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  20126.3.מיום  091' פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס

  .סבח יוסף, שלום ימין, אברהם בורוכוב, גוטמןאפי , עופר בוזי, דוד יוסף  :נוכחים

ד "עו, ד יעקב נחום"עו, יחזקאל שקד', יובל דוידוביץ, טל אשכנזי, חנן בנימינוב  :חסרים
  .שאול סאלם, ד עוזי אהרון"עו, ננה חן, ליאת שוחט

  .חמאני דוד, רמי בן סעדון :מוזמנים

 .מר גדעון סער, הענקת אזרחות כבוד לשר החינוך :על סדר היום

  )18:30הישיבה נפתחה בשעה (

   :ראש העירייה

  . גדעון סערכ" החינוך חהעיריית אור יהודה מבקשת להעניק אזרחות כבוד לשר 

 רבים לטובת מערכת  משאביםומקצהאור יהודה באופן אישי ומך בותמלווה , השר סער
  .החינוך העירונית

השר היה . הייתה בתמיכתו המלאה, שיושמה במערכת החינוך בעיר, הרפורמה, למעשה
הן בהיבטים הפיזיים והן בהיבטים , שותף אמת ועקב מקרוב אחר המהלכים שליוו אותה

הצוותים  , ואכן ולתמוך ככל הניתןייעסהוא הנחה את ראשי משרדו ל. הפדגוגיים
ועושים ימים כלילות נמצאים בעיר , המקצועיים של משרד החינוך בראשותו של השר

יחד עם צוותי העירייה לקידומה והצלחתה של מערכת החינוך באור , מאמצים אדירים
  .יהודה

, מינויו לשרלפני , בין תפקידיו הבולטים. 2003הוא חבר כנסת החל משנת , השר גדעון סער
ר הוועדה לקידום מעמד "ר הכנסת ויו"סגן יו, ניתן למנות את היותו מזכיר הממשלה

  .האישה

החזיר לבתי , יזם גדעון סער תוכנית לימודים חדשה במורשת ותרבות ישראל, כשר החינוך
במסגרתו ביקרו , "נעלה לירושלים"הספר את חובת התלבושת האחידה ויזם את פרויקט 

  . תלמידים500,000 -למעלה מבעיר הבירה 

שהתקבלו במהלך ,  הצעות חוק פרטיות30 -כחבר כנסת יזם גדעון סער שורה של למעלה מ
  .כהונתו

על היותו פוליטיקאי שלא , 2009שהוענקה לשר בשנת , "צ"אות אומ"ראויה לציון מיוחד 
  .דבק בו שום רבב ועל פעולתו לביצור שלטון החוק

, ובה והמכרעת לקידום מערכת החינוך בעיר אור יהודהעל כל אלה ועל תרומתו החש
  .מבקשת העירייה להעניק לו אזרחות כבוד

  ?מר גדעון סער, הענקת אזרחות כבוד לשר החינוךמי בעד אישור 

  .פה אחד :בעד

  .מאושרת, מר גדעון סער, הענקת אזרחות כבוד לשר החינוך  :החלטה

  )18:35 בשעה ננעלההישיבה (

        

  ד יוסףדו  דוד חמאני
  ראש העירייה  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

  מרכז ישיבות המועצה


