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.1

אישור צו הארוה לשת .2014

שלא יהיה ספק .אילו יכולו להוריד את הארוה בכל היישוב,
צבי גוב-ארי:
בכל מקום ,הייתי עושה את זה מיד .צריך לדעת שבמהלך השים האחרוות ,העירייה לא
קיבלה גם שקל אחד מהממשלה לצורך מעק איזון .העיין הזה שלל .לא רק זה ,בשה
האחרוה משרד האוצר קיבל החלטה שעירייה כמו יבה ,עם הגדרה סוציו-אקוומית ברמה של
 ,5תשלם כ 4.5-מיליון  ₪לאוצר ,על מת לסייע לעיריות אחרות .זה פחות או יותר המצב.
לכן העיין של דיון על צו הארוה חייב להתייחס גם למצבה של העיר ,אחד .וב' ,ההוצאות
השוטפות או של התשתיות של השכוה שבה מדובר ואשר אשיה יושבים פה.
מה המיוחד בצו? אם יש משהו מיוחד? אחו מדברים על שת  .2014בבסיס ,צו הארוה של
 2014דומה לחלוטין לצו של  ,2013למעט ההערות הבאות:
אחו הולכים להגביל את אחוז החיוב של שטחים משותפים בכל העיר למקסימום  15%מגודל
הדירה .יש היום דירות שמגיעות ל 34%-ו .30%-וזה יוצר מעמסה גדולה .על מת לקבל אישור
לעיין הזה ,אחו חייבים להציג מקורות אחרים .מפי שללא הצגה של מקור הכסה ,לא
יאושרו קיצוצים בארוה .ואחו מדברים על מספר דברים ,כאשר אחו מעלים את הארוה
למסחר ועסקים באופן שיעה על הקטת ההכסה .מוסיפים סיווג חדש ,לחיוב קרקע תפוסה
של מכוי חברת החשמל ומתקי חשמל .מוכן לומר רק שצו ארוה החדש חוטא לעיר בכך
שמועמסים על העיר הוצאות גדולות ,מעבר לתשלומי הארוה של שכוות מסוימות.
בידי חישוב מדויק שאומר ,בין היתר ,שהשה לתחזוקת השכוה שבה אחו מדברים ,העירייה
שילמה  4.5מיליון  ₪מהכספים השוטפים מעבר לארוה .חשוב לדעת .תוים תקבלו לידיים.
הפירוט הוא פירוט מלא .כשבין היתר מדבר על אחוז הגבייה .תי לי רגע את המסמך .החיוב
עמד על  8,700,000שקל .אי לא מדקדק עכשיו ב 20-אלף או  30אלף .מדבר במיליוים .יתו
החות לכס ריק ,חודשיים ,מצב משפטי וכו' ,בסך  3,400,000שקל .גבו בפועל .5,266,000
עלות התחזוקה של השכוה ,שכוללת פעילות שטח ,כוח אדם ,גים ,בתי ספר וכו' ,הגיעה לכדי
 11מיליון .11,185,000 .₪
העירייה תאספה ,השלימה באותם חודשים  .₪ 5,266,000הסיפור הזה עלה ,חברים ,על חשבון
השכוות האחרות של העיר .שלא יהיו אי הבות .הייתי רוצה להוריד ארוה לכולם .יחד עם
זאת ,צריך להבין שפה קיימת עיר ולא דבר אחר .ואי אפשר כאן לעשות במקום אחד קיצוי
ובמקום אחד אחר .ואי רוצה להזכיר לכם ,לפי כמה שים עשה עיוות אדיר ,שיזון כאן ,על
ידי אשים מסוימים ,כאשר יצאו לבתי משפט וכו' ,וביטלו את החיוב של מרתפים ואת
המחסים,
רוית ארפרויד-כהן:
שאתה הפרת חוק.

וראה איזה פלא .בית משפט אישר את הדבר הזה .זה אומר
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צבי גוב-ארי:

עם כל הכבוד! סליחה,

רוית ארפרויד-כהן:

ואתה היית שים עבריין .אז מה זה ההשמצות האלו?

צבי גוב-ארי:

הלכת והורדת ארוה של וילות ,כאשר לכל וילה יש בית ...

רוית ארפרויד-כהן:

בית המשפט קבע שאתה עבריין .לא אי.

ובוילות הללו  ...אשים ,ואת הורדת שם בכל השכוות
צבי גוב-ארי:
הותיקות .עם כל הכבוד .עכשיו ,מה שאי מבקש ,חברים .אי מבקש ,אא שבו בשקט .העיין
מספיק רציי .מכירים בבעיה שלכם.
אז תיתן תשובה עייית ואל תתחיל להכפיש אותי ברמה
רוית ארפרויד-כהן:
האישית .כשבית המשפט קבע שאתה עבריין.
צבי גוב-ארי:

התשובה העייית ,את לא יכולה לרמות את כולם כל הזמן.

רוית ארפרויד-כהן:

אי מרמה? בית המשפט המחוזי קבע שאתה עבריין .שתי

ערכאות ועליון קבעו שאתה עבריין ,ואתה משמיץ אותי? תחזור בך.
צבי גוב-ארי:

את יודעת מה? את לא ראויה לתשובה.

רוית ארפרויד-כהן:

אי לא ראויה?

צבי גוב-ארי:

לא ,את לא ראויה לתשובה.

אתה עבריין .בית המשפט קבע שאתה צריך להחזיר כסף
רוית ארפרויד-כהן:
לתושבים ,כי גבית לא חוקית ,ואי לא ראויה .איך אתה לא מתבייש?
צבי גוב-ארי:

אי לא מתבייש?! ובכן כך ,צו הארוה מוח בפיכם ,ואי מעלה

אותו .אם יש למישהו הערה ,שיעיר .ואי מעלה אותו לאישור.
עו"ד עדי יקילביץ:

יש לי כמה הערות .הערה ראשוה ,וזו לא המצאה חדשה.

