לשכת ראש העיר
בס"ד ,י"א סיון תשס"ג
 11ביוני 2003
פרוטוקול ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס' 105
נוכחים:יצחק בוכובזה ,סבח יוסף ,אלי מוסה ,אלמליח שלמה ,בוזי עופר,
צביה מרודי ,רובינוב יוסף ,שלמה אברהם ,בורוכוב אברהם ,בנימינוב מאיר
חי ,אפי גוטמן ,עוזי אהרון ,דוד יוסף,יחזקאל שקד.
חסרים:תמיר שאבי ,משיח דוידוב.
משתתפים :הלל קורנפלד ,אמיר בן דרור ,יובל אמיר
על סדר היום:
 .1עדכון לתב"ר  812תכנון מתחם ב.ת6 .
התב"ר מומן מקרנות הרשות ויוחזר לקרן סך של  ₪ 250,00בעקבות
קבלת תקציב משרד התחבורה למימון הפרוייקט בסך .₪ 250,000
)הישיבה נפתחה בשעה ( 18:50
ראש העיר ממתין למשטרה לסילוק מפריע.
ראש העירייה פותח את הישיבה:
אני מבקש מחברי המועצה לאשר עדכון לתב"ר  812תכנון מתחם ב.ת. 6 .
התב"ר מומן מקרנות הרשות ויוחזר לקרן סך  ₪ 250,000כנגד סכום דומה
במשרד התחבורה.
בעד :פה אחד ) .דוד יוסף ועוזי לא השתתפו(
התב"ר אושר.
הישיבה ננעלה בשעה  17:14דקות.
יחזקאל בן אברהם מזכיר העירייה
_____________

עו"ד יצחק בוכובזה ראש העירייה
____________

לשכת ראש העיר
בס"ד ,י"א סיון תשס"ג
 11ביוני 2003
פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מס' 106
נוכחים:יצחק בוכובזה ,סבח יוסף ,אלי מוסה ,אלמליח ,בוזי ,צביה,
רובינוב ,שלמה ,בורוכוב ,בנימינוב ,אפי גוטמן ,עוזי אהרון ,דוד
יוסף,יחזקאל שקד.
חסרים:תמיר שבי ,משיח דוידוב.
משתתפים :הלל קורנפלד ,אמיר בן דרור ,יובל אמיר
על סדר היום:
 .1הארכת ההסכם עם המכללה למנהל
 .2חובות ארנונה ביטולים והפחתות
 .3הסדר חוב פיתוח והשבחה מורד משיח
 .4הנחות באגרות והיטלי בנייה ל 22-משפחות ברחוב טופז
 .5שינויים בהרכב ועדות העירייה
 .6דו"ח על קמחא דפסחא תשס"ג
 .7דיווח על המהלכים בנושא איחוד רשויות
 .8הודעות אישיות של ראש העירייה
הישיבה נפתחה בשעה 19:16
ראש העירייה פותח את הישיבה:
יוסף רובינוב מבקש למסור הודעה אישית
רובינוב יוסף חבר מועצת העיר מכריז בזאת על סיעה עצמאית הסיעה
תתמודד ברשימה נפרדת בבחירות ומר חנניה בנימינוב יהיה בא כוחו
ומטעמו .שם הסיעה הוא יודע מאוחר יותר.
שלמה אלמליח:
אני מבקש לעמוד דומיה דקה לזכר אלישע מצלאווי ז"ל חבר מועצת העיר
אשר הלך לעולמו .ראש העיר לא מצא לנכון לעמוד.
יעקב יפה:
הובא לידיעתי כרוז שהופץ לאחרונה בעיר או בבניין העיריה ובו מצטטים
בין השאר גם אותי ואנשים אחרים לצורך ניגוח ראש העיר אני מסתייג
מהדברים שנאמרו בכרוז ,ואם יש לי מחלוקות עם ראש העיר זו לא הדרך
ללבן אותם ,ומה שמשתמע מהכרוז אני דוחה וקורא לחברי המועצה למרות
שאנו מתקרבים לבחירות לשמור על הגינות אישית של כל חברי המועצה.

הלל:
רצוי לדעת שמי שרוצה להגיד הודעה אישית חייב להעביר מראש לראש
העירייה בכתב .הודעה אישית יש לה הגדרה על פי החוק ,וזה ינתן רק לשם
תיקון או תיקון אי הבנה שחלה במבקש או בקשר לדבריו או הסרת אשמה
שהוטלה עליו ,זה לא הודעות אישיות.
ראש העירייה:
אני מבקש לאשר את המשך האופציה של החוזה עם המכללה למנהל בדבר
ניהול בית הספר התיכון במסגרת המכללה למינהל .המכללה למינהל
השקיעה בבית ספר התיכון כמיליון שקל בממוצע לשנה בתקציב השוטף
וכן מיליון שקל בחיזוק החשמל של המזגנים שעמדו כקישוט על הקיר
במשך  4שנים .למרות שהושקעו בהם סכומי כסף שנאלצנו לשלם את החוב
אי אפשר היה להפעיל את המזגנים בבית ספר פרקאוף )כמו בבתי ספר
אחרים( .המכללה למינהל היא גוף שבאמצעותו ניתן לנהל את בית הספר
כחלק מיציאה מהמשבר ומשפשיטת הרגל של חברת מוסדות חינוך שהגיעה
לחובות של  13,000000ללא כיסוי ,החובות נגרמו כתוצאה מפעילות ללא
כיסוי ,ללא תשלומים אשר גררה שביתות חוזרות ונשנות בבית ספר התיכון
כמו ביתר מוסדות החינוך.
בעוד שהשביתות במוסדות החינוך העירוניים פסקו עם ההבראה
ההדרגתית של העירייה הרי שהחוב בבית הספר התיכון הגיע לממדים
מפלצתיים והפתרון הבלעדי האפשרי שהיה היה פרוק החברה והרחקת
ה"מחלה" מהתלמידים וכידוע היריעה הייתה בעלת החברה וזה היה בלתי
מתקבל על הדעת שהעירייה תפרק חברה בשפיטת רגל ותיקח את התיכונים
לניהולה ,לכן חפשנו ומצאנו את החסות הארגונית של הגוף הזה.
יצוין כי ערב סיום הקדנציה הקודמת נוהלו מגעים עם גורמים אחרים
לניהול בתי ספר התיכוניים .אבל במצב האומלל שהגיעו אליו בתי הספר לא
היו מוכנים אז להיכנס גורמים אלה או אחרים.
כיום ,אחרי שהמכללה פעלה  3שנים השקיעה כספים ויש לה אופציה על פי
החוזה לתקופה נוספת זה יהיה בלתי סביר לקטוע את פעילותה על פי
ההסכם וכל גוף ובמיוחד גוף ציבורי החותם הסכם מחויב לנהוג בו בתום
לב וכך עיריית אור יהודה צריכה לנהוג ,מאחר וההודעה מצדנו מוגבלת עד
ינואר ובינואר יש חשש שבקושי נגיע לישיבת מועצה ראשונה אין סיבה
להשאיר נושא זה לרגע האחרון דבר שיגרום למכללה להשתבש בתוכניות
שלה וזה יפגע בבית הספר .לכן מאחר ואין סיבה למנוע את המשך ההסכם
עם המכללה ,ומאחר והמכללה מבקשת זאת אני מציע למועצה הזו
להחליט בדבר ולאשר את המשכת האופציה על פי ההסכם הקיים.
שלמה אברהם:
לפני שנדון סעיף ,אני מבקש לדון בסעיף הזה אחרי הבחירות וראש העיר
הבא בהנהלת הבאה אבקש להעמיד להצבעה.
ראש העירייה:
מר אלמליח מגיש הסתייגות בכתב.
הנימוקים יודפסו מהמכתב והם מוקראים על ידי יחזקאל בן אברהם.
עופר בוזי:

את כל התהליך שליווה את בית ספר פרקאוף אני באופן אישי ליוותי גם
כחבר מועצה וגם כתושב וגם כתלמיד בבית הספר ,בית ספר פרקאוף
במתכונת הניהול הקודמת שלו היה בית ספר קרוב לביטוי כושל ,לפחות
בסוף ימיה של ההנהלה הקודמת ,בתהליך שאני רואה את עצמי אחד
הגורמים לו ,לאחר שניסינו למצות את התהליכים בעירייה במסגרת שינוי
בית הספר והדבר לא עלה בידינו ,החלטנו לצאת למסע ציבורי כדי לשנות
את השיטה ולשנות את ההנהלה בבית הספר .אני אומר לשמחתי השינוי
קרה טוב יותר או טוב פחות אפשר להתווכח ,השינוי היה דרוש והוא הגיע
לפי דעתי במצב היום אנחנו צריכים לתת את ההזדמנות למכללה למנהל
להמשיך ולייצב את המערכת הבית ספרית על כל גווניה ,דחייה של דיון
שלנו לעניות דעתי יתפרש בציבור באופן חד משמעי כחוסר אמון של הנהלת
העירייה ונבחרי הציבור במכללה למנהל ,לדעתי הדבר ייצור נזק גדול
להנהלת בית הספר ,לתלמידים ובסופו של דבר גם לציבור כולו שחפץ
בעיקרו של בית הספר.
אני שמעתי את הדברים כפי שהביא נציג המכללה למנהל ,הייתי שמח יחד
עם הקיום הדיון הזה לקבל פרטים נוספים מגורמים נוספים מתוך
העירייה ,או הורים או תלמידים ועל איך ומה ניתן לשפר ,אני התרשמתי
שקיימת בקרב ההנהלה למנהל אוזן קשבת לפרוייקטים שהעירייה תחשוב
עליהם .בנוסף לכך אני מאמין שהדרך מוביל המנהל הנוכחי ברוך קופל
במכללה למנהל היא דרך שתוכיח את עצמה כמוצלחת ,יחד עם זאת אני
מציין שבמידה ולא ,כמו שלא חששנו לצאת נגד ההנהלה הקודמת ,לא
נחשוש לעשות זאת גם הפעם ,במצב של היום עדיין ההחלטות לגבי הצלחה
או אי הצלחה של המכללה הן מוקדמות.
בסיכום הדברים אני באופן אישי ממליץ במידה ולא דוחים את הדיון
בסעיף הזה להאריך את ההסכם ויחד עם זאת אולי אפילו להתנות את
ההסכם קודם כל לאשר כדי לתת גיבוי ציבורי רחב הן למנהל ומערכת
ניהולית בבית הספר ויחד עם זאת אולי לקבוע איזה שהוא צוות משותף
לאני מקצוע וגם לנבחרי ציבור על מנת שיעלו את התוכניות שלהם
ומחשבות שלהם לגבי שיפור אפשרי במצב הקיים של בית הספר ,לפחות
בפגישה הקודמת עם נציג המכללה אהוד שהוא סגן מנהל מקום המנכ"ל
הועלו בפניו הצעות ורעיונות על מנת לקדם את מעמד בית הספר בעיני
הציבור.
אני בטוח שאותם תלמידים שבוחרים היום לא ללמוד בפרק אוף אלא
אחרים היו עושים זאת עם ההנהלה הנוכחית וכל אחרת שתהיה ,אני מבין
אותם משפחות ותלמידים שבוחרים כך ,בהחלט יש מה לשפר עדיין בתוך
בית הספר ,יחד עם זאת כדי לא להביא להסלמה במצב שבו תלמידים
בוחרים בתי ספר אחרים לאזור אני חושב שיהיה חשוב מאוד לאשר את
המשך ההסכם עם המכללה תוך כדי הדברות לגבי פתיחת מגמות חדשות
ופרוייקטים שיווקיים שיעלו את אחוז הרישום של התלמידים מאור
יהודה.
אפי גוטמן:
לדעתי צריך לדחות את ההחלטה בנושא הארכת החוזה בין העירייה
למכללה למנהל עד אשר תתבצע בחינה מעמיקה של הנושא.
המכללה למנהל לא הצליחה במשך  3שנים האחרונות למשוך תלמידים
לבית הספר פרק אוף מהסיבה של חוסר מגמות .המכללה למנהל נמצאת
במו"מ לרכישה ע"י קבלן מאשקלון .המכללה למנהל הפסיקה את עבודתה

בערים רמלה ובת ים ולא מרצונה אלא מרצון העיריות הנ"ל וצריך לבדוק
נושא זה בצורה יותר מעמיקה .במשך  3שנים לא קיבלנו ולא דיווח אחד
)אברהם וברוכב ומאיר חי בנימינוב יצאו בשעה ( 19:45
על ישיבות על הועד המנהל .אני מעוניין לקבל דו"ח מה המטרות ששמו
לפניהן המכללה למנהל ועיריית אור יהודה ומה בוצע בפועל.
כמו כן אני מעוניין לראות תוכנית עבודה ל 4 -שנים הבאות איך מתכננת
המכללה למנהל להעלות את רמת החינוך בעיר.
בשנה האחרונה תוצאות הבגרויות ירדו ל 56%-ל 51% -וזו נקודה שצריכה
להדליק נורה אדומה .נעשה קיצוץ דרסטי של שעות לימוד .ציוד בית הספר
נשאר ברמתו הבסיסית .המזגנים שנגנבו בנובמבר עוד לא הותקנו מחדש.
לכן אינני מבין מדוע אנו צריכים להזדרז ולחתום על חוזה חדש בעוד
שהחוזה הישן מסתיים ב 31.1.04 -אני מבקש לדחות את הסעיף הזה עד
אשר תבוצע בדיקה מקיפה בנושא ,אנו מפקידים את עתיד ילדנו לעוד 4
שנים בידי גורם שאין אנו בטוחים בו.
דוד יוסף:
אני לא כדי להעביר בקורת אלא לבקש מהיועץ המשפטי ומעו"ד הלל
קורנפלד לענות האם אפשר להאריך בחודשיים להעביר מינואר למרץ את
הסיפור כדי שהעירייה החדשה שתורכב תדון בנושא הזה.
)מאיר חי ובורוכוב חזרו בשעה (19:47
ראש העיר:
אני מבקש להשיב לחברים כדלקמן :לעופר בוזי ,עם יאושר ההסכם אני
בהחלט אפנה למכללה על מנת לנצל רצון טוב מצדם לשיפור ולקידום
השקעות נוספות.
יחד עם זאת ,תמיד נוכל ככל שיהיה צורך להפסיק את ההסכם אם
העניינים לא יתנהלו כראוי.
לדוד יוסף אוכל לאמר שההסכם יוארך אוטומטית אם עד ינואר שנה
הבאה המכללה לא תקבל תשובה וגוף ציבורי שמנהל עסק עם גורמים עם
מימון לא צריך להשאיר פרטנר עד לרגע האחרון ובסוף גם לא להחליט
בצורה מכוונת.
לשאלותיו של אפי ,כאשר נחתם הסכם עם גוף משפטי אם מישהו קונה את
הגוף הזה או הגוף מחליף זהויות זכותו של הצד השני להפסיק את ההסכם
וכבר אמרנו בישיבת הנהלה שבחידוש האופציה הדברים יאמרו בצורה
ברורה ומפורשת אם זה לא מספיק ברור בהסכם המקורי.
בנושא בגרות – אני שמח שאפי גוטמן התרגל שבשנה אחת של המכללה
שהבאנו הגענו ל 56% -בגרות מ 27% -ואני לא מבין כיצד אפי גוטמן
מהעבר לומד על שנה אחת ועתיד רוצה ללמוד על טווח  4שנים הדעת נותנת
את ההפך העבר יותר ברור ואפשר ללמוד אותו על פי אורך זמן גדול יותר.
את העתיד אפשר לחזות קצת יותר בטווחים קצרים.
לכן ,בתוספת הערה שלי ביחס לדברי עופר בוזי אני מעמיד את הצעתי
להצבעה.
בעד הצעת ראש העיר:

