
 

 

 

 

"ו כסלו תשפ"ג כ  

2022דצמבר  20  

 

 עיריית באר יעקב 
 ישיבת מליאה  - דף החלטות 

   50מישיבת מליאה מן המניין מס' 
 19.12.22שהתקיימה ביום שני, 

 בביה"ס "נווה נחום"   19:10בשעה 
 

 משתתפים: 

 ראש העיר   –מר גוזלן ניסים 

 מ"מ וסגן ראש העיר    –מר פרנקו מוטי 

 סגן ראש העיר   –מר גונגרדי ג'קי 

 ( 19:17)הצטרף בשעה  סגן ראש העיר –מר נועם ששון 

 חברת מועצת העיר   -גב' מזרחי טלילה  
 ( 19:50)עזב בשעה חבר מועצת העיר   –מר אבנר ברק 

 חברת מועצת העיר  –גב' טל אברמוביץ' שקרי 
 חברת מועצת העיר   –גב' עידית גינדי שטרוזמן 

 חבר מועצת העיר   -מר ניסן לביא 

 

 נוכחים: 

 מנכ"ל העירייה   –רו"ח דני אורן 
 מהנדס העירייה   –אדר' ישראל בן ישראל  

 עוזר מנכ"ל ותקציבאי   –מר יוסף ג'בר 
 מ.לשכת מנכ"ל   –גב' קורל ג'ואנשיר 

 
 חסרים:  

 לראש העיר משנה   –מר בוסקילה אברהם 

 חבר מועצת העיר   –מר דודי לוין 

 חברת מועצת העיר    -גב' שלומית שלסקי 

 חבר מועצת העיר    –מר ניגוס אבבה 
 

 גזברית העירייה –רו"ח מירי לוין 
 יועמ"ש  –עו"ד אילנית הומינר 

 מבקר העירייה   –מר משה מזרחי 
 
 

 משתתפים נוספים :  

 משרד עו"ד חייקין   –עו"ד ברוך חייקין 

 מנהל מח' רישוי עסקים   –מר אורי שמעוני 

 



 

 

 

 

 

 נושאים:  

 24.10.22מיום  49ישיבת מליאה מן המניין מס'  –אישור דף החלטות  .1

 הצבעה :  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד  ניסים גוזלן  

 בעד מוטי פרנקו  

 בעד ג'קי גונגרדי  

 בעד עידית גינדי  

 בעד אבנר ברק 

 בעד טל אברמוביץ' שקרי  

 בעד טלילה מזרחי  

 בעד  ניסן לביא  

 אושר פה אחד  החלטה:

 * 19:17*נועם ששון הצטרף בשעה 

 הענקת הנחה בתשלומי ארנונה למפקד מילואים פעיל.  .2

הצעת החלטה: להעניק הנחה בארנונה למחזיק שהינו מפקד מילואים פעיל כמשמעו  

  25%, בשיעור של 1993-בתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, התשנ"ג

 . 1.1.22מ"ר משטח הנכס, בתחולה החל מיום  100לגבי 

 דעת משפטית, הודעת משרד הפנים.  -רצ"ב נוסח התקנות, חוות

 הצבעה :  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד  ניסים גוזלן  

 בעד מוטי פרנקו  

 בעד ג'קי גונגרדי  

 בעד נועם ששון  

 בעד עידית גינדי  

 בעד אבנר ברק 

 בעד טל אברמוביץ' שקרי  

 בעד טלילה מזרחי  

 בעד  ניסן לביא  

 אושר פה אחד  החלטה:



 

 

 

 

 

 הפנים( . דיווח ועדכון המליאה לגבי עיר תאומה )לפי נוהל משרד   .3

אורי שמעוני מעביר סקירה קצרה לגבי ביקור המשלחת בעיר התאומה באיטליה. מציין  

 כי בזמן ביקור המשלחת נחתם ברית ערים תאומות )מציג את ההסכם לחברי המליאה(  

  בחינה למכרזי כ"א של העירייה לוועדות  נציגת ציבור  עדכון המליאה בדבר מינוי   .4
 נפתלי חנה   –חרוסט הגב' 

 הצבעה :  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד   ניסים גוזלן  

 בעד  מוטי פרנקו  

 בעד  ג'קי גונגרדי  

 בעד  נועם ששון  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד  אבנר ברק  

 בעד  טל אברמוביץ' שקרי  

 בעד  טלילה מזרחי  

 בעד   ניסן לביא  

 אושר פה אחד   החלטה:

