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 22 מן המניין מס' ישיבת מועצה
 

 דברי הסבר והצעות החלטה:
 

 . 21, 17-19ת מועצה מן המניין מס' וישיב יםאישור פרוטוקל .1
 

 הצעת החלטה:     

 . 21,  17-19ת מועצה מס' וישיב ים שלפרוטוקולמאשרים את      
 

 :2019דו"ח כספי . 4  

   .עדת כספיםושנידונה בוכפי  2019טיוטת ביצוע הצגת       

 

 מחזור מלוות:. 5

 דברי הסבר:

 .שנה 15-תם לסשל תוכנית הבראה הינו מחזור מלוות הרשות ופרי ים יעדאחד הבמקור 

 ופרישתם  קיבלנו הצעה למחזור מבנק דקסיה ומבנק מזרחי ,ישיבות מועצה קודמותב כפי שהצגנו

  -ן תקציבי שנתי של כו ח ולחיסכ" אלף ש 390-של כהמחזור יביא לחיסכון כספי שנים.  12-המחודשת ל

 .מימון ח בהוצאות " ון שימיל 1.12

 

  הצעת החלטה:

 שנים. 12-בפריסה למחזור המלוות מאשרים את תוכנית 

 סכום ההלוואה  
תקופת  

 ריבית  ההלוואה 

סכום החזר  

 סה"כ  עמלות  כולל 

 בנק מזרחי 

        
שנים    3,700,000 12 4.75% 

     
4,861,263  

      
9,250  

   
4,870,513  

 בנק דקסיה 

        
שנים    4,000,000 12 2.15% 

     
4,541,726  

    
10,000  

   
4,551,726  

 

 .אולם ספורט -486 תב"רמקורות מימון והגדלת עדכון . 6

 לפי מקורות המימון הבאים:     

 מעודכן )באלפי ₪(תקציב  תקציב מקורי )באלפי ₪( מקור מימון

 4,185 4,000 משרד הספורט

 2,121 2,028 איגום פיס

 2,343 0 משרד השיכון

 0 2,500 הלוואה מבנקים

 8,650 8,528 סה"כ

 

 הצעת החלטה:
  עפ"י הטבלה שלעיל. , אולם ספורט,486תב"ר והגדלת עדכון מאשרים 

   
 
 



 . חברה כלכלית -שינוי הרכב דירקטורים .7
 

 ההחלטות: 2מבקשים לעדכן ולשנות את הרכב הדירקטורים בחברה הכלכלית ולאשר את 
 

 הצעות החלטה:
 
מאשרים את מינויה של אודליה גוטל כדירקטורית בחברה הכלכלית בכפוף לאישור ועדת המינויים   -1

 של משרד הפנים.
 

במועד בו  מאשרים את סיום כהונתו של עובד המועצה דוד סלטר כדירקטור בחברה הכלכלית,  -2
 יאושר מינויה של אודליה גוטל על ידי ועדת המינויים. 

 
 .יו"ש  רשויות אשכולת במינוי מנכ"לית המועצה לנציגת הרשו. 8

 מטעם המועצה.  לאשר נציגיש ודבר הקמתו פורסם ברשומות. אשכול רשות יו"ש הוקם באופן רשמי    

 הצעת החלטה:

 ממנים את מנכ"לית המועצה, אודליה גוטל, לנציגת הרשות באשכול רשויות יו"ש.

 פלאפון.בו 6 מתן הרשאה לדוד סלטר כאיש קשר בחשבון מנוי המועצה בכביש . 9

 הצעת החלטה:        

ון ובכלל זה לקבל מידע ופלאפ 6 כאיש קשר בחשבון מנוי המועצה בכביש לדוד סלטר להרשם מאשרים        

 ולבצע פעולות בחשבון בכפוף לאישור מורשי החתימה של המועצה.

. 

 גבעת טל.  -אישור המלצת ועדת הנצחה לשמות רחובות. 10

  דברי הסבר:

 רחובות בגבעת טל ב'. 2-ועדת הנצחה התכנסה ודנה בשמות ל

 הוחלט פה אחד:כאשר הדיון מפורט בפרוטוקול הועדה אשר צורף לחומרים הנלווים 

 רחוב שרון.  –. הרחוב הקצר שהינו חד סטרי יקרא1

 בשן.   –. הרחוב הארוך המתפתל יקרא2
 
 פרדי.  –זוגי, שמאל  – ימין  –המיספור  . 3
  

 המלצת הועדה תועבר למליאת המועצה. 
 

 הצעת החלטה: 

 ת יהיו שרון ובשן. את המלצת ועדת הנצחה וקובעים כי שמות הרחובומאשרים 

 
.  


