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 מועצה מקומית אלפי מנשה
 46מס'  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין

 21.03.03 -י"ז בטבת תשע"ג ה, 'איום מ
 

 2828מועצה           
 

 ראש המועצה  שלמה קטן      :משתתפים

 סגן ומ"מ ראש המועצה  לוי אהוד    

 סגן ראש המועצה            אמנון כרמי

 חבר מועצה  רובשיץ יעקב

 חבר מועצה            סימון זיו

 חברת מועצה            לוי-דליה נחום

 חבר מועצה  סלוצקי ערן

 חבר מועצה  משה אופיר

 

 חברת מועצה  פנינה רום   :חסרים

 חבר מועצה  גדי טפרמן

 

 מזכיר המועצה  אוחיון יעקב   :נוכחים

 מבקר המועצה            נמיץ אשרישטי    

 המועצה גזבר  דולב אילן    

 יועמ"ש ברוך חייקיןעו"ד     
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 21.03.3103 – 46ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 
 

 :על סדר היום

 
 .7310אישור מחדש של מסגרות האשראי של המועצה בבנקים לשנת  .1

 פתיחת חשבון עזר בבנק דקסיה ישראל בע"מ. .7

 אישור הגדלת תב"ר שדרוג מרכזיות תאורה. .0
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 .  46אני פותח את ישיבת המועצה מספר  : ה קטןשלמ

 

 .7310אישור מחדש של מסגרות האשראי של המועצה בבנקים לשנת  ( 1

 

סעיף ראשון אישור מחדש של מסגרות האשראי של המועצה בבנקים  : יעקב אוחיון

. אנחנו מדברים של אישור מסגרות האשראי של המועצה 7310לשנת 

בנק לאומי סניף כפר סבא,  כדלקמן:בחשבונות החח"ד מבנקים, 

₪ מיליון  1.1הגדלנו כבר, היה ₪.  1,033,333מסגרת חח"ד של עד 

 ₪. מיליון  1.0-והגדלנו ל

שכבר הגדלנו אותו, ₪,  1,733,333בנק אוצר החייל סניף כפר סבא,  

 ₪. וקודם היה מיליון 

 השאלה שלי היא כזו, אילן,  : אהוד לוי

 לא סיימתי. שנייה,  : יעקב אוחיון

 אתם לא רוצים ללכת הביתה?  : לוי-דליה נחום

מאשרים את משכון ההכנסות העצמיות להבטחת האשראי, למעט  : יעקב אוחיון

הכנסות עצמיות של מים וביוב, זה הנוסח שמבוקש. כמובן שהארכת 

מסגרות אשראי כפופה לאישור משרד הפנים, שמאשר עד לגובה של 

ר על ידו, ובהתאם טפסי הבנקים הנוגעים מהתקציב האחרון שאוש 7%

לעניין זה. בסדר? זה לעניין סעיף ראשון. אם אין שאלות, תעלו 

 להצבעה. 

 ₪.  633,333יש לי שאלה, בחודש אוגוסט או יולי, ביקשתם הגדלה של  : אהוד לוי

 נכון.  : שלמה קטן

 ?633,333-יש צורך ל : אהוד לוי

 73זה מקובל, אנחנו מקבלים תקציב  7% יש. בטח שיש. קודם כל : שלמה קטן

. דבר שני, אם אתה שואל אם 4%, נותנים אפילו עד ₪7.7, מיליון 
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 אנחנו מנצלים כל הזמן, אני יכול לתת דוגמא,

 לא, לא שאלתי אם אתה מנצל כל הזמן,לא שאלתי.  : אהוד לוי

בשיטת הפיק, יש צורך, אני אגיד לך מתי, יש לנו פיקים, אני בניתי את  : שלמה קטן

אנחנו רוב החודש לא מנצלים את שני האשראים, אנחנו לפעמים בחצי 

 1לחודש נותנים שיקים,  17פחות או יותר, אנחנו בונים, ₪ מיליון 

 ₪.  533,333לחודש. דוגמא יש לי היום באחד הבנקים רק 

 אני מכיר את זה. זה לא משהו חדש.  : אהוד לוי

 אני נותן תשובה.  : שלמה קטן

אני מעלה להצבעה, מי בעד לאשר את מסגרות האשראי שפירטתי על  : יעקב אוחיון

 פי הנוסח שראיתם, כמובן בהחלטה אני אכתוב את הנוסח. 