יצחק בוכובזה ,מאיר חי בנימינוב ,בורוכוב ,רובינוב ,צביה ,עופר בוזי,
שקד ,אלי מוסה ,עוזי אהרון ,סבח יוסף.
נגד ההצעה :אפי ,שלמה אברהם ,שלמה אלמליח.
נמנעים :דוד יוסף ואפי גוטמן.
הצעת ראש העיר התקבלה.
עופר בוזי יצא בשעה 19:55
דוד יוסף לא משתתף בישיבה.
ראש העיר:
סעיף שני – מבקש לאשר מחיקות וביטולי חובות על פי שלוש רשימות ,שלא
יצורפו לפרוטוקול מפאת צנעת הפרט.
 .1פרוטוקול אחד חתום ע"י אמיר בן דרור ,הלל קורנפלד ,מזל זרחיה
ויובל אמיר.
סך המחיקות וההפחתות .₪ 7,069,580
מדובר בפרוטוקול זה בחובות שמתאימים בהגדרה של חובות אבודים
בהתאם להנחיות משרד הפנים ויש צורך באישור המליאה.
יפה:
אנחנו נדרשים להצביע על מחיקת חובות מבלי שנדע על מה אנו
מצביעים ומן היה על מנת לשמור על צנעת הפרט להקים ועדה לקבלת
החלטות.
ראש העיר:
סברתי לתומי שהחלטה של פקידים בכירים נאמנה על מר יפה יותר
מאשר הסתכלות של פוליטיקאים על ענייני פרט .אבל אם מר יפה
מבקש לראות את הרשימה ניתנת לעיונו.
)יפה ביקש ועיין בפרוטוקולים כמו כן סבח יוסף(.
)שקד חזי עזב את הישיבה (20:20
ראש העיר:
בעד :יפה ,סבח ,עוזי ,שלמה ,אלי מוסה ,צביה ,רובינוב ,מאיר חי ויצחק.
נגד :אין
לא השתתפו :גוטמן ,אלמליח שלמה ,דוד יוסף.
ההצעה התקבלה האישור לביטול חובות ארנונה והפחתות.
ראש העיר:

מבקש לאשר פרוטוקול נוסף של ביטול חיובים על נכסים או שאינם
קיימים או שהם חויבו בטעות או שהם מוסדות דת וחינוך הפרוטוקול
מצורף ,סכום המחיקה הוא.₪ 2,383,814 :
הפרוטוקול ניתן לעיון לחברים.
ראש העיר:
מי בעד אישור המחיקה:
יפה ,עוזי ,שלמה אברהם ,אלי מוסה ,צביה מרודי ,רובינוב ,בורוכוב
ובנימינוב ויצחק בוכובזה.
נמנע :אפי גוטמן
נגד :אין
ההצעה התקבלה.
ראש העיר:
רשימה נוספת של  49אנשים להנחה של  ₪ 96,454.40עקב זכאויות על פי
חוק.
הרשימה לא תצורף לפרוטוקול מטעמי צנעת הפרט.
ההצעה התקבלה פה אחד.
ראש העיר:
כמו כן אני מבקש לאשר מחיקה של חובות בחינוך שעברו עליהם יותר
משבע שנים ואשר על פי חוות דעת של היוהמ"ש לא ניתן לגבותם ויש
למחוק אותם מהספרים.
ההצעה התקבלה פה אחד.
ראש העיר:
מבקש לאשר הפחתת היטל השבחה על פי הסכם בין מורד משיח לבין
העירייה מיום  .23.11.2000באותה ישיבה סוכם על חיוב השבחה עם עודפי
פיתוח לשלב האחרון של הבנייה סכום של .₪ 600,000
במציאות ירדו ערכי הנכסים לתעשייה באופן דרמטי ,יש גם הפרשים של
היטלי פיתוח לכן מתוך רצון ללכת לקראת היזם שעד כה לא מצליח
להשכיר חלק גדול מהבניין אני מציע להוריד את הסכום הכולל מ600,000 -
 ₪ל.₪ 400,000 -
המכתב לבקשה מצורף לפרוטוקול.
מי בעד ההצעה:
נמנעים :אפי גוטמן ויפה.
בעד :בוכובזה ,מאיר חי ,בורוכוב ,רובינוב ,צביה ,מוסה ,שלמה אברהם,
עוזי אהרון.

ההצעה התקבלה.
אפי גוטמן לא משתתף בישיבה.

ראש העיר:
אני מבקש לאשר הנחה של  50%בהיטלי פיתוח של תושבי רחוב טופז בגין
סגירת מרפסות .מדובר ב 22 -משפחות .כאשר האגרות המלאות הן 7,793
 ₪ליחידה.
הנחה ברמה זו או אחרת ניתנת לתושבים אחרים הבונים תוספות ובוודאי
שמדובר בסגירת מרפסות.
יעקב יפה:
בכל אור יהודה ונווה סביון ישנה תופעה של סגירת מפרסות על ידי
הדיירים עד כה למיטב ידיעתי העירייה לא דרשה על סגירת מפרסות
היטלים ואגרות היות וזה היה רחוב אחרון בנווה סביון שנבנה והתופעה
בלטה לעיין שכולם סגרו את המרפסות והדיירים עשו זאת לא ידיעה שהם
צריכים לשלם כפי שכל השכונה שם לא שילמה ,הוטל עליהם מאחר ועשו
זאת במרוכז תשלום אגרות ,הייתי באסיפת הדיירים הם מבקשים
שיתחשבו שהם היחידים שמשלמים בנווה סביון "קנס" על סגירת מרפסת
הם מוכנים לשלם אבל בהתחשבות בהנחה של .50%
שלמה אברהם:
האם בתוכנית בתב"ע יש זכויות בנייה לתוספת.
תושבי נווה סביון כאשר קנו את הדירות ידעו מה שהם קונים ואין להשוות
בינם לבין שפרינצק או שלהבת או סקיה א' .זה לא נכון שכל אור יהודה
מקבלת ותושבי נווה סביון אינם באותו מעמד סוציואוקונומי .אלא אם זו
החלטה גורפת ויש לה גוון פוליטי.
עוזי אהרון יו"ר ועדה לתכנון ובנייה:
חישוב האגרות נעשה רק לאחר שנבדק עניין הזכויות לגבי תוספת השטחים
ואכן על פי התב"ע יש לדיירים זכויות לתוספת שטח כ 15 -מ"ר לכל דייר
ולכן ניתן לתת היתר בנייה לכל המבקשים כחוק.
זה לגבי שאלת החוקיות למר שלמה אברהם.
הלל קורנפלד:
אני רוצה להתייחס לנושא הזה ולהסביר לא ניתן לתת הנחות בצורה הזו,
מאחר ואנו נותנים ניתן גם פה ,ראוי להתחשב פה מכיוון שמרכיב גדול
בתוך החיוב הוא מרכיב של כבישים ויש ספק כזה או אחר אם המרכיב
צריך להיכנס או לא זה מהווה עילה להצדקה של מתן הנחה במקרה
הספציפי הזה.
ראש העיר:
מי בעד ההצעה:
יצחק,יפה ,עוזי ,מוסה ,רובינוב ,בורוכוב ,מאיר חי.

נגד :שלמה אברהם.
נמנע :צביה מרודי
ההצעה התקבלה.
שלמה אלמליח ,אפי גוטמן ,דוד יוסף נכנסו לישיבה בשעה 20.42
ראש העיר:
אני מבקש בזאת לאשר את יחזקאל שקד לוועדת תמיכות במקום מלכי
בריגה ואת מוסה אלי במקום מלכי בריגה בהנהלה ובכספים.
מי בעד השינוי?
ההצעה התקבלה פה אחד.
ראש העיר:
אני מבקש בזאת למנות את עוזי אהרון כיו"ר ועדת הפיטורים במקום דוד
יוסף.
מי בעד השינוי?
עוזי נמנע לכן ההצעה יורדת מסדר היום.
ראש העיר:
בשלושת הסעיפים האחרים אני מוותר על ההודעות.
הישיבה ננעלה בשעה .20.46

יחזקאל בן אברהם מזכיר העיריה
__________________

קלדנית :פרח צרור.

עו"ד יצחק בוכובזה ראש העירייה
________________

בס"ד ,כ' תמוז תשס"ג
 20יולי 2003
פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מס' 107
נוכחים:בוכובזה ,סבח ,עוזי ,אלי מוסא ,דוידוב ,שקד ,בורוכוב ,צביה ,יפה,
עופר בוזי.
חסרים :דוד יוסף ,שלמה אלמליח ,אפי גוטמן ,רובינוב ,בנימינוב ,שאבי
תמיר ,שלמה אברהם.
משתתפים:נרקיס ,מזל ,יובל ,יחזקאל

על סדר היום:
 .1אישור תב"ר להלוואות:
א .הלוואה לכיסוי גרעונות ע"ס  6מלש"ח
ב .הלוואה למימון פירעון מלוות עד  6מלש"ח
ג .תנאי ההלוואות:
ג :1.תנאי מימון ריבית  8.5%הצמדה מלאה למדד
ג :2.תקופה – עד  12שנים
ג :3.משכון – לאשר את הנוסח הבא:
"בהתאם לסעיף  201לפקודת העיריות )נוסח חדש( ניתן
בזאת אישור למשכן לאוצר השלטון המקומי בע"מ,
ארנונות או הכנסה עצמית אחרת של העירייה להבטחת
תשלום ההלוואה".
ד .ההלוואות ייועדו לתב"רים מקבילים למטרות כאמור.
 .2אישור תב"ר  932מיזוג אוויר היכל הספורט ע"ס  1משל"ח
מקורות המימון :מגבית קנדה באמצעות הסוכנות היהודית
₪ 500,000
קרנות הרשות ₪ 500,000
 .3אישור תב"ר  952שיפוץ מועדון עולים ע"ס ₪ 10,000
מקורות המימון :משרד הקליטה קרן עזבונות
 .4אישור תב"ר  951חצר לימודית בי"ס שיזף ע"ס ₪ 500,000
מקורות המימון :משרד החינוך ₪ 200,000
קרנות הרשות ₪ 300,000
 .5אישור תב"ר  861גן קק"ל ברחוב הירדן על סך ₪ 1,200,000
מקורות המימון :קרן קיימת לישראל 50%
50%
קרנות הרשות
תב"ר זה אושר בישיבה מס'  99מיום  5.3.03ובקשתנו לעדכנו עפ"י
מקורות המימון.

)הישיבה החלה בשעה(19:00 :
ראש העיר:
אני מבקש לאשר תב"ר להלוואות וכן לאשר את קבלתן ,הסכום של
ההלוואות יהיה  4מלש"ח לכיסוי גרעונות מצטברים ו 2 -מלש"ח לאיזון
פרעון מלוות לשנה זו.
אציין כי  2מלש"ח התקבלו כבר על פי אישור קודם ונותרו  4מלש"ח
שאישורם נדרש כיום ההלוואה תהיה עד  12שנה ,בריבית עד ,8.5%צמוד.
ההלוואה האחרונה גויסה ב 7.2% -ל 12 -שנה.
אבקש לאשר את המישכון ב 2 -ההלוואות לפי התנאי והנוסח דלקמן:
"בהתאם לסעיף  201לפקודת העיריות )נוסח חדש( ניתן בזאת אישור
למשכן לאוצר השלטון המקומי בע"מ ,ארנונות או הכנסה עצמית אחרת של
העירייה להבטחת תשלום ההלוואה".
שלמה אברהם נכנס בשעה 19:05
שלמה אברהם:
אני מבקש לסבר לי ולחברים את האוזן שתסביר הגזברית ,איזו הלוואה
מהתחלת הקדנציה קבלת ,וכמה הלוואות עשית ובאילו סכומים.
ראש העיר:
בקדנציה הזו פרענו כ 90 -מלש"ח הלוואות ,וקיבלנו  28מלש"ח הלוואות.
אציין כי לפני ההלוואה הנוכחית עומס המלוות לפני תחילת הקדנציה
הזאת ,לסוף  98עמד על  110מלש"ח .לסוף השנה הקודמת עומס המילוות
עמד על  95מלש"ח.
באופן משוערך ,עומס המלוות מקבל תוספת של  12%בממוצע לשנה אפילו
יותר כ 13% -ריבית והצמדה לשנה .ובאופן מדומה אפשר לאמר שעומס
המלוות של  98בשיערוך להיום היה מגיע ל 180 -מלש"ח.
פרענו  90מלש"ח או קצת פחות ובסוף השנה הקודמת עמד עומס המלוות
על  95מלש"ח כאמור ,והחשבון ברור.
שלמה אברהם:
תמיר קיבל מכתב ממזל זרחיה כאשר עזב את העירייה ,המכתב אינו
ברשותי ,אני מתחייב להביאו ביום שלישי ,אני מצטט את גזברית העירייה,
שהגרעון שהשאיר אחריו תמיר היה בסדר גודל של בין  25מלש"ח ל28 -
מלש"ח ,אם אתה מדבר על כיסוי  95מלש"ח 28 ,מלש"ח קיבלת הלוואות,
קבלת עשרות מליוני שקלים מאגרות פיתוח שתמיר תכנן ובצע וקיבל,
ואתה קבלת את הכסף ונהנת מהפירות האלה" ,אל יתהלל חוגר כמפתח".
החברים יבינו וישכילו שאתה ,כל הקדנציה לא דובר אמת ,וגם בחינוך יש
לך ירידה של  5%יחסית לתמיר.
ראש העיר:

אגיב לדברי שלמה אברהם לאחר שיביא את האסמכתא לדבריו.

