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      ובץ החלטותק

 ת מבנה מועצה הקמ (1

לצורך  1.85 % מיל', בריבית קבועה של 2.5לאשר לקיחת הלוואה מבנק לאומי, של קשה ב .א

 הקמת משרדים למועצה. 

 משרדים למועצה.מיל' לצורך הקמת  2.5ל ה שאשר פתיחת תב"ר בגובבקשה ל .ב

,  גדנ (תמר צדוקו ורנה רייטרבועז בגריש, דורון טישלר, א לעד כהן, )א 5ברוב של  חהנד: חלטהה

 . אודי וילד ואביבית אבורוס( )ניר ברטל,  3 - בעד

 
 העתקת פעילות מבנה מועצה      (2 

ה בהתאם לתוכנית שהוצג צאים בישובהמועצה הנמהמועצה תעתיק את פעילותה למבני א.       

שפ"ח וחינוך למבנים . אהיינו : הנהלה+הנדסה+כספים למבני בני עקיב -במהלך הישיבה

רקפת )בטחון ושפ"ע ללא שינוי( ותבצע את כל ההכנות וההתאמות  , רווחה לגןבגן סביון

 . 2/2020הנדרשות לכך לקראת מעבר עד לחודש 

 לצורך הקמת משרדים למועצה.  ש"ח 600,000 ב"ר בגובה שלבקשה לאשר פתיחת תב.     

  ש"ח 600,000בסכום של עד ן עלות התוכנית בנ"ל, המועצה תיקח הלוואה ולצורך מימ

 א.בעניין המעבר לתרבותשתוגדר כהלוואה לצורכי פיתוח(, בריבית ובתנאים כפי שהוצגו )

 ה קבע למועצה. המועצה תתניע ותאיץ את התהליך של בניית מבנ      ג.   

חברי המועצה במסגרת ישיבת מועצה, מהנדסת המועצה תציג בישיבת המועצה הבאה, ל  ד.     

לל הצגת התוכניות שכבר קיימות במחלקת ההנדסה,  אטוס התוכנית, כועדכון בדבר סט

כו' שתכין לקראת הישיבה. העתק מהחומרים ום, עלויות..תוכניות מפורטות, לוחות זמני

 ימים לפני ישיבת המועצה. 5לחברי המועצה במייל עד  בכתב יועברו

ות למימוש תוכנית זו התקדממליאת המועצה עדכון מפורט של הצה תציג לנדסת המועמה            

 חודשים.  6מידיי 

 
, גדנ (תמר צדוקו ורנה רייטרבועז בגריש, דורון טישלר, א לעד כהן,)א 5ברוב של התקבל : חלטהה

 . די וילד ואביבית אבורוס(או  )ניר ברטל, 3 -בעד
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