צבי גוב-ארי:

זה חוקי היום? הדיון חוקי?
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עו"ד עדי יקילביץ:

הוא לא חוקי ,אבל אתה בחרת לקיים אותו ,אין לי ברירה .אחר

כך חשוב מה עשה עם כל הדיון הזה .אבל ביקשת לשמוע הערות ,אז אי מבקש לקבל את
ההזדמות .קודם כל ,בעיריית ראשון לציון ,ולדעתי בעוד עיריות אחרות ,יש החלטה לתת החה
גורפת לשכוות שמצאות בהליך פיתוח ,ולהגביל את התמחור או יותר כון להפחית את
החישוב בין רמה א' לרמה ב' ולתת את ההפרש הזה לתושבים ,כל עוד השכוה מצאת בפיתוח.
ואי חושב שבשכוה הירוקה ,או בכל שכוה אחרת בעיר הזאת ,שמצאת בהליך בייה ,יש
מקום לעשות בדיוק את אותה פעולה ,כאשר התושבים ,אי אומר את זה במרכאות כפולות
ומכופלות ",הים" מתשתית לקויה או לא קיימת" .הים" מזה שאין כמעט ,אי מדבר אפילו
פיוי פסולת ,מחזור ,סליחה ,לא פסולת ,לא קיים .מגיע איזשהו איש ,פועל יקיון אי מיח ,של
מחלקת שפ"ע ,ופשוט דוחף את היד פימה ומוציא דברים .אין מדרכות כמו שצריך .הכבישים
לא מסודרים .המון דברים שלא קיימים ולא מתקיימים בשכוה ואין שום סיבה שתושבים
ישלמו שם מחיר מלא ,כאשר הארוה באה בעצם לשל ם עבור אותם שירותים שמהם הם לא
הים .זה דבר ראשון.
דבר שי ,בעיין התעריף .התעריף שקבע בצו הארוה הזה ,כמו התעריף שקבע בצו הארוה
של שה שעברה גורם למצב שאי לא יכול לומר עליו שום דבר חוץ ממעוות .כאשר דייר ,תושב
שגר בבייה רוויה משלם ארוה יותר גבוהה מבית צמוד קרקע ,משהו פה לא תקין .משהו לא
כון.
אי מסתכל על צו הארוה ואי רואה את הסיווגים של שכוות בתי קרקע .ואי רואה
שלשכוות האלה יש מדרג שלא קיים בשכוה הירוקה .מה שמביא שבפועל ,בממוצע למטר,
ואי מזכיר שבשכוה הירוקה משלמים את התעריף העיקרי ,אותם  47.95שאתם מציעים פה ב-
 2014גם על השטחים המשותפים .זאת אומרת על הלובי ועל המחסים ועל החדר מדרגות,
משלמים כמו שאתה אמרת .על החיוך ,על התשתיות שכמובן לא קיימות ,ועל כל מיי דברים
אחרים .והדבר הזה בעיי הוא פסול ,לא פחות .התעריף של השטחים העיקריים צריך להיות
אחד משיים .או מוך משמעותית מהתעריף העיקרי ,או לכל הפחות לפי אותו מדרג.
אי לטעמי בכלל חושב שהיה מקום לבטל אותו לגמרי ,ולעבור לשיטת חישוב אחרת ,שהיא לא
ברוטו-ברוטו ,אלא משהו אחר לגמרי .שמעתי את זה ,שמעתי גם  ...בסדר .אז אי חושב שאם
אי אפשר לשות את שיטת החישוב ,למרות שאי לא חושב שזה כון ,כי שר הפים ושר האוצר
כן יכולים לאשר שיוי שיטת חישוב,
משה חזות:

מ '86-עד היום ...

רוית ארפרויד-כהן:

לא כון .זה פשוט לא כון.

עו"ד עדי יקילביץ:

יכול להיות שהעובדה שזה לא קרה ,ואי לא יודע אם זה לא
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קרה או כן קרה ,אתה יודע? אי אחזור אליך עם תשובה אם זה קרה או לא קרה .אי אבדוק
את זה .אבל גם אם אי אפשר לשות את שיטת החישוב ,לשיטתכם ,הרי שאפשר לשות את
התעריף ,ואפשר להגדיר את התעריף של שטחי ,קרא לזה ,ברוטו ,אותם שטחים משותפים,
כמוך מהתעריף העיקרי .זה מ ה שאי חושב לגבי צו הארוה ,לגבי הפרטיים.
לגבי עסקים ,אי חושב שיש פה טעם לפגם בצו הארוה ,שלא מגדיר עסקים קטים כפרד.
אלא זה הולך פה לפי שיטת שטח מסחר.
צבי גוב-ארי:

כתוב עסקים קטים.

עו"ד עדי יקילביץ:

כתוב עסקים קטים .אבל לפי מה שאי ,אולי הבתי לא כון,

עסקים קטים בעצם הולכים לספוג עכשיו עלייה של בערך .25%
עו"ד מאיר דהן:

למה .8% ?25%

עו"ד עדי יקילביץ:

לא ,רגע ,שייה.

אחו מתקים את העיין של העסקים הקטים להגדלה של 6%
צבי גוב-ארי:
ולא  ,8%על פי בקשה שדו בה .עסקים קטים עד  150מטר .וזאת מהטעם שאחו רואים על
רקע ימים אלה ,פיתוח של מרכזי הקיות גדולים ,ואי חושב שהדבר הזה ישפיע קשה מאוד על
העסקים הקטים .ועל כן צריך לקדם כאן איזשהו פיתרון זמי לפחות ,את השה הקרובה.
בעוד שה דע מה המצב ,כאשר מרכזי הקיות הללו יתחילו לעבוד .אז ראה איך הסיפור הזה
משפיע על יתר העסקים.
עו"ד עדי יקילביץ:

אי רק רוצה לחזור בי .זה לא  25%באמת .זה .8%

מאיר בן הרוש:

א' ,אי חושב שדיברו גם בישיבה הראשוה ,בישיבת הההלה

והקואליציה לפי שבועיים .אחת הסיבות שראש העיר דחה את הישיבה משבוע שעבר ,כי היתה
טעה ,מבחיתו ,שצריך לבדוק שוב את כל החישוב מחדש .ראש העיר הפסיק את הישיבה
ודחה את הישיבה להיום ,כדי לבדוק מחדש את הבקשות של כל החברים ,כדי לדון מחדש.
כון שאי אומר לך ,רוית .שיו התמודדו לרשות העיר .אבל מה לעשות ,אי קיבלתי ,27%
את  ,14%הוא קיבל  .58%זאת אומרת ,התושבים בחרו את ראש העיר הוכחי ,ולא אותו .גם
כשהתחייבו שיו לעשות מאמץ כדי להוריד את הארוה ,יש מצב תון ,ואחו צריכים כרגע
להתמודד איתו.
רוית ארפרויד-כהן:

מה המצב התון? תסביר לי מה המצב התון.
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מאיר בן הרוש:

רגע ,אל תעי לי .עכשיו אי בזכות דיבור .תתי לך לדבר .אל

תפריעי .אי מבקש .את שה שעברה הצבעת בעד צו הארוה הוכחי .זאת אומרת את באה
היום ואת אומרת' :תשמעו ,רבותי ,עשיתי טעות .אי הצבעתי בקדציה הקודמת .יכולת לבדוק,
יכולת לראות .אי לא הייתי שם .הם לא היו שם .גם החדשים ש מצאים פה לא היו שם .הצו
הזה אושר על ידי שר הפים ועל ידי ראש הממשלה .הצו הזה אושר .זאת אומרת היום ,אם אי
בא לכאן ,ההחלטה שאי בא להצביע ,וליבי איתם ,לא רק זה ,אי גם רוצה שיורידו להם גם
צהרוים ולעשות להם החות גדולות מאוד .אבל אי מסתכל גם שגם בתוך כל מה שראש העיר
עכשיו מציע ,תקשיבי טוב 29 ,מיליון שקלים ,אפילו שקל אחד אי לא יודע למה בתוך הישיבה
הזאת לא כס אפילו שקל אחד בשכוות הותיקות ושאר שכוות העיר 29 .מיליון שקלים
לכיוון השכוה הירוקה ואחו מצביעים בעד כי אחו חושבים שמגיע להם לקבל את השירות
הכי טוב .כאן את תסתכלי בחישוב 29 .מיליון שקלים.
אבל אי אומר שגם בושא של צו הארוה ,אם אפשר לבדוק מחדש ,וביקשו מראש העיר
שיעשה בדיקה מחודשת לבדוק ,האם באמת גם מבחית החישוב של צו הארוה והמחיר,
הסתכלו גם על שכוות במצב סוציו-אקוומי מוך מאוד ,שמשלמות מחיר יחסית מקביל אלי,
שאי מצא בשכות החבצלת .ואי מסתכל גם על הצו ,שאי משלם אותו מחיר של וה אילן.
ואי מצא בשכוה ,תאמיי לי ,לפי  68שים .לכן אי אומר שכן צריך לעשות בדיקה.
אבל כאן אחו דים כרגע על תוספת של  .3.6%אחו לא דים כרגע על המכלול הכללי.
המכלול הכללי דן לפי שה .ואי חושב שגם בהצבעה של הפעם הקודמת ,שלא בדקת והיום את
באה בטרויה ואת חושבת שאפשר לעשות שיוי ,אי בעד לעשות שיוי .אבל אי לא חושב שזו
הישיבה .אי חושב שצריך לעשות ישיבה פרדת בושא הזה ולדון ספציפית בושא של השכוה
הירוקה ,כדי לטפל בסוגיה הזאת .בסוגיה היום ,אחו מצאים סך הכל חודש אחרי הבחירות
ואי אומר לך עוד פעם שאי מוכן גם ללכת לושא הזה ,ודיברתי עם ראש העיר וכתבתי לו
ואמרתי לו שצריך לעשות בדיקה מחודשת לבדוק .הוא לא פסל את הושא הזה .אבל כרגע
אחו דים על ה .3.6%-ז ה בעצם הדבר המהותי שאחו דים עליו .זה מה שיש לי להגיד.
אוקיי .אז אי רוצה לעות אחד לאחד .א' ,זה שאי הצבעתי
רוית ארפרויד-כהן:
פעם שעברה ,אמרתי והודיתי שהצבעתי פעם שעברה ,משי טעמים .זה רק מוכיח שלפעמים אי
גם עייית .לבוא ולומר ,גם פעם שעברה אמרתי את זה ,וגם כשיסו להתקיף אותי במערכת
הבחירות ,אז ראש העיר הצליח לשכע אותי .אבל מאוד מהר הבתי שטעיתי ושלא העמקתי
בדבר הזה ,ולכן אבקתי ,ואתה יודע ואשים יודעים וגוב ארי יודע את זה ,שאבקתי לתת להם
החה ,ותו להם בזכות הדבר הזה חודשיים החה לשה,
משה חזות:

לא בזכותך ,לא בזכותך.
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רוית ארפרויד-כהן:

תן לי ,זכות הדיבור שלי.

משה חזות:

רוית ,אי רוצה להגיד לך משהו.

רוית ארפרויד-כהן:
שלי עם גוב-ארי על העיין גם?

זכות הדיבור שלי ,משה .אי אביא לך פלטים של שיחות טלפון

משה חזות:

אי מחכה גם למייל ששלחת מהישיבה הקודמת ,שלא קיבלתי

עד עכשיו.
רוית ארפרויד-כהן:
אי? תגיד לי ,אתה רציי?

מה ,אתה באמת חשבת שאי הולכת להסביר לך מי אי ומה

משה חזות:

בסדר ,אוקיי .פה הצהרת שאת ,לא חשוב .תסיימי ,אי רוצה

לעות לך.
אתה תעה לי אחר כך .אתה יודע מה? לעיין ההצבעה ,תפסיקו
רוית ארפרויד-כהן:
כבר להביא את זה ממולי .אי הודעתי שטעיתי ,אבקתי על חודשיים החה .ואחר כך באתי
ואמרתי שזה חד פעמי חודשיים החה וצריך לשות את שיטת החישוב .ובאתי ,זה שאתם
עכשיו באים ואומרים ' ,צריך לבדוק את זה לעומק' .איפה הייתם אתם?
מאיר בן הרוש:

רוית ,אי לפי שתי קדציות התפטרתי .אי הצבעתי בעד

וראש העיר פיטר אותי על זה שהצבעתי גד הארוה .אי לא אתפטר כי את,
רוית ארפרויד-כהן:

אז תתפטר עכשיו .תצביע על פי מצפוך.