, מס' ת.ז   3, סעיף  48ישיבת מליאה מס'  –עדכון המליאה בדבר טעות סופר  .5
 .  034379271של המזכירה לימור שקד הינו 

 הצבעה :  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד   ניסים גוזלן  

 בעד  מוטי פרנקו  

 בעד  ג'קי גונגרדי  

 בעד  נועם ששון  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד  אבנר ברק  

 בעד  טל אברמוביץ' שקרי  

 בעד  טלילה מזרחי  

 בעד   ניסן לביא  

 אושר פה אחד   החלטה:

 



 

 

 

 

 

 

 מנהל אגף חינוך    –חברי מועצה לוועדת המכרזים  2מינוי  .6

 ( בפקודת העיריות .  2ב )ב( ) 169לבחירת עובדים בכירים לפי סעיף     

 הצבעה :  

 

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד   ניסים גוזלן  

 בעד  מוטי פרנקו  

 בעד  ג'קי גונגרדי  

 בעד  נועם ששון  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד  אבנר ברק  

 בעד  טל אברמוביץ' שקרי  

 בעד  טלילה מזרחי  

 בעד   ניסן לביא  

 

 חברי מועצת העיר שנבחרו :  

 מר מוטי פרנקו   –מחזיק תיק החינוך , מ"מ וסגן ראש העיר 

 ומר ניסן לביא.  

 אושר פה אחד   החלטה:

 

 

 עדכון המליאה בדבר קבלת חסות   .7

 ₪.  5001חברי המליאה עודכנו בדבר קבלת חסות למרוץ ע"ס 

 

 *19:50*אבנר ברק עזב בשעה 

 

 

 



 

 

 

 

 

אישור מליאה להעברת תפעול מקווה גברים ומקווה נשים לידי המועצה   .8
 הדתית בהסכם שימוש בתמורה.  

 הצבעה :  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד   ניסים גוזלן  

 בעד  מוטי פרנקו  

 בעד  ג'קי גונגרדי  

 בעד  נועם ששון  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד  טל אברמוביץ' שקרי  

 בעד  טלילה מזרחי  

 בעד   ניסן לביא  

 

 אושר פה אחד   החלטה:

 

 2022לשנת  3דו"ח רבעון  .9

 הצבעה :  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד   ניסים גוזלן  

 בעד  מוטי פרנקו  

 בעד  ג'קי גונגרדי  

 בעד  נועם ששון  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד  טל אברמוביץ' שקרי  

 בעד  טלילה מזרחי  

 בעד   ניסן לביא  

 

 אושר פה אחד   החלטה:

 

 

 



 

 

 

 

 

בהמשך לאישור התקשרות בפטור ממכרז לעריכת ביטוחי העירייה . )מליאה   .10

(  וניהול מו"מ מובא לאישור החלטה להתקשרות עם  24.10.22מיום  49מס' 

 חברת הפניקס ביטוח.  מצ"ב פרוטוקול וועדת התקשרויות וחוו"ד יועץ.   

 הצבעה :  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד   ניסים גוזלן  

 בעד  מוטי פרנקו  

 בעד  ג'קי גונגרדי  

 בעד  נועם ששון  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד  טל אברמוביץ' שקרי  

 בעד  טלילה מזרחי  

 בעד   ניסן לביא  

 

 אושר פה אחד   החלטה:

 

 ן ביה"ס  -אישור המליאה לעדכון תחום פעילות בח   .11
 .  "עתיד נווה נחום" לפעילות מט"ח      
 283155מספר   637חשבון בבנק פועלים סניף            
 028905032סרוסי טלמור ת.ז  -מנהלנית ן : -מורשי חתימה בח           

 59772020יגאל לוי  -מנהל בית הספר                                           
 . 442806מוסד   סמל                                         

 הצבעה :  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד   ניסים גוזלן  

 בעד  מוטי פרנקו  

 בעד  ג'קי גונגרדי  

 בעד  נועם ששון  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד  טל אברמוביץ' שקרי  

 בעד  טלילה מזרחי  

 בעד   ניסן לביא  

 אושר פה אחד   החלטה:

 



 

 

 

 

 

 
וערוצי שירות בבנק תחומי פעילות ן ודכ ילעלביה"ס "צאלון"  המליאהאישור  .12

 .  לאינטרנט לעסקים

 637בבנק פועלים סניף       

    244192 –מספר חשבון רשות           

 244184 - מספר חשבון הורים           

 033613415מיכל אדרי ת"ז מנהלת ביה"ס :   – מורשי חתימה           

 036171809רחלי שמואל ת"ז מנהלנית :                                 

