
 

 

 

 

 

 "ד אדר א תשפ"ב י

 2022פברואר  15

 באר יעקבעיריית 

 מליאה ישיבת   - דף החלטות 

 41 מן המניין  מס'שלא  מישיבת מליאה 
 14.2.22שהתקיימה ביום שני, 

 בתיכון "נווה נחום".    19:00בשעה 
 

 משתתפים: 

 העיר ראש  –מר גוזלן ניסים 

   ראש העיר  מ"מ וסגן  –מר פרנקו מוטי 

 העיר סגן ראש  –מר גונגרדי ג'קי 

 מועצת העיר  חברת  –גב' עידית גינדי שטרוזמן 

   מועצת העירחבר  –מר אבנר ברק 

 מועצת העיר  חבר  –מר דודי לוין 

 ( 19:20)הצטרפה בשעה  מועצת העיר חברת  -גב' שלומית שלסקי 

 ( 19:33מועצת העיר )הצטרפה בשעה חברת  -ב' מזרחי טלילה  ג
 חבר מועצת העיר    –מר ניגוס אבבה 

 

 נוכחים: 

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

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

 העירייה  מבקר  –מר משה מזרחי 
 ע.ראש העירייה  –מר יוסי בוארון 
 ע.מנכ"ל העירייה   –מר יוסף ג'בר 

 
 חסרים:  

 העיר משנה לראש   –מר בוסקילה אברהם 

 העיר סגן ראש  –מר נועם ששון 

 חברת מועצת העיר  –גב' טל אברמוביץ' שקרי 
 מועצת העיר חבר   -מר לביא ניסן 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 נושאים לסדר היום :  
 

)הצעה לסדר היום של חברת המועדה עידית   – 39ממליאה מס'  תיקון החלטה  .1

 גינדי( :  

 החלטה:   

כלל מבני החינוך ביישוב ישמשו לטובת פעילויות החינוך הבלתי פורמלי, לרבות  
תנועות נוער , מתנ"ס , פעילויות נוער ואחרות  בשעות אחה"צ או בשעות /ימים בהם  

 בתי הספר אינם פעילים.  
או מי מטעמם יתאמו  מחזיקת תיק הנוער והצעירים  ראש העיר , מחזיק תיק החינוך , 

 ה"ס .  מול מנהלות בי 
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.  
 

 הצבעה:  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד ניסים גוזלן  

 בעד ג'קי גונגרדי  

 בעד עידית גינדי 

 בעד אבבה ניגוס 

 בעד מוטי פרנקו 

 בעד דודי לוין 

 בעד אבנר ברק

 

 : אושר פה אחד החלטה

 נושאים:  

 24.1.22מיום  40אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס'  .1

 הצבעה:  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד ניסים גוזלן  

 בעד ג'קי גונגרדי  

 בעד עידית גינדי 

 בעד אבבה ניגוס 

 בעד מוטי פרנקו 

 בעד דודי לוין 

 בעד אבנר ברק

 אושר פה אחד  החלטה:



 

 

 

 

 

 לידיעת המליאה  –רשימת בתי כנסת אשר לא הגישו בקשה להקצאה  .2

 : הרשימה הובאה לידיעת המליאה .  החלטה          

לכלל בתי הכנסת אשר  התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים מכתביועמ"ש תכין   

לא הגישו בקשה להקצאה כי ככל  ולא  תוגש בקשת הקצאה על ידי מי מטעמם של 

פעולת אכיפה מצד הרשות למיצוי כל ההליכים  תנקט מבנים הללו , המחזיקים ב

 .  להחזרת הנכס להחזקתה  המשפטיים העומדים בפני הרשות

 

 אישור המליאה לאמנת שירות   .3

 הצבעה:  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד ניסים גוזלן  

 בעד ג'קי גונגרדי  

 בעד עידית גינדי 

 בעד אבבה ניגוס 

 בעד מוטי פרנקו 

 בעד דודי לוין 

 בעד אבנר ברק

 בעד שלומית שלסקי  

 

 : אושר פה אחד החלטה

 

 

 7.11.21אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום  .4

 הצבעה:  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד ניסים גוזלן  

 בעד ג'קי גונגרדי  

 בעד עידית גינדי 

 בעד אבבה ניגוס 

 בעד מוטי פרנקו 

 בעד דודי לוין 

 בעד אבנר ברק

 בעד שלומית שלסקי  

 

 : אושר פה אחד החלטה



 

 

 

 

 

 ( בפקודת העיריות. 3א )ב()122אישור התקשרות בחוזה עם ויצ"ו לפי סעיף  .5

    הצעת החלטה: לאשר התקשרות בחוזה עם ויצ"ו בפרויקטים קהילתיים של           

 קידום והעצמת נערות ונשים, בכפוף לנהלי רכש והתקשרויות של העירייה           

 ( בפקודת העיריות. 3א)ב()122ובהתאם להוראות סעיף           

 

 : יורד מסדר היום .  החלטה 

 

