מועצת באר יעקב
ישיבת מועצה
מישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 29
שהתקיימה ביום רביעי כ"ט בשבט תשע"ה  18/2/15בשעה 19:00
במתנ"ס.
משתתפים:
מר ניסים גוזלן

-

מר אברהם בוסקילה -

ראש המועצה
סגן ראש המועצה

מר עמרם נעים

-

סגן ומ"מ ראש המועצה

מר מוטי פרנקו

-

חבר המועצה

מר דן קושניר

-

חבר המועצה

מר דודי לוין

-

חבר המועצה

מר מוטי זייפתי

-

חבר המועצה

מר ג'קי גונגרדי

-

סגן ראש המועצה

גב' ליאת דרי

-

חברת המועצה

מר נועם ששון

-

חבר המועצה

גב' עידית גינדי

-

חברת מועצה

נוכחים:
מר בן אור פרץ

 -מנכ"ל

מר דני אורן

 -גזבר המועצה

עו"ד יובל דמול

 -יועמ"ש המועצה

על סדר היום:

 .1אישור תנאי הלוואה בנק דקסיה –  10מלש"ח ל 10 -שנים מסלול – צמוד מדד 2.75%+
בהתאם לנהלים המקובלים בבנק .כחלק מאבני הדרך לתוכנית ההתייעלות.
 .2הגדלת תב"ר תב"ע  1517הראשי לסך של  82,412,000מלש"ח (עד כה התב"ר אושר
על  5,000,000מלש"ח).
 .3פתיחת תב"ר חדש (פיתוח תב"ר  – 1492השלמות פיתוח) ע"ס  3מלש"ח.
 .4פתיחת תב"ר חדש (פיתוח תב"ר  – 1518השלמות פיתוח) ע"ס  3מלש"ח.
לגבי תב"עות  1518,1492הדרישה של המשרד היא לפתוח  2תב"רים חדשים ולא לעדכן
תב"רים ישנים.
 .5הערכות לפתיחת שנת הלימודים לשנת תשע"ו.
 .6הצעה לסדר היום של דודי לוין על מינוי מר איזי חמו כמנהל מחלקת הספורט לתקופה של שנה.
 .7שאילתא של דן קושניר בנושא :החלפת חול בגני הילדים בבאר יעקב.
 .8עדכון היועמ"ש בנושא :פיתוח.
 .9תב"ר  4 – 1103כיתות גן בתלמי מנשה ע"ס .₪ 3,870,199 -
כאשר ב 4 -כיתות גן יש השלמה מקרנות המועצה –  677,000ש"ח
 .10תב"ר  4 - 1102כיתות גן בתב"ע  1517ע"ס .₪ 3,500,000 -
כאשר ב 4 -כיתות גן יש השלמה מקרנות המועצה – .₪ 474,569
 .11אשור תב"ר  ₪ 7,200,000לבי"ס יסודי בתב"ע .1517

מליאה מס'  - 29 -דף החלטות

נושאים 1-4 :לא דנו בנושאים הנ"ל.
 .1אישור תנאי הלוואה בנק דקסיה –  10מלש"ח ל 10 -שנים מסלול – צמוד מדד 2.75%+
בהתאם לנהלים המקובלים בבנק .כחלק מאבני הדרך לתוכנית ההתייעלות.
 .2הגדלת תב"ר תב"ע  1517הראשי לסך של  82,412,000מלש"ח (עד כה התב"ר אושר
על  5,000,000מלש"ח).
 .3פתיחת תב"ר חדש (פיתוח תב"ר  – 1492השלמות פיתוח) ע"ס  3מלש"ח.
 .4פתיחת תב"ר חדש (פיתוח תב"ר  – 1518השלמות פיתוח) ע"ס  3מלש"ח.
לגבי תב"עות  1518,1492הדרישה של המשרד היא לפתוח  2תב"רים חדשים ולא לעדכן
תב"רים ישנים.
 .5נושא :הערכות לפתיחת שנת הלימודים לשנת תשע"ו :הנושא הוצג בפני כולם.
א .יופץ לכל חברי המועצה מכתב על איכלוס מ.1/2016 -
ב .בהתאם להצעתכם במכתבכם בנושא הערכות פתיחת שנת הלימודים תשע"ו
סעיף .1,2
הצבעה על סעיף :1