 ביה"ס "צאלון"  410100 -סמל מוסד                                   

 הצבעה :  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד   ניסים גוזלן  

 בעד  מוטי פרנקו  

 בעד  ג'קי גונגרדי  

 בעד  נועם ששון  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד  טל אברמוביץ' שקרי  

 בעד  טלילה מזרחי  

 בעד   ניסן לביא  

 

 אושר פה אחד   החלטה:

 

 
 

 5.12.22ועדת הנחות מיום  –הנחת החלטות   .13
 

 הונחו על שולחנה של המליאה.   5.12.22החלטות ועדת ההנחות מיום ה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 מקושרות תקציב )לבקשת משרד הפנים( .   2022אשרור תוכניות עבודה   .14
 

 הצבעה :  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד   ניסים גוזלן  

 בעד  מוטי פרנקו  

 בעד  ג'קי גונגרדי  

 בעד  נועם ששון  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד  טל אברמוביץ' שקרי  

 בעד  טלילה מזרחי  

 בעד   ניסן לביא  

 

 אושר פה אחד   החלטה:

 

   14.12.22אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום  .15
 

 הצבעה :  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד   ניסים גוזלן  

 בעד  מוטי פרנקו  

 בעד  ג'קי גונגרדי  

 בעד  נועם ששון  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד  טל אברמוביץ' שקרי  

 בעד  טלילה מזרחי  

 בעד   ניסן לביא  

 

 אושר פה אחד   החלטה:

 

 



 

 

 
 
 

 

ציבוריים )ועדה מיום  נוהל לקביעת שמות לרחובות, מבנים ומתקנים אישור   .16

14.12.22 ) 

 
 הצבעה :  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד   ניסים גוזלן  

 בעד  מוטי פרנקו  

 בעד  ג'קי גונגרדי  

 בעד  נועם ששון  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד  טל אברמוביץ' שקרי  

 בעד  טלילה מזרחי  

 בעד   ניסן לביא  

 

 אושר פה אחד   החלטה:

 
 

 תב"רים:  
 
 

 בניית מגרש כדורגל . 1116אישור הגדלת תבר    .17
    

        במימון : רמ"י + ק. ע. פ.     
     

מקורות  
 מימון 

סה"כ תקציב  
 מאושר 

שינויים  
 מבוקשים 

סה"כ תקציב  
 הערות  חדש מאושר 

    2,500,000 רמ"י 

קרן  
עבודות  

 9,700,000 1,500,000 8,200,000 פיתוח 

נדרשת הגדלה עבור  
פרויקט קירוי היציעים  

הסכום כולל פיקוח  
 והתקנה. 

      

   12,200,000 1,500,000 10,700,000 סה"כ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 הצבעה :  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד   ניסים גוזלן  

 בעד  מוטי פרנקו  

 בעד  ג'קי גונגרדי  

 בעד  נועם ששון  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד  טל אברמוביץ' שקרי  

 בעד  טלילה מזרחי  

 בעד   ניסן לביא  

 

 אושר פה אחד   החלטה:

 

 שיקום פארקים ומערכות השקיה ברחבי העיר.   1477תב"ר   .18

  במימון : ק.ע.פ 

מקורות  

 מימון 

סה"כ תקציב  

 מאושר 

שינויים  

 מבוקשים 

סה"כ תקציב  

 הערות  חדש מאושר 

קרן עבודות  

 3,000,000   פיתוח 

קיים צורך לתחזק ולשפר  

פארקים ציבוריים כולל  

גינון ומערכות השקיה  

הדורשים , שיפוץ ותחזוקה  

 מחודשת. 

    

אומדן צפוי כולל עלויות  

ופיתוח נבדק ע"י מנהל 

מח' גינון מר  אשטמקר 

 יהושע .)טבלה מצורפת( 

    
 

   3,000,000   סה"כ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 הצבעה :  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד   ניסים גוזלן  

 בעד  מוטי פרנקו  

 בעד  ג'קי גונגרדי  

 בעד  נועם ששון  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד  טל אברמוביץ' שקרי  

 בעד  טלילה מזרחי  

 בעד   ניסן לביא  

 

 אושר פה אחד   החלטה:

 

 

 שדרוג ושיקום שכונות ותיקות "ישן מול חדש"    1253  הגדלת תב"ר  .19
 

    ישן מול חדש.   4502224741חוזה חדש  מס' -במימון : רמ"י  
     

 מקורות מימון 
סה"כ תקציב  

 מאושר 
שינויים  
 מבוקשים 

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

  3,468,980 17,743,696 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. 

