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 מועצת באר יעקב

 ישיבת מועצה - דף החלטות 

 19מן המניין  מס' שלא  מישיבת מליאה 

 31.8.20שני ה  שהתקיימה ביום 

 בתיכון "נווה נחום"   19:00בשעה 

 

 משתתפים: 

 ראש המועצה   –מר גוזלן ניסים 

 מ"מ וסגן ראש המועצה   –מר פרנקו מוטי 

 ( 19:17)הגיע בשעה משנה לראש המועצה   –מר בוסקילה אברהם 

 סגן ראש המועצה  –מר גונגרדי ג'קי 

 סגן ראש המועצה  –מר נועם ששון 

 חברת מועצה  -גינדי עידית  - גב' שטרוזמן

 חברת מועצה    –גב' עדי גם זו לטובה 

 חברת מועצה   -גב' שלומית שלסקי 

 חבר מועצה   –מר אבנר ברק 

 חברת מועצה  -גב' מזרחי טלילה  

 (  19:38)עזב בשעה  חבר מועצה  -מר לביא ניסן 

 

 חסרים: 

 חבר מועצה   –מר דודי לוין 

 חבר מועצה   –מר ניגוס אבבה 

 נוכחים: 

 גזבר המועצה ומ"מ מנכ"ל  –רו"ח דני אורן 

 יועמ"ש –עו"ד אילנית הומינר 

 מבקר המועצה    –מר משה מזרחי 

 מזכירת מנכ"ל    -גב' קורל ג'ואנשיר
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 :  הצעה לסדר היום 

 

ועדות המועצה יכונסו בשעות אחה"צ ,    –מ"מ וסגן ראש המועצה מוטי פרנקו  .1

)אלא בתיאום ובאישור כל חברי הועדה(, וזאת על  18:00ולא לפני השעה 

 מנת לאפשר לכל חברי המועצה ו/או נציגי ציבור לקחת בהן חלק.  

 הצבעה:  

 הצבעה  חבר מועצה 

 בעד גוזלן נסים 

 בעד  פרנקו מוטי 

 בעד גונגרדי ג'קי 

 בעד עידית גינדי  

 בעד עדי גם זו לטובה  

 בעד  שלומית שלסקי  

 בעד אבנר ברק 

 בעד נועם ששון  

 בעד    טלילה מזרחי 

 בעד ניסן לביא  

 

 : אושר פה אחד   החלטה

 
 נושאים:  

 .  סקירת הערכות מערכת החינוך לפתיחת שנה"ל תשפ"א .1

סקרו בקצרה את פתיחת שנה"ל  ראש המועצה מר ניסים גוזלן ומ"מ מר מוטי פרנקו 

 9000 -תשפ"א במוס"ח השונים ברחבי היישוב. מדובר בפתיחת שנה מורכבת . כ

ילדים במסגרות השונות. החל מגנ"י ועד לביה"ס תיכון. נעשו מאמצים רבים על  

מגנים ועד   . מנת לאפשר למידה פרונטלית רבה ככל האפשר לתלמידי בתי הספר

ימים בשבוע   4-6היסודיים תתקיים למידה פרונטלית בין  ברוב בתי הספר , כיתות ד'

 פיזיות ואחרות אשר אינן מאפשרות זאת.  בהן ישנן בעיות  ספר למעט בתי 

חנ"מ הוטעמו  החטיבות ביניים , האחת צומחת . לראשונה השנה גנ"י של   2פתיחת 

 בשתי שכונות ביישוב וישולבו בהם.  
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תכנס עובדת ניקיון לכל בית ספר  ראש המועצה מציין כי השנה לראשונה ,  

 בשעות הבוקר על מנת לתת מענה בשעות אלו )הפרטה של שירותי הניקיון (.  

 חברת המועצה עידית גינדי סוקרת בקצרה פרויקט היל"ה ותנועות הנוער ביישוב.  

מצגת מפורטת תשלח לכל חברי המועצה ע"י מר מוטי פרנקו בהתייחס לפתיחת  

 שנה"ל.  

 

 19:17בשעה  הצטרףה אברהם בוסקיל

 

אישור רשימת הנכסים המיועדים להקצאות מקרקעין לפי נוהל משרד   .2

 הפנים.  

