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 2015 קטובר או  7מיום    42פרוטוקול מליאה מס' 

 

כחלון, אבישי ברעם, ירון חדוות, איציק בראון, ברק  : אפי דרעי, יעל חן נחמן, קובי לאור, דוד ששון, שושי כידורנוכחים

 אשרם, אבנר משה, מיטל טולדנו, ליהי איינס.

 : ערן לאופר.חסר

 .יועמ"ש -מנכ"ל, עו"ד אטיאס-: דני לוין נוספים

 

 על סדר היום:

 )מכרזי כ"א( בועדת הבחינה. ת ציבוראישור מינוי הגב' יפעת רפופורט כנציג .1

 

  135508אישור החלפת בעלי זכות חתימה בבי"ס עמל בחשבון  .2

 055593792המנהלת היוצאת סיגלית כולל ת.ז 

 059684100 המנהלת הנוכחית אדוה גת ת.ז. במקומה 

 

 004761599ליה מזרחי ת.ז. דהמזכירה היוצאת 

 038422309המזכירה הנוכחית רבקה מושקוביץ במקומה 

 

 כספי הורים  – 286433אישור החלפת בעלי זכות החתימה בי"ס עמל בחשבון  .3

 055593792ת.ז.                 המנהלת היוצאת סיגלית כולל              

 059684100 ת.ז.        המנהלת הנוכחית אדוה גת                במקומה 

 004761599ת.ז.                   ליה מזרחי             דהמזכירה היוצאת 

 038422309ת.ז.           המזכירה הנוכחית רבקה מושקוביץ  במקומה 

 024800039רן אדם יו"ר ועד הורים נכנס )במקום  ישראל קיש( ת.ז. 

 

 , בעלי זכות החתימה הם:דן  ת ה בינייםחטיבל –חדש אישור פתיחת חשבון  .4

 058857715ת.ז.  -)מנהל(                   סמי איתח

 301461018ת.ז.  -ליאת עזר )מזכירה(               

 

 בועדת הבחינה ת ציבוראישור מינוי הגב' יפעת רפופורט כנציג

פורט כנציגת כן מבקש לאשר מינוי הגב' יפעת רפמסביר כי הגב' הדס פרקש הנציגה שנבחרה מבקשת להחליפה, לאפי 

 ציבור בועדת הבחינה.

 

 : מאשרים מינוי הגב' יפעת רפפורט כנציגת ציבור בועדת הבחינה.החלטה

 מאשרים פה אחד.

 

 

 

 

 



  675בבנק הפועלים סניף  135508ת חתימה בבי"ס עמל בחשבון אישור החלפת בעלי זכו

מסביר שבשל עזיבת מנהלת ומזכירת ביה"ס והתחלפות  יו"ר ועד ההורים הבית ספרי יש לשנות את בעלי זכות  אפי

 החתימה בחשבונות ביה"ס

 055593792המנהלת היוצאת סיגלית כולל ת.ז 

 059684100 המנהלת הנוכחית אדוה גת ת.ז. במקומה 

 

 004761599ליה מזרחי ת.ז. דהמזכירה היוצאת 

 038422309המזכירה הנוכחית רבקה מושקוביץ במקומה 

 

 . בחשבון האמור ליה מזרחי מבוטלות בזאתדהגב' סיגלית כולל ושל : זכויות החתימה החלטה

 זכויות החתימה על שיקים בחשבון הנ"ל תהיינה כדלקמן: חתימתה של מנהלת בית הספר הגב' אדוה גת ת.ז.

תחייב  בצירוף החותמת 038422309יחד עם חתימת מזכירת בית הספר הגב' רבקה מושקוביץ ת.ז.  059684100

 את החשבון.

 

 .מאשרים פה אחד

 

 כספי הורים- 675בבנק הפועלים סניף  – 286433אישור החלפת בעלי זכות החתימה בי"ס עמל בחשבון 

 מבקש להחליף את בעלי זכות החתימה גם בחשבון ההורים:  אפי

 055593792ת.ז.                 המנהלת היוצאת סיגלית כולל              

 059684100 ת.ז.        המנהלת הנוכחית אדוה גת                במקומה 

 004761599ת.ז.                   ליה מזרחי             דהמזכירה היוצאת 

 038422309ת.ז.           המזכירה הנוכחית רבקה מושקוביץ  במקומה 

 024800039רן אדם יו"ר ועד הורים נכנס )במקום  ישראל קיש( ת.ז. 

 

: זכויות החתימה על שיקים בחשבון הנ"ל תהיינה כדלקמן: חתימתה של מנהלת בית הספר הגב' אדוה גת החלטה

חתימת יו"ר ועד   או 038422309יחד עם חתימת מזכירת בית הספר הגב' רבקה מושקוביץ ת.ז. - 059684100 ת.ז.

 תחייב את החשבון. בצירוף החותמת, 024800039ת.ז.  הורים רן אדם 

 

 מאשרים פה אחד.

 

 דן בינייםת החטיבל –חדש אישור פתיחת חשבון 

 בעלי זכות החתימה הם:מסביר שיש לפתוח חשבון בנק לחטיבת הביניים החדשה שברח' דן.  אפי

 058857715ת.ז.  -סמי איתח )מנהל(                  

 301461018ת.ז.  -ליאת עזר )מזכירה(               

 

לחטיבת הביניים דן, זכויות החתימה על שיקים  675: מאשרים פתיחת חשבון חדש בבנק הפועלים סניף החלטה

ליאת גב' יחד עם חתימת  058857715ת.ז.  -ביה"ס  מנהל–מר סמי איתח חתימת בחשבון הנ"ל תהיינה כדלקמן: 

 תחייב את החשבון., בצירוף החותמת  301461018ת.ז.  -מזכירה  -עזר 

 

 פה אחד.מאשרים 

 

 

 דני לוין                                    אפרים )אפי( דרעי                                                                  

 מנכ"ל העירייהראש העיר                                                                                                            


