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בעקבות ירידת שיעור הריבית במשק בחודשי( האחרוני(  עלה הצור+ : אבי ב� חמו
תו+ החלפת ,  של העירייה במטרה להוזיל את עליות המימו� בבחינת מער+  המלוות

  .על בסיס כדאיות כלכלית,ההלוואות היקרות בהלוואות זולות יותר 
 שעשוי  להפחית ,מצד שני מיחזור המלוות מאפשר לעירייה פריסה נוחה של המלוות דבר

  .את הנטל מהתקציב הרגיל
לאחר קבלת ההצעות . ח " מלש164 הוא כ 31/12/06עומס המלוות של העירייה ליו( 

 127מהבנקי( לריבית ולהנחה בעמלת הפרעו� המוקד( נמצאו הלוואות בהיק, של 
ח שמבחינה כלכלית כדאי לעירייה לפרוע במיידית ולקבל במקומ( הלוואות זולות "מלש
  .יותר

  .- מליו� 3 �מהל+ זה עשוי להניב לעירייה רווח כלכלי של כ
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ח " מלש21 � שנה ואילו יתרת ה 15ח ל , ש מליו�106 מיחזור משרד הפני( מאשר לפי שעה
  . שני( בלבד5חזור עד י המשרד מוכ� לאשר למ,האחרי(

  
עדת  ההשקעות לפני כחודשיי( ונושא מיחזור המלוות  עלה לדיו� בו : ר אמיר גבע"ד

 שנתקבלה אז כי יש להמתי� עוד מספר שבועות כי הריבית צפויה לרדת שוב וזה ,וההחלטה
  .מה שקרה

 שהיו( ,כיו( הריבית הגיעה לרצפה והתחזיות אינ� מצביעות על ירידות נוספות באופק כ+
 שהריבית לטווח ארו+ היא זולה מהריבית ,מאחר. זהו המצב האופטימלי לביצוע המיחזור

 5ח ל " מלש21החלטת משרד הפני( לאשר את ה בהגיו� כלכלי  איני רואה ,לטווח קצר
  .שני( בלבד

  
מבר+ את הדרג המקצועי והניהולי של העירייה על העובדה שלמרות המצב  :  איציק יואל

ע( מחשבה ,  העירייה מוצאת זמ� לדו� בתוכניות מימו� בהיק, גדול ,בשלטו� המקומי
  .לפנות תקציבי( להשקעה ולא בוחלת באמצעי( להתייעל ו, לטווח ארו+

מציע ג( לבחו� במקביל את נושא האיגוח על מנת לגייס תקציבי( להשקעה בעיר לדורות 
  .הבאי(

  
ר שאושר "הא( העירייה התקדמה בנושא זה והא( התב, שואל לגבי האיגוח   :  גיא ב� גל

  .לדירוג מעלות נעשה בו כל שימוש
  

ה הצליחה להשיג מהבנקי( הנושא של האיגוח לאור שיעורי הריבית שהעיריי:  אבי ב� חמו
ר שאושר לצור+ דירוג מעלות נסגר מחוסר "התב. הפ+ להיות לא רלוונטי לפחות בשלב זה

  .ולא נעשה בתקציב שאושר כל שימוש,מעש 
  

  :ראש העיר מעלה להצבעה את ההחלטה הבאה
  

  ,צעת הגזבר  שני( בהתא( לה15ח ל " מלש127 מיחזור מלוות העירייה בהיק, של אישור
  .ר מיוחד לנושא זה" תבאישורו
  

  ההחלטה נתקבלה פה אחד

  

  139'  החלטה מס
 השני( בהתא( 15 –ח ל " מלש127מאשרי( פה אחד מיחזור מלוות העירייה בהיק, של 

  ).ב טבלת ההלואות"מצ( זה ר מיוחד לנושא"להצעת הגזבר ומאשרי( תב

  

  

  
  

______________           
                                                                              דה ב� חמו               יהו             
                                         ראש העיר                                             

  
  
     
  

 �  ________________' פרוטוקול מס_____________     התאשר בישיבת מועצה מיו

  


