פרוטוקול מס' 27

פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין
שהתקיימה ביום רביעי כ"ז בכסלו התש"פ25.12.2019 ,
בחדר הישיבות בבניין העירייה
הישיבה החלה בשעה 18:22
נוכחים:

אליהו זהר -ראש העיר
שלומי מלכה ,בבר אזולאי ,צלי מזרחי ,מישל טפירו ,מוטי יעקובוב,
יעקב טלה ,שי סיום ,מירי דדון ,אליאור עמר ,נדב ויצמן

חסרים:

יוסי סולימני  ,שמעון חזן

משתתפים :תמיר היזמי -מנכ"ל ,עו"ד עידית יפת לוי -יועמ"ש ,ניסים גלעם-
מנהל שפ"ע ורישוי עסקים ,נעם רווחה -מהנדס ,אלי ג'אן -יועץ
תקשורת ,אבי אדרי – מנהל אגף החינוך  ,צביקה דוידי -גזבר ,איתי
קורן -מבקר העירייה ,חן איבגי -מנהלת לשכת ראש העיר ,יוסי פרץ-
דובר
התקיים טקס הדלקת נרות (נר רביעי)
ראש העיר פותח את ישיבת המליאה שלא מן המניין
על סדר היום
 אישור חוזה מתוקן עם עמותת שמש להקמת חדר מחשבים ע"ש אוהד שמש
ז"ל
אני מבקש מאבי אדרי מנהל אגף החינוך להסביר
אבי אדרי מנהל אגף חינוך
עמותה לזכרו של אוהד שמש ז"ל שנפל במבצע "צוק איתן" .בחרו להשקיע בקרית
מלאכי.
אמוהאי טפרה צוער שעובד בעירייה חבר בעמותה .החדר יפתח בבי"ס "נצח
ישראל"  ,יש גיוס של  100אלף  ₪בניית חדר תקשוב ברמה גבוהה .יגויסו עוד 200
אלף  ₪לקניית ציוד ומחשוב החדר.
בכל בתי הספר אנחנו נמצאים במקום טוב .לאור המצב של המחשוב בבית הספר
אנחנו רצינו שיעזרו להם .אנחנו נותנים את החדר ודואגים לשים שלט.
כמו כן ,שכל הנושא יצא לפועל ויסתיים אנחנו נחנוך את החדר ונעשה ערב לזכרו
להנצחת אוהד שמש ז"ל.
נדב ויצמן
יישר כח ואם יש בעיות בשדרוג חדרי מחשב בבתי ספר אחרים יסודיים ,אולי נכין
תוכנית.

ראש העיר
הגשנו תוכנית למשרד החינוך ולמפעל הפיס.
אבי אדרי
יש פילוח ופנינו לגורמים הרלוונטיים ,נקווה שנצליח להכשיר את רב חדרי
המחשבים בבתי הספר היסודיים.
נדב ויצמן
מבקש לקבל העתק של התוכנית.
בבר אזולאי
אני מציע שיש עוד  3משפחות כמו משפחת אסולין שאולי ירצו להנציח את בניהם
באותו האופן.
ראש העיר
אני מבקש את אישור המליאה לאישור חוזה קבלת תרומה מתוקן של עמותת שמש
בנוגע להקמת חדר מחשבים ע"ש אוהד שמש ז"ל
החלטה מס' 113
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
תודה לכל חברי המועצה

הישיבה הסתיימה בשעה 18:33
הישיבה כולה הוקלטה

___________________
טליה יצחק
מרכזת ישיבות מליאה

________________
אליהו זהר
ראש העיר

