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כ"ד אב, תשפ"א 
2 אוגוסט, 2021 

ס/63493 
 
 

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר 6/21 מיום 2 באוגוסט 2021 
 
 

נוכחים: יו"ר - עופר בוזי, הבטמו אייאיו, ליאת מועלם.  
 

חסרים: ליאור אגאי, אברהם בורוכוב.  
 

מוזמנים: גיל ממון – מנכ"ל העירייה, עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש לעירייה,  רו"ח גיל גבריאל 
– גזבר העירייה,  אורן קורנפלד – דובר העירייה , מלכה מיכאלי – מרכזת ישיבות המועצה.  

 
 

על סדר היום: 

1. אישור תב"ר 1657, תשתיות במוסדות ציבור וחינוך, תב"ר בסך 2 מש"ח. 

2. מיחזור הלוואות בבנק דקסיה מרכנתיל על סך כ-18 מש"ח.   

 

 
הישיבה נפתחה בשעה 17:57 

 
 
 

סעיף 1 - תב"ר 1657, תשתיות במוסדות ציבור וחינוך, תב"ר בסך 2 מש"ח.  

עופר בוזי – יו"ר:  
מבקש לאשר תב"ר 1657, תשתיות במוסדות ציבור וחינוך, תב"ר בסך 2 מש"ח. מקורות מימון: 

קרנות.  
 

רו"ח גיל גבריאל: 
מדובר בתב"ר שאמור לשמש אותנו בתשתיות, אם זה למיזוג, לתקשורת, למחשוב, פרויקטים 
קטנים, מן סכום שאמור לשבת בפרויקטים העירוניים, גם בפרויקטים קטנים, שהם רק לנושאים 

שציינתי. זה גם מוסדות ציבור וגם חינוך.  
 

עופר בוזי – יו"ר: 
מי בעד אישור תב"ר 1657, תשתיות במוסדות ציבור וחינוך, תב"ר בסך 2 מש"ח? 

בעד: פה אחד.  

החלטה: ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את ביטול תב"ר 1657, תשתיות במוסדות 
ציבור וחינוך, תב"ר בסך 2 מש"ח. 

 
 

סעיף 2 - מיחזור הלוואות בבנק דקסיה מרכנתיל על סך כ-18 מש"ח.   
 

רו"ח גיל גבריאל: 
לפני כ-4 שנים עשינו מחזור של הלוואות ותיקות והיתרות בשתי הלוואות ותיקות עמדו על כ-18 
מלש"ח. שיעורי הריבית שם הם פריים פלוס 0.2 ופריים. קיבלנו הצעות מאוד אטרקטיביות עכשיו על 
מנת למחזר את ההלוואות האלה. קיבלנו הצעות מבנק מרכנתיל דקסיה, אנחנו מקבלים פריים מינוס 
0.64 לעשר שנים, שזה אמור להיות שיפור דרמטי, גם ברמת הפירעון השוטף וגם ברמת החיסכון 

בריביות. לאחר אישורכם אנו נריץ תהליך למחזר את ההלוואות הללו. התקופה שלהן תהא ל-10 שנים.  
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עופר בוזי – יו"ר: 
יש לנו עוד הלוואות יותר ותיקות? 

 
רו"ח גיל גבריאל: 

כן. מצבת ההלוואות שלנו עומדת על סה"כ כ-30 מלש"ח, כאשר החלק הארי זה 18 מלש"ח, שאותם 
כפי שאמרתי, אנו רוצים למחזר.  

 
עופר בוזי – יו"ר: 

מי בעד אישור מיחזור הלוואות בבנק דקסיה מרכנתיל על סך כ-18 מש"ח?  

בעד: פה אחד.  
 

החלטה: ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את מיחזור הלוואות בבנק דקסיה מרכנתיל 
על סך כ-18 מש"ח.  

 
 
  

 
 הישיבה ננעלה בשעה 18:00

 
 
 
 
 
 
 
 

 
__________________

            עופר בוזי 
    יו"ר וועדת כספים 

__                                                           ___________________ 
        מלכה מיכאלי                                                                            

                                                                            מרכזת ישיבות מועצה 
 

 


