה לשאול שאלה - - -
בני כשריאל:
לא ,אין כאן שאלות .אתה רוצה להביע את דעתך ,תביע את דעתך ,כי זה לא הופך להיות דואט.
נוריאל גץ:
לא ,הוא עושה את זה כזה שאני הורס את אזור התעשייה ,אז שיסביר לי כמה מתבטא  200מטר
תוספת למישהו באזור התעשייה? בכמה כסף זה מתבטא?
גילי כהן:
בשקל ,טוב?
נוריאל גץ:
לא ,לא - - -
גילי כהן:
אל תעשה לי מבחני מתמטיקה עכשיו ,זה יכול להגיע אצל מפעל מסוים ב 70-שקל ואצל מפעל ב-
 20,000שקל.
נוריאל גץ:
גילי ,אני אגלה לך סוד ,אם מישהו לא יכול להוסיף  170שקל שיילך ויבדוק את העסק מעכשיו.
גילי כהן:
זה לא  170שקל ואתה יודע את זה .זה מתחיל ב 170-וזה נגמר באלפי שקלים.
נוריאל גץ:
המפעל הכי גדול של  500מטר זה  2,000שקל בשנה.
גילי כהן:
ותוסיף לזה את אגרת השמירה ותוסיף לזה את כל המסביב ואת הפלסטינים שמשתלטים על
אזור התעשייה ולא אכפת לך בכלל.
בני כשריאל:
גילי ,סיימת את דבריך .אמרת את דבריך ,יפה מאוד .קודם כל תבינו את מה שאני אומר .אנחנו
פנינו לשר הפנים ,אז בזמנו לאלי ישי ,שלא יעלה את הארנונה ,שלא ייתן לנו להעלות את הארנונה
לתעשייה ,והם העלו את הארנונה לפי מחוזות ,הם קבעו ארנונה של תעשייה לפי מחוזות .במחוז
יו"ש זה צריך להגיע ,נדמה לי ,לכ 67-שקלים .תקן אותי ,אדוני הגזבר ,אם אני טועה .היינו אצלו
כמה פעמים ,נדמה לי שגם יחיאל היה איתי בפגישה ביחד ,יחד עם אלי ישי ,דווקא אלי ישי היה
איתנו והוא הודיע למנכ"ל לפתור את הבעיה .זה הגיע להנהלה המקצועית שלו ,לממונה על
התקציבים ,והם לא הסכימו לעשות .דהיינו ,הם אמרו לנו דבר כזה ,אם אתם לא תעלו את
הארנונה לסכום שאנחנו מבקשים לאזור התעשייה שלכם אנחנו פשוט לא ניתן לכם את הכסף
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הזה במענק האיזון .ואתם גם יודעים את זה .זה מה שקרה ולכן הם אמרו לנו כן להעלות את
הארנונה וקיבלנו את ההנחיה להעלות את הארנונה ,למרות המאבק שלנו .לנו אין בעיה
שהתעשיינים לא ישלמו אפילו את הארנונה הזאת ,אנחנו בעד שיורידו את הארנונה גם ב,50%-
אבל מה קורה? ברגע שהם לא משלמים את הארנונה כפי שמשרד הפנים נתן הנחיה אנחנו צריכים
לממן את זה מכיסנו .זה כל הסיפור .לכן גם עכשיו הארנונה הזאת שאנחנו מאשרים כאן במועצת
העיר ,היא תגיע למשרד הפנים ,במשרד הפנים אנחנו כבר ישבנו עם שר הפנים ביום חמישי ,ביום
חמישי אמרנו לו אותו דבר ,אותן המילים שאני אומר לך אמרנו לו' ,אדוני שר הפנים ,מצדנו גם
תוריד את הארנונה ,אנחנו בעד התעשייה ,בעד ייצור ,בעד פיתוח התעשייה' ,זה שסודה סטרים
עוזבים  - - -אגב ,פרוטרום לא כל כך מהר עוזבים .אבי אלקיים גם אמר לי את זה השבוע,
שפרוטרום נשארים ,הם זזים מקום וכו' וכו' .אבל בכל זאת אזור התעשייה שלנו מתפתח
ובמטרים הוא עולה ולא יורד .העניין של סודה סטרים הוא שונה לגמרי ,הם לא אמרו את זה על
הארנונה ,הם לא דיברו על ארנונה בכלל ,הם דיברו על דברים אחרים ,הם דיברו על החרם
הבינלאומי וגם זה לא נכון ,הם בבעיה קשה בארצות הברית ,בבורסה ,המניות שלהם נפלו בכ-
 ,70%-75%הם עוברים לנגב תוך כדי קבלת הטבות וכדומה .זה הסיפור ,אבל אנחנו ,סליחה,
מבחינתנו אנחנו - - -
גבי בר זכאי:
 80עובדים פחות.
בני כשריאל:
גבי ,אני לא הפרעתי לך ,אני שמעתי אותך עד הסוף .מבחינתנו זה לא בגלל הארנונה .מה שאת
אמרת ,אני אבדוק את זה ,את אמרת שאת בטוחה בכך ואת וידאת את זה וכו' ,אני לא חושב
כמוך.
גבי בר זכאי:
אני בדקתי.
