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 6201 רוארבבפ 3מיום   50פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 

 

 

ברק אשרם, שושי כחלון כידור, אבישי , אבנר משה, מיטל טולדנו: אפי דרעי, יעל חן, קובי לאור, דוד ששון, נוכחים

 .ערן לאופר חדוות, איציק בראון,ברעם, ירון 

 .ליהי איינס: יםחסר

מנהל   -עו"ד יחיאל אטיאס, יועמ"ש, אבר אלון , רו"ח – יעקב זיצר ,גזבר - יחזקאל יחזקאלדני לוין, מנכ"ל,  : נוספים

 מנהלת מחלקת גני ילדים.  -דוברת העירייה אורנית אביבי-מבקרת העירייה, לי ליבר  -השירותים העירונים, אורית בז'רנו 

 

 על סדר היום:

 פתיחת חשבונות לגני הילדים .1

 : אישור פתיחת חשבונות לגני הילדים.הצעת החלטה

 תימה בי"ס בר אילןאישור שינוי מורשי ח .2

 : אישור שינוי מורשי חתימה בי"ס בר אילן, עפ"י הפירוט שלהלן:הצעת החלטה

 675יונה בבנק הפועלים סניף-אילן כפר–בי"ס בר  כספי הורים 278910חשבון 

 ללא שינוי  – 5971898מנהלת  ת"ז     -חגית גלעם

 ( 054659362ת.ז. )במקום מלי מאור    023832777מזכירה ת"ז  -רונית מאיר

 חתימה שלישית. - 24931834ת"ז  –יו"ר ועד הורים -דנה קוצ'ר

 675בבנק הפועלים בסניף  - 101115חשבון   ביה"ס )כספי עירייה( 

 ללא שינוי  – 5971898מנהלת,  ת"ז     –חגית גלעם 

 (054659362)במקום מלי מאור ת.ז     023832777מזכירה,  ת"ז  –רונית מאיר 

 חברי מועצה לדון בנושא: הגן הירוק 7בקשת  .3

מליאת המועצה מורה בזאת ליועמ"ש של העירייה לפתוח בהליכים לתפיסת הרכוש והמבנים  הצעת החלטה:

 כדי לפרוע את החוב.

 

 

 תכנית תקשוב: .1

 

נושא זה מועלה פעם נוספת. התקיימה ישיבה עם יו"ר של וועדי ההורים של בתי הספר ובתיאום איתם סוכם  :אפי דרעי

שמתוקצבים ע"י מפעל הפיס, למרות שברור שהצורך הוא גדול יותר ₪ אלף  750שאנו בשלב ראשון יאושרו סך של 

פעלה והאחזקה? נושאים אלו  אמורים  מש"ח. חבר המליאה, איציק בראון, שאל כיצד תיעשה הה 1.5-ועשוי להגיע ל

אש"ח  750לכן מציע לאשר סך של  .2016, והם יתוקצבו בתקציב להיות מתוקצבים מהתקציב השוטף ולא מהתב"ר

 מתקציב מפעל הפיס.

 

 ממקורות מפעל הפיס.₪ אלף  750, תכנית תקשוב בבית ספר, ע"ס 956מאשרים תב"ר מספר : החלטה

  מן, דוד ששון, אבנר משה, קובי לאור, ברק אשרם.אפי דרעי, יעל חן נחבעד: 

 ירון חדוות, שושי כידור כחלון, אבישי ברעם, יצחק בראון, ערן לאופר מיטל טולדנו. נגד: 

 

 התב"ר לא אושר



 2015וספטמבר  2015דוחות רבעוניים: יוני  .2

 

  מציג את הדוחות הרבעוניים רו"ח יעקב זיצר:

 

 הילדיםפתיחת חשבונות בנק לגני  .3

 

מסביר שיש צורך לפתוח חשבונות בנק לכל גנ"י המ"מ והממ"ד. עד היום החשבונות היו על שם הגננת דבר שאינו  אפי

   בנק של הרשות לכל גן כאשר בעלות זכות החתימה יהיו הגננת וסייעת הגן. תקין. העירייה מבקשת לפתוח חשבון

 

המ"מ והממ"ד )בהתאם לרשימה מצורפת (. בעלות זכות החתימה  גני הילדיםבנק לפתיחת חשבונות  יםאשרמ החלטה:

 .ורט ברשימה המצורפת על פי המפגננות וסייעות הגנים יהיו 

 פה אחד. מאשרים

 

 הבנק של בית ספר בר אילן. בחשבונותאישור שינוי מורשי חתימה  .4

 

 מציע לאשר את שינוי בעלי זכות החתימה של בי"ס בר אילן   דרעי אפימר 

 

 בי"ס בר אילן, על פי הפירוט שלהלן:בחשבון שינוי מורשי חתימה מאשרים  החלטה:

 .278910מס'  675כספי הורים בבנק הפועלים סניף חשבון ב

 , ללא שינוי.5971898מנהלת, תעודת זהות  –חגית גלעם בעלי זכות חתימה: 

 (054659362)במקום מלי מאור, תעודת זהות  023832777מזכירה, תעודת זהות  –רונית מאיר 

 , ללא שינוי.חתימה שלישית – 24931834דת זהות תעו –יו"ר ועד הורים  –דנה קוצ'ר 

 

 101115מס'  675בבנק הפועלים סניף  ספר )כספי עירייה( החשבון בית וב

 ללא שינוי. – 5971898מנהלת. ת"ז  –חגית גלעם בעלי זכות חתימה: 

 (054659362)במקום מלי מאור ת"ז  023832777מזכירה, ת"ז  –רונית מאיר 

 

 פה אחד. מאשרים 

 

 

 בנושא: הגן הירוקחברי מועצה לדון  7בקשת  .5

 

 צריך לבדוק אותה.חדשה שאינפורמציה מבקש להוריד את הנושא מסדר היום.  טוען שהתגלתה לו  מר אבישי ברעם:

 ₪. 8000,000-ב מסדר היום. מבין שאבישי רוצה להגיד שהעירייה מתרשלת את הנושאלא רוצה להוריד  מר אפי דרעי:

 

של העירייה לפתוח בהליכים לתפיסת הרכוש והמבנים כדי לפרוע מליאת המועצה מורה בזאת ליועמ"ש החלטה: 

 את החוב.

 , ירון חדוות, אבישי ברעם, יצחק בראון, ערן לאופר, מיטל טולדנו         כידור -שושי כחלון: נמנע

 קובי לאור, דוד ששון, ברק אשרם, אבנר משהאפי דרעי, יעל חן, נגד: 

 

 .ההצעה נדחית

 

 

 דני לוין            אפרים )אפי(דרעי                                                                          

 מנכ"ל העירייה                                     ראש העיר                                                     