מאיר בן הרוש:

לא ,אי לא אתפטר ,כי את הצבעת,

רוית ארפרויד-כהן:

ולא מהטעמים הפוליטיים.

אבל לא ,את הצבעת בקדציה הקודמת שה שעברה על צו
מאיר בן הרוש:
הארוה .והיום את באה ואת אומרת 'טעיתי'.
רוית ארפרויד-כהן:

גם אז ,גם אמרתי חודשיים אחרי זה 'טעיתי' .טעיתי חודשיים

אחרי זה ואבקתי לתקן את זה ותיקתי .ועכשיו תן לי לדבר .גם חזות ,אתה תיתן לי לדבר .כל
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אחד קיבל את זכות הדיבור?  ...אבל ביתיים אי באה ואומרת לך שאתה טועה.
מאיר בן הרוש:
להגיד בעוד חודשיים 'טעיתי'.

מה זה קשור? אבל אי אומר לפי שה לא הצבעת .אי גם יכול

רוית ארפרויד-כהן:

אז תגיד.

מאיר בן הרוש:

אה ,תגיד? באמת כל הכבוד לך.

רוית ארפרויד-כהן:

אבל ביתיים אתה טועה.

מאיר בן הרוש:

אבל את טעית פעם קודמת .ראש הממשלה ושר הפים אישרו

את צו הארוה .את רוצה להוריד? בבקשה ,תורידי.
רוית ארפרויד-כהן:

אתה מוכן לתת לי להמשיך?

מאיר בן הרוש:

תמצאי לו דרך להוריד ,בבקשה .אי אהיה איתך.

צבי גוב-ארי:

סליחה רגע ,מאיר .תרשו לי.

אתה עושה כאן סדר? אז תיתן לי זכות דיבור .ותדאג
רוית ארפרויד-כהן:
שהקואליציה תשב בשקט כשאי מדברת.
צבי גוב-ארי:

תורידי את הטון ,תירגעי .להירגע .את רוצה לדבר ,בבקשה.

רוית ארפרויד-כהן:

מאוד ,כן.

צבי גוב-ארי:

יש לך חמש דקות ...

רוית ארפרויד-כהן:

יש לי כמה דקות שתת למאיר ,גם לי.

צבי גוב-ארי:

דיברת מספיק... .

רוית ארפרויד-כהן:

אי לא דיברתי כי תקפו אותי ולא תו ...אז תורידו מסדר

היום .טעיתי .בן אדם טעה .ותיקתי את זה ,ועכשיו אי מתעקשת לתקן את זה .זה דבר אחד.
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דבר שי ,מעבר לזה שאי מצטרפת למה שעדי בא ואומר ,הרי לא יעלה על הדעת הדמגוגיה
שלכם ,שאתם באים ואומרים ' אחו צריכים לבוא ולהעמיק בדבר הזה' .הרי זה על סדר היום
הציבורי כבר חצי שה .זה היה על סדר היום הציבורי כל מערכת הבחירות .איפה הייתם?
בחרתם? אז תיתו ,תעלו רעיוות .אתה בפייסבוק,
מאיר בן הרוש:

למה? הצעה שלי זה להוריד לעסקים הקטים.

רוית ארפרויד-כהן:

תן לי לדבר .אי עוד לא גמרתי .תן לי לדבר.

מאיר בן הרוש:

למה את אומרת ...

רוית ארפרויד-כהן:

אבל תן לי לדבר.

צבי גוב-ארי:

מספיק ,עד כאן.

רוית ארפרויד-כהן:

הושא של השטחים,

צבי גוב-ארי:

לא ,את לא רוצה ,את יכולה לשתוק .דבר.

רוית ארפרויד-כהן:

הושא של השטחים המשותפים הוא בעיי הפקרות.

צבי גוב-ארי:

עזבי .דבר.

רוית ארפרויד-כהן:

הוא שטח שמקפיץ את הדיור והוא בעלות של מחיר של שטח

עיקרי .זה הרי לא יעלה על הדעת .אחו מדברים על אוכלוסיה צעירה ,על אוכלוסיה שאחו
רוצים אותה כאן בעיר ,ואיזה ארוה אחו ותים להם? זה דבר אחד.
דבר שי ,אי אגב ,תו לי עוד להוסיף ,לגבי העסקים הקטים .העליתם לבקים רק 3%
צבי גוב-ארי:

הגעו למקסימום.

רוית ארפרויד-כהן:

העליתם לתחות דלק,

צבי גוב-ארי:

הגעתו למקסימום שם.

מאיר בן הרוש:

ביקשתי  10%לבקים ו 10%-לתחות דלק ,אבל זה המקסימום.
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מה לעשות? הייתי מוכן גם  .15%זה המקסימום .אי ביקשתי שלפחות לקיוסקים ,לעסקים
הקטים ,הוא קיבל את ההצעה שלי והוריד את הארוה .זה תוספת מעל .3.6
רוית ארפרויד-כהן:

ארוה לעסקים קטים  6%זה גם הרבה .אבל יש עכשיו ,בצו

ארוה הזה ,הרי יש חברת חשמל .כמה הכסה תהיה חדשה מחברת חשמל? יש הערכה?
צבי גוב-ארי:

זה עיין של עשרות מטרים בודדים.

רוית ארפרויד-כהן:

זה הכל?

צבי גוב-ארי:

כן.

צביקה ,אי רוצה להגיד משפט .בגלל שגם אי ,אישרו אחו
משה חזות:
את צו הארוה בשים הקודמות ,ברגע שהשכוה בתה ,אחו קיבלו כאן יתוח של עלויות
של השכוה ,מעמיק ,כולל מצגת .והביאו את הדברים האלו לשולחן הזה ,וכולם פה אחד
הצבעו לגבי הארוה ,בגלל יתוח העלויות .ולכן גם את הצבעת ,כי היית משוכעת במאת
האחוזים שזה המחיר שצריך,
רוית ארפרויד-כהן:

חבר'ה ,טעיתי!

משה חזות:

אל תתפרצי .עכשיו אי מדבר.

