י"ג שבט תשפ"א
 26ינואר 2021
מועצת באר יעקב
דף החלטות  -ישיבת מועצה
מישיבת מליאה מן המניין מס' 27
שהתקיימה ביום שני25.1.21 ,
בשעה  19:00בתיכון "נווה נחום"
משתתפים:
מר גוזלן ניסים – ראש המועצה
מר פרנקו מוטי – מ"מ וסגן ראש המועצה
מר בוסקילה אברהם – משנה לראש המועצה
גב' עידית גינדי שטרוזמן – חברת מועצה
גב' מזרחי טלילה  -חברת מועצה
מר ניגוס אבבה – חבר מועצה
מר אבנר ברק – חבר מועצה
מר לביא ניסן  -חבר מועצה
נוכחים:
רו"ח דני אורן – גזבר המועצה
עו"ד אילנית הומינר – יועמ"ש
מר משה מזרחי – מבקר המועצה
מר יוסף ג'בר – רפרנט מיצוי משאבים
גב' קורל ג'ואנשיר -מזכירת מנכ"ל
גב' מירי לוין – מועמדת לתפקיד גזברית המועצה
חסרים:
מר גונגרדי ג'קי – סגן ראש המועצה
מר נועם ששון – סגן ראש המועצה
מר דודי לוין – חבר מועצה
גב' שלומית שלסקי -חברת מועצה
גב' עדי גם זו לטובה – חברת מועצה

נושאים:
א .אישור מינוי גב' מירי לוין לתפקיד גזברית המועצה בהתאם לסעיף 167
(ה) לפקודת העיריות (נוסח חדש) ,שנבחרה במכרז פומבי על-ידי
וועדת בחינה מתאריך  .6.12.20החל מיום  1.2.2021תהינה בידיה כל
הסמכויות שהוקנו לגזבר על פי הוראות כל דין ,כולל סמכות חתימה.
ב .אישור תנאי העסקתה של גזברית המועצה הגב' מירי לוין בחוזה אישי
בנוסח שפורסם בחוזר מנכ"ל  1/2011בהיקף  100%משרה לפי שכר
בשיעור של  95%-85%משכר מנכ"ל ,באופן שהשיעור ההתחלתי
יעמוד על  85%שכר ותוספת של  5%אחוז כל שנתיים לפי חוזר מנכ"ל.
ג .אישור מינויה של הגב' מירי לוין לממונה על הגבייה בהתאם לסעיף
 12ד' לפקודת המיסים (גביה) מיום  1.2.2021ועד לסיום כהונתה
ד .אישור מינויה של הגב' מירי לוין למנהלת הארנונה בהתאם לחוק
הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,תשל"ו 1976-
מיום  1.2.2021ועד לסיום כהונתה.

הצבעה:
חבר מועצה

הצבעה

גוזלן נסים

בעד

אברהם בוסקילה

בעד

פרנקו מוטי

בעד

ניגוס אבבה

בעד

אבנר ברק

בעד

עידית גינדי

בעד

ניסן לביא

בעד

טלילה מזרחי

בעד

החלטה :אושר פה אחד

ג .אישור תב"ר  1381שדרוג מרכזיית המוקד ומבנה המועצה.
במימון :קרן עבודות פיתוח.
סה"כ תקציב חדש
מאושר

סה"כ תקציב
מאושר

מקורות
מימון

שינויים
מבוקשים

הערות

קרן עב' פיתוח

250,000

המועצה מבקשת לשדרג את
מערך התקשורת למרכזיית
מערכת מוקד IPטלפוניה
עירוני—כולל המרכזייה
הרשותית.

סה"כ

250,000

(מצורף הסבר מפרט +הצעת
מחיר ראשונית)

הצבעה:
חבר מועצה

הצבעה

גוזלן נסים

בעד

אברהם בוסקילה

בעד

פרנקו מוטי

בעד

ניגוס אבבה

בעד

אבנר ברק

בעד

עידית גינדי

בעד

ניסן לביא

בעד

טלילה מזרחי

בעד

החלטה :אושר פה אחד

ד .אישור הגדלת תב"ר  1157בניית בי"ס יסודי "אמירים" שלב ג'
במימון  :משרד החינוך וקרן עב' פיתוח של הרשות.

סה"כ תקציב
מאושר

שינויים
מבוקשים

סה"כ תקציב חדש
מאושר

הערות

משרד החינוך

14,070,500

5,939,622

20,010,122

התקבלה הרשאת משרד
החינוך 2020/17/007
לביצוע שלב ג' –תכנית
פיתוח לשנים 2020-
2024

קרן עבודות
פיתוח

6,100,000

סה"כ

20,170,500

מקורות מימון

6,100,000

5.939,622

**משרד החינוך
שריון מס'-1001244762:שלב ב'
שריון מס'-1001097888:שלב א'
שריון מס'-1001367411שלב ג'

הצבעה:
חבר מועצה

הצבעה

גוזלן נסים

בעד

אברהם בוסקילה

בעד

פרנקו מוטי

בעד

ניגוס אבבה

בעד

אבנר ברק

בעד

עידית גינדי

בעד

ניסן לביא

בעד

טלילה מזרחי

בעד

החלטה :אושר פה אחד

26,110,122

ה .אישור תב"ר  1382מרכז הפעלה לזמן חירום2020.
במימון :משרד הפנים  +ק.ע.פ.