החלטה
 .1מר ניסים גוזלן -

נגד

 .7מר נועם ששון -

בעד

 .2מר עמרם נעים -

נגד

 .8מר מוטי זייפתי -

נגד

 .3מר אברהם בוסקילה -

נגד

 .9מר דן קושניר -

בעד

 .4מר ג'קי גונגרדי -

נגד

 .10מר דודי לוין-

בעד

-

נגד

 .11מר מוטי פרנקו-

בעד

 .6גב' עידית גינדי -

נגד

 .5גב' ליאת דרי

הצבעה על סעיף :2

החלטה
 .1מר ניסים גוזלן -

נגד

 .7מר נועם ששון -

 .2מר עמרם נעים -

נגד

 .8מר מוטי זייפתי -

נגד

 .3מר אברהם בוסקילה -

נגד

 .9מר דן קושניר -

בעד

 .4מר ג'קי גונגרדי -

נגד

 .10מר דודי לוין-

בעד

-

נגד

 .11מר מוטי פרנקו-

בעד

 .6גב' עידית גינדי -

נגד

 .5גב' ליאת דרי

 .12סעיף - 9

תב"ר  4 – 1103כיתות גן בתלמי מנשה ע"ס .₪ 3,870,199 -
כאשר ב 4 -כיתות גן יש השלמה מקרנות המועצה –  677,000ש"ח

החלטה
 .1מר ניסים גוזלן -

בעד

 .7מר נועם ששון -

 .2מר עמרם נעים -

בעד

 .8מר מוטי זייפתי -

 .3מר אברהם בוסקילה -

בעד

 .9מר דן קושניר -

בעד

 .4מר ג'קי גונגרדי -

בעד

 .10מר דודי לוין-

בעד

-

בעד

 .11מר מוטי פרנקו-

בעד

 .6גב' עידית גינדי -

בעד

 .5גב' ליאת דרי

נגד

סעיף  – 10אישור תב"ר  4 - 1102כיתות גן בתב"ע  1517ע"ס .₪ 3,500,000 -
כאשר ב 4 -כיתות גן יש השלמה מקרנות המועצה – . ₪ 474,569

החלטה

 .1מר ניסים גוזלן

-

בעד

 .7מר נועם ששון -

 .2מר עמרם נעים

-

בעד

 .8מר מוטי זייפתי -

בעד

 .9מר דן קושניר -

בעד

 .4מר ג'קי גונגרדי

-

בעד

 .10מר דודי לוין-

בעד

 .5גב' ליאת דרי

-

בעד

 .11מר מוטי פרנקו-

בעד

 .6גב' עידית גינדי

-

בעד

 .3מר אברהם בוסקילה -

נגד

סעיף  – 11אשור תב"ר  ₪ 7,200,000לבי"ס יסודי בתב"ע .1517
נעביר לכם הרשאות בימים הקרובים.

החלטה
 .7מר ניסים גוזלן

-

בעד

 .7מר נועם ששון -

 .8מר עמרם נעים

-

בעד

 .8מר מוטי זייפתי -

בעד

 .9מר דן קושניר -

בעד

 .10מר ג'קי גונגרדי

-

בעד

 .10מר דודי לוין-

בעד

 .11גב' ליאת דרי

-

בעד

 .11מר מוטי פרנקו-

בעד

 .12גב' עידית גינדי

-

בעד

 .9מר אברהם בוסקילה -

נגד

ובאו על החתום:

___________________

___________________

ניסים גוזלן – ראש המועצה

בן אור פרץ -מנכ"ל המועצה