רוית ארפרויד-כהן:
המון כסף.

ואי מודיעה עכשיו עוד פעם .טעיתי 48 .שקל למטר מרובע זה

משה חזות:

עכשיו רוית ,אי רוצה לומר משהו לא לגבי צו הארוה .אי

רוצה לומר לך דבר אחד פשוט .התושבים האלו צודקים ,וזו זכותם הלגיטימית .לא לגיטימי
שחברי מועצה כאן פוגעים במרקם החברתי של העיר הזאת.
רוית ארפרויד-כהן:

מה זה ?...

משה חזות:

המרקם החברתי ,סליחה ,אל תתפרצי .אי מדבר עכשיו.

רוית ארפרויד-כהן:

תדבר ,תיתן לי אחר כך לעות.
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משה חזות:

בבקשה ,תעי מה שאת רוצה .אי מרגיש שבתקופה של מערכת

הבחירות,
צבי גוב-ארי:

אלה שבחוץ ,חברים .או שאתם שומעים בשקט ,או שצטרך

פשוט להפסיק את זה .יש גבול כמה מותר .שמעו בבקשה .אתם יודעים מי מדבר .שומעים ,זה
בסדר .למחוא כפיים וכו' לא בסדר .זה לא המקום.
משה חזות:

מה שוצר פה כרגע ,אי מרגיש שאחו בוים כאן שתי ערים

בכלל .פתאום יש שכוה אחת שהופכת להיות עוד עיר אחת ,כאשר חברי מועצת עיר פה יוזמים
הצעות לסדר ,שאילתות ,רק לטובת השכוה הזו .לא ראיתי אותך ,עדי ,שאילתה אחת לטובת
השכוות הותיקות .עוד דבר,
שאלת אותי את זה גם פעם שעברה ואמרתי לך כשפוים אלי,
עו"ד עדי יקילביץ:
אי מציף .השכוות הותיקות לא פוים אלי .אולי פוים למאיר.
משה חזות:

לאט לאט .זה מתחיל ,סליחה ,עדי .זה מתחיל ממערכת בחירות.

מאיר בן הרוש:

יש לי חדשות בשבילך .שראש העיר קיבל ממי חמישה ושאים

לפי חודש והוא אישר והוא קיבל .מה זה קשור? זה עולה על סדר יום .למה לא?
עו"ד עדי יקילביץ:

תראה לי פעם אחת בסדר היום של ...

מאיר בן הרוש:
 300,000שקלים? אתה הגשת?

אתה דאגת להביא לבית הכסת הזמי בשכוה הירוקה ב-

עו"ד עדי יקילביץ:

זה היה לפי שהייתי,

עו"ד איתן בראש:

לא ,לא .יש לי חדשות בשבילך .זה ושא שעלה לפי חודשיים ,על

ידי ועל ידי פאלי ,וזה אושר על ידי ראש העיר .וזה עלה כאן.
עו"ד עדי יקילביץ:

פה?

מאיר בן הרוש:

הה ,בבקשה .זה פה ב. ..

רוית ארפרויד-כהן:

לא ,לא .אי רוצה לשמוע איך אחו פוגעים במרקם של יבה.
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תסביר לי איך אחו פוגעים במרקם של יבה ,שאחו לא מקבלים אוכלוסיה חדשה.
את ממערכת הבחירות פגעת ,ממש ,כי את בחורה מאוד
משה חזות:
שלילית .את כל דבר אומרת 'לא' ,סליחה ,אי מדבר .את כל דבר 'לא' ו'לא' .לא שמעתי ממך
פעם אחת את המילה 'כן'.
רוית ארפרויד-כהן:

מי הביריון בייו? אי או אתה?

משה חזות:

לא שמעתי פעם אחת,

רוית ארפרויד-כהן:
באישה הזאת',

אתה מצלצל לאשים במערכת הבחירות ומאיים 'אל תבחרו

משה חזות:

ביזיון גם מי שאמר לך את זה.

רוית ארפרויד-כהן:

' אל תלכו לחוג בית של האישה הזו'? יש הקלטות של הדברים

האלו .לא הלכתי למשטרה.
משה חזות:
מוקלט.

אי מוכן ,אם תביא לי הקלטה ,אי מתפטר ממועצת העיר .וזה

רוית ארפרויד-כהן:

הגיע הזמן באמת.

משה חזות:

אי רוצה לומר לך ,שאת פשוט ,אי לא רוצה להתבטא.

רוית ארפרויד-כהן:

יש כאן אשים בחוץ שקיבלו ממך טלפון.

משה חזות:

את פוגעת במרקם היפה הזה שביו אותו כל החיים שלו כאן

ביבה .הגעת משום מקום ,לפגוע במרקם הזה .ואחו לא יתן לך .אחו כגוף אחד לא יתן לך
לפגוע כהוא זה בעיר הזו.
עו"ד עדי יקילביץ:

אי רק רוצה להגיד לך דבר אחד .כשאי העליתי את השאילתה

לגבי ארוה ,אי שאלתי אותך מה יהיו השיטות ,מה יהיה החישוב ,אותו שיקול שאתה פרסמת
ב 16.10-שאתה תשקול .התשובה שקיבלתי פה היתה 'יש עוד זמן .עד צו הארוה  2014יש עוד
זמן .זה יעבור ועדת כספים' .זה לא עבר ' .אחו דון פה בצורה רחבה ורחבת סעיף סעיף' ,זה
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לא קורה .אתה היום מעלה את זה ,כמו שרוית אמרה ,בדיוק באותה ישיבה .זה קובץ מן
המוכן ,שאחו באים לאשר אותו .כן או לא .אין שום דיון .לא עלות ,לא כספית ,לא שום דבר.
צבי גוב-ארי:

אתה יכול להתייחס לכל סעיף.

עו"ד עדי יקילביץ:

אי יכול ,אבל זה לא יעזור .כי כל דבר שאי אגיד ,אתם תיירטו.

'ככה קבעו ,ככה זה קבע'.
צבי גוב-ארי:

תודה רבה.

אין שום דיון עקרוי חשוב ,כספי ,מהותי ,מה השירות שאותם
עו"ד עדי יקילביץ:
תושבים מקבלים ,בתמורה למחיר המופרך שהם משלמים.
רוית ארפרויד-כהן:

יותר מזה .הטיעון -

צבי גוב-ארי:

תודה רבה.

