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         24/11/2010 

 2010/11محضر جلطه غير عاديه رقم    

 

ٚرٌه ٠َٛ االستؼاء اٌّٛافك ,  2010/11ذٞ فٟ عخ١ٕٓ خٍغرٗ غ١ش اٌؼاد٠ٗ سلُ ٍػمذ اٌّدٍظ اٌث

- :ٚرٌه ٌثسث ِا ٠ٍٟ, اٌغاػٗ اٌغادعٗ ٚإٌظف ِغاءا  2010/11/24

 

 :اديهاقرار ميسانيات غير ع  -1 -:الموضوع االول

اٌثٕاء ٚاالعىاْ ٌرخـ١ؾ ٚذٕف١ز  ٚصاسج وٙثح ِٓ. ج.ػ 1,100,000ِثٍغ  - أ

 400,000تاالػافح ٌّثٍغ )ـمح ِٕرضج اتٛ غضاٌٗ ٕػّاي ذـ٠ٛش فٟ ِأ

 (.2010/1/4ِٓ ٠َٛ  2010/1الش فٟ خٍغح سلُ . ج.ػ

ِاْ فٟ ِثأٟ اسف الػّاي أوٙثح ِٓ ٚصاسج اٌّؼ. ج.ػ 30,000ِثٍغ  - ب

 . (.ج.ػ 3,333.33% = 10زظح اٌثٍذ٠ٗ )ػاِح 

 وٙثح ِٓ ٚصاسج اٌّؼاسف ٌششاء اخٙضج . ج.ػ 1,352,400ِثٍغ  -ج

 , " اٌٛازذ ٚاٌؼشش٠ٓ ِالئّح خٙاص اٌرؼ١ٍُ ٌٍمشْ": شٔاِحِٚؼذاخ ػّٓ ت    

 :ٌٍّذاسط اٌرا١ٌٗ    

 

 .ج.المبلغ ظ         اضم المدرضه          .   ج.المدرضه      المبلغ ظاضم 

  112,400اٌّرٕثٟ                                  242,400       اٌغالَ 

   302,400اتٓ ع١ٕا                                248,400               إٌداذ 

 2870000اٌظفا                                   167,900ٚادٞ اٌؼ١ٓ          

______________________________________________ 

 .ج.ظ 153525400                         :المجموع   

 

 وٙثح ِٓ ٚصاسج اٌّؼاسف ٌششاء اخٙضج ِٚؼذاخ . ج.ػ 634,700ِثٍغ  -د

 ِالئّح خٙاص اٌرؼ١ٍُ ٌٍمشْ اٌٛازذ ": ٌّذسعح اٌغذ٠ش ػّٓ تشٔاِح     

 ".ٚاٌؼشش٠ٓ    

 

 ٓ ِششٚع وٙثح ِٓ ٚصاسج اٌثٕاء ٚاالعىاْ ػّ .ج.ػ 800,000ِثٍغ  -٘ٛ

 ".שיקום שכונות חברתי":  2010ٌغٕح מיקוד מאמץ    

 

 , عٕٛاخ  10ٌّذج מ "בנק דקסיה ישראל בעِٓ . ج.١ٍِْٛ ػ 8الشاس لشع تّثٍغ  -2 

 %.5,8ِشتٛؽ تدذٚي اٌغالء ٚفائغ ثاتد تٕغثح                

 

 ٔٛس , ١ظ اٌثٍذ٠ٗ لائُ تاػّاي سئ –فاسٚق صت١ذاخ , سئ١ظ اٌثٍذ٠ٗ  –ِاصْ غ١ٕاَ  -:الحضور

 , ػؼٛ  –زغٓ ع١ذ ازّذ , ٔائة سئ١ظ  –ِسّٛد اتٛ س٠ا , ٔائة سئ١ظ   - خال٠ٍٗ              

  –زغاَ خال٠ٍٗ  ,ػؼٛ  –ا١ِٓ ؿشت١ٗ , ػؼٛ  –زٕا زٕا , ػؼٛ  –خاٌذ خال٠ٍٗ               

 , ( 18:47غاػٗ دخً اٌ)ػؼٛ  –وّاي اتٛ ٠ٛٔظ ,ػؼٛ  –ِذ٠ٓ اتٛ طاٌر , ػؼٛ               

 (.18:47دخً اٌغاػٗ )ػؼٛ  –ِسّذ اتٛ س٠ا               
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 .ِسّذ ؿشت١ٗ , فؼ١ً صت١ذاخ , ازّذ تذاسٔٗ , زغٓ غٕا٠ُ  -:الغياب

 

