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 משתתפים:

 

 ראש המועצה  – מר גוזלן ניסים

 סגן ראש המועצה  –מר גונגרדי ג'קי 

 סגן ראש המועצה –מר נועם ששון 

 חברת מועצה -גינדי עידית -גב' שטרוזמן

 חבר מועצה -מר ניגוס אבבה 

 חבר מועצה -מר פרנקו מוטי 

 חבר מועצה -גב' גם זו לטובה עדי 

 חברת מועצה -גב' שלסקי שלומית 

 חבר מועצה  –מר אבנר ברק 

 ( 19:25חבר מועצה )יצא בשעה  –מר דודי לוין 

 חברת מועצה -חי טלילה גב' מזר

 חבר מועצה -מר לביא ניסן 

 חסרים:

 חבר מועצה -מר בוסקילה אברהם 

 נוכחים:

 חשב מלווה  –מר דוד אטיאס 
  גזבר המועצה - דני אורן רו"ח

 יועמ"ש - עו"ד אילנית הומינר
 מבקר המועצה - מר משה מזרחי

 מהנדסת המועצה  –אינג' רימה לבדב 
 ע.ראש המועצה -מר יוסי בוארון

 
 
 



 מועצה מקומית באר יעקב
 לשכת מנכ"ל 

 

 תוספת לסדר היום: 

 הסכם קואליציוני בין סיעת באר יעקב בתנופה לסיעת באנו לשנות .1

 יונח על שולחן המועצה ויפורסם לציבור התושבים. 

 ניסים מציג את עיקרי ההסכם: 

 מוטי פרנקו ימונה כמ"מ ראש המועצה וסגן )בהתנדבות( . 

 מחזיקי תיק החינוך .  –מוטי פרנקו , אבנר ברק ושלומית שלסקי  ▪

 מחזיק תיק הנדסה  –דודי לוין  ▪

 יעלו בישיבה הבאה בהתאם להסכם.  –ועדות  ▪

 בהתאם להסכם.  –יועלה בישיבה הבאה  –נושא האצלת סמכויות  ▪

 הרווחה + האצלת סמכויות מחזיק תיק  –נועם ששון  ▪

 :  החלטה

 אושר פה אחד. 

 

כסגן ממלא מקום קבוע לראש הרשות , חבר המועצה מר מוטי פרנקו  .2

לחוק הרשו"מק )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(,  14לפי סעיף 

במקומו של חבר המועצה הרב אברהם  )בהתנדבות( 1975 -תשל"ה 

 בוסקילה שימונה למשנה לראש המועצה. 

 

 הצבעה חבר מועצה הצבעה חבר מועצה

 בעד פרנקו מוטי בעד גוזלן נסים

 בעד אבנר ברק  בעד גונגרדי ג'קי

 בעד גם זו לטובה עדי בעד נועם ששון 

 בעד שלומית שלסקי בעד גינדי עידית

 בעד דודי לוין  בעד ניגוס אבבה 

 נעדר   אברהם בוסקילה  בעד לביא ניסן  

   בעד  טלילה מזרחי  

 
 אושר פה אחד  החלטה :

 
 
 
 
 
 



 מועצה מקומית באר יעקב
 לשכת מנכ"ל 

 

 
המועצה תאשר את פרטי ההסכם לרבות חלוקת התיקים ,  .3

 הסמכויות לצד עדכון ועדות המועצה. 

 שלומית שלסקי  –ועדה לרישוי עסקים וקשרי חוץ  ▪

 עדי גם זו לטובה  –מעמד האשה  ▪

 יו"ר אבנר ברק עפ"י מפתח סיעתי  –הקמת ועדת רווחה  ▪

 החלטה: 

 נושא הועדות יעלה לישיבה הבאה בהתאם להסכם 

 –המקומית מצפה אפק  הסיעת "באנו לשנות" מבקשת להוסיף נציג לוועד ▪

 הגב' טל אברמוביץ' שקרי . 

 החלטה: 

 נתקבל אישור עקרוני , יש לבדוק הוספת נציג מול הועדה. 

