
 

 

 

 

 

 

' חשון תשפ"ג א  

2022אוקטובר  26  

 

 עיריית באר יעקב 
 ישיבת מליאה  - דף החלטות 
   49מן המניין מס'  מישיבת מליאה

 24.10.22שהתקיימה ביום שני, 
   במרכז הנוער והצעירים  19:10בשעה 

 

 משתתפים: 

 (19:50)עזב בשעה  ראש העיר –מר גוזלן ניסים 

 מ"מ וסגן ראש העיר    –מר פרנקו מוטי 

 ( 19:55)עזב בשעה  סגן ראש העיר –מר גונגרדי ג'קי 

 חבר מועצת העיר   –מר דודי לוין 

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

 חבר מועצת העיר   –מר אבנר ברק 

 חברת מועצת העיר  –גב' טל אברמוביץ' שקרי 
 חבר מועצת העיר    –אבבה  מר ניגוס

 ( 19:55)עזבה בשעה חברת מועצת העיר   –גב' עידית גינדי שטרוזמן 

 חבר מועצת העיר   -מר ניסן לביא 

 

 נוכחים: 

 מנכ"ל העירייה   –רו"ח דני אורן 
 גזברית העירייה –רו"ח מירי לוין 

 יועמ"ש  –עו"ד אילנית הומינר 
 מהנדס העירייה   –אדר' ישראל בן ישראל  

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

 
 חסרים:  

 משנה לראש העיר   –מר בוסקילה אברהם 

 סגן ראש העיר  –מר נועם ששון 

 חברת מועצת העיר   -גב' מזרחי טלילה  
 
 

 משתתפים נוספים :  

 מנהל מח' רישוי עסקים   –מר אורי שמעוני 



 

 

 

 

 

 19.9.22מיום  47אישור דף החלטות ישיבת מליאה שלא מן המניין מס'  .1

 הצבעה:  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד ניסים גוזלן  

 בעד מוטי פרנקו 

 בעד ג'קי גונגרדי 

 בעד עידית גינדי 

 בעד אבבה ניגוס 

 בעד דודי לוין 

 בעד אבנר ברק 

 בעד טל אברמוביץ שקרי 

 בעד ניסן לביא  

 : אושר פה אחד החלטה

 19.9.22מיום  48אישור דף החלטות ישיבת מליאה מן המניין מס'  .2

 הצבעה:  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד ניסים גוזלן  

 בעד מוטי פרנקו 

 בעד ג'קי גונגרדי 

 בעד עידית גינדי 

 בעד אבבה ניגוס 

 בעד דודי לוין 

 בעד אבנר ברק 

 בעד טל אברמוביץ שקרי 

 בעד ניסן לביא  

 : אושר פה אחד החלטה



 

 

 

 

 

 החלפת מורשי חתימה בבית הספר "אילנות רשב"י"  :  .3

 

שם  

 ביה"ס 

שם מנהלת  

נכנסת  

ומורשית  

 1חתימה 

שם מנהלת  

 יוצאת

סמל  

 מוסד 

 שם מזכירה 

 נכנסת 

ומורשית  

   2חתימה 

 שם מזכירה  

 יוצאת  

מס'  

חשבון  

 רשות

מס'  

חשבון  

 הורים 

אילנות  

 רשב"י 

 אירית דורון  

 24901985ת.ז 

 מיכל דמתי  

ת.ז  

041854027 

 מיכל שחר   482018

ת.ז  

040906208 

 לימור שקד 

ת.ז  

034379271 

637 - 

305167 

637 - 

305248 

 

 הצבעה:  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד ניסים גוזלן  

 בעד מוטי פרנקו 

 בעד ג'קי גונגרדי 

 בעד גינדי עידית 

 בעד אבבה ניגוס 

 בעד דודי לוין 

 בעד אבנר ברק 

 בעד טל אברמוביץ שקרי 

 בעד ניסן לביא  

 

 : אושר פה אחד החלטה

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   6/22חודש  – 2022דו"ח רבעוני שני לשנת  .4

 הצבעה:  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד ניסים גוזלן  

 בעד מוטי פרנקו 

 בעד ג'קי גונגרדי 

 בעד גינדי עידית 

 בעד אבבה ניגוס 

 בעד דודי לוין 

 בעד אבנר ברק 

 בעד טל אברמוביץ שקרי 

 בעד  שלומית שלסקי  

 בעד ניסן לביא  

 

 : אושר פה אחד החלטה

   -עדכון ראש העיר בדבר קבלת תרומה  .5

 המליאה עודכנה בדבר קבלת התרומה .  

 

 

 פתיחת חשבון בנק לניהול תיקי השקעות.   .6

 הגזברית הציגה למליאה טבלת התמחרות. 

