
 

 

 

 

 

 

 "ג אלול תשפ"א כ
 2021אוגוסט  31

 מועצת באר יעקב
 ישיבת מועצה - דף החלטות 

 53מישיבת מליאה מן המניין  מס' 
 30.8.21שהתקיימה ביום שני, 

 בתיכון "נווה נחום"   19:00בשעה 
 

 משתתפים: 

 ראש המועצה   –מר גוזלן ניסים 

 מ"מ וסגן ראש המועצה   –מר פרנקו מוטי 

 סגן ראש המועצה   –מר גונגרדי ג'קי 

 חברת מועצה   –גב' עידית גינדי שטרוזמן 

 (  19:20)הצטרף בשעה  חבר מועצה  –מר ניגוס אבבה 

 חבר מועצה   –מר אבנר ברק 

 חברת מועצה   –גב' טל אברמוביץ שקרי 

 (  19:16)הצטרפה בשעה חברת מועצה  -גב' שלומית שלסקי 

 חבר מועצה   –מר דודי לוין 

   חבר מועצה  -מר לביא ניסן 

 חברת מועצה    –גב' טלילה מזרחי 

 

 נוכחים: 

 מנכ"ל  המועצה  –רו"ח דני אורן 
 יועמ"ש –עו"ד אילנית הומינר 

 גזברית המועצה   –רו"ח מירי לוין 
 מהנדס המועצה   –אדר' ישראל בן ישראל  

 מבקר המועצה   –מר משה מזרחי 
 מ.לשכת מנכ"ל    -גב' קורל ג'ואנשיר

 ע.מנכ"ל    –מר יוסף ג'בר 
 

 חסרים:  
 משנה לראש המועצה    - בוסקילהאברהם  מר

 סגן ראש המועצה  –מר נועם ששון 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

   34אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר  .1

 הצבעה:  

 הצבעה  חבר מועצה 

 בעד גוזלן נסים 

 בעד  פרנקו מוטי  

 בעד  ג'קי גונגרדי  

 בעד עידית גינדי  

 בעד  אבנר ברק 

 בעד טל אברמוביץ שקרי 

 בעד דודי לוין  

 בעד  ניסן לביא  

 בעד  טלילה מזרחי  

 

   אושר פה אחדהחלטה : 

 

 רשב"י"   -לביה"ס "אילנות  – שינוי שם ביה"ס רשב"י  .2

 הצבעה:  

 הצבעה  חבר מועצה 

 בעד גוזלן נסים 

 בעד  פרנקו מוטי  

 בעד  ג'קי גונגרדי  

 בעד עידית גינדי  

 בעד  אבנר ברק 

 בעד טל אברמוביץ שקרי 

 בעד דודי לוין  

 בעד  ניסן לביא  

 בעד  טלילה מזרחי  

 

   אחדאושר פה החלטה : 



 

 

 

 

 

 .  482018סמל מוסד  –ביה"ס אילנות רשב"י )רשב"י לשעבר(   –החלפת מורשי חתימה  .3

ולהחליפה במנהל   035869825ת.ז  אהרונוביץ-הגב' דקלה אבו  –הסרת מורשית חתימה 

מורשית חתימה נוספת  ,  305260416ביה"ס החדש ומורשה חתימה מר בניה קהלני ת.ז 

 637-305248ן הורים -ח 637-305167ן רשות -ח.  034379271)קיימת( לימור שקד ת.ז 

 הצבעה:  

 הצבעה  חבר מועצה 

 בעד  גוזלן נסים 

 בעד   פרנקו מוטי  

 בעד   ג'קי גונגרדי  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד   אבנר ברק  

 בעד  טל אברמוביץ שקרי  

 בעד  דודי לוין 

 בעד   ניסן לביא  

 בעד   טלילה מזרחי  

   אושר פה אחדהחלטה : 