בני כשריאל:
בסדר ,אני לא חושב כמוך ,הנתונים שבידיי הם לא מה שיש בידייך .הנתונים שבידיי ,שאנחנו
עדיין זולים בכל אזור ירושלים ובטח ובטח מהמרכז.
אני מבקש מהקהל לא להיכנס ,זו ישיבת מועצה ,מותר רק להשקיף ,לשמוע ,לא יותר מזה .אני
מבקש כבר עכשיו.
לכן הנושא של סודה סטרים לא קשור לארנונה .גם מפעלים אחרים שנסגרו ,במקומם נכנסו
מפעלים חדשים ,נכנסים לכאן גם מרכזים מסחריים חדשים שלוקחים כאן כ 12,000-עד 13,000
מטר בנוי עם גן אירועים ומרכז מסחרי כזה ומרכז מסחרי אחר ומפעלים אחרים .לכן בנושא הזה
אין חשש .אין חשש שבגלל הארנונה מפעלים ינטשו את אזור התעשייה .העניין של הארנונה ,מי
שמכניס אותו לשיקולים הכלכליים שלו ,תעשיין שיכניס לשיקולים הכלכליים שלו ברווח והפסד
זה תעשיין שכבר נמצא בבעיה כלכלית .לכן בנושא הזה ,זה לא קרה אף פעם ואת יודעת את זה גם
כיושבת ראש ועדת הכספים לשעבר ,זה לא קרה וגם לא יקרה ,זה לא משפיע.
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העניין של החתך הסוציו אקונומי שלנו ,החתך הסוציו אקונומי שלנו הוא  .5עכשיו אני עובר
לתושבים ,אנחנו מנסים כמה שיותר לקבל מענקי איזון שווים יותר ולהביא גם כספים ממקורות
אחרים כדי לסייע לתושבים שלנו בכל המסגרות .כמו היום ,ישבנו עם משרד החינוך להביא
תקציבים לאגף החינוך ולבתי הספר .אנחנו מעלים את זה בדיוק לפי ההנחיות של משרד הפנים.
שר הפנים אמר ,נכון שהוא אמר ,שמי שלא רוצה להעלות ב 1.25-שלא יעלה ,לדעתנו ולדעת מרכז
השלטון המקומי הוא טועה ,משום שזה חוק ארנונה ואם הוא רוצה ,לפי מה שאנחנו בדקנו,
לוותר על זה ,אין בעיה ,אנחנו מוכנים בשני תנאים .האחד ,שיתקן את החוק .ארנונה זה חוק ,כמו
שתקציב זה חוק - - -
גבי בר זכאי:
לא חייבים להעלות אותה ,החוק לא אומר שאתה חייב להעלות.
בני כשריאל:
שנייה .דבר שני ,כמובן ,שיפצה אותנו במענק האיזון בסכום הזה .ברגע שאנחנו אמרנו לו את זה
אז הוא קצת חזר בו ואמר 'אני אבדוק את זה ואני אראה את זה ואני אשב עם שר האוצר' וכדומה
וכו' וכו'.
גבי בר זכאי:
הוא אמר 'אני אפצה אותם'.
בני כשריאל:
הוא לא יפצה אף אחד ,הוא לא יכול לפצות משום שתקציב המדינה עדיין לא נקבע ,תקציב
המדינה יאושר אולי באוקטובר ,אולי ,באוקטובר אם לא בנובמבר .לכן אנחנו עובדים לפי תקציב
שנה שעברה ,לפני  2.7מיליארד שקל לרשויות מקומיות ,ולא  3.3מיליארד שקל .לרשויות
המקומיות מגיע  3.3מיליארד שקל או  ,3.2בינתיים אנחנו עובדים על  2.7או  2.8מיליארד שקל
והוא לא יכול לזוז מזה .לכן אין בעיה ,ברגע שהוא ישנה את זה ,הרי הארנונה לא עולה החל מ-
 ,2015היא תעלה החל מ ,2016-יש לנו מספיק זמן לבוא לכאן ,לחזור חזרה ,אני גם אשב עם שר
הפנים ,נדמה לי שהוא גם יגיע לחתונה של בתי ,אנחנו קבענו איתו גם פגישה ואנחנו נשב איתו,
ההנהלה המצומצמת ,נשב איתו בנושא הזה .ברגע שהוא יקבע שאנחנו לא צריכים להעלות את ה-
 1.25או אולי אפילו לשמחתנו להוריד את הארנונה במינוס  1.25אנחנו נשמח מאוד ,רק שיראה לי
את זה ולא יקנוס אותי ,לא יקנוס את הרשויות המקומיות ,זה לא רק אותנו ,זה רשויות
מקומיות ,שלא יקנוס את הרשויות המקומיות בכסף הזה במענק האיזון .זה כל הסיפור.
גבי בר זכאי:
אפשר משפט אחד על מה שאמרת?
בני כשריאל:
להוסיף אין יש מאין.
גבי בר זכאי:
לא ,משפט אחד על מה שאמרת .גם אתה ואני יודעת שכאשר מדברים על מענק האיזון יש משא
ומתן .גם בשנים עברו ,לא רק עכשיו .הרי אתה יודע שאם אתה מסביר את המצב הסוציו אקונומי
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של התושבים שלך הם לא יפגעו לך במענק האיזון .אז אי אפשר כל הזמן לבוא ולנפנף 'יפגעו לי
במענק האיזון וזה על חשבוננו'.