 : מבקש להביא למועצה הבאה את הוועדות באופן מסודר , חבריניסים גוזלן

 הוועדות ונציגי ציבור. 

 
 

אישור הסכם חכירה עם הסוכנות היהודית ביחס למקרקעין הידועים כגוש  .1

 )מתנ"ס ע"ש קורשינסקי(. 170-ו 155, 154, 153, חלקות 3832

 בהמשך לאישור ההסכם בישיבת המליאה מיום  בשנית, נושא זה מועלה )

 מקרקעין שאליהם מתייחסהפרטי  בהחלטהשלא נרשמו , וזאת מאחר    28.10.2019           

 (.  הסכם החכירה           

 הצבעה חבר מועצה הצבעה חבר מועצה

 בעד פרנקו מוטי בעד גוזלן נסים

 בעד אבנר ברק  בעד גונגרדי ג'קי

 בעד גם זו לטובה עדי בעד נועם ששון 

 בעד שלומית שלסקי בעד גינדי עידית

 בעד דודי לוין  בעד ניגוס אבבה 

 נעדר   אברהם בוסקילה  בעד לביא ניסן  

   בעד  טלילה מזרחי  

 

 

 אושר פה אחד   החלטה: 
 



 מועצה מקומית באר יעקב
 לשכת מנכ"ל 

 

 
 ועדת הנחות ארנונה  –אישור החלטות  .2

 

 הצבעה חבר מועצה הצבעה חבר מועצה

 בעד פרנקו מוטי בעד גוזלן נסים

 בעד אבנר ברק  בעד גונגרדי ג'קי

 בעד לטובה עדיגם זו  בעד נועם ששון 

 בעד שלומית שלסקי בעד גינדי עידית

 בעד דודי לוין  בעד ניגוס אבבה 

 נעדר   אברהם בוסקילה  בעד לביא ניסן  

   בעד  טלילה מזרחי  

 
 אושר פה אחד   החלטה: 

 
 

  הסמכת מנכ"ל המועצה כיו"ר ועדת תנועה .3
 

 הצבעה חבר מועצה הצבעה חבר מועצה

 בעד פרנקו מוטי בעד גוזלן נסים

 בעד אבנר ברק  בעד גונגרדי ג'קי

 בעד גם זו לטובה עדי בעד נועם ששון 

 בעד שלומית שלסקי בעד גינדי עידית

 בעד דודי לוין  בעד ניגוס אבבה 

 נעדר   אברהם בוסקילה  בעד לביא ניסן  

   בעד  טלילה מזרחי  

 
 אושר פה אחד   החלטה: 

 
 

 עלה בסוף הישיבה(  4)נושא מס'  .4
 

 ( 19:25)דודי לוין יצא בשעה 
 

 ( 20:15עד לשעה  12)החלה ישיבה מס' 
 

 
 
 



 מועצה מקומית באר יעקב
 לשכת מנכ"ל 

 

 
  – , צמרות ויב' 1+2ניהול פרויקט מבנה ציבור במתחמים   .5

    , משכ"ל  1+2חלוקת המשימה בין החברות המנהלות את מתחמים )
 ומכרזים פומביים(      

 

 הצבעה חבר מועצה הצבעה חבר מועצה

 בעד פרנקו מוטי בעד גוזלן נסים

 בעד אבנר ברק  בעד גונגרדי ג'קי

 בעד גם זו לטובה עדי בעד נועם ששון 

 בעד שלומית שלסקי בעד גינדי עידית

 נעדר דודי לוין  בעד ניגוס אבבה 

 נעדר   אברהם בוסקילה  בעד לביא ניסן  

   בעד  טלילה מזרחי  

 
 אושר פה אחד   החלטה: 

 
 