 .ػثّاْ اتٛ س٠ا , ١ِشً غٕـٛط , لاعُ اتٛ س٠ا  -:اشترك 

 

 .18:40ٌٚسظٛي إٌظاب اٌمأٟٛٔ افررر سئ١ظ اٌثٍذ٠ٗ اٌدٍغٗ اٌغاػٗ 

 

 ٔرّٕٝ ٌٍد١ّغ اٌظسٗ ٚاٌؼاف١ٗ ٚٔثاسن تؼ١ذ ِثاسن ٚوزٌه ٔؼضٞ االخٛاْ ٌٛفاج  -:ئيص البلديه ر

 .االلاسب ٚوزٌه ٕٔٙٝء اٌسداج تؼٛدذُٙ                     

 

 :الشاس ١ِضا١ٔاخ غ١ش ػاد٠ٗ  -1 -:الموضوع االول

 ز ٚصاسج اٌثٕاء ٚاالعىاْ ٌرخـ١ؾ ٚذٕف١ وٙثح ِٓ. ج.ػ 1,100,000ِثٍغ  -أ

 . ج.ػ 400,000تاالػافح ٌّثٍغ )ـمح ِٕرضج اتٛ غضاٌٗ ٕاػّاي ذـ٠ٛش فٟ ِ   

 (.2010/1/4ِٓ ٠َٛ  2010/1لش فٟ خٍغح سلُ أ   

ِاْ فٟ ِثأٟ سف الػّاي أاوٙثح ِٓ ٚصاسج اٌّؼ. ج.ػ 30,000 ِثٍغ-ب

 . (.ج.ػ 3,333.33% = 10زظح اٌثٍذ٠ٗ )ػاِح 

     اٌّؼاسف ٌششاء اخٙضج وٙثح ِٓ ٚصاسج . ج.ػ 1,352,400ِثٍغ -ج

 , " اٌٛازذ ٚاٌؼشش٠ٓ ِْالئّح خٙاص اٌرؼ١ٍُ ٌٍمش: ِٚؼذاخ ػّٓ تشٔاِح     

 :ٌٍّذاسط اٌرا١ٌٗ     

 

 .ج.ظ المبلغاضم المدرضه                 .     ج.المبلغ ظاضم المدرضه    

  112,400اٌّرٕثٟ                                242,400     اٌغالَ 

   302,400اتٓ ع١ٕا                                248,400إٌداذ             

 167,900اٌظفا                                   167,900ٚادٞ اٌؼ١ٓ       

____________________________________________ 

 .ج.ظ 153525400:            المجموع    

 

ثح ِٓ ٚصاسج اٌّؼاسف ٌششاء اخٙضج ِٚؼذاخ وٙ. ج.ػ 634,700ِثٍغ  -د

ِالئّح خٙاص اٌرؼ١ٍُ ٌٍمشْ اٌٛازذ ": ٌّذسعح اٌغذ٠ش ػّٓ تشٔاِح 

 ".ٚاٌؼشش٠ٓ

 

وٙثح ِٓ ٚصاسج اٌثٕاء ٚاالعىاْ ػّٓ ِششٚع  .ج.ػ 800,000ِثٍغ  -٘ٛ

 ".שיקום שכונות חברתי":  2010ٌغٕح מיקוד מאמץ 

 

 ."االدُ٘"ٛ غضاٌح سعد إٌّالظح ػٍٝ ششوح تخظٛص ِٕـمح ِٕرضج ات -: رئيص البلديه

 

 ً٘ زٍد اٌّشىٍح ؟. تخظٛص دفغ اٌشٚاذة فٟ اٌثا٠ٛٔاخ  -:فاروق زبيدات 

 

 .خ١ّغ اٌٛثائك اسعٍد ٌٛصاسج اٌّؼاسف ٚاٌّشىٍح ِسٌٍٛح -:ميشل غنطوش
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 ّ18:47غاػٗ ٌذ اتٛ س٠ا ادخً وّاي اتٛ ٠ٛٔظ ِٚس. 

