
 

 

 

 

 כ"ה ניסן תשפ"ב 

2022אפריל  26  

 

 עיריית באר יעקב 
 ישיבת מליאה  - דף החלטות 

   43מן המניין מס' מישיבת מליאה 
   25.4.22שהתקיימה ביום שני, 

    במרכז הנוער והצעירים .  19:00בשעה 
 

 משתתפים: 

 ראש העיר  –מר גוזלן ניסים 

 משנה לראש העיר   –מר בוסקילה אברהם 

 מ"מ וסגן ראש העיר    –מר פרנקו מוטי 

 סגן ראש העיר  –מר גונגרדי ג'קי 

 סגן ראש העיר  –מר נועם ששון 

 חברת מועצת העיר   –גב' עידית גינדי שטרוזמן 

 חבר מועצת העיר   –מר דודי לוין 

 חבר מועצת העיר    –מר ניגוס אבבה 
 ( 19:25)הצטרפה בשעה חברת מועצת העיר  -גב' מזרחי טלילה  

 

 נוכחים: 

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

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

 עוזר ראש העיר   –מר יוסי בוארון 
 מ.לשכת מנכ"ל    -גב' קורל ג'ואנשיר

 
 חסרים:  

 חבר מועצת העיר   –מר אבנר ברק 

 חברת מועצת העיר    -גב' שלומית שלסקי 

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

 מבקר העירייה   –מר משה מזרחי 
 

 משתתפים נוספים :  

 עו"ד שחר בן עמי  

 שמאי מקרקעין  –מוטי זייד 

 

 



 

 

 

 

 

 נושאים:  

 

 21.3.22מיום  42אישור דף החלטות מישיבת מועצה מס'  .1

 הצבעה:  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד   ניסים גוזלן  

 בעד    אברהם בוסקילה 

 בעד  מוטי פרנקו  

 בעד  ג'קי גונגרדי 

 בעד  נועם ששון  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד  דודי לוין  

 בעד   אבבה ניגוס  

 אושר פה אחד  החלטה:

 

החלטה בעניין קביעת אזורים בתחום הרשות המקומית ושיעור היטל ההשבחה   .2
 . 50%בשיעור של  שיחול בכל אחד מהם על תוכנית פינוי בינוי

 
 .  עו"ד שחר בן עמי ושמאי המקרקעין מוטי זייד מציגים את הנושא

 הצבעה:  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד   ניסים גוזלן  

 בעד  אברהם בוסקילה   

 בעד  מוטי פרנקו  

 בעד  ג'קי גונגרדי 

 בעד  נועם ששון  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד  דודי לוין  

 בעד   אבבה ניגוס  

 בעד  טלילה מזרחי 

 אושר פה אחד  החלטה:

 



 

 

 

 

 

מינוי חבר ועדת מכרזים, מ"מ וסגן ראש העיר, מר מוטי פרנקו,   יו"ר סיעת באנו   .3

 לשנות  )במקום חברת המועצה עו"ד שלומית שלסקי , חברת הסיעה(.  

 הצבעה:  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד   ניסים גוזלן  

 בעד  אברהם בוסקילה   

 בעד  מוטי פרנקו  

 בעד  ג'קי גונגרדי 

 בעד  נועם ששון  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד  דודי לוין  

 בעד   אבבה ניגוס  

 בעד  טלילה מזרחי 

 אושר פה אחד  החלטה:

 

אשרור הרכב המועצה הדתית )מפאת טעות קולמוס לא נרשם נציג הרבנות   .4

 המקומית(  

   -הצעת החלטה : לאשרר הרכב למועצה הדתית לפי הפירוט כדלקמן 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חלוקת   הערות שייכות סיעתית   שם מלא  נציגות: 
 רשויות 

 הרב שמואל בן דוד, ת.ז. 
056556467 

בפרוטוקול   נציג הרבנות  נרשם  לא 
  18.10.21מיום    מליאה

קולמוס   טעות  מחמת 
 )יובא לאשרור( 

 הרבנות המקומית 

   באר יעקב בתנופה  51095172הרב מנחם שפירא, ת.ז. 
   באר יעקב בתנופה  39095823נון, ת.ז. -מר משה בן

   באנו לשנות  301053591הרב יצחק מעודד, ת.ז. 
   באנו לשנות  060957750הגב' אודיה ברנס, ת.ז. 

