
 

 

 

 

 

תשפ"ב ,כ"ד טבתתאריך: יום שלישי,   

2021דצמבר  28  

 מועצת באר יעקב

 ישיבת מועצה - דף החלטות 

 39מישיבת מליאה מן המניין  מס' 
 27.12.21שהתקיימה ביום שני, 

   במרכז הנוער.   19:00בשעה 
 

 משתתפים: 

 עירייה ראש ה –מר גוזלן ניסים 

   עירייה מ"מ וסגן ראש ה –מר פרנקו מוטי 

 עירייה סגן ראש ה –מר גונגרדי ג'קי 

   עירייהסגן ראש ה –מר נועם ששון 

   ת העירחבר מועצ –מר אבנר ברק 

 ת העיר  חברת מועצ -ב' מזרחי טלילה  ג
 ת העיר  חבר מועצ  -מר לביא ניסן 

   מועצת העירחברת  –גב' טל אברמוביץ' שקרי 
 

 

 נוכחים: 

 מנכ"ל   –רו"ח דני אורן 
 יועמ"ש –אילנית הומינר עו"ד 
 גזברית  –מירי לוין רו"ח  

 מהנדס   –אדר' ישראל בן ישראל  
 מבקר  –מר משה מזרחי 

 יועצת לקידום מעמד האשה  –גב' ג'ודי זיתון 
 ע.ראש העיר –מר יוסי בוארון 
 רפרנט מיצוי משאבים  –מר יוסף ג'בר 

 מנכ"ל   מנהלת לשכת  -גב' קורל ג'ואנשיר
 

 חסרים:  
   עירייהמשנה לראש ה  –בוסקילה אברהם מר 

   ת העירחברת מועצ –גב' עידית גינדי שטרוזמן 

   ת העירחבר מועצ –מר דודי לוין 

 ת העיר  חברת מועצ -גב' שלומית שלסקי 

   ת העירחבר מועצ –מר ניגוס אבבה 

 

 



 

 

 
 

 

 

 : חברת מועצת העיר עידית גינדי –לסדר יום  ותהצע .1
 

קביעת מדיניות לפתיחת את בתי הספר לטובת פעילות חינוך בלתי  
 )אחר הצהרים( בחצר ובכיתות הלימוד בתיאום מראש וללא עלות.    פורמלית

 
בבאר יעקב פועלות קבוצות, תוכניות, ותנועות נוער רבות ושונות אחר הצהרים  

 בשטח פתוח.  שברב ימות השנה פועלות
קבוצות אלו מבקשות לפעול בימים קרים מאוד, גשומים וימי שרב, מתוך מבני בתי  

 הספר, מבני המועצה, כדי לאפשר סביבת פעילות נעימה ונוחה.  
 

בשנים האחרונות רכזי תנועות וארגוני הנוער ומדריכי התוכניות, נתקלות בקושי רב  
מאפשרים זאת למרות בקבלת אישורים ממנהלי בתי הספר, אלה אינם 

 ההתחייבויות להשאיר נקי ומסודר. 
כדי להטיב את חינוך הילדים והנוער עלינו לראות כל ילד על כל הרצף החינוכי  

והיומי שלו )מבוקר עד ערב(, ולאפשר את מירב הפעילויות כך שיתאימו לכולם או  
 לפחות לרובם בכל ימות השנה.  

נחו את מנהלי בתי הספר לפתיחת  חשוב שקובעי המדיניות במועצה יאשרו וי
 השערים ושתוף הפעולה לפי הצורך.  

 
 החלטה:  

כלל מבני החינוך ביישוב ישמשו לטובת פעילויות החינוך הבלתי פורמלי, לרבות  
ימים  /בשעות אחרה"צ או בשעות    ותתנועות נוער , מתנ"ס , פעילויות נוער ואחר

 בתי הספר אינם פעילים.   םבה
 תיק החינוך או מי מטעמם יתאמו מול מנהלות ביה"ס .   ראש העיר , מחזיק

יגובש מסמך מדיניות הכפוף להחלטת המליאה , יעוגן בו נושא הביטוח בשעות אלו  
וכן השבת המבנה באופן הראוי ללמידה . יצוין כי אבות הבית בבתי הספר כפופים  

 להחלטה זו ועליהם לסייע גם בשעות הפעילות האמורות מעלה.  
 