 

 اؿٍة , . ج.ػ 634,700ّٛرج ٌٚزٌه خظض ٌٙا ِثٍغ ِذسعح اٌغذ٠ش ٟ٘ ٔ -:رئيص البلديه

 .اٌّظادلح ػٍٝ ا١ٌّضا١ٔاخ                   

 

 ً٘ ع١رُ اخشاء ِٕالظاخ ٌٙزٖ اٌّثاٌغ ؟ -:كمال ابو يونص

 

 ".االدُ٘"ٔؼُ ٚتخظٛص اتٛ غضاٌح فمذ سعد إٌّالظح ػٍٝ ششوح  -:رئيص البلديه

 

 ٝ اٌّذاسط؟ص٠غ اٌّثاٌغ ػٍٛو١ف ذُ ذ -:محمد ابو ريا 

 

 .زغة ػذد اٌغشف ٚاٌّشافك فٟ وً ِذسعح -:ضيد احمد حطن 

 

  -: 1 – 2010/11القرار رقم 

 .الش تاالخّاع اٌّظادلح ػٍٝ ا١ٌّضا١ٔاخ اٌّزوٛسٖ اػالٖ    

 

 ٌّذج מ "בנק דקסיה ישראל בעِٓ . ج.١ٍِْٛ ػ 8الشاس لشع تّثٍغ :  الموضوع الثاني

 % .5,8ِشتٛؽ تدذٚي اٌغالء ٚفائغ ثاتد تٕغثح , اخ عٕٛ 10                        

 

  10ٌفرشج . ذ.١ٍِْٛ ػ 8ٚافك  ػٍٝ اػـاء لشع تم١ّح דקסיה تٕه  -:رئيص البلديه

  % .5,8ٚتفائغ ثاتد تم١ّح  عٕٛاخ                          

 

- :ٕ٘اٌه ِالزظح ٠دة اْ ذىْٛ خضء ِٓ اٌمشاس ٟٚ٘ وّا ٠ٍٟ -:قاضم ابو ريا 

  קסיהניתן בזאת אישור למשכן לבנק ד (נוסח חדש) 201בהתאם לסעיף                     

 למעט הכנסות )מ את ההכנסות העצמיות של הרשות המקומית "ישראל בע                    

 הנובעות מכל הנכסים המצויים בכלל שטחה של הרשות 0(ממים וביוב                    

 שעבוד הכנסות עצמיות של הרשות המקומית הנובעות מנכסים . המקומית                     

 וכן ניתן אישור 0 יחייב קבלת היתר נפרד 0םהמצויים באזור גיאוגרפי מסוי                    

 0 ימים מכל העברה ממשרד הפנים בגין מענק האיזון למשכן אחוזים מסו                    

 .י שיפורט בהמחאות הזכות שתחתם על ידי החשב הכלליכפ                    

  

 ٚا١ٌَٛ % 6عٕٛاخ وأد  3ٚلثً % 5,9اٌثٕى١ح فٟ اٌّاػٟ وأد اٌفائذج  -:ميشل غنطوش

 الْ ِغرٜٛ اٌّخاؿشج  ٌٍثٕه لذ أخفغ ٚ٘زا % 5,8اٌفائغ اٌّـٍٛب                       

 .مح ٚصاسج اٌذاخ١ٍٗاٌمشع ٚ٘زٖ اٌششٚؽ تّٛاف                      

 

 .اشٙش 3ٚصاسج اٌذاخ١ٍٗ ذؼ١ذ ٌٍثٍذ٠ح ِثاٌغ اٌفائغ ٚذغذ٠ذ اٌّثاٌغ ٘ٛ وً                       

 اٌثٍذ٠ٗ ذغرـ١غ اْ ذأخز ِثٍغ اػافٟ زغة خـح االشفاء فٟ اٌّغرمثً زرٝ                       

 .ذداسٞ ٠ٛافك ػٍٝ اػـاء اٌمشع تششؽ اْ ٠ىْٛ تٕه.ج.١ٍِْٛ ػ 22ِثٍغ                      
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   -: 2-2010/11القرار رقم 

ٔغثح فائغ عٕٛٞ ٌّذج % 5,8ذمشس تاالخّاع اٌّظادلٗ ػٍٝ اٌمشع اٌّزوٛس تاٌششٚؽ           

 ניתן בזאת אישור למשכן לבנק דיקסיה( נוסח חדש) 201בהתאם לסעיף : عٕٛاخ  10

למעט הכנסות ממים )המקומית מ את ההכנסות העצמיות של הרשות "ישראל בע

שעבוד הכנסות . הנובעות מכל הנכסים המצויים בכלל שטחה של הרשות המקומית 0(וביוב

ים יחייב מסו0 סים המצויים באזור גיאוגרפיעצמיות של הרשות המקומית הנובעות מנכ

מים מכל העברה ממשרד הפנים סויוכן ניתן אישור למשכן אחוזים מ0 קבלת היתר נפרד

 .כפי שיפורט בהמחאות הזכות שתחתם על ידי החשב הכללי0 מענק האיזון בגין 

 

