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 החלטות בנושאים שעל היום:

לשנת  המועצה דנה בדו"ח הכספי שך תאגיד המים והביוב כפרי גליל תחתון בע"מ .1

 אזן ודו"ח רווח והפסד של התאגיד.. לאחר שהסביר גזבר המועצה נתוני המ2015

, 5/2012אישור כללים למחיקת חובות ארנונה לפי חוזר מנכ"ל מ. הפנים מס'  .2

המועצה אישרה את הנוהל אשר הוצג בפניה שהוכן ע"י היועץ המשפטי למועצה, 

 העתק ממנו מצורף לפרוטוקול המועצה שהינו חלק בלתי נפרד ממנו.

 הנוהל.מליאת המועצה אישרה פה אחד את 

מ. הפנים שכולל  המועצה מאשרת פה אחד את הסדר ההבראה אשר הועבר ל .3

 הלוואות. ₪אלפי  1,070מענקים ו  ₪אלפי  1,070

במסגרת אבני הדרך  ₪ 1,070,000קבלת ההלוואה מבנק דקסיה בע"מ בסך של 

  אישור המועצה לפי הניסוח הבאשל תכנית ההבראה, 

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

למועצה המקומית שיבלי )להלן "המועצה המקומית"( במסגרת תכנית  אשראי

הבראה שלה, המועצה מאשרת קבלת הלוואה מבנק דקסיה ישראל הנדרשת למימון 

תכנית ההבראה של המועצה המקומית, כמפורט בתכנית ההבראה שאושרה על ידי 

נוסח חוזה ההלוואה, הבטוחות, מקורות הסילוק ושאר בשרד הפנים וכמפורט ב

 ומסמכים נלווים המקובלים בבנק דקסיה ישראל.

שנים, קרן  10ולתקופה של  3.85%בריבית שך  ₪א'  460ההלוואה הינה בסך 

 וריבית צמודים למדד המחירים לצרכן.

ובשל העובדה שלמועצה המקומית התחייבויות נוספות כלפי  על רקע המפורט לעי"ל

בנק דקסיה ישראל, לרבות בגין אשראים המשולמים מחשבונותיה המתנהלים בבנק 

דקסיה ישראל, ולהבטחת מלוא ההתחייבויות והאשראים של המועצה המקומית כלפי 

בת בנק דקסיה ישראל, קיימים ועתידיים, המועצה המקומית מאשרת להעמיד לטו

 בנק דקסיה ישראל את הבטוחות ומקורות הסילוק להלן:

 

המועצה המקומית תשעבד לטובת בנק דקסיה ישראל את הכנסותיה העצמיות  .1

ואשר נובעות מכל הנכסים המצויים בשטחה של המועצה המקומית, בהתאם 

למסמכים המקובלים בבנק דקסיה ישראל, וכן שאר הבטוחות ומקורות הסילוק 



 
 
 

 

 

 

 ההלוואה.כמפורט בחוזה 

 

התחייבויות, המועצה המקומית כלפי בנק דקסיה להבטחת כל האשראים וכל  .2

ישראל, לרבות קרנות, הפרשי הצמדה, ריביות, עמלות וכל תשלום אחר המגיע 

וישיג לבנק דקסיה ישראל, המועצה המקומית תתחייב בהוראה בלתי חוזרת, 

סיה ישראל בנוסח המקובל בבנק חשבונה של המועצה המקומית בבנק דק

וזאת עד למועד שבו תפרע המועצה המקומית את כל התחייבויותיה כלפי בנק 

 דקסיה ישראל.

במקרה בו תפרע ותסלק המועצה המקומית את יתרת התחייבויותיה במלואן, 

לרבות פרעון אשראים בפרעון מוקדם בתוספת עמלת פרעון מוקדם בכפוף 

ישראל לביצוע הפרעון כאמור,  להוראות בנק דקסיה ובכפוף לאישור בנק דקסיה

תעמוד למועצה המקומית הזכות להודיע לחשב הכללי בכתב על ביטול 

ההוראה הבלתי חוזרת, בלבד שיצרף להודעה זו אישור בנק דקסיה ישראל על 

 פרעון כל חובות המועצה המקומית כלפיו.

 

קומית תיתן המחאת זכות על דרך השעבוד לטובת בנק דקסיה המועצה המ .3

מכל העברה שמעביר משרד  %2ץ9ל של זכות המועצה המקומית לקבל ישרא

הפנים בגין מענק איזון, יהא כינוי אשר יהא, ובתנאים המפורטים בהמחאת 

 הזכות שתצורף לחוזה ההלוואה.

 

התחייבות המועצה לאשר כל מכרז או הצעת מחיר מול המשרד להגנת  .4

אחד התחייבות זאת  הסביבה לפני פרסום המכרז, מליאת המועצה מאשרת פה

העתק מנוסח ההתחייבות מצ"ב שהוצב בפני מליאת המועצה שהינו חלק בלתי 

 נפרד מפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה.

 

אישור אימוץ חוק אכיפה סביבתית מליאת המועצה מאשרת פה אחד אימוץ  .5

 חוק אכיפה סביבתית.

 



 
 
 

 

 

 

 אישור תהליך חקיקת חוק עזר חדש בנושא איכות הסביבה. .6

חוק עזר חדש בנושא איכות  המועצה מאשרת פה אחד להתחיל חקיקת מליאת

 הסביבה.

 

 20:00הישיבה ננעלה בשעה 

 ראש המועצה - נעים שיבלי

 

 

 מזכיר המועצה  -שאוכת שיבלי 

 

 גזבר המועצה –רשם פרוטוקול / דראושה מוחמד 

 

 העתקים

 מחוז צפון –משרד הפנים  -קצין מחוז  -

 חיפה -משרד מבקר המדינה  -
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