בני כשריאל:
את טועה ואני אגיד לך למה את טועה.
דובר:
יש משא ומתן על  - - -לא על מענק איזון.
בני כשריאל:
את טועה.
גבי בר זכאי:
אנחנו יודעים ,גם אתה יודע ,בכמה הפעמים שנתנו לנו מענק איזון מסוים והלכנו והגדלנו אותו.
בני כשריאל:
גבי בר זכאי - - -
גבי בר זכאי:
בני ,אתה יודע את זה.
דובר:
זה משא ומתן על החזר בצ"מ.
בני כשריאל:
את טועה ,אני אגיד לך למה אתה טועה .אתה לא צריך לעזור לי .גבי ,את טועה .את יודעת שברגע
שקובעים אשכולות וקובעים מסגרות של מענק איזון הם נקבעים כלל ארצית ,לא עיר ועיר.
גבי בר זכאי:
כמה פעמים העלית את מענק - - -
בני כשריאל:
לא במענק האיזון .תשמעי שנייה מה שאני אומר לך ,הנוסחאות הן נוסחאות .איך בני כשריאל
מביא עוד תקציבים ממשרד הפנים? ואת יכולה להגיד לי על זה יישר כוח.
גבי בר זכאי:
אמרתי לך כש - - -
בני כשריאל:
מהרזרבות .בנוסחה אנחנו מקבלים לפי נוסחה כמו בכל הארץ .יש  ,1.25יש את הנוסחות לפי חתך
סוציו אקונומי ,לפי גודל האוכלוסייה ,ילדים ,זה סיפור שלם ,זו נוסחה מורכבת ,אני אומר לך ,לא
את ,לא אני וגם הם לא מכירים את זה כל כך בנוסחה הזאת .אנחנו היינו במשא ומתן איתם כמה
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פעמים גם על העניין של  3.2וזה לא בני כשריאלי שיושב למשא ומתן ,זה מרכז השלטון המקומי,
שיהיה ביחד עם בני כשריאל ,אבל זה מרכז השלטון המקומי ,להעלות את מענק האיזון לכלל
הארץ ,לא למעלה אדומים .אנחנו ישבנו איתם ואפילו עשינו הפגנות ועשינו שביתות מול משרד
האוצר ומול משרד הפנים ומה שקרה בשלוש השנים האחרונות,שהם העלו לנו רק ל 2.8-כש400-
מיליון שקל מזה ,אגב ,זה לא בנוסחה הבסיסית ,כלומר הוא נתן תוספת .עכשיו ,אם הוא יעלה
את זה ל 3.3-אנחנו לא יודעים ,זה לא בני שעושה את זה ,זה מרכז השלטון המקומי ,המאבק הוא
מאבק קשה מאוד .אני בספק מאוד ,כנ"ל גם חבריי אם הוא יעלה מעבר ל ,3-אני מקווה מאוד
שהוא יעלה מעבר ל 3-אבל - - -
גבי בר זכאי:
אתה אומר בקיצוץ הגירעון ,אתה אומר שיעשו לך גירעון ואני אומרת לך שלא יעשו לך גירעון
בקיצוץ הזה.
בני כשריאל:
מה זה לא יעשהו גירעון?
גבי בר זכאי:
לא יעשו .אם אתה לא מעלה את הארנונה - - -
בני כשריאל:
את אומרת.
גבי בר זכאי:
כן ,אני אומרת לך.
בני כשריאל:
תסלחי לי ,אני אומר לך ,שני שרים צריכים להחליט ,שר האוצר ושר הפנים .בינתיים הודענו לשר
הפנים שהוא צריך לשנות את החוק .ברגע שהוא ישנה את החוק נבוא לכאן ונשנה את זה עוד
הפעם ,אבל אני לא יכול עכשיו להגיד 'אולי הוא ישנה את החוק ,אולי שר האוצר יאשר לו' ,אולי
אולי אולי אולי .אין ,העירייה יכולה להתנהל על ידי אולי .אתה רוצה להגיד משהו? בבקשה.
גילי כהן:
אני רציתי להוסיף שנכון שבנושא הארנונה אתם פונים למשרד הפנים ,בנושא אגרת השמירה
יכולה ה - - -
בני כשריאל:
אבל אין עכשיו אגרת שמירה.
גילי כהן:
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לא משנה ,היא יכולה להעלות את זה ולהוריד להם את אגרת השמירה הזו.
בני כשריאל:
זה נושא שאנחנו נדון בו .עכשיו אני מעלה - - -
אליעזר הר ניר:
אני רוצה את תשומת הלב שלכם לשלושה דברים .הראשון ,זו פעם שנייה שמליאת המועצה עושה
את אותה טעות ,את מחברת בין עניין שאין בו עניין .המצב הסוציו אקונומי והארנונה לא שייכים
לאותה משפחה.
גבי בר זכאי:
בוודאי ,זה - - -
אליעזר הר ניר:
ממש לא.
גבי בר זכאי:
בוודאי שכן .אתה טועה.
אליעזר הר ניר:
שנייה ,אני הבירוקרט ,אני איש המקצוע ואני אומר לך ואת יכולה לבדוק אותי ,שאני צודק.