 482661ביה"ס "אמירים" סמל מוסד   –החלפת מורשי חתימה  .4

ולהחליפה במנהלת ביה"ס   27953181ת.ז  הגב' רעות ליבמן  –הסרת מורשית חתימה 

עינת    –מורשית חתימה קיימת נוספת    034980672, ת.ז  החדשה הגב' נעה חייט  

 637-344537ן הורים -ח   637-344529ן רשות -ח.     26541094אסולין ת.ז 

 הצבעה:  

 הצבעה  חבר מועצה 

 בעד  גוזלן נסים 

 בעד   פרנקו מוטי  

 בעד   ג'קי גונגרדי  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד   אבנר ברק  

 בעד  טל אברמוביץ שקרי  

 בעד  דודי לוין 

 בעד  שלומית שלסקי  

 בעד   ניסן לביא  

 בעד   טלילה מזרחי  

   אושר פה אחדהחלטה : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 אישור תוספת להסכם הגג לבאר יעקב   .5

 יורד מסדר היום.   החלטה:

 

 אישור תשלום שכירות לצרכי תפעול מבנה חינוך ביה"ס אקדמי   .6

       א )ב( לחוק חינוך ממלכתי, 11הצעת החלטה: מכוח סמכותה לפי סעיף            

 שכירות לצרכי תפעול מבנה חינוך  דמי  , המועצה תאשר תשלום 1953 -תשי"ג           

   שנערכה מטעם   דעת שמאית  -חוותע"ב ביה"ס יסודי מוכר שאינו רשמי "אקדמי",             

 הספר לבעלת  -המועצה והסכם שכירות בהתאם לשומה זו, בין הבעלות של בית           

   המקרקעין.            

 

 

 הצבעה:  

 

 הצבעה  חבר מועצה 

 בעד  גוזלן נסים 

 בעד   פרנקו מוטי  

 בעד   ג'קי גונגרדי  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד   אבנר ברק  

 בעד  טל אברמוביץ שקרי  

 בעד  דודי לוין 

 בעד  שלומית שלסקי  

 בעד   ניסן לביא  

 בעד   טלילה מזרחי  

 בעד   אבבה ניגוס  

 

   אושר פה אחדהחלטה : 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   2022אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת    .7

 

 הצבעה:  

 

 הצבעה  חבר מועצה 

 בעד  גוזלן נסים 

 בעד   פרנקו מוטי  

 בעד   ג'קי גונגרדי  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד   אבנר ברק  

 בעד  טל אברמוביץ שקרי  

 נמנע  דודי לוין 

 בעד  שלומית שלסקי  

 בעד   ניסן לביא  

 בעד   טלילה מזרחי  

 בעד   אבבה ניגוס  

 

 ברוב קולות  אושר החלטה : 

 

 עדכון בדבר קבלת תרומה   .8

 חברי המליאה עודכנו בדבר קבלת התרומה .  

 

)ח( בתוספת 22אישור המועצה להתקשרות בחוזה ללא מכרז בהתאם לתקנה  .9
 עם חברת הפניקס.   1950-הרביעית לצו המועצות המקומיות, תשי"א

    : המועצה תאשר התקשרות לעריכת ביטוחי המועצה בפטור החלטה         
    יועץ  חוו"ד רצ"ב הצעת הפניקס, הצעת איילון,  ) עם חברת הפניקס. ממכרז           

 הביטוח(.             
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 הצבעה:  

 הצבעה  חבר מועצה 

 בעד  גוזלן נסים 

 בעד   פרנקו מוטי  

 בעד   ג'קי גונגרדי  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד   אבנר ברק  

 בעד  טל אברמוביץ שקרי  

משתתף    לא דודי לוין 
 בהצבעה זו  

 בעד  שלומית שלסקי  

 בעד   ניסן לביא  

 בעד   טלילה מזרחי  

 בעד   אבבה ניגוס  

 

 אושר פה אחד  החלטה : 

 

 * 19:55הישיבה ננעלה בשעה  *  

 

 

 

      

                       _____________                                                        ______________  

רו"ח דני אורן                                                                       ניסים גוזלן     

אש המועצה              מנכ"ל                                                                         ר          

    

 

 

 