     

התקבל חוזה רכישה  
חדש מס': 

4502224741 
     

 17,743,696 3,468,980 21,212,676   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 הצבעה :  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד   ניסים גוזלן  

 בעד  מוטי פרנקו  

 בעד  ג'קי גונגרדי  

 בעד  נועם ששון  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד  טל אברמוביץ' שקרי  

 בעד  טלילה מזרחי  

 בעד   ניסן לביא  

 

 אושר פה אחד   החלטה:

 

 

 

 שיפוץ המתנ"ס.   1422תב"ר   .20
 

   במימון :קרן עבודות פיתוח. 
     

 מימון מקורות 
סה"כ תקציב  

 מאושר 
שינויים  
 מבוקשים 

סה"כ תקציב  
 הערות  חדש מאושר 

     
קרן עב' 

 2,500,000 1,000,000 1,500,000 פיתוח 
שיפוץ המתנ"ס  

 העירוני. 

    

מצורף מכתב מח'  
הנדסה להגדלת  

 התב"ר. 

   2,500,000   סה"כ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 הצבעה :  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד   ניסים גוזלן  

 בעד  מוטי פרנקו  

 בעד  ג'קי גונגרדי  

 בעד  נועם ששון  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד  טל אברמוביץ' שקרי  

 בעד  טלילה מזרחי  

 בעד   ניסן לביא  

 

 אושר פה אחד   החלטה:

 

 

 

 2023שיפוצי קיץ בתי ספר ומוסדות חינוך נוספים    1481 תב"ר   .21

  במימון : ק.ע.פ 

מקורות  

 מימון 

סה"כ תקציב  

 מאושר 

שינויים  

 מבוקשים 

סה"כ תקציב  

 הערות  חדש מאושר 

קרן עבודות  

 1,800,000   פיתוח 

במסגרת ההערכות  

לפתיחת שנת הלימודים  

 תשפ"ד  הקרובה 

ובהתאם לאומדנים  

הנדסה  שיתקבלו ממח'  

וחינוך.)כולל גני ילדים  

 ,ח. מיוחד ונוער( 

 

     

   1,800,000   סה"כ 

 

 



 

 

 

 

 הצבעה :  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד   ניסים גוזלן  

 בעד  מוטי פרנקו  

 בעד  ג'קי גונגרדי  

 בעד  נועם ששון  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד  טל אברמוביץ' שקרי  

 בעד  טלילה מזרחי  

 בעד   ניסן לביא  

 אושר פה אחד   החלטה:

 

 שיפוצי קיץ במוסדות הנוער .   1485תב"ר   .22

  במימון : ק.ע.פ 

מקורות  

 מימון 

סה"כ תקציב  

 מאושר 

שינויים  

 מבוקשים 

סה"כ תקציב  

 הערות  חדש מאושר 

קרן עבודות  

 200,000   פיתוח 

נדרש שיפוץ בתקצוב  

נפרד למוסדות הנוער  

 של העירייה. 

    
 

   200,000   סה"כ 

 הצבעה :  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד   ניסים גוזלן  

 בעד  מוטי פרנקו  

 בעד  ג'קי גונגרדי  

 בעד  נועם ששון  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד  טל אברמוביץ' שקרי  

 בעד  טלילה מזרחי  

 בעד   ניסן לביא  

 אושר פה אחד   החלטה:



 

 

 

 

 

  

 . 2023הצטיידות מוסדות חינוך וצבור תשפ"ד   1482  תב"ר .23

  במימון : ק.ע.פ 

מקורות  

 מימון 

סה"כ תקציב  

 מאושר 

שינויים  

 מבוקשים 

סה"כ תקציב  

 הערות  חדש מאושר 

קרן עבודות  

 1,000,000   פיתוח 

במסגרת ההערכות לפתיחת  

שנת הלימודים הקרובה  

 תשפ"ד  

ובהתאם לאומדנים  

שיתקבלו ממח' הנדסה  

וחינוך.)כולל גני ילדים ,ח.  

 מיוחד ונוער( 

 

     

   1,000,000   סה"כ 

  

 הצבעה :  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד   ניסים גוזלן  

 בעד  מוטי פרנקו  

 בעד  ג'קי גונגרדי  

 בעד  נועם ששון  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד  טל אברמוביץ' שקרי  

 בעד  טלילה מזרחי  

 בעד   ניסן לביא  

 

 אושר פה אחד   החלטה:

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 סקר מדידות   1124תב"ר   .24

    במימון : ק.ע.פ  

מקורות  

 מימון 

סה"כ תקציב  

 מאושר 

שינויים  

 מבוקשים 

סה"כ תקציב  

 הערות  חדש מאושר 

 

קרן  

עבודות  

 2,000,000 1,000,000 1,000,000 פיתוח 

קיים צורך בהגדלת  

התקציב להמשך  

 פעילות , 

 מדידות נכסים. 