 . ו בבאר יעקב"אישור פעילות ויצ .1
 

פדרציות ברחבי העולם ובישראל, פועל בעשרות   50ו, ארגון בין לאומי הפועל ב "ויצ

 יישובים בארץ.  40יישובים ובתחום הנוער פועל ב כ 

א ויצו הפעילה תכנית מנהיגות צעירה לנערות בכיתות י', תכנית  "בשנת תשפ

נוך ומלמדת את הנערות איך להשפיע  המוכרת, מאושרת ומבוקרת עי משרד החי

בקהילה, איך לייצר שינוי בסדר החברתי תוך הקמת פרויקט קהילתי והפעלתו.  

התוצר של קבוצת באר יעקב קיבל שבחים בכל מקום ומשמש דוגמה והשראה  

 להרבה אגפי חינוך ונערות ברחבי הארץ. 

 : הנושא יורד מסדר היום ויעלה לישיבת המליאה הבאה.  החלטה 

 



 

 

 
 
 
 

 נושאים לסדר היום:  
 

 22.11.21מיום  38אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'   .1
 

 הצבעה:  
 

 בעד/נגד   שם:  

 בעד ניסים גוזלן  

 בעד מוטי פרנקו  

 בעד   ג'קי גונגרדי

 בעד נועם ששון 

 בעד ניסן לביא  

 בעד טלילה מזרחי  

 בעד אבנר ברק

 בעד טל אברמוביץ' שקרי  

 
 החלטה :  

 אושר פה אחד  
 

 .  482018סמל מוסד  –ביה"ס אילנות רשב"י  –החלפת מורשי חתימה   .2

   305260416מר בניה קהלני ת.ז –הסרת מורשה חתימה, מנהל ביה"ס היוצא       

 ולהחליפו במנהלת ביה"ס החדשה ומורשית חתימה      

 041854027גב' מיכל דמתי ,ת.ז      

 034379271מורשית חתימה נוספת )קיימת( לימור שקד ת.ז     

 637-305248ן הורים -ח 637-305167ן רשות -ח     

 הצבעה:  
 

 בעד/נגד   שם:  

 בעד ניסים גוזלן  

 בעד מוטי פרנקו  

 בעד ג'קי גונגרדי  

 בעד נועם ששון 

 בעד ניסן לביא  

 בעד טלילה מזרחי  

 בעד אבנר ברק

 בעד טל אברמוביץ' שקרי  

 
 החלטה :  

 אושר פה אחד  
 



 

 

 
 
 
 

 

 2022-2024תוכנית פיתוח רב שנתית לשנים  .3

 הצבעה:  
 

 בעד/נגד   שם:  

 בעד ניסים גוזלן  

 בעד מוטי פרנקו  

 בעד ג'קי גונגרדי  

 בעד נועם ששון 

 בעד ניסן לביא  

 בעד טלילה מזרחי  

 בעד אבנר ברק

 בעד טל אברמוביץ' שקרי  

 
 החלטה :  

 אושר פה אחד  
 
 

 קול קורא מלגות רשות לסטודנטים  –אישור מליאה  .4

 הצבעה:  
 

 בעד/נגד   שם:  

 בעד ניסים גוזלן  

 בעד מוטי פרנקו  

 בעד ג'קי גונגרדי  

 בעד נועם ששון 

 בעד ניסן לביא  

 בעד טלילה מזרחי  

 בעד אבנר ברק

 בעד טל אברמוביץ' שקרי  

 
 החלטה :  

 אושר פה אחד  
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 קול קורא מלגות רשות לציבור החרדי  –אישור מליאה  .5

 הצבעה:  

 בעד/נגד   שם:  

 בעד ניסים גוזלן  

 בעד מוטי פרנקו  

 בעד ג'קי גונגרדי  

 בעד נועם ששון 

 בעד ניסן לביא  

 בעד טלילה מזרחי  

 בעד אבנר ברק

 בעד טל אברמוביץ' שקרי  

 
 החלטה :  

 אושר פה אחד  
 
 

 אישור המליאה לאמנת שירות   .6

 החלטה:  

 יורד מסדר היום , יעלה למליאה הבאה וזאת לאחר קיום דיון נוסף בנדון.  

