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 2018ינואר  28

 "ב שבט תשע"חי
 

 מועצת באר יעקב

 ישיבת מועצה -דף החלטות 

 65מישיבת מליאה מן המניין  מס' 

 24.1.2018שהתקיימה ביום רביעי 

 במתנ"ס באר יעקב 19.00בשעה 

 

 משתתפים:

 ראש המועצה -   גוזלןמר ניסים 

 לא נכח –סגן ראש המועצה  - מר אברהם בוסקילה

  נכחלא  -סגן ומ"מ ראש המועצה -  מר עמרם נעים

 לא נכח –חבר המועצה            -  מר מוטי זייפתי

 חבר המועצה         -מר מוטי פרנקו           

 חבר מועצה             -מר אבנר ברק           

 חבר מועצה          -לוין              מר דודי 

 חבר המועצה -  מר ג'קי גונגרדי

 חברת מועצה  -  ב' עידית גינדיג

    חברת המועצה -   גב' ליאת דרי

 חבר המועצה -   מר נועם ששון

 

 נוכחים:

  מנכ"ל המועצה -  מר אריק זורגר  

  גזבר המועצה -   דני אורן  רו"ח

 מבקר המועצה         -מר משה מזרחי          

 יועמ"ש         -  עו"ד אילנית הומינר  

  מהנדסת המועצה          -       אינג' רימה לבדב

 ע. מנכ"ל   -תמיר אייטגב 

 מזכירת מנכ"ל  -קורל ג'ואנשיר
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 נושאים לישיבת המועצה:

 

  אישור תב"רים .1

 יובאו לאישור ועדת כספים טרם ישיבת המועצה(  )התב"רים     

A.  הגדלת התב"ר  –(שימור אתרים ביישוב) 1146הגדלת תב"ר

 אושר בוועדת כספים.  –מקור המימון: קרן עבודות פיתוח. ₪.  230,000ב

  החלטה: אושר פה אחד

 

B.  במימון  2017סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת  -1240תב"ר

אושר בוועדת  –₪.  71,429, סה"כ התקציב  משרד התחבורה + ק.ע.פ

 כספים.

 החלטה: אושר פה אחד

 

C.  חדש( הגדלת חלק באר יעקב במט"ש איילון ) – 1245תב"ר אישור 

 )איגוד ערים איילון(     מימון: קרנות ביוב מים ופיתוח      

 אושר פה אחד בוועדת כספים. -)מצ"ב חומר נלווה(₪   600.000סה"כ: 

 

 פה אחד החלטה: אושר

  

 

D.  1518,  1492עבודות פיתוח בתב"עות  - 1123תב"ר אישור הגדלת 

 קרן עב' פיתוח לתב"עות  -מימון

 ₪  500.000הגדלה: ₪        10.300.000תקציב מאושר: 

 אושר פה אחד בוועדת כספים -₪  10.800.000סה"כ: 

 

 החלטה: אושר פה אחד

 

E.  הפעלת מצלמות ברחבי היישוב וחיבורן למוקד - 1134תב"ר אישור

 )השמשת מצלמות קיימות + חדשות ברחבי היישוב(

 מימון: קרן עב' פיתוח

 ₪  200.000הגדלה: ₪           250.000תקציב קיים: 

 אושר פה אחד בוועדת כספים –)מצ"ב חומר( ₪    450.000סה"כ: 

 

 החלטה: אושר פה אחד
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F.  עב' מים )עבודות מים וביוב כולל חיבור  – 1152תב"ר אישור הגדלת

 מרפ"א , צריפין ומדי מים לכל היישוב על פי אומדן מח' המים( . 

 מימון: קרן עב' פיתוח מים וביוב 

 ₪  700.000הגדלה: ₪          1.000.000תקציב מאושר: 

 אושר פה אחד בוועדת כספים –)מצ"ב חומר( ₪   1.700.000סה"כ: 

 

 אחדהחלטה: אושר פה 

 

 

G.  שיפוץ מוסדות המועצה )הקמת תחנת  – 1228תב"ר אישור הגדלת

 משטרה עירונית, הכשרת משרדי מח' חינוך ונוספים( 

 מימון: קרן עבודות פיתוח 

 ₪  3.300.000הגדלה: ₪        1.000.000תקציב מאושר: 

 ₪  4.300.000סה"כ: 

החלטת וועדת כספים: מאושר פה אחד בתנאי שיוצגו לוחות זמנים ותעדוף 

 .במליאה

 

 החלטה: אושר פה אחד

 

H.  שינויים בתקציב המיועד לעדכון  – 1178תב"ר ישן מול חדש  -שינוי ייעוד

אושר  –)מצ"ב חומר(  תושידרוג תשתיות וסביבות חשמל בשכונות הוותיקו

 פה אחד בוועדת כספים 

 

 אושר פה אחדהחלטה: 

 
I.  כבישים ,  –שדרוג ושיקום שכונות רמב"ם והרצל  – 1253תב"ר אישור

ישן מול  –ריצוף,                    תאורה וגינון . מימון: רשות מקרקעי ישראל 

 חדש . 

 אושר פה אחד בוועדת כספים –)מצ"ב חומר(. ₪    2.000.000סה"כ:  

 

 החלטה: אושר פה אחד 

 

 

J.  חידוש מבנה יביל במגרש הכדורגל שנשרף . מימון :  - 1250תב"ר אישור

 אושר פה אחד בוועדת כספים –חב' הביטוח + ק.ע.פ . ) מצ"ב חומר( . 