מקורות מימון

סה"כ
תקציב
מאושר

שינויים
מבוקשים

סה"כ תקציב חדש
מאושר

משרד הפנים
קרן עבודות פיתוח

600,000
180,000

סה"כ

780,000

***מימון :מ .הפנים  +ק.ע.פ.

הצבעה:
חבר מועצה

הצבעה

גוזלן נסים

בעד

אברהם בוסקילה

בעד

פרנקו מוטי

בעד

ניגוס אבבה

בעד

אבנר ברק

בעד

עידית גינדי

בעד

ניסן לביא

בעד

טלילה מזרחי

בעד

החלטה :אושר פה אחד

הערות
המינהל לשרותי חירום
במשרד הפנים מסייע
לרשויות בהקמת מרכז
הפעלה לשעת חירום.

ו.

אישור תב"ר  1383מיזם "אפשרי בריא בעיר" .2021

במימון :משרד הבריאות  +תקציב שוטף פע' עיר בריאה.

מקורות
מימון

שינויים
מבוקשים

סה"כ תקציב
מאושר

סה"כ תקציב חדש
מאושר

משרד הבריאות
160,751
פעילות עיר
בריאה6111-783

45.000

סה"כ

205,751

***מימון :משרד הבריאות +סעיף שוטף.

הצבעה:
חבר מועצה

הצבעה

גוזלן נסים

בעד

אברהם בוסקילה

בעד

פרנקו מוטי

בעד

ניגוס אבבה

בעד

אבנר ברק

בעד

עידית גינדי

בעד

ניסן לביא

בעד

טלילה מזרחי

בעד

החלטה :אושר פה אחד

הערות
משרד הבריאות מעודד
מרחיב ומבסס מיזם
שמטרתו ,תכנית מוסדרת
לקידום חיים פעילים
ובריאים לכלל התושבים ,זו
מותאמת לשגרת הקורונה -
פעילות גופנית ,תזונה,
סביבה נקייה מעישון ,וחיזוק
החוסן בקרב אוכלוסיות
בסיכון.

ז.

אישור תב"ר  1384תכנון ובינוי  8גנ"י לחינוך המיוחד .
סה"כ תקציב
מאושר

מקורות
מימון

שינויים
מבוקשים

סה"כ תקציב חדש
מאושר

הערות
הרשות מבקשת לתכנן
ולבצע בניית  8גנ"י לחינוך
המיוחד .

קרן עבודות פיתוח

1,000,000

סה"כ

1,000,000

***מימון :ק.ע.פ.

הצבעה:
חבר מועצה

הצבעה

גוזלן נסים

בעד

אברהם בוסקילה

בעד

פרנקו מוטי

בעד

ניגוס אבבה

בעד

אבנר ברק

בעד

עידית גינדי

בעד

ניסן לביא

בעד

טלילה מזרחי

בעד

החלטה :אושר פה אחד

בשלב זה ,התכנון ימומן
מכספי הרשות ,עד קבלת
הרשאת משרד החינוך.

ח.

אישור תב"ר  1385מיזם "נעים בשלישי" פעילות ספורט לאזרחים ותיקים.

במימון :משרד ראש הממשלה.

מקורות מימון

סה"כ תקציב
מאושר

שינויים
מבוקשים

סה"כ תקציב חדש
מאושר

משרד ראש
הממשלה.
49,800

הערות
המשרד לשוויון חברתי
באמצעות משרד ראש
הממשלה ,מעוניין
בהפעלת מיזם לפעילות
ספורט לאזרחים ותיקים
במרחבים ציבוריים
פתוחים ,בכל יום שלישי.
(התוכנית תבוצע ע"י מח'
הרווחה במועצה)

49,800

סה"כ
***מימון :משרד ראש הממשלה.

הצבעה:
חבר מועצה

הצבעה

גוזלן נסים

בעד

אברהם בוסקילה

בעד

פרנקו מוטי

בעד

ניגוס אבבה

בעד

אבנר ברק

בעד

עידית גינדי

בעד

ניסן לביא

בעד

טלילה מזרחי

בעד

החלטה :אושר פה אחד

ט .אישור תב"ר  1386הקמת מערכת  GISמערכות מידע גאוגרפיות.
במימון  :קרן עבודות פיתוח.

מקורות מימון

סה"כ תקציב
מאושר

שינויים
מבוקשים

קרן עבודות פיתוח

סה"כ תקציב חדש
מאושר

1,000,000

קרן עב' פיתוח
סה"כ

1,000,000

הצבעה:
חבר מועצה

הצבעה

גוזלן נסים

בעד

אברהם בוסקילה

בעד

פרנקו מוטי

בעד

ניגוס אבבה

בעד

אבנר ברק

בעד

עידית גינדי

בעד

ניסן לביא

בעד

טלילה מזרחי

בעד

החלטה :אושר פה אחד

הערות
ממ"ד מערכות מידע
גאוגרפיות—מערכת
ניהול פרויקטים של
המועצה ,בניהול מח'
הנדסה-המערכת תהיה
נגישה לכל אגפי הרשות
וכל תושב בישוב לקבלת
מידע.

י.

תב"ר מס'  1387תכנון בית כנסת  +מבנה פעילות נוער (מבנה הסמוך
למבנה המועצה) – ( .₪ 150,000מימון ק.ע.פ)

הצבעה:
חבר מועצה

הצבעה

גוזלן נסים

בעד

אברהם בוסקילה

בעד

פרנקו מוטי

בעד

ניגוס אבבה

בעד

אבנר ברק

בעד

עידית גינדי

בעד

ניסן לביא

בעד

טלילה מזרחי

בעד

החלטה :אושר פה אחד

הישיבה ננעלה בשעה 19:15
________________
ניסים גוזלן
ראש המועצה

