
 מועצה מקומית באר יעקב
 לשכת מנכ"ל 

 

  
 

 ' חשון תשפ"א ב
 2020אוקטובר  20

 מועצת באר יעקב

 ישיבת מועצה - דף החלטות 

 20מישיבת מליאה מן המניין  מס' 

 19.10.20שני ה  שהתקיימה ביום 

 בתיכון "נווה נחום"   19:00בשעה 

 

 משתתפים: 

 ראש המועצה   –מר גוזלן ניסים 

 מ"מ וסגן ראש המועצה   –מר פרנקו מוטי 

 משנה לראש המועצה    –מר בוסקילה אברהם 

 סגן ראש המועצה  –מר גונגרדי ג'קי 

 חברת מועצה  -גינדי עידית  - גב' שטרוזמן

 חבר מועצה   –מר דודי לוין 

 חברת מועצה    –גב' עדי גם זו לטובה 

 (  19:18)הצטרפה בשעה חברת מועצה  -גב' שלומית שלסקי 

 חבר מועצה   –ר אבנר ברק מ

 חבר מועצה   –מר ניגוס אבבה 

 חברת מועצה  -גב' מזרחי טלילה  

   חבר מועצה  -מר לביא ניסן 

 

 חסרים: 

 סגן ראש המועצה  –מר נועם ששון 

 נוכחים: 

 המועצה   גזבר –רו"ח דני אורן 

 יועמ"ש –עו"ד אילנית הומינר 

 מבקר המועצה    –מר משה מזרחי 

 מזכירת מנכ"ל    -גב' קורל ג'ואנשיר

 אדריכל –מר שוקי שושני 



 מועצה מקומית באר יעקב
 לשכת מנכ"ל 

 

    

 נושאים:  

  -2019קירה על דו"ח כספי של המועצה לשנת ס .1
 

 גזבר המועצה רו"ח דני אורן סוקר בקצרה את עיקרי הדו"ח לחברי המועצה.  

 2020דו"ח חצי שנתי  .2

בנושא הדו"ח , מדובר בעודף של   הגזבר המועצה רו"ח דני אורן מעביר סקירה קצר
 ₪.  260,000 -כ

 כעת עובדים על הרבעון השלישי .  
חל"ת ,  ) ראש המועצה מציין כי ההכנסות לא יהיו כבשנה שעברה בשל הקורונה  

 (.  הכנסות ועוד
 

 איתור לתפקידי מנכ"ל  תנציגים לוועד .3

 : נציגי הועדה יהיו חברי המועצה ניסן לביא ודודי לוין.  החלטה

 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  דודי לוין  

 בעד     טלילה מזרחי  

 בעד  ניסן לביא  

 בעד   אבבה ניגוס 

 
 

 אושר פה אחד  החלטה:
 

 

 



 מועצה מקומית באר יעקב
 לשכת מנכ"ל 

 

  

 צירוף לאינטרנט וממסרון בבנק לקבלת מידע עבור:   .4
 

 442806 סמל מוסדנווה נחום"  "ספר בית 
 )מורשה חתימה קיים(   033765405יהל שחר ת.ז  חתימה  :    המנהל ביה"ס ומורש

 מזכירת ביה"ס ומורשית חתימה :  
 (  022491690)להסיר את רונית גנון ת.ז     028905032סרוסי ת.ז  טלמור

 283155 –, חשבון רשות  283163 –חשבון הורים 
 

 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  דודי לוין  

 בעד     טלילה מזרחי  

 בעד  ניסן לביא  

 בעד   אבבה ניגוס 

 אושר פה אחד  החלטה:
 

 –עדכון תקציב בית ספר כולל ספרייה "נווה נחום"  .5

 .  50%עד  אישור הגדלת הסכם עבודה עם קבלן הבינוי ביה"ס "נווה נחום"  
    . הגזבר נותן סקירה שלצורך השלמת ( 12.10.20)עבר ועדת כספים מיום       
    25%במלואן נדרשת הגדלת החוזה עם הקבלן מעל  םעבודות האודיטוריו       
 . 50%ועד       

 
 חברי המועצה  ל אדריכל שוקי שושני מציג את הנושא 

 
 הצבעה: 