 
 נוספים 50%היקף ההתקשרות הקיימת עד הגדלת אישור  .6

 שיא  -לחברת פרו      
 

 הצבעה חבר מועצה הצבעה חבר מועצה

 בעד פרנקו מוטי בעד גוזלן נסים

 בעד אבנר ברק  בעד גונגרדי ג'קי

 בעד גם זו לטובה עדי בעד נועם ששון 

 בעד שלומית שלסקי בעד גינדי עידית

 נעדר דודי לוין  בעד ניגוס אבבה 

 נעדר   אברהם בוסקילה  בעד לביא ניסן  

   בעד  טלילה מזרחי  

 
 אושר פה אחד   החלטה: 

 
 
 
 
 
 
 



 מועצה מקומית באר יעקב
 לשכת מנכ"ל 

 

 
 

נוספים לחברת  50%אישור הגדלת היקף ההתקשרות הקיימת עד  .7
M.P.C 

 

 הצבעה חבר מועצה הצבעה חבר מועצה

 בעד פרנקו מוטי בעד גוזלן נסים

 בעד אבנר ברק  בעד גונגרדי ג'קי

 בעד גם זו לטובה עדי בעד נועם ששון 

 בעד שלומית שלסקי בעד גינדי עידית

 נעדר דודי לוין  בעד ניגוס אבבה 

 נעדר   אברהם בוסקילה  בעד לביא ניסן  

   בעד  טלילה מזרחי  

 
 אושר פה אחד   החלטה: 

 
צומן, רוקח, אישור הגדלת היקף ההתקשרות הקיימת לחברת עוה"ד   .8

על ידי הוספת  50%בשיעור של עד  1/17הגדלת חוזה  אישור -נקרי ושות' 

פרטים לחוזה הקיים, כך שהחוזה יחול גם על ארנונה כללית, היטל השבחה 

סעיף וחלף היטל השבחה, וזאת בהתאם לסמכותה של המועצה על פי 

-, התשי"א()ב( לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות )א(7()2)3

 רז נוסף לא תביא תועלת. , ולאחר שהוברר שעריכת מכ1950

הפרמטר לפיו ייקבע שיעור ההגדלה הינו סך כל הסכומים הנקובים בדרישות תשלום היטלי  

הפיתוח המטופלות על ידי עוה"ד על בסיס הצלחה, לעומת סכומן של תוספות החיוב  

 הנקובות בדרישות הארנונה כללית, היטל השבחה וחלף היטל השבחה.  

צומן תהא כפי שיקבע במו"מ בין צומן לחשב. המליאה הסמיכה  התמורה אותה יקבל משרד  

 את החשב לנהל מו"מ זה. 

 
 הצבעה  חבר מועצה  הצבעה  חבר מועצה 

 בעד  פרנקו מוטי בעד  גוזלן נסים 

 בעד  אבנר ברק   בעד  גונגרדי ג'קי

 בעד  גם זו לטובה עדי  בעד  נועם ששון  

 בעד  שלומית שלסקי  בעד  גינדי עידית

 נעדר  דודי לוין  בעד  אבבה   ניגוס

 נעדר     אברהם בוסקילה  בעד  לביא ניסן   

   בעד   טלילה מזרחי   

 
 אושר פה אחד   החלטה: 



 מועצה מקומית באר יעקב
 לשכת מנכ"ל 

 

 
 אישור מדיניות  גביית היטלי פיתוח במקרה של תוספת בנייה  .9

 
 יורד מסדר היום.   החלטה: 

 יעבור ראשית ועדת הנהלה בכל נושא ההיטלים. 

 יש לקבוע מדיניות בישיבת ההנהלה( .  –)נושא מרפסות ופנטהאוזים 

 

 
 

 שדרוג וחידוש מבנה לשימור בייעוד לבני נוער בי"כ ברח'  ז'בוטינסקי. 1332אישור תב"ר   .10
    

 מקורות מימון 

סה"כ  
תקציב  

 מאושר 

שינויים  

 מבוקשים 

סה"כ תקציב חדש  

 הערות  מאושר 

 
 1,000,000   קרן עבודות פיתוח 

שדרוג וחידוש מבנה בית 
כנסת ברח' ז'בוטינסקי 

לרווחת  בני נוער  
 המשתמשים במבנה.