    
 

    
 

 סה"כ 
  

2,000,000   

 

 הצבעה :  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד   ניסים גוזלן  

 בעד  מוטי פרנקו  

 בעד  ג'קי גונגרדי  

 בעד  נועם ששון  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד  טל אברמוביץ' שקרי  

 בעד  טלילה מזרחי  

 בעד   ניסן לביא  

 

 אושר פה אחד   החלטה:

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 )עדכון הכנסות שהופקדו(  1517פיתוח תב"ע    759  הגדלת תב"ר .25

    במימון : ק.ע.פ  

 מקורות מימון 

סה"כ תקציב  

 מאושר 

שינויים  

 מבוקשים 

סה"כ תקציב  

 הערות  חדש מאושר 

 

קרן עבודות  

 205,840,000 9,640,000 196,200,000 פיתוח 

  2022במהלך שנת 

הופקדו כספי יזמים  

  מהטלי פיתוח לתב"ע 

יש לעדכן את   -1517

 התקציב בהתאם.  

    

יצא מכתב עדכון  

 של כריס . 

    
 

 סה"כ 
 

9,640,000 205,840,000   

 

 הצבעה :  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד   ניסים גוזלן  

 בעד  מוטי פרנקו  

 בעד  ג'קי גונגרדי  

 בעד  נועם ששון  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד  טל אברמוביץ' שקרי  

 בעד  טלילה מזרחי  

 בעד   ניסן לביא  

 

 אושר פה אחד   החלטה:

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 הכנת מכרז וליווי של הכנת גגות סולריים.  1486תב"ר   .26

  במימון : ק.ע.פ 

 מקורות מימון 

סה"כ תקציב  

 מאושר 

שינויים  

 מבוקשים 

סה"כ תקציב  

 הערות  חדש מאושר 

קרן עבודות  

 400,000   פיתוח 

תקציב ראשוני לצורך  

הכנת מכרז וליווי זוכה  

במכרז ,של הכנת גגות  

סולריים לרבות הערכות  

לשיתוף הציבור ויועצי  

 קרינה.

פרויקט שעתיד לזכות את 

העירייה בהכנסות  

 נכבדות. 

    
 

   400,000   סה"כ 

 

 

 הצבעה :  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד   ניסים גוזלן  

 בעד  מוטי פרנקו  

 בעד  ג'קי גונגרדי  

 בעד  נועם ששון  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד  טל אברמוביץ' שקרי  

 בעד  טלילה מזרחי  

 בעד   ניסן לביא  

 

 אושר פה אחד   החלטה:

 

 



 

 

 

 

 

 

ביצוע מתקני משחק / כושר ,סינטטי, והצללות במוסדות החינוך    1446  תב"ר .27
 השונים. 

 
 במימון : ק.ע.פ   

     

 מקורות מימון 
סה"כ תקציב  

 מאושר 
שינויים  

 מבוקשים 
סה"כ תקציב  
 הערות  חדש מאושר 

קרן עבודות  
 4,000,000 2,000,000 2,000,000 פיתוח 

 ניהול מח' שפ"ע 
 2022-2023לתקציבי 

     

     

   4,000,000   סה"כ 

   
 הצבעה :  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד   ניסים גוזלן  

 בעד  מוטי פרנקו  

 בעד  ג'קי גונגרדי  

 בעד  נועם ששון  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד  טל אברמוביץ' שקרי  

 בעד  טלילה מזרחי  

 בעד   ניסן לביא  

 

 אושר פה אחד   החלטה:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 הכשרת קברים בבית העלמין   1487  תב"ר .28

  במימון : ק.ע.פ 

מקורות  

 מימון 

סה"כ תקציב  

 מאושר 

שינויים  

 מבוקשים 

סה"כ תקציב  

 הערות  חדש מאושר 

קרן עבודות  

 1,200,000   פיתוח 

נדרשת עבודה  

להכשרת קברים בבית  

 העלמין 

 היחיד בעיר.  

