כ"ה אב תשפ"א
 03אוגוסט 2021
מועצת באר יעקב
דף החלטות  -ישיבת מועצה
מישיבת מליאה מן המניין מס' 34
שהתקיימה ביום שני2.8.21 ,
בשעה  19:00בתיכון "נווה נחום"
משתתפים:
מר גוזלן ניסים – ראש המועצה
מר פרנקו מוטי – מ"מ וסגן ראש המועצה
מר גונגרדי ג'קי – סגן ראש המועצה (עזב בשעה )20:15
גב' עידית גינדי שטרוזמן – חברת מועצה
מר דודי לוין – חבר מועצה
גב' שלומית שלסקי -חברת מועצה (עזבה בשעה )20:27
גב' טל אברמוביץ שקרי – חברת מועצה
גב' מזרחי טלילה  -חברת מועצה
מר ניגוס אבבה – חבר מועצה (עזב בשעה )19:35
מר אבנר ברק – חבר מועצה
מר לביא ניסן  -חבר מועצה (הצטרף בשעה  , 19:25עזב בשעה )20:15
נוכחים:
רו"ח דני אורן – גזבר המועצה
עו"ד אילנית הומינר – יועמ"ש
רו"ח מירי לוין –גזברית המועצה
אדר' ישראל בן ישראל – מהנדס המועצה
מר משה מזרחי – מבקר המועצה
מר יוסף ג'בר – רפרנט מיצוי משאבים
גב' קורל ג'ואנשיר -מזכירת מנכ"ל
חסרים:
מר בוסקילה אברהם – משנה לראש המועצה
מר נועם ששון – סגן ראש המועצה

נושאים:
 .1אישור פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 32
הצבעה:
שם:

בעד /נגד :

ניסים גוזלן

בעד

ג'קי גונגרדי

בעד

עידית גינדי

בעד

אבבה ניגוס

בעד

מוטי פרנקו

בעד

דודי לוין

בעד

אבנר ברק

בעד

טל אברמוביץ שקרי

בעד

שלומית שלסקי

בעד

טלילה מזרחי

בעד

החלטה :אושר פה אחד
 .2אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 33
תוספת להחלטה מס'  - 2כדי לאפשר מתכונת של בינוי-פינוי במתחם  ,Bתפעל המועצה
לקבוע הוראות לפיהן שטח ציבורי במתחם  Bבמצב הקיים ישמש לבינוי עבור מגורים (בדומה
לתוכנית הבינוי במתחם .)A

הצבעה:
שם:

בעד /נגד :

ניסים גוזלן

בעד

ג'קי גונגרדי

בעד

עידית גינדי

בעד

אבבה ניגוס

בעד

מוטי פרנקו

בעד

דודי לוין

בעד

אבנר ברק

בעד

טל אברמוביץ שקרי

בעד

שלומית שלסקי

בעד

טלילה מזרחי

בעד

החלטה :אושר פה אחד
 .3שינוי מורשי חתימה בבית הספר "נווה נחום" סמל מוסד 442806
יש להסיר את יהל שחר ת.ז ( 033765405מורשה חתימה קיים)
ולהחליפו ביגאל לוי ת.ז  059772020מנהל ביה"ס ומורשה חתימה .
מזכירת ביה"ס ומורשית חתימה :
טלמור סרוסי ת.ז ( 028905032מורשית חתימה קיימת)
חשבון הורים –  , 283163חשבון רשות – 283155

הצבעה:

שם:

בעד /נגד :

ניסים גוזלן

בעד

ג'קי גונגרדי

בעד

עידית גינדי

בעד

אבבה ניגוס

בעד

מוטי פרנקו

בעד

דודי לוין

בעד

אבנר ברק

בעד

טל אברמוביץ שקרי

בעד

שלומית שלסקי

בעד

טלילה מזרחי

בעד

החלטה :אושר פה אחד

 .4אישור המועצה להתקשרות בחוזה ללא מכרז בהתאם לתקנה (22ח) בתוספת
הרביעית לצו המועצות המקומיות ,תשי"א 1950-בגין:
מכרז פומבי מס'  15/2021איסוף וטיפול סביבתי בפסולת אלקטרונית.
הצעת החלטה:
המועצה תאשר התקשרות לאיסוף וטיפול סביבתי בפסולת אלקטרונית בפטור
ממכרז ,לאחר ניהול מו"מ עם גוף יישום מוכר.
(אבבה ניגוס יצא בשעה )19:15
הצבעה:
שם:

בעד /נגד :

ניסים גוזלן

בעד

ג'קי גונגרדי

בעד

עידית גינדי

בעד

מוטי פרנקו

בעד

דודי לוין

בעד

אבנר ברק

בעד

טל אברמוביץ שקרי

בעד

שלומית שלסקי

בעד

טלילה מזרחי

בעד

החלטה :אושר פה אחד

 .5אישור המועצה להתקשרות בחוזה ללא מכרז בהתאם לתקנה (22ח) בתוספת
הרביעית לצו המועצות המקומיות ,תשי"א 1950-בגין:

מכרז פומבי מס'  13/2021עריכת ביטוחי המועצה.

הצעת החלטה :המועצה תאשר התקשרות לעריכת ביטוחי המועצה בפטור ממכרז,
לאחר ניהול מו"מ עם המציעות

(אבבה ניגוס חזר בשעה )19:20
הצבעה:
בעד /נגד :

שם:
ניסים גוזלן

בעד

ג'קי גונגרדי

בעד

עידית גינדי

בעד

אבבה ניגוס

בעד

מוטי פרנקו

בעד

אבנר ברק

בעד

טל אברמוביץ שקרי

בעד

שלומית שלסקי

בעד

טלילה מזרחי

בעד

(חבר המועצה דודי לוין לא השתתף בהצבעה זו בשל נגיעתו לנושאי ביטוח )
החלטה :אושר פה אחד

 .6אישור יציאת משלחת לחו"ל ;
המועצה תאשר יציאת נבחרים ועובדים במשלחת לחו"ל בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל
 4/17ונוהל .מצורפת תוכנית הנסיעה.
החלטה :ראש המועצה מעדכן כי השנה  ,בשל וירוס הקורונה  ,לא תצא המשלחת
לחו"ל.
 .7הקדמת אמת המידה עד שנת  2025בהתאם לטבלה המצורפת (תוכנית חומש
– נוער וצעירים);

(ניסן לביא הצטרף בשעה )19:25

הצבעה:
שם:

בעד /נגד :

ניסים גוזלן

בעד

ג'קי גונגרדי

בעד

עידית גינדי

בעד

אבבה ניגוס

בעד

מוטי פרנקו

בעד

דודי לוין

בעד

אבנר ברק

בעד

טל אברמוביץ שקרי

בעד

שלומית שלסקי

בעד

טלילה מזרחי

בעד

ניסן לביא

בעד

החלטה :אושר פה אחד

(אבבה ניגוס יצא בשעה )19:35
 .8אישור תוספת להסכם הגג לבאר יעקב.
הצעת החלטה :המועצה תאשר את התוספת להסכם הגג .מצורפת חוות-דעת
משפטית.
החלטה :יורד מסדר היום ( .הנושא יובא למליאה שוב לאחר קיום דיון בנושא
עם כלל חברי המועצה).

השקעת עודפים זמנים ע"פ חוזר מנכ"ל 2/2020

.9

הגזברית ,רו"ח מירי לוין ,סוקרת את עיקרי הוראות הנוהל ומעדכנת כי
בכוונת המועצה לקבל החלטות על פיו  ,והמליאה תעודכן בהתאם.
 .10אישור מליאה לעדכון כתב הסמכה לסמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל כללי –
יאיר ושדי.
הצעת החלטה :המועצה תאשר עדכון למכתב האצלת הסמכויות מראש
המועצה למר יאיר ושדי כאחראי ליישום תקנות העיריות (מכרזים לקבלת
עובדים ברשויות מקומיות) ,תש"ם ,1979-בהתאם למכתב המצורף.

