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 שלום רב

 

 .לטובת ביוב 2019לנטילת הלוואת פיתוח בשנת אבקש לקבל אישור 

 ביצוע עבודות ביוב במט"ש ביתניה והעוקף המזרחי.  -מטרת ההלוואה

המועצה, יחד עם תאגיד המים מי רקת, ובסיוע מנהלת  - (1723)תב"ר  מט"ש ביתניה .1

ה מההוצא 1/3כאשר ₪,  105,000כ הביוב, בונות מזה מספר שנים את המט"ש בעלות של 

על מי רקת. כל גוף פנה למנהלת הביוב בבקשה  2/3הנו על מועצה אזורית עמק הירדן, ו 

כאשר  , ₪ון ימיל 2.8לגבי מענק, ולעמק הירדן ניתן מענק נצבר בהיקף מצומצם מאוד של 

לת , אישרה המליאה הגד2016השאר אמור להגיע מקרן הביוב ומהלוואה. בחודש מאי 

₪, מיליון  10כאשר מקור המימון היה הלוואות בהיקף של ₪, מיליון  10תב"ר בהיקף של 

 בלבד לטובת המט"ש.₪ מיליון  2.5כאשר בפועל נטלה המועצה הלוואה של 

 תמונת מצ"ב של התב"ר נכון להיום:

 ₪  34,000,000  היקף התב"ר:

 ₪  31,942,731  היקף ההוצאות

 ₪  28,455,000  היקף ההכנסות

 אישור נטילת הלוואה לטובת ביצוע עבודות במט"ש ביתניה בהיקף  :לאישור מליאת המועצה

 ₪. מיליון  2.5של 

מש"ח, הוצאות המועצה תכוסינה מהשלמת מענק מנהלת הביוב  2.5לצד ההלוואה בגובה 

 ומקרן הביוב.

כאשר  ₪, 21,281,000ביצוע קו ביוב חדש בהיקף של  (2130)תב"ר  –מאסף מזרחי .2

 ₪.  11,100,170ומועצה  10,180,830המקורות לתב"ר הנן מנהלת הביוב 

 נכון להיום:של התב"ר תמונת מצ"ב 

 ₪  21,281,000  היקף התב"ר:

 ₪  12,469,267  היקף ההוצאות

 ₪  9,885,396  היקף ההכנסות

 אישור נטילת הלוואה לטובת ביצוע עבודות במט"ש ביתניה בהיקף  :לאישור מליאת המועצה

 ₪. מיליון  2.5 של
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 פרטי בקשת היתר האשראי

 

היקף  בנק

 ההלוואה

תקופת 

 ההחזר

 מסלול

 

 ריבית

מתבקשת 

 בהיתר

 (1.6%פריים ) צמוד פריים שנה 15 ₪ 1,000,000 דקסיה

 (1.6%פריים ) צמוד פריים שנה 15 ₪ 4,000,000 הפועלים

 

 

 :)עומס מלוות( היקף ההלוואות הקיימות ליום הבקשה

 ₪  30,000,000    ביוב הלוואות

 ₪  30,000,000   הלוואות פיתוח אחרות

 ₪  375,000   גובה החזר שנתי בגין הלוואה

 

  :החלטה לאישור מליאת המועצה

 

 

 

 

 

 בברכה,
 

 זאב זימל
 גזבר המועצה

 עידן גרינבאום, ראש המועצההעתק: 

 

בתנאי ריבית של   ₪מיליון  5של  מליאת המועצה מאשרת נטילת הלוואה בהיקף
 בנק הפועליםמ ₪מיליון  4דקסיה ו  מבנקמש"ח  1פריים, מתוכם 