     

    
 

   1,200,000   סה"כ 

    

 

 הצבעה :  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד   ניסים גוזלן  

 בעד  מוטי פרנקו  

 בעד  ג'קי גונגרדי  

 בעד  נועם ששון  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד  טל אברמוביץ' שקרי  

 בעד  טלילה מזרחי  

 בעד   ניסן לביא  

 

 אושר פה אחד   החלטה:

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

  

 קירוי הבריכה. - שיפוץ בריכת השחייה העירונית   1330תב"ר   .29
 

 במימון : קרן עבודות פיתוח 
     

מקורות  
 מימון 

סה"כ תקציב  
 מאושר 

שינויים  
 מבוקשים 

סה"כ תקציב  
 הערות  חדש מאושר 

 
קרן עבודות  

 4,500,000 2,500,000 2,000,000 פיתוח 

הגדלת תקציב השיפוץ  
לשם קירוי הבריכה ,  

 וקשיח. בקירוי מיוחד 

      

   4,500,000   סה"כ 

   
 הצבעה :   

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד   ניסים גוזלן  

 בעד  מוטי פרנקו  

 בעד  ג'קי גונגרדי  

 בעד  נועם ששון  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד  טל אברמוביץ' שקרי  

 בעד  טלילה מזרחי  

 בעד   ניסן לביא  

 אושר פה אחד   החלטה:

     
 צריפין .  2קדם תכנון מבני חינוך וציבור במתחם 1488  תב"ר .30

  במימון : ק.ע.פ 

מקורות  

 מימון 

סה"כ תקציב  

 מאושר 

שינויים  

 מבוקשים 

סה"כ תקציב  

 הערות  חדש מאושר 

קרן עבודות  

 2,500,000   פיתוח 

מצורף מכתב מהנדס  

 העיר לבקשה..  

     

   2,500,000   סה"כ 

 



 

 

 
 
 
 

 הצבעה :  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד   ניסים גוזלן  

 בעד  מוטי פרנקו  

 בעד  ג'קי גונגרדי  

 בעד  נועם ששון  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד  טל אברמוביץ' שקרי  

 בעד  טלילה מזרחי  

 בעד   ניסן לביא  

 אושר פה אחד   החלטה:

 
 קדם תכנון מבני חינוך וציבור במתחמים תלמים ותלמים מזרח.  1490  תב"ר .31

  במימון : ק.ע.פ 

 מקורות מימון 

סה"כ תקציב  

 מאושר 

שינויים  

 מבוקשים 

סה"כ תקציב  

 הערות  חדש מאושר 

קרן עבודות  

 2,500,000   פיתוח 

מצורף מכתב מהנדס  

 העיר לבקשה..  

     

   2,500,000   סה"כ 

 

 הצבעה :  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד   ניסים גוזלן  

 בעד  מוטי פרנקו  

 בעד  ג'קי גונגרדי  

 בעד  נועם ששון  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד  טל אברמוביץ' שקרי  

 בעד  טלילה מזרחי  

 בעד   ניסן לביא  

 אושר פה אחד   החלטה:



 

 

 

 

 

 צריפין.  1קדם תכנון מבני חינוך וציבור במתחם  1489  תב"ר .32

  במימון : ק.ע.פ 

 מקורות מימון 

סה"כ תקציב  

 מאושר 

שינויים  

 מבוקשים 

סה"כ תקציב  

 הערות  חדש מאושר 

קרן עבודות  

 2,500,000   פיתוח 

מצורף מכתב מהנדס  

 העיר לבקשה..  

     

   2,500,000   סה"כ 

 הצבעה :  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד   ניסים גוזלן  

 בעד  מוטי פרנקו  

 בעד  ג'קי גונגרדי  

 בעד  נועם ששון  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד  טל אברמוביץ' שקרי  

 בעד  טלילה מזרחי  

 בעד   ניסן לביא  

 אושר פה אחד   החלטה:

 קרקע ושדרוגים בישוב. התקנת מכלי אשפה טמוני  1238הגדלת תב"ר   .33

 

 במימון : ק.ע.פ  

 מקורות מימון 

סה"כ תקציב  

 מאושר 

שינויים  

 מבוקשים 

סה"כ תקציב  

 הערות  חדש מאושר 

 

קרן עבודות  

 2,230,000 1,000,000 1,230,000 פיתוח 

מצורף מכתב הסבר  

מנהל אגף שפ"ע  

 בעיר. 

