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 ישיבת החלטה 2021/13מספר שלא מן המניין  פרוטוקול מליאה טלפונית 

 15.12.2021טלפונית מיום 

 על סדר היום: 

 אישור לקיים ישיבת מליאה טלפונית  .1

 שנה 15ל מבנק מרכנתיל₪  3,500,000אישור לקיחת הלוואה לצורכי פיתוח, על סך  .2

 . 0.67פריים מינו בתנאים של ריבית 

 תב"רים. .3

 :הוחלט

 לאשר לקיים ישיבת מליאת טלפונית.  .1

חברי מליאה שניתן היה להשיגם בנייד מאשרים לקיים ישיבת מליאה  22מתוך  21

 טלפונית.

מס' 

 סידורי

האם אישר  ישוב שם נציג מליאה

 מליאה טלפונית

אישור 

לקיחת 

 הלוואה

אישור 

תב"ר 

2578 

 בעד בעד בעד ראש המועצה, יו"ר מליאה עידן גרינבאום 1

 בעד בעד בעד אלמגור מיכל זנדני 2

 בעד בעד בעד חוקוק אברהם קופר 3



 

 

מס' 

 סידורי

האם אישר  ישוב שם נציג מליאה

 מליאה טלפונית

אישור 

לקיחת 

 הלוואה

אישור 

תב"ר 

2578 

 בעד בעד בעד רביד דני דותן 4

 בעד בעד בעד גינוסר תמר לשם 5

 בעד בעד בעד פוריה נווה עובד שמעון שושן 6

 נגד נגד נגד פוריה נווה עובד מנחם אטיאס 7

 נגד  נגד בעד פוריה עילית חיים חליווה 8

 בעד בעד בעד פוריה כפר עבודה יוסי עמר 9

 בעד בעד בעד אלומות אהוד בן אפרים  10

 בעד בעד בעד קיבוץ כנרת לילך שמיר  11

 בעד בעד  בעד דגניה א' פידל דגןרוית  12

 בעד בעד בעד דגניה ב' אילון ראובני 13

 בעד בעד בעד תל קציר אוריה מאירי 14

 בעד בעד בעד האון חוה ישי 15

 בעד בעד בעד עין גב עוזי קרן 16

   אין מענה  בית זרע אדם וודל 17

 בעד בעד בעד שער הגולן יעקב קרני 18

 בעד בעד בעד אפיקים אמנון טל 19

 בעד בעד בעד אפיקים יניב אוסם 20

 בעד בעד בעד אשדות יעקב מאוחד אדוה אלגריסי 21

 בעד בעד בעד אשדות יעקב איחוד שאול אלתר 22



 

 

מס' 

 סידורי

האם אישר  ישוב שם נציג מליאה

 מליאה טלפונית

אישור 

לקיחת 

 הלוואה

אישור 

תב"ר 

2578 

 בעד בעד בעד כנרת מושבה  איתי כהן 23

 2בעד,  20 נגד 1בעד,  21   סה"כ

 נגד

 2בעד,  20

 נגד

 

 טלפונית.מאשרת ביצוע הצבעה  בעד, מליאת המועצה 21

 

מבנק מרכנתיל בתנאים ₪  3,500,000אישור לקיחת הלוואה לצורכי פיתוח, על סך  .2

 ....0.67של ריבית מינו 

 נגד. מליאת המועצה מאשרת את לקיחת ההלוואה. 2בעד,  20

 

 תב"רים .3

גזברית המועצה הודיעה על  14.12.21ביום בישיבת מליאת המועצה שהתקיימה 

הצורך בקיום ישיבה טלפונית, והסבירה את פרטי התב"ר שלהלן וענתה לשאלות חברי 

  שנכחו בישיבה, ולחברים שביקשו הסברים גם בטלפון. המליאה

מספר 

 תב"ר

 היקף שם התב"ר

 התב"ר

השתתפות 

 מועצה

 החלטת מליאה הערות

הלוואת  2578

לשנת פיתוח 

2022 

 15 –מבנק מרכנתיל  3,500,000 3,500,000

שנה בריבית פריים 

  0.67מינוס 

 נגד 2בעד ,  20

 



 

 

  2578חברי מליאה שניתן היה להשיגם בנייד מאשרים את תב"ר  22מתוך  20

 

 .בישיבת המליאה הבאה אשר תכונס ותתקיים, מליאת המועצה תאשרר החלטה זו

  

                                                                   

 ראש המועצה –עידן גרינבאום                                                                לשכה מזכירת -שרית בוחבוט
 רשמה פרוטוקול         