      

   1,000,000   סה"כ 

 

 
 ***מימון : קרן עבודות פיתוח. 

 

 יורד מסדר היום  החלטה:

 

    פיתוח נופי ושדרוג תשתיות .  1325  אישור תב"ר  .11

 : קרן עבודות פיתוח.במימון           
     

 מקורות מימון 

סה"כ  
תקציב  

 מאושר 

שינויים  

 מבוקשים 

סה"כ תקציב חדש  

 הערות  מאושר 

 

 1,000,000   קרן עבודות פיתוח 

נדרש תקציב לביצוע עב'  
שדרוג וטיפול בשכונות  

וברחובות השונים בישוב,  
מצורפת רשימה צפויה  

 לטיפול. 

   1,000,000   סה"כ 

 

 
 



 מועצה מקומית באר יעקב
 לשכת מנכ"ל 

 

 
 הצבעה חבר מועצה הצבעה חבר מועצה

 בעד פרנקו מוטי בעד גוזלן נסים

 בעד אבנר ברק  בעד גונגרדי ג'קי

 בעד גם זו לטובה עדי בעד נועם ששון 

 בעד שלומית שלסקי  בעד גינדי עידית

 נעדר דודי לוין   בעד ניגוס אבבה 

 נעדר   אברהם בוסקילה  בעד לביא ניסן  

   בעד  טלילה מזרחי  

 החלטה: אושר פה אחד 
 

 שיקום כבישים ומדרכות ברחבי הישוב   1326אישור תב"ר   .12
 : קרן עבודות פיתוח. במימון 
     

 מקורות מימון 

סה"כ  

תקציב  
 מאושר 

שינויים  
 מבוקשים 

סה"כ תקציב חדש  
 הערות  מאושר 

 
 1,000,000   פיתוח קרן עבודות  

נדרש תקציב לטיפול  
דחוף !! לשיקום כבישים  
 ומדרכות ברחבי הישוב. 

)רוב תקציבי הפיתוח  
 שהוקצו לשכונות מוצו.( 

     

אומדנים ותכנון יומצאו 
 ע"י מח' הנדסה .

      

   1,000,000   סה"כ 

        
 הצבעה חבר מועצה הצבעה חבר מועצה

 בעד פרנקו מוטי בעד גוזלן נסים

 בעד אבנר ברק  בעד גונגרדי ג'קי

 בעד גם זו לטובה עדי בעד נועם ששון 

 בעד שלומית שלסקי  בעד גינדי עידית

 נעדר דודי לוין   בעד ניגוס אבבה 

 נעדר   אברהם בוסקילה  בעד לביא ניסן  

   בעד  טלילה מזרחי  

 
 אושר פה אחד   החלטה: 

 

 



 מועצה מקומית באר יעקב
 לשכת מנכ"ל 

 

 ( 2020הצטיידות מוסדות חינוך )שנת הלימודים החדשה   1327  אישור תב"ר  .13

 : קרן עבודות פיתוח.במימון           
     

 מקורות מימון 

סה"כ  
תקציב  
 מאושר 

שינויים  
 מבוקשים 

סה"כ תקציב חדש  
 הערות  מאושר 

 

 1,000,000   קרן עבודות פיתוח 

במסגרת ההערכות 
לשנת הלימודים הבאה, 

תקצוב  נדרש  2020קיץ 
להצטיידות במוסדות  

החינוך בישוב.)רשימה 
מפורטת תוצג אחרי  

 בדיקה של מח' חינוך(

      

      

   1,000,000   סה"כ 

        

 ***מימון : קרן עבודות פיתוח. 
 

 הצבעה חבר מועצה הצבעה חבר מועצה

 בעד פרנקו מוטי בעד גוזלן נסים

 בעד אבנר ברק  בעד גונגרדי ג'קי

 בעד גם זו לטובה עדי בעד נועם ששון 

 בעד שלומית שלסקי  בעד גינדי עידית

 נעדר דודי לוין   בעד ניגוס אבבה 

 נעדר   אברהם בוסקילה  בעד לביא ניסן  

   בעד  טלילה מזרחי  

 

 

 אושר פה אחד  החלטה: 
 

תכנון והקמה ,שדרוג תפעול ותחזוקה של מיזמים דיגיטליים מתקדמים    1328  אישור תב"ר  .14
 ברשויות מקומיות . 