ל הקצאת חניית נכה לאפוטרופוס על קטין נכה  אישור המליאה לתוספת לנוה .6

 ( .  18)עד גיל 

 הצבעה:  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד ניסים גוזלן  

 בעד ג'קי גונגרדי  

 בעד עידית גינדי 

 בעד אבבה ניגוס 

 בעד מוטי פרנקו 

 בעד דודי לוין 

 בעד אבנר ברק

 בעד שלומית שלסקי  

 בעד  טלילה מזרחי  

 

 האישור הינו לשנה , לאחר שנה יעלה לדיון שוב.   –: אושר פה אחד החלטה

 637סגירת חשבונות גנ"י בבנק הפועלים סניף  .7

 הצבעה:  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד ניסים גוזלן  

 בעד ג'קי גונגרדי  

 בעד עידית גינדי 

 בעד אבבה ניגוס 

 בעד מוטי פרנקו 

 בעד דודי לוין 

 בעד אבנר ברק

 בעד שלומית שלסקי  

 בעד  טלילה מזרחי  

 אושר פה אחד  החלטה :



 

 

 

 

 

 

ב )א(  169אישור החלטת וועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים, לפי סעיף  .8

 מינוי ד"ר שני אבן כרופא וטרינרית רשותית.   - בפקודת העיריות 

   הצעת החלטה: לאשר את המינוי של הד"ר שני אבן חן כווטרינרית רשותית,           

 בהתאם להחלטת וועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים.           

 הצבעה:  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד ניסים גוזלן  

 בעד ג'קי גונגרדי  

 בעד עידית גינדי 

 בעד אבבה ניגוס 

 בעד מוטי פרנקו 

 בעד דודי לוין 

 בעד אבנר ברק

 בעד שלומית שלסקי  

 בעד  טלילה מזרחי  

 אושר פה אחד  החלטה :

 

אישור מינוי מ"מ ראש העירייה ומחזיק תיק החינוך, מר מוטי פרנקו,  בהתאם   .9

( בפקודת העיריות,  כחבר וועדת המכרזים לבחירת עובדים  2ב )ב()169לסעיף 

 בכירים במכרז למינוי מנהל אגף חינוך. 

 הצבעה:  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד ניסים גוזלן  

 בעד ג'קי גונגרדי  

 בעד עידית גינדי 

 בעד אבבה ניגוס 

 בעד מוטי פרנקו 

 בעד דודי לוין 

 בעד אבנר ברק

 בעד שלומית שלסקי  

 בעד  טלילה מזרחי  

 :  החלטה

בהתאם  אישור מינוי מ"מ ראש העירייה ומחזיק תיק החינוך, מר מוטי פרנקו,   
( בפקודת העיריות,  כחבר וועדת המכרזים לבחירת עובדים  2ב )ב()169לסעיף 

 בכירים במכרז למינוי מנהל אגף חינוך. 

 אושר פה אחד   -



 

 

 

 

 

הכרזה על רחובות כ"רחובות ציבוריים" לעניין חיוב המדינה בהיטל סלילת   .10

 רחובות .  

 הצבעה:  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד ניסים גוזלן  

 בעד ג'קי גונגרדי  

 בעד עידית גינדי 

 בעד אבבה ניגוס 

 בעד מוטי פרנקו 

 בעד דודי לוין 

 בעד אבנר ברק

 בעד שלומית שלסקי  

 בעד  טלילה מזרחי  

 

 בהתאם לתוכנית     30מועצת עיריית באר יעקב מכריזה על מגרש   החלטה:    

 המצוי בתחום שיפוט העירייה(     44( )החלק מכביש 12030)ממ/ 455-0557835מס'     

 כ"רחוב ציבורי"     

 אושר פה אחד   -

)מצ"ב חוו"ד   מנהלת השפ"ח  –ד"ר דבי כהן  –אישור בקשה לעבודה נוספת   .11

 יועמ"ש( 

 הצבעה:  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד ניסים גוזלן  

 בעד ג'קי גונגרדי  

 בעד עידית גינדי 

 בעד אבבה ניגוס 

 בעד מוטי פרנקו 

 בעד דודי לוין 

 בעד אבנר ברק

 בעד שלומית שלסקי  

 בעד  טלילה מזרחי  

 

 החלטה: אושר פה אחד 

 

 



 

 

 

 

 

 

 . 2022העירייה לשנת אישור תקציב מבקר   .12

 הצבעה:  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד ניסים גוזלן  

 בעד ג'קי גונגרדי  

 בעד עידית גינדי 

 בעד אבבה ניגוס 

 בעד מוטי פרנקו 

 בעד דודי לוין 

 בעד אבנר ברק

 בעד שלומית שלסקי  

 בעד  טלילה מזרחי  

 

 החלטה: אושר פה אחד 

 