רוית ארפרויד-כהן:

שחוזר על עצמו,

צבי גוב-ארי:

סיימתי את הדיון.

רוית ארפרויד-כהן:

אי לא סיימתי.

צבי גוב-ארי:

את סיימת .דיברת חמש דקות .מספיק .את מדברת שעה .אי

מעלה את צו הארוה להצבעה ולאישור .אתה רוצה לדבר? בבקשה.
מה שחשוב לי לומר ,שהדיוים צריכים להיות ,לדעתי ,עיייים
אלי מזוז:
ופחות ברמה האישית .כל חברי המועצה פה שבחרו ,שפוים אליהם תושבים ,גם אם זה ברמה
האישית וגם ראש העיר ,משתדלים לעזור לא רק לשכוה הירוקה ,אי מאמין ,אלא לכולם .וגם
אחו,
רוית ארפרויד-כהן:

אלי ,אתה מכיר אותי טוב .אי לא עוזרת רק …

אלי מזוז:

זה מה שאמרתי .אמרתי שכולם פה משתדלים לעזור לכולם וזו

עיר אחת .וגם אם יש חילוקי דעות זה לגיטימי .בסופו של יום כל אחד פה בא לשרת את הציבור
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וכשפוים אליו ,אז אחו משתדלים להציף .זה לפעמים עולה כאן ,עדי ,ולפעמים זה עולה
בדלת סגורה ומטופל .ולכן זה לא מגיע לכאן.
עו"ד עדי יקילביץ:

… על שקיפות.

אלי מזוז:

שקיפות ,כשאתה בא לטפל בושא ציבורי מסוים ,סתם דוגמה

בית הכסת ,אוקיי? הוא העלה את הושא .פוים תושבים ,לפעמים לראש העיר ישירות .פו גם
למאיר ,גם אלי ,גם לפאלי ,ואי מאמין שלעוד חברי מועצה פה .הושא התקז לראש העיר.
טופל העיין .אם זה לא היה מטופל,
רוית ארפרויד-כהן:
דעתך על צו הארוה?

אלי ,יש לי שאלה אליך .הדיון הוא עכשיו על צו ארוה .מה

אלי מזוז:

אי אעה .תי לי לסיים לדבר .מה שאי רוצה לומר ,זה שלא כל

דבר שאם הוא לא עלה פה ,הוא לא עבר דרך ציור אחר .לגיטימי להעביר את זה כאן .לגיטימי
שזה יעבור דרך משרדי עירייה .בשביל זה יש לו עובדי עירייה .אי לא עובד עירייה.
עו"ד עדי יקילביץ:

על זה אין חולק .אי מדבר על … של שקיפות.

אלי מזוז:

שייה ,שייה .תסביר לי ,שייה ,תן לי לסיים.

עו"ד עדי יקילביץ:

חשפו תוים בישיבת המועצה,

רוית ארפרויד-כהן:

איפה התוים האלה?

עו"ד עדי יקילביץ:

זה חשף לציבור?

מישהו בציבור ראה את התוים? את

המספרים האלה? אשים יודעים על מה הם משלמים  ,49כמעט  50שקל למטר?
רוית ארפרויד-כהן:

הארוה צריכה לכסות את כל ההוצאות … לתושב?

עו"ד עדי יקילביץ:

אי לא … אחו מדברים על הירוקה.

רוית ארפרויד-כהן:

הארוה לא מכסה את כל ההוצאות לתושב.

עו"ד עדי יקילביץ:

הם יודעים כמה הם משלמים ולמה הם משלמים את זה?
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רוית ארפרויד-כהן:

אתם  15על הכסא .תפתחו את התעשייה .תביאו עוד הכסות

לעיר .מה ,כל זה ארוה?
צבי גוב-ארי:
פויים .אם היו,

קשקשית .זה קשקוש .זה קשקוש .אין בתעשייה מקומות

עו"ד עדי יקילביץ:

אין מקומות פויים?

צבי גוב-ארי:

מקום אחד ,מקום אחד שהיה צריך לגייס עכשיו ,מקום אחד.

רוית ארפרויד-כהן:

אי אמרתי לך בישיבה הקודמת ,יש פויים מזה שתיים.

צבי גוב-ארי:

מקום אחד .מקום אחד .של התעשייה הצבאית שלא הגיעה.

רוית ארפרויד-כהן:

שוציא את הפרוטוקול מהישיבה הקודמת? אתה אמרת לי:

'רוית ,את צודקת'.
צבי גוב-ארי:

מקום אחד.

רוית ארפרויד-כהן:

מקום אחד? שהוא מה? למעלה מ 1,000-מ"ר?

צבי גוב-ארי:

לא ,סליחה .זה  24,000מטר .מתוכן לבייה  .24,000בבקשה.

אי לא מדברת על תוכן לבייה .אתה יודע שאשים כאן עזבו.
רוית ארפרויד-כהן:
עכשיו ,מאיר .לגבי מה שאמרת .אם אתה חושב שזה לא בסדר ,אז תצביע גד.
מאיר בן הרוש:

התחייבתי לתושבים,

רוית ארפרויד-כהן:

תגיד לי ,אי ולדתי לפי  58שה .מה זה קשור?

מאיר בן הרוש:

ופוטרתי מהקואליציה ועמדתי בזה בגבורה .ואי לא מאלה

שמפחדים .הסברתי לך .אי לא מפחד לא ממך ולא ממה וגם לא מראש העיר .אי מצביע על פי
המצפון שלי .תקשיבי טוב.
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רוית ארפרויד-כהן:

אז מה המצפון שלך? אתה אומר,

מאיר בן הרוש:

את תקשיבי לי טוב ,רוית .את הצבעת על צו ארוה הוכחי.

רוית ארפרויד-כהן:
לא מביה את זה.

' אי איתם אבל אי אצביע גדם' .תסביר לי את הלוגיקה ,כי אי

מאיר בן הרוש:

מי אמר לך שלא מצא פיתרון? מי אמר לך?