 + ק.ע.פ. : המשרד לשוויון חברתי במימון         
     

 מקורות מימון 

סה"כ  
תקציב  

 מאושר 

שינויים  

 מבוקשים 

סה"כ תקציב חדש  

 הערות  מאושר 

 
 350,000   קרן עבודות פיתוח 

התקבלה התחייבות 
כספית לתקופה 



 מועצה מקומית באר יעקב
 לשכת מנכ"ל 

 

1/2019-
התומכת  12/2021

בייעול והקמה של 
מיזמים דיגיטליים  
 לרשות המקומית.

המשרד לשוויון  

  650,000    חברתי 

   1,000,000   סה"כ 

        
 1001150559***מימון : ק.ע.פ+ בקשת תמיכה מס' 

 
 הצבעה חבר מועצה הצבעה חבר מועצה

 בעד פרנקו מוטי בעד גוזלן נסים

 בעד אבנר ברק  בעד גונגרדי ג'קי

 בעד גם זו לטובה עדי בעד נועם ששון 

 בעד שלומית שלסקי  בעד גינדי עידית

 נעדר דודי לוין   בעד ניגוס אבבה 

 נעדר   אברהם בוסקילה  בעד לביא ניסן  

   בעד  טלילה מזרחי  

 
 אושר פה אחד  החלטה: 

 
 

 בי"ס יסודי "צמרות" הגדלה למימון נגישות פיזית פרטנית.   1109  תב"ר  עדכון .15
 מימון : משרד החינוך               

     

 מקורות מימון 

סה"כ  

תקציב  
 מאושר 

שינויים  
 מבוקשים 

סה"כ תקציב חדש  
 הערות  מאושר 

  7,968,911  7,968,911 הפיס  

 11,689,781 280,000 11,409,781 משרד החינוך 

הרשאת משרד התקבלה 
החינוך למימון נגישות 

פיזית פרטנית, לביצוע 
 בבית הספר.

קרן עבודות  
   3,938,964  3,938,964 פיתוח 

   23,597,656 280,000 23,317,656 סה"כ 

  



 מועצה מקומית באר יעקב
 לשכת מנכ"ל 

 

 הצבעה חבר מועצה הצבעה חבר מועצה

 בעד פרנקו מוטי בעד גוזלן נסים

 בעד אבנר ברק  בעד גונגרדי ג'קי

 בעד גם זו לטובה עדי בעד נועם ששון 

 בעד שלומית שלסקי  בעד גינדי עידית

 נעדר דודי לוין   בעד ניגוס אבבה 

 נעדר   אברהם בוסקילה  בעד לביא ניסן  

   בעד  טלילה מזרחי  

 אושר פה אחד  החלטה: 
 

 שיפוץ חדר מכונות / משאבות בבריכת השחייה העירונית.    1330אישור תב"ר  .16

 : קרן עבודות פיתוחבמימון            
     

 מקורות מימון 

סה"כ  
תקציב  

 מאושר 

שינויים  

 מבוקשים 

סה"כ תקציב חדש  

 הערות  מאושר 

 
 1,000,000   קרן עבודות פיתוח 

לקראת פתיחת בריכת 
השחייה העירונית לקיץ  

להיערך  הקרוב, יש 
לשיפוץ כללי בבריכה 

כולל חדר משאבות 
 ומכונות. 