לפתוח חשבונות בנק בבנק דיסקונט ובנק מזרחי, בכפוף  למו"מ    חברי המליאה מאשרים 

 גזברית העירייה בכדי לשפר את הצעות הבנקים.   שתנהל

 

 

 

 



 

 

 

 

 הצבעה:  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד ניסים גוזלן  

 בעד פרנקו מוטי  

 בעד ג'קי גונגרדי 

 בעד עידית גינדי 

 בעד אבבה ניגוס 

 בעד דודי לוין 

 בעד אבנר ברק 

 בעד טל אברמוביץ שקרי 

 בעד  שלומית שלסקי  

 בעד ניסן לביא  

 : אושר פה אחד החלטה

 ואישור המלצות ועדת ביקורת  2021דיון בדו"ח מבקר העירייה לשנת  .7

 )עלה כנושא אחרון לדיון(  

 הצבעה:  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד מוטי פרנקו 

 בעד אבבה ניגוס 

 בעד דודי לוין 

 בעד אבנר ברק 

 בעד טל אברמוביץ שקרי 

 בעד  שלומית שלסקי  

 בעד ניסן לביא  

 : אושר פה אחד החלטה

 

 

 



 

 

 

 

 

   – עדכון לעניין משלחת לאיטליה במסגרת עיר תאומה .8

חו"ל,  קשרי  תיק  מחזיקת  יציאת  העיר  אישור  מועצת  שלסקי   , חברת    , שלומית 

   .במימון של העירייה ,למשלחת

 הצבעה:  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד  ניסים גוזלן  

 בעד  מוטי פרנקו

 בעד  ג'קי גונגרדי 

 בעד  עידית גינדי

 בעד  אבבה ניגוס 

 בעד  דודי לוין

 בעד  אבנר ברק  

 בעד  טל אברמוביץ שקרי  

 בעד   שלומית שלסקי  

 בעד  ניסן לביא  

 : אושר פה אחד החלטה

לתקנה   .9 בהתאם  העירייה  ביטוחי  בעניין  ממכרז  בפטור  התקשרות  )ח(  22אישור 
 .  1987-בתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח 

 הצבעה:  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד  ניסים גוזלן  

 בעד  מוטי פרנקו

 בעד  ג'קי גונגרדי 

 בעד  עידית גינדי

 בעד  אבבה ניגוס 

 לא השתתף בהצבעה  דודי לוין

 בעד  אבנר ברק  

 בעד  טל אברמוביץ שקרי  

 בעד   שלומית שלסקי  

 בעד  ניסן לביא  

 : אושר פה אחד  החלטה .10



 

 

 

 

 

 תשתיות היקפיות.  311בניית בי"ס יסודי "אילנות" מגרש    1156הגדלת תב"ר   .11

 במימון : משרד החינוך.

     

מקורות 
 מימון 

סה"כ תקציב  
 מאושר 

שינויים  
 מבוקשים 

סה"כ  
תקציב חדש  

 מאושר 

 הערות

משרד  
 החינוך

  

התקבלה הרשאת משרד  14,675,272 132,170 14,543,102
החינוך להשלמת  
 תשתיות היקפיות , 

 מס' - ביסודי "אילנות"
2022/15/079 

קרן 
עבודות 

 פיתוח 

8,000,000 
 

8,000,000 
 

  הפיס 
5,732,838 

 
  

     

 28,408,110 132,170 28,275,940 סה"כ 
 

  

 
 הצבעה:  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד ניסים גוזלן  

 בעד מוטי פרנקו 

 בעד ג'קי גונגרדי 

 בעד עידית גינדי 

 בעד אבבה ניגוס 

 בעד דודי לוין 

 בעד אבנר ברק 

 בעד טל אברמוביץ שקרי 

 בעד  שלומית שלסקי  

 בעד ניסן לביא  

 : אושר פה אחד החלטה



 

 

 
 
 
 

 .  304גנ"י מגרש  5מתחם י"ב בניית  1391אישור תב"ר  .12
 במימון :קרן עבודות פיתוח+ משרד החינוך.           
     

מקורות 
 מימון 

סה"כ תקציב  
 מאושר 

שינויים  
 מבוקשים 

סה"כ תקציב  
 הערות חדש מאושר 

 
קרן עב' 

 2,000,000  2,000,000 פיתוח 

אישור תוספות  
להתחייבות קיימת :  

מיזוג, קרקע  מרחק,  
 שפיכה +שיפוע. 

משרד  
 2021/01/019 4,921,368 958,273 3,963,095 החינוך 

      

   6,921,368 958,273 5,963,095 סה"כ 

 הצבעה:  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד ניסים גוזלן  

 בעד מוטי פרנקו 

 בעד ג'קי גונגרדי 

 בעד עידית גינדי 

 בעד אבבה ניגוס 

 בעד דודי לוין 

 בעד אבנר ברק 

 בעד טל אברמוביץ שקרי 

 בעד  שלומית שלסקי  

 בעד ניסן לביא  

 : אושר פה אחד החלטה

20:05הישיבה ננעלה בשעה    

 

______________                                                                              _____________ 

 דניאל אורן , רו"ח                                                                  ניסים גוזלן  

עיר ראש ה                               מנכ"ל                                                     