יפה:
נאמר בישיבה הקודמת שההלואה היא בריבית של  7.2%עכשיו אני שומע
 8.5%נראה לי ש 8.5% -היא ריבית גבוה מאוד.
ראש העיר:
אני לא יכול לרוץ אחרי העירייה על אחוז או חצי אחוז נוסף ,כאשר המו"מ
עם הבנקים יכתיב מה שיכתיב .אכן ,ההלוואה האחרונה התקבלה ב7.2% -
ואנו כמעט בטוחים שתנאי השוק לא אמורים להשתנות בשבוע הקרוב
ונגייס את ההלוואה בתנאים דומים ,בכל מקרה תנאי ההלוואה ניתנים,
למו"מ עם הבנק ,ואנו מבקשים אישור לאפשר לנו לקבל את ההלואה בכל
מקרה כי היא דרושה לנו.
אני מבקש לאשר את ההלוואה וכן את התב"ר הדרוש לה כפי שהתבקשה
העירייה וכפי שמופיע על סדר היום.
בעד :סבח ,יצחק ,עוזי אהרון ,אלי מוסא ,עופר בוזי ,צביה מרודי ,משיח
דוידוב ואברהם בורוכוב.
נגד :שלמה אברהם
נמנע :יפה.
החלטה :ההצעה התקבלה.
ראש העירייה:
אני מבקש לאשר את התב"רים על פי הרשימה שנשלחה לחברים ומופיעה
על סדר היום.
שלמה אברהם :יוצא מהישיבה .שעה .19:20
החלטה :התב"רים אושרו פה אחד.
)הישיבה הסתיימה בשעה .(19:25

עו"ד יצחק בוכובזה
אברהם

יחזקאל בן

_____________

______________

בס"ד
כג' תמוז תשס"ג
23.07.2003
ס\ס ישיבות מועצה

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מס'  108מיום 22.7.03
נוכחים :יצחק בוכובזה ,אברהם בורוכוב ,סבח יוסף ,משיח דוידוב ,עוזי
אהרון ,צביה מרודי ,מאיר חי בנימינוב ,אלי מוסא ,יעקב יפה ,יחזקאל
שקד.
חסרים :שאבי תמיר ,אפי גוטמן ,דוד יוסף ,שלמה אלמליח ,שלמה אברהם,
עופר בוזי ,יוסף רובינוב.
משתתפים :יובל אמיר ,עו"ד נרקיס רובין ,מזל זרחיה ,אורה לנדא ,אמיר
בן דרור.

על סדר היום:
 .1אישור מועצת העיר להחזרת הבעלות במקרקעין המפורטים להלן:
מעירית אור יהודה למדינת ישראל )עפ"י בקשת קצינת המחוז ממשרד
הפנים(
א .מגרש ) 2ח"ח  113בגוש  (7215בתב"ע מאא /158ב ששטחו 6.98
דונם.
ב .מגרש ) 3ח"ח  112בגוש  (7215בתב"ע מאא /158ב ששטחו 6.56
דונם.
 .2אישור הסכם עם הסוכנות היהודית להתקנת מיזוג אויר בהיכל
הספורט )ההסכם נשלח לחברים ביום (26.6.03
 .3אישור הסכם עם עמותת קדימה )ההסכם נשלח לחברים ביום
.(23.6.03
 .4בקשות להנחה בהיטלי פיתוח
א .דינה גבריאלוב מרחוב דוד אלעזר 8
ב .אליאשוילי ניצן מרחוב בר יוחאי
ג .משיח רוני מרחוב שלום עליכם .23
 .5אישור המלצת ועדת התמיכות מיום .23.6.03
 .6הנחות והפחתות בארנונה.

 .7אישור תרומה למועצה הדתית כנגד הנצחת שם התורם על מקווה
טהרה.
 .8אישור חוזה עם עמותת חינוך ישראלי.
 .9שינויים בוועדות העיריה.
.10הודעה אישית של סגן ראש העיריה מר בנימינוב מאיר חי.
.11בקשתם של  6חברי מועצה לדון בחילול שבת בעיר.
.12הודעות אישיות של ראש העיריה.
.13דו"ח על המהלכים בנושא איחוד רשויות.

הישיבה נפתחה בשעה 18:15
ראש העיריה
 .1מבקש לאשר תיקון טכני להחזרת שטח ב"יהס אורים למ.מ.י נתוני
הקרקעות מפורטות בהזמנה כדלהלן:
א .מגרש ) 2ח"ח  113בגוש  (7215בתב"ע מאא /158ב ששטחו 6.98
דונם.
ב .מגרש ) 3ח"ח  112בגוש  (7215בתב"ע מאא /158ב ששטחו 6.56
דונם.
בעד
פה אחד
האישור להחזרת הבעלות במקרקעין למ.מ.י אושר.
 .2מבקש לאשר הסכם עם הסוכנות היהודית להתקנת מיזוג אויר
בהיכל הספורט.
ההסכם רצ"ב ונשלח לחברים ב.26.6.03
בעד
פה אחד
ההסכם עם הסוכנות היהודית למיזוג היכל הספורט – אושר.
 .3מבקש לאשר את ההסכם עם עמותת קדימה בדבר הפעלת פנימית
יום בבתי הספר היסודיים אשר יפעל בבית הספר "מפתן" לשעבר,
העמותה תשפץ את המקום תספק ארוחות חמות לתלמידים ,העיריה
תקציב מצידה מדריך אחד יתר הפרטים מפורטים בהסכם ,הרצ"ב
בזה ואשר נשלח לחברים ביום .26.06.03

בעד
יצחק בוכובזה ,סבח יוסף ,צביה מרודי ,משיח דוידוב ,אברהם בורוכוב,
מאיר חי בנימינוב ,יוסף רובינוב.
נמנעים
עוזי אהרון ,אלי מוסא ,יחזקאל שקד.
עוזי אהרון מנמק את המנעות סיעתו" :אני סבור שפעילות מסוג זה
יכולה להתקיים ע"י מחלקות הרווחה והחינוך .כמו כן אני מבקש שאם
תתקבל ההצעה יש להוסיף בחוזה ההתקשרות כי ,האוכל שיוגש
לתלמידים יהיה כשר ובהשגחה".
ראש העיריה" :אני לוקח על עצמי לברר את נושא הכשרות ואני מניח
שהדברים הם כאלה".
ההסכם עם עמותת קדימה –אושר.
 .4אני מבקש לאשר הנחות בהיטלי פיתוח:
א .לגבריאלוב דינה מרח' דוד אלעזר  8מדובר בהרחבת בית ישן,
בשכונת שיקום התשתית ישנה יחסית כמו כן ניתן מסמך
בקשה המסביר את הרקע המשפחתי.
ההנחה היא מ ₪ 10,388ל.₪ 6,000
בעד
פה אחד
ב .לניצן אליאשוילי מרח' בר יוחאי מדובר בבית צמוד קרקע
מציע הנחה של  35%וזאת עקב נכות  80%של המבקש ,וכן
מדובר בשכונה עם תשתית ירודה מדובר בבנית בית בתוך
"נישה" פנימית ששווקה לאחרונה.
יוסף רובינוב נכנס 18:20
בעד
פה אחד
ג .לרוני משיח המבקש לבנות בפינת הרחובות "השומר" "קזז"
אני מציע הנחה של  10%מאחר ועובר צינור תיעול בחצר הבית
דבר הפוגע במגרש ובבניה.
בעד
פה אחד
 .5ראש העיריה מבקש לאשר את המלצת ועדת התמיכות מיום
 23.06.03בסך  ₪ 250,000התמיכות תינתנה במסגרת האישורים
והמבחנים שקבעה הוועדה מצורפת בזה הטבלה של העמותות.

סבח יוסף מציע לאשר למורשת יהדות בבל . ₪ 25,000
אברהם בורוכוב מבקש לציין שבקשתה של מורשת בבל הוגשה
באיחור.
צביה מרודי מבקשת לוודא שההקצבות בפועל יעמדו בכללים
הנדרשים כאמור.
ראש העיריה מבקש לאשר את הטבלה בצירוף התוספת.
בעד
פה אחד
 .7ראש העיר מבקש לאשר עקרונית מתן שם למקווה ברחוב "השומר"
ע"ש תורם ,כנגד תרומה ע"ס ) $ 50,000דולר( ,להסמיך את היועץ
המשפטי של העיריה לבדוק עם המועצה הדתית והגורמים המתאימים
את אפשרות היישום של פעולה זו.
בעד
פה אחד
 .8אני מבקש לאשר הסכם עם עמותת חינוך ישראלי בדבר הפעלת גן
ילדים תת חובה ברח' קפלן ,העמותה תתן שירותים מוגברים ,שכר
לימוד מופחת והגן הניתן לה מבחינת העיריה זהו גן שנועד לסגירה
ממילא עקב תת אכלוס עמוק.
צבייה מרודי :אני מבקשת לוודא שהאוכל שניתן שם יהיה כשר.
עוזי אהרון :אני מבקש לציין שהסיעה שלנו תתנגד לסעיף זה מאחר
ואני מבקש להביא לתשומת לב חברי המועצה כי לפי מידע שהגיע אלינו
מדובר בתנועה רפורמית העומדת מאחורי עמותה זו.
אור יהודה ותושביה ידועים רובם כשומרי מסורת וכל סטייה
מהסטטוס קוו מהווה פגיעה באוכלוסיה הרחבה.
משיח דוידוב מצטרף לעמדתו של עוזי אהרון
בעד
יצחק בוכובזה ,סבח יוסף ,יעקב יפה ,צביה מרודי.
נגד
עוזי אהרון ,יחזקאל שקד ,אלי מוסא ,אברהם בורוכוב ,יוסף רובינוב,
מאיר חי בנימינוב ,משיח דוידוב.

הצעת ראש העיר נדחתה.

עופר בוזי נכנס בשעה 18:35
 .9ראש העיריה מבקש לאשר שינויים בוועדות העיריה כדלהלן:
א .סבח יוסף יחליף את דוד יוסף כיו"ר וועדת הפיטורין.
בעד
יצחק בוכובזה ,עופר בוזי ,סבח יוסף ,יחזקאל שקד ,צביה מרודי,
אברהם בורוכוב.
נמנעים
עוזי אהרון ,מאיר חי בנימינוב ,מוסא אלי ,משיח דוידוב ,יוסף
רובינוב.
הצעת ראש העיר התקבלה.
ב .אברהם בורוכוב יחליף את מר שלמה אלמליח כיו"ר הוועדה
להנחה ומיסים ,אלי מוסא יוזמן לוועדה.
בעד
יצחק בוכובזה ,אלי מוסא ,אברהם בורוכוב ,משיח דוידוב ,צביה
מרודי ,יוסף רובינוב ,יחזקאל שקד ,סבח יוסף.
נמנעים
עוזי אהרון ,עופר בוזי ,מאיר חי בנימינוב ,יעקב יפה.
הצעת ראש העיר התקבלה.
 .6ראש העיריה מבקש לאשר הנחה לאולמות שמחה בשנה זו ,עקב
האירועים הבטחוניים שבעטיים נדחו ובוטלו אירועים ,וכן המצב
הכלכלי הנוכחי ההנחה בשיעור של .40%
לשאלה של עופר בוזי מדובר בשנת .2003
בעד
פה אחד

 .10סגן ראש העיריה מר מאיר חי בנימינוב מבקש להודיע על סיעה
עצמאית אשר תתמודד בבחירות הבאות לעיריה והוא יהיה בא כוחה
בכל הכרוך בכך.
ראש העיריה :הסעיפים הבאים שעל סדר היום וכן גם נושא היועץ
המשפטי יידחו לבקשתו של מר אפי גוטמן השוהה במילואים.
הישיבה הסתיימה בשעה .18:50

יחזקאל בן אברהם מזכיר העיריה
.

יצחק בוכובזה ראש העיר
.

בס"ד ,כ"ו אב תשס"ג
 24אוגוסט 2003
פרוטוקול ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס' 109
נוכחים:יצחק בוכובזה ,צביה מרודי ,עופר בוזי ,דוד יוסף ,אלי מוסא ,עוזי
אהרון ,יחזקאל שקד ,יעקב יפה ,סבח יוסף.
חסרים :שלמה אברהם ,שבי תמיר ,אפי גוטמן )הודיע( ,אברהם בורוכוב,
משיח דוידוב ,יוסף רובינוב ,מאיר חי בנימינוב.
משתתפים :עו"ד קורנפלד ,יובל אמיר,מזל זרחיה ,עו"ד נרקיס רובין.
על סדר היום:
תב"ר מס' 954
מקורות המימון
תב"ר 857
מקורות המימון

 עבודות תכנון וביצוע מסוף תחבורה ציבוריתעל סך .₪ 17,648
 משרד התחבורה .₪ 100,000 קרנות העירייה או הכנסות אחרות .₪ 17,648 קרן עזבונות ע"ס ₪ 40,000 קרן עזבונות של משרד החינוך לפי הפירוט הר"מא .פרוייקט איתור ואיבחון ילדי גנים והדרכת
הורים -בסך .₪ 20,000
ב .קידום תלמידים מוכשרים נזקקים בסך 20,000
.₪
) הישיבה נפתחה בשעה ( 18:28

ראש העיר:
אני מציע לאשר את התקציבים כפי שהוגשו לחברים מבעוד מועד .והזמנת
לישיבת המעוצה והתב"רים כפי שהוגשו לחברים ,רצ"ב כחלק בלתי נפרד
מהפרוטוקול.
)נכנסו לישיבה בשעה  18:29מאיר חי בנימינוב ,אברהם בורוכוב ,יוסף
רובינוב ,ומשיח דוד(.
החלטה :פה אחד – התב"רים אושרו.
) הישיבה הסתיימה בשעה (18:33

__________________
יצחק בוכובזה עו"ד,ראש העיר

______________
יחזקאל בן אברהם-מזכיר

בס"ד ,כ"ו אב תשס"ג
 24אוגוסט 2003
פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מס' 110
נוכחים:יצחק בוכובזה ,מאיר חי בנימינוב ,יוסף רובינוב ,אברהם בורוכוב,
צביה מרודי ,עופר בוזי ,משיח דוידוב ,שלמה אלמליח ,דוד יוסף ,שלמה
אברהם ,אלי מוסא ,יחזקאל שקד ,עוזי אהרון ,יעקב יפה ,סבח יוסף.
חסרים:שאבי תמיר ,אפי גוטמן )הודיע(.
משתתפים :עו"ד קורפנלד ,יובל אמיר ,עו"ד נרקיס ,מזל זרחיה ,אמיר בן
דרור ,אורה לנדא,אפרים שבירו – פקיד הבחירות לאור יהודה.
על סדר היום:
 .1הודעות אישיות של ראש העירייה.
 .2הודעות אישיות של חברי מועצת העירייה )כולל הזדהות סיעות(
 .3הקמת ועדת בחירות
 .4כתב הסמכה לעו"ד נרקיס רובין כתובעת מטעם היועמ"ש.
 .5הסדרים והנחות בענייני היטלים וארנונה.
 .6דו"ח על חובות קבוצת הכדורגל ואישור להחזר חלק מהחובות.
הצעת ראש העירייה להקים וועדה של  5חברים שתסגור את הניתן
לסגירה בעניינים אלה והמלצתה תובא לאישרור טלפוני של חברי
המועצה.
 .7תחנות מוניות – התייחסות לבקשות שונות להקמת תחנות מוניות.
 .8בית"ר – בקשה להחזרת מועדון תנועת הנוער בית"ר ,שהיה.
 .9דיון בחילול שבת ע"י עובדי הניקיון – ע"פ בקשת חברי המועצה.
 .10אישור חוזה עמותת חינוך ישראלי להפעלת גן ילדים.
נושאים נוספים עפ"י בקשת מר שלמה אלמליח:
.11נושא המועצה הדתית.
.12ההאשמות של היועץ המשפטי )עו"ד מארק שיפמן(
.13התלונות של מר חיים נאמי.
.14ההתכתבויות בין ראש העירייה לבין מר דוד יוסף.
.15ביטול הסמכויות של מר שלמה אלמליח.
.16הסכמים שלא כובדו.
.17התערבות ראש העירייה בוועדת המכרזים.
.18ספק מכשירי הכתיבה לעירייה.
.19מי משכיר רכבים לעירייה?.
)הישיבה החלה בשעה ( 18:35

