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, ל"ש אפריאט ז"חדר הישיבות עב( 0101 פברואר 01) שבט' וט שני ביום שהתקיימה הנהלהועדת מישיבת 

 . ברמלה 0ויצמן ' רח, ל"ש פנחס זינגר ז"עהעירייה בבית 
 

 :ה"נוכחים ה
 ר"יו, ע"רה - מיכאל וידל

 ע  "סגן רה  -אברהם אילוז 
 ע"סגן רה  -ורייב 'זאברהם ד

 חבר מועצה -הרב איתן דהאן 
 חבר מועצה -ד רונן רוטשטיין "עו
 חבר מועצה - ד מוסא סאבא"עו

 
 :חסרים

 ע"סגן רה -מאור מאיר אשש 
 חבר מועצה  -רונן מושייב

 חבר מועצה -אבו לבן ( מינו )אברהים 
  חבר מועצה  -שלומי פנטה 

 חבר מועצה - ד ראיס אבו סייף"עו
 חבר מועצה  -הרב מיכאל דרעי 

 

 :ה"משתתפים ה
 ל העירייה "מנכ - רונן עזריה

 ש "יועמ  -ד דורון דבורי "עו
                                   מזכירות העירייה  -ד שלי ביטון "עו

 . 54:72הועדה התחילה בשעה ** 
 

 
 : נדון

 
   "בית שלמה" ס קריה טכנולוגית "ביה -העיר רמלה למסע לפולין מלגה עבור תלמיד  .5

 למסע לפולין עבור ( מלגה)במסגרת סיוע של העירייה לתלמידי העיר מבוקש לאשר השתתפות כספית  

 .   אשר נמצא  זכאי  "בית שלמה" ס קריה טכנולוגית "בביההלומד  .ר.אהתלמיד          

    י  אגף החינוך והנוער מול"לתלמיד וזאת לאחר השלמת ובדיקה הקריטריונים ע₪ 0,111המלגה לא תעלה על   

 .הגורמים הרלוונטיים 

 .למסע לפולין₪  5,222ס "תושב העיר ע, ר .א מלגה לתלמידהועדה מאשרת         

 
 (5' נספח מס)

 
 
 

  כפר הנוער בן שמןס "ביה-לפולין העיר רמלה למסע  תמלגה עבור תלמיד .0

 למסע לפולין עבור ( מלגה)במסגרת סיוע של העירייה לתלמידי העיר מבוקש לאשר השתתפות כספית  

 .   אשר נמצא  זכאית  ס כפר הנוער בן שמן"בביההלומדת  .ר.בהתלמידה          

  י  אגף החינוך והנוער מול "לתלמיד וזאת לאחר השלמת ובדיקה הקריטריונים ע₪ 0,111המלגה לא תעלה על   

 .הגורמים הרלוונטיים 

 .למסע לפולין₪   5,222ס "תושבת העיר ע, ר.ה במלגה לתלמידהועדה מאשרת         

 
 (0' נספח מס)
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  (עמל) ס הרב תחומי רמלה "ביה -לפולין העיר רמלה למסע  ימלגה עבור תלמיד .3

 למסע לפולין עבור ( מלגה)במסגרת סיוע של העירייה לתלמידי העיר מבוקש לאשר השתתפות כספית  

 : כדלקמן ( עמל) ס הרב תחומי רמלה "בביהתלמידים  הלומדים    7         

 .מ.ד - התלמיד         

 .ל.ק - התלמידה         

 .ג.ת -התלמידה          

 .ח.ד -התלמיד          

 .ד.ד - התלמיד         

 .ט.ט -התלמידה          

 .א.ה -התלמיד          

 .   זכאים  ואשר נמצא         

 י  אגף החינוך והנוער מול "ה וזאת לאחר השלמת ובדיקה הקריטריונים ע/לתלמיד₪ 0,111המלגה לא תעלה על   

 .הגורמים הרלוונטיים 

 לכל     ₪  5,222ס "העיר  ע תושבי , ( א.ה, ט.ט, ד.ד, ח.ד, ג.ת, ל.ק, מ.ד) ים תלמיד 4 -מלגה להועדה מאשרת         

 .למסע לפולין אחת0אחד         

 

 (3' נספח מס)
 

 
 (גזברות העירייה ) ממונה על תקציבי פיתוח   -העובדת מזל ישי    .7

מר , תהא בכפיפות מנהלית למנהל אגף משאבי אנוש תקציבי פיתוח העובדת מזל ישי הממונה על 12.10.0101החל מתאריך 

 . זאת על מנת למנוע יחסי כפיפות ומרות בין בני משפחה מקרבה ראשונה, גדעון צרפתי

 

כי העובדת מזל ישי הממונה על תקציבי פיתוח תהא בכפיפות מנהלית למנהל אגף משאבי הועדה מאשרת 

 .מר גדעון צרפתי, אנוש

 

 (7' נספח מס)
 
 
 
 

 
      מיכאל וידל                   רונן עזריה                                                                  

 אש העיר רמלהר                    ל העירייה                                    "מנכ               
 ר הועדה"ויו              

 
 
 

 מלהר


