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 2018 מרץ 05   , אדר תשע"ח חי" שני   יוםמ   8/20107מס' מן המניין  שלא ישיבת מועצה     

 הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה

ליאת שוחט, עוזי אהרון, טל אשכנזי, ימית קרקוקלי, אפי גוטמן, ליאת בן בסט, איילה  נוכחים:
 ברטה. 

 סבח יוסף, ליאור אגאי, ננה חן, עופר בוזי, יעקב בורביע, ז'אנה כהן, דוד חיון, יעקב נחום. חסרים: 

גזבר העירייה, רמי בן  -יועמ"ש העירייה, רו"ח גיל גבריאל  -עו"ד שלומית שפינדל  משתתפים:
 מפמ"ל.   -דובר העירייה, חמאני דוד  -מבקר העירייה, אורן קורנפלד  -סעדון 

 :על סדר היום

 .הילדים בעירגני  בשםחשבונות בנק ת לפתוח ות ולסייעואישור לגננ

 (18:41)הישיבה נפתחה בשעה  

 :העירייהראש 

 .הילדים בעירגני  בשםת לפתוח חשבונות בנק ות ולסייעולגננמבקשת לאשר 

שאנו מחויבים על פי  ,אני מזכירה לכם את הדיון בעניין פתיחת חשבונות לגני הילדים לכספי הורים
 חוק. 

 רו"ח גיל גבריאל:

לפתיחת חשבון, אנו פותחים את החשבונות, מפנים את הגננות, הסייעות וההורים לבנק פועלים 
שלא יהיה קשור לחשבון העירוני של העירייה, אלא השם שיופיע זה חשבון על שם הגן עצמו ומורשי 

 חתימה יהיו גננת, סייעת והורה. 

 טל אשכנזי:

 זה מה שעשינו בעקבות הדוח?

 רו"ח גיל גבריאל:

 כן, זה בעקבות דוח הביקורת. 

 ראש העירייה:

אלא אישור לגננת ולסייעת לפתוח חשבון פרטי על שם הגן  ,העירייהלמעשה לא מדובר בחשבון של 
 בו הן מלמדות.

 שם הסייעת שם הגננת שם הגן מספר סידורי

 נעמה אמדדי לאה דורון חרוב 1

 רבקה דעבול נופר יעקב אורן 2

 גאולה שלמה רוז מלכא לוטם 3

 דליה מלכה שולי חדד נרקיס 4

 חגית צרקצי לימור פרץ שושנה 5

 מגי יעל רונית רביע אירוסים 6

 פחן יהודית רויטל גמזו שיבולים 7
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 שם הסייעת שם הגננת שם הגן מספר סידורי

 אתי ויטס שאבו שירן ארז 8

 תמי מוסייב אוסנת דור מרגנית 9

 עמליה חסן יהודית רוזן שיטה 10

 אביבה חי שירה מלכי חרצית 11

 אהובה ויצמן קרן פז דפנה 12

 סימה מוכתר אסתי פמיליה רימון 13

 עמוס אביטל עטיהמרים  תאנה 14

 ענת לב אור גיס כלנית 15

 חיה מאיר מזל ורולין הדר 16

 רינה ויטס שרון אוזן רקפת 17

 כוכבה אליהו יפית סעדה צלף 18

 פרידה סיונוב רחל מזוז רבקה 19

 יעל יגודייב לאה טביב גפן 20

 חניתה גז אודליה בן חמו חבצלת 22

 רבקה יצחקוב פזית מלאך אמנון 23

 מזל בזה דדוש טלי שרבי תמר 24

 כוכי שרבי אוסנת חביב ברוש 25

 סמדר כדורי סנדרה ניסים חצב 26

 רינת שקד מורן יחזקאל פרג 27

 אורנה אברהם מירב קארו צבר 28

 רבקה רוחם דיקלה קוסשווילי שקד 29

 אמה ממסטלוב ורדית בוזי נקר אתרוג 30

 יפה יעקב לוי נועה אופירה 31

 רחל כוכב עופרה מויאל חט"צ 32

 שרית רחמים רונית כהן סביון 33

 אושרת סעדיה ירדן שוורצמן ורד 34
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 שם הסייעת שם הגננת שם הגן מספר סידורי

 אילנית שוטי אוסנת מועלם סייפן 35

 יעל חברים יפית דיין תירוש 36

 רויטל יצחקי תמי נמני אלון 37

 חניתה שירי יפית שטרית תדהר 38

 ענת ללוש מעתוק סמדר איריס 39

 אילנית קרולנסקי ריינץחני  ליבנה 40

 מיכל חובבה רחל וויס ערמון 41

 אדוה אדן יעל דיין דקל 42

 גלית שבתאי לימור ששונוב סחלב 43

 אביבה גבאי יולי מושייב נורית 44

 ליטל שדה תהילה קמחי דובדבן 45

 בת אל אלוש הודיה יורוביץ תות 46

 אור ארביב תהילה לוי אגוז 47

 מרגלית אברמצייב חגית אברהם דולב 48

 מי בעד?

 פה אחד.  בעד:

 .הילדים בעירגני  בשםת לפתוח חשבונות בנק ות ולסייעולגננ המועצה מאשרת החלטה:

 (18:43הישיבה ננעלה בשעה )

    

 ליאת שוחט, עו"ד דוד חמאני
 ראש העירייה מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

 ישיבות המועצה מרכז