 

 

 בבדיקה נוספת של גזבר המועצה. החלטה: 
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K.  גני ילדים )חרוד, ערוגות, ברוש ואלונים(  12בניית  – 1086עדכון תב"ר 

 
 97.693, שינוי מבוקש:  10.438.135מאושר  –מקורות מימון: משרד החינוך 

 ₪.  10.535.828סה"כ תקציב חדש מאושר: 

  2.460.000קרן עבודות פיתוח: מאושר: 

 

סה"כ תקציב חדש מאושר:  97.693, שינוי:  12.898.135סה"כ תקציב מאושר: 

עדכון ההגדלה מכספי משרד החינוך שהתקבלו מתשתיות ₪ )  12.995.828

  ושר פה אחד בוועדת כספיםא –היקפיות(. 

 

 החלטה: אושר פה אחד

 

 

L.  1517תב"ע  314גנ"י במגרש  8בניית  1233אישור הגדלת תב"ר-  

 ₪  5.807.352תקציב מאושר  –מימון: פיס+ קרן עבודות פיתוח. פיס     
 ₪. 6.33.013סה"כ תקציב מאושר  -₪  522.661שינויים מבוקשים:     
 )מענק פיס (    
אושר פה אחד  -₪ 3.300.000עבודות פיתוח: סה"כ תקציב מאושר:  קרן     

 בוועדת כספים
 

 החלטה: אושר פה אחד

 
M.  לבינוי  311קידום תיכנון ביה"ס יסודי במגרש  – 1156עידכון תב"ר

. מקורות מימון: משרד החינוך+ קרן לעבודות ביה"ס יסודי שלב א' 
שינויים מבוקשים: , ₪  311.296פיתוח . משרד החינוך: תקציב מאושר 

)הרשאה ₪  7.588.680סה"כ תקציב חדש מאושר : ₪ ,  7.588.680
לבניית ביה"ס יסודי שלושה שלבים( . קרן עבודות פיתוח: שינויים 

סה"כ ₪ .  2.300.000סה"כ תקציב חדש מאושר: ₪  2.300.000מבוקשים: 
 סה"כ₪ ,  9.888.680שינויים מבוקשים: ₪.  311.296תקציב מאושר: 

 אושר פה אחד בוועדת כספים  –₪.  10.199.976תקציב חדש מאושר: 
 

 החלטה: אושר פה אחד

 
 

N.  הצללות ברחבי היישוב . מימון: קרן עב'  – 1229אישור הגדלת תב"ר
 פיתוח .

סה"כ ₪  700.000שינויים מבוקשים: ₪ ,  700.000סה"כ תקציב מאושר:      
 פה אחד בוועדת כספיםאושר  –₪.  1.400.000תקציב חדש מאושר: 

 
 החלטה: אושר פה אחד
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O.  שינויים מבוקשים  – חידוש פארקים ביישוב -1236אישור תב"ר

יש לאשר במימון: קרן עבודות פיתוח.  סה"כ תקציב חדש ₪.  3.000.000
אושר פה אחד בוועדת כספים: מבקשים שסעיף  –₪.  3.000.000מאושר: 

 יהיה הראשון בפרויקט היהשקישיקום מערכות 
 

 החלטה: אושר פה אחד
 
 
p .    הקמה, שדרוג ותחזוקה של  – חברתי לשוויוןהמשרד  1260אישור תב"ר(

קרן עבודות פיתוח : ₪ ,  189.677מימון המשרד לשוויון חברתי אמצעים דיגיטליים( 
 ₪ .  250.000סה"כ תקציב מאושר: ₪ .  60.323

 
 החלטה: אושר פה אחד

 

 
 :( אישור העסקה של קרובים מדרגה ראשונה) משפחהקרובי  .2

 , עובדת שנים + ילדה עם צרכים מיוחדים.  6חיים שרית: נשואה +  ▪

 

 החלטה: אושר פה אחד

 

 

 סממה שילת:   ▪

 הצבעה שם  הצבעה שם

 נגד מר אבנר ברק בעד מר ניסים גוזלן

 נגד מר דודי לוין בעד מר נועם ששון

 נגד מוטי פרנקומר  בעד מר ג'קי גונגרדי

   בעד גב' ליאת דרי

   בעד גב' עידית גינדי

 

 חברי מועצה(  8דרישה של משרד הפנים לרוב של ה)לאור  אושר לא החלטה: 

 

חברים ,  8יש להעביר לישיבת המועצה הבאה מכיוון שאין  –קורל ג'ואנשיר  •
 , יידון במליאה הבאה.  2/3נדרש רוב של 
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ההצעה כי  ציין: חבר המועצה דודי לוין  61פרוטוקול  – לסדר היוםהצעה תיקון  .3

בדף  במלואה לא הובאה 61שהעלה בישיבת המועצה מס'  לסדר היום 
על פי  ההצעהאת )התיקון יתבצע לאחר שליחתו של חבר המועצה ההחלטות. 

 (. המלאהנוסח 
 
 
 
 
 

 
 ה, כ ר ב ב                      
 
 אריק זורגר                    

 מנכ"ל המועצה                 
 
 
 

 
 ובאנו על החתום

 

  _____________________                                    _______________________ 

 

 מנכ"ל       -מר אריק זורגר            ראש המועצה                        -ניסים גוזלן רמ


