
 
 

 אזורית שדות דןמועצה 
 
 

 
 

 מועצה אזורית שדות דן
 14 מס' )טלפוני( מועצה פרוטוקול מליאת

 14:00שעה  26.04.2020ג' אייר תש"פ  מיום 
         

 

   משתתפים:

 ראש המועצה -  מר דוד יפרח

 סגן, כפר חב"ד -חבר מועצה  - מר בנימין ליפשיץ

ניר צבי -חבר מועצה  -  מר דב בלגה  סגן, 

זיתן -חברת מועצה   - גב' סימה פדלון  משנה, 

 חבר מועצה, אחיעזר  - מר מוטי מגער

 חבר מועצה, גנות -        מר יצחק עזר

 חבר מועצה, אחיעזר  -  מר יפת טרי

 חבר מועצה, כפר חב"ד - מר חיים רייכמן

 חבר מועצה, משמר השבעה -  מר רן פוני

 חבר מועצה, יגל -  מר רמי דדון

 חבר מועצה, כפר חב"ד -           י בלוימר מנד

יוזביץ  חבר מועצה, כפר חב"ד - מר שניאור 

 חבר מועצה, כפר חב"ד - מר שמואל אזימוב

יוסי תהילה  חבר מועצה, צפריה - מר 

יוסי הלל  חבר מועצה, כפר חב"ד -  מר 

יובל שטרית   חבר מועצה, חמד - מר 

 

 



 אזורית שדות דןמועצה 
 27.04.2020  ג' אייר תש"פ   שני מיוםה  )טלפוני( מליאישיבת 
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   על סדר היום:

 יםאישור קבלת אשראי מבנק .1

 
 2020 -קבלת אשראי מבנקים

 בעקבות נגיף הקורונה –הצעת החלטה 
 

 חברי המליאה.
 

 כידוע לכם בעקבות נגיף הקורונה הרשויות המקומיות   נמצאות בחוסר ודאות תקציבית.
 אי קבלת הכנסות מארנונה לעסקים וביטולי הוראות קבע, וכן אי קבלת שיפוי מהממשלה, 

 בנקים.בקושי תזרימי להמועצה  מביאה את 
 

 . 7.5% -ל 5% -פנייתי לממונה על המחוז נענתה בחיוב לאישור העלאת החח"ד בבנקים מ
 

 הצעת החלטה:
 

מהתקציב,  7.5%מבנקים בגובה עד  2020המליאה לאשר הלוואות לצורך שעה לשנת חברי אני מבקש מ
 נים בסכומים הנ"ל.ומשכון הכנסות עצמיות בסכום מסגרת החח"ד בכפוף לאישור משרד הפ

בנק מוניציפל בע"מ: , ₪  900,000בנק לאומי: ₪ ,  900,000, בנק מזרחי טפחות:  2,000,000₪בנק הפועלים: 
4,000,000  .₪ 

 

מהתקציב ומשכון  %7.5בגובה עד  2020קבלת אשראי מבנקים לשנת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

, בנק 2,000,000₪משרד הפנים: בנק הפועלים בע"מ: הכנסות עצמיות בסכום מסגרת חח"ד בכפוף לאישור 

 ₪. 4,000,000בנק מונציפל בע"מ: ₪,  900,000בנק לאומי בע"מ:₪, 900,000מזרחי טפחות בע"מ:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תאריך_____________________                  חתימה:_____________________


