
 ע"ב תמוז תש" ראשו� כיו�   
 2010י ל יו4           

 20107.4.מיו�  34' פרוטוקול ישיבת מועצה לא מ� המניי� מס

שלו� ', יובל דוידובי�, אברה� בורוכוב, עופר בוזי, ד יעקב נחו�"עו, דוד יוס�: נוכחי�
 .ננה ח�, חנ� בנימינוב, שאול סאל�, סבח יוס�, ימי�

  .טל אשכנזי, אפי גוטמ�, יחזקאל שקד, ד עוזי אהרו�"עו, ליאת שוחט  :חסרי�

 .חמאני דוד, רמי ב� סעדו�, מזל זרחיה, ד שלומית שפינדל"עו  :משתתפי�

 :על סדר היו�

ח מבנק הפועלי� או מבנק דקסיה לשיקו� " מלש1אישור לגיוס הלוואה בס#  .1
 .תשתיות מי� וביוב

 

 . חינו#ח לשיפו� מוסדות" מלש2ס "ר ע"אישור לפתיחת תב .2
 

מסעי� פעולות איכות הסביבה לסעי� שכר לפרויקט איכות  & 25,000העברת ס#  .3
 .הסביבה

 )18:18הישבה נפתחה בשעה ( 

ח מבנק הפועלי� או " מלש1אישור לגיוס הלוואה בס#  " 1' סעי! מס " 1' סעי! מס
 מבנק דקסיה לשיקו� תשתיות מיו� וביוב

 :ראש העירייה

ח מבנק הפועלי� או מבנק דקסיה לשיקו� " מלש1ס# גיוס הלוואה במבקש לאשר 
 .בתנאי משכו� לפי דרישת הבנק, תשתיות מיו� וביוב

 .וועדת הכספי� דנה והמליצה לאשר

  :מזל זרחיה

 . צמוד מדד4.0% . 3.0% ריבית – תנאי ההלוואה

 . שנה15תקופה עד 

 .תנאי משכו� בנוסח הנדרש על ידי הבנק

 :ראש העירייה

 ?מי בעד

 .פה אחד :בעד

 .גיוס ההלוואה מאושר : החלטה



 2

 ח לשיפו' מוסדות חינו#" מלש2ס "ר ע"אישור לפתיחת תב " 2' סעי! מס

 :ראש העירייה

 .ח לשיפו� מוסדות חינו#" מלש2ס "ר ע"תבמבקש לאשר 

 .וועדת הכספי� דנה והמליצה לאשר

 מזל זרחיה

 .קרנות הרשותח מ" מלש0.5 .ח ממשרד החינו# ו" מלש1.5 .:מקורות המימו�

 :ראש העירייה

 ?מי בעד

 .פה אחד: בעד

 .ר מאושר"התב :החלטה

מסעי! פעולות איכות הסביבה לסעי! שכר  * 25,000העברת ס#  " 3' סעי! מס
 לפרויקט איכות הסביבה

 :ראש העירייה

 . 8132.754 תוקצבו כל הפרויקטי� של איכות הסביבה בסעי� 2010בתקציב לשנת 
 .הפעולות איכות הסביב

שכר  . 8132.211 סעי� חדש תחיפתאשר  למבקש, לאור צרכי היחידה המבצעת
פעולות  . 8132.754מסעי�  & 25,000ס#  ולהעביר אליו לפרויקט איכות הסביבה

 .איכות הסביבה

 ?מי בעד

 .פה אחד: בעד

 . וההעברה מאושרי�שכר לפרויקט איכות הסביבהפתיחת סעי� :החלטה

 )18:23הישיבה ננעלה (

    

 דוד יוס! דוד חמאני
 ראש העירייה מתא� פעולות מינהל ולוגיסטיקה

 מרכז ישיבות המועצה