גבי בר זכאי:
 17שנה גם אני אשת מקצוע .לא פחות.
בני כשריאל:
אז את טועה .אני אומר לך ,גבי ,את טועה .את ממש טועה.
אליעזר הר ניר:
זה דבר אחד .הדבר השני ,אנחנו נמצאים בטלטלה בחמש השנים האחרונות של מצב כלכלי עירוני
לא תקין .לא בגלל ניהול לא טוב ,בגלל כל מיני דברים שקורים במשק הישראלי ובהפתעות
שמעמיד לנו משרד האוצר ויתר משרדי הממשלה .הארנונה ,ההכנסה של הארנונה מתחזקת את
השירותים העירוניים בשני שליש בלבד ואת יודעת את זה .אנחנו לא מסוגלים לעשות הפחתה או
לעשות אחורנית מבלי שזה יפגע בשירותים שלנו לקהילה המדהימה שיש לנו .זה בהגדרה.
גבי בר זכאי:
אני אומרת שיש - - -
אליעזר הר ניר:
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עלות השמירה העירונית ,האבטחה ,שמאושרת על ידי גורמים חיצוניים ,לא על ידי ראש העיר וגם
לא על ידי מחזיק תיק הביטחון .ממ"ז ש"י הוא אחראי - - -
בני כשריאל:
זה לא על סדר היום .אני לא רוצה להיכנס לזה.
אליעזר הר ניר:
מאה אחוז.
בני כשריאל:
רבותיי ,לסיכום ,אני אשמח מאוד לשבת שוב פעם עם שר הפנים ,לדבר איתו גם על התעשיינים,
להעביר עוד הפעם את המכתבים ,לדבר איתו כדי שיוריד את ההעלאה בארנונה שלהם ויפצה
אותנו בהתאם במענק האיזון .אני מבטיח לכם שאני אעשה את זה.
גבי בר זכאי:
אנחנו לא נאשר העלאה חריגה.
בני כשריאל:
את אל תאשרי ,אבל יאשרו אחרים .בוריס ,בבקשה.
גבי בר זכאי:
הוא לא מאשר ,לא אני .שר הפנים לא מאשר.
בני כשריאל:
שר הפנים ,ברגע שהוא לא יאשר הוא צריך לתת לי את ההפרש במענק האיזון .הוא לא יעשה את
זה ,ניגש לבג"צ.
דובר:
הלוואי שלא יאשר ולא נצטרך להעלות.

בוריס גרוסמן:
אני רוצה לומר כמה מילים .אני ואבי ו - - - -ישבנו עם שרון גיא ,עם החבר'ה שיושבים פה וגם
אנשים אחרים ,עם תעשיינים ,לפני הבחירות ושמענו דברים קשים מאוד מה המצב של
התעשיינים ,כולם דיברו בלי  7.5%עלייה של ארנונה ,לא חשבנו גם על זה שיעלה .זה משנה
שעברה ,אבל לא אישרו את זה .המצב של התעשייה הוא לא קל ולא פשוט ,באמת ממש ,חלק
סוגרים ,אני שמעתי ,גבי ,אולי לא את אלה ,שמעתי דברים אחרים שסוגרים ,רוצים לברוח
ולצאת .אני אגיד כמה דברים .אני באמת נגד העלייה של הארנונה ואני מאמין ואני בטוח שכל
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האנשים האלה שיושבים פה ,כולם נגד העלאה של ארנונה לתעשיינים ,כי זו פגיעה ,זו פגיעה קשה.
אני מאוד מקווה ואני בטוח ש - - -
גבי בר זכאי:
--בוריס גרוסמן:
רק שנייה ,גבי ,אני לא הפרעתי לך .אמרו שש"ס ישב בקואליציה והוא לא עזר ולא כלום ,עכשיו
יש ליכוד בקואליציה ,שר הפנים סילבן שלום .אני כמעט בטוח אחרי ש- - -
דובר:
מה קשור - - -
בוריס גרוסמן:
אמרו שש"ס לא נתן מענק איזון ,עכשיו אני מאמין ש  - - -אתם לא הבנתם מה שאני אומר .ש"ס
לא נתן מענק איזון ,עכשיו אני מאמין ש  - - -נראה מה שר פנים החדש יעשה מהליכוד - - -
דובר:
אבל שנתיים ש"ס לא היו בממשלה ,אז מה?
בוריס גרוסמן:
רגע ,רק שנייה .לשר הפנים אני מתכוון .תאמין לי ,אני יודע לדבר.
בני כשריאל:
זה לא משנה ,הוא לטובתך .הוא אמר את זה עכשיו ,לא באופן כללי הוא לטובתך ,אבל עכשיו - - -
בוריס גרוסמן:
מה שאני רוצה להגיד ,כולנו נגד ,גם אני נגד ,אבל אני מאמין - - -
גבי בר זכאי:
מי שנגד מצביע נגד .אי אפשר להגיד נגד ולהצביע בעד.
