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  2011.327. מיום 47' פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס

  .שלום ימין, אברהם בורוכוב, סבח יוסף, עופר בוזי, דוד יוסף  :נוכחים

, הרוןד עוזי א"עו, חנן בנימינוב, ליאת שוחט, ננה חן, טל אשכנזי, אפי גוטמן  :חסרים
  .ד יעקב נחום"יובל דוידוביץ עו, שאול סאלם, יחזקאל שקד

  .חמאני דוד  :משתתפים

      :על סדר היום

 ".יםליוב"ס "אישור שינויים למורשי חתימה לחשבונות בנק בי
  )18:30הישיבה נפתחה בשעה (

  :ראש העירייה

 החשבון פרטי(יובלים /ס פרקאוף"ביבבנק הפועלים סניף אור יהודה מתנהל חשבון של  .1
 ,יוסף רפאל:  בו הםחתימהומורשי )  בנספח לפרוטוקול ולא יפורסמו ברביםמופיעים

 .איציק רבינוביץ ודבורה ונטורה

זכות מ מבקש מהמועצה לאשר לגרוע אותו ס"ביהמאחר ויוסף רפאל כבר אינו מנהל את 
שלהם מספרי תעודות הזהות  ( איציק רבינוביץ ודבורה ונטורהרק כך שישארו, החתימה
  .והם יהיו רשאים להמשיך ולפעול בחשבון)  בנספחמצוינים

  ?מי בעד

  .פה אחד :בעד

  . ההצעה התקבלה:החלטה

פרטי החשבון (יובלים /ס פרקאוף"בבנק הפועלים סניף אור יהודה מתנהל חשבון של בי
 רחל : בעלי זכות חתימה3קיימים )  בנספח לפרוטוקול ולא יפורסמו ברביםמופיעים

 .דורון אשריוונית רותם ר, זילברג

 :לה מלאשר זכויות חתיבמקומם  וםמבקש לאשר ביטול זכויות החתימה בבנק לשלושת
  ).בנספחמצוינים מספרי תעודות הזהות שלהם ( מלאכי אידית ובתיה שהדי

  ?מי בעד

  . פה אחד:בעד

  . ההצעה התקבלה:החלטה

רסם באתר האינטרנט של העירייה ובשל צנעת הפרט וחיסיון מאחר והפרוטוקול מפו
ל ומספרי החשבונות בבנק לא יצוינו "מספרי הזהות של כל הנ, פרטי חשבונות הבנק

  . יחד עם פרוטוקול זה בנספחבפרוטוקול זה ויועברו לבנק

  )19:32הישיבה ננעלה בשעה ( 

        

  דוד יוסף  דוד חמאני
  ראש העירייה  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

  מרכז ישיבות המועצה



2 
 

  27.3.2011 מיום 74' פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מסנספח ל

 305375חשבון בנק מספר  .1
  .41910803 זהות'  מסממנו תגרע זכות החתימה של רפאל יוסף .1.1

  :בעלי זכות חתימה שישארו .1.2

  .76118736זהות  '  מס-' איציק רבינוביץ

  .303332365 זהות '  מס-דבורה ונטורה 

 660159חשבון בנק מספר  .2

 :מבוטלות זכויות החתימה של .2.1
  .56166069 זהות'  מס- רחל זילברג

  .56114705 זהות'  מס- רונית רותם

  .54967658 זהות'  מס-  דורון אשרי

 :ל"ות חדשים במקום הנויבעלי זכ .2.2
  .32315848זהות '  מס- עידית מלאכי 

  .52026135זהות '  מס–בתיה שהדי 

        

  דוד יוסף  ד חמאנידו
  ראש העירייה  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

  מרכז ישיבות המועצה