ראש העיר:
אני מקריא הודעה אישית שלי ,והיא תודפס מהכתב.
"מאחר וזו עשויה להיות הישיבה האחרונה של כהונה זו ,אני מבקש לסכם
את הקדנציה הזו במספר נקודות ,שאפיינו אותה ומהווים סימני דרך שלה.
בעייתה הראשונה של הכהונה הייתה המצב הכספי הבלתי אפשרי ,ששרר
בתחילתה.
הגירעון השנתי היה  50מיליון  ,!₪שלא ניתן היה לעצירה ,בודאי ,לא בשנה
אחת.
הגירעון המצטבר של  120מילון ועומס המלוות היה  110מיליון ,הכל על
בסיס תקציב שוטף של  100מיליון  ₪בלבד.
התוצאות המעשיות של אותו מצב היו זכורות לרעה וכבדות מנשוא,
מבחינת המטרד והנזקים ,שהסבו לאזרחים מילד ועד זקן ,משביתות בגני
הילדים ובתי הספר ועד ניתוקי מים לכל בית.
בתחום זה עשינו את הבלתי אפשרי .בתוך שנתיים בלמנו לגמרי את הגירעון
השוטף והגענו לאיזון כבר בשנה השניה .לצערי ,עקב מצב המשק
והקיצוצים ,הגענו אשתקד ל 7 -מיליון  ₪גירעון שנתי ,אך זו כבר תופעה
הפוקדת רשויות רבות וטובות.
כתוצאה מצעדי הייעול ומהשיפור הכספי ,כל השירותים העירוניים
מתפקדים ברמה טובה וגם רובם הופרטו לשיטה קבלנית .גם כשהרשויות
שובתות ,כאן הכל עובד ומתפקד ואפשר "להציץ" לשכנינו מעבר לכביש,
כדי להעריך את מצבנו ,בשעה שהשכנים מתקשים לתפקד במצבם הכספי,
אנו עובדים ומבצעים פרוייקטים ,כמו לא מדובר בשנות שפל כלכלי.
הגירעון המצטבר שלנו כיום עומד על סך  34משל"ח והעובדה ,שהשגנו
למעלה מ 105 -מיליון  ₪לכיסוי גירעונות ,איננה דבר של מה בכך בתקופה
כלכלית קשה ,ויש עוד לקחת בחשבון ,שאת עומס המלוות הורדנו לרמה של
 97.7מלש"ח לסוף שנת .2002
בהתחשב בכך ,שהתקציב השנתי עומד על  144מלש"ח ולא על  100משל"ח,
הרי ששיעור המלוות והגירעון המצטבר ,גם קטנו עוד יותר ,באופן יחסי.
חשוב לציין ,שבתוך התקופה הזו ספגנו בתוך התקציב השנתי ,גם ,את
הריביות וההצמדות של הגירעון שהיה – במיליונים רבים והריבית
וההצמדה על המלוות שהיו – בעשרות מיליונים.

בתוך התקופה הכלכלית הקשה מהגירעונות הכבדים ,יצאנו אף לצמיחה
ופיתוח ועמדנו במשימות החשובות ,שלקחנו על עצמנו.
בנינו מוסדות ציבור חדשים ,שיפצנו חלק מהישנים ,שיפצנו תשתיות של
כבישים ומדרכות ,חידשנו צנרות מים וביוב והוספנו תשתיות של חשמל
וגינון .היקפי הפיתוח שבצענו ,הגיעו ל 110 -מלש"ח והפעילות ,עדיין,
נמשכת ובקצב הולך וגובר.
קבלנו החלטות אסטרטגיות חשובות ,לפרק את החברה למוסדות חינוך
ולסגור את בתיה"ס "רוגוזין" ו"ישיבת ציון".
פרוק החברה למוסדות חינוך ,שהייתה חברה "חולה" ,הביא לניתוק
ה"מחלה" מהחינוך התיכוני ותוך שנה הגענו לשיפור תוצאות בגרות לכדי
 .56%אם אנו מגיעים לאחוזי בגרות כמו יהוד השכנה ,למרות הפערים
הסוציו אקונומיים ,הדבר אומר ,שאנו ממצים את יכולתנו עד קצה הגבול
שהיה ומעבר לכך.
סגירת בתי הספר הנ"ל ,שמספר תלמידיהם התדלדל ,מאפשרת את השינוי
המבני של מערכת החינוך ואת ייעול המערכת לרווחת כלל התלמידים
ואפרט מעט מהתועלות שהפקנו משינויים אלה:
בי"ס "מכתב מאליהו" יעבור ל"רוגוזין" במקום לבנות עבורו  9כיתות
בשטח בי"ס "מפתן" .תקציב הכיתות של "מכתב מאליהו" יעבור לטובת
בי"ס חדש בנוה רבין.
במהלך זה גם נחסך מגרש יקר של בי"ס "מפתן" ,שנדרש לבניה הנ"ל
ונחסך גם הבניין של "מפתן" ,שישופץ ויהפוך לפנימיית יום לילדים שיקבלו
חוגים ,שעורי עזר וארוחת צהריים.
דברי ההבל על מכירת בתי הספר הם השמצה זולה במיוחד ,כשזה מופץ
באופן אנונימי כל מבני בתי הספר היו ונשארו של העירייה ואנו נעשה בהם
בכל את את השימוש המתאים ביותר מבחינת האינטרס הציבורי.
כל בתי הספר המתנהלים בעירנו הם בפיקוח משרד החינוך והפיקוח
העירייה ,יש חופש בחירה לכל תלמיד לבחור את הזרם ,שבו הוא מבקש
ללמוד וכל עוד ילמדו בל בי"ס תלמידים בכמות המתאימה ,הם יהיו
קיימים.
החלטה חשובה אחרת בחינוך בתחילת הקדנציה הייתה ,דרך השיבוץ של
התלמידים בחט"ב ,החלטה ,שבעקבותיה ,כל ילדי העיר לומדים בחטיבות
כאן.

פיתחנו את תשתית המחשבים לבתי הספר באופן ,שכבר יש מחשב לכל 9
ילדים וזאת מעבר למחשבים אישיים ,שחלקנו ל 150 -משפחות ,לשימוש
ביתי.
כיום אנו עומדים לחנוך מרכז להדרכה ,לישומי מחשב ולגלישה באינטרנט.
צמצמנו את הפיגור ,שנוצר בחלוקת המלגות לסטודנטים ,והשנה אנו
מחלקים מלגות לשנה השוטפת בסך  190אלש"ח.
המתנ"ס קיבל חיזוק כלכלי ע"י העברת פעילות המעונות אליו ,כיום
המתנ"ס מתפקד על בסיס כלכלי איתן והמספק שירותים מגוונים טובים
ורציפים.
על שיפור וייצוב השירותים הציבוריים לא נחזיק טובה לעצמנו ,כי זה עניין
בסיסי ומתחייב.
אחרי הדברים האלה ,אני רוצה להתייחס למערכת ההשמצות ,שמלאה עד
היום  3גיליונות עיתון.
מאשימים את ראש העיר ובעקבות זאת ,מוצגים עובדים בכירים כמשתפי
פעולה בשחיתות כנגד הטבות שהם מקבלים.
בהקשר להשמצות ,אתייחס תחילה לפקידים שהושמצו ,מי שמשמיצים
רואים גיבנות אצל אחרים ,כאשר הגיבנות נמצאות עליהם.
באשר לדרך ולשיטה ,ההשמצות נעשות באופן אנונימי ומאחר ולא מדובר
באיזה מנשר ,קטן ,שחור לבן ,אלא בגיליונות צבעוניים גדולים ויקרים ,אין
ספק ,שהם נכתבים ומופצים ע"י אחד המועמדים .זה לא יהיה ניחוש פרוע,
אם אצביע על דוד יוסף ,ככותב וכמפרסם של גיליונות אלה ונושא כליו
לעניין זה ,הוא חיים נאמי.
הסגנון "החומרים היסטוריים" ,שכבר אף אחד לא מחזיק ,חוץ מדוד יוסף
ומחיים נאמי ,מביאים למסקנה ברורה ובלתי נמנעת ,שזו "עבודת יד"
שלהם.
גם הדרך הפחדנית של לפרסם האשמות ולהתחמק ,ולא לעמוד מאחריהם,
לאמר חצאי שקרים עם חלקי עובדות זוהי גישה של דוד יוסף ,אגב פרסום
ההשמצה האחרון חולק בין חצות לבין עלות השחר ,כזה אומץ לב.
מכל מקום ,כולנו ראינו את דוד יוסף כאן לפני שלושה-ארבעה חודשים,
כשניסה לאמר דברי השמצה מרומזים ,כשנתקל בתגובה חדה מצידי נסוג
כמו תולעת וכמעט ,נשק לי את הנעלים ,כדי שאוותר לו.

דוד יוסף בחר לעצמו דרך ,שלא לאמר ולא לפרסם כלום במסגרת
הבחירות ,מלבד התמונות של עצמו והדבר היחיד שהוא כותב נעשה באופן
אנונימי.
ואני כאן ,אומר לדוד יוסף – אם יש מישהו מושחת ,זה אתה ,שקבלת 4.5
שנים משכורות ולא פצית פה ,להתריע על דברים בלתי חוקיים ,שאתה
כותב עליהם בעיתון ואם יש לך אומץ של איש ציבור ,תקום כאן ועכשיו
ותטען ותאמר ,מה שאתה כותב בדפי ההשמצה .למזלך ,היית סגן
בקדנציה ,שלא רציתי להדיח סגנים ביוזמתי ונהנית מהספק ובכל אופן,
הנימוקים להפסקת סמכויותיך נכתבו לך ולכל החברים במכתב מפורט.
אני יכול להבטיח לך ,שאגיע אליך ואל נאמי ואשיג הוכחות על היותכם
המפרסמים של השמצות אלו ולא תינקו מן הדין .מכל מקום ,אני מעריך,
שהציבור חכם ומבין ויודע לברור בין מוץ לתבן ,בין אמת לשקר ,והסקרים,
שכל אחד מאתנו כבר ערך ,מצביעים על כך".
אני מודיע שאני לא יוריד פלקטים מלוחות המודעות ,יחד עם זאת תנועה
שתדביק מודעות על עמודי חשמל ,ארגזי בזק ,וכיו"ב תינתן הוראה למחוק
את מודעותיה מהלוחות.
שלמה אברהם:
יצחק בוכובזה אמר שהוא לא מתכוון להוריד את הכתוביות ושלטים על
עמודי חשמל שניתלו ביום חמישי ,שאלתי אם כך מחר כל חברי העירייה
יתלו את השלטים שלהם על עמודי חשמל ואז מה?
מחר כל הסיעות יתלו על עמודי חשמל.
אני דורש להוריד את הפרסומים מעמודי החשמל שניתלו בסוף השבוע.
ראש העיר:
אני מבקש להודיע שסיעתנו אני וצביה מרודי היא סיעת ליכוד מקומית אור
יהודה בראשות יצחק בוכובזה ב"כ הסיעה יצחק בוכובזה מ"מ צביה
מרודי .עד כאן הודעתי.
שלמה אלמליח:
אני אעמוד בראש רשימת המפד"ל בעיר ,פרטי הזהות עם סיעתי המפד"ל
היא האות "ב" ,בראשות שלמה אלמליח .ב"כ הסיעה שלמה אלמליח ,סגן
יו"ר ומ"מ מר יעקב בן עמי.
אני מבקש להתנגד לכל רשימה לעשות שימוש באות "ב" בתחילה או בסוף.

דוד יוסף:
בדבריו מנסה ראש העיר לגרור אותי למערכת השמצות והכפשות אולם לא
כך יהיה הדבר ,אינני מתכוון לענות או להתייחס למה שנאמר רק אומר כי
ידי לא הייתה בדבר הזה ,מאחר והבטן של ראש העיר היא חשופה ורכה
מאוד כנראה שיש לו מספיק יריבים פוליטיים גם במגרשים אחרים
שמסוגלים לעשות זאת .אני גם מוכן להמר הימור פרוע שגם ידו של חיים
נאמי לא הייתה בדבר ועצם העובדה שחומר היסטורי או ארכיוני נמצא
ברשות אדם כזה או אחר לא צריכה להוות עילה להאשים אותו בהאשמות
שונות.
התחלתי ואמשיך את מערכת הבחירות שלי בצורה ממלכתית .כפי שאתם
שמים לב איני מתייחס ואיני מגיב על השמצות ,האשמות ,או דברי הבל
המיוחסים אלי ,לא בעיתונות המקומית ולא בעיתון ת"א .והתוצאות לאי
תגובתי אכן משתקפות בסקרים.
משפט שהוא לא ארכיוני ולא הסטורי והוא "המשכיל בעת ההיא ידום" או
"יפה שתיקה לחכמים" וכך יהיה עד תום מערכת הבחירות מצידי.
ליחס לי דברים כאלה כדי שהציבור יחשוב עלי דברים "רעים" דבר זה לא
יוצלח בידי אף אחד .אני לא מתכוון ואני חוזר שוב ואומר להתייחס לשום
טענה ולשום אמירה של אף מועמד וגם לא לאף מעשים של המועמדים,
בשבילי כל המועמדים ראויים להשתתף במשחק הפוליטי/דמוקרטי כל זמן
שהם יעברו את המסננת של החוק ושל פקיד הבחירות.
אני מכריז בזאת שסיעתי תקרא "סיעת זו הדרך" אור יהודה משנה כיוון,
שאני יו"ר וב"כ הסיעה יוסף דוד שנת לידה  59מספר ת.ז.
 55592554יקותיאל אדם  8אור יהודה .מ"מ ב"כ הסיעה הוא עו"ד יעקוב
נחום מס' ת.ז 050920578 .שנת לידה  51סימטת הגן  ,3אור יהודה.
האותיות של סיעתי הן" :כן".
שלמה אברהם:
אני מקריא מכתב לגבי סיעתי ,אני מגיש את המכתב שיצורף לפרוטוקול.
אני שלמה אברהם מצטרף לסיעת "אור חדש" ,ב"כ הסיעה עו"ד יצחק זך
מרחוב שיזף  3אור יהודה ת.ז 025147349 .ומ"מ הוא שלמה אברהם ,רחוב
שיזף  1ת.ז.4883393 .
שלמה מקריא מכתב שיודפס לפרוטוקול.

