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 מועצת באר יעקב

 ישיבת מועצה - דף החלטות 

 17מישיבת מליאה מן המניין  מס' 

 3.8.20שהתקיימה ביום שני, 

 בתיכון "נווה נחום"   19:00בשעה 

 

 משתתפים: 

 ראש המועצה   –מר גוזלן ניסים 

 מ"מ וסגן ראש המועצה   –מר פרנקו מוטי 

 סגן ראש המועצה   –מר גונגרדי ג'קי 

 חבר מועצה   –מר אבנר ברק 

 חבר מועצה   –מר דודי לוין 

 חברת מועצה    –גב' עדי גם זו לטובה 

 חברת מועצה   -גב' שלומית שלסקי 

 חברת מועצה  -גב' מזרחי טלילה  

 חבר מועצה  -מר לביא ניסן 

 חסרים: 

 סגן ראש המועצה  –נועם ששון מר 

 משנה לראש המועצה    –מר בוסקילה אברהם 

 חברת מועצה  -גינדי עידית  - גב' שטרוזמן

 חבר מועצה   –מר ניגוס אבבה 

 נוכחים: 

 גזבר המועצה מ"מ מנכ"ל  –רו"ח דני אורן 
   מבקר המועצה  –מר משה מזרחי 

 מזכירת מנכ"ל    -גב' קורל ג'ואנשיר
                                                                                                  

 



 נושאים:  

 .  מר יאיר ושדי –במתנ"ס במקום מתי חותה  ןדירקטוריו מינוי חבר  .1

 הצבעה:  

 הצבעה  חבר מועצה 

 בעד גוזלן נסים

 בעד  פרנקו מוטי

 בעד גונגרדי ג'קי 

 בעד עדי גם זו לטובה 

 בעד  שלומית שלסקי  

 בעד אבנר ברק  

 בעד דודי לוין  

 בעד   טלילה מזרחי 

 בעד ניסן לביא 

   אושר פה אחדהחלטה :  

   –עדכון הרכב ועדת הנחות  .2

סיר זמנית את  להמוטי פרנקו ,   מ"מ ראש המועצה ,הציע  בשל חשיבות הנושא ,  

,  1.9.20, וזאת עד לתאריך   היחליף אותו בוועד. חבר המועצה ניסן לביא חברותו

 אז יחזור המצב לקדמותו . )וזאת עד להסדרת נושא הוועדות בכללותן(.  

 אושר פה אחד החלטה:

אינג' רימה לבדב , מהנדסת המועצה עד  –אישור הארכת שירות  .3
  31.12.20לתאריך 

בהארכה  מ"מ מנכ"ל המועצה מציג את נושא הארכת השירות , מדובר  -
 .  31.12.20של חצי שנה , עד לתאריך 

ראש המועצה מעדכן כי יוצאים למכרז לבחירת מהנדס/ת חדשה שיוביל   -
 את מח' הנדסה.  

 
 הצבעה:  

 הצבעה  חבר מועצה 

 בעד גוזלן נסים

 בעד  פרנקו מוטי

 בעד גונגרדי ג'קי 

 בעד עדי גם זו לטובה 

 בעד  שלומית שלסקי  

 בעד אבנר ברק  

 בעד דודי לוין  

 בעד   טלילה מזרחי 

 בעד ניסן לביא 

   אושר פה אחדהחלטה :  



 ע"י גזבר המועצה משרד הפנים   -2020על אישור תקציב  עדכון .4

מ"מ מנכ"ל המועצה וגזבר מעדכן כי שבוע שעבר אושר התקציב , לאחר כחצי  

שנה של התנהלות מול משרד הפנים , ולאחר שנתבקשנו לקיים התניות שונות  

 .  2021-2022המתייחסות לתקציב 

 . 2020כרגע יש בסיס תקציבי לשנת 

 מבחינת מדדים פיננסיים , אנחנו בסדר גמור ועם הפנים קדימה.  

 המועצה מציין כי השנה נהיה מאוזנים מבחינת תקציב.  ראש 

 עדכון לגבי פתיחת שנה"ל תשפ"א  )ועדת חינוך(   .5

, לאחרונה קיימנו ועדת  לגבי פתיחת שנת הלימודים  קירהראש המועצה נותן ס

 חינוך.  

כיתות , המשמעות  11 -תלמידים העולים לכיתה ז' , כלומר כ  360 - מדובר בכ

 חטיבות.    2היא הקמת 

תלמידים העולים לכיתה ז' . היום   600החל מעוד שנתיים , מדובר על כמעט 

 תלמידים שזה מספר גבוה מאוד.   900  -החטיבה עומדת על כ 

רי מתלמים .  מטר בקו אווי 500 -מבנה החטיבה החדשה , בעוד כשנתיים יהיה כ

 )לתוך מחנה צריפין( .  

תושבי צמרות ופארק המושבה יגיעו ל"נווה נחום" , תושבי מרכז היישוב , בתי  

 הספר "רמון" ו"תלמים" ילכו לחטיבה החדשה , וזאת על פי קרבה גאוגרפית.  

 לך באופן אינטגרלי או מגמות.  יהתיכון 

 IS -”ASבחשיבה , עוד כשנתיים החטיבה תעבור "

החינוך ככלל , יש לקחת בחשבון כי המספרים רק גדלים , לדוג' שנה   בנושא

 כיתות א'.   35 -הבאה מדובר על כ

 

 19:50הישיבה ננעלה בשעה                                     
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