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 מועצת באר יעקב

 ישיבת מועצה -דף החלטות 

 15מישיבת מליאה מן המניין  מס' 

 29.6.20 שני,שהתקיימה ביום 

 במתנ"ס באר יעקב 19:00בשעה 

 

 משתתפים:

 ראש המועצה  – מר גוזלן ניסים

 משנה לראש המועצה  –מר בוסקילה אברהם 

 מ"מ וסגן ראש המועצה  –מר פרנקו מוטי 

 סגן ראש המועצה  –מר גונגרדי ג'קי 

 חברת מועצה -גינדי עידית  -גב' שטרוזמן

 חבר מועצה  –מר אבנר ברק 

 חבר מועצה  –מר דודי לוין 

 חברת מועצה -גב' מזרחי טלילה 

 חבר מועצה -מר לביא ניסן 

 חסרים:

 סגן ראש המועצה –מר נועם ששון 

 חברת מועצה  –גב' עדי גם זו לטובה 

 חברת מועצה  -גב' שלומית שלסקי

 חבר מועצה  –מר ניגוס אבבה 

 נוכחים:

  גזבר המועצה - דני אורן רו"ח
 יועמ"ש - עו"ד אילנית הומינר

 מבקר המועצה - מר משה מזרחי
 מזכירת מנכ"ל  -גב' קורל ג'ואנשיר

 
 
 
 
 



 מועצה מקומית באר יעקב
 לשכת מנכ"ל 

 

  
 

 .  רו"ח דני אורן – מינוי מ"מ זמני למנכ"ל המועצה .1

 הצבעה : 

 הצבעה חבר מועצה

 בעד גוזלן נסים

 בעד  אברהם בוסקילה 

 בעד פרנקו מוטי

 בעד גונגרדי ג'קי

 בעד גינדי עידית 

 בעד אבנר ברק 

 בעד דודי לוין 

 בעד   טלילה מזרחי 

 בעד ניסן לביא 

 
 )כלל הנוכחים(  החלטה: אושר פה אחד

 

השלושה וועדת  תמינוי מ"מ זמני למנכ"ל המועצה בוועד .2

 מר יאיר ושדי.   –התקשרויות 

 הצבעה : 

 הצבעה חבר מועצה

 בעד גוזלן נסים

 בעד  אברהם בוסקילה 

 בעד פרנקו מוטי

 בעד גונגרדי ג'קי

 בעד גינדי עידית 

 בעד אבנר ברק 

 בעד דודי לוין 

 בעד   טלילה מזרחי 

 בעד ניסן לביא 

 
 )כלל הנוכחים(  החלטה: אושר פה אחד
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 . מינוי מ"מ זמני ליו"ר ועדת מכרזים .3

  מר ג'קי גונגרדיראש המועצה מבקש למנות את סגנו וחבר המועצה 
יום , החלטה נוספת בהתייחס למינוי תתקבל בהמשך  60המינוי יהיה למשך 
 ובהתאם לנסיבות. 

 הצבעה : 

 הצבעה חבר מועצה

 בעד גוזלן נסים

 בעד  אברהם בוסקילה 

 בעד פרנקו מוטי

 בעד גונגרדי ג'קי

 בעד גינדי עידית 

 בעד אבנר ברק 

 בעד דודי לוין 

 בעד   טלילה מזרחי 

 בעד ניסן לביא 

 
 )כלל הנוכחים(  החלטה: אושר פה אחד

 

-על של העמותה לפנאי וקהילה,  תיקונים בתקנון החדש 3אישור  .4
 י בקשת רשם העמותות. פ

 
 הצבעה : 

 הצבעה חבר מועצה

 בעד גוזלן נסים

 בעד  אברהם בוסקילה 

 בעד פרנקו מוטי

 בעד גונגרדי ג'קי

 בעד גינדי עידית 

 בעד אבנר ברק 

 בעד דודי לוין 

 בעד   טלילה מזרחי 

 בעד ניסן לביא 

 )כלל הנוכחים(  החלטה: אושר פה אחד
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  2020דיון והצגת דו"ח רבעוני ראשון לשנת  .5

  אורןעיקרי הדו"ח מוצגים לחברי המועצה ע"י גזבר המועצה רו"ח דני 

 הצבעה : 

 

 הצבעה חבר מועצה

 בעד גוזלן נסים

 בעד  אברהם בוסקילה 

 בעד פרנקו מוטי

 בעד גונגרדי ג'קי

 בעד גינדי עידית 

 בעד אבנר ברק 

 בעד דודי לוין 

 בעד   טלילה מזרחי 

 בעד ניסן לביא 

 
 )כלל הנוכחים(  החלטה: אושר פה אחד

 

 

 

אישור מליאה להפחתת תשלומים של חברת השילוט בתקופת  .6

 . הקורונה

 . הנושא הוצג לחברי המועצה ע"י הגזבר 

הגזבר יפנה  כתנאי להעלאת הבקשה בוועדת כספים, כי ,ראש המועצה מבקש

 מבוקר שנתי כספי דו"ח-לחברת השילוט על מנת שתעביר דיווחים על הכנסות 

 דצמבר( -)ינואר 2019משנת 

   2020ועד לחודש יוני  2020הכנסות מחודש ינואר דו"ח כמו כן עליה להעביר 

 וכן , עליה לדווח באם קיבלה מענק מהמדינה.  