 
 הצבעה  חבר מועצה  

 בעד  גוזלן נסים 

 בעד   אברהם בוסקילה  

 בעד   פרנקו מוטי



 מועצה מקומית באר יעקב
 לשכת מנכ"ל 

 

 בעד  גונגרדי ג'קי  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד  עדי גם זו לטובה  

 בעד   שלומית שלסקי  

 בעד  אבנר ברק  

 בעד  דודי לוין  

 בעד     טלילה מזרחי  

 בעד  ניסן לביא  

 בעד   אבבה ניגוס 

 
 אושר פה אחד  החלטה:

 
 
 צירוף לאינטרנט וממסרון בבנק לקבלת מידע עבור:   .6

 
 482679, סמל מוסד  "בית חינוך מונטסורי"   -"בראשית"ספר בית 

 024876849טל גינוסר ת.ז חתימה  :    המנהל ביה"ס ומורש
 026541094עינת אסולין ת.ז מזכירת ביה"ס ומורשית חתימה:  

 344219  -, חשבון הורים   344200 –חשבון בנק מועצה 
 

 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  דודי לוין  

 בעד     טלילה מזרחי  

 בעד  ניסן לביא  

 בעד   אבבה ניגוס 

 אושר פה אחד  החלטה:
 
 



 מועצה מקומית באר יעקב
 לשכת מנכ"ל 

 

  
 צירוף לאינטרנט וממסרון בבנק לקבלת מידע עבור:   .7

 482661, סמל מוסד  "אמירים"בית ספר 
 027953181מנהלת ביה"ס ומורשת חתימה: רעות ליבמן ת.ז 

 026541094עינת אסולין ת.ז מזכירת ביה"ס ומורשית חתימה:  
 344537  –, חשבון הורים 344529 –חשבון בנק מועצה 

 
 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  דודי לוין  

 בעד     טלילה מזרחי  

 בעד  ניסן לביא  

 בעד   אבבה ניגוס 

 
 אושר פה אחד  החלטה:

 
 הסכם רשות לקרדן לתחנת טרפו   .8
 

 החלטה: יורד מסדר היום , יעבור לישיבת מועצה הבאה.  
 

 אישור רשימת הנכסים המיועדים להקצאות מקרקעין לפי נוהל משרד הפנים.  .9

 : יורד מסדר היום , יעבור לישיבת מועצה הבאה.  לטההח
 

 2018אישור דו"ח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת  .10

בקר המועצה מציגים את הדו"ח . בדו"ח המפורט דנים על פרק ג'.  מגזבר המועצה ו

 דנו בממצאים בצוות תיקון ליקויים .  

 

 

 



 מועצה מקומית באר יעקב
 לשכת מנכ"ל 

 

  

 

 שיפוץ כללי לשידרוג בריכת השחיה העירונית.    1330אישור תב"ר  .11

 : קרן עבודות פיתוח במימון           

     

 מקורות מימון 

סה"כ  
תקציב  
 מאושר 

שינויים  
 מבוקשים 

  סה"כ תקציב חדש 
 הערות  מאושר 

 

 2,000,000   קרן עבודות פיתוח 

קיים צורך ממשי ,לשפץ  
ולשדרג את בריכת 
- השחייה העירונית 
 מדובר מתקן ישן . 

     

אומדנים ועלויות  

 נבדקים במח' הנדסה.

      

   2,000,000   סה"כ 
 ( 12.10.20)עבר ועדת כספים מיום  

 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  

 נגד דודי לוין  

 בעד     טלילה מזרחי  

 בעד  ניסן לביא  

 בעד   אבבה ניגוס 

 
חבר המועצה דודי לוין מבקש לציין לפרוטוקול כי מדובר בבזבוז כספי ציבור ולכן  

 הוא מצביע נגד.  
 

