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  הודעה לעיתונות

  

  בדוק חוקיות הענקה כספית לחתנו של הרב עובדיה יוסף –ץ למזוז "תנועת אומ

  

, בדרישה כי ידרוש מראש הממשלה הנבחר, מני מזוז, ץ פנתה הבוקר ליועץ המשפטי לממשלה"תנועת אומ

את ההסכם הקואליציוני בין לפרסם ברבים ולהעמיד לעיונו של היועץ המשפטי לממשלה , בנימין נתניהו

  .ס"הליכוד לש

  

ולפיו אחד מסעיפי , מפורט מידע שפורסם לאחרונה, ליועץ המשפטי, ד בעז ארד"עו, כ התנועה"במכתב ב

  . קוטאי'הרב צ, ההסכם נוגע להענקת שכר ותנאים מלווים לשכר לחתנו של הרב עובדיה יוסף

ס נכלל "בהסכם הקואליציוני שנחתם בין הליכוד לש ילשולחתי נודע כ: "ד ארד"עוד  נאמר  במכתבו של עו

שמינויו הסתיים עקב איחוד רשויות , באופן שייקבע כי רב עיר, סעיף הקובע כי הצדדים יפעלו לתיקון החוק

וזאת עד , ולתנאים סוציאליים להם זכה בעת שכיהן כרב עיר יהיה זכאי בתפקידו החדש לשכר, מקומיות

שהחל כמהלך נרחב לשם חסכון בכספי , מהלך איחוד הרשויות, כידוע ...שנה 67לפרישתו בהגיעו לגיל 

נוכח ההיקף המצומצם למדי של  ...צומצם בסופו של דבר למספר קטן של רשויות מקומיות שאוחדו, ציבור

מדוע ראו שתי המפלגות לכלול בהסכם . מעורר הסעיף האמור תמיהה גדולה, רשויות מקומיות שאוחדו

רב : זו, ככל הנראה, התשובה לתמיהה שהוצגה לעיל היא? הקואליציוני סעיף כללי הקובע את שנאמר לעיל

-נבחר לכהן כרב הספרדי של העיר מודיעיןאשר לא , קוטאי'הוא הרב צ) לשעבר(רעות - היישוב מכבים

  ...קוטאי הוא חתנו של הרב עובדיה יוסף'הרב צ. רעות-מכבים

, באופן כללי, כי הסעיף האמור בהסכם הקואליציוני אינו נובע מרצון לשמור, עולה החשש, נוכח האמור לעיל

ת שכרו של חתנו של מנהיג א, באופן פרטי ואישי, אלא נועד להסדיר, על מעמדם של רבני ישובים שאוחדו

וכן ואת חוקיות הסעיף האמור , אודה אם תבדוק את נכונות הדברים שפורסמו.... הרב עובדיה יוסף,  ס"ש

כמתחייב לפי הדין , יבורלאחר שההסכם הקואליציוני יוצג לעיון הצ, ס"בהסכם הקואליציוני בין הליכוד לש

  ."והפסיקה

  