 פה אחד.  : שלמה קטן

 ההחלטה למסגרת אשראים הייתה לפי טפסי הבנקים.  : עו"ד חייקין ברוך

 שמניתי. לפי הטפסים שנוגעים בבנקים. עם כל מה  : יעקב אוחיון

 

בחשבונות החח"ד  3102את מסגרת האשראי לשנת   פה אחדמאשרים  : החלטה

 בבנקים כדלהלן:

 ₪.אלף  0,211מסגרת חח"ד של  –בנק לאומי  

 ₪.אלף  0,311 דמסגרת חח"ד ע –בנק אוצר החייל 

כמו כן מאשרים את משכון ההכנסות העצמיות להבטחת האשראי למעט 

 וב.הכנסות עצמיות בשל מים ובי

הארכת והגדלת מסגרת האשראי כפופות לאישור משרד הפנים, ובהתאם 

 זה. ןלטופסי הבנקים הנהוגים בעניי
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 פתיחת חשבון עזר בבנק דקסיה ישראל בע"מ. ( 7

 

מתוך מה פתיחת חשבון עזר בבנק דקסיה ישראל בע"מ.  – 7סעיף  : יעקב אוחיון

ורך ניהול פרויקטים שאילן העביר לי, זה לא שאני הכנתי את זה. לצ

של מפעל הפיס, מפעל הפיס דורש פתיחת חשבונות מיוחדים לצורך כל 

 פרויקט, ונבקש את זה בנוסח הבא:

המועצה מאשרת פתיחת חשבון בנק לבנק דקסיה ישראל בע"מ, בכל  

 . 7317-7310פרויקט שימומן על ידי מפעל הפיס, למענקים, בשנים 

תח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה יובהר כי לכל פרויקט כאמור ייפ 

 ישראל בע"מ. מי בעד? 

 זה לא היה עד היום?  : יעקב רובשיץ

 לא.  : יעקב אוחיון

 הכול חדש?  : יעקב רובשיץ

 איזה פרויקט?  : משה אופיר

 חטיבת הביניים. : שלמה קטן

  .₪ 673,333למשל פרויקט של התקנת מתקני המשחקים,  : יעקב אוחיון

 אני בעד.  אז : משה אופיר

 מאשרים פה אחד? מאשרים פה אחד.  : יעקב אוחיון

 

 

פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל בע"מ לכל  אשרים פה אחדמ : החלטה

. יובהר 3102 -ו 3103פרויקט שימומן על ידי מפעל הפיס במענקים לשנים 

 .כי לכל פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה ישראל בע"מ
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 אישור הגדלת תב"ר שדרוג מרכזיות תאורה. ( 0

 

אישור הגדלת תב"ר שדרוג מרכזיות תאורה. כידוע, אישרתם  – 0סעיף  : יעקב אוחיון

 57,333קיבלנו הרשאה תקציבית ממשרד הפנים, על ₪,  73,333תב"ר 

 אנחנו מבקשים להגדיל את התב"ר, ₪, 

 על חשבון מי?  : אהוד לוי

 . מימון שלהם : שלמה קטן

 תקציב פיתוח של משרד הפנים.  ₪133%,  57,333בסך הכול ₪.  77,333 : יעקב אוחיון

 הכול שלהם. פה אחד.  : שלמה קטן

 אם הם נותנים, אני לוקח.  : משה אופיר

 מאשרים פה אחד?  : יעקב אוחיון

 פה אחד. : שלמה קטן

 

₪,  00,111ך שדרוג מרכזיות תאורה לס 624הגדלת תב"ר פה אחד  אשריםמ : החלטה

 מקור תקציבי: מענקי פיתוח משרד הפנים.

 

 

 

 

 יעקב אוחיון
  מזכיר המועצה

 שלמה קטן 
 ראש המועצה

 
 