רואה בחיוב אפשרות להעמיד ( בנק דקסיה ישראלי: "להלן)מ "בנק דקסיה ישראל בע

. במסגרת תכנית ההבראה שלה"( הרשות המקומית: "להלן)נין 'אשראי לרשות עיריית סח

נדרשת למימון תכנית ההבראה של העירייה מאשרת קבלת הלוואה מבנק דקסיה ישראל ה

ידי משרד הפנים וכפורט כנוסח -כמפורט בתכנית ההבראה שאושרה על0 הרשות המקומית

המקובלים בבנק דקסיה מקורות הסילוק ושאר המסמכים הנלווים 0 חוות ההלוואה הבטוחות

 .ישראל

 קרן. שנים 10לתקופה של  507%בריבית של ₪  700000000ההלוואה הינה בסך של 

 .וריבית צמודים למדד המחירים לצרכן

 

עובדה שלרשות המקומית קיימות התחייבויות נוספות כלפי ובשל ה0 על רקע המפורט לעיל

לים בבנק דקסיה נהלרבות בגין אשראים המשולמים בחשבונותיה המת0 בנק דקסיה ישראל

סיה ישראל ולהבטחת מלוא ההתחייבויות והאשראים של הרשות המקומית כלפי בנק דק

הרשות המקומית מאשרת להעביר לטובת בנק דקסיה ישראל 0 קיימים ועתידיים0 ישראל

 :את הבטוחות ומקורות הסילוק להלן

הרשות המקומית תשעבד לטובת בנק דקסיה ישראל  את הכנסותיה העצמיות  -1

ואשר נובעות מכל הנכסים המצויים בשטחה של הרשות המקומית בהתאם 

וכן שאר הבטוחות ומקוריה הסילוק 0 סיה ישראללמסמכים המקובלים בבנק דק

 .כמפורט בחוזה ההלוואה

0 להבטחת כל האשראים וכל התחייבויות הרשות המקומית כלפי בנק דקסיה ישראל -2

עמלות וכל תשלום אחר המגיע ושיגיע 0 ריביות0 הפרשי הצמדה0 לרבות קרנות

בנוסח 0 תהרשות המקומית תתחייב בהוראה בלתי חוזר0 לבנק דקסיה ישראל 

המענקים  וכל 0 המקובל בבנק דקסיה ישראל להמשיך ולהעביר את כל התקציבים

ת לקבלם ממשרדי יאכהכספים מכל מין וסוג שהוא אשר הרשות המקומית ז

0 באמצעות חשבונה של הרשות המקומית בבנק דקסיה ישראל 0הממשלה השונים

תיה כלפי בנק הרשות המקומית את כל התחייבויופרע תוזאת עד למועד שבו 

 .דקסיה ישראל

לרבות 0 במקרה בו תפרע ותסלק הרשות המקומית את יתרת התחייבויותיה במלואן

רעון מוקדם בתוספת עמלת פירעון מוקדם בכפוף להוראות ירעון אשראים בפיפ

 תעמוד 0 ובכפוף לאישור בנק דקסיה ישראל לביצוע הפירעון כאמור0 בנק ישראל
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להודיע לחשב הכללי בכתב על ביטול ההוראה הבלתי  לרשות המקומית הזכות

ובלבד שיצורף להודעה זו אישור בנק דקסיה ישראל על פירעון כל חובות 0 חוזרת

 .הרשות המקומית כלפיו

הרשות המקומית תיתן המחאת זכות על דרך השעבוד לטובת בנק דקסיה  -3

ר משרד מכל העברה שמעבי 20000% ישראל של זכות הרשות המקומית לקבל

ובתנאים המפורטים בהמחאת הזכות 0 יהא כינוי אשר יהא0 הפנים בגין מענק איזון

  .שתצורף לחוות ההלוואה

  278,900اٌّثٍغ ٌّذسعح ٚادٞ اٌظفا ٠ٚدة اْ ٠ىْٛ  ٕ٘اٌه خـأ تخظٛص -:مدين ابو صالح 

 . ج.ػ                         

 

  -:3-2010/11القرار رقم 

زغة ا١ٌّضا١ٔح اٌرٟ طٛدق ػ١ٍٙا  ااالخّاع ذظس١ر اٌّثٍغ ٌّذسعح ٚادٞ اٌظفذمشس ت            

 . ج.ػ 278,900ِٓ ٚصاسج اٌّؼاسف أٞ 

 

 10:00اغلقت الجلطه الطاعه                                      

 

 ِغ االزرشاَ      

 

 ِاصْ غٕا٠ُ        ِساَ , لاعُ اتٛ س٠ا 

 

 سئ١ظ اٌثٍذ٠ٗ      عىشذ١ش ِٚذ٠ش ػاَ اٌثٍذ٠ٗ