 : יורד מסדר היום . יעלה בישיבת המועצה הבאה.  החלטה

 

 ן וצירוף לאינטרנט לקבלת מידע עבור:  -פתיחת ח  .3

 חטיבת הביניים החדשה 

 027475623חגית סקנדרני ת.ז  מנהלת ביה"ס ומורשית חתימה  :            

 053251732ומנהל מח' החינוך מר גלעד גולדמן , ת.ז             

 הצבעה:  

 הצבעה  חבר מועצה 

 בעד גוזלן נסים 

 בעד אברהם בוסקילה  

 בעד  פרנקו מוטי 

 בעד גונגרדי ג'קי 

 בעד עידית גינדי  

 בעד עדי גם זו לטובה  

 בעד  שלומית שלסקי  

 בעד אבנר ברק 

 בעד נועם ששון  

 בעד    טלילה מזרחי 

 בעד ניסן לביא  

 

 אושר פה אחד   החלטה:
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אישור הנפקת כרטיסי אשראי מוגבלים במסגרת חודשית מתחדשת לגננות  .4 

 המועצה. 

 הצבעה:  

 

 הצבעה  חבר מועצה 

 בעד גוזלן נסים

 בעד אברהם בוסקילה  

 בעד  פרנקו מוטי

 בעד גונגרדי ג'קי 

 בעד עידית גינדי 

 בעד עדי גם זו לטובה 

 בעד  שלומית שלסקי  

 בעד אבנר ברק  

 בעד נועם ששון 

 בעד   טלילה מזרחי 

 בעד ניסן לביא 

 

 : אושר פה אחד.  החלטה 

 

האצלת סמכות לסגן ראש  בדבר   1.3.20אשרור החלטת מליאת מועצה מיום  .5

 .  רווחה עם זכות חתימה ה כמחזיק תיק מר נועם ששון,   , המועצה

חתימה   זכות  לרבות , והכנסות גבייה , כמחזיק תיקהסמכות האצלת  החלפת  1.9.20מיום 

  –לפקודת המועצות המקומיות( 21העדר חובות לרשם המקרקעין )ע"פ סעיף   על אישור

 במקור.   שאושר הרווחה  תיקבמקום 

 

 הצבעה:  

 הצבעה  חבר מועצה 

 בעד גוזלן נסים

 בעד אברהם בוסקילה  

 בעד  פרנקו מוטי

 בעד גונגרדי ג'קי 

 בעד עידית גינדי 

 בעד עדי גם זו לטובה 

 בעד  שלומית שלסקי  

 בעד אבנר ברק  

 בעד נועם ששון 

 בעד   טלילה מזרחי 

 בעד ניסן לביא 

 אושר פה אחד   החלטה:
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 19:38ניסן לביא יצא מהמליאה בשעה 

 

   . הרווחה תיקאישור האצלת סמכות לחבר המועצה, מר אבנר ברק, כמחזיק  .6

 הצבעה:  

 הצבעה  חבר מועצה 

 בעד גוזלן נסים

 בעד אברהם בוסקילה  

 בעד  פרנקו מוטי

 בעד גונגרדי ג'קי 

 בעד עידית גינדי 

 בעד עדי גם זו לטובה 

 בעד  שלומית שלסקי  

 בעד אבנר ברק  

 בעד נועם ששון 

 בעד   טלילה מזרחי 

 

 אושר פה אחד   החלטה:

 

 אישור פרוטוקולי ועדת שמות )על פי הרצ"ב(   .7

 

 רחובות :

 אושר בפרוטוקול  מיקום:   שם הרחוב :

 ועדת שמות מיום:  

 3.10.19 צריפין   1מתחם  רחוב הרב ניסים טולדנו  

 13.8.20 צריפין   1מתחם  רחוב עמרם נעים  

 

 

 שכונות :

 אושר בפרוטוקול  החלטה:  :  מיקום

 ועדת שמות מיום:  

 3.10.19 כוכב הצפון  מתחם יב'

 באר יעקב הירוקה :   שכונת המגורים בצריפין  

   –רובעי המגורים  

 רובע שיקמים    – 1מתחם 

 רובע אקליפטוס   – 2מתחם 

 רובע אורנים    – 3מתחם 

 

13.8.20 

פארק   -מרכז העסקים ב'   7מתחם 

 העסקים באר יעקב  

 

 

 

13.8.20 
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 כיכרות:  

 אושר בפרוטוקול  :  מיקום :  שם

 ועדת שמות מיום:  

כיכר השוטר ע"ש סלומון 

 גברייה ז"ל  

שד'  -צומת הרחובות שפירא

 האלונים 

3.10.19 

כיכר המייסדים ע"ש בנימין  

 בינקה פרידה  

  -צומת הרחובות ז'בוטינסקי 

 נחום 

3.10.19 

כיכר ערים תאומות ע"ש  

 העיר באד אלדסלו 

 3.10.19 רחוב איילה )כיכר מל"מ( 

צומת הרחובות שלמה בן   כיכר תנועות הנוער  

החבצלת )מול ביה"ס  –יוסף 

 "רמון"(  

3.10.19 

 בית ספר 

בית ספר יסודי ע"ש הנשיא  

 יצחק נבון ז"ל  

 מתחם יב' 

