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 באלול תשע"ח ט"ו, ראשון שהתקיימה ביום  ,מן המנייןפרוטוקול ישיבת המועצה 

 בבית ווקר (  2018אוגוסט  26) 

               : נוכחים ה"ה

 ראש העיר, יו"ר  -  מיכאל וידל

  מ"מ ראש העיר -אברהם אילוז

 סגן ראש העיר  - הרב מיכאל דרעי

 משנה לראש העיר -גבי אברמשווילי 

 סגן ראש העיר   -ושייב ונן מר

    חבר מועצה   -רפאל קורייב 

 חבר מועצה  -הרב איתן דהאן  

  חבר מועצה  -סאבא מוסא ד"עו

 חבר מועצה   - סייף אבו ראיס ד"עו

      חבר מועצה   - גאנםעאמר אבו 

              חבר מועצה   - יאיר דידי

 חבר מועצה  -שמעון שלוש

 צהחבר מוע –ניסים פנחסוב 

 
 

 :חסרים ה"ה

  חבר מועצה  -בנימין בנימין

 חבר מועצה  -יואל לביא

 חבר מועצה  -מוטי יצחקי עו"ד 

                                          חברת מועצה -ענבל רדה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 עיריית רמלה
 7/2018-14ישיבת המועצה מן המניין מס' 

 26.8.2018 מיום 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3 
 

 :על סדר היום

 .. הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה1

  אישור פרוטוקולים: .2

 .2018 אוגוסט   22מיום  14-2018/8  ( מס'1)  -צאת מקרקעין ומבני ציבורועדה להק    

 
 

 מס'
 פרטי החלטה     החלטה

 
 חינוך מיוחד  -בית ספר סיני (  241.)261

 בנושא סגירת חשבון רשות בבי"ס סיני.  22.05.18מיום  4/2018-14בהמשך להחלטת מועצה              

 ן רשות חדש -במקומו אגף החינוך והנוער מבקש אישור המועצה לפתיחת חחשבון זה ייסגר ו             

 החתימה הינן : מורשות , סיני" ס " ביה"  -רמלה  ע"ש "עיריית             

 059718957גב' חיה ברקוביץ'  ת.ז.  -מנהלת ביה"ס              

 062894688גב' שושנה שמש ת.ז.  -מזכירת ביה"ס              

 החל משנה"ל תשע"ט תשמש הגב' שושנה שמש כמזכירת ביה"ס סיני, במקומה של הגב' מירב רוקח.       

 .532679לאור האמור מבקשים אישור המועצה גם לעדכון מורשי חתימה בחשבון הורים מס'       

 : 432בנק מזרחי סניף רמלה  532679ן הורים -החתימה בח מורשות      

 מנהלת ביה"ס  - 059718957ת.ז.   גב' חיה ברקוביץ'      

 מזכירת ביה"ס  - 062894688גב' שושנה שמש ת.ז.           

 בית הספר רשאי להוסיף גם הורה כמורשה חתימה בחשבון הורים.             

 024685950מבקשים לאשר ביטול זכות חתימה למזכירה היוצאת הגב' מירב רוקח ת.ז           

 חשבונות : אפיון ה          

 פעילות בחשבון זה הינה ליתרות זכות בלבד, אין אישור לחריגה כספית.          

 מורשות החתימה יהיו רשאיות לבצע את הפעולות הבאות: 

  , למשוך, לעשות ולחתום שיקים והוראות מכל סוג שהוא על חשבון ביה"ס אצל הבנק         

 ,הוראות בקשר לקניה או מכירה של פיקדונות לתת לבנק , להפקיד בבנק כספים         

 ,לקבל מידע בקשר לחשבון ביה"ס         

 לבצע חריגה כספית ** יודגש כי מורשות החתימה אינן  מורשות          

 .לעיל האמורת אשרהמועצה מ           
 ( 1)נספח מס' 

 יאיר דידי( -1-, נגד  12 -)בעד 
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 482398סמל מוסד  -לחינוך מיוחד בשלוחת חץ פתיחת בית ספר  ( 242.) 262

 מנחם בגין ברח' חץ  בי"ס לחינוך מיוחד נאות בתחילת שנה"ל תשע"ט  יפתח בשכונת                 

 .482398סמל מוסד                  

 ות (אגף החינוך והנוער מבקש לאשר פתיחת שני חשבונות בנק ) חשבון הורים וחשבון רש                 

 936החשבון יפתח על פי בקשת המנהלת בבנק לאומי סניף רמלה                  

 מנהלת ביה"ס  - 317168854גב' ילנה וייסקובוי  ת.ז.  החתימה הינן : ותמורש                 

 ירת ביה"סמזכ  - 024685950גב' מירב רוקח ת.ז.                                                         

 בית הספר רשאי להוסיף גם הורה כמורשה חתימה בחשבון הורים.                

 אפיון החשבונות :                 

 פעילות בחשבון זה הינה ליתרות זכות בלבד, אין אישור לחריגה כספית.                