 (  3)רבעון  2021דו"ח רבעוני  .7

 והמנכ"ל סוקרים בקצרה את עיקרי הדו"ח.   העיר, ראש  העירייהגזברית 

 הצבעה:  
 

 בעד/נגד   שם:  

 בעד ניסים גוזלן  

 בעד מוטי פרנקו  

 בעד ג'קי גונגרדי  

 בעד נועם ששון 

 בעד ניסן לביא  

 בעד טלילה מזרחי  

 בעד אבנר ברק

 בעד טל אברמוביץ' שקרי  

 
 החלטה :  

 אושר פה אחד  
 
 

 



 

 

 

 

 

קביעת מורשית חתימה מטעם העירייה לקבלת מידע וביצוע פעולות בחשבון   .8
 העירייה בבנק הדואר . 

   307582825 מס' ת.ז פולבנוב ילנהובדת מח' הגבייה הגברת ע              
 הצבעה:  

 

 בעד/נגד   שם:  

 בעד ניסים גוזלן  

 בעד מוטי פרנקו  

 בעד ג'קי גונגרדי  

 בעד נועם ששון 

 בעד ניסן לביא  

 בעד טלילה מזרחי  

 בעד אבנר ברק

 בעד טל אברמוביץ' שקרי  

 
 החלטה :  

 אושר פה אחד  
 
 אישורי עבודה נוספת עלו בסיום הישיבה לאחר סעיפי התב"רים .   – 9+10סעיפים *

 

 שדרוג ושיקום שכונות ותיקות "ישן מול חדש"    1253אישור הגדלת תב"ר   .11

     ישן מול חדש.   4501868127חוזה מס' - במימון :   רמ"י          
    

 קודמות(( )תוספת לשתי הרשאות    4501868127**מצורף  פרוט +הרשאת רמ"י מס' 
  

   

 מקורות מימון 

סה"כ  

תקציב  
 מאושר 

שינויים  
 מבוקשים 

סה"כ תקציב חדש  
 הערות )אל"ש(  מאושר 

 17,743,696 4,502,550 13,241,146 רמ"י  

במסגרת הסכם הגג רמ"י  
- חדש   ישן מולמממן 

שיפוץ בשכונות הישנות  
 רמב"ם + הרצל  

ברחובות השונים, ריצוף,  
תאורה , כבישים. וכו'  

 התקבלה הרשאה חדשה. 

     

חוזה רכישה מס' 
4501868127 

     

 13,241,146 4,502,550 17,743,696   

        



 

 

 
 

 

 הצבעה:  

 בעד/נגד   שם:  

 בעד ניסים גוזלן  

 בעד מוטי פרנקו  

 בעד ג'קי גונגרדי  

 בעד נועם ששון 

 בעד ניסן לביא  

 בעד טלילה מזרחי  

 בעד אבנר ברק

 בעד טל אברמוביץ' שקרי  

 
 החלטה :  

 אושר פה אחד  
 

 

 ביצוע עבדות להנגשת מבנים ציבוריים.   1300אישור הגדלת תב"ר   .12

  קרן עבודות פיתוח.   :במימון         
    במימון: משרד החינוך  

 מקורות מימון 

סה"כ  
תקציב  

 מאושר 

שינויים  

 מבוקשים 

סה"כ תקציב חדש  

 הערות  מאושר 

 

קרן עבודות  
 1,650,000  1,500,000 פיתוח  

מתבצעות עבודות נגישות  
במבנים ציבוריים כולל  

 מבני חינוך. 

