
 

 

 מחלקת גני ילדים

 
                                                                                                                             

12.11.61 
 הילדים -זכויות חתימה חדשות לפתיחת חשבונות בנק לגני

 

 ת.ז. סייעת שם סייעת ת.ז. גננת שם גננת שם הגן 

  מידן עמר  567171010 תמי נתניאל חורש אגוז 1

  יפה מטרי  351081233 אור לרדו ממן אדמונית 6

  אליס זרבאילוב  531018011 חן ספקטור  אורן 3
  אהובה ארביב  566393723 רינת אטיאס  איריס 1

  זהבה ששון  508166619 יפעת טינה  אלה 0

  זהבה אברואימות 568018729 אורנה ליבוביץ אלון 2

  אורלי מיכאל 311012591 ילנה פטיחובסקי אפרסק 7

   אבי אוחיון 532161556 שרי זולברג  אשל 8

  נורית גושן 566760019 דלית שמואלי אתרוג 9

  אתי בן שטרית 537763601 טל וולפנפלד ברוש 15

  אבי אוחיון 351171355 שני ג'רבי  דגנית 11

  אורטל בן יצחק 351177911 שירה ארביב דולב 16

  אולגה סמדוייב  566653086 אדית דנוש דויטש  הדס 13

  אבי אוחיון 61590532 סמדר דגן  הדר 11

  אברהם אוחיון  533239067 ענבל זרין הרדוף 10

  חיה חסיד 530958990 יעל קינן ורד 12

  שני צ'ווה  655935378 רון פדלון  חלמונית 17
  אריאנה אליאס  531252033 מורן מיכאלי  חצב 18

  קרן גולדמן  513196279 עינב מטרי  חרצית 19

  רחלי אדמסה  355797078 אתי איטח  טופח 65
  ורד עפרוני 317785083 אילנה ברניק  יסמין 61

  ילנה חייפץ  531919660 דגנית בלעיש יקינטון 66

  זהבה קרייזל 537998816 אורית אלימלך  כרכום 63

  דגנית נחום 653611217 דורין ביטון  לוטם 61

  אליה בר אדון 536112615 שאיה קידר  לילך 60

  דינה אילוז 563295198 גיטה מרגי שוורץ מרגנית 62

  אסנת פרץ 531836910 רונית צליק  נופר 67

  שירן אליזירוב  351322131 צוראלונה  נורית 68

  תמי בן יעקב 569031550 טובית דקל סביון 69

אימבט )מלכה(  567332338 אדוה קטלן  סחלב 35
 סנבטו 

 

  איריס בורה   538655115  רחל )רלי( אסיף  סייפן 31
  אילנית דהן 357579022 יעל מורד סיתוונית 36

  אוחיוןאבי  567130160 סלוני גלית עינב 33

  שני צפוני  562221511 מיטל ספינזי  ערבה 31

  אבי אוחיון 521988580 אפרת עזר גרשון צבר 30
  רעיה אבנעים  531328611  שרית לושי  צבעוני 32

  לינה סיני 351519990 עדי שין ציפורן 37

  ציפי כהן  568153951 ציפי פינטו רותם 38

  אברהם אוחיון  312173155 שלי גבאי  רימון 39

  אברהם אוחיון  355035276 מור ביטון  רקפת 15

  גלית תירם  651318302 טל שמעוני  שושן 11
  אבי אוחיון  569150960 מירה זילברברג תאנה 16

  אבי אוחיון 651190821 מורן טחלוב תדהר 13
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  מעיין לוי  13192711 גל דנן  תות 11

  ליאת אלעזרא 561073336 קארין חיון  תלתן 10

הילה קילברט  מרווה 12
 )חביב( 

   רוחמה פרי 655291587

  מירב מטרי 69286511 מיכל גרדה  חיננית 17

  אסתר חסון 351921290 גליה כהן אלומות 18

  אברמובאיריס  658117990 ליאת ביטון  אשכולית 19

  אבי אוחיון 653660855 ברכי איטח  דקל 05
  אבי אוחיון  653019250 מיתר הינדי חרוב 01

  אביבית מחפוד  652311370 מור אמזלג  יערה 06

  חלי לוי 658096722 ליאור דבדה  כלנית 03

  פרץ רחל 37158683 דורית חזן לבונה 01

  נעמה אבוחצירא 538507051 שרה דקל לימון 00

  רותי אוחנונה 351152009 אורלי שושן מור 02

  מלי מלכה 357830352 חנה בן אסייג נרקיס 07

  אבי אוחיון 651057686 נחמי עטיה  פרחים 08

  מאיה רוט 566517368 עדנה אזולאי שקד 09

  אילנה סויסה 539153052 אורית אילוז שקמה 25

  אברהם אוחיון  53735108 לילך שוחט  תפוז 21

  אילנית לוי 522272719 הדס חניא תמר 26

  קרן פיטוסי  502188177 נויפלדשולי  גפן 23

  טובה דדון 566339976 אורלי סלילת מנגו 21

  אמרו טבג'ה 358580013 מור ויקינסקי  פטל 20

  פיטוסי גילית  קרן 358580013 מיטל קנר  שיטה 22

  רויטל טל 351881159 אחינועם הירברגר דובדבן 27

  מקונן  אביטל טבלט 538392053 סימה לפיד  כרם  28

שיבולים  29
 חב"ד 

  אפרת כהן  316375357 חנה שווכה 

  איריס ברנס  650923865 מרינה בן נר  אקליפטוס  75

מורן  71
 החורש

  אביבה ויצמן  350600865 דניאל וקנין 

  שמחה רייכמן  566615397 טליה  לי דקל  פעמונית  76

  יהודית חלפון 522113079 שימרית ניסן  ארז 73

  יפעת נחמני 353112167 לינוי אברהם  זית 71

  אבי אוחיון  653378311 נועה כהן זריהן  בוסתן  70

  שירן ניסנוב  651103172 ליטל סרבי  אננס  72

  גביה סיבהט  515865171 רויטל פאר  ליצי  77

  חן פרץ  567985113 דבורה ליפקין  סיגלית  78

 
 :על החתום 

 
 

 ראש המועצה _______________________ –הגב' הגר פרי יגור 
 

       יועץ משפטי   –יניר גור   
 

      גזברית המועצה  –אורלי ירדן 
 

     מנהל מח' גנ"י  –אברהם אבי אוחיון 