ידידי ,ראש העיר חברי המועצה ,אורחים נכבדים,
עבורי ,הערב הזה ,הוא ציון דרך מרגש.
 25שנים אני חבר מועצת העיר 25 .שנים שבהם לא היה יום אחד שבו לא
זכרתי את האחריות והכבוד שבמעמדי כחבר מועצה.
במשך השנים האלה ביצעתי את תפקידי במסירות ומתוך תחושת שליחות.
לפעמים הצלחתי יותר ולפעמים פחות ,לפעמים צדקתי ולפעמים טעיתי.
היו כאלה שאהבו אותי ,והיו כאלה שלא כל כך.
כמו כל פוליטיקאי ,לעיתים שמעתי מחמאות ולעיתים ביקורת.
אך אם בכל המקרים פעלתי ביושר ובתום לב ,ולא למען האינטרס שלי ורק
למען המטרה של כולנו מתוך אהבה ואכפתיות למען העיר ואזרחיה.
ראיתי והייתי שותף לראות כיצד מתפתחת וגדלה אור יהודה והופכת
מעיירה קטנה לעיר ואם בישראל.
עיר מודרנית ושוקקת חיים.
אני גאה בתחושת השותפות להתפתחות זו.
תחושה זו היא שכר הולם לפעילות הציבורית שלקחתי על עצמי במשך
שנים רבות.
לפעמים אדם ,וגם נבחר ציבור ,צריך להגיע למסקנה שהוא מיצה את עצמו
והגיע הזמן לאפשר לאחרים לתרום את תרומתם.
לכן החלטתי לפרוש מהחיים הפוליטיים ,וכמובן אמשיך לתרום לעיר
ולתושביה כמיטב יכולתי.
אני מבקש בהזדמנות זו להודות לכל אלה שהלכו איתי ותמכו בי לאורך
שנים ובעיקר לבני משפחתי.
אני מודה גם לחבריי ,פעילי הציבור ,ולעיתים יריבים ,אך גם תמיד שותפים
בתקווה וברצון לתרום ולשפר את המקום שבו אנו חיים.
אני קורא לאלה שמכם שימשיכו בעשייה בשנים הבאות ,שימרו על העיר
וזכרו את שליחותכם.
זכרו שהמשותף בינינו רב על המפריד ושכולנו שליחיו של הציבור ,ולא
מרומים מעם.
אני פורש היום ועושה זאת מתוך אהבה וגאווה על תרומתי ,אני עושה זאת
מתוך אמונה ,כי גם עיר זקוקה לרענון ,ולשלוח אנשים חדשים עם כוחות
ורעיונות חדשים ,אני עושה זאת מתוך אמונה שאור יהודה של היום
משוועת להזדמנות להתחדשות.
עוזי אהרון:
חברי המועצה עוזי אהרון ,אלי מוסא ויחזקאל שקד ,רשימת "יחד"
חילוניים ודתיים .האותיות "עוז" ,הכינוי "עוזי אהרון למען כל תושבי אור
יהודה".

ב"כ הסיעה עוזי אהרון ,מ"מ יחזקאל שקד.

ברוח הדברים שנאמרו כאן אני קורא לחברי מועצת העיר וראשי הסיעות
והמתמודדים לחתום על אמנה לניהול מערכת בחירות הוגנת ,נקייה מכל
רפש ומושתת על עקרונות של כבוד האדם ,כאשר כל נציג ידגיש את החיובי
שבו ואת חזונו האישי מבלי לרדת לפסים אישיים ולהתקפות שמטילות
דופי בכל העיר ,כאשר דברי חז"ל במסכת אבות "יהי כבוד חבריך חביב
עליך כשלך" ,מכל נציג וכל מועמד יסתכל על היריב לא כשנוא אלא
כמתמודד בעל אידיאולוגיה שונה שגם אותו יש לכבד ,אזי בצעד זה נוכיח
שאנו כעם היהודי ותושבי העיר מרבים באהבת ישראל ואהבת חינם ולא
בשנאת חינם שבשלה חרב בית המקדש ולא נגרום במו ידינו לחורבן הבית
השלישי.
מאיר חי:
חברי המועצה בנימינוב ,מאיר חי ,אברהם בורוכוב ,משיח דוידוב ,יוסף
רובינוב ,מכריזים על סיעה בשם "אור יהודה בתינו" )ישראל בתינו במועצה
היוצאת( .כמו כן ,מצהירים כי מר חנניה בנימינוב ת.ז 016334369 .מרחוב
סיני  12שאור יהודה יהיה ב"כ הסיעה ומטעמה.
מ"מ ב"כ הסיעה יהיה מר אברהם בורוכוב ת.ז 1479613 .מרחוב האצ"ל 31
אור יהודה.
סבח יוסף:
אני מודיע על רשימת נאמני ציבור שהאותיות שלה "נצ" ב"כ סבח יוסף,
מ"מ ד"ר אילתה דלל.
יעקב יפה:
היות ומר אפי גוטמן נמצא בחו"ל ,אני מצהיר בשמו ,ומגיש בשמו של אפי
גוטמן מכתב.
ב"כ הסיעה אפי גוטמן ,מ"מ יעקב יפה.
עופר בוזי:
סיעתנו "דור צעיר" תנועת הצעירים בראשות עופר בוזי שסימנה "דף" ב"כ
הסיעה עופר בוזי ,יו"ר התנועה ,מ"מ ב"כ הסיעה טל אשכנזי.
ראש העיר:
סעיף הבא :הקמת ועדת בחירות
נציגי ליכוד אור יהודה :חברים :יצחק בוכובזה ,צביה מרודי ,מ"מ יו"ר
הסיעה היא תקווה טל ,מ"מ צביה מרודי ואהרון מימון .מספרי ת.ז .יסופקו
בהמשך.

אור יהודה בתינו :חברים :מאיר חי בנימינוב ,בורוכוב אברהם ,דוידוב
משיח פורודה ,רובינוב יוסף .מ"מ לפי הסדר:
אליהו אביוב ,מאיר חי אברמוב ,בר יוחאי חזקייוב ,חנן בנימינוב.
מספרי ת.ז .ופרטים יסופקו מאוחר יותר.

רשימת נווה :חברים :אפי גוטמן ועו"ד גד לזר ,מ"מ מר דני פלד ומר יעקוב
יפה.
רשימת יחד :חברים :עוזי אהרון ,יחזקאל שקד ,אלי מוסא ,מ"מ לפי
הסדר :עוזי אהרון ,משה קטו ,אהרון רמי ,וגזאלה צדוק.
רשימת אור חדש :חברים :שלמה אברהם וניסים קצב ,מ"מ עינת לב ויפה
שירין.
רשימת זו הדרך :חברים :דוד יוסף ,מ"מ יעקוב נחום.
רשימת "ב" חברים :שלמה אלמליח ,מ"מ יעקב בן עמי.
רשימת צעירים :חיים קורן ,מ"מ טל אשכנזי.
רשימת נאמני ציבור :סבח יוסף מ"מ יצחקי מנשה.
הצעות ליו"ר הוועדה:
על מנת לשמור על אוביקטיביות ופעולות קנאה של ועדת הבחירות ,אני
חושב שאף אחד מחברי המועצה אינו יכול להיות אוביקטיבי ב 100% -ולכן
אני מציע את עו"ד גד לזר המשמש כיו"ר ועדת ביקורת המתנ"ס .מהכירות
שלי איתו אני יכול לאמר שהוא אדם ישר והגון ורציני ויכול למלא בנאמנה
את התפקיד.
דוד יוסף:
אני מציע למנות את חיים נאמי כמ"מ עו"ד גד לזר.
ראש העיר:
מי בעד ההצעה של יפה.
החלטה :פה אחד ,ההצעה התקבלה ,יו"ר ועדת הבחירות יהיה עו"ד גדי
לזר.
ראש העיר:
בהכירי את עו"ד גדי לזר אני סמוך ובטוח שהוא ימלא את התפקיד הזה
לכבוד כולנו ובשם כולם אני מאחל לו הצלחה.

מר שבירו:
לכל חבר יש מ"מ .ליו"ר אין מ"מ.

ראש העירייה:
הסעיף הבא -כתב הסכמה לעו"ד נרקיס .היועץ המשפטי לממשלה לא שמע
את כל התלונות ולא קיבל אותם ,ואישר את עו"ד נרקיס רובין מימון כבאת
כוחו והיא מוסמכת לפעול מטעמו ,ואני מצטער שהעדכון בא באיחור.
היועץ המשפטי לא מצא לנכון לגבות את תלונתו של אלמליח שלמה.
הסעיף הבא:
אני מניח בזאת לעדכון העירייה את הפרוטוקולים של ועדת ההנחות
במסים.
אמיר בן דור:
בשנת  2002נדונו  9פרוטוקולים ,הוגשו  486בקשות ,נדחו  ,123סה"כ
ההנחות בארנונה שניתנו בועדת הנחות כ.₪ 550,000 -
ראש העיר:
הפרוטוקולים מונחים על שולחן המועצה וכל חבר עירייה יכול לעיין בהם.
על פי סעיף  149ד' סעיף קטן ה' לפקודת העיריות ,החלטות הוועדה יונחו
על שולחן המועצה.
שלמה אלמליח:
היו כל כך הרבה בקשות שהוגשו ,הרבה שעות הוקדשו ,והם הוגשו בזמן,
והשקענו הרבה זמן ושעות ,לצערי הרב בשתי הישיבות האחרונות לא
הוזמנתי ,במקומי בא מר יוסף סבח לישיבה וגם חתם על פרוטוקולים ,אני
שואל את היועץ המשפטי ואת היו"ר האם כך מנהלים ישיבה?
ראש העיר:
אני מבקש שהיועץ המשפטי יבדוק כל הערה ובמידה ויש אי תקינות
בישיבה זו או אחרת ,אותן ההנחות תבוטלנה.
שלמה אלמליח:
אני מבקש לפנות ליועץ המשפטי לאשר את עו"ד מרק שיפמן מחדש.
ראש העיר:
בקשת חברי המועצה תדון בסעיף  12לסדר היום.

הסעיף הבא :סעיף  :6במסגרת ניקוי השולחן אני מבקש להודיע למועצת
העיר שלמרות ששילמנו למעלה ממיליון  ₪לחובות אגודת הספורט הפועל
אור יהודה ועוד מאות אלפים לעמותת הספורט של הפועל אריה שנרכשה
ע"י אור יהודה ,נותרו העמותות חייבות לשחקנים ,מאמנים ,לספקים
ולמלווים ,למעלה ממיליון וחצי שקלים ,והחובות האלה עלולים להעיק על
קבוצת הפועל אור יהודה ששבה ועלתה לליגה ב' ואם החובות לא יפרעו אזי
יוטלו עיקולים על הפועל אור יהודה ,והיא ולא תוכל לתפקד ולא יעזור שום

אור חדש כדי להאיר את מה שהאור הישן החשיך .לכן ,אבקש להקים
וועדה מהמועצה הזו בת  5חברים שתבדוק את החובות בדחיפות ותמליץ
לנו על התשלומים ומה שיוחלט בוועדה יועבר לאישור טלפוני לחברי
המועצה ,כדי שנסיר מכשול מרגלי השחקנים של הפועל אור יהודה ,כי הם
הצליחו לעלות כמעט בלי כסף בשנה קודמת ,ומוטלת עלינו חובה מוסרית
להסיר מכשול מרגליהם כדי שלא יהיו עיקולים בחשבונות העמותה ואני
יוכל לשחרר לה את הכספים השוטפים כפי שהתחייבתי לה מדי חודש
בחודשו.
מי רוצה להיות בוועדת תשלום חובות זו?
דוד יוסף:
לאיזה עמותות יש חובות? האם יש ביניהם בעלי עסקים? ,אני מבקש
להסיר את הסעיף מסדר היום ,עכשיו טרום בחירות ויש לי חשד שהכסף
הזה יעשה תנועה סיבובית למערכת הבחירות.
אני רוצה לדעת למה המתין ראש העיר  5שנים כדי להסיר מכשול מרגלי
השחקנים?
אני מבקש חוות דעת של יועץ המשפטי,של משרד הפנים ,שהצעד הזה שאנו
עומדים לנקוט הוא צעד חוקי ,ובמקביל למצוא כל דרך להעביר לכדורגל
את מה שמגיע להם ואף יותר) .היה חבר מועצת עיר בעבר שכינה את ראש
העיר בכינויים כלשהם אחרי שהוא חזר על דבריו וחזר וחזר וחזר וחזר
וחזר וחזר(.
ראש העיר:
אני עונה לשאלה כפי שנשאלה :באשר לכסף סיבובי של אנשי עסקים ,כדאי
שדוד יוסף יפשפש ויגלה מי ממן את המודעות והעיתונים שהוא מכחיש את
כתיבתם .כי גם אני ,כראש עיר ,לא מצליח בינתיים להוציא לבחירות יותר
מאשר אלפי שקלים ,ולכן אין חשש שאנשי עסקים יתנו כסף למאן דהוא,
כי דוד יוסף רגיל לזה כנראה.
באשר לשאלה מדוע הדבר התעכב עד כה? בעלי עסקים הם מצלאווי סמי,
שאול טראשי ,עובדיה טראשי וסעיד משיח.
חובות שלקח שלמה אברהם ותמיר שאבי לפני  6שנים ,בשיקים ישירים,
שלא עברו גם דרך קופת המועצה .ולא רוצה להגיד שהשיקים האלה עברו
בחושך כי הייתה תנועת אור באותה תקופה.

באשר לתזמון ,דוד יוסף היה ממלא מקום ראש העיר וקיבל משכורת 4.5
שנים ולא שאל את השאלות האלה קודם לכן ,כי הכסף סימא את עיניו.
באשר לתזמון עד היום ,הדבר לא הפריע לאגודת הכדורגל שפעלה בליגה ג',
כיום עם עלייתה לליגה ב' יש חשש ,ויותר מכך שהנושים יעקלו את כספי
העמותה לפני הגיעם לשחקנים ,ולכן בתזמון הזה הדבר הזה מתחייב.
דוד יוסף רגיל לשאול הרבה יועצים משפטיים ,מאחר וזה מקצועי ,אני לא
צריך לעשות את זה לפחות לא בשלב הזה ,אני יכול לאמר שאין שום דרך
למנוע עיקולים ע"י נושים ,דוד יוסף רגיל לקבל כסף בצינורות אחרים.