בוריס גרוסמן:
גבי ,אני יכול גם להפריע וחבל ,באמת ,אני לא הפרעתי אף פעם ,אל תפריעי לי .אני כמעט בטוח
שאחרי שהתעשיינים יכתבו מכתבים קשים מאוד לשר הפנים ,מה המצב שלהם והם ישמיעו את
זה וסילבן שלום ,במקום לעשות נזק הוא יבטל את זה ,הוא יבטל את העלייה של הארנונה ,הוא
לא יעלה את זה .אני מאוד מקווה שהוא לא יעלה את זה .אנחנו נצביע בעד ,סילבן שלום יצביע נגד
ואז אפשר לקבל ממנו אם הוא מצביע נגד ההעלאה ,הוא ימלא לנו את החוסר בתקציב.
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גיא יפרח:
שלא נקבל קנס.
בני כשריאל:
יתרה מזאת ,אנחנו יושבים פה ואני אומר שאנחנו - - -
גבי בר זכאי:
אתה לא תקבל קנס על - - -
בני כשריאל:
גבי ,קיבלת רשות דיבור - - -
בוריס גרוסמן:
לא נקבל קנס ,לא נקבל מענק איזון - - -
גיא יפרח:
גבי ,למה את אומרת שטות? את לא יודעת.
גבי בר זכאי:
קנס מקבלים על בקשה להעלאה חריגה? לא.
בוריס גרוסמן:
גבי ,אז אנחנו נבטל את זה  - - -לא נבטל את זה ,אנחנו לא נצטרך לבטל את זה .בני ,אתה אומר
לבטל את זה  ,זה לא נכון ,אם סילבן שלום לא מאשר את זה אז לא צריכים לבטל את זה ,כי הוא
לא מאשר את זה ואז אנחנו לפחות נהיה ישרים כלפי כולם כי זה קשה מאוד להצביע  - - -אני כן
אצביע בעד העלאה של הארנונה כי אנחנו צריכים למלא את החור שיש לנו בתקציב ,אבל אני
מאוד מקווה שסילבן שלום יבטל את זה .תודה.
גיא יפרח:
אני רוצה רגע להסביר למה זה לא שטות ,גבי .ברצינות .מוטי ,אני אשמח שתתקן אותי אם אני
טועה ,תעקוב אחריי.
מוטי ברשישת:
משרד הפנים אישר היום באינטרנט את נוהל הבקשה להעלאה חריגה לשנת - - -
גיא יפרח:
אני רוצה רגע שתעקוב אחרי מה שאני אומר כדי שתתקן אותי אם אני טועה .משרד הפנים קבע
תעריף נפתי ,התעריף הנפתי הזה אומר שאנחנו צריכים להתיישר עם הממוצע של התעריף הנפתי
ביהודה ושומרון כי זה התעריף הנפתי שמעלה אדומים נמצאת בו .אנחנו היום רחוקים מהתעריף
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הנפתי יותר מדי .אומר משרד הפנים' ,אנחנו עושים סטופ .אתם לא יכולים להמשיך להיות כל כך
רחוקים מהתעריף הנפתי ושאנחנו ניתן לכם את הכסף במענק איזון .תגיעו לתעריף הנפתי ניתן
לכם את מענק האיזון .אם לא ,אני גורע מכם סדר גודל' ,אני לא יודע את המספר המדויק ,בין
מיליון וחצי ל 1,600,000-שקל .יותר? אז יותר .זאת אומרת שאם אנחנו לא עושים מעשה ,אנחנו
יכולים להמשיך להיות פופוליסטיים ולהגיד שאנחנו לא ,אנחנו מפסידים - - -
גבי בר זכאי:
משרד הפנים - - -
בני כשריאל:
הוא לא הפריע לך ,גבי.
גבי בר זכאי:
הוא הפריע לי.
גיא יפרח:
אני הפרעתי לך?
בני כשריאל:
מה פתאום? כשאת דיברת אף אחד לא הפריע לך ,אני שמרתי על זכות הדיבור שלך.
דובר:
אפילו לא אני.
גבי בר זכאי:
אני רואה שאתה מתאפק ככה עם הרגליים.
גיא יפרח:
העירייה בוודאי מקבלת קנס על זה שאומרים לה 'את לא תקבלי את מענק האיזון שמגיע לך אם
את תמשיכי לא להיצמד להגדרות של משרד הפנים' .אנחנו יכולים להפסיד רק על זה ,אתה אומר
שיותר ,אז סדר גודל של  2מיליון שקל.
יהודה אסרף:
אני רוצה באמת ,גבי ,להפנות אלייך שאלה .זה אחת ,ושתיים ,אני רוצה להגיד משהו .יש לי הרבה
חברים באזור התעשייה ,אני מכיר את המצוקות שלהם ,אני מכיר גם את הדברים שהיו לנו
בדיונים הקודמים ,זה דיון חוזר ,אלוהים יצר לנו עכשיו מעין שידור חוזר לעניין אחרי ששמענו
את הריקושטים - - -
גבי בר זכאי:
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הממשלה לא אישרה בפעם שעברה.
יהודה אסרף:
לא ,זה לא שלא אישרה ,לא הייתה ממשלה ,כי הוא פיטר אותו דקה אחרי זה .שר האוצר לא נתן
  - -לא לא-אושר בגלל שלא אישרו - - -גיא יפרח:
לא אושר לגופה של בקשה ,לא אושר גורף .אתה לא מעיד את מה שאתה רוצה שזה יעיד.