 : החלטה

 ( 100%על החברה לשלם חיוב רגיל )

 כספים.  תוועדבפני  , תידון בקשתהקבלת כל המסמכים הנדרשיםעם  

 

 

 הצבעה. הגזבר מציג לחברי המליאהאין : הערות עם[ 1אה]
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 2019סיכום הממונה על תלונות הציבור  .7

 מבקר המועצה מר משה מזרחי מציג את עיקרי הדו"ח. 

 הצבעה : 

 

 הצבעה חבר מועצה

 בעד גוזלן נסים

 בעד  אברהם בוסקילה 

 בעד פרנקו מוטי

 בעד גונגרדי ג'קי

 בעד עידית  גינדי

 בעד אבנר ברק 

 בעד דודי לוין 

 בעד   טלילה מזרחי 

 בעד ניסן לביא 

 
 )כלל הנוכחים(  החלטה: אושר פה אחד

 

 מינוי חבר המועצה אבנר ברק כיו"ר ועדת רווחה .8

 הצבעה : 

 הצבעה חבר מועצה

 בעד גוזלן נסים

 בעד  אברהם בוסקילה 

 בעד פרנקו מוטי

 בעד גונגרדי ג'קי

 בעד גינדי עידית 

 בעד אבנר ברק 

 בעד דודי לוין 

 בעד   טלילה מזרחי 

 בעד ניסן לביא 

 
 )כלל הנוכחים(  החלטה: אושר פה אחד
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מינוי חברת המועצה עדי גם זו לטובה כיו"ר הועדה לקידום מעמד  .9

 האשה

 הצבעה : 

 

 הצבעה חבר מועצה

 בעד גוזלן נסים

 בעד  אברהם בוסקילה 

 בעד פרנקו מוטי

 בעד גונגרדי ג'קי

 בעד גינדי עידית 

 בעד אבנר ברק 

 בעד דודי לוין 

 בעד   טלילה מזרחי 

 בעד ניסן לביא 

 
 )כלל הנוכחים(  החלטה: אושר פה אחד

 
 מינוי חברת המועצה שלומית שלסקי כיו"ר הועדה לרישוי עסקים  .10

 הצבעה : 

 הצבעה חבר מועצה

 בעד גוזלן נסים

 בעד  אברהם בוסקילה 

 בעד פרנקו מוטי

 בעד גונגרדי ג'קי

 בעד גינדי עידית 

 בעד אבנר ברק 

 בעד דודי לוין 

 בעד   טלילה מזרחי 

 בעד ניסן לביא 

 )כלל הנוכחים(  אחדהחלטה: אושר פה 
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 שונות  .11

 

 מתחם המשך תלמים החדש.    1350תב"ר  אישור    .12

 : יזמים+ רמ"י במימון           

 מקורות מימון 

סה"כ תקציב  
 מאושר 

שינויים  
 הערות  סה"כ תקציב חדש מאושר  מבוקשים 

 

רמ"י +  

 400,000   יזמים 

 מתחם המשך לפרויקט "תלמים
התקבלו כספי  החדש"

לניהול  הנגב" "ארזיהקבלן/יזם 
-ופיתוח ראשוני של כ

יחידות דיור שייבנו , 1000
הרשאות רמ"י להמשך הפיתוח 

 תתקבלנה בעתיד...

   400,000   סה"כ 

 

התב"ר יורד מסדר היום , יועלה שוב לישיבת המועצה הבאה לאחר החלטה: 

 וועדת כספים. 

 

 שיפוץ מועדון הפיס רח' הירדן.   1352תב"ר  אישור    .13

 : הפיס. במימון 

     

 מקורות מימון 

סה"כ  

תקציב  

 מאושר 

שינויים  

 מבוקשים 

סה"כ תקציב חדש  

 הערות  מאושר 

 

 60,000   הפיס 

  475מענק הפיס מס'
שיפוץ מועדון להקמת 

 . רח' הירדן. פיס לנוער

      

      

   60,000   סה"כ 

        

 

 ***מימון : הפיס. 

התב"ר יורד מסדר היום , יועלה שוב לישיבת המועצה הבאה לאחר החלטה: 

 וועדת כספים. 
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 תכנון מועדון נוער קהילתי.   1351תב"ר  אישור   .14

 : הפיס. במימון 

     

 מקורות מימון 

סה"כ  

תקציב  

 מאושר 

שינויים  

 מבוקשים 

סה"כ תקציב חדש  

 הערות  מאושר 

 

 `100,000   הפיס 

  549מענק הפיס מס'
 מועדון פיסלהקמת 
עבור מקדמת - קהילתי

 תכנון ראשוני.

      

      

   100,000   סה"כ 

        

 

 ***מימון : הפיס. 

 

התב"ר יורד מסדר היום , יועלה שוב לישיבת המועצה הבאה לאחר החלטה: 

 וועדת כספים. 

 

 

 

 

 20:15הישיבה ננעלה בשעה  

                     ________________ 

 

 ניסים גוזלן                                                                                     

 ראש המועצה                                                                                        

 

 

 

 

 

 