אני לא יכול להעביר כסף לעמותת הספורט בצינורות אחרים ,אין לי יועץ
משפטי שיתן לי חוות דעת כזו ,אם אפנה למשרד הפנים לתת כסף לנושים
ששלמה אברהם לקח מהם כסף לפני  6-7שנים יכול להיות שישימו אותו
בבית סוהר ולא אקבל אישור.
דוד יוסף:
אנו מועצת העיר רוצים לפנות לאותם נושים אותם בעלי עסקים שבצדק
נלקחו מהם כספים וצריך להחזיר להם בצורה כזו או אחרת ,בצורת
הלוואה הם צריכים לקבל את הכסף שלהם ,אני לא יודע מה הדרך שצריך
למצוא ,אני מבקש לדחות את העניין הזה אחרי הבחירות .בינתיים להעביר
לקבוצת הכדורגל בצורה זו או אחרת כסף שתתחיל את הליגה כמו שצריך
ולהשאיר את הסעיף הזה לדיון לאחרי הבחירות .מועצת העיר צריכה לקבל
החלטה ,אני אצביע בעד להחזיר כספים כאלה עם ריבית והצמדה ופיצוי
מתאים לבעלי עסקים.
שלמה אברהם:
רציתי לסיים את הקדנציה בצורה מכובדת ,אבל השקרים שלך לא מרפים
מחברי המועצה הקיימים ,לא ותיקים ולא חדשים ,וזו השיטה שלך .רק
לסבר את אוזניך ,השארת בעירייה "ברוך" לשאבי תמיר .ואני מתחייב
להביא מחר מסמך שראש העיר קיבל  25מיליון  ₪בלי לנקוף אצבע ,על
סמך מה קיבל זאת.
השארת "ברוך" בדיוק ביום שעזבת.
בחודש הראשון לעירית אור יהודה לא היו משכורות ותעיד על כך הגזברית.
ראש העיר:
בדצמבר  93העירייה לא שילמה משכורות.
שלמה אברהם:
העירייה בדצמבר  93לא שילמה משכורות.
ראש העיר:
אשלח אסמכתא שעיריית אור יהודה שילמה בשנת  95 ,94משכורות ולא
בטוח גם ב ,96 -שנתיים אחרי שעזבתי שולמו משכורות.

שלמה אברהם:
ב ,94 -הפועל שיצחק חרד לגורלה ,הייתה בליגה ארצית.
ראש העיר:
אני רוצה לבדוק מתי בתקופת שלמה אברהם הפועל הייתה בליגה ארצית.
אני אביא טבלאות שהפועל אור יהודה הייתה בליגה ארצית.

שלמה אברהם:
יצחק בוכובזה קיבל את הקבוצה בליגה ארצית ופירק אותה לגורמים.
הפועל אור יהודה סיימה כאשר יצחק בוכובזה נכנס לעירייה הייתה מקום
ראשון ושני בליגה ארצית ,באותה שנה שיצחק לקח את חיים נאמי למגרש,
אמרתי לו תשקיע  ₪ 100,000לליגה ארצית.
אם היה משלם את הכסף הנ"ל 5 ,קבוצות עלו לליגה ארצית הוא גרם לכך
שאור יהודה לא תעלה.
עמותת הפועל אור יהודה יושבת על מגרש כדורגל  30שנה ,כמו כל הפולשים
למינהם נמצאים על מגרשים ומקבלים פיצויים מהעירייה ,החוק מקנה
זכויות לפולשים ,האדם שיזכה במגרש לבנות אותו יפצה את העמותה.
לגבי הלוואות והשיקים ששאבי ושלמה לקחו ,אתה לקחת הלוואות מאור
רהיט )קובי דוד( ופורמאיקה מועלם ,והחזרת את זה מהעירייה.
ביקשת ממני לעזור לגייס כסף לקבוצת הכדורגל הלוואות כדי לסגור
חובות.
דוד יוסף:
אני שואל את הלל לפרוטוקול :האם בעצם הקמת הוועדה הזו שתמליץ
להחזיר חובות שלא עברו דרך העירייה ,אין פה עניין של אחריות אישית?
דע לך שכל מה שאתה עונה זה נבדק כי זו תקופת בחירות .אני רוצה לדעת
אם יש עניין אחריות אישית ,ואם יושבים פה  5חברים שיש להם עניין
במערכת הבחירות והם צריכים להחזיר כסף לאנשים ,שאני מעריך מן
הסתם ,שאדם כזה או אחר מעורב בעסקים שלהם או בחברות שלהם ואני
מפליל אפילו את כולנו ,האם וועדה כזו של פוליטיקאים ,וחודש וחצי לפני
בחירות היא חוקית לבצע מהלך כזה ,או ניתן להתחייב בעירייה שאנחנו
מתחייבים על הסכום הזה עם ריבית והצמדה ופיצוי שנחליט עליו ויהיה
מייד בתחילת הקדנציה הבאה.
ראש העיר:
אני מבקש להשיב לשלמה אברהם ,הרעיונות הכלכליים הגאונים האלה,
כבר הורידו את העירייה לשאול פעם ,וכל טענה עובדתית בדבר מיקומה של
הפועל בליגה עם כניסתי לתפקיד ובדבר התשלום משכורות ,מבטיח להביא
לשלמה אברהם אסמכתא בדבר תשלום משכורות שוטפות ,בעיריית אור

יהודה ,שנתיים אחרי שסיימתי את תפקידי .ואני מקווה ששלמה אברהם
לא מצפה שאני אהיה אחראי גם בשנה השלישית אחרי כהונתי.
באשר לחוקיות של החלטה זו ,דבר אחד יכול להניח דעתו של דוד יוסף ,אני
מוכן שהוא יהיה בוועדה זו ואני לא אהיה בה .אבל אי אפשר להוריש
חובות של קדנציה קודמת לבאה ,אבל אם רוצים אני מוכן לוותר על הסעיף
הזה .ולכן אני מוריד את הסעיף מסדר היום.

לסעיף הבא ,אני מבקש להודיע בשם המועצה לכל תחנות המוניות
שבקשותיהן תדונה בקדנציה הבאה.
אני מבקש להודיע לתנועת בית"ר שבקשתה לקבל זכויות במועדון כנגד
המועדון שבנו לפני  8שנים ונלקח להם ע"י העירייה ,גם זה ידון בקדנציה
הבאה.
שלמה אלמליח:
הגשתי מכתב בתאריך  .25.5ובו ציינתי בישיבה  .11.5ציינתי על מבנה
בית"ר לא קבלתי תשובות למכתבים ששלחתי וציינתי בעניין בית"ר ,בסעיף
הזה לא ראינו שיש בקשה ,יש סניף לידו שקוראים לו מרצ הוא בצוותא
ואני מבקש לא לנהל שם מערכת בחירות כמו שניהלו לכנסת.
אני מגיש מכתב.
אם תתנהל מערכת בחירות משם אני אגיש תלונה למשטרה.
משיח דוידוב:
רציתי לשאול עם יו"ר שנבחר לוועדת בחירות אם הוא דוחה את התפקיד
מה קורה במצב כזה? אני מבקש שממלא מקומי יהיה מר בוריס יצחקוב.
עו"ד הלל:
עד שיבחר יו"ר חדש פקיד הבחירות הוא היו"ר.
ראש העיר:
אני משיב לשלמה אלמליח שאין מקום לחשש לניצול כספי בחירות וכספי
עירייה ומשאבי עירייה לתעמולת בחירות ,יצוין כי דו"ח מבקר המדינה
המליץ לחייב את שלמה אלמליח ושאבי תמיר בניצול העירייה בבחירות
שלהם בשנת  ,1998ואנחנו ברוב חסדינו ,עשינו הכל כדי להוריד את הגזרה
הזאת משלמה אלמליח ושאבי תמיר .אם יש למישהו להגיד משהו על דבריי
שיגיד.

התלונה של שלמה מובנת לי ,כמו דוד יוסף שרגיל לקבל מממנים כסף,
חושש שאחרים יקבלו ,גם שלמה אלמליח שקיבל משאבי עירייה לתעמולת
בחירות חושב שאחרים יעשו כמוהו.
מזכיר לי שניים שיצאו מארובה אחד יצא לבן ואחד מפוייח המפוייח ראה
את הלבן והיה בטוח שהוא לבן ,והלבן חשב שהמפוייח כך נראה .ולכן כל
אחד התנהג אחרת.
לאחר הפסקה
דוד יוסף עזב את הישיבה בשעה .20:45

ראש העיר:
סעיף – חילול שבת ע"י עובדי ניקיון.
שלמה אלמליח:
פנו  8חברי מועצה סגן ראש העיר מר עוזי אהרון ,אברהם בורוכוב ,יחזקאל
שקד ,אלי מוסא ,שלמה אלמליח ,מאיר חי בנימינוב ,יוסף רובינוב ומשיח
דוידוב .קמה תופעה חדשה באור יהודה ,בשנה האחרונה התופעה קמה,
דווקא לנקות את העיר אור יהודה שהיא על דרך המלך ,לצערנו הרב אנחנו
הדתיים תמכנו ביצחק בוכובזה שישמור על הצביון הדתי ולא ייתן יד
לחילול שבת ,אני מבקש להפסיק לאלתר כל חילול שבת ,וגם לוחות
מודעות עם תמונות תועבה ,אנחנו הדתיים באור יהודה לצערנו הרב תמכנו
בראש העיר יצחק בוכובזה ,הוא לא כיבד את השבת של הקדוש ברוך הוא,
על כן אני מבקש שיחזור בתשובה ראש העיר ויפסיק את חילול שבת ולא
יפגע בזולת.
עוזי אהרון:
מאחר והתופעה של ניקיון השווקים מהווה הפרה של סטטוס קוו ,וגם
בבדיקה בערים מקבילות שהן תוססות מאוד בשבת כמו רמלה ,לוד ,טבריה
ואילת ,נמסר לי כי לא קיימת תופעה כזו של הפעלת עובדי עירייה או עובדי
קבלן לניקיון השווקים בשבת .ולכן אני מבקש שנכבד את הסטטוס קוו וזה
כיבוד הדדי ונבטל את התופעה הזאת.
ראש העיר:
שלמה אלמליח התעורר בחצי שנה אחרונה ושלח בליל של מכתבים
חתומים ,כל פעם על ידי חברי מועצה אחרים והניקיון של השווקים לא
קיים רק בשנה האחרונה .מה שקרה בשנה האחרונה זה ששלמה אלמליח
התעורר לקראת הבחירות .בכל מקרה ,אתן את דעתי על מנת שפעולות
הניקיון בשבת יצטמצמו למינימום הכרחי ,במרכזי העסקים הפעילים שזה

בנווה סביון ,שוק כפר ענא ,שוק אבו לבאן ,אם הודעתי זו אינה מספקת כל
אחד מוזמן להעלות הצעה להצבעה.
הניקיון מתבצע על ידי עובדים לא יהודים.
שלמה אלמליח:
אני מבקש להפסיק לאלתר כל פעילות ניקיון בשבת.
ראש העיר:
מי בעד ההצעה של שלמה אלמליח?
הצבעה:
בעד :שלמה אלמליח ,יחזקאל שקד ,עוזי אהרון ,אלי מוסא ,דוידוב ,יוסף
רובינוב ,מאיר חי בנימינוב ואברהם בורוכוב.

נגד :סבח יוסף ,יעקוב יפה ,עופר בוזי ,צביה מרודי.
נמנעים :יצחק בוכובזה ,שלמה אברהם )מבקש לנמק(.
החלטה :הצעת  8חברי העירייה התקבלה.
שלמה אברהם:
אני מנמק המנעותי ,החברים הם אותם חברים שהצביעו בעד ההצעה שלו,
הם יושבים חברי קואלציה ויכלו להתריע כבר לפני זמן רב .אני מתריע על
הצביעות של חברי המועצה.
ראש העיר:
אני מודיע ,בעקבות החלטה זו מנהל איכות הסביבה ומנכ"ל העירייה יודיעו
לבעלי העסקים שבחודשים אלול ,תשרי ,יידרש מהם לנקות את סביבתם
עד שתהיה החלטה אחרת.
סעיף – 10בישיבה הקודמת הובאה בקשה שלי לאשר מבנה גן ילדים
לעמותת חינוך ישראלי ,שתפתח גן בשכונת ההסתדרות ,על מנת לתת
לילדים בשכונות גם צהרון מסובסד ופעילות אחרת כפי שמופיעה
בפרוספקט שחילקו לחברים כאן היום.
ההצעה שלי ,בישיבה הקודמת נדחתה ע"י מועצת העיר ,ושבתי להעלות
אותה היום כהזדמנות אחרונה לפני פתיחת שנת לימודים .אני חייב לציין,
למען גילוי נאות ,כי נתתי את המפתחות של הגן לעמותה זו בטרם הדבר
אושר בעירייה ,והופתעתי מעמדת מועצת העיר .בינתיים מובאת גם בקשה
של עמותה אחרת שיש לה רשת של שלושה גנים בעיר ,והם מבקשים
בעקבות כמות הנרשמים שלהם לקבל מבנה מטעם העירייה ,שוב למען
גילוי נאות ,המבנים הקודמים של אותה רשת נבנו בהשקעה שלה.

הרשת השנייה היא הגנים התורניים ,רשת דתית.
אני מציע שכל רשת תציג את עמדתה בשתיים שלוש דקות חברי המועצה
יתבטאו ונציגי הרשתות יאמרו משפטים מסכמים.
אורן יהי שלום מעמותת חינוך ישראלי:
אני מנהל את הרשת הזו ,אני משדר תוכנית בערוץ  7ומספר את הסיפור
כדי להבהיר מי אנחנו ,דבר שבעיניי ברור ,אם אדם אומר מה הוא צריך
להאמין לו ,קמנו לפני  3שנים ע"י חברי צעירים.
נמצאת פה גברת ענת פישמן שעומדת בראשות מועצת המנהלים מייצגת
את החברה פישמן רשתות שפועלת בארץ ,ביחד עם ענת יש אנשי עסקים
בכירים כמו דוב לאוטמן ,משפחת דורי ואחרים שמנהלים ביחד את הרשת
הזו.