יהודה אסרף:
לא היה מושב חורף .לקחת את התעשיינים ,ואני מעריך מאוד את גילי ומעריך מאוד אותך ומעריך
את כולנו ואני יודע מה זה פופוליזם ולנסות לבוא לתעשיינים ולהראות להם כאילו אנחנו האנשים
הרעים ואתם האנשים הטובים ואנחנו מסתכלים על הדברים אחרת או על מה שאנחנו עושים ,אז
אני רוצה להגיד לך רק דבר אחד ,מנקודת המבט שלי את היית פה  17שנה לפניי והיו בטח בערך
עוד - - -
גילי כהן:
זו מנטרה ישנה בכל ישיבת מועצה - - -
יהודה אסרף:
לא ,זה לא - - -
בני כשריאל:
גילי ,הוא לא הפריע לך.
יהודה אסרף:
זו הייתה המנטרה שהשתמשת בה כל יום ,כל היום.
בני כשריאל:
גילי ,הוא לא הפריע לך.
גבי בר זכאי:
אני הייתי  17שנה ועשיתי דברים טובים למען העיר.
יהודה אסרף:
אני יודע ,אבל אני בפעם הראשונה רוצה להחמיא לך ,את תוקפת אותי וזה מדבר איתי על
מנטרות.
גבי בר זכאי:
אני לא תוקפת ,אני אומרת ש 17-שנה עשיתי דברים טובים למען העיר הזאת.
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יהודה אסרף:
נשבע לך ,אני לא ראיתי דבר כזה .הוא מדבר איתי על מנטרות ואני פעם ראשונה רוצה להחמיא
לכם.
גבי בר זכאי:
אתה יכול להחמיא לי הרבה פעמים ,לא פעם ראשונה.
יהודה אסרף:
אז אני חושב שעשית דברים מדהימים והיית במקום הזה ועשית דברים נפלאים ,וכשישבת שנים
מול האופוזיציה באת והגנת בצורה מאוד מאוד משמעותית על הצרכים של העיר הזאת .את
מסוגלת היום להסתכל לנו בעיניים ולהבין שיש פה צרכים באמת באמת קשים של העיר ,שאנחנו
במצב כלכלי אנוש ,שאם לא היה לנו את החרב הזו של משרד הפנים למען האיזון ולמען תקציבי
האיזון לא היינו יוצרים את התהליך הזה? או שאת לא מאמינה לנו?
גבי בר זכאי:
לא ,אני לא מאמינה .אני אענה לך מדוע - - -
בני כשריאל:
יהודה ,למה אתה שואל שאלות? תגיד מה שאתה רוצה להגיד .אל תשאל שאלות.
גבי בר זכאי:
אני מסכימה שאני אז הגנתי על זה בחירוף נפש ,אני מסכימה שהגנתי על הדברים בחירוף נפש כי
האמנתי באמת בצדקת הדרך .אני חושבת שהיום יש הפניית כספים לא נכונה ולכן אני לא
מסכימה איתכם .אני חושבת שבמקום לתת דרגות ,כספים לדרגות ,צריך לתת את הכסף הזה
לעשייה - - -
בני כשריאל:
יהודה ,תגיד את מה שיש לך להגיד ואל תשאל שאלות.
יהודה אסרף:
אני רוצה להגיד לך בתור קואליציה ,בתור כחול לבן - - -
גבי בר זכאי:
וזה לא שייך לרעים או טובים - - -
יהודה אסרף:
לא ,אני בטוח שזה לא שייך .אני אומר לך ,בתור קואליציה ,בתור אלה שנמצאים פה בעניין הזה,
שאנחנו האחרונים שהיינו יוצרים בעיה כזו לתעשיינים ,אנחנו הראשונים לעודד אותם ולהביא
אנשים לפה לאזור התעשייה ואני רוצה להגיד לך שאין פה ילדים טובים או ילדים רעים ,יש פה
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אנשים עם אחריות מאוד מאוד רצינית כלפי העיר ואם החרב הזו לא הייתה ממשרד הפנים לא
היינו מבצעים את התהליך הזה .ואנחנו מבטיחים לתעשיינים ,לא בגלל שאתם מתנגדים - - -
גבי בר זכאי:
עדיין אפשר.
יהודה אסרף:
לא בגלל שאתם מתנגדים ואנחנו תומכים - - -
בני כשריאל:
גילי ,אני מבקש לא להפריע.
יהודה אסרף:
לא בגלל שאתה מתנגד ואני תומך - - -
גילי כהן :
אבל באגרת השמירה זה לא משרד הפנים .תוריד את אגרת השמירה.
בני כשריאל:
גילי ,אני מבקש לא להפריע.
יהודה אסרף:
אני רוצה להגיד לך משהו .המשפט הבא בא להוכיח אותך בקטע הזה .נשמה ,.כשהיית איתנו
הצבעת בעד - - -
גילי כהן:
טעיתי ,חטאתי ,פשעתי.
יהודה אסרף:
וכשהלכת אתה מצביע נגד .אז אני רוצה להגיד לתעשיינים ,אוהבים אתכם .אוהבים אתכם ,לא
צבועים .לא צבועים.