    
 

    
 

   2,230,000 1,000,000 1,230,000 סה"כ 

 

 



 

 

 

 

 

 2022241635נגישות אקוסטית גן נפטון מס' התחייבות    9214תב"ר   .34

  במימון : משרד החינוך 

מקורות  

 מימון 

סה"כ תקציב  

 מאושר 

שינויים  

 מבוקשים 

סה"כ תקציב  

 הערות  חדש מאושר 

משרד  

 30,000   החינוך 

נגישות אקוסטית  

למוסדות חינוך ע"פ  

התחייבות תקציבית  

 2022241635מס' 

     

   30,000   סה"כ 

  

 הצבעה :  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד   ניסים גוזלן  

 בעד  מוטי פרנקו  

 בעד  ג'קי גונגרדי  

 בעד  נועם ששון  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד  טל אברמוביץ' שקרי  

 בעד  טלילה מזרחי  

 בעד   ניסן לביא  

 

 אושר פה אחד   החלטה:

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

     

נגישות אקוסטית בית ספר עתיד נווה נחום מס' התחייבות    9314תב"ר   .35

2022241316 

  במימון : משרד החינוך 

מקורות  

 מימון 

סה"כ תקציב  

 מאושר 

שינויים  

 מבוקשים 

סה"כ תקציב  

 הערות  חדש מאושר 

משרד  

 30,000   החינוך 

נגישות אקוסטית  

למוסדות חינוך ע"פ  

התחייבות תקציבית  

 .2022241316מס' 

     

   30,000   סה"כ 

  

 הצבעה :   

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד   ניסים גוזלן  

 בעד  מוטי פרנקו  

 בעד  ג'קי גונגרדי  

 בעד  נועם ששון  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד  טל אברמוביץ' שקרי  

 בעד  טלילה מזרחי  

 בעד   ניסן לביא  

 

 אושר פה אחד   החלטה:

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

      

נגישות אקוסטית בית ספר עתיד נווה נחום מס' התחייבות    9414תב"ר   .36

2022241317   

  במימון : משרד החינוך 

מקורות  

 מימון 

סה"כ תקציב  

 מאושר 

שינויים  

 מבוקשים 

סה"כ תקציב  

 הערות  חדש מאושר 

משרד  

 30,000   החינוך 

נגישות אקוסטית  

למוסדות חינוך ע"פ  

התחייבות תקציבית  

 .2022241317מס' 

    
 

   30,000   סה"כ 

 

 הצבעה :  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד   ניסים גוזלן  

 בעד  מוטי פרנקו  

 בעד  ג'קי גונגרדי  

 בעד  נועם ששון  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד  טל אברמוביץ' שקרי  

 בעד  טלילה מזרחי  

 בעד   ניסן לביא  

 

 אושר פה אחד   החלטה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

       

   2022241318נגישות אקוסטית בית ספר רמון מס' התחייבות    9514תב"ר   .37

  במימון : משרד החינוך 

מקורות  

 מימון 

סה"כ תקציב  

 מאושר 

שינויים  

 מבוקשים 

סה"כ תקציב  

 הערות  חדש מאושר 

משרד  

 30,000   החינוך 

נגישות אקוסטית  

למוסדות חינוך ע"פ  

התחייבות תקציבית  

 .2022241318מס' 

    
 

   30,000   סה"כ 

  

 הצבעה :   

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד   ניסים גוזלן  

 בעד  מוטי פרנקו  

 בעד  ג'קי גונגרדי  

 בעד  נועם ששון  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד  טל אברמוביץ' שקרי  

 בעד  טלילה מזרחי  

 בעד   ניסן לביא  

 

 אושר פה אחד   החלטה:

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    

   2022241425נגישות אקוסטית בית ספר תלמים מס' התחייבות   9614תב"ר   .38

  במימון : משרד החינוך 

מקורות  

 מימון 

סה"כ תקציב  

 מאושר 

שינויים  

 מבוקשים 

סה"כ תקציב  

 הערות  חדש מאושר 

משרד  

 30,000   החינוך 

נגישות אקוסטית  

למוסדות חינוך ע"פ  

התחייבות תקציבית  

 .2022241425מס' 

    
 

   30,000   סה"כ 

  

 הצבעה :  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד   ניסים גוזלן  

 בעד  מוטי פרנקו  

 בעד  ג'קי גונגרדי  

 בעד  נועם ששון  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד  טל אברמוביץ' שקרי  

 בעד  טלילה מזרחי  

 בעד   ניסן לביא  

 

 אושר פה אחד   החלטה:

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

      

