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 חברי המועצה

 

 

 2015באפריל  19מיום  28פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 

 

, אבישי ברעם, ירון חדוות, : אפי דרעי, יעל חן, קובי לאור, דוד ששון, ליהי איינס, אבנר משה, שושי כחלון כידורנוכחים

 , ברק אשרם.איציק בראון, מיטל טולדנו, ערן לאופר

 .אטיאס יחיאל: עו"ד נוספים

 

 סדר היום:

 אישור נסיעתו של ראש העיר לסנט לואיס ארה"ב בראש משלחת קבוצת הרובוטיקה. .1

 

 

תיכון קבוצת הרובוטיקה של המקיימת בסנט לואיס בארה"ב.  מסביר כי הנסיעה הנה לתחרות הרובוטיקה העולמיתאפי 

 ייסעימי התחרות,  4"איש שלום" משתתפת בתחרות עקב זכייתה בתחרות הארצית שהתקיימה בהיכל "מנורה". לאחר 

גומלין  לאירוחעם נציגי אורנג' קאונטי לפגישה מנהל המתנ"ס )שנמצא בארה"ב במסגרת טיול פרטי( -עם דודייחד 

 בניו יורק. "בני ציון"מפגש קצר עם קבוצת ארגון ל ייסעדרך חזרה לארץ בולדיונים על המשך שיתוף פעולה. 

עיר בארה"ב יש תעריף עפ"י התקשיר, ואם  לכל מים, כל ההוצאות הן בהתאם לתקשיר.י 10 -משך הנסיעה היא לסה"כ 

 לם מחשבונו.ויהיה הפרש  יש

כן כמו , ובסוף חודש אפריללמרות שאנו  2015לדון בתקציב מעירה כי כיו"ר ועדת כספים, הועדה לא התכנסה מיטל 

אלה ונים נתיף התקציבי לכך? מן הראוי להציג ומהו הסעמהעירייה קיבלה קבוצת הרובוטיקה כסף מבקשת לדעת כמה 

 ועדת הכספים כדי לדון במצבה הכלכלי של העירייה.את לפני מועד הישיבה, ולכנס 

 מבקשת לדעת מהי העלות הכספית הכללית לנסיעתו של ראש העיר לארה"ב?שושי 

 $ 5,410 -בסכום של כמשיב כי ההוצאה מסתכמת אפי 

 שואל מה חלקה של העירייה בעלות לנסיעת התלמידים ?ירון 

 ₪. 70,000 -תרומות בסך של כ כאשר גויסו₪,  80,000-משיב כי העירייה משתתפת ב אפי 

 בגאווה.וייצג את כפר יונה מסבירה כי זה ראוי ונכון שראש העיר יהיה בראש המשלחת ליהי 

 

 נסיעתו של ראש העיר לסנט לואיס ארה"ב בראש משלחת קבוצת הרובוטיקה.: מאשרים החלטה

 

 על חן, קובי לאור, דוד ששון, ליהי איינס, אבנר משה, ברק אשרם.: אפי דרעי, יבעד

 : איציק בראון, מיטל טולדנו, ערן לאופר.נמנע

 כחלון, ירון חדוות.-: אבישי ברעם, שושי כידורנגד
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