 

3.10.19 

 טיילת

ברחוב קרן היסוד )שדרת   טיילת ע"ש יוסף לוי ז"ל 

 הפיקוסים( 

3.10.19 

 מתנ"ס 

שכ' צמרות   –רחוב לשם  מתנ"ס ע"ש לאה ורבין ז"ל  

 המושבה 

3.10.19 

 מקווה טהרה 

מקווה טהרה ע"ש דיצה  

 יעקובזון ז"ל 

 3.10.19 שכונת גני מנחם  

 "מ חנ  – ילדים  גן

 13.8.20  גן ע"ש עדי טווינה ז"ל

 כדורגל  מגרש

 13.8.20 שכונת צמרות המושבה   ע"ש החייל עמית בן יגאל ז"ל 

 כנסת בית 

 3.10.19 צמרות המושבה   -מתחם ג' ביה"כ ע"ש זכריה כלף ז"ל  

 הצבעה:  

 הצבעה  חבר מועצה 

 בעד גוזלן נסים

 בעד אברהם בוסקילה  

 בעד  פרנקו מוטי

 בעד גונגרדי ג'קי 

 בעד עידית גינדי 

 בעד עדי גם זו לטובה 

 בעד  שלומית שלסקי  

 בעד אבנר ברק  

 בעד נועם ששון 

 בעד   טלילה מזרחי 

 

 אושר פה אחד   החלטה:
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 הצטיידות.   311בניית בי"ס יסודי "אילנות" מגרש    1156הגדלת תב"ר    .8

מקורות  

 מימון 

סה"כ תקציב  

 מאושר 

שינויים  

 מבוקשים 

סה"כ תקציב חדש  

 מאושר 

 הערות 

משרד  

 החינוך 

 

משרד  

 החינוך 

14,148,424 
 

 התקבלה הרשאת הפיס   14,148,424

לציוד וריהוט בכיתות החדשות  

 בבי"ס היסודי 

 "אילנות" 

   305/2019מענק מס' 

קרן עבודות  

 פיתוח 

5,000,000 
 

8,000,000 
 

  הפיס 

5,619,196 

 
5,619,196  

  113,642 113,642  הפיס 

 
27,767,620 

 
27,881,262   

 

 יורד מסדר היום . יעלה לישיבת מועצה הבאה.    החלטה:
     

       
 )מחנה צריפין(  - תשלום בגין הקצאת קרקע בייעוד מתקנים הנדסיים   1354אישור תב"ר   .9

מקורות   

 מימון 

סה"כ תקציב  

 מאושר 

שינויים  

 הערות  סה"כ תקציב חדש מאושר  מבוקשים 

 

קרן עבודות  

 1,265,000 165,000 1,100,000 פיתוח 

  4245עפ"י שומת מקרקעין ב גוש 

רוכשת  26.6.19-מיום ה16חלקה 

הרשות מרמ"י שטח שייעודו  

תמיכה במתקנים הנדסיים במתחם 

 הדיור בבסיס צריפין המתפנה.

  

  

 

בריכות אגירה תחנת  2המטרה:

47/א/ 1/4שאיבה .תמ"א   

 סה"כ 

  

1,265,000 

העדכון נדרש לתוספת מע"מ 

בון. שלא נלקחה בחש  

 יורד מסדר היום . יעלה לישיבת מועצה הבאה.    החלטה:
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 רכישת אייפדים , מיחשוב וציוד קצה לחינוך המיוחד   –   1341תיקון שם תב"ר     .10

 : הפיס. במימון 
     

 מקורות מימון 

סה"כ  
תקציב  

 מאושר 

שינויים  

 מבוקשים 

סה"כ תקציב חדש  

 הערות  מאושר 

 

 750,000 750,000  הפיס 

קיים אישור של הפיס  
לרכישת אייפדים  

למערך החינוך בדגש 
 .החינוך המיוחדעל 

את הפרויקט תלווה  
רכזת החינוך המיוחד  
 ומח' החינוך ברשות. 

      

      

   750,000   סה"כ 

                                                    

                                                  

 יורד מסדר היום . יעלה לישיבת מועצה הבאה.    החלטה:
 

 

 19:50הישיבה ננעלה בשעה  

 

 

    ________________ 

                                                                                                                                             ניסים גוזלן                                                                                          

 ראש המועצה                                                                                     

 

 

 