 אושר ברוב קולות .   החלטה:
 



 מועצה מקומית באר יעקב
 לשכת מנכ"ל 

 

        

 שיפוץ כללי לספריה העירונית .   1353אישור תב"ר   .12

 קרן עב' פיתוח.במימון             
     

 מקורות מימון 

סה"כ  
תקציב  

 מאושר 

שינויים  

 מבוקשים 

סה"כ תקציב חדש  

 הערות  מאושר 

 

 300,000   קרן עבודות פיתוח 

נדרש שיפוץ נרחב  
  הבמבנה הספריי

העירונית בישוב. המבנה  
ישן עם ליקויי בטיחות  
רבים , הגג דולף ויש  

צורך בריענון  
בהול.)ספרייה יחידה  

 בישוב( 

     

אומדן מתגבש במח'  
 הנדסה ויבוצע בפיקוחם. 

   300,000   סה"כ 

 ( 12.10.20)עבר ועדת כספים מיום   
 

 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  דודי לוין  

 בעד     טלילה מזרחי  

 בעד  ניסן לביא  

 בעד   אבבה ניגוס 

 : אושר פה אחד החלטה
 

מדובר במבנה לשימור אשר ישופץ וישמר חברי המועצה מבקשים לציין כי  
 תמיד בכפיפות למועצה )לא יוקצה( וישמש כספרייה ציבורית  רויישא

 
 
 



 מועצה מקומית באר יעקב
 לשכת מנכ"ל 

 

  
 הצטיידות.   311בניית בי"ס יסודי "אילנות" מגרש    1156הגדלת תב"ר    .13

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   

 

 (  2.9.20)עבר ועדת כספים מיום  
 

 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  דודי לוין  

 בעד     טלילה מזרחי  

 בעד  ניסן לביא  

 בעד   אבבה ניגוס 

 
 : אושר פה אחד החלטה

 

 
 

 
 



 מועצה מקומית באר יעקב
 לשכת מנכ"ל 

 

        
 )מחנה צריפין(  - תשלום בגין הקצאת קרקע בייעוד מתקנים הנדסיים   1354אישור תב"ר   .14

 

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. נלקחה בחששלא   

 (  2.9.20)עבר ועדת כספים מיום  

 

גזבר המועצה מסביר כי התב"ר כבר אושר בעבר אך לא נלקח בחשבון סעיף  
 המע"מ ולכן מבקש לעדכן התב"ר כולל מע"מ 

 
 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  דודי לוין  

 בעד     טלילה מזרחי  

 בעד  ניסן לביא  

 בעד   אבבה ניגוס 

 
 : אושר פה אחד החלטה

 

 



 מועצה מקומית באר יעקב
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 וציוד קצה לחינוך המיוחד    רכישת אייפדים , מיחשוב  –   1341תיקון שם תב"ר     .15

 : 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. 

      

      

   סה"כ 
750,000   

                                                   
 (  2.9.20)עבר ועדת כספים מיום     

וציוד קצה   מחשובהגזבר מסביר כי נדרש שינוי שם התב"ר על מנת לרכוש ציוד 
 מעבר לאייפדים  

 
 הצבעה:  

 

 הצבעה  חבר מועצה 

 בעד  נסים גוזלן 

 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  דודי לוין  

 בעד     טלילה מזרחי  

 בעד  ניסן לביא  

 בעד   אבבה ניגוס 

 
 : אושר פה אחד החלטה

 



 מועצה מקומית באר יעקב
 לשכת מנכ"ל 

 

                              

 שד' יצחק רבין. - תכנון שביל אופניים ז'בוטינסקי    1355אישור תב"ר   .16

 במימון : ק.ע.פ+ משרד התחבורה. 
     

 מקורות מימון 

סה"כ  
תקציב  

 מאושר 

שינויים  

 מבוקשים 

סה"כ תקציב חדש  

 הערות  מאושר 

 
 45,000   קרן עבודות פיתוח 

השתת' הרשות  30%
-תחבורתי בפרויקט 

 שבילי אופניים. 

 105,000    משרד התחבורה 

הרשאת משרד   70%
- התחבורה 
00131138201  

      

  150,000   סה"כ 
 

 ***מימון :ק.ע.פ+ משרד התחבורה. 
 ( 12.10.20)עבר ועדת כספים מיום  

 

 : יורד מסדר היום , יעבור לישיבת מועצה הבאה.  לטההח
 

 איילה )כיכר אביבי(   –תכנון שביל אופניים דיזינגוף    1356אישור תב"ר   .17

 במימון : ק.ע.פ+ משרד התחבורה. 

