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ע"תש/סיון/א"י   
 24/05/2010 

79/10 

 

ייהעירהעיריית הוד השרון פרוטוקול מישיבת מועצת   

 שלא מן המניין מס' 8/10 מיום 23.5.10 
 

 נוכחים בישיבה:

מ ראש העירייה"    סגן מ- מר יגאל שמעון               

    סגן ראש העירייה-מר אביאל אברמוביץ    

נית ראש העירייה      סג-אביבה גוטרמן     ' הגב  

    חבר מועצת העירייה-מר יחיאל דמארי           

    חבר מועצת העירייה-מר אלי טימור               

    חבר מועצת העירייה-מר נדב דואני                 

   חבר מועצת העירייה-מר נעם פעיל                  

ירייה   חבר מועצת הע-מר חיים שאבי                

    חברת מועצת העירייה- יפעת קריב            ' הגב

 נעדרו מהישיבה:

    ראש העירייה-ר חי אדיב                   מ

     חבר מועצת העירייה- מר יואב רוזן                

     חבר מועצת העירייה-מר גדעון סעדי             

העירייה       חבר מועצת -מר ארז משה                  

    חבר מועצת העירייה-מר אמיר כוכבי             

     חבר מועצת העירייה-מר איל אורן                

 

 משתתפים בישיבה:

ל העירייה"   מנכ-מר רפי סער                   

    היועץ המשפטי לעירייה- מר  ירון סולברג          

ה   גזבר העיריי- מר מיכאל בלומנפלד     

    מרכזת ישיבות המועצה-ניצה משה            ' הגב
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אני מתכבדת לפתוח את ישיבת מועצת העירייה שלא   .  ערב טוב לכולם:ניצה משה  
:על סדר היום. 8/10'                    מן המניין מס  

 

                   אישור תב"ר מס'  1227: מחזור הלוואות מים וביוב לשנת 2010-         

ת שנים בריבי16ק דקסיה לתקופה של מבנ,  33,475,000₪על סך                       
מותנה  בשעבוד  הכנסות עצמיות  של  הרשות,  עד פריים  לשנה                     
.הכנסות ממים וביוב           למעט            

:יגאל שמעון  
     ?כולם קיבלו הסברים

 
     :נעם פעיל

.אפשר לקבל הסבר  

  
  :רפי סער

בנק דקסיה נתן , םם הבנקיע  מיליוני שקלים שעליהם נערך משא ומתן33מדובר על 
 .בסך הכל לאורך כל התקופה,  ₪  מיליון 16-הצעה טובה שתחסוך לעירייה כאת 

קיבלנו ...זו ההצעה ועל סמך זה צריך לקבל את  .ההחזרן בשנה זה חיסכו₪ כמיליון 
  .משרד הפנים וצריך לאשר את זה במועצהאת אישור 

 
: נעם פעיל  

.?לא הבנתי בשביל מה צריך את ההלוואה  
 

: רפי סער  
בריבית , טובה יותר, זו הלוואה קיימת שאותה ניתן להחליף בהלוואה אחרת

.זולה יותר   
 

: יגאל שמעון  
זה כמו לקחת משכנתא על הבית והיום אתה ממחזר . בריבית יותר נמוכה

.יבית יותר זולה ואתה מרוויח הרבה מאוד כסףאותה בר  

 
: רפי סער  

  מיליון שקלים שהם ברי 34-  יש כ–אחרי שבדקנו את כל המלוות שיש 
,  מיליון שקלים לעירייה16- זה הסכום והוא יחסוך כ. החלפה, מחזור

.כמיליון שקל בשנה  
)מדברים יחד(  
 

: יפעת קריב  

? מיליון בריביות16איך זה חוסך   
 

: ואנינדב ד  
.ריבית טובה יותר  

 
: יפעת קריב  

   ? יחזירו חובות אחרים... זאת אומרת שאם הכסף שאתם הולכים עכשיו
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:רפי סער  
.ר פחות כסףי נחז  

 
: יפעת קריב  

.לא הבנתי  

 
: רפי סער  

. הלוואה בהלוואהמחליפים.... במקום להחזיר סכום מסוים מחזירים  

)מדברים יחד(  
 

: יפעת קריב  
)מדברים יחד.... (הלוואות אחרות ולא......תראו לנו   

 
: רפי סער  

.... וזה לא ככה יש אישור של משרד הפנים–ברור , ברור  

 
: יגאל שמעון  

.אפשר לעלות להצבעה  
 

? מי בעד:ניצה משה  
 

 הצבעה:
  יחיאל , אביבה גוטרמן, אביאל אברמוביץ, יגאל שמעון:  פה אחד– בעד 9

, חיים שאבי, נעם פעיל, נדב דואני, אלי טימור, דמארי                               
.יפעת קריב                               

 
 החלטה מס'  46/10:   

מועצת העירייה אישור תב"ר מס'  1227: מחזור הלוואות מים וביוב לשנת 2010- 

 עד פריים   ת שנים בריבי16מבנק דקסיה לתקופה של ,  33,475,000₪על סך 

.מותנה  בשעבוד  הכנסות עצמיות  של  הרשות למעט הכנסות ממים וביוב, הלשנ  

============================================ 

- ---- הישיבה הסתיימה-----                                      
 

 

 

         ________________                                 ________________ 

     ניצה משה                                                       יגאל שמעון      
מ לראש העירייה"מרכזת ישיבות המועצה                                  סגן מ  