 **מצורף מטה פרוט   *150,000  משרד החינוך 

      

   1,650,000 150,000 1,500,000 סה"כ 

 הצבעה:       

 בעד/נגד   שם:  

 בעד ניסים גוזלן  

 בעד מוטי פרנקו  

 בעד ג'קי גונגרדי  

 בעד נועם ששון 

 בעד ניסן לביא  

 בעד טלילה מזרחי  

 בעד אבנר ברק

 בעד טל אברמוביץ' שקרי  

 
 החלטה :  

 אושר פה אחד  



 

 

 

 

  

תקציב  
 הערות  מאושר 

30,000 
 2021/25/600התחייבות

 בית ספר אמירים 

30,000 
2021/25/601התחייבות   

 בית ספר צאלון

30,000 
2021/25/602התחייבות  

 בית ספר סביון 

30,000 
2021/25/63התחייבות  

 אסיף 

30,000 
2021/25/604התחייבות   

 בית ספר צמרות 
150,000  

 

 מתחם י"ב תכנון מרכז מסחרי .  1436תב"ר   .13

 במימון : ק.ע.פ         

     

 מקורות מימון 

סה"כ  

תקציב  
 מאושר 

שינויים  
 מבוקשים 

סה"כ תקציב חדש  
 הערות  מאושר 

 

 1,000,000   קרן עבודות פיתוח 

נדרש תקציב לתכנון  
מרכז מסחרי במתחם  

 י"ב. 

      

   1,000,000   סה"כ 

 הצבעה:  
 

 בעד/נגד   שם:  

 בעד ניסים גוזלן  

 בעד מוטי פרנקו  

 בעד ג'קי גונגרדי  

 בעד נועם ששון 

 בעד ניסן לביא  

 בעד טלילה מזרחי  

 בעד אבנר ברק

 בעד טל אברמוביץ' שקרי  

 
 החלטה :  

 אושר פה אחד  
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 . 2022-2021הצטיידות מוסדות חינוך    1400תב"ר   .14

 במימון : ק.ע.פ         
   

 מקורות מימון 

סה"כ  
תקציב  

 מאושר 

שינויים  

 מבוקשים 

סה"כ תקציב חדש  

 הערות  מאושר 

 
 2,000,000 1,000,000 1,000,000 קרן עבודות פיתוח 

תקציב להשלמת  נדרש 
ציוד במוסדות החינוך  

 השונים .

      

   2,000,000   סה"כ 

 

 הצבעה:  
 

 בעד/נגד   שם:  

 בעד ניסים גוזלן  

 בעד מוטי פרנקו  

 בעד ג'קי גונגרדי  

 בעד נועם ששון 

 בעד ניסן לביא  

 בעד טלילה מזרחי  

 בעד אבנר ברק

 בעד טל אברמוביץ' שקרי  

 
 החלטה :  

 אושר פה אחד  
 

 גנ"י .   5תכנון    301מתחם י"ב מגרש   1437תב"ר   .15

 במימון : ק.ע.פ         

     

 מקורות מימון 

סה"כ  
תקציב  

 מאושר 

שינויים  

 מבוקשים 

סה"כ תקציב חדש  

 הערות  מאושר 

 
 1,000,000 1,000,000  קרן עבודות פיתוח 

- כספי תכנון ראשוני ל
  301גני ילדים במגרש 5

 מתחם י"ב. 

     

   1,000,000   סה"כ 

      



 

 

 

 

 הצבעה:  
 

 בעד/נגד   שם:  

 בעד ניסים גוזלן  

 בעד מוטי פרנקו  

 בעד ג'קי גונגרדי  

 בעד נועם ששון 

 בעד ניסן לביא  

 בעד טלילה מזרחי  

 בעד אבנר ברק

 בעד טל אברמוביץ' שקרי  

 
 החלטה :  

 אושר פה אחד  
 410מגרש  2תכנון ניהול ופיקוח צריפין - ב' בניית בי"ס יסודי  2מתחם    1362תב"ר      .16

במימון : ק.ע.פ +משרד החינוך.              

 מקורות מימון 

סה"כ  

תקציב  

 מאושר 

שינויים  

 מבוקשים 

סה"כ תקציב חדש  

 הערות  מאושר 

 

 5,000,000 3,000,000 2,000,000 קרן עבודות פיתוח 

הפרויקט תוקצב ע"י  
משרד החינוך בתקציבי  

ובהתאם אף    2021
הוגדלה השתת' הרשות  

 מק.ע.פ. 