גילי כהן:
אתה אומר מצוקה ולתעשיינים אין מצוקה? אתה פעם בדקת את המצוקה שלהם?
יהודה אסרף:
נשמה שלי ,נשמה - - -
גילי כהן:
אתה שמעת מה  - - -אתה יודע שמתוך  6מפעלים בתלפיות  5הלכו לעטרות ול - - -
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יהודה אסרף:
בגלל הארנונה - - -
בני כשריאל:
יהודה ,עזוב .באמת.
יהודה כהן:
אז אני רוצה לספר לך שגם אתה וגם גבי וגם כולם יילכו ויבדקו והארנונה במעלה אדומים,
במישור אדומים ,עם העלאה ,בלי העלאה ,עדיין במחירים נמוכים משאר האזורים .אם לא,
תביאו טבלאות ותוכיחו לו .תביא - - -
בני כשריאל:
רוני ,בבקשה.
רוני טורטן:
קודם כל לא ידעתי שאנחנו במצב כלכלי אנוש.
בני כשריאל:
אני לא אמרתי שאנחנו - - -
רוני טורטן:
זה מה שיהודה אמר.
בני כשריאל:
רוני ,אנחנו במצב כלכלי - - -
גבי בר זכאי:
אם מישהו זקוק להחייאה שיבוא אליי.
בני כשריאל:
יש לנו כאן רופא .עם כל הכבוד לך ,אחות ,יש רופא והוא מוסמך יותר ואנחנו הולכים אליו לעשות
אינפוזיה.
גבי בר זכאי:
תדע לך שרופא לא עושה החייאה לבד בלי אחות ,אף פעם.
בני כשריאל:
בסדר ,יש גם את שרה .רוני ,בבקשה .היא לא במצב אנוש .אני אתן לך לדבר ,רציתי לענות לך .יש
לנו אחריות ניהולית כלפי התושבים ואי אפשר לבוא ולהגיד 'אני לא מעלה' ולהביא יש מאין
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לתושבים .יש לנו גם רווחה ,צריכים לטפל בהם ,אנחנו מטפלים בקשישים ,בחולים ,סעד ,רווחה,
משפחות חד הוריות ,שולחים ילדים לפנימיות ,כל אלה עולים הרבה הרבה כסף .החינוך עולה
הרבה כסף ,יש תגבורים שעושים עכשיו בקיץ ,שאנחנו גם כן משתתפים בהם ,יש הרבה דברים
שאנחנו משתתפים ,כמו קרן קרב וכדומה .אני לא אפרוש את זה ,אתה רוצה לבוא אליי? אני
אעשה לך את זה או שאני אפגיש אותך עם האנשים ,עם עופרה ועם דוד .כדי לנהל את העיר צריך
תקציבים .הדולרים והשקלים לא גדלים על העצים .צריך לשלם את הארנונה ואנחנו עושים את
זה באחריות גם כלפי התושב .עכשיו תמשיך הלאה ,אמרת מצב אנוש.
רוני טורטן:
לא ,אני לא אמרתי מצב אנוש ,אני שאלתי ,אני רציתי להבין אם זה - - -
דובר:
מצב קשה ,אין מזבלה.
בני כשריאל:
בבקשה.
רוני טורטן:
לגבי העניין של הארנונה ,דובר פה על העלאה חריגה ,שצריך להגיש בקשה להעלאה חריגה עכשיו,
בזה הרגע ,אבל דובר גם על הנושא של ההורדה של הארנונה והדבר הזה שיש איזה שהוא חוב
שמחייב ,שהוא צו שמחייב - - -
בני כשריאל:
מוטי ,תשמע מה אומרים.
רוני טורטן:
לקחתי לעצמי את הזמן להיכנס לאתר של משרד הפנים בשביל לקרוא איך הצו של הארנונה ואיך
זה הולך ואכן יש צו ארנונה שמחייב ,אבל באותה מידה כמו שיש אפשרות להגיש בקשה של
העלאה חריגה יש גם מקום להגיש בקשה להימנעות מההעלאה הזאת על פי הצו .אני חושב שאם
אכן אנחנו רוצים לבקש שהעלאת הארנונה שלנו לא תהיה  ,1.27%כמו שדובר פה ,שאתה אמרת
לדבר עם השר ,אז זה הרגע עכשיו - - -
בני כשריאל:
 1.25אתה חייב לעשות היום ,זה טייס אוטומטי.
רוני טורטן:
לא ,גם את ה - - -
בני כשריאל:
אתה אומר שלא ,אבל יש טייס אוטומטי.
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רוני טורטן:
בקשה להעלאה חריגה ,זה מה שכתוב.
בני כשריאל:
 1.25זה לא העלאה חריגה .זה טייס אוטומטי .ההעלאה החריגה זה בתעשייה.
גיא יפרח:
רוני ,כשאתה תלוי מענק איזון זה אוטומטי ,כשאתה ראשון לציון ואתה לא צריך מענק איזון
והארנונה שם היא גם ככה גבוהה אז אתה יכול לבקש למטה.
גבי בר זכאי:
גם הרבה רשויות בפעם שעברה לא העלו.
בני כשריאל:
אז אני אומר לכם ,העלו להם .גבעת זאב אמרו שלא מעלים והעלו להם.