     

 מקורות מימון 

סה"כ  

תקציב  
 מאושר 

שינויים  
 מבוקשים 

סה"כ תקציב חדש  
 הערות  מאושר 

 
 60,000   קרן עבודות פיתוח 

השתת' ק.ע.פ  30%
הפרויקט תחבורתי של 

 שבילי אופניים. 

 140,000    משרד התחבורה 

הרשאת משרד   70%
- התחבורה 

0013138211  

      

  200,000   סה"כ 
 ***מימון :ק.ע.פ+ משרד התחבורה.   (12.10.20)עבר ועדת כספים מיום  

 
 

 : יורד מסדר היום , יעבור לישיבת מועצה הבאה.  לטההח
 
 



 מועצה מקומית באר יעקב
 לשכת מנכ"ל 

 

  
 תח' הרכבת. – תכנון שביל אופניים שדרות האלונים   1357אישור תב"ר   .18

 במימון : ק.ע.פ+ משרד התחבורה. 
    

 מקורות מימון 

סה"כ  
תקציב  

 מאושר 

שינויים  

 מבוקשים 

סה"כ תקציב חדש  

 הערות  מאושר 

 

 90,000   קרן עבודות פיתוח 

השתת' ק.ע.פ  30%
הפרויקט תחבורתי של 

 שבילי אופניים. 

 210,000    משרד התחבורה 

הרשאת משרד   70%

  1001280093התחבורה

  300,000   סה"כ 
 ( 12.10.20)עבר ועדת כספים מיום  

 : יורד מסדר היום , יעבור לישיבת מועצה הבאה.  לטההח
 

 שיא(  -)חברת פרו  2אישור הוצאות תכנון , ניהול ופיקוח מוסדות חינוך מתחם  .19
 מלש"ח   5 –כיתות  48 –ביה"ס מקיף  . א
 מלש"ח    2 - מגרש  –כיתות  24 –ביה"ס יסודי א'  .ב
 מלש"ח   2 - מגרש –כיתות  24 –ביה"ס יסודי ב'  .ג
 מלש"ח   1 –כיתות (  10מתחם כיתות גנ"י ) .ד
 מלש"ח   0.25 –כיתות(  15מתחם כיתות גן ) . ה

 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  

 ד', ה' בהתייחס לסעיפים   -בעד דודי לוין  

   א', ב', ג'בהתייחס לסעיפים   –נגד 

 בעד     טלילה מזרחי  

 בעד  ניסן לביא  

 בעד   אבבה ניגוס 

 ברוב קולות  : אושר החלטה



 מועצה מקומית באר יעקב
 לשכת מנכ"ל 

 

משרד   –₪ )מקור מימון  120,000 –תב"ר שדרוג ציוד בביה"ס "תלמים"  .20 
 החינוך( 

 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  דודי לוין  

 בעד     טלילה מזרחי  

 בעד  ניסן לביא  

 בעד   אבבה ניגוס 

 
 : אושר פה אחד החלטה

 

 משרד חינוך(   –₪ )מקור מימון   100,000 –תב"ר שדרוג ציוד בביה"ס "צאלון"  .21
 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  דודי לוין  

 בעד     טלילה מזרחי  

 בעד  ניסן לביא  

 בעד   אבבה ניגוס 

 : אושר פה אחד החלטה



 מועצה מקומית באר יעקב
 לשכת מנכ"ל 

 

  
משרד   –₪ )מקור מימון  120,000 –תב"ר שדרוג ציוד בביה"ס "שש שנתי"  .22

 החינוך( 
 הצבעה:  

 הצבעה  חבר מועצה 

 בעד  גוזלן נסים 

 בעד   אברהם בוסקילה  

 בעד   פרנקו מוטי

 בעד  ג'קי גונגרדי 

 בעד  עידית גינדי  

 בעד  עדי גם זו לטובה  

 בעד   שלומית שלסקי  

 בעד  אבנר ברק  

 בעד  דודי לוין  

 בעד     טלילה מזרחי  

 בעד  ניסן לביא  

 בעד   אבבה ניגוס 

 
 : אושר פה אחד החלטה

 
 משרד החינוך(  –₪ )מקור מימון   120,000 –תב"ר שדרוג ציוד בביה"ס "יסודי"  .23

 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  דודי לוין  

 בעד     טלילה מזרחי  

 בעד  ניסן לביא  

 בעד   אבבה ניגוס 

 : אושר פה אחד החלטה



 מועצה מקומית באר יעקב
 לשכת מנכ"ל 

 