 21,293,758 21,293,758  משרד החינוך 

2021/07/133הרשאות:  

2021/76/045 

   26,293,758 24,293,758 2,000,000 סה"כ 

 הצבעה:  
 

 בעד/נגד   שם:  

 בעד ניסים גוזלן  

 בעד מוטי פרנקו  

 בעד ג'קי גונגרדי  

 בעד נועם ששון 

 בעד ניסן לביא  

 בעד טלילה מזרחי  

 בעד אבנר ברק

 בעד טל אברמוביץ' שקרי  

 
 החלטה :  

 אושר פה אחד  



 

 

 

 

 

 407צריפין מגרש    2יסודי א' מתחם   1361תב"ר   .17

 במימון : ק.ע.פ +משרד החינוך.         

     

 מקורות מימון 

סה"כ  

תקציב  

 מאושר 

שינויים  

 מבוקשים 

סה"כ תקציב חדש  

 הערות  מאושר 

 

 5,000,000 3,000,000 2,000,000 קרן עבודות פיתוח 

הפרויקט תוקצב ע"י  
משרד החינוך בתקציבי  

ובהתאם אף    2021
הוגדלה השתת' הרשות  

 מק.ע.פ. 

 10,917,956 10,917,956  משרד החינוך 

 2021/07/134הרשאות: 

2021/76/046 

     

   15,917,956 13,917,956 2,000,000 סה"כ 

 
 

 הצבעה:  
 

 בעד/נגד   שם:  

 בעד ניסים גוזלן  

 בעד מוטי פרנקו  

 בעד ג'קי גונגרדי  

 בעד נועם ששון 

 בעד ניסן לביא  

 בעד טלילה מזרחי  

 בעד אבנר ברק

 בעד טל אברמוביץ' שקרי  

 
 החלטה :  

 אושר פה אחד  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 כיתות.   48"חנה סנש"   412צריפין בניית מקיף מגרש    2מתחם    1360תב"ר   .18

 במימון : ק.ע.פ +משרד החינוך.         

     

 מקורות מימון 

סה"כ  

תקציב  

 מאושר 

שינויים  

 מבוקשים 

סה"כ תקציב חדש  

 הערות  מאושר 

 

 10,000,000 5,000,000 5,000,000 קרן עבודות פיתוח 

הפרויקט תוקצב ע"י  
משרד החינוך בתקציבי  

ובהתאם אף    2021
הוגדלה השתת' הרשות  

 מק.ע.פ. 

 32,556,291 32,556,291  משרד החינוך 

 2021/76/049הרשאות: 

 

     

   42,556,291 37,556,291 5,000,000 סה"כ 

 

 הצבעה:  
 

 בעד/נגד   שם:  

 בעד ניסים גוזלן  

 בעד מוטי פרנקו  

 בעד ג'קי גונגרדי  

 בעד נועם ששון 

 בעד ניסן לביא  

 בעד טלילה מזרחי  

 בעד אבנר ברק

 בעד טל אברמוביץ' שקרי  

 
 החלטה :  

 אושר פה אחד  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   407מגרש    2כיתות גן מתחם צריפין    5בניית    1364תב"ר   .19

 במימון : ק.ע.פ +משרד החינוך.           

     

 מקורות מימון 

סה"כ  

תקציב  

 מאושר 

שינויים  

 מבוקשים 

סה"כ תקציב חדש  

 הערות  מאושר 

 

 2,000,000 1,350,000 650,000 קרן עבודות פיתוח 

הפרויקט תוקצב ע"י  
משרד החינוך בתקציבי  

ובהתאם אף    2021
הוגדלה השתת' הרשות  

 מק.ע.פ. 