 לבצע הפעולות הבאות: מורשות החתימה יהיו רשאיות

  ,לחתום שיקים והוראות מכל סוג שהוא על חשבון ביה"ס אצל הבנקלמשוך, לעשות ו

 , להפקיד בבנק כספים לתת לבנק הוראות בקשר לקניה או מכירה של פיקדונות

 . לקבל מידע בקשר לחשבון ביה"ס

 לבצע חריגה כספית ** יודגש כי מורשות החתימה אינן  מורשות 

 המועצה מאשרת האמור לעיל.
 ( 2)נספח מס' 

 יאיר דידי( -1-, נגד  12 -)בעד 

 

 482380סמל מוסד   -פתיחת ממ"ד האומנים החדש( 243.) 263

 .482380בתחילת שנה"ל תשע"ט  יפתח בשכונת האומנים בי"ס ממ"ד האומנים חדש סמל מוסד 

 אגף החינוך והנוער מבקש לאשר פתיחת שני חשבונות בנק ) חשבון הורים וחשבון רשות (

 936פי בקשת המנהלת בבנק לאומי סניף רמלה  החשבון יפתח על

 מנהלת ביה"ס - 058268376גב' רויטל פישר  ת.ז. החתימה הינן :מורשיות 

 מזכירת ביה"ס - 033740358גב' קרן סוסן ת.ז.                                                         

 ורים.בית הספר רשאי להוסיף גם הורה כמורשה חתימה בחשבון ה
 אפיון החשבונות : 

 .אין אישור לחריגה כספיתפעילות בחשבון זה הינה ליתרות זכות בלבד, 

 לבצע הפעולות הבאות: שאיותהחתימה יהיו ר מורשות

 , למשוך, לעשות ולחתום שיקים והוראות מכל סוג שהוא על חשבון ביה"ס אצל הבנק

 כירה של פיקדונותלתת לבנק הוראות בקשר לקניה או מ להפקיד בבנק כספים

 לקבל מידע בקשר לחשבון ביה"ס                

 לבצע חריגה כספית ** יודגש כי מורשות החתימה אינן  מורשות               

 האמור לעיל.המועצה מאשרת                 

 ( 3)נספח מס' 
 יאיר דידי( -1-, נגד  12 -)בעד                                                                 
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 – 8העברת זכויות דיירות מוגנת מירדנה פרץ לבר מימוני בחנות ברחוב ז'בוטינסקי תא מס'  ( 244.)264

  51חלקה 5916גוש                   

             חנות ב 203215090ת.ז.  לבר מימוני  059246975ת.ז.  מבוקש לאשר העברת זכויות דייר מוגן מירדנה פרץ             

 . 51חלקה  5916גוש  -, שוק ז'בוטינסקי8ברח' ז'בוטינסקי, תא מס'              

          מערך שווי דמי המפתח המלאים כפי שנקבעו  40%המהווים ₪,  108,415.93מובהר כי דמי ההסכמה ע"ס              

  .2.8.2018ו לעירייה ביום ע"י השמאי, שולמ             

 רצ"ב:             

 טיוטת הסכם בין העירייה לבין הדייר נכנס והיוצא -

 + אומדן מעודכן 51חלקה  5916אומדן שווי זכויות בעלות חנות בגוש   -

 קבלה על תשלום.  -

 האמור לעיל .ת אשרהמועצה מ
 ( 4)נספח מס' 

 יאיר דידי( -1-, נגד  12 -)בעד      

 

 למר בוריס אליחנוב חוץ  בקשת היתר לעבודת ( 245.)265
 מעבר לעבודתו אישור העירייה להיתר עבודת חוץ, מבקשמר בוריס אליחנוב  העובד במחלקת אחזקה ,                  

 בעירייה.                  

 שנה  לתקופה שלפקודת העיריות, מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ, ל 180עפ"י סעיף              

 החלטת המועצה. מיום                  

 למר בוריס אליחנוב.בקשת היתר לעבודת חוץ המועצה מאשרת              

 ( 5)נספח מס' 
 יאיר דידי( -1-, נגד  12 -)בעד        

 
 

 28חלקה:  5801גוש: 4יוצאי מרגלן ע"ש אברמוב דוד ברמלה , רחוב הצנחנים  ( 246.)266

 .28חלקה:  5801גוש: 4ע"ש אברמוב דוד ברמלה , רחוב הצנחנים יוצאי מרגלן                  

 החלטה:                 

 החלטת ועדה לאשר פרסום שני ותקופה , העמותה עדכנה את כלל המסמכים .                 

 המועצה מאשרת ההחלטה.                 

 ( 6)נספח מס' 
 יאיר דידי( -1-, נגד  12 -)בעד 

 (8/2018-14)פרוטוקול ועדה להקצאת מקרקעין ומבני ציבור                                               
 
 
 
 

  מיכאל וידל                                                  רונן עזריה                    
      רמלה העיר    ראש                                       העירייה מנכ"ל                


