
  2מתוך  1עמוד 

  ו"תשע ט אייר"כ שני יום    
 2016 יוני 06         

  20166.6.מיום  66' מן המניין מסלא  ישיבת מועצה

  הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה

טל , יעקב נחום, ליאור אגאי, איילה ברטה, עוזי אהרון, סבח יוסף, אפי גוטמן, ליאת שוחט  :נוכחים
  , ליאת בן בסט , אשכנזי

  .ימית קרקוקלי ,דוד חיון, ננה חן, יניב דאון, עופר בוזי, אנה כהן'ז :חסרים

   .חמאני דוד, רמי בן סעדון, גבריאלגיל , ד שלומית שפינדל"עו, עופר תודר  :משתתפים

  :על סדר היום

  . 300,000₪היערכות לשעת חירום   בסך  -1370' מס ר"תב .1

  .₪ 130,000פרויקט מחשב לכל מורה בשיתוף קרן אתנה בסך  -  1371' ר מס"בת .2

  )18:31הישיבה נפתחה בשעה (

  300,000₪היערכות לשעת חירום   בסך  - 1370' ר מס"תב - 1' סעיף מס

  :ראש העיריה

  . 300,000₪היערכות לשעת חירום   בסך  -1370' מס ר"תב מבקשת לאשר

  .קרנות הרשות: מקורות מימון

  .ר"ועדת הכספים המליצה למועצה לאשר את התב

כל מנהלי המחלקות , אני רוצה לציין שבתקופה האחרונה ערכנו כל העירייה תרגיל לשעת חירום
ובנו חדשים בתפקיד קיבלנו למרות שר .כל אחד יודע את תפקידו, והעובדים משובצים ומגויסים

, כי הכי קל להיות בשגרה, הערכה טובה על התפקוד וניתן דגש על כל נושא היערכות לשעת חירום
של עיריית  ומוכנות היערכותלאבל הכי חשוב להיות בחירום ולכן אנו מבקשים את התוספת לציוד 

  . שעת חירוםלאור יהודה 

  ?מי בעד

  . פה אחד  :בעד

  . מאשר, 300,000₪היערכות לשעת חירום   בסך  -1370' מס ר"תב :החלטה

  ₪ 000130,פרויקט מחשב לכל מורה בשיתוף קרן אתנה בסך  -  1371' ר מס"תב - 2' סעיף מס

  :ראש העיריה

 .₪ 130,000פרויקט מחשב לכל מורה בשיתוף קרן אתנה בסך  - 1371' ר מס"תב מבקשת לאשר

  .מפעל הפיס: מקורות מימון

  .ר"ועדת הכספים המליצה למועצה לאשר את התב

חלק מאמות המידה והכסף שיש לנו במפעל הפיס אנו מנתבים לפרויקט המאוד חשוב של מחשב לכל 
מורים במערכת  285וסך הכל , מורים בסך הכל בפעימה זו 95אנו מכסים , מורה בשלוש פעימות

אני , החלק שלהם ואנו את החלק שלנוהם נותנים את  .זה בשיתוף קרן אתנה. החינוך העירונית
הן הראשונות , אנו חילקנו כבר טאבלטים לגננות של החינוך המיוחד. חושבת שזה פרויקט מבורך

אם נעשה סיבוב בגן החינוך המיוחד תוכלו לראות את הגננות עובדות עם . בפרויקט הזה
  . הטאבלטים

  ?מי בעד

  . פה אחד :בעד

  . מאשר, ₪ 130,000פרויקט מחשב לכל מורה בשיתוף קרן אתנה בסך  - 1371' ר מס"תב :החלטה
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  :טל אשכנזי

ארגון בכל נושא החינוך ואנו לא מספיק - בזמן האחרון אני שומע בכלי התקשורת שהולך להיות רה
  . אני חושב שמן הראוי לעדכן אותנו. מעודכנים

  :ראש העיריה

יש ישיבת , אתה מוזמן ביום רביעי בארבע .למועצה אם היית מבקש שאילתא הייתי מביאה
אני אביא את זה לישיבת , אם לא. קואליציה בה אני מציגה את נושא הרפורמה ואתה מוזמן

  . המועצה

  :טל אשכנזי

עבר ואם יש תזכורת שאחד מעובדי העירייה להתקשר לשאול אם חברי האני חושב שצריך ללמוד מ
כי מזמינים רק את , ת זה גם לאנשי האופוזיציההוא יכול לעשות א, המועצה מגיעים או לא

  . הקואליציה

  :ראש העיריה

  . אין בעיה לקבל תזכורת

  )18:20הישיבה ננעלה בשעה (

        

  ד"עו, ליאת שוחט  דוד חמאני
  ראש העירייה  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

  ישיבות המועצה מרכז