 4,465,795 4,465,795  משרד החינוך 

 2021/01/114הרשאות: 

2021/07/109 

     

   6,465,795 5,815,795 650,000 סה"כ 
 

 הצבעה:  
 

 בעד/נגד   שם:  

 בעד ניסים גוזלן  

 בעד מוטי פרנקו  

 בעד ג'קי גונגרדי  

 בעד נועם ששון 

 בעד ניסן לביא  

 בעד טלילה מזרחי  

 בעד אבנר ברק

 בעד טל אברמוביץ' שקרי  

 
 החלטה :  

 אושר פה אחד  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

   317חינוך מיוחד צמרות מגרש  – כיתות גן   8בניית    1384תב"ר   .20

 במימון : ק.ע.פ +משרד החינוך.         

     

 מקורות מימון 

סה"כ  

תקציב  

 מאושר 

שינויים  

 מבוקשים 

סה"כ תקציב חדש  

 הערות  מאושר 

 

 3,200,000 2,200,000 1,000,000 קרן עבודות פיתוח 

הפרויקט תוקצב ע"י  
משרד החינוך בתקציבי  

ובהתאם אף    2021
הוגדלה השתת' הרשות  

 מק.ע.פ. 

 משרד החינוך 
 

 2021/01/191הרשאות:  6,562,128 6,562,128

    
 

   9,762,128 8,762,128 1,000,000 סה"כ 

 

 

 הצבעה:  
 

 בעד/נגד   שם:  

 בעד ניסים גוזלן  

 בעד מוטי פרנקו  

 בעד ג'קי גונגרדי  

 בעד נועם ששון 

 בעד ניסן לביא  

 בעד טלילה מזרחי  

 בעד אבנר ברק

 בעד טל אברמוביץ' שקרי  

 
 החלטה :  

 אושר פה אחד  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   302בניית בי"ס יסודי מתחם י"ב מגרש    1390תב"ר   .21

 במימון : ק.ע.פ +משרד החינוך. 

     

 מקורות מימון 

סה"כ  

תקציב  

 מאושר 

שינויים  

 מבוקשים 

סה"כ תקציב חדש  

 הערות  מאושר 

 

  5,000,000 קרן עבודות פיתוח 
5,000,000 

הפרויקט תוקצב ע"י משרד  
  2021החינוך בתקציבי 

ובהתאם אף הוגדלה השתת' 
 הרשות מק.ע.פ.

 14,710,674 4,446,228 10,264,446 משרד החינוך 

  2021/076/068הרשאה : 

 )שלב ב'( 

    
 A +B  302מגרש 

   19,710,674 4,446,228 15,264,446 סה"כ 
 

 הצבעה:  
 

 בעד/נגד   שם:  

 בעד ניסים גוזלן  

 בעד מוטי פרנקו  

 בעד ג'קי גונגרדי  

 בעד נועם ששון 

 בעד ניסן לביא  

 בעד טלילה מזרחי  

 בעד אבנר ברק

 בעד טל אברמוביץ' שקרי  

 
 

 החלטה :  
 אושר פה אחד  

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 שימור אתרים בישוב.   1146אישור הגדלת תב"ר  .22
 

  במימון : קרן עבודות פיתוח.         
     

 מקורות מימון 

סה"כ תקציב  

 מאושר 

שינויים  

 מבוקשים 

סה"כ תקציב חדש  

 הערות  מאושר 

קרן עבודות  

 800,000 500,000 300,000 פיתוח 
הפעלת תכנית שימור  

 אתרים בישוב. 

      

   800,000 500,000 300,000 סה"כ 

   

 

 הצבעה:  
 

 בעד/נגד   שם:  

 בעד ניסים גוזלן  

 בעד מוטי פרנקו  

 בעד ג'קי גונגרדי  

 בעד נועם ששון 

 בעד ניסן לביא  

 בעד טלילה מזרחי  

 בעד אבנר ברק

 בעד טל אברמוביץ' שקרי  

 
 החלטה :  

 אושר פה אחד  
  

 שיפוץ מקווה גברים    1438תב"ר   .23

 במימון : ק.ע.פ         

 מקורות מימון 

סה"כ תקציב  

 מאושר 

שינויים  

 מבוקשים 

סה"כ תקציב חדש  

 הערות  מאושר 

 750,000 750,000  קרן עבודות פיתוח 
נדרש שיפוץ במקווה   

 גברים היחידי בעיר.