      

      

   1,000,000   סה"כ 

        

 
 ***מימון : קרן עבודות פיתוח. 

 הצבעה חבר מועצה הצבעה חבר מועצה

 בעד פרנקו מוטי בעד גוזלן נסים

 בעד אבנר ברק  בעד גונגרדי ג'קי

 בעד גם זו לטובה עדי בעד נועם ששון 

 בעד שלומית שלסקי  בעד גינדי עידית

 נעדר דודי לוין   בעד ניגוס אבבה 

 נעדר   אברהם בוסקילה  בעד לביא ניסן  

   בעד  טלילה מזרחי  

 

 

 אושר פה אחד  החלטה: 



 מועצה מקומית באר יעקב
 לשכת מנכ"ל 

 

 

 פרסום מדיניות הרשות. - הטמעת הרפורמה ברישוי עסקים    1329  אישור תב"ר  .17

 : משרד הפנים )אגף בכיר לרישוי עסקים(במימון 
     

 מקורות מימון 

סה"כ  
תקציב  

 מאושר 

שינויים  

 מבוקשים 

סה"כ תקציב חדש  

 הערות  מאושר 

 
 50,000   משרד הפנים 

במסגרת הרפורמה 
ברישוי עסקים תיקון  

לחוק שנכנס לתוקף 34
— 01.01.19בתאריך 

מחויבת הרשות 
בפרסום מדיניותה  

בנוגע לעסקים באתר 
 אינטרנט .

      

      

   50,000   סה"כ 
        

 
 18-11-01-65***מימון : משרד הפנים תקנה תקציבית  

 
 הצבעה חבר מועצה הצבעה חבר מועצה

 בעד פרנקו מוטי בעד גוזלן נסים

 בעד אבנר ברק  בעד גונגרדי ג'קי

 בעד גם זו לטובה עדי בעד נועם ששון 

 בעד שלומית שלסקי  בעד גינדי עידית

 נעדר דודי לוין   בעד ניגוס אבבה 

 נעדר   אברהם בוסקילה  בעד לביא ניסן  

   בעד  טלילה מזרחי  

 

 אושר פה אחד  החלטה: 
 

 בניית מגרש כדורגל .   1116  ר" אישור הגדלת תב  .18
        במימון : רמ"י + ק. ע. פ.           

     

 מקורות מימון 

סה"כ  
תקציב  
 מאושר 

שינויים  
 מבוקשים 

סה"כ תקציב חדש  
 הערות  מאושר 

 2,500,000  2,500,000 רמ"י 

להשלמת פרויקט מגרש  
הכדורגל נדרשת 



 מועצה מקומית באר יעקב
 לשכת מנכ"ל 

 

תוספת תקציבית .)לפי  
 פרוט מח' הנדסה(

עבודות  קרן 

  8,800,000 2,800,000 6,000,000 פיתוח 

      

   11,300,000 2,800,000 8,500,000 סה"כ 

                                                             

 
 
 

                                  
 הצבעה חבר מועצה הצבעה חבר מועצה

 בעד פרנקו מוטי בעד גוזלן נסים

 בעד אבנר ברק  בעד גונגרדי ג'קי

 בעד גם זו לטובה עדי בעד נועם ששון 

 בעד שלומית שלסקי  בעד גינדי עידית

 נעדר דודי לוין   בעד ניגוס אבבה 

 נעדר   אברהם בוסקילה  בעד לביא ניסן  

   בעד  טלילה מזרחי  

 
 אושר פה אחד  החלטה: 

 

 
 בי"ס יסודי "רמון" M21עיצוב מרחבי למידה   1333  אישור תב"ר  .19

 : משרד החינוך.במימון           

     

 מקורות מימון 

סה"כ  
תקציב  
 מאושר 

שינויים  
 מבוקשים 

סה"כ תקציב חדש  
 הערות  מאושר 

 
 80,000   משרד החינוך 

התקבלה הרשאת 
משרד החינוך לבי"ס 
"רמון" לעיצוב מרחבי  

למידה במסגרת 
 M21תכנית 

      

      

   80,000   סה"כ 

        
 



 מועצה מקומית באר יעקב
 לשכת מנכ"ל 

 

   1001268423***מימון : משרד החינוך הרשאה מס': 
 הצבעה חבר מועצה הצבעה חבר מועצה

 בעד פרנקו מוטי בעד גוזלן נסים

 בעד אבנר ברק  בעד גונגרדי ג'קי

 בעד גם זו לטובה עדי בעד נועם ששון 

 בעד שלומית שלסקי  בעד גינדי עידית

 נעדר דודי לוין   בעד ניגוס אבבה 

 נעדר   אברהם בוסקילה  בעד לביא ניסן  

   בעד  טלילה מזרחי  

 