נגישות אקוסטית גני פרח באר יעקב מס' התחייבות    9714תב"ר   .39

2022241935   

  במימון : משרד החינוך 

מקורות  

 מימון 

סה"כ תקציב  

 מאושר 

שינויים  

 מבוקשים 

סה"כ תקציב  

 הערות  חדש מאושר 

משרד  

 30,000   החינוך 

נגישות אקוסטית  

למוסדות חינוך ע"פ  

התחייבות תקציבית  

 .2022241935מס' 

   30,000   סה"כ 

 

 הצבעה :  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד   ניסים גוזלן  

 בעד  מוטי פרנקו  

 בעד  ג'קי גונגרדי  

 בעד  נועם ששון  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד  טל אברמוביץ' שקרי  

 בעד  טלילה מזרחי  

 בעד   ניסן לביא  

 

 אושר פה אחד   החלטה:

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   אישור רשימת תב"רים סגורים  .40

תשלומיםתקבולים להכנסהתקציבתאריך סגירהשם תב"רמס' תב''ר

30.05.20227,100,000.007,169,611.007,169,611.00בניית מקווה נשים בתב"ע9761410

30.08.2022900,046.00900,046.00900,046.00שיפוץ מבנה טיפת חלב1060

04.09.2022580,000.00תכנון ככר ברחובות החבצלת והרב עוזיאל1093

15.09.202214,030,157.0012,830,157.0012,830,157.00בניית בי"ס תלמים שלב ד+ג1108

30.03.20221,740,000.001,563,400.001,563,400.00תכנית ביטוח לאומי לנוער בסיכון1160

25.04.202210,387,072.009,087,072.009,087,072.00בניית 8גנ"י מגרש 314 תבע 12331517

01.09.20223,000,000.003,000,000.003,000,000.00חידוש פארקים בישוב1236

21.02.20225,000,000.005,000,000.005,000,000.00בי"כ רי"ח השדה-משכן יאירתב"ע 1492-בפארק המושבה1248

15.06.20222,500,000.002,500,000.002,500,000.00שדרוג מתקני משחק ופארקים בישוב1252

31.05.20221,700,000.001,700,000.001,700,000.00הצטיידות מוסדות חינוך )קיץ 2018(1291

15.09.20221,000,000.001,000,000.001,000,000.00שיפוץ מוסדות החינוך קיץ 13052019

20.03.20223,000,000.003,000,000.003,000,000.00קירוי בי"ס נווה נחום+צמרות1316

15.09.2022500,000.00500,000.00500,000.00הכשרת בי"ס "בראשית" (המונטיסור1340

04.12.2022120,000.00119,981.47119,981.47שדרוג ציוד התקשוב בי"ס "תלמים"1365

04.12.2022100,000.0099,988.6599,988.65שדרוג ציוד תקשוב בבי"ס צאלון1366

04.12.2022120,000.00119,428.08119,428.08שדרוג ציוד תקשוב בי"ס שש שנתי1367

04.12.2022120,000.00119,953.76119,953.76שדרוג ציוד תקשוב בי"ס יסודי(.מ1368

04.12.2022120,000.00119,442.32119,442.32שדרוג ציוד תקשוב בי"ס "אמירים"1369

04.12.2022120,000.00119,741.11119,741.11שדרוג ציוד תקשוב בי"ס רשב"י1370

04.12.2022160,000.00159,614.38159,614.38שדרוג ציוד תקשוב בי"ס "סביון"1371

04.12.202260,000.0058,231.0058,231.00עתיד נווה נחום הגשת  2כיתות אק1372

24.11.202230,000.0030,000.0030,000.00תלמים"הנגשת כיתה אקוסטית לליק"1373

04.12.202230,000.0029,556.0029,556.00יסודי "רמון" הנגשת כיתה אקוסטי1374

04.12.202230,000.0021,977.0021,977.00יסודי"סביון" הנגשת כיתה אקוסטי1375

03.10.20221,000,000.001,000,000.001,000,000.00ריהוט גן לפארקים בישוב.1405

53,447,275.0050,248,199.7750,248,199.77

 הצבעה :  

 בעד/נגד:   שם:  

 בעד   ניסים גוזלן  

 בעד  מוטי פרנקו  

 בעד  ג'קי גונגרדי  

 בעד  נועם ששון  

 בעד  עידית גינדי  

 בעד  טל אברמוביץ' שקרי  

 בעד  טלילה מזרחי  

 בעד   ניסן לביא  

 אושר פה אחד   החלטה:

 20:15הישיבה ננעלה בשעה  

                                                         _____________                                     ______________  

ניסים גוזלן                        דניאל אורן , רו"ח                                                        

עיר ראש ה                                                                מנכ"ל                             

 

 