הסכום הכללי לא השתנה )מיון מינורי   –עדכון נספח הסכם גג רשימת המטלות  .13

 פרויקטים(  2-3

 הצבעה:  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד ניסים גוזלן  

 בעד ג'קי גונגרדי  

 בעד עידית גינדי 

 בעד אבבה ניגוס 

 בעד מוטי פרנקו 

 בעד דודי לוין 

 בעד אבנר ברק

 בעד שלומית שלסקי  

 בעד  טלילה מזרחי  

 

 החלטה: אושר פה אחד 

 

אישור המלצות ועדות משנה להקצאות  )תתקיים ישיבה בנושא ביום א'. על   .14

 הפרק: בית עלמין ישן ועמותת רמת דוד( 

 

 : יורד מסדר היום .  החלטה



 

 

 

 

 

 

 אישור תב"רים עפ"י רשימה , רצ"ב.    .15

מס'   

 תב"ר

תקציב חדש   שם התב"ר 

 מאושר 

 מימון  הערות 

ביצוע שלטי רחובות   1441 .1

כולל מספור הבתים  

 ביישוב  

במסגרת תקציב   ₪  1,000,000

בלתי רגיל לשנים 

ניהול מח'   2022-2023

 שפ"ע  

 ק.ע.פ

תכנון וקידום   1440 .2

פרויקטים )מח'  

 הנדסה(  

לבקשת מהנדס   ₪  3,000,000

הרשות מוקצה  

תקציב לתכנון  

וקידום פרויקטים  

במח' הנדסה , טרם  

אישורי התב"רים  

 הייעודיים  

 ק.ע.פ

פיתוח תשתיות חשמל   1442 .3

 ברחבי העיר  

ניהול מח' שפ"ע   ש"ח 1,000,000

-2022לתקציבי 

2023  

 ק.ע.פ

ביצוע תשתיות ופיתוח   1443 .4

,  חוץ : שצ"פים

מדרכות, כבישים  

 והתקני בטיחות  

 

3,000,000  ₪ 

ניהול מח' שפ"ע  

-2022לתקציבי 

2023 

 ק.ע.פ

רכישה והתקנה של   1444 .5

 ריהוט גן ברחבי העיר  

ניהול מח' שפ"ע   ₪  2,000,000

-2022לתקציבי 

2023 

 ק.ע.פ

ביצוע מתקני   1445 .6

משחק/כושר/סינטטי  

 והצללות ביישוב

ניהול מח' שפ"ע   ₪  4,000,000

-2022לתקציבי 

2023 

 ק.ע.פ

ביצוע מתקני משחק/   1446 .7

כושר , סינטטי  

והצללות במוסדות  

 החינוך השונים  

ניהול מח' שפ"ע   ₪  2,000,000

-2022לתקציבי 

2023 

 ק.ע.פ

סימוני כבישים והתקני   1447 .8

בטיחות )השתתפות  

 משרד התחבורה(  

מח' שפ"ע  ניהול  ₪  1,000,000

-2022לתקציבי 

2023 

ק.ע.פ+ 

 מ.התחבורה 

ביצוע פיתוח נופי   1448 .9

הכולל גינון ברחבי  

 העיר  

ניהול מח' שפ"ע   ₪  2,000,000

-2022לתקציבי 

2023 

 ק.ע.פ

תוכנית פיס לקהילה   1449 . 10

-2022ולנוער לשנים 

2024  

ניהול מח' נוער   ₪  1,800,000

-2022לשנים 

2024 

מפעל  

 הפיס 

 



 

 

 

 

 הצבעה:  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד ניסים גוזלן  

 בעד ג'קי גונגרדי  

 בעד עידית גינדי 

 בעד אבבה ניגוס 

 בעד מוטי פרנקו 

 בעד דודי לוין 

 בעד אבנר ברק

 בעד שלומית שלסקי  

 בעד  טלילה מזרחי  

 : כלל התב"רים אושרו פה אחד  החלטה
 

 הצעה לסדר היום חברת מועצת העיר טלילה מזרחי :  

הקמת כלבייה עירונית כחלק אינטגראלי מתפיסה קיימות טבע סביבה ,ועצם   .1
 היותה של באר יעקב עיר ירוקה אוהבת בעלי חיים. 

    מחסה בעיקר לכלבים אך גם   תגידול, בילכלבייה יתרונות רבים .היא מהווה בית     
     ם לכלבים מערים אחרות (,בסיס מצוין למעורבות לחיות אחרות )בתשלו    
 .  חינוכית - חברתית     

 
 הצבעה:        

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד ניסים גוזלן  

 בעד ג'קי גונגרדי  

 בעד עידית גינדי 

 בעד אבבה ניגוס 

 בעד מוטי פרנקו 

 בעד דודי לוין 

 בעד אבנר ברק

 בעד שלומית שלסקי  

 בעד  טלילה מזרחי  

 אושר פה אחד    החלטה:

 

 20:05הישיבה ננעלה בשעה  

 ____________________                                            _____________________ 

 דני אורן , רו"ח                                                         ניסים גוזלן  

 ראש העירייה                                                       מנכ"ל העירייה  

  

 