 אושר פה אחד  החלטה: 
 

 תכנון ובניית מבנה מועצה חדש .    1335  אישור תב"ר  .20

 : רמ"יבמימון 

     

 מקורות מימון 

סה"כ  
תקציב  
 מאושר 

שינויים  
 מבוקשים 

סה"כ תקציב חדש  
 הערות  מאושר 

 
רשות מקרקעי  

 8,575,866   ישראל 

התקבלה הרשאת 
חוזה ---רמ"י 
 4501867702מס':

לתכנון ובניית מבנה 
מועצה חדש במתחם 

 צריפין. 

      

      

   8,575,866   סה"כ 

        

   4501867702***מימון : רשות מקרקעי ישראל חוזה:  
 

 הצבעה חבר מועצה הצבעה חבר מועצה

 בעד פרנקו מוטי בעד גוזלן נסים

 בעד אבנר ברק  בעד גונגרדי ג'קי

 בעד גם זו לטובה עדי בעד נועם ששון 

 בעד שלומית שלסקי  בעד גינדי עידית

 נעדר דודי לוין   בעד ניגוס אבבה 

 נעדר   אברהם בוסקילה  בעד לביא ניסן  

   בעד  טלילה מזרחי  

 

 אושר פה אחד  החלטה: 



 מועצה מקומית באר יעקב
 לשכת מנכ"ל 

 

 

 )הישוב הישן(  - שדרוג ושיקום שכונות רמב"ם והרצל   1253אישור הגדלת תב"ר   .21
    ישן מול חדש.   4501868127חוזה מס'  - במימון :   רמ"י             
     

     

 מקורות מימון 

סה"כ  

תקציב  
 מאושר 

שינויים  
 מבוקשים 

סה"כ תקציב חדש  
 )אל"ש(   הערות  מאושר 

 13,241,146 2,478,810 10,762,336 רמ"י  

במסגרת הסכם הגג רמ"י  
- חדש  ישן מול מממן 

שיפוץ בשכונות הישנות  
 רמב"ם + הרצל  

ברחובות השונים, ריצוף,  
 תאורה , כבישים. 

     

חוזה רכישה מס' 
4501868127 

     

 10,762,336 762,336 13,241,146   

        

 4501868127*מצורף  פרוט +הרשאת רמ"י מס'  
 )תוספת להרשאה קודמת( 

 
 הצבעה חבר מועצה הצבעה חבר מועצה

 בעד פרנקו מוטי בעד גוזלן נסים

 בעד אבנר ברק  בעד גונגרדי ג'קי

 בעד גם זו לטובה עדי בעד נועם ששון 

 בעד שלומית שלסקי  בעד גינדי עידית

 נעדר דודי לוין   בעד ניגוס אבבה 

 נעדר   אברהם בוסקילה  בעד לביא ניסן  

   בעד  טלילה מזרחי  

 

 אושר פה אחד  החלטה: 
 

 החלפה כוללת של מדי מים בישוב מסוג קר"מ.   1336אישור תב"ר   .22

 : ק.ע.פ במימון            
   

 מקורות מימון 

סה"כ תקציב  
 מאושר 

שינויים  
 מבוקשים 

סה"כ תקציב חדש  
 הערות  מאושר 

 
 4,000,000   קרן עבודות פיתוח 

בעקבות מכרז חדש  
יש זכיין חדש חב'    לקר"מ

ארד, תחליף את כל  
המדים בישוב למערכת  



 מועצה מקומית באר יעקב
 לשכת מנכ"ל 

 