מטרתה העיקרית זה למנוע את אי השוויון והזדמנויות שנוצר במערכת
החינוך ,אנחנו היום מקום ראשון בעולם בפערים בין ילדים ,אנו פועלים רק
בשכונות מאופקים בדרום עד מגדל בצפון ,באמצעות כסף של אנשי עסקים
ישראליים ,זו למעשה יוזמה של משרד החינוך שמעוניין לחזק את החינוך
הממלכתי ולתרום לשיווין הזדמנויות ,יש לנו  10גנים בארץ.
מכיוון שאנו קבוצה של צעירים ,שיש בהם גם דתיים וגם חילוניים ,המכנה
המשותף הוא ישראליים ,ואנו רוצים לחזק מכנה משותף זה .אנו לא נגד
אף אחד ובעד ילדים ,מוכנים לשתף פעולה ומעונינים בשיתוף פעולה מלא
עם כל זרם וגוף אחר ,אני פונה לחברים דתיים שייצגו את היהדות שאני
חלק ממנה וגאה בה ,בית המדרש חרב בגלל שנאת חינם ,לשון הרע זה אחד
האלמנטים החשובים ומשמעותיים שרבות עוסקים בהם ,אני מבקש לא
לאמר דברים שאנחנו לא.
סיפרתי שאני בערוץ ,7אני לא רפורמי.
הרשת מוסד ציבורי ללא כוונות רווח .המשמעות של זה שכל שנה בודקים
אותנו שאין לנו שום קשר עם שום גורם פוליטי או תנועה כלשהי ,כל
תרומה מזוכה במס והמדינה משתתפת בעניין הזה.
הדבר השלישי החשוב ,יש לנו בגן הזה שכבר עשה כמה צעדים קדימה,
הספקנו לשפץ את המבנה ונרשמו  33ילדים ואנו לא מוכנים לקבל מעבר
לזה ,הילדים שלכן בגן הזה ,של כל תושבי אור יהודה .המשפחות רובן
בוכריות רובם אנשים שמחפשים חינוך טוב לילדים ואנו התחייבנו לחינוך
טוב עם ערכים ,ציונות ,דמוקרטיה אהבת עם ומולדת ואהבת מורשת
ישראל .זה לא גן דתי ,זה פרוייקט של משרד החינוך ,המשמעות הכלכלית
של זה היא למעשה תרומה של כמעט  ₪ 400,000לילדי אור יהודה מידי
שנה .אנו חיים מתרומות ומתחייבים להמשיך.
אני מבקש ומתחנן ,זה הילדים שלכם.

שמי יצחק גוטליב:
אני פעיל בעיר  10שנים ,לפני כ 3 -שנים פנו קבוצה של הורים שרובה היה
מנווה סביון ואמרו שאין גן דתי ,אמרתי שהם לא מספיקים לפתוח גן אבל
נצרף בכל זאת כמה ילדים משכונות אחרות ונפתח גן ,בהשקעה שלנו שהבנו
מתרומות וגייסנו פתחנו גן ,קנינו מבנה בכוחות עצמנו ללא עזרה
מהעירייה.קיבלנו פיקוח של משרד החינוך ,לאחר מכן כשנה התבקשנו ע"י
קבוצת הורים נוספת שרוצים גן נוסף ,קנינו בכספינו מבנה נוסף ,קראוון
תקני של משרד החינוך בסביבות  ,₪ 150,000שנה שלישית הייתה עוד
קבוצת הורים ונפתח גן שלישי וקנינו מבנה נוסף באותו מקום ,ההשקעות
היו למעלה מחצי מיליון שקל ,הילדים מקבוצות מגוונות בעיר ומכל
השכונות ,אנו לא מקבלים תביעות מההורים ,ראש העיר ביקר והבין שזה
לא גן דתי לפי מה שהוא רואה ,זה מקום להקנות חינוך יהודי.

אנו מסיימים עם  90ילדים ולשנה הבאה נרשמו למעלה מ 150 -כולם לא
ממשפחות דתיות .אנו במבנים ניידים קראוונים וזה לא נוח ,בחצרות לא
נוחות ויש ביקוש אדיר ,אני דחיתי למעלה מ 100 -ילדים שלא יכולתי
לקבל ,וגם היום יש פניות ,ואני אומר שאין לי מבנה.
אני באתי בתביעה לבקש מבנה ,ונאמר לי שבמחלקת החינוך אין מבנה פנוי,
גב' אורה לנדא אמרה שכנראה נקבל את גן שיזף שהתפנה )ברחוב כצנלסון(,
לאחר מכן אני רואה מודעות רחוב ענקיות על כל עמוד חשמל שהגן החינוך
הישראלי פותח את הגן ברחוב שיזף ,במקום שיועד לנו.
אני חושב שנעה פה אבסורד וזה זועק לשמיים ,שמקבלים מפתחות לגן לפני
שיש ילד אחד ולי יש  60ילדים ולא פונים אליי.
אני מוכן להתמודד בסבסוד ,ואם רוצים לסבסד שיתנו כסף לעירייה.
אני דורש באופן חד משמעי שמי שהשקיע בעיר מעל חצי מיליון שקל
ומאות ילדים רוצים לבוא אליו יש לו עדיפות.
צביה מרודי:
אני שואלת האם בכל תקופת הקדנציות אישור של מועצת העיר לגבי גנים
של חינוך עצמאי ,וגנים של ש"ס ,האם העירייה אישרה בעבר ,אם לא
אישרה בעבר ונתנה זכות כשווים בין שווים ,אני מבקשת להוריד הצעה זו
מסדר היום ולתת לכולם הזדמנות שווה.
ראש העירייה:
העירייה לא אישרה עד כה בקדנציה זו לפחות פתיחת גנים מאחר והיזמים
עד כה לא נזקקו למבנים של העירייה .והקימו קראוונים כדי לתת מענה
לביקוש ,הקראוונים על שטח עירוני.

יעקב יפה:
אני מברך את הגנים של מר גוטליב אם יש להם ביקוש ,וגם אנשים
חילוניים שהולכים לשם אני מברך על כך .מדובר על סובלנות בין חילוניים
ודתיים לחיות ביחד ולא להקצין את היחסים ,והמגזר הדתי פה מתנגד בכל
תוקף לגן חילוני שאין לו שום זיקה לא לרפורמים ולא לדת אחרת אלא
למשפחות מסכנות וקשות יום לשלוח ילדים ,מגזר הדתי מתחרים על
הילדים הללו ורוצים אותם אצלם.
אני רואה בחומרה התנגדות להקמת גני ילדים למשפחות מסכנות ללא
פתרון .ואם נלך לכיוון הזה נקצין את היחסים בין דתיים לחילוניים.
דעת הציבור לא תסבול זאת ,אם החילוניים בעיר הזו ירגישו שפה דוחים
מסיבות דתיות הדבר יקצין יחסים ולא יודע היכן זה ייגמר .צריך לקבל את
שני הגנים .אני בעד שבעתיד יבנה לדתיים מבנה קשיח ומבנה מסודר.

מר שבירו אפרים -פקיד בחירות לאור יהודה:
אני נוטה לעזור למי שצריך עזרה ,אני לא צד לאף אחד .אני נותן את
הטלפון שלי לשאלות במשרד  5584666והנייד שלי 056 -204150
כל שאלות בקשר למימון בחירות אני נותן טלפון ותתקשרו שעה אחת
קודם לפני  31.8.03אחרי תאריך זה לא יתקבלו בקשות.5160838-03 .
יש אפשרות לקבל העתק בוחרים לא סופי תמורת תשלום מסוים ,צריך
למלא טפסים ,חוזר  ,5ויש הצהרה להשתמש בזה רק לבחירות.
עופר בוזי:
לגבי עניין הגנים ,התרשמתי מהצגה של אורן יהי שלום לגבי החינוך
הישראלי ,בישיבה הקודמת פחות התרשמנו והכרנו מה הרשת מציעה,
ולמעשה ניזונו מהפעם הקודמת משמועות שהרשת קשורה לתנועה
רפורמית וכו' מה שהתברר כלא נכון .לפי הצגת הדברים וממה שקראתי
בפרוספקט אני מתרשם שהמטרות הן חיוביות למען הילדים ,למען עתידם
ויש נכונות ורצון כן להביא למוסדות כאלה בעיר ובכלל.
יחד עם זאת הציג מר גוטליב את רשת הגנים שלו ,שאני יאמר פחות מכיר
והתרשמתי גם במקרה הזה ישנה נכונות מצד צוות חינוכי מקצועי לתרום
למען הילדים שנמצאים במסגרות שמר גוטליב מיצג.
פחות אהבתי ,ועל זה הערתי בדבריו של גוטליב ,את העימות שניסה ליצור
בינו לבין רשת החינוך הישראלי ,אני חושב שלנו כאן בשולחן הזה לחברי
מועצה יש הזדמנות פז לקחת את שני סוגי הגנים האלו ,על המשותף ושונה
ביניהם ולהצביע כמקשה אחת על אישור עקרוני פורמלי להפעלת הגנים.

אני חושב שלאחר מכן תפקידה של הנהלת עירייה ומחלקת החינוך לדאוג
למקומות פיסיים בהם יפעלו הגנים.
כולנו כאחד חילוניים ודתיים יכולים בהחלטה זו כל אחד בהצבעתו בעדה,
לאשר גנים מזרמים חינוכיים שונים שלדעתי מקובלים ויכולים להיות
מקובלים על כולנו ללא נקיפות מצפון מצד כל אחד ואמונתו.
עוזי אהרון:
בהתייחס לדבריו של ידידי עופר בוזי ,אני רוצה לציין שלא נאמרו דברים
שנשלפו מהמותן בישיבה הקודמת ,הרי שבאינטרנט תחת כותרת חינוך
ישראלי מופיע פרסום שהחינוך מושתת על יהדות מתקדמת ,פלורליזם .רוב
רובם של תושבי של אור יהודה נוהגים על פי מנהגי יהדות אורתודוכסית
ואדרבא אם אותם הורים של הילדים שנרשמו לגן ידעו את האמת ,ואני
רוצה זאת יום יום ,שביטולים של רישום לאותו גן ,הרי שהורים אלה
חפצים לתת לילדם חינוך יהודי אמיתי ללא שום פשרות והראייה לכך
הרישום הגובר של רשת החינוך התורנית של מר גוטליב .אני סבור שרשת
תורנית קיימת מספר שנים הוכיחה את עצמה ,השקיעה מהונה למען ילדי
העיר יש לה קדימה לתת לה מבנה עירוני וכל רשת אחרת החפצה לתרום
לילדי אור יהודה ,עליה לנקוט באותה דרך של רשת החינוך התורנית

להשקיע מהונה במבנים ,להוכיח את עצמה ורק לאחר מכן לקבל את הסיוע
שלנו .לכן אני מציע שאת הגן בשיזף לאחר היום לרשת החינוך התורנית
ועל רשת חי לאמץ את המלצותיי.
שלמה אברהם:
אני צופה מראש את הצבעת חברי המועצה ,משמעות המילה פלורליזם
דעות שונות ,היות ומיעוט במדינה דמוקרטית יש לו זכויות ,ואנחנו נהיה
במיעוט הקבוצה שתתמוך בח"י .כל הדבר הזה אתה האיש שגרמת לכך.
אני אומר דברים קשים שישמעו כולם ,אם העניין הזה לא יעבור תפתח
תיבת פנדורה בנושא הגנים ממלכתיים ,דתיים ,ברכת יצחק וכלי בכולם,
אגיע לזה למשטרת ישראל על העמדות הבלתי חוקיות.
אתה כראש עיר שכפית דעתך בהרבה נושאים בניגוד לחברי המועצה ,אתה
יכול לפתור את הנושא הזה ,עם כוח שכנוע שלך וחברי הקואלציה שלך.
ליאת שוחט היא עצמאית ורצה לבד לראשות העיר ,ולא לפנות אלי בשום
הסכם קואלציוני.
רובינוב:
אני מתפלא מדבר אחד ,אין לנו ביקוש מאור יהודה אנו צריכים להביא
מבחוץ?
שלמה אלמליח:

לאן הגיעה הצביעות? אחד זוכה ואחד בוכה .במרץ  2001נהרס הבניין של
תרבות תורנית .אני מצטרף לדבריו של עוזי אהרון ,ושנית גם מהנדס
העירייה אומר שנגרם לי נזק במבנה שאני פעיל בו  15שנה .אני מבקש שגם
על זה ידונו במועצת העיר.
הצעתי לדחות אחרי הבחירות ולהקצות מבנה לגוטליב.
גב' פישמן:
לעמותת ח"י אין אתר אינטרנט יעלה רק בעוד שבוע ,מה שקראו זה של
שינוי ,אנו לא אחראים לדברים שכותבים שינוי.
דבר שני ,אני שמעתי כל מיני דברים שהגן עובד בשבת ,אני לא מכירה
דברים כאלה ,הגן לא עובד לא בשבתות ולא בחגים יהודים ,הארוחות
כשרות ,אנו גן פירואליסטי ,למרות שמדובר בגן חילוני ,והגננת שלנו היא
דתייה ואורתודוכסית היא נבחרה בגלל כישוריה ,תהיה בגן גם
דוקטורנטית לחינוך והיא תהיה חלק מהצוות בגן.
אם הגן הזה לא יינתן לעמותה שלנו אוכלוסיות חלשות לא יהיה לאן ללכת,
רשת גוטליב תהיה קיימת גם אם לא תתנו לנו את הגן ,לילדים משכבות
חלשות שלא רוצים חינוך חרדי אין לאן ללכת וזו נקודה שצריך לזכור .אם
הגן לא יינתן לח"י לא יהיה להם פתרון.

אנו הגבלנו את ההרשמה ,ועומדים בתקנים של משרד החינוך ,לא יהיו
יותר ילדים ממה שאנחנו אמרנו.
דובר על השקעות התחלנו להשקיע במבנה ועובדים בו כמה ימים ,ניקו
וסידרו את הגינה ,וצריך לעשות עוד כמה דברים ,אבל את ההשקעה בגן
התחילו.
אורן:
הגן מתואם עם רשויות ממלכתיות ומי שמגיע מגיל  4לא מתקבל ,ואם לא
מהשכונה לא מתקבל .אנו מוגבלים כי הגן ממלכתי.
גוטליב:
אני לא רוצה להאריך ,אני רוצה לפנות להגיון הבריא של חברי המועצה ,לא
קשור לנושא דתי ,זה כאוב מה שעוזי הציג ,הילדים שאני מציג לא ילדים
דתיים ולא בגלל מחיר זול באו בגלל החינוך וטיב החינוך .בעקבות
ההשקעות הרבות שלנו.
ראש העיר:
כאשר החלטתי על מתן כיתת גן לחינוך ישראלי ,לא ראיתי את האנשים
מהעמותה וסמכתי על דעת המנהלים שלי ,ואני חייב לאמר שהמפגש שלי
עם גב' נכבדה גב' פישמן ומר אורן יהי שלום ,עושים עלי רושם טוב ,ואני

בטוח בכוונתם הטובה ורצונם הטוב לתת מענה חינוכי לגופו של עניין ולא
לשום מטרות זרות.
אני רק חייב לאמר שלצערי הנושא הזה נקלע כרגע לדיון של ערב בחירות,
ואני כשלעצמי אצביע בעד מתן המבנה משום שבאופן אינסטנקטיבי
החלטתי לעשות כן ,למרות שאינני יכול להתעלם מטענותיו של מר גוטליב
שגם הוא עושה ימים כלילות לקידום ענייני החינוך בעיר ,וחייב באמת
לאמר שאופי הגנים שלו הוא כמעט חילוני מבחינת מה שהעין רואה ואכן
ביקרתי אותו קשות ,ואמרתי בשביל גן שנראה חילוני ככה יש לנו מספיק
מקומות פנויים בגנים ,בשכונות .באשר לקרדיט שנתן לי שלמה אברהם ,יש
בזה בדבר היכולת לשכנע חברי מועצה היום דבריו של שלמה אברהם
בסעיפים הראשונים היו לקוחים מתחום הדמיון כדי לא לאמר מתחום
השקר דבריו בסעיף הזה לקוחים מתחום הצביעות ,כאשר הוא בא היום
לישיבה היה לו דיל מוכן עם חברי הקואליציה שלי שעכשיו הצביעו בעד הגן
החרדי היו בקשר איתו להצביע לועד בחירות אחר ,אני מצטער שהדיל שלך
נכשל .אני מצביע בעד החינוך הישראלי.