   גל 038839387מר אברהם אריה לייב מנדלזון, ת.ז. 
   כוח לעשות 28802643הגב' מרים אילוז, ת.ז. 

 



 

 

 

 

 

 הצבעה:  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד   ניסים גוזלן  

 בעד  אברהם בוסקילה   

 בעד  מוטי פרנקו  

 בעד  ג'קי גונגרדי 

 בעד  נועם ששון  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד  דודי לוין  

 בעד   אבבה ניגוס  

 בעד  טלילה מזרחי 

 אושר פה אחד  החלטה:

 

 

 3ח' שבט, תש"פ,  2020/2השקעות  לפי חוזר מנכ"ל   תכתב מינוי לוועד .5

יו"ר הועדה.   –גזברית העירייה  –. חברי הועדה: רו"ח מירי לוין 2020פברואר, 

 חברת ועדה.  –חבר ועדה , גב' רימונה שמש -מנכ"ל העירייה   -רו"ח דני אורן

 הצבעה:  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד   ניסים גוזלן  

 בעד  אברהם בוסקילה   

 בעד  מוטי פרנקו  

 בעד  ג'קי גונגרדי 

 בעד  נועם ששון  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד  דודי לוין  

 בעד   אבבה ניגוס  

 בעד  טלילה מזרחי 

 אושר פה אחד  החלטה:

 



 

 

 

 

 

   -עדכון המליאה בדבר קבלת תרומה  .6

 חברי מליאת העיר עודכנו בדבר קבלת תרומות "קמחא דפסחא" .  

ניהול, תפעול, אספקה,   01/21מכרז אישור חוזה למתן זיכיון או מונופולין מכוח  .7

 בפקודת העיריות.  196התקנה ושיווק של מתקני שילוט ופרסום לפי סעיף 

 ניתן הסבר לחברי המליאה ע"י היועמ"ש .  

 הצבעה:  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד   ניסים גוזלן  

 בעד  אברהם בוסקילה   

 בעד  מוטי פרנקו  

 בעד  ג'קי גונגרדי 

 בעד  נועם ששון  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד  דודי לוין  

 בעד   אבבה ניגוס  

 בעד   טלילה מזרחי  

 אושר פה אחד  החלטה:

 הקמת ועדת רשות עירונית בנושא בטיחות בדרכים לפי בקשת הרלב"ד. .8

 המליאה ע"י המנכ"ל.   י ניתן הסבר לחבר

 הצבעה:  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד   ניסים גוזלן  

 בעד  אברהם בוסקילה   

 בעד  מוטי פרנקו  

 בעד  ג'קי גונגרדי 

 בעד  נועם ששון  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד  דודי לוין  

 בעד   אבבה ניגוס  

 בעד   טלילה מזרחי  

 אושר פה אחד  החלטה:



 

 

 

 

 

 

ין למגרש מגורים בבאר יעקב )אליהו דורי  יתכנית חלוקה וקביעת קווי בנ  .9

 משכונת תלמי מנשה( 

 הנושא יורד מסדר היום    החלטה:

סדנא בנושאי   –אישור השתתפות ראש העיר במשלחת של מרכז שלטון מקומי   .10

 .  ביטחון עירוני 

 הצבעה:  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד   ניסים גוזלן  

 בעד  אברהם בוסקילה   

 בעד  מוטי פרנקו  

 בעד  ג'קי גונגרדי 

 בעד  נועם ששון  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד  דודי לוין  

 בעד   אבבה ניגוס  

 בעד  טלילה מזרחי 

 אושר פה אחד  החלטה:

 

 

 20:05הישיבה ננעלה בשעה  

 

      

______________                                                                              _____________ 

 דניאל אורן , רו"ח                                                                  ניסים גוזלן  

עיר  מנכ"ל                                                                         ראש ה          

 

 

 

 

 


