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 17/4/9מיום  97מן המניין מספר שלא רוטוקול ישיבת מליאה פ
 

 ראש העיר   -    אפי דרעי  נוכחים:
 חבר -    ירון חדוות  

 חבר -    אבישי ברעם
 חברה  -   שושי כידור כחלון  
 חבר  -    דוד ששון   
 חבר  -    מר קובי לאור  

 
 דני לוין, מנכ"ל  מוזמנים:

 שלום רוזנברג, מהנדס   
 חזקאל יחזקאל, גזברי  

 עו"ד שלומית גבע, יועמ"ש
 אסנת טל, עוזרת מנכ"ל

   
   

 
   חבר -    ברק אשרם חסרים:
 העירייה ראש מ"ומ סגנית -    נחמן חן יעל  

 חבר -    ערן לאופר
 חבר  -    אבנר משה  
 חברה -    טולדנו מיטל  
 חבר -     בראון יצחק  
 חברה -    איינס ליהי  

 
 

 על סדר היום:
 

*** 

₪  130,340מדע וטכנולוגיה בסך  – 1814100785סעיף  2017הגדלת תקציב  .1
 לטובת השתתפות העירייה למשלחות הרובוטיקה לחו"ל.

מדע  – 1814100785סעיף  2017מאשרים הגדלת תקציב  הצעת החלטה:
לטובת השתתפות העירייה למשלחות ₪  130,340וטכנולוגיה בסך 

 הרובוטיקה לחו"ל.
  



 
₪  130,000בסעיף מדע וטכנולוגיה בסך  2017לשנת ב העירייה ידני מציג את הנושא: הגדלת תקצ

של גזבר העירייה, במידה ולא  שמקור ההכנסה יהיה "משרדי ממשלה" כאשר בהתאם להצהרתו
 ייכנסו כספים אלה יקוצצו סעיפי התקציב הבאים:

 
 ₪ 30,340מבקרת העירייה יועצים  – 161200075 .1
 ₪ 40,000חינוך הוצאות שונות     – 1811000780 .2
 ₪ 60,000         תרבות שונות  – 1822000780 .3

 
 מעדכן כי נעשתה פנייה למשרד המדע לעדכן את הכללים של קול הקורא להשתתפות אפי:

 המשרד במשלחות נוער בתחום המדע והטכנולוגיה.         
 כמו כן נעשו פניות לשרים וחברי כנסת אחרים בבקשה להשתתפות גם שלהם.         

 
 ה.מבקשת שתהיה מדיניות להשתתפות העירייה במשלחות רובוטיק שושי:

 
 צריך תבחינים ומדיניות להשתתפות העירייה בכל התחומים שבהם ילדים ובני נוער  ירון:

 מייצגים את כפר יונה.          
 

 יש קריטריונים. ובודדים  מעדכן שלגבי מצטיינים   דני:
 

 תקציבית שתיעשה מציע שתיקבע מדיניות עד ערב ראה"ש שתאושר בהתאם להערכה  ירון:
 לא  תתממש הכסף יוחזר לתקציב.זו דה וההערכה ובמי         

 
 כמו כן הועדה צריכה להחליט האם כל הקבוצות שיכולות לנסוע יסעו או רק אלה שזכו  שושי:
 במקום הראשון.          

 
 

 החלטה
מדע וטכנולוגיה בסך  – 1814100785סעיף  2017מאשרים הגדלת תקציב  .1

 לטובת השתתפות העירייה למשלחות הרובוטיקה לחו"ל.₪  130,340

  תקציב להשתתפות וקריטריונים מדיניות ש"ראה ערב עד יאושרו .2
 .         ל"לחו במשלחות העירייה

 פה אחדמאשרים 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 בברכה,
 ___________________    __________________
  

 
 לוין     דני                             דרעי( אפי) אפרים 

 העירייה ל"מנכ                העירייה ראש             
 