רוית ארפרויד-כהן:

אבל אתה מצביע היום על …

מאיר בן הרוש:

מאיפה את יודעת שלא גיש הצעה לסדר בעוד ישיבה וספת? מי

סיפר לך?
רוית ארפרויד-כהן:

צו הארוה אתה היום חותם עליו .זה החוק.

מאיר בן הרוש:

מי סיפר לך? מה את אומרת.

רוית ארפרויד-כהן:

אתה כותב ספר חוקים חדש עכשיו?

מאיר בן הרוש:
מספרת לי סיפורים?

אי אומר שיתן לשות כל דבר ,אם יש פה … אז מה את

רוית ארפרויד-כהן:

תשאל את איתן.

מאיר בן הרוש:

אבל אי אמרתי לך.

עו"ד עדי יקילביץ:

אז איך אתה מאשר אותו?

מאיר בן הרוש:

כי היא הצביעה בשה שעברה בעד הצו הזה.

עו"ד עדי יקילביץ:

מה זה קשור מה היא עשתה?

מאיר בן הרוש:

מה זה מה היא עשתה? עכשיו היא באה להגיד 'אי עשיתי

טעות'?
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רוית ארפרויד-כהן:

מה קשור? מה קשור?

מאיר בן הרוש:

זה קשור .זה ברור שזה קשור.

רוית ארפרויד-כהן:

רגע ,מאיר .אי הצבעתי פעם שעברה ככה ,והיום אי עומדת

להצביע אחרת .תצביע איתי אז היום ככה.
אחו מצאים פה לא על מת להשיג תמיכה לבחירות הבאות.
צבי גוב-ארי:
שלא יהיו אי הבות .ומי שמשחק במשחק הזה ,הוא בזוי .מה זה? חד משמעי .הוא בזוי .זו
דעתי .אז בבקשה להתחיל לחשוב על איך העיר הזאת צריכה להיות ,ולא איך אי משיג תמיכה
מאוכלוסיה כזו או אחרת .ומי שחושב שעל ידי לחץ ציבורי מסוג זה ואחר) ,שמעות קריאות
מהציבור( אתם מוכים להוציא אותם כבר …? אי אפשר להל דיון כפי שזה מתהל כאן.
רוית ארפרויד-כהן:

אתה לא מהל דיון אף פעם.

צבי גוב-ארי:

לשתוק .מספיק דיברת .אי מוציא אותך החוצה.

עו"ד עדי יקילביץ:

הדיון הזה צריך להתהל במקום אחר.

צבי גוב-ארי:

אי מעלה להצבעה את צו הארוה.

תסביר לי את הטעה שארוה צריכה לממן את השירותים של
רוית ארפרויד-כהן:
התושבים .הרי לא קורה דבר כזה .אין תקציב של רשות מקומית שהשירותים ימומו אך ורק
על ידי ארוה.
צבי גוב-ארי:
מעבר לארוה .זה ברור לך?

השה השלמו כ 5-מיליון ש"ח על מת לתחזק את השכוה,

רוית ארפרויד-כהן:

אבל אתם … להם את הארוה… .

עו"ד עדי יקילביץ:

גוב ארי כל הזמן טוען שהארוה לא מכסה את העלות של

השכוה החדשה.
אלי מזוז:

כון ,זה בכל העיר ככה .לא רק בשכוה הירוקה .זה בכל העיר
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ככה.
… על ארוה ,וכל השאר זה תוספת של העיר .אתה יודע את
רועי גבאי:
זה .לא ,שייה .אתם מסים להסיט את הדיון למקום לא כון .שייה.
עו"ד עדי יקילביץ:

אי מסה להסיט את הדיון למקום לא כון?

רועי גבאי:

יש פה חבר' ה שליבי איתם וצריך לזכור דבר אחד.

עו"ד עדי יקילביץ:

אז אל תצביע בעד.

רועי גבאי:

צריך לזכור דבר אחד חשוב .כל העיר 3.6 ,עולה .כל המדיה .3.6

עו"ד עדי יקילביץ:

לא ,3.3 ,כל המדיה.

רועי גבאי:

זה עדיין לא סופי ,כי עדיין לא עודכן המדד .עזוב ,אתה כס …

רוית ארפרויד-כהן:

רק ברשויות … אז יופי ,בוא היה רשות איתה.

מאיר בן הרוש:

אם יהיה פה גירעון של  2מיליון שקלים ,יהיה לך פה חשב

מלווה.
אחו צריכים לזכור משהו אחד .שאחו מצאים כאן במקום
רועי גבאי:
אחר טיפה .בסדר? שהם ,בסופו של דבר בשה ,אמם מעט ,אבל הולך לרדת להם ה 100-שקל
בשה .כי אחו מגבילים ל 15-לשטחים משותפים.
עו"ד עדי יקילביץ:

 100שקל בשה.

רועי גבאי:

שייה ,עדי .תן לי לדבר .תן לי לדבר רגע.

רוית ארפרויד-כהן:

שה שעברה ראש העיר הסכים איתי שזה …

רועי גבאי:

תי לי לדבר .אי הקשבתי לכם .תי לי לדבר.

צבי גוב-ארי:

אי מבקש ,רוית .את לא ותת לאף אחד לדבר .וגם אתה ,עדי.
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יש גבול .עם כל הכבוד.
בואו עשה שייה ,עם כל הכאב וכל הדברים .את הצעת איזשהו
רועי גבאי:
פיתרון אידיאלי של … שטחים משותפים ,שלא יודעת בכלל מה זה אומר וכמה זה ישפיע על
העיר.
רוית ארפרויד-כהן:

למה אתה אומר שאי לא יודעת?

רועי גבאי:

כי קראתי ולא ראיתי כלום.

רוית ארפרויד-כהן:

 1.5מיליון 1.6 ,מיליון .זה מה שזה יוריד.

רועי גבאי:

תי לי לדבר ,רוית.

אי מבקש כך .רועי .אי מדבר ברציות .הגיעו לכאן לעשות
צבי גוב-ארי:
הצגה .בסדר .עשו את ההצגה .אי מעלה את צו הארוה להצבעה .מי בעד?
רוית ארפרויד-כהן:

לא ,תן לו לדבר .יש לי טיעון .בוא שמע.