  
  

  

 סה"כ 

  

750,000   

 

 



 

 

 

 

 הצבעה:  
 

 בעד/נגד   שם:  

 בעד ניסים גוזלן  

 בעד מוטי פרנקו  

 בעד ג'קי גונגרדי  

 בעד נועם ששון 

 בעד ניסן לביא  

 בעד טלילה מזרחי  

 בעד אבנר ברק

 בעד טל אברמוביץ' שקרי  

 
 החלטה :  

, בכפוף להכנת הסכם שימוש והפעלה וכן לבדיקת מבקר העירייה  אושר פה אחד  
 באשר לשימוש בפועל 

 
 שלב ב' לבניית בי"כ שא נס .   1439תב"ר    .24

 במימון : ק.ע.פ        

 מקורות מימון 

סה"כ תקציב  

 מאושר 

שינויים  

 מבוקשים 

סה"כ תקציב חדש  

 הערות  מאושר 

 1,000,000 1,000,000  קרן עבודות פיתוח 

שלב ב' של בניית בי"כ  
נדרשת השלמת  –שא נס 

 הפרויקט. 

    
 

 סה"כ 
  

1,000,000   

 הצבעה:  
 

 בעד/נגד   שם:  

 בעד ניסים גוזלן  

 בעד מוטי פרנקו  

 בעד ג'קי גונגרדי  

 בעד נועם ששון 

 בעד ניסן לביא  

 בעד טלילה מזרחי  

 בעד אבנר ברק

 בעד טל אברמוביץ' שקרי  

 
 החלטה :  

   , בכפוף להגשת בקשה להקצאה אושר פה אחד
 



 

 

 

 

 

 דיזינגוף. רח' איילה    1.14מטלה    1202תב"ר   .25

  במימון : ק.ע .פ          

 מקורות מימון 

סה"כ תקציב  

 מאושר 

שינויים  

 מבוקשים 

סה"כ תקציב חדש  

 הערות  מאושר 

רשות מנהל  

    11,969,100 מקרקעי ישראל 

 קרן עב' פיתוח 

 
 1,968,467  1,968,467 

עד   מימון זמני של ק.ע.פ 
קבלת הרשאת רמ"י  

 משלימה. 

    
 

   13,937,567 1,968,467  11,969,100 סה"כ 

 הצבעה:  

 בעד/נגד   שם:  

 בעד ניסים גוזלן  

 בעד מוטי פרנקו  

 בעד ג'קי גונגרדי  

 בעד נועם ששון 

 בעד ניסן לביא  

 בעד טלילה מזרחי  

 בעד אבנר ברק

 בעד טל אברמוביץ' שקרי  

 
 החלטה :  

 אושר פה אחד  
 

 )מצ"ב אישור יועמ"ש(   1אישור עבודה נוספת לעובדת . 9

 הצבעה:  

 בעד/נגד   שם:  

 בעד ניסים גוזלן  

 בעד מוטי פרנקו  

 בעד ג'קי גונגרדי  

 בעד נועם ששון 

 בעד ניסן לביא  

 בעד טלילה מזרחי  

 בעד אבנר ברק

 בעד טל אברמוביץ' שקרי  

 החלטה :  
 אושר פה אחד  

 



 

 

 
 

 

 

 )מצ"ב אישור יועמ"ש(   2אישור עבודה נוספת לעובדת  .10

 הצבעה:  
 

 בעד/נגד   שם:  

 בעד ניסים גוזלן  

 בעד מוטי פרנקו  

 בעד ג'קי גונגרדי  

 בעד נועם ששון 

 בעד ניסן לביא  

 בעד טלילה מזרחי  

 בעד אבנר ברק

 בעד טל אברמוביץ' שקרי  

 
 החלטה :  

 אושר פה אחד  
 
 

 20:07הישיבה ננעלה בשעה  

 

      

    

 

_________________                                                                ____________________ 

רו"ח דני אורן                                                                         ניסים גוזלן     

 מנכ"ל העירייה                                                                        ראש העיר

 