משרד   –₪ )מקור מימון  120,000 –תב"ר שדרוג ציוד בביה"ס "אמירים"  .24 

 חינוך( 

 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  דודי לוין  

 בעד     טלילה מזרחי  

 בעד  ניסן לביא  

 בעד   אבבה ניגוס 

 : אושר פה אחד החלטה
 
 משרד  –₪ )מקור מימון   120,000 –תב"ר שדרוג ציוד בביה"ס "רשב"י"  .25

 החינוך( 
 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  דודי לוין  

 בעד     טלילה מזרחי  

 בעד  ניסן לביא  

 בעד   אבבה ניגוס 

 : אושר פה אחד החלטה



 מועצה מקומית באר יעקב
 לשכת מנכ"ל 

 

  

 החינוך( משרד  –₪ )מקור מימון   160,000 –תב"ר שדרוג ציוד בביה"ס "סביון"  .26

 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  דודי לוין  

 בעד     טלילה מזרחי  

 בעד  ניסן לביא  

 בעד   אבבה ניגוס 

 : אושר פה אחד החלטה
 

 –ביה"ס "נווה נחום" –תב"ר נגישות אקוסטית )הנגשה לליקויי שמיעה (  .27
 משרד החינוך (  –₪ )מקור מימון   30,000

 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  דודי לוין  

 בעד     טלילה מזרחי  

 בעד  ניסן לביא  

 בעד   אבבה ניגוס 

 : אושר פה אחד החלטה



 מועצה מקומית באר יעקב
 לשכת מנכ"ל 

 

  

 –ביה"ס "נווה נחום" –תב"ר נגישות אקוסטית )הנגשה לליקויי שמיעה (  .28
 משרד החינוך (  –₪ )מקור מימון   30,000

 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  דודי לוין  

 בעד     טלילה מזרחי  

 בעד  ניסן לביא  

 בעד   אבבה ניגוס 

 : אושר פה אחד החלטה
 

  30,000  –ביה"ס "תלמים" –תב"ר נגישות אקוסטית )הנגשה לליקויי שמיעה (  .29
 משרד החינוך (  –₪ )מקור מימון 

 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  דודי לוין  

 בעד     טלילה מזרחי  

 בעד  ניסן לביא  

 בעד   אבבה ניגוס 

 : אושר פה אחד החלטה



 מועצה מקומית באר יעקב
 לשכת מנכ"ל 

 

  

₪  30,000 –ביה"ס "רמון" –תב"ר נגישות אקוסטית )הנגשה לליקויי שמיעה (  .30
 משרד החינוך (   –)מקור מימון 

 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  דודי לוין  

 בעד     טלילה מזרחי  

 בעד  ניסן לביא  

 בעד   אבבה ניגוס 

 : אושר פה אחד החלטה
 

₪  30,000 –ביה"ס "סביון" –תב"ר נגישות אקוסטית )הנגשה לליקויי שמיעה (  .31
 משרד החינוך (   –)מקור מימון 

 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  דודי לוין  

 בעד     טלילה מזרחי  

 בעד  ניסן לביא  

 בעד   אבבה ניגוס 

 : אושר פה אחד החלטה



 מועצה מקומית באר יעקב
 לשכת מנכ"ל 

 

  

 
  30,000 –ביה"ס "רשב"י" –תב"ר נגישות אקוסטית )הנגשה לליקויי שמיעה (  .32

 משרד החינוך (  –₪ )מקור מימון 

 ( 12.10.20עברו ועדת כספים מיום  19-32)סעיפים 

 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 דודי לוין  

 בעד     טלילה מזרחי  

 בעד  ניסן לביא  

 בעד   אבבה ניגוס 

 
 : אושר פה אחד החלטה

 

 

 

 21:15הישיבה ננעלה בשעה  

 

    ________________ 

                                                                                                                                             ניסים גוזלן                                                                                          

 ראש המועצה                                                                                        


