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  2012.417.מיום  411' מן המניין מסלא פרוטוקול ישיבת מועצה 

, אברהם בורוכוב, טל אשכנזי, שלום ימין, עופר בוזי, ד יעקב נחום"עו,  דוד יוסף:נוכחים
  . סבח יוסף

חנן , פי גוטמןא, ד ליאת שוחט"עו, ננה חן, ד עוזי אהרון"עו, יחזקאל שקד  :חסרים
  . יובל דוידוביץ, שאול סאלם, בנימינוב

  . חמאני דוד, מזל זרחיה,  רמי בן סעדון  :משתתפים

 .ש השר גדעון סער"קריאת קטע רחוב באזור התעשייה הדרומי ע :על סדר היום

  )18:35הישיבה נפתחה בשעה (

  :ראש העירייה

 בדבר קריאה של , לבניין עירה של ראובן עילם מהועדהיבעקבות פני, מר חמאני דוד פנה
  . שהוא ללא שם, קטע רחוב באזור התעשייה הדרומי

עלה רעיון שבהזדמנות הזו אנו נוקיר , מאחר וחברת החשמל דרשה לקרוא שם לרחוב הזה
ונעריך את הפעילות הציבורית בכלל במדינה והפעילות לטובת העיר אור יהודה בפרט של 

  . השר גדעון סער

כאשר הודעתי לו שועדת השמות אמורה להתכנס , נגדות למהלך הזההשר סער הביע הת
  . שנלחמה נגד הנאצים בשואה, ולדון בנושא הזה והוא הציע לקרוא רחוב על שם אישיות

זה עלול להתפרש שיש , פונה עדיין על שולחנו של משרד החינוךסמאחר והעובדה שהרשות 
הנוהל , טון הזה מתנהל על פי החוקכאן ניגוד עניינים ומאחר וכולם כבר יודעים שהשל

אזי הוחלט להסיר זאת מסדר היום ובמקביל להיענות לבקשתו של , התקין ובידיים נקיות
  . השר

לא עם השר ולא עם מי מאנשיו , שלא היה כל תיאום ולא שיחות מקדימות, אני חייב לציין
הוא התנגד , ראך משנודע לו הדב, או עם משרדו והדבר היה אמור להוות עבורו הפתעה

 שלא צריך מעבר לעובדה שהוא גם צנוע וכאדם שמאמין, בדיפלומטיות האופיינית לו
שעיריית אור יהודה קיבלה תמיכה ורוח , אני חייב לציין, כמו כן. להנציח אדם עוד בחייו

  . גבית ממשרד החינוך על כל המהלכים שעשתה וגם ברפורמה שבוצעה

 ואת יצוני כדי לקבל החלטות קשות לגבי מערכת החינוךיתה צריכה גיבוי חיהנהלת העיר ה
  . על פי הנחיותיו של השר, הגיבוי הזה קיבלנו מהמשרד

רק ראש פלילי יכול לחשוב שיש קשר כלשהו בין קבלת פרס החינוך לבין העובדה שהעירייה 
  . והתושבים רוצים לבצע מחווה לשר החינוך

אבל , שעבור אור יהודה הוא היה אדם זר, גבי אשכנזי, ל לשעבר"ראו מקרה של הרמטכ
החליטה , מאחר והוא היווה מודל לחיקוי עבור בני הנוער. אישיות רמת מעלה בתפקידו

  . העירייה שכאן המקום להנציח את שמו
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יכולים לקשור בין , שלא מבינים עניין, צרי עין, שרק אנשים קנאים, אני חוזר ואומר, לכן
  .  שקיבלה מערכת החינוך באור יהודהקריאת הרחוב לבין הפרס

אשר בדקה את הרשויות המועמדות לפרס , ישנה ועדה שלא נכלל בתוכה שר החינוך, כידוע
 הכאשר הגיע, 2011 עד פברואר 2010מחודש מאי , ולאחר שבחנה במשך חודשים ארוכים

והיא נוכחה לדעת כמה השקעה וכמה משאבים ניתנים למערכת , לכאן להתרשם פיזית
החליטה הועדה , וההישגים ועמידה בקריטריונים נוספיםובזכות כל התוכניות , החינוך

  . אחת מתוך חמש רשויות בכל הארץ, וךלהעניק לאור יהודה את פרס החינ

שמסייעים ותומכים בעיר , שישנם אנשי ציבור ושרים בודדים ביותר, אני חייב להזכיר כאן
, על כיבוד הזולת וכיבוד ההוריםוהתחנכו נו שגדל, אור יהודה ואנחנו כאוכלוסיה חמה

  . נתינהולהעריך יודעים להגיד תודה 

שבהזדמנות זו , היה חבר הכנסת שאול מופז, שעזר ותמך ללא עוררין, מבין האנשים האלה
  . ר האופוזיציה"ר קדימה ויו"מועצת העיר מאחלת לו הצלחה בתפקידו כיו

מאחר והשר עדיין מכהן , זה של ניגוד ענייניםשאם לא היה החשש ה, אני חוזר ואומר, לכן
ראוי .  את המהלךבכבוד ובגאווה, היינו עושים בחפץ לב, ן משרדוואנחנו ספונים על שולח

  .האיש שהוא יונצח בעירנו

אנו מסירים מסדר היום את הסעיף ומחכים , שהשר נושא במשרה ממלכתית, בשלב זה, לכן
   . חוקשהדבר יתאפשר לנו על פי ה, להזדמנות

  :סבח יוסף

הוא בהחלט ראוי לה . אני מברך את הנהלת מועצת העיר על היוזמה על ההוקרה בשר החינוך
שיונצח שמו ברחוב ואני מציע גם לקבל שהוא לא רוצה עכשיו , תוומאוד מעריכים את בקש

ולקרוא לקטע של , היות ואנחנו נמצאים עכשיו בערב יום השואה, את בקשתו של שר החינוך
  . מפקד גטו ורשה, 'ו רחוב על שם מרדכי אנילביץאות

  :עופר בוזי

החל , למערכת החינוך בעיר אכן ראויה להערכה והוקרה, גדעון סער, תרומתו של שר החינוך
השינויים שנעשו ושבין היתר , הרפורמות, המהלכיםכל . מהנהלת העיר ועד אחרון תלמידיה

התמיכה והתרומה , ללא הגיבויאפשרים לא היו מת, גם בזכותם קיבלנו את פרס החינוך
  . לעיר אור יהודהשהעניק השר 

אלא לכבד , לא נותר לנושהשר גדעון סער הוא אזרח כבוד ויקיר העיר שלנו ו, צריך גם לציין
כדי להעניק לו את הכבוד המגיע לו וכל זאת , ואכן להמתין להזדמנות הנאותהאת בקשתו 

  . ם כזה או אחרמניגוד ענייניעל מנת לא ליצור חשש 

  )18:47 בשעה ננעלההישיבה ( 

        

  דוד יוסף  דוד חמאני
  ראש העירייה  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

  מרכז ישיבות המועצה