עופר בוזי:
אני פחות או יותר יודע מה הולכים להצביע חברים בשולחן הזה ,אנחנו
רוצים לשתף פעולה עם הדתיים אנחנו מצביעים מי מחברה המועצה בעד
הקצבות לעמותות דתיות .אנחנו רוצים לשתף פעולה ואנחנו אומרים את
הדבר הבא ,יש כאן הצעה לסדר יום של הגן של הח"י אנו מוכנים לקשור
בין ההצעות ולהצביע בעד שניהם ,במידה ואנחנו לא נאשר את שני הגנים
במקשה אחת לא יאושרו גם הגנים של גוטליב .מכיוון שזה לא מופיע לסדר
היום זה לא יכול לבוא לאישור.
עוזי אהרון:
אני מציע להם קרקע ושהם יביאו להם מבנה.
אורן:
אלו ילדים מהשכונה ,לגוטליב אין ילדים מהשכונה הזאת.
ראש העיר:
אני מציע פשרה ,היות וזו ישיבת מועצה אחרונה ויש טענות שצריכות
בדיקה ,אני מציע להקים וועדה שתהיה באיזה שהוא הרכב חופף למסגרת
שיושבת כאן ומחר בבוקר תבדוק נתונים ותראה את הילדים תיקח את כל

הדברים בחשבון אין לנו טיעונים עובדתיים נכונים .אני מציע להרכיב
וועדה של  5אנשים שיגמור מחר את העבודה הזו לא רחב ולא מצומצם
מידי ,נצלם את המצב כמו שהוא היום.
מי נגד ההצעה שלי לתת את הגן לח"י?
בעד :בוכובזה ,סבח ,צביה ,עופר ,שלמה אברהם.
נגד :שקד ,עוזי ,מוסא ,אלמליח ,דוידוב ,בורוכוב ,בנימינוב ,רובינוב.
בהתאם להצבעה הצעת ראש העיר נדחתה.
ראש העיר:
אני מבקש לעבור לסעיפים הבאים של אלמליח וחבורתו.
ראש העיר מתפלא שאנשים חתמו על הצעות שלהם הם מזלזלים בהצעות
שלהם ועוזבים את הישיבה ומשאירים את שלמה אלמליח לבדו במאבק על
הנושאים ששמעם הגיע עד שר המשפטים ושר הפנים ומבקר המדינה .ואני
אשמח לראות אם יש קול ענות חלושה או גבוה בכל הצעות הסרק שנראות
לי שאלמליח השקיע בהם ע"י הסופר חיים נאמי.

סעיף ראשון – נושא מועצה דתית
שלמה אלמליח:
כל הנוגעים בדבר לא קיבלו זימון כגון עו"ד מרק פישמן ,וגם דוד יוסף איננו
וגם חיים נאמי לא יכול לדבר ורוב חברי מועצת העיר הלכו.
ראש העיר:
בעניין המועצה דתית בוריס דני שמואל נמצאים והוא יכול לדון.
חיים נאמי:
אומר בפני כולם שראש העיר היה בחקירה
ראש העיר:
שלמה אלמליח מבלי לפגוע בכבודו מוכיח טיפשות ,ואני חייב בכבוד חברי
המועצה לפזר את הישיבה ושהוא יפנה לשר הפנים שלא העליתי את
הסעיפים שלו לסדר יום.
)הישיבה ננעלה בשעה (22:30

________________
יצחק בוכובזה-עו"ד,ראש העיר

__________________
יחזקאל בן אברהם-מזכיר

בס"ד ,תאריך :י' אלול תשס"ג
 07ספטמבר 2003
.
פרוטוקול ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס'  111מתאריך 7.9.03
נוכחים:יצחק בוכובזה ,יוסף רובינוב ,אברהם בורוכוב ,צביה מרודי ,אלי
מוסה ,שלמה אברהם ,סבח יוסף,משיח דוידוב ,יחזקאל שקד ,יעקב יפה.
מאיר חי.
חסרים:שאבי תמיר ,דויד יוסף ,גוטמן אפי ,עוזי אהרון ,שלמה אלמליח,
עופר בוזי.
משתתפים :עו"ד נרקיס רובין ,מזל זרחיה ,יובל אמיר
על סדר היום:
 .1אישור תב"ר  – 945תוכנית אב לביוב ע"ס .₪ 200,000
מקור המימון :הלוואה ממנהל הביוב למשך  20שנה בריבית של 5%
לשנה.
 .2אישור עקרונות להסכם בוררות עם ראש עיריית יהוד וראש מועצת
סביון בדבר חיבור יהוד לקו הביוב של אור-יהודה .רצ"ב.
 .3רכישת זכויות מר אמיר בן דור ) 4שנים מעיריית הוד השרון( .רצ"ב.
 .4הסכם חיבור מועצת עמק לוד לקו אור-יהודה – רצ"ב.
)הישיבה החלה בשעה (18:15
ראש העיר:
ראש העיר מבקש לאשר את התקציב הבלתי רגיל שנשלח לחברים לפני
למעלה מ 10 -ימים .מדובר בתקציב בתב"ר  945ע"ס ₪ 200,000
לתוכנית אב לביוב .מקור המימון ממינהל הביוב ,הלוואה ל 20 -שנה ב-
 5%ריבית צמוד למדד .מבוקש אישור התקציב וגם ההלוואה .וכן
מבקש לאשר את המישכון ככל שידרש על ידי הבנק .ההלוואה דרך בנק
אוצר שלטון מקומי או כל גורם אחר שיאושר ע"י מינהלת הביוב.
החלטה :סעיף  1אושר פה אחד.
ראש העיר:
סעיף  - 2אני מבקש לאשר הסכם עם עיריית יהוד בדבר חיבור רשות
נוספת דרך הצנרת שלה .כידוע יהוד מתחברת אלינו לביוב במסגרת
הסדר שנחתם בעבר והיא מבקשת להעביר דרך הצנרת שלה גם את
סביון.
ראש העיר מבקש לאשר את עקרונות ההסכם להזרמה המבוקשת של
סביון .דף העקרונות שנשלח לחברים והמצ"ב.

יובל אמיר:
הנושא של יהוד זה נושא שסגור לפני כמה שנים .יהוד מגיע מסביב,
מקבל את נווה רבין ,מקבל את סיני ושפרינצק וממשיך ומתחבר אלינו
דרומית לרמת פנקס.
כפי שיובא בהמשך הדברים חייבנו את עמק לוד לעשות סקר ביחד עם
השפד"ן באשר לכמות מי השפכים שיעברו דרכינו וכולל גידול עתידי.
הפתרון והאישורים הם של השפד"ן.
הפתרון הזה הוא עד לקיום השפד"ן המזרחי.
שלמה אברהם:
לכל הטענות שהועלו אני מבין שישנם אישורים של מינהלת השפד"ן וכי
השפד"ן לא צפוי לקריסה בשנים הקרובות עקב ריבוי בינוי באיזורינו.
החלטה :סעיף  – 2אושר פה אחד.
ראש העיר:
סעיף  – 4אני מבקש לאשר את ההסכם הרצ"ב חיבור ביוב של עמק לוד
לקו אור-יהודה .ההסכם נשלח לחברים.
המנכ"ל יענה לשאלות.
החלטה :סעיף  – 4אושר פה אחד.
ראש העיר:
סעיף  – 3אני מבקש לאשר רכישת זכויות למר אמיר בן דרור ) 4שנים
מעיריית הוד השרון( .ועל פי המלצת המנכ"ל יש מקום לאישור זה.
הכל כפוף לאישור משרד הפנים.
החלטה :סעיף  – 3אושר פה אחד.
)הישיבה הסתיימה בשעה .(18:38
___________________
ראש העיר-עו"ד יצחק בוכובזה

_____________
יחזקאל בן אברהם

בס"ד,
תאריך :ב' כסלו תשס"ד
 27נובמבר 2003

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  112מיום 27.11.03
נוכחים :יצחק בוכובזה ,יוסף סבח ,אברהם בורוכוב ,מאיר חי בנימינוב ,משיח
דוידוב ,צביה מרודי ,יעקב יפה ,אלי מוסה ,עוזי אהרון ,שלמה אברהם,
עופר בוזי.
חסרים :דוד יוסף ,שלמה אלמליח ,אפי גוטמן ,יוסף רובינוב ,יחזקאל שקד ,שאבי
תמיר
משתתפים :יובל אמיר – מנכ"ל העירייה ,מזל זרחיה – גזברית העירייה.
על סדר היום:
א .פרויקטים שימומנו ע"י משרד הפנים מתקציב פיתוח ,עקב הפשרת תקציבי
פיתוח בתקציב המדינה.
תב"רים מס'.935 ,837 ,942 ,946 ,941 ,931 :
ב .תב"רים במימון משרד התחבורה וקרנות הרשות.
תב"רים מס'.954 ,958 :
ג .תב"ר במימון משרד השיכון .787
ד .הגדלת תב"ר במימון המוסד לביטוח לאומי וקרן שלם-תב"ר .854
ה .הלוואת פיתוח.
תב"רים מס' 951 :ו.932 -
ו .פתיחת חשבון מעבר בבנק אוצר השלטון המקומי לצורך ניהול רכישת ציוד
וריהוט לכותר הפיס מתקציב מפעל הפיס .תב"ר מס' .944
)הישיבה החלה בשעה (18:30
ראש העיר :מבקש לאשר את התב"רים על פי סדר היום דלעיל ובהתאם לרשימה
המצורפת בזה.
התב"רים נדונו בוועדת כספים ,והועברו לדיון ואישור במועצה .למותר לציין
שהצעות התבר"ים הועברו לחברים לפני למעלה מ 10 -ימים ,פרט לשני התב"רים
מס' 837 :ו ,935 -שהוגשו לחברים בתאריך  ,24.11.03אך כאן מדובר בשינוי מקורות
מימון ולא בתב"ר חדש ולא בהגדלה או הפחתה.
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א .פרויקטים שימומנו ע"י משרד הפנים מתקציב פיתוח ,עקב הפשרת תקציבי
פיתוח בתקציב המדינה

ב.

 .1תב"ר מס'  – 931קרצוף ורבוד דרך שלמה.
הפחתת מקור מימון הלוואה בסך
הגדלת מקור מימון תקציב פיתוח משרד הפנים בסך

.₪ 430,000
.₪ 430,000

 .2תב"ר  – 941שיפוץ והתאמת מבנה מרכז מורשת יהדות לוב.
תקציב פיתוח משרד הפנים בסך

.₪ 250,000

 .3תב"ר  – 946הכשרת מבנה לתנועת נוער.
הפחתת מקור מימון הלוואה בסך
הגדלת מקור מימון תקציב פיתוח משרד הפנים בסך

.₪ 150,000
.₪ 150,000

 .4תב"ר  – 942נגישות מבנה העירייה.
הפחתת מקור מימון הלוואה בסך
הגדלת מקור מימון תקציב פיתוח משרד הפנים בסך

.₪ 102,000
.₪ 102,000

 .5תב"ר  – 837רמזור צומת רחובות קפלן – עבודה.
הגדלת מימון מתקציב פיתוח משרד הפנים בסך
הפחתת מקור מימון קרנות הרשות בסך

.₪ 160,000
.₪ 160,000

 .6תב"ר  – 935רה-ארגון מבנה שירות פסיכולוגי.
הפחתת מקור מימון הלוואת פיתוח בסך
הגדלת מקור מימון תקציב פיתוח משרד הפנים בסך

.₪ 90,000
.₪ 90,000

תב"רים במימון משרד התחבורה וקרנות הרשות
 .1תב"ר  – 958סימון כבישים .2003
מימון משרד התחבורה –  ,70%בסך
מימון מקרנות הרשות  ,30% -בסך
סה"כ

.₪ 40,000
.₪ 17,142
.₪ 57,142

 .2תב"ר  – 954תכנ ון ובצוע מסוף תחברה אוטובוסים ציבורית.
.₪ 200,000
משרד התחבורה  ,70% -בסך
.₪ 86,000
מימון מקרנות הרשות או מקור מימון אחר בסך
.₪ 286,000
סה"כ
ג .תב"ר במימון משרד השיכון
תב"ר  – 787תכנון ובניית מקווה טהרה
הגדלת תב"ר בסך
מקור מימון משרד השיכון

.₪ 129,016
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ד .תב"ר מס'  – 854תכנון ובניית מע"ש
הגדלת מקור מימון המוסד לביטוח לאומי בסך
הגדלת מקור מימון קרן שלם עדכון מדד בסך
סה"כ הגדלה

.₪ 114,418
.₪ 199,143
.₪ 313,561

ה .הלוואות פיתוח
 .1תב"ר מס'  – 951פיתוח חצר בית ספר שיזף
שינוי מקור מימון ,הלוואת פיתוח במקום קרנות הרשות בסך .₪ 300,000
 .2תב"ר  – 932מיזוג היכל הספורט
שינוי מקור מימון ,הלוואת פיתוח במקום קרנות הרשות בסך .₪ 250,000
החלטה :התבר"ים אושרו פה אחד.
ו .פתיחת חשבון מעבר בבנק אוצר השלטון המקומי.
ראש העיר :אני מבקש לאשר פתיחת חשבון מעבר בבנק אוצר השלטון
המקומי לצורך קבלת תקציב ריהוט וציוד לכותר פיס ,תב"ר מס' .944
החלטה :פה אחד.
ראש העיר  :זה חסר תקדים לקיים עוד ישיבה עניינית של המועצה בין הבחירות
לבין כינוס המועצה החדשה ובמובן זה ,אם במסגרת הסיסמא לעבוד במשרה מלאה
אז לפחות העירייה עבדה קדנציה מלאה לחלוטין גם וועדות העירייה העיקריות
התכנסו בחודש האחרון ובכך הבנו את כהונת המועצה הזאת לסיומה הטוב.
אני מבקש להודות כבר היום לכל החברים שפורשים ממועצת העיר וכמובן שנעשה
את הפרידה בצורה מכובדת וחגיגית בישיבת המועצה הנכנסת.
אני חושב שהקדנציה הזאת מילאה את תפקידה על הצד הטוב ביותר אפשר כמובן
לחלוק על זווית כזאת או אחרת וזה מקובל בראייה של אנשים שכל אחד יש לו דעה
משלו.
אני רוצה להודות לכל חבר ,כל אחד מילא את תפקידו על הצד הטוב ביותר כפי
שהוא מאמין בו וכל חבר יכול לאמר דבריו לפרוטוקול לפני שנרים יחד כוסית
לחיים.
הישיבה ננעלה בשעה 19:00

_______________________
עו"ד יצחק בוכובוזה  -ראש העיר

________
חמאני דוד