הצבעה:
שם:

בעד /נגד :

ניסים גוזלן

בעד

ג'קי גונגרדי

בעד

עידית גינדי

בעד

מוטי פרנקו

בעד

דודי לוין

בעד

אבנר ברק

בעד

טל אברמוביץ שקרי

בעד

שלומית שלסקי

בעד

טלילה מזרחי

בעד

ניסן לביא

בעד

החלטה :אושר פה אחד

 .11נציגי ציבור לוועדות בחינה במכרזי כח אדם
הצעת החלטה :חברי הסיעות יציעו נציגי ציבור בעלי הכשרה וניסיון בתחומי
משלח היד השונים בהם המועצה מגייסת כוח אדם (נציגים ללא זיהוי או זיקה
פוליטית) לכהונה בוועדות בחינה לבחירת כ"א ,בהתאם לנדרש בתקנות
העיריות (מכרזים לקבלת עובדים ברשויות מקומיות) ,תש"ם.1979-
החלטה :הנושא הובא לידיעת חברי המליאה  ,כמו גם חברי המועצה נתבקשו
לסייע בגיוס נציגי ציבור .
 .12אשרור התקנון של העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב ,עם המעבר לחברה
למתנ"סים.
הצעת החלטה :המועצה תאשרר את הנוסח הסטנדרטי לתקנון לעמותה
לפנאי וקהילה באר יעקב ,עם המעבר לחברה למתנ"סים.
הצבעה:
שם:

בעד /נגד :

ניסים גוזלן

בעד

ג'קי גונגרדי

בעד

עידית גינדי

בעד

מוטי פרנקו

בעד

דודי לוין

בעד

אבנר ברק

בעד

טל אברמוביץ שקרי

בעד

שלומית שלסקי

בעד

טלילה מזרחי

בעד

ניסן לביא

בעד

החלטה :אושר פה אחד

 .13אישור ועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים בהתאם לסעיף 169ב לפקודת
העיריות ובהתאם לתקנה (23ט) לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים
ברשויות מקומיות) ,תש"ם.1979-
הצעת החלטה :המועצה תאשר שני חברי מועצה שיבחרו על ידה ,אשר
לפחות אחד מהם נציג סיעה שאינה מיוצגת בוועדת ההנהלה לכהן בוועדת
מכרזים לבחירת עובדים בכירים למשרות המנויות בתוספת החמישית (מנכ"ל,
מהנדס ,רופא וטרינר ,היועץ המשפטי ,מנהל מחלקת חינוך ,מבקר ,גזבר).
הוחלט כי שני חברי הועדה יהיו :חבר המועצה ניסן לביא  +חבר מועצה נוסף שיקבע בהתאם
לנושא הועדה.
בהתייחס לוועדה הקרובה – וטרינר רשותי  ,חברי המועצה יהיו ניסן לביא וטלילה מזרחי.

הצבעה:
שם:

בעד /נגד :

ניסים גוזלן

בעד

ג'קי גונגרדי

בעד

עידית גינדי

בעד

מוטי פרנקו

בעד

דודי לוין

בעד

אבנר ברק

בעד

טל אברמוביץ שקרי

בעד

שלומית שלסקי

בעד

טלילה מזרחי

בעד

ניסן לביא

בעד

החלטה :אושר פה אחד

 .14אישור תשלום שכירות לצרכי תפעול מבנה חינוך ביה"ס אקדמי
הצעת החלטה :מכוח סמכותה לפי סעיף 11א (ב) לחוק חינוך ממלכתי,
תשי"ג ,1953 -המועצה תאשר תשלום שכירות לצרכי תפעול מבנה חינוך ביה"ס יסודי
מוכר שאינו רשמי "אקדמי" ,לפי הסכם שכירות ושומת מקרקעין
החלטה :יורד מסדר היום
לאחר קביעת שומה  ,הנושא יעלה שוב למליאת המועצה הבאה.
(ניסן לביא וג'קי גונגרדי יצאו בשעה )20:15
 .15עדכון ביציאה למכרז משותף מכוח סמכות המועצה לפי סעיף  2לחוק
הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים) ,תשל"ב  1972 -בעניין אספקת שירותי
גישה לרשת האינטרנט במהירויות גבוהות באמצעות פרישת תשתית סיבים
אופטיים ו/או גלים מילימטרים.
התקיים דיון בנושא  ,חברי המליאה עודכנו בדבר היציאה למכרז.

הישיבה ננעלה בשעה 20:35

_____________

______________

רו"ח דני אורן

ניסים גוזלן

מנכ"ל

ראש המועצה