חדשה. הפרויקט ימשך  
 שנים.  3-כ

   4,000,000   סה"כ 

      
 ***מימון : קרן עבודות פיתוח.  

 
 הצבעה חבר מועצה הצבעה חבר מועצה

 בעד פרנקו מוטי בעד גוזלן נסים

 בעד אבנר ברק  בעד גונגרדי ג'קי

 בעד גם זו לטובה עדי בעד נועם ששון 

 בעד שלומית שלסקי  בעד גינדי עידית

 נעדר דודי לוין   בעד ניגוס אבבה 

 נעדר   אברהם בוסקילה  בעד לביא ניסן  

   בעד  טלילה מזרחי  

 

 אושר פה אחד  החלטה: 
 

 שיפוץ מחסן.-סיוע להערכות לחרום  1337אישור תב"ר  .23

 משרד הפנים המנהל לשרותי חרום.במימון           

     

 מקורות מימון 

סה"כ  
תקציב  
 מאושר 

שינויים  
 מבוקשים 

סה"כ תקציב חדש  
 הערות  מאושר 

 
- משרד הפנים  

 19,500   אגף חרום ובטחון 

משרד הפנים האגף  
לשרותי חרום, קול  

סיוע   2019קורא 
בשיפוץ מחסן  

 המועצה.

  6,500    קרן עבודות פיתוח 

      

   26,000   סה"כ 

       **מימון : משרד הפנים+ק.ע.פ
 הצבעה חבר מועצה הצבעה חבר מועצה

 בעד פרנקו מוטי בעד גוזלן נסים

 בעד אבנר ברק  בעד גונגרדי ג'קי

 בעד גם זו לטובה עדי בעד נועם ששון 

 בעד שלומית שלסקי  בעד גינדי עידית

 נעדר דודי לוין   בעד ניגוס אבבה 



 מועצה מקומית באר יעקב
 לשכת מנכ"ל 

 

 נעדר   אברהם בוסקילה  בעד לביא ניסן  

   בעד  טלילה מזרחי  

 אושר פה אחד  החלטה: 
 

 1338אישור תב"ר  .24

 (משרד הפנים המנהל לשרותי חרוםבמימון )       מכשירי קשר.-סיוע להערכות לחרום  
     

 מקורות מימון 

סה"כ תקציב  
 מאושר 

שינויים  
 מבוקשים 

סה"כ תקציב חדש  
 הערות  מאושר 

 
אגף  - משרד הפנים  
 54,000   חרום ובטחון 

משרד הפנים האגף  
לשרותי חרום, קול קורא  

סיוע רכישת   2019
 מכשירי קשר למועצה. 

  18,000    קרן עבודות פיתוח 

      

   72,000   סה"כ 

    
 הצבעה חבר מועצה הצבעה חבר מועצה

 בעד פרנקו מוטי בעד גוזלן נסים

 בעד אבנר ברק  בעד גונגרדי ג'קי

 בעד גם זו לטובה עדי בעד נועם ששון 

 בעד שלומית שלסקי  בעד גינדי עידית

 נעדר דודי לוין   בעד ניגוס אבבה 

 נעדר   אברהם בוסקילה  בעד לביא ניסן  

   בעד  טלילה מזרחי  

 

 אושר פה אחד  החלטה: 
 

 )יבוצע בדלתיים סגורות(  אישור המשך העסקה לעובדת  יפה לביא .4
 )חבר המועצה ניסן לביא יצא מהאולם ( 

 
 הצבעה חבר מועצה הצבעה חבר מועצה

 בעד פרנקו מוטי בעד גוזלן נסים

 בעד אבנר ברק  בעד גונגרדי ג'קי

 בעד גם זו לטובה עדי בעד נועם ששון 

 בעד שלומית שלסקי  בעד גינדי עידית

 נעדר דודי לוין   בעד ניגוס אבבה 

 נעדר אברהם בוסקילה  בעד טלילה מזרחי 

 הצביעו בעד )כלל הנוכחים(  10  החלטה: 



 מועצה מקומית באר יעקב
 לשכת מנכ"ל 

 

 

 
 

 20:40הישיבה ננעלה בשעה  

 
 

 
                     ________________ 

 

 ניסים גוזלן                                                                                            

 ראש המועצה                                                                                             

 


