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 תשע"ז ל' בניסןפרוטוקול ישיבת המועצה מן המניין שהתקיימה ביום רביעי, 

 ( בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל2017 באפריל 26) 

 

 

               :  נוכחים ה"ה
             ישיבת המועצהיו"ר ו, ראש העירייהמ"מ  –עו"ד מוטי יצחקי 

 יואל לביא 
 שמעון שלוש                                           

 גבי אברמשווילי 
 בנימין                                 בנימין

 19:07הגיע בשעה  – הרב מיכאל דרעי
 הרב איתן דהאן  

                                          ענבל רדה
 רפאל קורייב         

 סאבא מוסא ד"עו
 19:08הגיע בשעה  – סייף אבו ראיס ד"עו

 מיכאל וידל
 יאיר דידי

 19:06הגיע בשעה  – אברהם אילוז
 רונן מושייב                                             

                           
 :ים ה"החסר

 ראש העירייהסגן   –ניסים פנחסוב 
    גאנםאבו  עאמר

 
 
 

 19:04הישיבה נפתחה בשעה 

 
 

 על סדר היום:
 

לחוק הרשויות  24בחירת ועדת בחירות והרכבה ובחירת יו"ר ועדת בחירות, בהתאם להוראות סעיף  .1
 .1965-המקומיות )בחירות(, תשכ"ה

 

 הודעה בדבר מינויו של מר אמיר וידר למזכיר ועדת הבחירות מטעם העירייה. .2
 המקובל ובהתאם להנחיית משרד הפנים. שכרו ייקבע עפ"י

 
 
 
 
 
 
 
 



 עיריית רמלה
 4/2017-14מן המניין מס' שלא ישיבת המועצה 

 26.4.2017מיום 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3 
 

 
 

 מס'
  פרטי החלטה   החלטה

 
 

 -בחירת ועדת בחירות והרכבה    ( 89) .1
 1965-המקומיות )בחירות(, תשכ"ה לחוק הרשויות)א(  24 בהתאם להוראות סעיף  

, תבחר המועצה ועדת 1965-)א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, תשכ"ה 24בהתאם להוראות סעיף 
בחירות שתהא מורכבת מנציגי הסיעות המיוצגות במועצה והם בעלי זכות בחירה באותה רשות 

 מקומית; מספר נציגי כל סיעה בועדה כמספרם במועצה.
 

חייבים להיות בעלי זכות בחירה בעיר רמלה,  לאחר שהובהר לחברי המועצה כי חברי ועדת הבחירות
 , כמפורט להלן:לאישור המועצה וממלאי מקומםהוצגו שמות חברי הועדה 

  
 סיעת לביא 

 שמעון שלוש  –חבר ועדה   .1
 מיכאל חדד  –חבר ועדה   .2
 אורי מליחי  –חבר ועדה   .3
 ארון )אורי( נחום  –חבר ועדה   .4
 דוד סספורטס  –חבר ועדה   .5

 אלי מיכאל  –  מ"מ חבר
 ברוך אשרף .6

 
 ליכוד 

 אבי ברדה  – חבר ועדה  .1
 תמיר אייטגב  -  חבר  ממ"

 משה פרץ    -  חבר ועדה .2
 שמואל בן מרדכי  -מ"מ חבר  

 יצחק סוויסה  -חבר ועדה   .3
 דוד אבו  -מ"מ חבר  

 
 ש"ס 

 מיכאל דרעי  -חבר ועדה   .1
 מאור אשאש  -מ"מ חבר  

 אברהם דרעי  -חבר ועדה   .2
 ישראל מור  -מ"מ חבר  

 
 עולמי 

 ניסים פנחסוב  -חבר ועדה   .1
 זינה יסקוב  -מ"מ חבר  

 
 דור חדש 

 שלמה ברוך  -חבר ועדה   .1
 אסתר מושייב  -מ"מ חבר  

 
 יש תקווה 

 מרגריטה יסקוב  -חבר ועדה   .1
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 מס'

  פרטי החלטה   החלטה
 
 

 קידמה ושוויון 
 מוסא סאבא  -חבר ועדה   .1

 דימטרי שהין  -מ"מ חבר  
 

 אחדות למען רמלה 
 עאמר אבו גאנם  -חבר ועדה   .1

 נאיף אבו סויס  -מ"מ חבר  
 

  ייראלתר 
 ראיס אבו סייף  -חבר ועדה   .1

 אברהים בדויה  -מ"מ חבר  
 

 ע"י הסיעות שהוגשו ונחתמושמות חברי ועדת הבחירות וממלאי מקומם, כפי  - מצ"ב כנספח 
 .המיוצגות במעוצה

 
 

 חירותבהועדת חברי  לענין בחירה ואישורד להצבעה את הרשימה שהוצגה מעמי  - ו"ר, ימוטי יצחקי
 וממלאי מקומם. 

 קולות( 15 –)בעד פה אחד 

 (1)נספח מס' 

 - בחירת יו"ר ועדת בחירות(  90) .2
 1965-ויות המקומיות )בחירות(, תשכ"הלחוק הרש 24בהתאם להוראות סעיף               

תבחר המועצה אחד  ,1965-)א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, תשכ"ה 24בהתאם להוראות סעיף 
 .להיות יושב ראש ועדת הבחירותמחברי 

 
 לכהן כיו"ר ועדת הבחירות. ,מסיעת לביא ,את מר שמעון שלושלחברי המועצה מציע  - מוטי יצחקי, יו"ר

 
 קולות( 15 –)בעד פה אחד 
 

 הודעה בדבר מינויו של מר אמיר וידר למזכיר ועדת הבחירות מטעם העירייה (91) .3
מביא לידיעת חברי המועצה את דבר מינויו של אמיר וידר למזכיר ועדת הבחירות  –מוטי יצחקי, יו"ר 

 ייקבע עפ"י המקובל ובהתאם להנחיית משרד הפנים.של אמיר  , שכרומטעם העירייה
 

 
 .19:12הישיבה ננעלה בשעה 

 
 
  עו"ד מוטי יצחקי                                 כהן גלית                        

 ראש העירייה מ"מ                            מנהלת אגף מזכירות ומנהל        
 ויו"ר ישיבת המועצה                        

 
 רמלה, 