צבי גוב-ארי:

בסדר .מי בעד?

קריאות מהציבור:

יש פיתרון  ...הה,

צבי גוב-ארי:

אי מעלה להצבעה )שמעות מחיאות כפיים(

רועי גבאי:

לא ,אי רואה שזה לא ותן כלום ,כי היא מתפרצת כל שייה.

רוית ארפרויד-כהן:

טוב ,הה ,אי מבטיחה .רועי ,אי מבטיחה ,מתצלת .תדבר.

רועי גבאי:

תודה .אז כשמציעים הצעה כלשהי ,שווה לתת גם מאיפה זה

ייתן פיתרוות לעיר ומה ע ושים כגד ,ומה ההכסות למול זה .זה משהו שלא עשית ,לצערי .עלו
מספר הצעות מצד חברי הההלה ואצלו .ראש העיר בחן את החלופות השוות .בסופו של דבר
יש  15%שטחים משותפים .אולי זה לא מספיק .אולי צריך לעשות דיון בהמשך .אבל אחו
במצב שוה היום .אחו במצב שכל העיר ,ה 3.6-הולך להיות מוחל ובירוקה לא .אז אחו
צריכים לזכור משהו אחד בדרך ,ולא להציג את זה בצורה כל כך קיצוית כמו שאתם מציגים
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את זה .בסדר? זו קודה חשובה לעלות.
רוית ארפרויד-כהן:
השטחים,

אז רועי ,אתה כראה לא עשית טוב את החשבון .סך הכל

עו"ד עדי יקילביץ:

שייה אחת,

רוית ארפרויד-כהן:

רגע ,תן לי.

צבי גוב-ארי:

אתם לא מהלים שם דיון לבד .עד כאן .תסלחו לי ,עד כאן.

התייחסתם ,דיברתם ,מספיק .אי מעלה להצבעה .תסלחי לי ,אי אוציא אותך מהחדר .היה
לכם זמן לדבר.
רוית ארפרויד-כהן:

רועי ,ראש העיר עצמו הסכים איתי שה שעברה שצריך לעשות

הפחתה ,והוא הסכים איתי שההפחתה היא לא  100שקל ,אלא למעלה מ 1,200-שקל .מה שוה
משה שעברה השה? אי אגיד לך מה .התעריף עלה למ"ר.
עו"ד עדי יקילביץ:

לא רק שלא  ...יש יותר תושבים .זאת אומרת שהגבייה תעלה

השה .היא תהיה יותר משה שעברה... .
צבי גוב-ארי:

שמח מאוד אם הגבייה תעלה ווכל להתקרב ל...

רוית ארפרויד-כהן:

מעבר לזה ששווה ללמוד מרשויות אחרות ,שקשובים לתושבים.

צבי גוב-ארי:

מעלה להצבעה את אישור צו הארוה לשת  .2014מי בעד?

רוית ארפרויד-כהן:

המדהים הוא שכולכם או חלקכם באים ואומרים,

צבי גוב-ארי:

תודה רבה.

רוית ארפרויד-כהן:

אחו עם התושבים אבל אחו מצביעים גדם.

רועי גבאי:

אחו מתקדמים .צעד צעד.

רוית ארפרויד-כהן:

לאן אתם מתקדמים? להתכל לתושבים?
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רועי גבאי:

לא ,לדאוג לשירות.

רוית ארפרויד-כהן:

לדאוג לשירות על חשבון התושבים? תדאגו לעירייה לפתח

אותה ,את התעשייה.
צבי גוב-ארי:

הישיבה בעיין זה סגורה.

הצבעה:
בעד) 11 :ה"ה :צבי גוב-ארי ,משה חזות ,אהוד ויצמן ,ליה שרון ,רועי גבאי ,אלי מזוז ,פאלי כהן ,ייב
עמרי ,חובב אשרף ,מאיר בן הרוש ,מאיר דהן(
לא הצביעו) 2 :ה"ה :רוית ארפרויד-כהן ,עדי יקילביץ(
החלטה מס' :1/5/14
הוחלט ברוב קולות לאשר את צו הארוה לשת  2014כפי שהוגש לחברי המועצה.
כמו כן הוחלט כי שיעור הארוה למסחר ועסקים עד  150מ" ר ולמסעדות וקיוסקים עד 150
מ"ר יועלה ב 6% -ולא ב.(8% -

אפשר לקבל את הדיון שערך בוועדת הההלה לעיין צו
עו"ד עדי יקילביץ:
ארוה? ההצעות שהועלו ,המספרים?
מאיר בן הרוש:

למה זה צריך לעיין אותך? גם אם אתה תגיש הצעה,

צבי גוב-ארי:

וועדת ההלה היא לא וועדה שצריכה ...

רוית ארפרויד-כהן:

אי אפשר כבר.

עו"ד עדי יקילביץ:

אי שואל האם אפשר לחשוף את התוים .אתם אומרים שהיו

מספר הצעות .שההצעות דוו  ...באופן רחב ,מקיף ,ששקלתם את התוים .למה לא לחשוף את
התוים האלה?
רוית ארפרויד-כהן:

אי חושבת שמן הראוי שלמד מרשויות אחרות כמו עיריית

ראשון ,שהלכה ובתוך צו ארוה העלתה סעיף חדש ,שבא ואומר ,ואפשר להקריא לכם את זה,
שסעיף של מקום שיש ביוי ,מה זה?
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שרון ליה:

כשתהיי עשירה כמו עיריית ראשון ,עם השטחים שיש לה,

עיריית ראשון מעבר לזה .היא מורידה  .2%אחו לא מדברים
רוית ארפרויד-כהן:
על להוריד  .2%אחו מדברים על זה שגם לא יהיו שטחים משותפים ,וגם ילכו לקראת אשים.
עו"ד עדי יקילביץ:

ליה ,אחו עירייה איתה .כסף יש.

שרון ליה:

איתה זה לא עשירה.

רועי גבאי:

עדי ,הם בפורום .15

רוית ארפרויד-כהן:

אבל זה לא גירעון .אתם עשיתם ...

צבי גוב-ארי:

הישיבה סגורה.

___________________
צבי גוב ארי
ראש העיר
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