גבי בר זכאי:
לא ,בחולון לא העלו ,ב - - -
בני כשריאל:
חולון נטולת מענק .חבר'ה ,הלוואי שנהיה  - - -את הזכרת את שתי הערים העשירות ביותר שיש.
גבי בר זכאי:
בכפר סבא ,שהם אשכול  ,9עשו אתמול הפגנה מול ראש העיר כדי לא - - -
בני כשריאל:
על ה ?1.25-על ההעלאה החריגה ,לא על .1.25
גבי בר זכאי:
על ההעלאה החריגה וגם על ה.1.25-
בני כשריאל:
 ,1.25הסברתי ואת יודעת את זה כיושבת ראש ועדת הכספים לשעבר ואין טעם שתתכחשי למה
שאת יודעת ,זה טייס אוטומטי.
רוני טורטן:
אתה רוצה שאני אכנס לאתר של משרד הפנים? אני יכול לקרוא את זה.
בני כשריאל:
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אתה לא מבין את מה שכתוב.
דובר:
זאת הבעיה ,אתה קורא ולא מבין את מה שכתוב .זה לא נקרא חריג ,אומר ראש העיר שיש את
מנגנון הטייס האוטומטי שיש בחוק.
גבי בר זכאי:
הפחתה חריגה ,לא העלאה חריגה .תקשיב - - -
בני כשריאל:
טוב ,אנחנו לא הולכים לעשות הפחתה חריגה ,אנחנו לא נעשה צחוק מעצמנו .אי אפשר לעשות
הפחתה חריגה כי אנחנו לא נטולי מענק ,תבינו ,רק נטולי מענק שהם ערים עשירות יכולים לעשות
את זה .גם ,יש עוד דבר אחד בתעשייה ,שלא להעלות את הארנונה במקום שיש אבטלה למעלה מ-
 ,8%כמו בדימונה ,באופקים .גם שם אפשר לבוא בבקשה .לנו אין את הלוקסוס הזה לבוא ולעשות
את זה .מה שאני כן הבטחתי לתעשיינים ,גם בפגישה שלי איתם וגם עכשיו אני אומר את זה,
שאני אפנה לשר הפנים כדי שיבטל את הנושא הזה ויפצה אותנו בהתאם במענק האיזון .את זה
אני אמרתי ,אני עשיתי את זה כבר מול אלי ישי ,לא חיכיתי לישיבת המועצה הזאת ,עשיתי את זה
כמה פעמים מול אלי ישי ואני אעשה את זה עכשיו גם מול סילבן שלום .זה הכול.
אבי רחמים:
האם ההעלאה של הארנונה ,לתעשיינים ,זו פעם אחרונה בשנים הקרובות ,או שיהיה עוד פעם
בשנים הקרובות?
בני כשריאל:
בשנים הקרובות לא תהיינה העלאות חריגות אלא העלאה לפי המדד ולפי הטייס האוטומטי,
נקרא לזה .זה מה שאני מתכוון לעשות .אני מקווה מאוד שמשרד הפנים יקבל את דעתנו ואת
דעתי ואני אביא גם את דעתם ובקשתם של חברי מועצת העיר בפני שר הפנים.
אבי רחמים:
אבל אני עכשיו רוצה לחדד את זה ,חריג ,אנחנו לא נעלה את זה.
בני כשריאל:
אני לא חושב שנעלה.
מוטי ברשישת:
בני ,אני רוצה להגיד שעם ההעלאה חריגה ,לפי החישובים שעשינו ,עדיין אנחנו רחוקים מהתעריף
הנפתי המינימלי שמשרד הפנים - - -
אבי רחמים:
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אז כלומר אתה אומר שבשנה הבאה - - -
(מדברים ביחד)
דובר:
למה אתה לא מסביר להם את זה? תסביר להם את זה ,לתעשיינים.
בני כשריאל:
אני מקווה מאוד  - - -אם הוא יכפה עליי אני אעשה את זה .אבי ,תבוא איתי לשר הפנים ,בסדר?
בני כשריאל:
אני מעלה את זה להצבעה .כולם אמרו את דברם ,אני מעלה את סעיף  ,2ארנונה.
גבי בר זכאי:
  - -אתה שאלת איזה מקום רחוק מאיתנו - - -בני כשריאל:
אני מעלה להצבעה צו ארנונה לשנת  2016ובקשה להעלאה חריגה בסייגים המפורטים במסמך
המפורט לסעיף  .2מי בעד? מי מתנגד?  4מתנגדים ,השאר בעד .תודה רבה.
הצבעה:
בעד –  – 31בני כשריאל ,גיא יפרח ,בוריס גרוסמן ,נוריאל גץ ,דודו מתתיהו ,מעין מור,
רפי אוברגוט ,יהודה אסרף ,שרה קמינסקי ,אבי רחמים.
נגד –  – 6יחיאל וקנין ,גילי כהן ,גבי בר זכאי ,רוני טורטן.
החלטה:
אושר
גבי בר זכאי:
מה עם ה?1.27-
בני כשריאל:
גם את זה ,צו הארנונה כולל את הכול ביחד.
אנחנו עוברים לישיבה הבאה.
___________________
אלי הר ניר
מנכ"ל ומזכיר העירייה

____________________
בני כשריאל
ראש העיר
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