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 מועצת באר יעקב

 ישיבת מועצה

 63+64מישיבת מליאה מן המניין  מס' 

 15/11/2017שהתקיימה ביום רביעי 

 במתנ"ס באר יעקב 18.00בשעה 

 

 משתתפים:

 ראש המועצה -   מר ניסים גוזלן

 סגן ראש המועצה  - מר אברהם בוסקילה

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

 חבר המועצה            -  מר מוטי זייפתי

 חבר המועצה         -מר מוטי פרנקו           

 לא נכח -חבר מועצה             -מר אבנר ברק           

 חבר מועצה          - מר דודי לוין             

 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

 המועצהמבקר          -מר משה מזרחי          

 לא נכחה  -יועמ"ש          -עו"ד אילנית הומינר   
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 נושאים לישיבת המועצה:

  אישור תב"רים .1

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

A.  מקור המימון : קרן ₪.  1,500,000 –)חידוש פארקים ביישוב(  1236תב"ר

  הפיתוח.

B. )1,8000,000"רמון" ו"תלמים" ע"ס  ביה"סקירויים –תב"ר )לא ממוספר .₪ 

C. 3 -ל₪ מיליון  1)מ  -מיליון ש"ח 2ב  הגדלת תב"ר שיפוץ מבני המועצה 

  ₪(מיליון 

D.  מיליון  4.3פארק המושבה  – 1492בית כנסת בתב"ע₪ 

E.  מיליון  2.3 – 1518הרחבת בית הכנסת "תלמי מנשה" תב"ע₪ 

F.  230,000הגדלת התב"ר ב –)שימור אתרים ביישוב( 1146הגדלת תב"ר  .₪

 מקור המימון: קרן עבודות פיתוח. 

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

 ₪.  71,429התחבורה + ק.ע.פ , סה"כ התקציב 

H.  תב"רים נוספים שיועברו 

 אישור שינויים בתקציב .2

 כחבר הנהלה במתנ"ס לפנאי וקהילהמינוי נבחר ציבור  .3

 
 
 

 :46לאחר הישיבה הנ"ל תתקיים ישיבה שלא מן המניין מס' 
 :על סדר היום

 
 .2015, 2014 מבקר פניםחות "דו .1

 
 
 
 

 ה, כ ר ב ב    
 
 אריק זורגר   

 מנכ"ל המועצה
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 דף החלטות ישיבת מועצה 63+64

 
 

 אישור תב"רים: 
 

A. )1,8000,000ביה"ס "רמון" ו"תלמים" ע"ס  קירויים–תב"ר )לא ממוספר .₪ 

 החלטה: 

 אושר פה אחד

B.  מיליון  4.5פארק המושבה  – 1492בית כנסת בתב"ע₪ 

 החלטה:     

 אושר פה אחד     

C.  מיליון  2.3 – 1518הרחבת בית הכנסת "תלמי מנשה" תב"ע₪ 

 החלטה:    

 אושר פה אחד    

 

 אישור שינויים בתקציב .2

מתקציב מותנה לתקציב פעיל לטובת העברה ₪  400.000להעביר המועצה ביקשה 

 למתנ"ס.

 החלטה:

 אושר פה אחד 

 

 הולא אושר 5%שכר מבקר המועצה ב  עדכוןבישיבה קודמת עלה נושא  •

בהעלאת כי מדובר בשל מתן הסבר לא תקין. בישיבה זו , העניין הובהר 

אושרה  5%השכר ב  והעלאתאלף(  20שכר שנקבעת ממס' התושבים )מעל 

 פה אחד. 

 

 החלטה:

 אושר פה אחד
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 : 64ישיבה שלא מן המניין מס' 

 

  2014-2015דו"חות מבקר המועצה 

 

 החלטה: 

 אושר פה אחד תוך החלטה ליישום מלא של החלטות הדו"ח. 

 

 

 ובאנו על החתום

 

 

 

 

  _____________________                                    _______________________ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 
 


